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Vokiečių darbininkai 
neleisią fašistams v 
perdaug smarkaut

Sušaudė keturis Meksi-
kos banditus

Samdytojai sutinka pa’naikinti 
(viršlaikio darbą, 
valandų skaičių;
darbių galės gaut darbo

sumažint 
>0,000 be-

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
28. — Jalpoj, Zacatekas valsti
joj, vakar buvo sušaudyti ke
turi banditai, kurie per dauge
li metų terorizavo to krašto gy
ventojus. Vietos milicijai pa
vyko jie dabar sugauti.

LONDONAS, rūgs. 28.—Tarp 
Britų Pramoninkų Federacijos 
atstovų ir Darbo Unijų Kon
greso vadų dabar eina pasita
rimai dėl priemonių nedarbui 
krašte sumažinti. Pasitarimai 
duoda praktiškų vaisių. Samdy
tojai sutinka pagaliau panaikin
ti visokį viršlaikio darbą viso
se Pramoninkų Federacijos 
kontroliuojamose Įmonėse ir su
mažinti darbo valandų skaičių 
savaitėje, taip kad butų gali
ma samdyti daugiau darbinin
kų. Samdytojai prižada mokėti 
darbininkams normalias algas 
už išdirbta laika.

Apskaičiuojama, kad tuo bil
du bus suteikta darbo bent 500 
tūkstančių bedarbių. Dabar ne 
mažiau kaip milijonas darbinin
kų pelnėsi, bendrai imant, po 
$5 per savaitę viršlaikio darbu. 
Viršlaikio darbą panaikinus, ga
lės turėt darbo daugiau kaip 
250,000 bedarbių.

Londono busų sindikato dar
bininkai savu noru sutiko su
mažinti darbo valandų skaičių 
48 iki 40 savaitėje, kad daugiau 
darbininkų galėtų turėti darbo.

Britų pramoninkai 
ir unijų vadai taria
si nedarbą sumažint
Jei hitlerininkai bandytų puču 

nuversti respubliką, 5 milijo
nai organizuotų darbininkų 
prieš juos sukiltų

BERLYNAS, rūgs. 28.—Peter 
Grassmann, Generalinės Darbo 
Sąjungų Federacijos preziden- 
tas, pareiškė, kad jeigu Adolfo 
Hitlerio fašistai bandytų dary
ti pučą, tai Vokietijos darbo 
sąjungos iki vieno žmogaus sto
tų ginti demokratinę respubli
ką, lygiai taip, kaip kad 1920 
metais jos išėjo prieš Kappo 
pučą.

Darbo sąjungų federacijai 
priklauso daugiau kaip 5 mili
jonai narių, arba 70% visų or
ganizuotų Vokietijos darbinin
kų.

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Dr. Ray Lymon Wilbur (po kairei), vidaus reika
lų sekretorius, su savo žmona. Kuriam laikui jis buvo sustojęs 

Chicagoj

Proponuoja sušaukt Dar du laivai ir šeši 
tautų konferenciją asmenys žuvo ežere
dėl kviečių krizio per audrą

Banditai išgalabiję 
7,000 žmonių Kinų 

provincijoje
PEIPINGAS, Kinai, nigs. 28. 

— Gauti čia pranešimai sako, 
kad didelės banditų gaujos; ope
ruojančios Honano provincijoje, 
išžudė ten apie 7,000 asmenų, 
apiplėšė daugiau kaip 100 kai
mų ir miestelių ir tūkstančius 
moterų ir 
kad gautų 
pinigų.

Viename
trikte dvi banditų bandos pa
grobė 48 miestelius, apiplėšė 
juos ir paskui sudegino, o 1,100 
asmenų pagrobė tikslu gauti už 
juos išpirkimo pinigų.

mcrgaičių pagrobė, 
už jas išvadavimo

tik Juhsieno dis-

Buvęs senatorius nušo- 
ve savo gimiaitnį ir 

pats nusižudė

CHICKASHA, Okla., nigs.
28. — Ed. Johns, buvęs štėto 
senatorius, nušovė čia savo gi
minaitį Jackų Comerą, 19 me
tų berniuką, paskui frats nu
sišovė. Sako, kad Johns buvęs 
Įširdęs, kam giminaitis metęs 
Mississippi karo akademiją.

Pranašauja revoliu
ciją Brazilijoje

I / ......... ■ —

MONTEVIDEO, Urugvaja, 
[rūgs. 28. — Vienas žymus Jung
tinių Valstybių biznierius, ku
ris plačiai vaginėjo po Brazi
liją, atvykęs dabar į Montevi- 
deo sako, kad braziliečiai at
virai kalbą, jogei Juliui Pres- 
tesui niekados nebusik leista už
imti respublikos prezidento kė
dės, ir jogei pirmiau, nei jis 
busiąs inauguruotas lapkričio 
14 dieną, krašte busianti revo
liucija.

Pietų valstijos —larana, San
ta Catharina, Rio Grande do 
Sul — esančios jau prisiren
gusios revoliucijai, o Minaes 
Geraes, Rio de Janeiro ir ki
tos valstijos tik laukiančios, ka
da pietai sukilsią.

Vraziliečiai saką, kad prezi- 
dentas-elektas Prestes esąs tik 
silpnavalis prezidento Washing- 
tono Luizo Įnagis. Jis buvęs iš
rinktas neteisėtomis’ priemonė
mis ir balsų klastavimais, pa
čiam prezidentui diriguojant.

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
28. — Antroji Tautų Sąjungos 
komisija savo raporte propo
nuoja sušaukti tarptautinę kon
ferenciją, kurios uždavinys bu
tų surasti priemonių, kaip su
vartoti kviečius rugius pramo
nės tikslams ir tuo pataisyti 
javų augintojų reikalus, kurie 
stipriai turi nukentėti, pasireiš
kus pasauly, kaip dabar, javų 
išteklių perviršiui. *

Konferencija, kurion pakvie
timai bus netrūkus išleisti, su
sidės iš dviejų dalių. Viena jų 
turės reikalo su Europos javų 
gamyba, antra su užjūrių ga
myba.

Urugvajoje bijoma 
revoliucijos

MONTEVIDEO, Urugvaja, 
rūgs. 28. — Urugvajos sostinė 
pilna neramių girdų apie gre
siant! sukilimą. Tuos girdus lyg 
patvirtina vyriausybės nepa
prasti apsaugos prisirengimai, 
panašus Į buvusius Argentinoj 
prisirengimus prieš revoliuciją. 
Sargybos visur stiprinamos.

rūgs.MILWAUKEE, Wis
28. — Be Selvor baržos, kuri 
praeitą penktadienį paskendo 
su keletu žmonių netoli nuo 
Muskegono, per siautusią smar- 
kij audrą iMichigano ežere žlu
go dar kiti du laivai. Vienas 
jų, prekių garlaivis North 
Shore, penktadienį išplaukęs iš 
Benton Harbor, Mieli., į Mil- 
waukee su vynuogių kroviniu, 
turbut kelionėje paskendo kar* 
tu su kapitonu Erwinu Ander
sonu, jo jauna žmona ir ketu
riais kitais įgulos žmonėmis. 
Netoli nuo Hollando vilnys iš
plovė krantan daugybę kreitų 
su vynuogėmis ir laivo laužų.

Antras laivas, škuneris Our 
Son, paskendo netoli nuo Lu- 
dingtono, bet visi septyni jo 
Įgulos žmonės buvo garlaivio 
William Nelson išgelbėti.

Dar bijoma dėl likimo kapi
tono W. Prestono ir keturių 
kitų vyrų, kurie vakar rytą mo
torine valtimi išplaukė ežeran 
ieškoti North Shore laivo ir lig- 
šiol dar negrįžo. 

- *

Pamišėlio darbas
COUNCIL BLUFFS, Iowa, 

rūgs. 28. — Pamišėlis Harry 
Neeley nušovė čia gyventoją 
Mrs. Lulu Daugherty, 35 me
tų amžiaus, ir pašovė jos vyrą.

^ORA
Chicagai ir apieMnkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prar 
našauja:

Veikiausia bus gražu 
pūtį šilčiau; vidutiniai 
si vėjai. *

Pakar temperatūros 
niškai buvo 55° F.

Šiandie saulė teka 5:44, lei
džiasi 5:37. Mėnuo leidžiasi 
9:43 vakaro. "

ir tru- 
mainą-

viduti-

Francija atsisako iš 
pirkti karo bonus 

jų verte

5 metai kalėjimo už 
bandymą nužudyti Ita

lijos kronprincą

Vokietija nori suma 
žinti valdininkų 

algas 5%

28. —LONDONAS, rūgs.
Iždo departamentas turi žinių, 
kad Francijos vyriausybė jau 
pateikus atsakymą į Snowde- 
no, britų iždo kaneteriaus, rei
kalavimą, kad franeuzų karo 
bonai, kurie karo metais buvo 
duoti Didžiajai Britanijai ster
lingų kainomis, butų sterlingų 
kainomis ir atpirkti, o ne ke
turių centų vertės frankais.

Kaip praneša, Franci j a 
griežtai atsisakanti išpirkti sa
vo^ bonus sterlingų valiuta, pa
reikšdama, kad anglų investo- 
riai turi lygiai nukentėti, kaip 
ir franeuzų.

BRIUSELIS, Belgija, rūgs. 
28. — Fernando de Rosa, jau
nas italų fašistų priešas, kuris 
buvo kaltinamas bandymu nu
šauti Italijos kronprincą Um- 
bertą, tapo teismo nuteistas 
penkeriems metams kalėjimo.

BERLYNAS, rūgs. 28.—Pra
neša, kad vyriausybė pasiūly
sianti sumažinti visų valdinin
kų ir valstybės tarnautojų al
gas 5%, kad tuo bildu nerei
kėtų krauti žmonėms dar di
desnių mokesčių.

Breslavo municipalitetas jau 
nutarė sumažinti algas visiems 
savo 2,235 valdininkams.

Didelis Kubos bankas 
laikinai’ užsidarė

HAVANA, Kuba, rūgs. 28 — 
Vakar čia užsidarė Prekybos 
bankas, $4,000,000 įstaiga. Kaip 
girdėt, bankas uždarytas tik lai
kinai — iki susitvarkysiąs.

Socialistų kandidato i 
kongresą suėmimas 

New Yorke
Pąlestinos žydų riaušės 

dėl garsinės žydų 
žargonu filmos

NEW YORKAS, rūgs. 28. — 
Policija vakar buvo 
Heywoodą Brounąr 
partijos kandidatą į 

jį dėl
kėlimo dėl to, kad 

moterų rūbų

kaltindama

areštavus 
socialistų 
kongresą, 
netvarkos 
jis vedė

streikuojančių 
siuvėjų paradą Fifth Avenue. 
Teisėjas Ford betgi tuojau j Į 
paleido.

Lakūnas užsimušė ae
roplanui nukritus

RAPID CITY, S. D., rūgs. 
28. — Jo aeroplanui nukritus 
netoli nuo čia, užsimušė Claude 
Wilbur, Belle Fourche lakūnas.

TEL AVIV, Palestina, rūgs. 
28. — Viename žydų krutamų- 
jų paveikslų teatre rodant čia 
garsinę žydų žargonu filmą 
“Žydų motina”, pagamintą 
New Yorko Judea kompanijos, 
kilo riaušių. Dalis žydų protes
tavo, kad žargonas statąs į pa
vojų hebrajų kalbą, ir kai tik 
pasigirdo pirmi garsinės fil
mos žodžiai, publika aptaškė 
ekraną juodytais ir paleido 
smirdančių bombų. Kilo riau
šės, taip kad policijai teko įsi
maišyti.
areštuoti, 
ti. Filmą

Daug asmenų buvo 
bet vėliau vėl paleis- 
buyo užginta rodyti.

Fašistai uždare jugros-
lavŲ mokyklą Trieste
ROMA, rūgs. 28. — Italų fa

šistų vyriausybė uždare Trieste 
privatinę jugoslavų šv. Jokūbo 
pradžios mokyklą, apkaltinus 
ją dėl antifašistinės propagan
dos skleidimo.

Vyną galite darytis 
namie, tik neparda

vinėkite kitiems
Taip sako prohibicijos viršinin

kas. — Vynuogių augintojai 
prižada vynuogių vartoto
jams apsaugą ’

WASHINGTONAS, rūgs. 28. 
— Prohibicijos direktorius A- 
mos W. W. Woodcock vakar 
išleido pranešimą, kuriame jis 
pareiškia, kad žmonės, kurie da
rosi namie vyną iš Įvairių vai
sių, vynuogių etc., savo varto
jimui, negali būti prohibicijos 
įstatymo vykdymo agentų per
sekiojami.

Iš to išeina,' kad žmonės ga
li gamintis sau vyną namie ir 
jį vartoti, tik nepardavinėti ki
tiems.

Reikšminga tai, kad prohibi
cijos direktorius VVoodcock to
kį pareiškimą padarė po to, kai 
Kalifornijos vynuogių auginto
jai pradėjo dabar visame kraš
te plačią skelbimų kampaniją 
už vynuogių vartojimą nami
niam vynui, o tai kampanijai 
netiesioginiu būdu padeda pati 
federalinė vyriausybė per fede- 
ralinę farmų komisiją (federal 
farm board), kuri vynuogių,au
gintojams avansavo kreditų* 
$16,257,750 sumai. >

Kalifornijos vynuogių augin
tojų sindikatas — California 
Grape Control, Ltd., — savo 
skelbimuose užtikrina vartoto
jus, kurie nori pirktis vynuo
gių naminiam vynui, kad fede
ralinė vyriausybė nedarysianti 
tam kliūčių, o , reikalui esant, 
vartotojams busianti suteikta 
pakankama apsauga.

Suėmė “butlegerių” 
sindikato slaptą 

radio stotį
NEW YORKAS, rūgs. 28— 

Federalinė prohibicijos vyriau
sybė suseko ir suėmė Brookly- 
ne slaptą radio stotį, kurią tu
rėjo įsisteigęs milžiniškas svai
giųjų gėrimų kontrabandos sin
dikatas, darąs, kaip sako, apie 
15 milijonų dolerių biznio per 
metus. Kartu buvo suimti du 
tos radio stoties ekspertai ope- 
ruotojai.

Vyriausybės žiniomis, tas 
“butlegerių” sindikatas turįs 
dvyliką laivų, kurių kiekvienas 
galįs gabenti po keletą tūkstan
čių keisų degtinės, neskaitant 
daugybės greitų laivelių, kurie 
iš didelių laivų juroj paima gė
rimus ir gabena krantai!. •

Vienas užmuštas, daug 
sužeistu indų riaušėse
NAIN TAI, Britų Indija, 

rūgs. 28. — Indų nacionalistų 
riaušėse ir muštynėse su poli
cija vienas asmuo čia buvo už
muštas, o 45 sužeisti. Tarp 
sužeistų buvo keletas policinin
kų?

AKRON, Ohio, rūgs. 28. — 
Vakar du ginkluoti banditai 
puolė čia Miss Mary Clemmer, 
statybos kompanijos preziden
to dukterį, ir atėmė iš jos 
$6,100. Pinigus ji gabeno dar
bininkų algoms sumokėti

Lietuvos Naujienos
-------1-------- - - - - /

Nori amerikiečių pa- 
gelbos studentų ben

drabučiui įsteigti
r * ------------- --------•

KAUNAS, nigs. 6. — Uni
versiteto rektorių prof. Čepin
skį sveikino studentų atstovy
bės nariai išrinkus jį rektorium 
trej iems metams.

Rėkt. Čepinskis sveikinan
tiems stud. atstovams pasakęs, 
kad rupinsęsis stud. reikalais 
ir žiūrėsiąs, kad studentų at
stovybė turėtų daugiau teisių.

Be tą, prof. Čepinskis vedąs 
derybas su viena Amerikos lie
tuvių organizacija. Mat, norima 
tos organizacijos pagalba Kau 
ne Įsteigti 1 studentų bendra
butį.

Didelis tranzitas į so
vietų Rusiją

Per Panevėžį kasdieną praei
na į Sovietų Rusiją didžiausias 
tranzitas iš Vokietijos, Ameri
kos, Anglijos ir kifur. šiuo lai
ku vežama į Rusiją įvairiau
sios mašinos, bakai, mašinų da
lys ir kitoki metalo išdirbiniai. 
Kasdieną pravežama apie 30— 
50 vagonų tokių prekių; būna 
kartais iki 60 vagonų vienam 
sąstate. Pasakoja matę dide- 
liausius kalnus užsieninių pre
kių, suverstų Rusijoje keliuose 
kilometruose nuo rubežiaus. 
Prekės išverstos ant pliko lau
ko ir užima keliadešimts hek
tarų plotą. Kaip paskui iš tos 
krūvos adresatai susiranda siun
tinius, sunku Įsivaizdinti.

Nelaimė Kuršių įlankoj
Rugpiučio 25 d. Kuršių įlan

koj paskendo trys Klaipėdos 
uosto statybos tarnautojai — 
šprumgas, Petrunas ir Laukis, 
apvirtus jų buriniai valčiai. Du 
kiti tarnautojai buvę toj valty 
išgelbėti.

Andree ir draugų lie
kanos pargabentos į 

Švediją
GOTHENGURGAS, Šved., rug- 
sėjo 28. — Švedų kreiseriu 
Svenskund vakar buvo atga
bentos į čia tyrinėtojo Augus
to Andree ir jo kolegų, Nilso 
Strinbergo ir Knuto Frankelio, 
liekanos, kurios neseniai buvo 
surastos atšiaurės Baltojoj sa
loj.

Andree ir abudu jo kompa- 
nijonai prieš 33 metus balionu 
išskrido iš špicbereno į žiemių 
ašigalį, bet žuvo, jo nepasiekę.

Laivą uoste pasitiko apie 
60,000 žmonių.

Smarkus žemės drebė
jimas Anduose

BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 28. Tik dabar gauti 
pranešimai sako, kad praeitą 
antradienį Andų kalnuose įvy
ko smarkus žemės drebėjimas, 
kurio keletas kaimų buvo su
griauti. žmonių aukų taip buvo.

Pasmerktas kalinys 
pats nusižudė

OSSINING, N. Y., rūgs. 28. 
— Nelaukdamas, iki jam bus 
įvykdytas mirties nuosprendis, 
Sing Sing kalėjime vakar nak
tį pasismaugė kalinys Anthony 
Mortelito, 32 metų amž. Jis 
buvo pasmerktas mirties baus* 
mei už žmogžudybę.

Už siuvamą mašiną pri
siuvo 2 savaites sąlygi

nio kalėjimo
SKAUDVILĖ. — Pereigų me

tų pavasari neturtinga Gryb- 
laukio km. moteriškė Steigvi- 
licnė, bėdų verčiama, vieną tur
gadienį atvežė Į Skaudvilę par
duoti savo siuvamą mašiną. Tą 
turgų nepardavusi, kad nevež- 
tų atgal į kaimą, ji Įprašė tada 
gyvenusio Skaudvilės miest. 
vietos ūkininkų s-gos bankelio 
direktoriaus ir buv. Skaudvilės 
vai. Viršaičio šimkevičiaus Juo
zo, kad jis priimtų mašiną pa
laikyti iki kito turgaus, šimke- 
vičius pasaugoti mašiną su mie
lu noru priėmė. Antrą turga
dienį Steigvilienė vėl atvyko 
paimti ir išnešti turgun savo 
mašiną, tačiau bankelio direk
torius jai griežtai pareiškė, 
kad mašinos neduosiąs, nes jos 
vyras turįs jam skolos. Steig
vilienė pasikvietė į pagelbą po- ' 
liciją, kuri paėmusi iš Šimke
vičiaus mašiną grąžino ją Steig- 
vilienei, o šimkevičiui iškėlė by
lą už svetimo turto užlaikymą. 
Šių metų rugpiučio m. 26 d. 
Šilalės. nuov. Taikos Teisėjas 
savo posėdy Skaudvilėje rado 
Šimkevičių kaltu ir nubaudė jį 
2 savaitėm sąlyginio kalėjimo.

Vietos žmonės dabar turi 
daug juoko sakydami, kad ba
jorui Šimkevičiui mašina pri
siuvo 2 sav. kalėjimo. O aplin
kiniai “šlėktos” labai nepaten
kinti kad vienas iš jų “pragra- 
jijo” bylą su neturtinga kai
miete.

Automobilių katas
trofos

SINTAUTAI. — Rugpiučio 
24 d. vakare lengvasis Kauno 
automobilis, važiuodamas nepa
prastu greičiu su keleiviais, ma
tyt, Kaunan 3 kl. nuo Sintau
tų plento užsisukime, ties Kir- 
miškių k., atsimušė Į medį. Ma
šina sulaužyta, visi važiavusie
ji keleiviai sužeisti, ypač pol. 
nuovados viršininkas p. Vilniš- 
kaitis Petras ir pats šoferis, 
kuriuodu ekstra automobiliu 
pasiųsti Kaunan — ligoninėn.

Keliomis dienomis vėliau sa
vininko Vilioskio autobusas ne
atsargiai prasilenkdamas su ki
tu automobiliu užkabino važiuo
tą pil. Lukoševičienę ir apver
tė Į plento gana gilų griovį. 
Moteris sužeista. Kaip teko pa
tirti, pil. Lukoševičienė kreipė
si j gydytoją ir užvedė bylą 
prieš Vilionskius.

Didelė vilkų medžioklė
Rugpiučio mėn. 23 d. įvyko 

Ramygalos miškuose didelė me
džioklė; dalyvavo apie 40 me
džiotojų ir apie 150 varovų. 
Vietos gyventojai pakvietė me
džioklėn Panevėžio medžiot, 
dr-ją, prašydami apginti juos 
nuo Įsidrąsinusių vilkų. Buvo 
jaučiama miške apie 34 vilkų 
lizdai. Per medžioklę užtikta 3 
vilkai; iš jų viena vilkė nu
šauta, antras smarkiai sužeistas 
pasislėpė krūmuose, trečiam 
urėdas p. K. paleido du “saliu
to” šuvius.

LIETUVON
Siunčiame P i n i c u a 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST.
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RLPA
(Pasaka)

Rašo Giraitę žentas

lieka tik gert “arieJkos’.
Motina tuojau neša ant stalo 

pusę kumpio, Magdė stiklus, 
stiklelius; piršlys ištraukia už 
du auksinu “geresnės”, ir visi 
apsėda valgyti. Raulą pasodi
na prie Magdės. Nukaito varg
šas, kaip pelė. Savo gyveni
me nesėdėjo už stalo, tuo la
biau prie mergos.

Bet kaip jis čia valgys? 
Tiek mažai padėjo!.. Jam nėra 
kas pradėti... O pilvas revoliu
ciją kelia. (

Piršlys atkišo bonką “geres
nės” ir prisipylęs stiklelį už 
jaunųjų sveikatą, pasveikino 
mamą, kaipo gražios dukrelės 
augintoją. Išgėrė motina, pri
pylė tėvui, šis vėl sveikina bu
simąjį žentą ir pripilti jam 
stiklelį. Raulas, reik tiesą sa
kyti, daug valgė, bet degtinės 
nebuvo gėręs savo gyvenime. 
Išgėrus stiklelį, tuoj kitaip pa
sijuto^ Pilvus visai pasiuto. 
Jau norėjo Raulas -siekti kum
pio, bet piršlys sulaikė sakyda
mas, kad gersiu dar “ant ant
ros kojos”. Iš eilės išgėrė ir 
Raulas “ant antros kojos” 
Galva apsvaigo, sienos, langai 
sukasi, bėga, o svarbiausia ant 
stalo kumpis šokinėja ir, rodos, 
nuo Raulo tolinasi. Bijoda
mas', kad kumpis kur neišnyk
tų, musų jaunasis čiupt už jo, 
atsilaužė puskepalį duonos 
ir beregint suvalgė. Visi 
net akis išvertė! Bet uošve 
vikriai pašoko ir atnešė pilną 
lėkštę trupinto skilandžio. Rau
las tik sėme dvi saujas, ir 
lėkštė kaip išmazgota.

Čia musų Magdute neišlaikė 
ir sušuko: “Neisiu uz jo, ma
ma, neisiu!... Jis nerėpa, aš jo 
nedašersiu ir...” mergele ėmė 
verkti.

Piršlys paraudo kaip vėžys; 
mato, kad dalykai suklijuoti 
jau nepasiseks, griebė šnapsą 
nuo stalo, Raulą už rankos ir 
per duris.

Važiuoja inuaų piršliai ‘ na- 
mo ir pirštus kramtosi.

—Ar reikėjo taip daryti? — 
bara Raulą piršlys.— Užsuktu
me pas Barborą, bet kad tu 
valgyt nemoki... Jei nori gauti 
pačią, tai biskį pakentėk su 
valgiu, paskui atsiimsi. Reikia 
žiūrėti į mane, kaip aš valgau, 
kaip aš darau, žmonės iš to- 
rielės ima dviem pirštais, o ne 
visa sauja.

—Gerai— sako, Raulas. — 
Važiuojam pas Barborą. Aš jau 
taip darysiu kaip tamsta.

B » »
Trumpickai, Barboros tėvai, 

buvo iš kunigų giminės. Amži
ną atilsį, jų dieduko pusbrolio 
sunaus vaikas buvo išėjęs' į ku
nigus. Kunigų giminės žmo
nės visi šlėktos, reik mokėt 
pas juos apsieit.

Atvažiuoja. Barbora jau ne 
pirmų metelių, senai trokšta 
ištekėti, bet vis tų kavalierių 
nėra ir gana. Antai, rudenį jų 
kaimyno daržininko duktė tik 
šmakš ir, ištekėjo, o ji kaip 
sėdi, taip sėdi. Nejaugi ji liks 
vilnas verpti ?

Piršliui nedaug reikėjo liežuvis 
plėšti. Sutiko ir su pasogu 
Tris ^tūkstančius duos. Gerai. 
Sėda gert ir valgyt sugertuves. 
Raulas įpratęs imt pilna sau
ja ir tiek, bet piršlys liepė val
gyt tik dviem pirštais. Raulas 
siekia mėsos abiem rankom ir 
vienos rankos vienu pirštu, ki
tos—kitu, paima šmotą mėsos 
ir švapt, kaip šuo musę, fiėė, 
brolyti! Šlėktom tokis valgy
mas nepatinka.

—Ką tu sau manai, žentai?! 
—sako oušvė.—Mes kunigų gi
minės, dažnai pas mus svečiuo
jasi prabaščius, atvaduosi irtu 
su Barbute, o valgyt žmoniš
kai nemoki. Tai chamstvo. 
Neleisim Barboros. Ar ant 
juoko laikysim savo vaiką?

Barborai nors gaila Kaulo, 
bet nesipriešino mamai'.

Važiuoja piršliai ir čia nieko 
nelaimėję. . Piutanosis bara 
Raulą ir pasakoja, kad mėsa

Mano '“čfesais” nerėpa vadin
davo tokį žmogų, kuris daug 
valgo. Nerepa valgo ir nepri- 
valgo; valgo ir vis nori.

Taip, musų, Naglonių kaime, 
gyveno našle Cik?. Jos vyras 
Baltrus, amžinų jam atsilsi, 
jau senai mirt\ Liko jai vie
nas sūnūs Raulas, bet... bobu
tės, kurios Lietuvoje gaudo 
vaikus, sako, kad Čilei vaikų 
bus apmainius ragana. Matai, 
jis išaugo nerėpa.

Suv&lgys, būdavo, Raulas ke
palų duonos, paltį lašinių, pu
sę skilandžio, tris kalbas kiau
šinių; išgers du viedru van
dens:, ir tai sako: —Mama!... 
aš tik užkandau.

Gyvenimas, kaip paprastai, 
bėga ir mes augame. Augo ir 
musų Raulas. Nei neapsižiu- 
rėjo, kaip priėjo laikas ženytis.

-^-Važiuok, vaikeli — sako 
kartų motina—pasirink sau pa
čią, kuri tave liuobtų. Žinai, aš 
įau sena, neapgaliu.

—Bet, mama, aš valgyt no
rėsiu—-sako Raulas*

—Gerai, vaikeli. Į ratus aš 
įvelsiu kepalą duonos, kelionėje 
turėsi ką užkąsti, o jau nuva
žiavęs pas' jaunąją pakentėk— 
patarė motina.

Gerai. Susirado musų Raulas 
gerą piršlį, Phitanosį, ir sutarė 
važiuoti pas Kumelionių Mag
dę.

Ryto metą, anksti, vos tik 
vyturiukai pradėjo giedoti, mu
su Raulas su piršliu išdundėjo 
iš kiemo. Važiuoja keliu, šne
kučiuoja, ir Raulas kepalą duo
noj jau baigia valgyti.

Piršliai įvažiavo į jaunosios 
kiemą, išsėdo, apdengė gūnio
ms arklius ir eina į trobą. 
Magdė iš džiaugsmo nežino kui 
dėtis. Ji dar nesiprausus, su
sivėlus, nešukuota; andaroko 
priešakys nuplyšęs, marškiniai 
matosi, žinote, ukėje. • J j

—Kas daryti? Piršliai jau 
ateina!—šaukia Magdė.

—Smuk į kamarą — patarė 
motina. Aš drapanas atnešiu.

Taip ji padarė. Piršliai jau 
atidaro duris ir Piutanosis pa
garbina Dievą. Svetelius (pirš
liai būna mylimiausi svečiai) 
paprašo sėstis, ima klausinėti j 
kur važiuoją, ką gero matę... i 
Gal ko iešką ar ką perką?

Kalbą daugiausiai veda mo
tina. Jai rupi įsitikinti, ar tik
rai čia piršliai. Tėvas kiek re
čiau prasižioja ir vis pakaušį j 
kaso. Jam, nabagui, ne juo
kai tūkstančiai duoti, juk jų 
dar neturi, reikėtų skolinti.

Raulas sėdi ir tyli. Jam bu
vo įsakyta iš namų daug ne
kalbėti, nes jei daug kalbės, tai 
žmonės tuoj pamatys, kad jam' 
vieno šulo trūksta. Jis sėdi ir; 
abiem rankom laikosi už pilvo.1 
Taip jau valgyti norėtųsi, o* 
čia, kaip tyčia, busimoji uoš
vė tik spirgina, tik čirškina, 
bet vis dar neduoda.

Čia Įeina ir Magdė. Tokia 
graži, taip pasirėdžius, lygiai 
kaip į atlaidus. Pasisveikino | 
svečius, prie Kaulo kiek nurau-! 
do ir atsisėdo verpti.

♦, Piršlys pradėjo, kalbą rupi- 
muoju klausimu. Girdi, važi
nėjam. klausinėjam audėjėlės, 
kvietelių griebėjuos. Turime, 
kirtėjėlį, ot, kad taip griebie- 
jėle!..

Ratilui net ašaros ėmė rie
dėti nuo piršlio žodžių. Tokiai 
jau jo buvo mada: pradės, bū
davo, kunigėlis pamokslą sa
kyti apie trumpus sijonus, apie 
aukštą mergų krutinę, apie 
gi yną kaklą, Raulas būdavo 
tuojau ir verkia.

Magdė neva verpia, bet pro 
kuodelį vis žiuri tai i Raulą, 
tai į tėvelį —ar leis, tai ma
mai pamerkia.

Po neilgų derybų tėvai su 
piršliu susitaikė. Paklausė jau
nųjų, pasidaboja vienas kitą, 
reiškia, dalykai pradėti gerai ir

<
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Taip vadinamas respiratorius, kurio pagalba palaikoma dirbtinis / kvėpavimas, 
veiksle parodytas prietaisas priklauso St. Luke’s ligoninei.

reikia imti dviem pirštais vie
nos rankos, o ne abiejų rankų. 
Raulas sėdi ir klausosi. Jam 
gaila ir vienos ir kitos merge
lės, bet ką jis padarys, kad 
taip atsitiko. Širdyj jis tvir
tai pasiryžo klausyti piršlio ir 
pildyt jo nurodymus.

—Tu, sako piršlys, —valgyk 
dviem pirštais, ir valgyk tik 
tol, kol aš užminsiu tau ant 
kojos. Tuomet nustok valgęs 
ir, kad ir kaip prašys, sakyk, 
kad tu jau pavalgei.

Važiuoja piršliai per gelto
nuojančius kviečių laukus ii’ 
tyli, abudu užsimąstę. Raulas 
galvoja apie busimąją pačią ir 
kaip ji gauti, piršlys galvoja
kiek jis už tą vargą nu6 Čilės, 
Raulo motinos, gaus' magary
čių, kaip gerai per vestuves iš
gers ir pavalgys’. Visa bėda ta, 
kad du bandymai jau 'nepasi
sekė ir dabar jau Piutanosis 
nei pats nebežino kur važiuoti.

Bet štai, prieš juos atjojo 
Dzidorius Plytaakis,. Tai gar-
sus piršlys visoj apylinkėj. Jei 
jis stos, dvi poras vyžų nu
plėš, bet ką užsigeidė, į porą 
suves ir gana. ,Jis nebrangus 
žmogus. Už rankovę lysių jis 
savo darbą sąžiningai atliks. 
Raulo piršlys Piutanosis, jį ge
rai pažįsta, bet nekenčia kaipo 
savo konkurento. Ši karta » t"
Piutanosis apie tai pamiršo ir 
pamatęs jį nutarė kreiptis, kad 
šis padėtų jam.

Susilyginus vežimui su jo
jiku, Piutanosis tuojau suri
ko: “Tegul bus pagarbintas”. 
Plytaakis atsakė: “Ant amžių 
amžinųjų”.

—Kur važiuojat? — tuojau 
klausia Plytaakis.

—Et, broli, žinai musų ke
lionę—mergaujant. Tik, devy
ni velniai imtu, pas dvi buvom' 
ir nieko “neskurinom”.

Gerai, —sako Plytaakis.— 
O kas man bus už tai, jei aš 
tuojau jum mergą nurodysiu?

dyką nenorim •— tarė 
Piutanosis—rankove lysių kaip 
padėta.

—Ar tu nepažįsti Stotkočių | 
□nos ? —klausia Plytaakis. — į 
Tai, broli, merga! Kaip žibuok
lė. O pasegos, pasogos... trys 
tūkstančiai pinigais, trys tūks
tančiai vekseliais ir visi gyvu
liai. O jau to šarvo, šarvo!... 
Trys skrynios vienų rietimų. 
Dievaži, kaip mane gyvą ma
tot, tokios mergos jus nerasit, 
kad ir skersai ir išilgai eisit.

Raului besiklausant net sei
lės ėmė varvėti.

—Važiuojam pas Oną ir ga
na—jis sako.

Plytaakis apsuko savo šyvą 
kumelaitę ir visi drožia. Sau
lutė jau neaukštai, vakaras 
netoli, bet Stotkočiai tik už 
poros kilometrų gyvena, dava- 
žiuos ir, ko gero, reikalą pėda-- 
rys.

Kiek truko kelionė, nežinau, 
bet musų piršliai jau ant kie
mo.

Onutė karves melžia, motina 
bulves verda, tėvas žagarus ka
pojai Pamatę tokius brangius 
svečius, visi inetė darbą. Tai
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ne juokai, piršliai atvažiavo.' 
Visi sugužėjo į trobą. Prasidė
jo, kalbos. Dalykai vystosi ge
rai. Motina, vietoj bulvių, už
kaitė puspaltį lašinių. Piutano
sis ištrauko pusbonkį. Viskas 
eina, kaip ant sviesto.

Lašiniai garuoja jau ant sta
lo. Stiklelis viens po kito 
linksta. Ir taip ligi vėlyvų iš
vakarių.

Ratilui pilvas gurguliuoja. 
Kad taip jis vienas *’ butų čia 
tuojau lašinius sukriuštų. Bet 
dabar.... gyvenimo pamokytas, 
jis sėdi ir vis žiuri į piršlį. 
Piršlys pamerkė, jam valgyti. 
Raulas griebė visa sauja už la
šinių, bet atsiminė piršlio pa
mokslą. ir dviem pirštais pa
ėmęs šmočiuką, gardžiai suval
gė.. Pradėjo siekti kitą šmotą 
ir jau rankoj turėjo, tik stai
ga šlept atgal į torielką ir pa
dėjo. Mat, po stalu vaikščiojo 
katinas ir jam užmynė ant ko
jos. Jis, vargšas, manė, kad 
tai piršlys davė ženklą jam nu
stoti valgyti. Po to, Raulas 
nevalgo ir gantu

—Valgyk, valgyk—prašo' vi
si.

—Nenoriu— sako Raidas 
ir nepatenkintas' pažiūri į pirš
lį.

—Valgyk—sakę piršlys.
—Ačiū, pavalgi&u, nenoriu...
Taip Raulo ir nepriprašė val

gyti. O valgyt jam labai no
risi, Imtų, rodos, eielą avį 
nurytų.

Pavalgę visi sustojo, išėjo 
iš užstalės, piršlys padėkojo 
motinai už skanią vakarienę, 
Onutei irgi. Raulas taip-pat 
priėjo ir pabučiavo busimą jai 
uošvei ranką. Onutei jis nieko 
nesakė. Sarmatinos ir' tiek.•

—Svotuliai, nakvosit, — sa
ko, motina. —Rytoj pabaigsim 
kalbą ir nuvažiuosim pas' pra
bustoj ant poterių, paduosit 
ant užsakymų.

—Nakvosim, močia — sako 
piršlys, —- kurgi naktį belsies?

Onutė rūpestingai paklojo 
kamaroj lovą. Čia gulėdavo ji, 
čia ateidavo Antanas, Jonas, 
Petras, betr dabar čia nakvos 
piršliai, o bo trijų-keturių sa
vaičių šitoj lovoj, per atgrąš- 
čius, gulės ji su savo Rauluku. 
O!., kaip smagios mintys!.. Ji 
mislytų ir mislytų tik apie tai.

Svečiai ėmė nusirengti, o 
motina, busimoji uošvė, atsine
šus duonkubilį įmaišė duoną. 
Visi nuėjo ilsėtis į savo vietą 
ir saldžiai užimgo. Nemiegojo 
šitam vienkiemy tik du asme
nys: Tai Onutė, svajodama apie 
busimąjį gyvenimą * poroje, ir 
Raidas alkio kankinamas.

Onute, malonių sapnų liū
liuojama, užmigo. Piršlys jau 
senai knarkė ant visos' kama
ros, o Raulas vis su pilvu ka
mavosi. Jis nedavė jiems ra
mybės. Jis kuždėjo jam: “eik 
ir prisotink mane. Ten, tro
boj rasi maisto”.

Raulas tykiai atsikėlė ir iš
lipo iš loyoą. Pirštų galais ei
damas ir sienos graibydamas, 
susirado duris ir įslinko į tro
bą. Jau buvo po pusiaunakčio 

ir ore vyturiukai pradėjo savo 
rytmetines giesmes“. Troboj bu
vo tamsu kaip avily. Raulas 
priėjo pečių, atsidarė, paraibė 
rankomis—nieko nėra. Priėjo 
prie lentynų, apčiupinėjo visus 
puodukus—nieko nėra. O pil
vas, tuo tarpu, neberimsta. Ką 
darys Raulas? Kuo tą besotį 
numalšins. Priėjo prie duon
kubilio ir davai rieškučiom 
tešla šveisti.

Išvalgė geresnę , dalį kubilo. 
Pilvas aprimo. Čiai Raulas pri
siminė ir savo piršlį.

—Alkanas' ir jis—mano Rau
las. Reikia nunešt ir jam. 
Taip skani ruginių miltų tesiū
lė!..

Raulas abiem saujom paka
bino rieškučias tešlos, nors 
per kraštus drimba, bet jis ne
ša į kamarą piršliui. Patamsy 
ir mes nematom...Raulas irgi 
nenužiurejo kur piršlio burna.

—Nepūsk, sako Raulas —ne
karšta.

čia. nubudo piršlys ir sužino-
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jo kaip viskas dėjosi.
—Eik, sako, greičiau ir nu

siplauk rankas. Ryte atsikėlus 
tylėk ir neprasitark kas atsiti
ko^

Raulas vėl nuėjo į trobą. 
Ant dangaus jau buvo pažaras 
ir dienelė aušo. Iš svirno išėjo 
Stotkotis ir nuėjo savo reikalu 
už trobos. Raulas girdėjo 
svirno durių varstymą ir todėl 
nusigandęs, skubiai įkišo ran
kas į stovėjusį ant suolo ąsotį. 
Čia butą ratam tepti smalos, 
ąsočio kaklas siauras ir abiejų 
rankų ištraukti negalima. Rau
las visai nusigando. Atbėgo 
jis su ąsočiu į kamarą ir pa
siskundė piršliui.

—Eik, sako, oran ir į sąsparą 
sumušk ąsotį—^patarė piršlys.

Piršlio padedamas, 
greit iššoko laukan 
mojęs iš viso vieko, tėkš ąso
tį ir akmeni. Akmuo šlept ir 
išvirto. O nelaimė!.. žiuri, 
vietoj akmens, pataikyta busi
mam uošviui į plikę. Nuo smū
gio tas ir išvirto.

—Jau 
piršlys, 
sermėgą 
žimą ir,

Raulas 
ir... užsi

bus blogai— pamanė 
Nelaukęs nieko griebė 
ant pečių, Raulą į ve- 
saulei dar netekėjus, 

išpyškėjo iš Stotkočių ūkio.
Stotkotis atsigaivėjo ir 

ilgai gyveno, o Raulas, po 
nevykusių piršlybų, taip ir 

i nevedęs ligi šių dienų.
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Buy gloves wlth what 
it savęs

Nėra reikalo ’ moKfiti 60c ar 
daugiau, kad rauUgar* dantų 
kofielę. LUterlne Tooth Pašte, 
didelie tubaa parsiduoda ui 
25c. JI valo Ir apsaugo dan
tie. Be to galite eutauplnu 
$3. už kuriuos galite nusipirk
ti ptrBtlnaltes ar kg kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

SAMEPRlęt 
** FOROVER / 

4OYEARS
2? ouncu for 25 cents 

pure, 
IZ/TBAKINC 
lWP0WDER 

erricient-
it’s double actinc

MIILION5 OF POUNDJ OJE O BY 
OOP COVERNMFHT

Svarios, Grynos, Sveikos ’• 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieii 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygnti ‘Tye Care” arba Eye 
Beaaty” Dykai
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ĮVAIRENYBĖS
Didžiųjų žemes brolių 

prigimtis
Astronomija, tyrinėdama

dangaus kimus, paskutiniais 
metais pasiekė didelių laimėji
mų. Tačiau dar ir dabar musų 
žemės didžiųjų brolių—Jupite
rio ir Saturno planetų prigim
tis nėra visiškai išaiškinta.

Musų saulės sistemos plane
tos yra dalomos Į vidujas ir 
laukujas. Viduijos planetos yra 
Merkurijus, Venera, Žemė ir 
Marsas, lauku jos — Jupiteris, 
Saturnas, Uranas, Neptūnas' ir 
neseniai surastas Plutonas. Vi- 
dujos planetos skiriasi nuo lau
kųjų savo dideliu sudrumu. 
Taip antai, visos vidujos plane
tos yra nuo trijų lig penkių su 
puse kartų sūdresnės už van
denį, tuo tarpu, kai- laukųjų 
planetų sodrumas yra labai 
mažas: Jupiteris, Uranas ir 
Neptūnas vos pusantro karto 
sūdresni už. vandeni, o Saturno 
sodrumas sudaro tik 0,71 van
dens sodrumo, t. y. mažesnis 
už vandenį.

Dar neseniai astronomai ma
nė, kad lauku jos planetos, sa
kysim, Jupiteris ir Saturnas, 
yra labai karštos. Tačiau pas
kutiniai tyrinėjimai, ypač at
likti Mount Wilson observato
rijoj Amerikoj, parodė, kad 
abi šios didžiulės planetos (Ju
piteris yra 1300 kartų dides
nis už žemę, o Saturnas—dau
giau kaip 700) šilumos visai ne
turi. Jų temperatūra pavir
šiuj yra maždaug apie 150° 
šalčio. Abi toš planetos yra 
apgaubtos storais, nepermato
mais debesų sluoksniais, Jei jų 
paviršiuj yra toks milžiniškas 
šaltis, tai kyla klausimas, kaip 
gali susidaryti debesys? Aiš
ku, kad tie debesys nėra iš van
dens. Greičiausiai, jie yra iš 
vandenilio ar angliarukšties du
jų, kurios virsta skysčiais tik 
labai žemoj temperatūroj.

Kitas rupimas astronomams 
klausimas—kaip paaiškinti tokį

mažų tų planetų sudrumą. Ko) 
buvo manoma, kad tos plane
tos yra karštos, iš dujų, tai 
sudrumo klausimas nebuvo rei
kalingas jokio ypatingo aiški
nimo. Jos buvo laikomos pana
šiomis Į saulę, kurios gudrumas 
yra irgi tik pusantro karto di
desnis už vandens. Bet jei jos 
yra šaltos, tai kodėl jos tokio 
mažo sudrumo?

Kai žinia, daiktų sudrumu 
vadinamas santykis tarp daik
to masės’, arba medžiagos, kie
kio ir jo tūrio. Daiktų masė 
matuojama svoriu. Sakysim, 
jei paimsim geležies kilogra
mą ir išmatuosim jų turį, tai 
pamatysim, kad geležis užima 
apie aštuonis kartus mažiau 
vietos, negu vanduo. Reiškia, 
geležis yra aštuonis kartus sū
dresnė už vandenį. Panašiu bu* 
du yra randamas ir planetų 
sudrumas'. Kai sakyta, laukųjų 
gudrumas yra labai nedidelis, 
nežiūrint tai, kad jos yra labai 
šaltos.

Amerikietis astronomas Jef- 
fries pasiūlė ąavo teoriją lau
kųjų planetų gudrumui aiškin
ti. Pasak jo, tai galima taip 
išaiškinti. Kiekvienos planetos 
vidurys, taip pat ir musų že
mės, yra sūdresnis už pavir
šių. Jupiterio vidutiniškas su
drumas—1,34 palyginus su van
deniu—yra lengvai paaiškina
mas, jei isivaizduosim, kad Ju
piterio branduolį su 100,000 ki
lometrų skersiniu sudaro kieta, 
tris kartus sudresenė už van
denį masė, po to eina vandens 
arba ledo sluoksnis 18,000 ki
lometrų storumo ir paskiau vi
sai reta atmosfera 4000 kilo
metrų aukštumo. Saturnui ata
tinkami skaičiai butų 50,000, 
18,000 ir 13,000 kilometrų. Va
dinasi, jei ši Jeffries teorija yra 
teisinga, tai Jupitery ir Satur
ne kadaise turėjo būti vande
nynai, kurių gilumas siekė 18,- 
000 kilometrų. Tai yra pus
antro karto daugiau, negu mu
sų žemės skersinis! Tuo tarpu 
žemės vandenynų didžiausias 
gilumas tik truputį prašoka 10 
kilometrų. Toki tad yra mu
sų žemės didieji broliai. “T.”

CHICAGOS
ŽINIOS

Sharkey-Campolo kum
štynių nebebus

Jack Sharkey nesiseka. Ne- 
įvykusios rugsėjo 25 d. kumš
tynės buvo atidėtos • spalio 3 
dienai. Pasirodo, Sharkey opo
nentas Campolo visiškai atsi
sakęs Sharkey besimušti. Abu
du nuo sutarties paliuosuoti ir 
kumštynės panaikintos.

Slapiųjų kryžiuočių 
ofensyva

Nesenai susiorganizavusi sa
votiška draugija The Crusaders 
(Kryžuočiai) paskelbė savaitę 
pradedant nuo spalio 15 d. 
“kryžuočių” ofensyvos savaite, 
kurios metu žada rašyti nau
jus narius i kryžuočių bata
lionus.

Išleistame laikraštuke “The 
Crusader” “kryžuočiai” išdėsto 
savo platformą ir savo disci
plinų. Visa platforma tai ‘ka
ras su sausaisiais, ofensyva 
prieš prohibiciją ir už Volstead 
akto panaikinimą.

“Kryžuočių ordenas” susida
ro iš batalionų, su batalionų 
komandieriais, adj u tautais, 
kvartermeisteriais, kryžuočių 
kapitonais, leitenantais ir tt. 
Visa ta organizacija atrodo nu
kopijuota iš “salveišių” armi
jos.

Automobilistams žinoti
ženklai “School” gatvių pai

šai i ai s, kurie per visą vasarų 
nieko nereiškė, dabar reiškia

t " * .....  ■ ------------ --------
šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti ;L______ ______  i

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6X94

Sugrįžta iš Lietuvos
French Laivų komp. praneša 

mums, kad Antanas Banis su 
žmona ir duktere grįžta iš Lie
tuvos su laivu Ile De France. 
Pribus New Yorkan rugsėjo 30 
dienų, Į Kenoshių pribus spa
lio 2 diena.

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

Tel. Prospect 21Q2

SKIN IICHING ENOS 
when aoothlng lemo is u sėd! 

Right from the firąt touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itcning 
misery out of mosąuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itching, peeling toea. 
Bathera and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when sale, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
'Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

CUKRUS
Visokios rūšies retai! už urmo * kainą. 
Musų kaina šią savaitę — $4.75 už 
100 svarų. Corn Granulated $4.50. 
Corn Lump $3.50. Visokios rūšies 

mokas $5.35 už tuziną.
YAKER STORE

353 5 S. Halsted St. Tel. Boulevard 2212

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninėm.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 
ir mokslinis gydymas, Dr. Schyman at
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligoninės. Nelaukite deginančių skau
smų ir kitokių pavojų. Lengvus išmokė
jimai. Bandomasis gydymas ar egzami- 
nacija dykai iki 8 v. v., nedėliomis iki 
2 vai. po piet. Rašykite dėl nemokamo 5 
dienų gvdymosi namie. Pilė Dept., 
S-M-S Health Institute, 1869 N. Damen 
Avė., Chicago.

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockvrell St., 
CHICAGO. ILL.

Feenamint
Laxativas 

kurį jus 
kramtote kaip 

gumą. 
Nėra kito skonio 

kaip mėtos
Aptiekose

labai daug. Tai reiškia, kad mo
kyklų vaikų gyvastis priklauso 
nuo jūsų, automobilistai, atsar
gaus važiavimo.

Amerikos automobilių indus
trijoj pernai metais dirbo 427,- 
459 darbininkai, kuriems išmo
kėta $775,479,810.

Pernai metais įvyko po 109 
užmušimus ant kiekvienų 100,- 
000 mašinų, neskaitant nelai
mių atsitikusių vėliau mirusių 
nuo sužeidimų.

areštuotu ir pristatė 3 po] leis
tų sargybą, bet Druggano ne
gali paimti, nes jo daktaras sa
ko, kad Druggan serga šiomis 
ligomis: pirma, pilvo uleeris, 
antra kroniškas bronchitis, tre
čia prostatethritis, ketvirta ap- 
pendicitis ir penkta tonsilitis. 
— Jei policija to dar nebus ga
ną, gengsteris žada dar susirg
ti arthritis, neuritis, meilingi- 
tis, laryngitis, conjunctivitiS ir 
galbūt jlar svarbesnėmis ligo
mis.

------------ j-------------------
automatiškas pištalietas, pilnų 
dėžę plieninių kulkų ir visų 
sandeli šautuvams amunicijos. 
Policija juos užklupo netikėtai, 
bedarant “manevrus”.

Ežere žuvo 12 žmonių 
ir dingo 3 laivai

Pereitą penktadienį netikėtai 
persikeitęs oras, atnešė smar
kią audrą su 40 mylių į valan
dų greitumo vėju. Michigan eže
rų užklupo tikras tornado, ku
riame žuvo iš viso 12 žmonių 
laivams beskęstant. Dar trys 
laiveliai ligi sekmadienio vaka
ro buvo nesurasti.

Išvarys 35 detektyvus iš 
tarnybos

Susekta sensacija, kad detek
tyvų biure randasi slapti geng- 
sterių agentai, kurie visas po
licijos žinias pirmiau perduoda 
gengsteriams, negu jas gauna 
viršininkai. Policijos komisio- 
nierius Alcock žada 35 detek
tyvus tuojau pavaryti ir gal
būt visą detektyvų biurų pa
keisti naujais žmonėmis.. Pasi
rodo, tikruoju detektyvų biuro 
šefu yra Al Capone.

Kiek lig-ų telpa geng- 
steryje

Kažkas išdavė garsų geng- 
sterį Terry Druggan, vieną iš 
26 “visuomenės neprietelių”, be
gulintį University Hospital. 
Nors gengsterį paskelbė tuojau

i —c iiirvaiiiAUJU i—c 

 

įNAUJIENUl
! METINĖ KNYGA

Lithuanian Business Directory
Išeis

Sausio 1 d., 1931
Kiekvienas “NAUJIENŲ” skaity
tojas gaus šią puikią ir įdomią 
“NAUJIENŲ” Metinę Knygą 

DYKAI!
Kviečiame visus biznierius ir pro
fesionalus garsintis šioje žingei
džioje ...ir naudingoje “NAUJIE

NŲ” METINĖJE KNYGOJE.

NAUJIENOS

STAR DUST

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų. 
Pardavinėjamas aptiekose.

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash 

Lydia E. Pinkliam MedicineCo.
( Lynn, Maw.

[era Niežėjimo!
Nekiškite nuo kanki
nančios. niožtinčioB odos. 
Tik uždėkite Severą’* 
Ruko. Tokia pastebėtina 
pag-elba nuo to fieldi- 
nančio niežėjimo. Taip 
vėsinanti*. raminanti*. 
Klausiate eavo aptieki- 
ninko.

Sugavo šarvuotą au
tomobilį —e------

South Side gatvėse anksti 
sekmadienio rytą policija paga
vo tikrą šarvuotį, kuriame sė
dėjo trys vyrai, Frank Ostrow- 
ski, John Malley ir Joseph Han- Skelbimai Naujienose 
ley. Automobily jie turėjo auto- duoda naudą dėlto, 
matišką šautuvą (kulkosvaidį), kad pačios Naujienos 
dvylikos uždorių šautuvų, dvi yra naudingos.

ESKO
Kasykite dėl nemokamo

Rompelio
U. 1*. SKVERĄ CO., Cedar Rapidu, luwn

RadioTubos
Yra Širdis Jūsų Radio
PEOPLES KRAUTUVĖSE RASITE GE- 

RIAUŠIŲ IŠDIRBYSČIŲ RADIO 
TŪBŲ KAIP TAI:

R. C. A. RADIOTRONUS

CUNNINGHAM TŪBOS

MAJESTIC TŪBOS

ARTHURA TŪBOS

PHILCO TŪBOS

Jei setas neveikia gerai, lai kreipkitės į musų radio 
patarnavimo skyrių, kame suteiksime patarimų veltui, 
ir patarnavimą už maža atlyginimų, per musų patyru
sius radio mekanikus. Atsilankykite arba telefonuo- 
kite Lafayettc 3171, arba Hemlock 8400.

Jai Dar Neturite Radio Savo
NAMUOSE tai prarandate daug svar
bių ir malonių gyvenimo valandų. Ypa
tingai kuomet dabar yra duodami 
“Peples” puikiausi Lietuvių Programai 
per orą kas Pirmadienio vakarą nuo 
7 iki 8 vai. iš WHFC.' Radio Stoties 
1420 cilocycles.

Radio Įsigyti Yra Labai Lengva
Peoplcs Krautuvės galėtų rasti puikius pilnai už

tikrintus clcktrikinius radios pilnai įrengtus tik po:

25.00 - 40.00 - 48.00
*55.00 ir augščiau

Parduodam ant lengvų išmokėjimų

4177-83 Archer Avė
Kampas Richmond gatvės

2536-40 W. 63 St
Kampas Mapletvood gatvės

8E n
HOMES

Copyright Midwest Feature Service

under 
contracT

■■

Jos niekas 
nekviečia

Ar jus žinote kodėl ji 
buvo nepageidaujama? 
Nė ji pati nežinojo. Hali* 
tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijine, ku
rios niekas neatleidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pagalina blogą 
k vapa. Vartokite kas- 
die. Lambert Pharmacal 
Co., St. Louis, Mo.

LISTERINE
pašalina halitosis

Sunaikina 200,000,000 perų

delight in 
Cheese flavor

Štili another Kraft-Phenix 
triumph! New digcstibility, 
hcalth qualities and delicious 
ncw flavor addcd to cheese.

In Velveeta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minėtais. Good for every- 
one, including the children.

Velveeta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

b Y WESTPHAL

PLAYEO IN - ,
'WINOS OF CHANCE ( 
A VJOMAH OF AFFAIRS 
'THE U N MOLY NIGHT' 
'BIUE BEARDS SEVEN 

WIVES' 
HOB8Y- PAlNTIh^



NAUJIENOS, Chlcago, III.
• - - - •   — — ■  ................................ ............... ~ - - -

Pirmadienis, rūgs. 29, 1920
. *■ *....... -■■■ -I * — ■ — ■ ■ >

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Užsisakymo kaina:
Chicagojė — paštu:

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rate9)
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chlcago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Metams -------------------------- $8.00
Pusei metu ........................... _ 4.00
Trims mėnesiams ........____  2.00
Dviem mėnesiam __ ___ ....___ 1.50
Vienam mėnesiui.... ..................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ---- -------  8c
Savaitei ........................    18c
Mėnesiui —•----r-. -iii., ,,,, .. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ----- -------- -------- , $7.00
Pusei metu -----   8.50
Trims mėnesiams _ ______   1.75
Dviems mėnesiams •• • ••• •• ■■se 1.25
Vienam mėnesiui ___________  .75

savo kvailumo, kuris privedė prie to, kad šiandie jus 
esate, kaip nenaudėliai, išmesti už SLA. durų.

“Didvyriai”, kurie už durų rodo liežuvius ir špy
gas!

Bet ir tas fašizmo baubas, kuriuo jus bandote mus 
gąsdinti, dar anaiptol nėra toks baisus. Susivienijimą 
fašistai dar nekontroliuoją ir tikimės, kad nekontro
liuos, nes milžiniška dauguma narių yra fašizmui prie
šinga.

III- I

LEMINGAI

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted 9t., Chi- 
cago. III. Telefonas Roosevelt 8500.

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ........ $8.00
Pusei metu ••••••••••■••e M SS 4.0$
Trims mėnesiams .............~.... 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
“AIDAS” EIS REČIAU

PETICIJA APDRAUDAI NUO NEDARBO

Detroite yra renkami parašai po peticija, kad vi
suotinam Michigano valstijos piliečių balsavimui butų 
patiekta apdraudos nuo nedarbo įstatymas. Jau yra 
surinkta daugiau, kaip 40,000 parašų, ir Michigano Ne- 
darbo Apdraudos Sąjunga tikisi, kad bus surinkta visi 
150,000 parašų, reikalingi referendumui.

Ta pati organizacija taip pat stato eilę kandidatę 
į valstijos legislaturą,’ pasižadėjusių darbuotis už pra- 
vedimą nedarbo apdraudos įstatymo.

Kodėl negalėtų susidaryti tokios pat organizacijos 
ir kitose valstijose? Gera proga šita kryptim pasidar
buoti socialistams.

Kairiųjų komunistų arba “ap- 
švietiečių” laikraštis “Aidas” 
praneša negalėsiąs toliau eiti 
reguliariai kas mėnesį, bet ei
siąs “tada, kada galėsim jį iš
leisti”.

“Aido” leidėjai skundžiasi, 
kad nedarbas apsunkinęs orga
nizacijos narių \padėtį ir jie 
hebeistengią užsimokėti duok
les.

PAMANYKITE, KOKI “TAU
TOS VADAI”!

NEBŪKIT MAŽI VAIKAI!

Iš Brooklyno komunistų organo matyt, kad tos 
partijos lyderiai džiaugiasi, kaip geležėlę radę. Jiems 
labai patiko, kad fašistuojantieji elementai ėmė ata- 
kuot “Tėvynės” redaktorių Vitaitį ir rodyt iltis socia
listams, gynusiems SLA. nuo bolševikų užkariavimo.

Girdi, socialistai “tarnavo fašistams”, o dabAr gauę 
nuo jų į kailį.

I tai mes “raudoniemsiems broliams” atsakdfne:' 
Nebūkite maži vaikai!

Argi jus manote, kad mes nežinojome, jogei fašis
tai neapkenčia socialistų ir tik laukia progos jiems į 
blauzda krimstelėt? Mes tų žinojome puikiai, ir taip 
pat mes žinojome, kad^ kaip tik pavojus iš bolševikų 
pusės Susivienijime išnyks,/tai fašistai mus puls. Bet 
tai kas iš to?

Mes esame pasirengę atmušti juodųjų smurto apaš
talų ataką taip pat, kaip buvo atmušta raudonųjų 
smurtininkų ataka. Brooklyno komisarukai dar per* 
anksti trina delnus, laukdami “tautos gelbėtojų” lai
mėjimo.

Kad Susivienijime musų frontas iki šiol buvo nu
statytas daugiausia prieš komunistus, tai tam buvo pa
kankamai priežasčių, svarbiausia — ta, kad komunis
tai buvo tiek įsisiūbavę, jogei nedaug tetruko iki orga
nizacija butų buvusi jų pasigrobta. Prieš didesnį pavo
jų reikėjo smarkiau kovot.

Antra priežastis buvo ta, kad komunistai rodė 
daugiau akyplėšiškumo net už fašistus. Jei komunis
tams butų pavykę įvesti savo diktatūrą Susivienijime, 
tai jie ne tik butų visiems ne jų partijos žmonėms už
ėmę burnas, bet butų išmetę lauk iŠ organizacijos vi- 
sus narius, kurie tik butų drįsę pasipriešinti Bimbos 
“valiai”.

Ir, galų gale, komunistai butų Susivienijimą su
griovę! Jie yra ne tik žiauresni už visų kitų srovių 
žmones (deja, net' ir už fašistus), bet ir — durnesni. 
Net savus gabesniuosius asmenis jie spiria lauk iš par
tijos, jeigu tik kuris jų pamėgina vartot savo smege
nis arba nepataiko atspėti, ko nori Stalino kairioji ko
ja. Jiems asilas yra geresnis, bile “ištikimas”. Na, ir 
paduok tokiai partijai į rankas organizaciją su dau
giau, kaip milionu dolerių ižde, su daugiau kaip dviem 
dešimtim tūkstančių narių! Ką jie butų iš jos padarę? 
Griuvėsius!

Štai koki motyvai mus privertė stot griežton kovon 
prieš komunistišką invaziją Susivienijime, nepaisant 
net to, kad šitoje kovoje mums teko eitPgreta su juo
dosios diktatūros garbintojais. Bet-tik begėdiški mela
giai arba maži “beibės” gali sakyti, kad mes tiems juo- 
diemsiems bolševikams “tarnavome”. Ne, mes tarna
vome ne jiems, bet Susivienijimui ir Amerikos lietuvių 
visuomenei! Kiekvieną kartą, kada iš fašistų pusės bu
vo kėsinamasi padaryti ką nors bloga organizacijos 
arba plačiosios visuomenės atžvilgiu, mes stojome 
prieš. Ir mes toliau taip elgsimės.

Jus, “raudonieji” Stalino vergučiai manote, kad, 
po bolševizmo likvidavimo Susivienijime, fašistai mu^ 
suvarys į ožio ragą, ir jus dėl to jau rengiatės kazoką 
pašokti iš džiaugsmo? O tu, Lenine šventasis, koki 
žiopti yra tavo mokiniai!

Argi tai “revoliucinių darbininkų” taktika turėjo 
būt tokia, kad didžiausioje Amerikos lietuvių darbi- 
ninku organizacijoje pataptų neribotais valdovais fa
šistai? Ar tai butų “proletariato” laimėjimas? 'Juok
damiesi iš socialistų, jus nabagai juokiatės-i» į?uvęs, iš

“Vienybės” Valaitis vožnai 
diskusuoja su “Dirvos” Karpa
vičium, kas daryti su “Tėvy
nės” redaktorium, kad jisai, 
girdi, “bendraujasi su socialiu* 
tais” ir negarbina Smetonos.

Karpa viči ūkas, kuris tas dis* 
kusijas, kaip matyt iš Brook
lyno fašistų organo, pradėjo^ 
davė “Tėv.” redaktoriui tokį 
ultimatumų: komunistų dau
giau nesibijok, bet ir prie so
cialistų nesiglausk, o jeigu 
prie jų glaustėsi, r“tai mums 
tokio redaktoriaus nereikia”'. 
Norėdamas palaikyti savo vie* 
tą, — glauskis prie fašistų!

Valaitukas su šita propozici
ja sutinka “principe”, bet da
ro praktišką pataisą.

“Bet dėl darbo klausimo”, 
pareiškia “V-bės” taip s’a- 
kant redaktorius, “mes ne* 
norėtume save ant rekordo 
padėti taip, kaip ‘Dirva’, už
tikrinti p. Vitaičiui ‘amžiną’ 
jobą’... Nei ‘Dirva’, nei kas 
kitas negali... atimti teisę to 
darbo siekti kitiems vertiems 
aspirantams.”
Tai, vadinasi, “klausimas” 

visgi neišsiriša. Nors abudu 
fašizmo gaidžiai reikalauja vie* 
nu balsu, kad p* Vitaitis 
“glaustųsi” prie Smetonos puo
do, bet vienas prižada jam už 
tai “aipžiną džabą”, o antras 
laiko pats save “vertu aspiran
tu” į tą “džabą”.

Ponas Valaitis, beje, yra 
“aspirantas” jau nuo seniai.i 
Prieš gausiant “džabą” “Vie
nybėje” jisai prašė darbo pas 
kitą redaktorių, kuri jisai da
bar nuolatos piemeniškai ter- 
lioja.

Bet yra įdomus reginys, kaip 
tuodu fašistėliai bando diktuo
ti Susivienijimo laikraščio ve
dėjui. Juodu neturi net papras
tos laikraštininko nuovokos', 
kad su laikraščio pakraipa rei
kia vesti kovą idėjiniais gink
lais, kritikuojant reiškiamas 
jame mintis, o ne grasinant 
jo redaktoriui “džabo” atėmi
mu, kaip klebonas vargamist- 
rai. Kas gi toki yra tuodu vy
rukai, kad juodu leidžia sau 
“boso” tonu kalbėti apie asme
nį, kurį jau, rodos, penktu kar
tu SLA. seimai išrenka vesti 
organizacijos laikraštį?

Matyt, juodu jaučiasi esą 
“tautos vadai” Amerikos' lietu
viams. Bet tikrumoje, tai kaip 
vienas, taip ir antras Ajų pa
mėgdžioja tikrai bolševikiškus 
Mizaras ir Andriulius, kurie 
per metų metus chamiškai 
“komandavojo” “Tėvynės” re
daktorių, kad jisai rašytų 
“prolėtariškai”, o kad ne, tai 
busiąs “išspirtas”.

-......X ,
BAŽNYČIOS STULPAS IR 

ŠVENTASIS

Kterikališkas “Vilniaus Ry
tojus” savo Nr. 72 įdėjo 
straipsnį apie šv. Augustiną, 
gar^ų katalikų bažnyčios tad*

logą, nuo kurio mirties šiemet 
sukanka lygiai pusantro tūks
tančio mety.» Tur-but mažai 
kas iš katalikų žino apie to 
šventojo gyvenimą, todėl dau
geliui jų bus nuostabu girdėti, 
ką apie jį minėtas laikraštis 
papasakojo. Pasirodo, kad tik 
33 metų amžiaus Augustinas 
priėmė krikštą, o iki to laiko 
jisai ne tik buvo “pagonas”, 
bet gyveno labai nedorai, gir
tuokliaudamas ir paleistuvau
damas. Ve kokių faktų paduo
da apie jį minėtasai Vilniaus 
klerikalų laikraštis': 
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“Paaugėjus, Aupfiistinas 
buvo leistas pradžios mokyk- 

lon, kur jau pasižymėjo sa
vo ydomis draugų tarpe. Tu
rėdamas 13 metą, nuvyko j 
Mhdauros miestą įgyti aukš
tesnio mokslo, čia bestudi
juodamas Romos poetų raš
tus, sukėlė savyje dar labiau 
kūno geidulius. Ir kažin, 
kas' butų išėję, jei ne lėšų 
stoka, kuri privertė Augus
tiną keliauti namo. Monika 
(Augustino motina), sužino
jusi apie savo sunaus dvasi
nį stovį, liejo karčias aša
ras.

“Sugriebęs pinigų, tėvas 
vėl jį siunčia mokytis i Kar
taginą, kur doros atžvilgiu 
Augustinas dar labiau nu
puola...

“Baigęs mokslus, grjžta 
tėviškėn, kur savo gyvena
mu didino skausmus moti
nai...”
Toliaus pasakojama, kaip 

Augustinas kartą perskaitė 
apaštalo Povylo laišką, kuria
me pasakyta: “Elgiatės pado
riai, nepasiduodami apsiriji
mams ir girtuokliavimams, pa
leistuvavimams ir begėdystei, 
barniui ir pavydui, bet apsivil
kime (?) Viešpačiu Jėzumi 
Kristumi”. Tie žodžiai* jį atver
tę į gerą kelią ir jisai ėmęs 
poteriaut, pasninkaut ir ruoštis 
prie krikšto. Kiek vėliau jisai 
buvo* įšventintas į vyskupus, 
paraše savo gyvenimo išpažin
tį (Confessiones) ir patapo 
garsiausiu katalikybės moky
toju.

Augustino “atsivertimas” yra 
piešiamas, kaip stebuklas, bet 
iš tiesų tas atsitikimas buvo 
visai paprastas, žmogus gir
tuokliavo ir paleistuvavo tol, 
kol buvo jaunas ir turėjo jė
gų; o kai palaidas gyvenimas 
jo kūno geidulius atbukino, tai 
jisai pradėjo “svieto marnas- 
tis” niekinti ir pasninke bei 
mišticizme ieškoti laimes.

šv. Augustino gyvenimas 
tai — kertinis katalikų bažny
čios akmuo. To šventojo pa
vyzdys buvo tikra ‘evangelija 
karaliams, kunigaikščiams, di
dikams ir kitiems ponams^. Tas 
faktas, kad Augustinas galėjo 
pusę savo gyvenimo praleisti, 
tenkindamas žemiausius savo 
kūno geismus, ir paskui visgi 
“išganyti sielą” ir net patekti 
į bažnyčios mokytojų ir “šven* 
tųjų” skaičių, sakyte sakė iš
dykusiai ponijai J Nesirūpinki
te, kad jus lėbaujate ir biednų 
žmonių prakaitu tunkate. Tik 
neužmirškite prieš mirtį ap
gailėti savo “griekus” ir duoti 
getą aukų bažnyčiai — tuomcT 
jūsų vieta bus dangaus kara
lystėje!

Augustinas . daug’ prisidėjo 
prie to* kad katalikų bažnyčia 
pasidarė užvėja turtuoliams ir 
žmonių išnaudotojams.

ATĖJO “Kulturos” No. 
8. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai.

Lemingų migracijos. — Lemin
gai priklauso pelių ir žiurkių 
giminei. —“Lemingų metai”. 
— Lemingas migracijos lai
ku. — Plunksnuoti svečiai. 
—Kaip lemingai žiemą pra
leidžia. —Migracijos metai.

Prieš kiek laiko Norvegijoj 
vėl įvyko lemingų migracija. Iš 
kalnų pradėjo bėgti tūkstan
čiai mažų keistų gyvūnėlių, 
naikindami visus augalus, ku
rie pasipainiojo ant kelio. To
kie dalykai Norvegijoj pasitai
ko kas treti ar ketverti metai. 
Bet kodėl tie gyvūnėliai mig
ruoja tokiu budu iš vienos vie
tos į kitą, — tai iki šiol dar 
niekas nėra davęs tinkamą at
sakymą. Iš tiesų tai yra la
bai keistas reiškinys.

Lemingas yra nedidelis gy
vūnėlis, — kiek didesnis nei 
pelėi Jis' priklauso pelių ir 
žiurkių' rųšiai. Maitinasi vy
riausia augalais. Kažin kodėl 
jis mėgsta gyventi kalnuose, 
kur randasi kadugiai. Su savo 
šeimomis lamingai- pasislepia 
pažuose urvuose. Jie yra ve- 
getarionak -±- maitinasi grū
dais ir kitais augalais. Maisto 
ieškoti paparstai eina nakties 
laikui Apetitą turi neįmano* 
mai didelį.

Lizdą lemingai sudaro iš sau
sos žolės. Pirmi vaikai gema 
balandžio mėnesyj, kada lau
kuose dar nemažai sniego ran
dasi. Praėjus porai savaičių 
atsiranda kiti vaikai. Veisiasi 
lemingai per mettfs keturis ar 
penkis kartus. Ir kiekvieną 
kartą jie, turi nuo penkių iki 
astuonių vaikų. Kuomet pas
kutinieji vaikai dar akli tebėra, 
tai pirmieji jau turi savo šei
mynas. žiemos laiku lentin
gai įsikasa į sniegą ir tuo bu
du apsisaugoja nuo šalčio.

Lemingų migracijos įvyksta 
daug dažniau, negu paprastai 
yra manoma. Tiesą sakant, 
nedidelis jų skaičius kas metą 
migruoja. Bet tat mažai kas 
tepastebi. Tik kada ateina 
“lemingų metai”, tąsyk visi 
atkreipia j juos dėmesį. Tokiais 
inetais atrodo, kad lemingai 
veisiasi, kaip blusos. Visur jų 
pilna. Šimtai tūkstančių jų 
■nusileidžia nuo kalnų iu eina 
akių plotu. Tokiame atvejyj 
jie nuo savo kelio nenukryps
ta: eina per laukus, plaukia per 
upes ir ežerus. Jei ant kelio 
pasitaiko miestas, tai lemingai 
neaplenkia nei jo. Prieš porą 
metų jie buvo įsigavę net į 
Oslo universitetą.

Paprastai lemingas yra ne
drąsus gyvūnas. Tačiau visai 
kitoks jis pasidaro laike migra
cijos. Tąsyk jis elgiasi taip, 
kaip ir kiti. Visoki baimė pas 
jį pražūva. Jis kabinasi žmo
gui į kojas ir išsišiepia. Jei 
jam pakišama pagaliukas, tai 
jis taip tvirtai dantimis įsika
bina, jog jį galima pakelti, 
priegtam jis visą laiką savotiš
kai loja.

Kai prasideda migracija, tai 
visai aklai seka savo lyderius, 
Ir niekas nežino, kur bus ke
lionės galas. Niekas neturi 
mažiausio supratimo apie tai, 
su kokioųtis kliūtimis, su ko
kiu pavoju jiems teks kelyj su* 
sidurtl. Gyvūnai eina per le
dynus, plaukia per vandenį, šo
ka nuo tiltų. Nesustoja prieš 
nieką.

Užstoja geri laikai ir paukš* 
čiams, kurie maitinasi lentin
gais. “Lemingų metais” vana
gai ir pelėdos atskrista į Nor
vegiją iš visos Europos ir da
linai Azijos. Kokiu tai miste
rišku budu jie sužino, jog ten 
jų laukia didžiausias maisto 
perteklius. Apie vidurį vasa
ros plunksnuotų svečių prisi
renka tūkstančiai, desūtkai tū
kstančių. Ir reikia pasakyti, 
kad jie yra laukianti svečias

nes padeda naikinti blėdingus 
gyvūnėlius. Iki rudens tie va
nagai ir pelėdos taip pariebė- 
ja, kad vos bepalekia.

Bet ir priešai nesulaiko le
mingų prieauglio. Atrodo* jog 
juo daugiau jų yra naikina
ma, tuo daugiau jų atsiranda. 
Senovėj žmonės negalėjo tikė
ti, kad tie gyvūnai atsiranda 
naturališku budu. Jie manė, 
kad lentingus numeta iš dan- 
dangaus dievas' Woden.

Perdidelis prieauglis tiek 
žmones, tiek gyvūnus verčia 
migruoti iš vienos vietos į ki
tą. žmonės tai daro planingai. 
Jie iš kalno apsvarsto, kur jie 
nori keliauti. Su gyvūnais yra 
kitokis reikalas, — jie keliau
ja. ten, kur maisto gali gauti. 
Nuo visų kitų gyvūnų lemingai 
skiriasi tuo, kad kuomet juos 
pagauna migracijos karštis, tai 
jie nežino, kada reikia sustoti. 
Jie keliauja tol, kol f aklinai vi- 
si nežūva.

Jeigu migracijos užklumpa 
lentingus žiema, tai jie sniege 
pasidaro sau galerijas ir bando 
huo šalčio išsigelbėti. Kad bu
tų šilčiau, tai susiglaudžia bū
riais. Tačiau kankina juos ne 
tiek šaltis, kiek alkis, kadangi 
-nnis'to beveik niekur negalimą 
surasti. Tokiuose atsitikimuo
se lemingai. paliauja būti vege- 
tarionais; jei kuris fš jų buric 
pakrato kojas, tai gyvieji ji 
tuoj suėda ir su nagais ir su 
plaukais.

Palyginamai nedidelis nuo
šimtis lemingų besulaukia pa-

vasario. Ir tie patys papras
tai esti labai suvargę ir užsi
krėtę ligomis. Tąsyk tarp le
mingų prasideda tikras maras. 
Gyvūnas gali atrodyti visiškai 
sveikas. Bėga su visais kitais. 
Tik staiga apsiverčia, susitrau
kia i kamuolį, — ir galas. Iš
likę gyvi nuo bado ir ligų le
mingai dar bando tęsti nu
trauktą kelionę. Tačiau pelė
dos, vanagai ir kitokie paukš
čiai bei žvėrys juos greitai su
naikina.

Kai kurie lemingų migraci
jas' aiškina tuo, jog tam tik
rais metais jie pasidaro nepa
prastai veislųs. Prie tokių ap
linkybių gyvūnų perviršis turi 
migruoti. Tačiau tyrinėjimai 
parode, jog tas aiškinimas ne
turi pagrindo. Kiekvienais me
tais lemingai veisiasi maždaug 
vienodu spartumu. Iš kitos pu
sės, lemingų prieauglis nuolat 
kitėja. Tatai pareina nuo jų 
mirtingumo.

Čia bus' pravartu pastebėti, 
jOjy Idmingų mirting-umas par
eina ne vien nuo grobuonių 
paukščių ir žvėrių, bet ir nuo 
ligų. Kai kuriais metais de- 
setkais tūkstančių jų apsikre- 
čia ligomis ir žūva. Tiems, 
kurid išlieka gyvi, žinoma, nė
ra reiklalo' migruoti, .nes maisto 
jiems netrūksta, Migracija 
prasideda ttk tokiais metais, 
kada nei ligdfių nei kitokie prie* 
šai lemingų prieauglio nebesu
laiko. Tąsyk jaunieji lemin
gai apleidžia kalnus ir keliau
ja tiesiau nesustodami prieš 
nieką. Kodėl jie taip daro, — 
tai tebėra misterija. Faktinai 
tos rųšięs migracija yra “mir
ties ir saužudystės kelionė”, 
kadangi beveik nei vienas le
mingas neišlieka gyvas.—K. A.

B. T. A. Hdfftnan Vertė J/Prongkus •

I Velnio Eliksyras
(Tęsinys)

Jus suprantate, mano pone, 
kad tai yra rūbų menininkas, 
nes taip aš jį vadinu, vietoj 
paprasto trivialinio išsireiški
mo: siuvėjas'. — Jis mielai 
skęsta idealiniuose ieškiniuose, 
ir tokiu budu, fantazijoj kur
damas formas ir išvaizdas, jis 
įsitiekė ištisą sandėlį įvairiau
sių rūbų. Jus pamatysite mo
derninę eleganciją visuose ga
limuose niuansuose, t kaip jis 
tik nori pasirodyti tau drąsiai 
ir išdidžiai visą peršviesdamas, 
tai į save įsigilinęs niekuo ne
sidomįs, tai naiviai žaisdamas, 
tai ironiškas, juokingas, pik
tas, nuliūdęs, išdykęs, gražus, 
vėjavaikis. Jaunikaitis, kurs 
pirmų kart$ nori užsisakyti 
švarką, nesiklausdamas sąvo 
mamos arba hofmeisterio iš- 
vadžiojamų patarimų; keturias- 
dešimtmetinis, kurs turi pud- 
roti savo pidukus, kadangi jie 
jau yra pražilę; linksmo budo 
senis, mokslinčius, kaip jis su
kasi pasauly* turtingas pirk
lys, pasiturintis pilietis: visa 
kabo mano Damono ■ krautuvėj 
prieš Tamstos' akis; per keletą 
akimirksnių mano draugo kū
rybos darbai pasirodys prieš 
Tamstos akiai”

Jis greit nubėgo ir bematant 
grįžo sib aukšta, stipriu, pado* 
riai apsirengusiu vyru, kurs 
sudarė tikrai priešingą mažiu
ko pusę, kaip paviršutine iš
vaizda, taip savo esybe. O dar 
šį-žmogų jis ką tik buvo man 
pefstatęs' savo Damonu.

Damonas išmatavo mane aki
mis ir pats parinko iš ryšio, 
kurį vienas bernas drauge ata- 
nešč, rūbų atatinkamų mano 
išreikštiems pageidavimams. 
Tuojau pamačiau tikro kostiu
mų menininko taktą, kaip -jį 
precizingai buvo pavadinęs ma
žiukas, Jis mokėjo labai nepa
stebimai tačiau akylai ir per
matančiai tikrai parinkti, ne- 
reikšdamas dėmesio dėl kilmės, 
užsiėmimo ir t. t. Tikrai nėra 
lengvas darbas taip apsirengti,

kad tam tikras bendras rūbų 
charakteris neišduotų, kokio 
esama užsiėmimo ar luomo, 
kad niekam neateitų į galvą 
apie tai galvoti. Pasaulinio pi? 
liečio kostiumas turi negatyvi
nę sąlygą ir turi maždaug ten
denciją nurodyti išlavinimo 
laipsnį, kas labiau gludi papra
stume negu ryškume. —

Mažiukas plūdo visokiose 
groteskinėse kalbose; kadangi 
retas kitas, matyti, jam tiek 
palankių ausų teikė kaip aš, 
jis rodėsi tuo perdaug laimin
gas, galįs' savo šviesa ligi so
ties blizgėti. — Damonas, rim
tas ir, kaip man pasirodė, su
prantantis žmogus, greitai nu
kirpo jam visą kalbą, paimda
mas jį už peties ir taręs: “Šo- 
enfeldai! tu šiandie matyt vėl 
papludai pliauškėti įvairias 
kvailybes; einu lažybų, kad 
šiam ponui jau ausis įskaudo 
nuo visų tų nesąmonių, ką tu 
čia primalei.” —

BėlCampo liūdnai nuleido gal
vą, bet vėl bematant patvėrė 
savo nudulkėjusią skrybėlę ir 
sušuko, šokdamas pro duris: 
“taip mane geriausieji mano 
draugai prostituoja”. — Da
monas užsirekomenduodamas 
tarė į mane: “Tai yra ypatin
gos rųšies kiškio koja, tas Šo- 
enfeldas! — Del daug skaitymo 
jis visai beveik pamišo, bet 
šiaip yra geros širdies žmogus 
ir gabus savo amato žinovas, 
dėlto aš jį pakenčiu; nes jei 
padaro daug kad ir viename 
reikale, reikia atleisti tokiam 
šiek tiek ir jo minusus”.—

(Btls daugiau)
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siduod^/žemėn. Reiškia, meti-R. H. Goddard. Jo pirmiausiu 
mo pajėga kuriam laikui nuga- liksiu buvo ištirti aikštybių
Ii žemės traukimo pajėgą. Va- atmosferą su pagelba tam tik-

ŽINIOS
Kada Gyvi į Dangų 

Lėksime
žmonių ilgesys pakilti 

i žvaigždes
Išradimų kalendorius yra 

•pilnas negalimų dalykų, kurie 
šiaip ar kitaip pasirodė galimi 
ir yra atsiekti. Garo enginas, 
geležinis laivas, orlaivis, fono
grafas, elektrinė lempa, radio 
muzika, televizija, —taip dar 
nesenai buvo laikomi negali
mais dalykais. Astronautika

dinas, išradus tokį stiprų me
timo mechanizmų, kurs numes
tų bolę toliau už žemes pri
traukiamųjų pajėgą, jų numę§_- 
tume į patį* Mėnulį. Newtono 
teorija einant daiktas, skrisda
mas po 7 mylias per sekundę, 
gali nugalėti gravitaciją (že
mėn traukimų). Tuo tarpu 
musų greičiausius kulkos le
kia dar tik po 3,000 pėdų per 
sekundę. Bandymai su visų 
smarkiausiomis kanuolėmis pa
rodė, kad toli gražu dar nega
lime peršauti žemės traukimo 
sferos,

Viltis pakilti nuo žemės didėja
Kokie kitoki skridimo budai? 

Orlaiviai? Tuos tenka atmesti 
iš kalno. Tarpplanetinė (dan-

rų instrumentų, kurie iššauti j 
aukštybes automatiškai užrašo 
temperatūrų, drėgmę, vėjų 
greitį, elektros srovenimą ir 
saulės spindulių veikimą. God- 
dardui pavyko pasiekti roketo 
greitumą iki 8,000 pėdų per se
kundą. Naujausiai rasta, kad 
bus galima pasiekti ir 12,000 
pėdų greitumo į sekundą. '

Garo varodmas erdvių laivias
Bet ir 12,000 pėdų j sekundę 

yra nepakankamas greitumas 
tarpplanetitiei navigacijai. Rei
kia j ieškoti kur kas greitesnių 
propelerių. Taip pat Goddard 
išrado būdų, būtent roketą su 
skystais guzais varomą. Jis 
mano, kad hydrogeno (vande
nilio) ir oxigeno (deguonie)

ketukes, be žmogaus, kuri tam 
tikrose aukštybėse registruotų 
sąlygas^ Sekamas žinks’nis bus 
nušauti tokias roketųkes į Mė
nulį.
“Gesolino stotys” ant Mėnulio

Koks bus tolimesnis žinksnis, 
dar tebėra ginčų klausimas. 
Pirma butų bandoma statyti 
tam tikrus orlaivius, kuriais 
galima skristi iš Europos į 
Ameriką, iššaunant į erdves 
virš ore sluoksnių. Toliau jau 
butų daroma ir tolimesnės eks
kursijoj

Prof. Hermanu Obert, vokie
čių fizikas, pataria, kad ant 
Mėnulio butų įrengtos tam tik
ros ‘gezolino stotys” laivams, 
keliaujantiems į Marsą ir Vene
rą papildyti. Pasistiprinus ant 
Mėnulio ir papildžius laivą, ga
lima pradėti naują raidą su

smarkumu dviejų mylių į se
kundę, nes Mėnulis turi nepa
lyginamai mažesnį traukimą 
kaip žemė.

Kadangi ant Menulio nėra 
oro ir jo viena pusė, nuolat at
sukta į saulės pusę, yra bliz
gančiai karšta, o antroji pusė 
visuomet arti absoliutinio zero, 
galima suprasti kokios butų 
sąlygos ant jo apsistoti žmo
gui. Bet astronautai ir tą tru
kumą apgalvojo. Galima butų 
apsivilkti' rūbais, kurių vilius 
butų pripilamas presuoto oro.

(b. d.)

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

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

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

IfoMs Gydytojai
GYDO

NAUJIENŲ

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

..... . .............. ..............

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

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

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir dlathermia

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

arba būdas skristi į tolimas 
žvaigždes dar tebėra tarpe ne
patikrintų mokslų, tačiau kas
kart labiau darosi rimta sva
jonė įvairių fizikų, inžinierių 
ir galvotojų.

Apleisti žemę kokiame nors 
keistame, germetiškai uždary
tame inde; skristi per erdves, 
nuo žvaigždės iki žvaigždės, 
greitumu niekuomet dar žmo
gaus nepasiektu; pamatyti sa
vo akimis niekuomet nematy-

gaus) erdvė neturi oro ir oras 
yra reikalingas ne tik žmogui, 
bet ir orlaiviui, lygiai kaip 
vanduo laivui. f Reikalingas 
toks enginas, kurs vary tusi 
visiškoj beorėj tuštumoj. Iš
rasta, kad roketos tinka tam 
tikslui. Kada roketa sprogsta, 
tai mašinos užpakaly pasidarę 
gazai daro stiprų stūmimą. Tai 
kiekvienas yra patyręs, kam 
teko šauti iš šautuvo, kaip šau
tuvo kolbė spiria į petį. Taip

mišinys duos reikiamų energi
ja. Kita teorija yra, kad grei
tumą bus galima padidinti, ma
žinant propelerių sunkumų, to
dėl prof. Goddard sugalvojo 
būdą, kad lekiant butų galima 
vis numesti šalin nebereikalin
gas mašinos dalis, kai kuras iš 
jų bus išvartotas’. Ištobulinus 
tą mašinų, jis tiki tikrai bus 
galima pasiekti Mėnulį, ir net 
Marsą.

Žinoma, astronautai kol kas

Akių Gydytojai
iewww*Xiw^*m****J*m*ww**i

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

tą mėnulio antrąją pusę, kuri 
yra amžinai nusukta nuo Že
mės ; apžiūrėti Marso “kana
lus”, kuriuos sako esant mar- 
siečių rankų darbu, norint savo 
“Žemę” suvilgyti; prasiveržti 
pro Veneros (Venus) debesų 
sluoksnį ir pamatyti kas ant 
jos dedasi, —yra tikrai vylie
jantis sapnas.

žemė į save traukia
Kas gi trukdo mums skrai

dyti į Mėnulį ir kitas tolimes
nes planetas? Pirmiausia tai 
žemės traukimas arba gravita
cija, kurią vadiname svoriu. 
Norėdami pakilti į erdves, turi
me nugalėti savo svori ir savo 
vežimo arba laivo svorį, tai yra 
surasti naują pajėgą, kuri nu
galėtų pirmąją.

Iš patirties žinome, kad me
tant bolę į orą, ji kuriam lai
kui kila aukštyn, tada vėl pa-

ir roketa. pati spiria ir varo 
save, ar tai butų ore ar tuštu
moj erdvėj (vacuum). Kol kas 
į roketą dedama visa .viltis.

Jau yra visa fizikų ir inži
nierių mokykla, kuri apskaičia
vo visas tokio skraidymo gali
mybes. Naujasiai daug padarė 
toje srity Worcesterio, Mass. 
Clark universiteto profesorius

dar nemano statyti tarpplaneti- 
nių laivų, panašių Leviathanui 
ar Mauretanijai. Pradžioje jie 
žada siųsti į erdvę mažas ro-

KAJETONAS MARTINAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 26 dieną. 8 valandą ry
te. 19 30 m., sulaukęs apie 50 
metų amžiaus. gimęs Lietuvoj 
Vensloviškių kaime. Skirsnemunės 
parapijoj. Raseinių apskr. Paliko 
žmoną Marijoną Martinaitienę- 
Surviliutę, sūnų Martiną ir duk
terį Oną ėr gimines. Kūnas pa
šarvotas. randasi pas graborių 
Butkus 3 Co.. 710 W. 18th St.

Apie laidotuves bus pranešta 
vėliau.

Visi a. a. Kajetono Martinai
čio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti šermenyse.

Nuliūdę lieka.
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Butkus U Co.. Tel. Canal 
3161.

KAROLIUS JARECKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 27 dieną. 8:25 valandą 
vak.. 19 30 m., sulaukęs pusę am
žiaus. gimęs Lietuvoj. Panevėžio 
apskr.. Smilgių parap., Pagaičpi- 
lės kaime. Amerikoj išgyveno 25 
metus. Paliko dideliame nubudime 
dukterį Vincentą (sesuo Monika. 
Pranciškietė). augintinę dukterį 
Stepaniją 1 7 m., sūnų Karolių 
2 2 m., seserį Petronėlę ir švogerį 
Baltramiejų Kilevičius. brolį An
taną it švogerką — Veroniką Ja- 
reckius ir gimines Amerikoj. Lie
tuvoj 1 seseris — Eleną. Barborą 
Bugusę ir gimines. Kūnas pašar
votas. randasi 3 3 5 3 S. Union A v.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
rugsėjo 10 dieną. 8 vai. iš ryto 
iš namų į Sv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazį- 
miero kapines, r > »
. Visi a. a. Karolio Jareckio gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Sūnūs, Sesuo, 
Brolis, Svogeris, Švogtcka 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalski,, f ei. Buulevatd 4 I 39

EDVARDAS VALANČIUS
Musų mylimas sūnūs, staiga 

trukus appendixui. po operacijos 
pasimirė šeštadienyje, rugsėjo 27 
d., apie 12 vai. nakties, 19 30 
m., sulaukęs 15 metų amžiaus, 
gimęs Chicagoje. rugpiučio 31 d.. 
19 15 m. ir antrus metus lankęs 
Englewood High School.

Kūnas pašarvotas randasi Lule- 
vičiaus koplyčioje.. 3103 South 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
rugsėjo (Sept.) 30 d., lygiai 2 
valandą po piet. iš koplyčios bus 
nulydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Giminės, draugai ir visi pa
žystami nuoširdžiai esate kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse.

Didžiausio skausmo perimti ir 
nuliūdę

Tėvai Stasys ir Naste 
Valančiai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. Lulevičius, Telefonas 
Victory 1115.

Persiskyrė su šiuo -pasauliu 
rugsėjo 26 dieną ,9:40 valandą 
vakare. 1930 m., sulaukęs 54 me
tų amžiaus, gimęs Suvalkų red., 
Alytaus parap. Amerikoj išgyve
no 3 8 metus. Paliko didelia
me nubudime moterį Oną, po 
tėvais Bracaitę. 5 sūnūs — Ro
bertą, Antaną. Juozapą, Adomą 
ir Lauryną, J dukteris — Heleną, 
Antaniną ir Oną, seserį Marijoną. 
4 brolius — Karolį, Ignacą, Si
moną ir Petrą ir gimines, o Lie
tuvoj brolį Juozapą. Kūnas pa
šarvotas. randasi 26 17 W. 40th 
Placc.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
rugsėjo 30 dieną,. 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pan. 
Šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Biliauskio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Sesuo, Broliai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Ofiso Telefonas Virrinla 0030 
Rez. Tel. Ven Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

na. Namu ofisas North 8ide 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:80 vakaro

Ofiso Tek Victory 6|93 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

-I. __________________________________

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikeis už 

’ kampo ir dabar ran-
dasi 4660 Gross Avė.

*** Tel. Yards 4317

Dr. JOHN SMCTANA
•H-» y v

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
' Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

KAZIMIERAS PŪRELIS
Persiskyrė su šiuo pisnulhi rugsėjo 27 d 

vakare, 1930 m., 
mergas apskr 
išgyveno 25 metus.
Oną, po tėvais Tamošiūnaitę, sūnų Feliksą, 13 metų, duk
terį Irene, 6 metų, brolį Fi anciškų, brolienę Liudviką Po
pelius, pusseserę K. Šriubienę, švogerį M. Sriubą, dėdę .1. 
Rishkų, pusbrolį Rishkų ir gimines Amerikoje; o Lietu
voj motiną Salomiįą ir du bralius — Ignacą ir Stanislovą. 
Buvo narys Jaunų Lietuvių Taut. Kliubo, Simano Dau
kanto Kliubo ir Liet. Piliečių Kliubo. Kūnas pašarvotas 
randasi 4640 S. Sacramento Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, spialio 1 dieną, 8 vai. ryte, 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Pupclio gimines, draugai ir pia- 
žistami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Vaikai, Brolis, Brolienė, Pusseserė, 
švogeris, Dėdė, Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja Eudeikis, tel. Yards 1741.

_ ’ 1„ 9<10 vai.
□laukęs 44 metų amžiaus ; gimęs t Vilk- 

Traupio parap., Valalių kaime. Amerikoj 
Paliko dideliame nuliūdime moterį

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Optdmetristas
Akiu Ekspertas ir pritaikymo akiniu
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomįs nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gvdo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir iėgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Te!. Crąwford 5573

1646 W. 46th St.
Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas 

Cicero 3724

* Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. \Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, Iii.

Tel. Victory 1115

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrose

Park 797

J. F. KADŽIUS
PIGIĄUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išditjaystės. 
‘ OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
32«8 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

A. L. DavidonisJM. D
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS: '

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 «yto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefoną? Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South AVallare Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

* į

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė į naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Bankų 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697 
3315 South Halsted St?

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas 

127 North Dearborn St. 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

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

Phone* Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

*
Ofisas vidurmiestyje 

Room 1502 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 West Washington Street 
Cor. \Vasbington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams fit., Room 2117
Telephonc Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525 
_-o—

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo (0 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St. 
Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vji Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. '1 elcpboue PUza 3202

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell SL 
Tek Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ši vakarą bus lietu 
vių programas 

per orą
lie- 
ra-

■......■j.—.į...... —--------------------fa............................................ .

si pašarvotas pns graborių But
kus and Co., 710 W. 18th St.

Velionio žmona ir vaikai pra
šomi skubiai atsišaukti pas gra
borių (Tel. Canal 3161), arba 
juos pažystančius prašoma pra
nešti, kad butų galima sutvar
kyti laidotuves ir likusį nemažą 
velionio turtą. Arba teatsišau- 
kia pas velionio pusseserę Elz
bietą Biručiukę-Mockienę, 729 
W. 18th St., tel. Roosevelt, 

3275. _ . j

NAUJIENOS, Chicago, III. -----r .. —«■ —. — ........-............r. . 
kutinių keliolikos metų pageri
nimus, galima pilnai prileisti, 
jog už 20 metų iš tiesų ir su
silauksime panašių busų.

—žinias.

Mirė Edvardas 
Valančius

šį vakarą ir vėl išgirsime 
tuvių dainas ir muziką per 
dio, kurios duoda Peoples Fur
niture Kompanija. Programa 
išpildyta yra pakviestas operos 
dainininkas Juozas Babravi
čius, Kastantas Sabonis, panelė 
C. šidiškaitė, kompozitorius A. 
Pocius, ir kiti. Taipgi bus šnek
tos, juokiai, ir parinktesnė lie
tuviu muzika.

Programas įvyks nuo 
8 vai. vakare iš VVHFC 
stoties 1420 kilocycles.

Už 20 metų

7 iki
Radio

Ieškomi Kajetono 
Martinaičio vaikai
Pereitą penktadienį Gary, 

Ind., mieste pasimirė Kajetonas 
Martinaitis, 50 m. amžiaus, ki
lęs iš Vensloviškių kaimo, Skir
snemunės parap. Jis paliko žmo
ną Marijoną Martinaitienę ir du 
vaikus — sūnų Martyną ‘ir duk
terį Oną, kurie nežinia kur gy
vena (metai laiko atgal gy
venę Roselande).

Velionio kūnas tapo parvež
tas į Chicago ir dabar randa-

Vieną gražų šeštadienio rytą 
išėjau pasivaikščioti. Eidamas 
ir besidairydamas, krautuves 

•lange patėmijau įdomų piešinį, 
kuris vaizduoja busą. Esą 
taip busas atrodysiąs 1950 m. 
Su juo busią galima važiuoti 
nuo Atlantiko iki Pacifiko.

Bušo išvaizda piešiama to
kia: ilgas, kaip koks laivas’, ir 
gana platus. Turi tris aukš
tus. Važiuoja, ant šešių ratų. 
Be kambarių, jame telpa res-1 
toranas, barzdaskuty^la, biliar
das, turkiška pirtis, šokių sa
lė, o ant stogo viršaus lėktuvai, 
kuriais keleiviai galės’ pala- 
kioti. Taipgi yra vietos ke
liems automobiliams, kuriuos 
keleiviai kartu su savim gali 
vežtis.

Prie viso to vienoj buso pu
sėj randasi keltuvas žmonėms, 
o kitoj—įvairiems kroviniams.

Taip pat vaizduojama, atei
ties busai. Turint galvoj pas-

A. a. Edvardas Valančius

praeito šimtmečio, čia yra įvai
rių lietuvių profesionalų, kurie 
sėkmingai praktikuojasi, stam
bus skaičius lietuviškų biznie
rių, kurie giliukingai bizniuo- 
ja ir didelis skaičius lietuviškų 
darbininkų, kurie tikrai aristo
kratiškai gyvena. Neuždyką ši
ta dalis miesto ir yra vadinama 
rožių žemė — rožių žemės gy
ventojai — linksmus, smagus, 
nuoširdus.

Adv. Julius P. VVaitches

_--------------------J-------------------
Senoji karta-kurlink tu?

Deja, musų senesnioji karta 
pergyvena apsnūdimo, pesimiz
mo ir inercijos laikotarpį. Pir- 
mesniais laikais, kada dar gy
vi tebebuvo Vaidylos, Sanda- 
riečiai, Draugijų Sąryšis, ka
da tebebuvo rengiamos surprise 
partijos, vakarai, pagerbimai, 
priėmimai, sųeigų nestokavo ir 
pažintys vienų su kitais geres
nės buvo. Dabar viso to nėra.
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CLASSIFIED ADS
Educational Financial

Finansai-Paskolos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE, 

672 West Madison Street

KAPITALAS $300,000 
Del paskolų ant pirmų 

morgičių
J. NAMON & CO.

Bankers
6755 S. Western Avė.

MADOS MADOS MADOS

siu-2623 — Rudeninis modelis. Suknelė su apsiaustu. Suknelę galima 
dinti iš bile kokios sunkesnės materijos. Ji susideda iš 3 šmotų, sijono, bliuzkos 
ir apsiausto. Bliuzką galima siūdinti iš bile -kokio šilko pritaikyto prie ap
siausto ir sijono. Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20, taipgi 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

2625 — Apsiaustas. Jame iširodysi jauna ir elegantiška. Sukirptos mie
ros 14, 16, 18 ir 20 metų, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

3230 — Mažam bernaičiui siutelis. Galima siūdinti is aksomo arba ki
tokios kokios materijos. Sukirptos, mieros 4, 6, 8 ir 10 metų amžiaus ber
naičiams. . ' - -

2506 — Rudeninė sporto suknelė. Tinka iš bile materijos, paprastos vie
nos spalvos arba sunkesnės margos. Sukirptos mieros 16 ir 18, taipgi 36, 38, 
40 ir 42 colių per kratinę. ,

Pereito šeštadienio naktį, Chi
cago Hospital po trumpos, bet 
sunkios ligos pasimirė jaunas 
Edvardas Valančius, sulaukęs 
vos 15 metų amžiaus, vienati
nis sūnūs žinomų visuomenės 
darbuotojų Stasio ir Nastės Va
lančių (3248 So. Halsted St.)

Velionis Edvardas buvo gi
męs Chicagoje, rugpiučio 31 d., 
1915 m. Tai buvo gabus jau
nuolis. Virš metai atgal baigė 
Armour viešąją mokyklą ir da
bar jau antrus metus lankė En- 
glewood High School. Baigda
mas (pradinę mokyklą jis lai
mėjo pirmą vietą visame dis- 
trikte kaipo- vienas gabiausių 
mokinių, iš kurio galima kuo- 
daugiausia tikėtis ateity ir už 
tą gavo Rosenwaldo medalį.

Visą laiką velionis jautėsi pil
nai sveikas. Dar ketvirtadieny 
jis buvo mokykloj. Susirgo jis 
staiga penktadienio ryte, besi
rengdamas eit į mokyklą. Jį su
ėmė nepaprasti skausmai ir vė
mimas. Tuoj pašaukta Dr. S. 
Naikelį. Bet dėl neaiškumo 
simptomų nieko tikro negalima 
buvo pasakyti, 
daugiau daktarų: 
kus, Dr. Isaaks, 
ir Dr. McNealy.
tadieny tapo nuvežtas ligoni
nėn, kur buvo sutarta padary
ti operaciją. Pasirodė, kad ve
lionis turėjo trukusį appendixą 
ir peritonitis ir neužilgo po 
operacijos pasimirė. Kaip spė
jama, appendicitis velionis jau 
senai turėjo — chronišką, tik 
arba nedaug jautė, arba neno
rėjo tėvams pasisakyti ir tik 
aštrius skausmus pajuto kada 
appendixas truko ir jokios pa- 
gelbos nebegalima buvo suteik
ti.

Velionis priklausė mokykloj | či?me atsilankyti į susirinkimą 
įvairioms draugijoms, • taipgi 
buvo narys R.O.T.C. Taipgi per 
daugelį metų buvo narys liet, 
vaikų dr-jelės Jaunoji Birutė.

Kūnas pašarvotas randasi J. 
Lulevičiaus koplyčioj, 3103 S. 
Halsted St. Laidotuves bus ry
toj, rūgs. 30 d., 2 vai. po piet 
iš koplyčios j Liet. Tautiškas 
kapines.

Tėvai, netekę savo vienati
nio sunaus, kurį jie taip labai 
mylėjo, yra didžiausiame siel- 
vaųte. Abu jie yra pasižymėję 
visuomenės darbuotojai, prisi
dėję aktyviu darbu prie beveik 
kiekvieno svarbesnio visuomeni
nio darbo. Pastaruoju gi laiku 
tėvas Stasys Valančius dirbo 
Jos. F. Budriko korporacijoj. 
Reikia tikėtis, kad skaitlingi bū
riai jų draugų susirinks rytoj 
palydėti jų mylimą sūnelį 
vardą paskutinen kelionėn.

Bk.

Praeitą šeštadienį, reikalų 
verčiamas, buvau nuvykęs ir aš 
į rožių žemę. Teko aplankyti 
i. adv. J. P. Waitchiaus ofi- 
ą, 52 E. 107th St. Apart mo

derniškai įrengto ofiso, man dar 
>atiko mandagus ofiso darbi
ninkų apsiėjimas ir paties adv. 

. P. Waitchiaus, jąukiai ma
nus būdas — tas palieką gra- 

mintį į kiekvieną klientą.
o viirėtų būt sektina ir ki

biems musų lietuviams profe
sionalams. Adv. J. P. Waitches 
/ra tam kilnus pavyzdys.

Man išsikalbėjus su rožių že
mės gyventojais, neatsirado nei 
vieno, su kuriais teko kalbė
tis, kurie nebūtų p. Waitchiaus 
patarnavimu giliai patenkinti ir 
neteiktų jam užsitarnautos pa
garbos. Iš to yra galima sprę
sti, kad adv. J. P. Waitchus, 
turi tikrą pasitikėjimą rožių že
mės lietuviuose.

Adv. Waitchiaus ofise sykiu 
randasi ir realestate skyrius, 
vedeju šio skyriaus yra adv. 
Waitchiaus brolis. Atrodo, kad 
ir šitas skyrius daro puikų biz
nių. Pastebėjau, kad čia yra 
kaip ir centras visų kitų lietu
vių realestetininkų. čia man 
matės kiti realesteitninkai: Gri- 
gula, Barčius ir keletas kitų. 
Reiškia adv. VVaitchiaus ofisas, 
yra mazgu visų lietuviškų biz
nių rožių žemėje.

Apie kitus šios apielinkės lie
tuvių profesionalus ir biznie
rius nerašau, greitu laiku duo
siu platesnį šios apielinkės ap- 
rašimą tada teks sustoti ties 
durimis visų lietuvių profesio
nalų, biznierių ir šiaip sau dar
buotojų. —J. M.

Burnside
Pašaukta ir 
Dr. V. šim- 
Dr. Conwąy 

Pagalios šeš-

SLA. 63 kuopos ekstra 
susirinkimas

Norint Rauti viena ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739
S®. Halsted St., Chicago, HL

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.
čia įdedu 15 centu ir prafiau at

siusti man pavyzdi No ______f.____

Mieros .j___ —__ per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
■mf ' r ■ 1 r, Mi'iiiriin iiirr

L i ■ ■u

Du tupėtojai šiais laikais už
ima northsidiečių susiindoma- 
vimą. Abudu tupi namų bok
štuose. Vienas tupi* prie Mil- 
waukee avė. ir North avė., an
tras prie Diversey avė. ir Mil- 
waukee avė. Matyt, vienas su 
kitu konkuruoja, kurs ilgiau iš
tupės ant stiebo.

Plačiai žinomas v real estati- 
ninkas A. Petrutis perkėlė sa
vo ofisą j kitą vietą, daug di
desnę, prie 1623 W. North avė.

Mr. B. Lidikevičius išmainė 
savo seną namą ant naujo 
apartmentinio prie. Kimball, ne
toli Irving Park Blvd. Ponia 
Lidikevičienė šiomis dienomis 
išvažiavo į Lietuvą pasisvečiuo
ti. Rep.

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos Serija 31 prasideda 

su pradžia spalio mėnesiu. Naujienų 
ofisas yra atdaras kasdieną nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Nauji nariai kviečiami 
atsilankyti ir prisirašyti prie spulkos.

Klesa B per 6 metus ir 3 mėn., mo
kant po 25c savaitėje, gausite $100.00.

Mokant
$400.00.

Mokant
$1000.00.

Klesa C
kant po 50c savaitėje, gausite $100.00, 
po $2.50 savaitėje gausite $500.00, 
po $5.00 savaitėje, gausite $1000.00.

Dėkite pinigus į spulkas, nes 'yra 
saugiausia vieta ir moka didelius nuo
šimčius.

$1.00 savaitėje, gausite

$2.50 savaitėje, gausite 

per 3 metus, 6 mėn. , mo-

•CEIKL. VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AūiOMOBILIU AMA7’O

PraktiėKos instrukcijos, darbas ko) 
ookinsitčs ir dar geresnis kaip ift- 
loktrite Mokykla dienomis ir vaka 
Hb A tbilankykn arba reikalaukit
plikacijoe. 
m»EKAl AUTO ENGINEER1NG 

SCHOOL
^1)411-42 Wushington Blvo

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

zramatikos, sintaksės, aritmetikos 
<nvjrvedysti.s stenografijos, ir kitų 
riokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
istema stebėtinai rreitai užbaicriama 

■ radini mokslą i devynis mėnesius 
iURŠtesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tuks 
tančiai lietuviu išrijo mokslus. Ateikite 
sirašyti šiandien Ir hnns oadiaimf- 
ijjrvti abelna mokslą. Savo būvi žv 
niai pagerinsite, kai busit abelnai ii 
mose mokslo Šakose ansišviete

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

j. r. OLEKAS, Mokytoja* 
’^IOG S. Halsted St

^HICAGO H I

Business Service 
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

X .

Mnlevoiam. Popieruojam (r 
Dekoruojant

3147 S. Halsted St.
Vietom 7261. Raa. Hemlock 1292 

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

—o----
AR REIKIA JUMS ANGLIŲ 

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

PETER ADOMAITIS 
6630 S.o Talman Avė.

Tel. Prospect 3938

------- O-------
Boulevard 6520 Rea. Yards 4401

NORKUS & CO.
Pert raustom rakandus, pianus ir vi 
šokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas 

1706 W. 47th St
CHICAGO 

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

PINIGAI
skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
\uoAimtn< mokamai- ant neišmokėto* 

■sumos
Emanue Corporatioii 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Personai 
Asmenų laiko

AŠ JONAS VIDUTIS pairfkau sa
vo pusbrolį Silvestrą Grabauskį iš Lie
tuvos paeina, Kauno rėd., Raseinių ap., 
Pašilio parapijos, Baraškių kaimo. Mel
džiu atsišaukti pats ar kas kitas ir 
man pranešti. Pirmiau gyveno Cbica- 
go Heights, III.

JONAS VIDUTIS.
Box 66, ' McNaughton, Wis.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris į automo
bilių taisymo biznį, turi būt geras me- 
kanikas, 1831 S. Halsted St.

Fūrnished Rooms
RENDON kambarys, šviesus, apšil

domas, netoli Marųuette Park, prie ma
žos šeimynos. 2843 W. 71 St.

RENDON furnišiuotas. šiltas kam
barys vedusiems arba merginoms bei 
vaikinams, 3936 S. Campbell Avė. 2 
lubos.

REIKALINGI ruimeriai, vienas arba 
du, be valgio: kambarys karštu van
deniu apšildomas, prie mažos suaugu
sių šeimynos, arti gatvekarių. 444 5 S. 
Artesian Avė.

For Rent
2 KAMBARIAI ant rendos, $8 mė

nesiui.
1409 Kenneth Avė.

PASIRENPUOJA 3 kambariai, nau
jai popieruoti ir išvalyti, $12.00. 
3535 So. Halsted St.

Praeitame SLA. 63 kp. susi
rinkime bolševikai susivedė sa
vo draugus, nutarė paskirti $100 
dėl ardymo SLA. ir nekurie 
kuopos valdybos nariai atsisa
kė mokestis siųsti Centran.

Gerbiamieji, mes priklausome 
prie SLA. ne dėl kokių ten po
litiškų išrokavmų, bet kad ga
vus, nelaimei ištikus, pašelpą 
ligoje ir, reikalui priėjus, po
mirtinę, ir kad butų užtikrin
tas išmokėjimas pašelpos ir po
mirtinės ir ant toliaus. Kvie-

9252

prie 
duodu 
electric

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag- 
nttic blankets ir 
tt. Moterim ir
merginom patari
mai dovanai.

MRS* ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj \
6109 South Albany Avenue

LUMBERIS — 20-50% nuolaidos: 
Durys $1.90, Shiplap $35 už tūkstan
tį. Plater ir Wall boards 3c pėda. Leng
vi išmokėjimai. Atdara vakarais iki 7, 
nedėliom 9 iki 1 v. Abbott Lumber Co. 
5201 W. Grand A V.. tel. Berkshire 1321

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

tikrų lin ir Jei m apsi 
sveikata Joms surryl Ki

kutis seklaus jūsų 
, bet pats pasakys 

yra

Specialistas gydyme chronlžkų ir aaajų U- 
Jw tūli uegaieju jumis išgydyti, atšilau 

tyki t pas mane Mano pilnas tiegsamlnavl- 
mas atidengs Jūsų tikra ligą ir Jei a* apsl 
imsiu jus gydyti, svelkatr 
klt pas tikrą specialistą. 
ku\ ir kas jums skauda. . 
po galutino tlegsamlnavlmo—kas joms

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

HICAGO ILLINOlb
•Jii«u valandos; nuo 10 ryto iki 1 . 
oietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedi- 

liol nuo 10 rvto iki 1 oo oiet*

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ltaiaai

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

Phone Republfc 4949

PETER GRIBAS 
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Malevojimas, Dekoravimas ir 
Popieravimas

6127 So. Maplewood Avė., 
CHICAGO, ILL.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jauno* vedusio* poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musu pasluly 
mu. Mee nupirksime jum* rakandu* tiesiai 
Ii dirbtuve* už autauplm* mažiausia.

60% eash pamatu
Joki* užsakymą* nčra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio Iki visu 10 
kamb. apartmento rakandų, kaukite Šiandie 
Mes nuveifme jus pas fabrikantus. Mes tu 
rime ryžius su visomis reriausiomi* kompa 
nijomls Cbicamie. Saukite Columbus 0467 
M R WELLS dėl platesnių žinių

---------O
PARSIDUODA 

mašina, 6 mėnesiai 
$400, parduosiu už 
So. Halsted St.

papkornų kepama 
vartota, kainavo 
$150. 3562 So.

L Spalių-Oct., 7 vai. vakare, 
t cey Park Svet., 90th ir St. 
I.nvrence Avė., kur bus plačiai 
apkalbama viršminėti svarbus 
dalykai. v

Komitetas.

North Side
Jaunoji karta universitetuose

St

PO

išradi*PATENTAI, copyrights - 
mai visokios rųšies.

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

Financial
Finansai-Paskolos

Roseland

—• ■■ ■ ■ i w II I ........................

Business Chance» 
Birnla*

PARSIDUODA viešbutis su 55 kam
bariais, visi fornišiuoti, lietuvių 
te, taipgi yra didelė saldainių k 
biznis išdirbtas per 50 metų, 
siu 
-y likau našlys.

distrik- 
rautuvė, 
Parduo- 

už pusdykę. Pardavimo priežastis 
Kreipkitės

P. GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai delicatessen ir 
grosernė iš priežasties ligos. Gera, 
pelninga vieta. Kaina $600. 6246 S. 
St. Lawrence Avė. (4-tas blokas į rytus 
nuo White City).

PARDAVIMUI grosernė, geras cash 
biznis. Bargenas.

3735 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI grosernė — geras iš
dirbtas biznis. Taipgi 4 lotus — par
duosiu sykiu arba atskirai — arba mai
nysiu į mažą namą. 6239 S. Racine St.

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

Bernard Petkas 1
Pilnas Pasirinkimai f

Vyriškų papuošalų, geresnes rū
šies, didesnios verčias, ge- j

riaušių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Richmond St.

North Sidėj kaip ir visur jau 
prasidėjo ruduo. Atostogų lai
kas pasibaigė ir, vaikai bei jau
nuomenė išėjo į mokyklas.

Lietuvių studentų, lankančių 
universitetus, būrelis, kiek te
ko girdėti, padidėjo. Prie to bū
relio prisidėjo dar dvi jaunos 
p-lės stud: Al. Genaičiutė nu
ėjo į Northwestern university, 
kita chicagiečiams jau žinoma 
jaunutė rašytoja Suzana Viliu
tė nuėjo į Chicago university. 
P-lė S. Viliutė dėl savo gabiu 
mų high school’ėj gavo reko
mendaciją dėl scholarship i auk
štąją mokyklą. Taip gi į stu
dentų eiles prisidėjo daug ki
tų jaunuolių, iš kurių teko pa
tirti, paneles Žiliūtė, Striupiutė 
ir gabi eilučių rašinėtoja Al
dona Jurgelioniutė. Vadinas, 
jaunuomenė gražiai progresuo- 

dar iš ja.

Exchange—Mainai

Ed-

Rose-Turbut visi žino, kad 
landas yra dalis miesto Chi- 
cagos. Spėjama, kad čia lietu
vių gyventojų nemažiau 4000, 
na, o gal ir daugiau. Kai ku- 

(rie lietuviai čia apsigyvenę jąu 
nuo gana senų laikų — „

: 1

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Vitados tutaupįti daug it laidų

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

Pardavimo Notariališkus raštus. 
Siunčiam Pinigas ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu masų Pasekmingamo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.
y

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 
mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

MAINYMUI
Mūrinis namas su dviem 4 kamb. 

fiatais.
Priimsiu

FRANK J. PETRU 
1443 W. 18th St. 
Tel.- Canal 0806

ir

Paflknloe suteikiama 1 viena diena 
2-RI MORGI6IAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT
CORPORATION

Kapitalai $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6788-6716

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

TEISINGI BARGENAI 
Foredosure Pardavimas 

Kad tuojaus užbaigti su Palikimu. 
Mažas įmokėjimas tercikalingas.

Turiu pardavimui atsakomingiems 
žmonėms keletu nepaprastų miesto ir 
priemiesčių namų. — Visi arti pui
kiausios transportarijos ir krautuvių.

Jeigu jus įdomaujatčs kuo-nors, nuo 
5 kambarių medinės ar murinės bunga- 
low iki 6 kamb. medinės rezidencijos 
su visais moderniniais patogumais, 
kitę. Visi namai yra praktiškai 
ir gali būti nupirkti net su $100 
kėjimu.

Savininko
Telefonas Merrimac 4773

ištar
nauji 
įmo-

______________________


