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Maskvos komisarai 
išleisią manifestą 
| sšvo tremtinius

Kodėl nepaliuosuoja 
Sibire ir Solovecke 
marinamus kalinius
Tremtinių emigrantų vadai 

spėja, kad bolševikai nori vy
liais parsigavę tremtinius su
naikinti

Pryžius, rugp. 11. Gaunamo
mis Čia žiniomis Maskvos ko
misarai rengiasi išleisti pakvie
timų visiems emigrantams po 
14 metų jų ištrėmimo grįžti at
gal į Rusiją. Toks pakvieti
mas esąs ruošiamas kaip pasek
mė Stalino nesenai pasakytos 
kalbos, kurioje jis nubriežė so
vietų kurso pakeitimą.

Aleksandras Kerenskis, bu
vęs Rusijos įpikinosios vyriau
sybės prezidentas, išreiškė di
delių abejonių dėl tokio pakvie
timo nuoširdumo ir tikslo.

“Musų grįžimas butų galimas 
tik atstačius Rusijoj žmoniš
kumą. Politiniai kaliniai turė
tų būti paliuosuoti ir grąžinti 
iš Sibiro. Valstiečių persekioji
mas turėtų liautis. Mes parei
kalautume laisvės spaudos, j- 
sitikinimų, atidarymo bažnyčių 
ir žodžio laisvės. Aš abejoju, 
ar dabartine valdžia mums ka
da nors tokias garantijas duo
tų, nes tai reikštų sovietų re
žimo galą. Atrodo, kad Stali
no kalba turėjo tikslo tik pa
lengvinti gauti užsienių pasko
lą”, pasakė Kerenskis.
Pirma lai paleidžia savo kalinius

M. O. Minor, Rusijos Socia
listų partijos vadas, dabar iš
trėmime Paryžiuj, abejoja, kad 
Rusijos tremtiniai paisytų grįž
ti atgal į Rusiją. “Visi Rusi 
jos kalėjimai ir Sibiro bei So- 
lovecko salų koncentracijos 
stovyklos yra perpildytos musų 
draugais”, jis pasakė. “Jei so
vietų dirbtuvės yra reikalingos 
darbininkų, bolševikai pirma 
turėtų paliuosuoti politinius ka
linius, tarpe kurių yra daugy
bės puikių teknikų, profesijos 
žmonių ir tinkamų vesti dirb
tuves, statomas penkių metų 
planui”.

Kitas senas Rusijos Socia
listų partijos vadas, buvęs kai- 
kada Lenino draugas, M. A. 
Potresov, daug sykių caro ka 
lintas^ abejoja kad komuniz
mas butų pasikeitęs. “Aš nie
kuomet netikėsiu į komunizmo 
evoliuciją nei į kooperaciją tarp 
bolševikų ir jų politinių aukų”.

“Socialistai emigrantai grįš 
tik su sąlyga, kad diktatūra bu
tų pašalinta. Bet tai reikštų 
komunizmo saužudystę. Kitaip 
aš abejoju, kad nors vienas 
žmogus grįžtų į Rusiją, bijoda
mas būti ten paskerstu”, baiga 
Potresov.

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

Kiek šilčiau; švelnus ir vidu
tinis, daugiausiai nepastovus 
vėjas.

Temperatūra vakar buvo apie 
69. ' ;

Saulė teka 5:53, leidžiasi 
7:58. Mėnuo teka 3:58 ryto.

Lietuvis išradėjas 
padarė matomą ir 
sugeriamą balsą

Galima bus nereikalingus 
garsus pašalinti

Pittsburgh, rugp. 11. Dr. S. 
Barton Sklaras, gimęs Lietuvoj 
bet tarnavęs laike didžiojo ka
ro kapitonu Suvienytų Valsti 
jų Signal Corps, išrado ir už
patentavo instrumentą, kurs 
sugeria (absorbuoja) nereika
lingus garsus auditorijose ir 
muzikos salėse.

Tuo instrumentu garsai pasi
daro matomi, vibruojančioj dia
fragmoj, kur kontroliuoja švie
są to aparato tam tikroj dro
bėj (screen). Garso stiprumas 
yra matomas iš to, kaip plačia; 
ar siaurai ribuliuoja jo bangos.

Gandhi vežasi į Londo
ną savo ožkas, kiti 

karves
Bombay, India, rugp. 11. Or- 

thodoksų Indijos delegatų ypa
tybės sudaro laivų kompani
joms daug keblumų. Jie važiuo? 
darni į Londono konferenciją 
rengiasi vežtis visus savo gy
venimo prietaisus.

Pandit Madan Mohan Maliva 
va, žinomas Indijos filosofas, 
sekdamas Mahatma Gandhi, ve
žasi su savim karvę, kurią mel 
žia jo tarnas ir iš pieno gami 
na jam visus valgius. Laivų 
kompanija nežino, kaip įrengti 
laive karvei kajutą, kadangi 
tas garsus braminas nori karvę 
turėti drauge su savim.

Mahatma vežasi visą būrį ož
kų, kurių pienu jis minta.

2,000 namų audra nu
nešė Japonijoj

Tokyo, Jap., rugp. 11. šian
dien ir vakar Japonijoj siautė 
neapsakomos audros. Penki 
žuvo, dešimtys yra sužeistų ir 
tūkstančiai namų nunešta. Vien 
Miyako saloj sugriauta 2,000 
namų ir 3,000'namų apgriauta. 
Keliose vietose drebėjo žemė.

Žaibas nuspyrė Empire 
namo bokštų

New York, rugp. 11. Nu
šviesdamas miestą per visą my 
lią aplinkui žaibas trenkė į au- 
kščičausio New Yorke Empiro 
State 102 aukštų namo mastą, 
iškeltą viršui cepelinams pri
rišti. Ugnies volas nusirito že
myn per visus 102 aukštus ir 
susmega į ŠalygatVjr

Londone nusikaltimai 
smarkiai auga

Londonas, rugp. 11. Pernai 
met žmogžudysčių čia buvo 22, 
užpernai buvo 10. Kitoki nu
sikaltimai iš 17,664 1929 metais 
paaugo ligi 20,553 1930 me
tais. Pasigėrimai, bigamija ir* 
juodrankystė yrą tankiausi u u 
sikaltimai.

TAMPICO, Mexico, rugp. 10. 
— Didelės sritis Vera Cruz ir 
kitų apylinkių guli po vande
niu. šimtai žmonių gelbstisi 
medžių viršūnėse. Tūkstančiai 
išbėgo į kalnus, ir šimtai yra 
žuvusių.

[Acme-P. 8 A. Photo]
KUR DU, TEN KOMPANIJA; KUR TRYS, TEN BŪRYS

Čia yra vienas Hollywoodo “trikampis”, kurio dalis sudaro (iš kairės dešinėn) Mrs. Stein- 
berg, Mr. Steinberg ir Miss Martene Dietrich, daugeliui labai patikusi vokiečių filmų artistė.

Mrs. Steinberg apskundė Marlene Dietrich ant $100,000 už “pliotkus” ir ant $500,000 
už vyro pavyliojimą. Vis gi geriau tokia byla, kaip muštynės.

Ilgai papasnikaus 
Čhile žmonės, kol 
beatstatys kraštą

Diktatorius buvo, privedęs šalį 
prie bankroto. .

Santiago, I Chile, rugp. 11. 
“Mes, Chile gyventojai, turėsi
me gyventi ant duonos ir van
dens per ilgus mėnesius, o gal 
ir metus, kol išsimokėsime už 
nusikaltimus, pridarytus buvu
sios diktatūros”, pareiškė laiki
nasis vice-prezidentas Juan Es 
teban Montero, paėmęs valdžią 
po nuvertimo prezidento Carlos 
Ibanez dvi savaites atgal.

“Nėra reikalo slėpti teisybes 
apie padėtį. Chiliečiai turės 
grįžti prie didelės ekonomijos, 
kol besugrąžins geresnius lai
kus”.

Nauji rinkimai ir seimo su
šaukimas įvyksiąs apie spalio 
vidurį. Ar nuverstasis dikta
torius bus atiduotas teismui, 
tai priklausysią nuo seimo.

Texas armija eis j karų 
su aliejaus ponais

- -- - - - *

Austin, Tex., rugp. 11, Texas 
gubernatorius Sterling pasakė, 
kad jis prisidės prie Oklaho- 
mos gubernatoriaus Murray ka
ro prieš aliejaus magnatus , ir 
paskelbs savo valstijoj karo 
stovį. Gyventojai kenčią dėl 
nepaprastai atpiginto aliejaus, 
tad su kariuomenės pagalba 
teksią kainas pakelti.
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Lošė kortas ligi mirti
nai sušalo

Vienna, Austrija, rugp. 11. 
Tirolio kalnuose rasti gerai iš
silaikę, sniegu apkloti kūnai 
vieno Vfennos bankininko ir 
Insburgo profesoriaus, kurie 
žuvo kalnuose 1919 metais. Prie 
jų rasta nedaloštos kortos. Iš
tirta, kad jie Nebematydami iš
sigelbėjimo lošė1 kortas ligi su
šalo.

Gimė 31 uncijos vaikas 
-——- ■ <

Abingdon, Va., rugp. 11. čia 
gimė vaikas 81 uncijos svorio 
ir auginamas inkubatoriuje 
kaip viščiukas. Daktarai sako, 
kad augs ir bus sveikas vaikas.

Kūdikis gauna “sielą” 
iš maisto

Roma, rugp. 11. Dr. Giušep- 
pe Tallarico ilgai tyrinėjęs 
maisto rųŠis ir veikmę į gyvus 
organizmus, rado kad maistas 
padaro labar daug įtakos į kū
dikį, kol dar negimusį.

Maiste' yra savybės, kurių ne
galima ištirti jokiomis fiziško
mis nei chemiškomis priemonė
mis, bet kurios tačiau daug vei
kią į negimusio kūdikio em
brioną/ todėl Dr. Tallarico pa
taria motinoms stengtis veng
ti virtų valgių, nes verdant 
užmušama valgių “sielą”.

Fertilizuoti kiaušiniai, švie
žus pienas, germinuoti grudai 
esą vitališkos substitucijos, la
biausiai tinkamos sveikam vai 
ko embrionui augti. *

Nuo to, kokį maistą motina 
valgė, priklausąs gimusio kū
dikio atsparumas.

Michigan Indionai 
nebegali išgyventi

Muskegon, Mich. rugp. 11. 
Vienintelė išlikusi Ottawa in- 
dionų sėdyba Assinicaw prie 
Stony Lake, Oceana valsčiuj, 
kur 24 indionai, vedami savo 
šefo Baltasis Debesis, gyveno 
sudarydami pramogas turis 
tams, dabar išnyko, indionams 
išsikėlus į West Lake apylinkę.

“Anais laikais indionai ga 
lėdavo žvejoti ir medžioti, da
bar gi turime eiti pas bučerį 
pirktis savo “porkčapo”, skun
dėsi Baltasis Debesis. Kadangi 
turistai neateina, negi. galima 
mušti tom-tom į tuščią pilvą!”

Kanadoj gyventojų 
9,922,000

,11111 .1 ' I U II

.GtĮawa>. Qnt., rugp. 11; Do
minijų statistikos biuro prane
šimu Kanadoj gyventojų skai
čius 1930 metų gale buvo 9/ 
922,000. ’

Sindikalistai užpuolė 
socialistus

,—
Bilboa, Ispanija, grup. 11.'Va

kar čia užmušta trys asmenys 
ir trys sužeisti sindikalistams 
užpuolus socialistų bustynę. 
Daug areštuotu.

Sukilimas Kuboje; 
diktatoriui lieka 
72 vai. terminas

16 žmonių užmušta; laukiama 
’ naminio karo

Havana, Kuba, rugp. 11. Vi 
sa Kubos sala atsidūrė karo 
padėtyje, revoliucijai prieš pre 
zidentą Machado ir jo valdžią 
kįlus.

Machado paskelbė karo sto
vį, įvedė griežtą cenzūrą ir ga
vęs iš savo kongreso įgailavi 
mus, sustabdė visas konstiuci- 
jos garantijas.

Havanos priemiesty jau įvy
ko kova tarp iMaęhado kareivių 
ir sukilėlių, kur 10 užmušta. 
Kitur užmušta vienas ir suim
ta 5 sukilėliai. Laukiama kru
vinos kovos pačioje Havanoje, 
kiir, sako, artinasi revoliucio
nieriai.

Buvęs prezidentas Menocal, 
kur vadovauja sukilimui, pra
našauja, kad dabartinis dikta 
torius nebeiŠbus ilgiau kaip 72 
valandas, kurs per kelis mene 
sius jau prikišo pilnus kalėji
mus nepatenkintų piliečių.

Buvo kalbų, kad ir Machados 
karo laivai prisidėję prie suki
lėlių.

Kas yra “prakaito 
dėžė”

Washington, rugp. 11. Wic- 
kersham komisija išaiškino pa
slaptį policijoj težinomo žo
džio “sweat box”. Tai yra ma 
žutė kamera policijos nuova
dose, kur įmetamas nusikaltė
lis ir tą kamerą įkaitinus ligi 
110 laipsnių bei prileidus ait
rių dumi|, kalinys nebetverda
mas kančių viską “prisipažįs
ta”.

Vyno plytas galima 
parduoti

Washington, rugp. 11. Nau
jai išrastas vynd plytas, paga
mintas iš vynuogių sunkos leis
ta pardavinėti ir prohibicijos 
agentai neturi teisės konfis
kuoti, jei nėra matoma aiškaus 
tikslo pardavinėti dėl pasigėri-

Lietuvos Naujienos
»1

Kauniškės neleidžia 
savo vyrams turėti 

reikalų su kitomis
Susimobilizavusios moterys 

gynė šeimos garbę

Kaunas. Apie 9 vai. vakaro 
Aušros g. ties 61 Nr. teko ma
tyti tokį vaizdą:

Susirinko didelis būrys mo
terų, (buvo įsimaišęs ir vienas 
kitas vyriškis), viena moteris 
pasakė prakalbą, kad šiame na
rnės jos vyras siuvėjas ž. esą 
ją mušąs, skriaudžiąs, su jo ne
norįs gyventi ir dabar, esą, tu
ri parsivedęs į butą svetimą 
moterį. Del to ji nelaiminga, 
jau turinti 3 vaikus ir tylėti 
bei nereaguoti prieš tokį vyro 
elgesį — negalinti, čia pat 
tuojau stvėrėsi už akmenų ir 
kitų padedama pradėjo daužy
ti savo buto, kur buvo tuo mo
mentu jos vyras su svetima mo
terimi, langus. Visos kitos mo
terys kėlė didelį ermyderį, gra
sino siuvėjui ž. už tokį jo el
gesį. Kadangi arti policijos 
nebuvo, tai pasižiūrėti triukš 
mo prisirinko nemažas pašali
nių būrys, kuris juo toliau, juo 
labiau didėjo. Skriaudžiamos 
moteriškės draugės visą įvykį 
balsu pasakojo susirinkusiems 
žmonėms. Jos vis atakavo na
mą ir laukė kada pasirodys tas 
siuvėjas, o ypač ta svetima mo
teris.

Bet susirinkusieji nei vieno Ir 
nei kito pamatyti negavo. Ta 
moteris, sako, pasprukusi per 
užpakalines duris ir per dar
žus pabėgusi. O jos vyras — 
siuvėjas neturėjęs drąsos pa
sirodyti. Po to siuvėjo žmona 
apie įvykį nubėgo pranešti Uk
mergės plente dežuruojančiam 
policininkui, bet šis ją palaikė 
triukšmadare ir sulaikė. Mote
riškei surašė protokolą.

Kitas kuriozas buvo Laisvės 
Alėjoj apie 11 vai. Vienas in
teligentiškos išvaizdos pilietis 
sėdėjo ant suolelio su dviem 
panelėm ar damom ir flirtavo. 
Staiga iš kažkur atsirado jo 
žmona ir pradėjo jį balsiai 
plūsti. Minėtas pilietis nei ne
atsisveikinęs savo meilužių, 
spruko tolyn ir dingo viename 
kieme.
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Oro karas prieš sąran
čius

Mjssouri Valleyr/ ru^p. 11. 
čia pradėta -karas iš orlaivių 
prieš sąrančius plačiu frontu. 
Per tris valandas pylė nuodingą 
lietų ant laukų, kaip kad sąran
čių vietomis iškrito po 500 ant 
ketvirtainės pėdos.

Vera Cruz išvarė kata
likus mokytojus

Meksikos Miestas, rugp. 11. 
šios valstijos autoritetai palie
pė visiems veikliems katalikams 
mokytojams apleisti mokytoja
vimą.

Geriausias Hooverio 
vynas•

Strasburg, • Vokietija, rugp. 
11. Prezidentą Hooverj vokie
čiai pagerbs, pavadindami jo 
vardu garsią Reino vyno rųži.

, South Dakota sniegas
Watertown, S. D., rugp. 11. 

Vakar čia iškrito sniegas. Tem
peratūra buvo 56 laipsniai.

No. 189

Švedų spauda apie 
Lietuvos pajūrius

Vasarotoja giria Lietuvos 
Saharą

Ilgą laiką švedams Lietuvos 
kurortai buvo mažai pažįsta^ 
mi, nes mažai kas juos infor
muodavo ir teikdavo žinių apie 
musų pajūrio žavėtinas vietas.

Dabar Švedai ima vis dau
giau ir gausiau lankytis Lietu
voje. šiais metais ypatingai 
daug vyksta į musų pajūrius 
maudytis. Vykstančių tarpę 
yra pirklių, visuomenės veikė
jų, ekonomistų, profesorių ir 
žurnalistų, šie itin padeda 
reklamuoti Lietuvos kurortus 
Švedijoje. Daugelis jų parašė 
ilgų ir gražių straipsnių apie 
Lietuvos pajūrį, ragindami sa
viškius vykti į tą gamtos gro
žio ir smilčių šalį pasimaudĮy- 
ti, atsilsėti ir pataisyti sveika^ 
tą-

Taip ponia A. Falk “Kalmar” 
ir “Kalmar Lans Tidningen” 
laikraščiuose ilgais straipsniais 
aprašo ką ji mačiusi Lietuvoje. 
Ji lankiusi Klaipėdą, Smiltynę, 
Nidą, Rusnę ir Palangą. Visoš 
šios vietos sukalusios joje tik
ro pasigerėjimo, o ypatingai ją 
nustebinusios kopos, kurios 
esančios tikra Lietuvos Sacha
ra. Nesigailinti todėl atsilan
kiusi Lietuvoje. <

■■

Pohia Dr; Inga Hagstron, jau 
Velis kartus buvusi Lietuvoje 
ir ten beveik kas met pralei
džianti savo atostogas, gražiai 
iliustruotu straipsniu Stockhol- 
mo “Aftonbladet” dienrašty 
aprašo musų pajūrio kopas, jų 
grožį, oro sveikumą, lietuvai
čių dailius tautiškus drabužius 
ir kit.

Tokių ir panašių balsų apie 
Lietuvą švedų spaudoje yra ir 
daugiau. Jiems skatinant, vyk
stančių jų į Lietuvą švedų skai
čius gausėja ir gausės, o ab» 
eityje, galima tikėtis, Liėtuva 
taps savo pliažais švedams tuo, 
kuo šiandien yra anglams Bel
gija.

Del jvykio Alovėje

“L. ž.” rašo: >
Liepos mėn. 8 d., laikraštyje 

“Folksblat”, 155 nr. atspaus
dinta žinutė “Kaimiečiai žudo 
vaiką, nes jis yra velnio apsės
tas”. ?,t.

šią žinutę ir net rimti laik
raščiai perspausdino ir apie ap
rašytąjį įvykį nuskambėjo ir 
užsieniuose.

Teko patirti, kad kriminalinė 
policija tuo reikalu vedė kvotą 
iš kurios paaiškėjo, kad netik 
Alovės valsč., bet ir bendrai vi
soj Lietuvoj tokio įvykio, kad 
rožančių butų pasmaugtas kū
dikis, nebuvo ir visai nėra bu
vę.



Raudona Rožė
............  ■ ........ ........  ....... . .............. i /

Jaukiam ir švariam, bet va r- 
gingam kambarėlyj stovėjo prie 
lango jauna, gražb juodakė 
mergina. Jos juodų plaukų 
kasos, žibančios prieš saulę drai
kėsi per apnuogintus pečius ir 
kaklų... ,

JI ati-ėmUs savo kaktų į Sau
le apšviestų langų žiurėjo į gra
žų sddną, kuriame maži vaiku
čiai, prižiūrimi auklių, linksmai 
Žaidė. Jos veidas buvo apsi
niaukęs kaip vasaros dienelė 
pakilus vakarų vėjėliui ir atva
rius juodų, paišų debesėlių. Jos 
rankose buvo nuvytus raudone.

rantu, ro- 
kažkokio 

kad savo

my-

tei-

Jos raudonos luputės prisilie
tė prie rožės nuvytusio žiedo 
ir dvi stambios ašaros nuriedė
jo per veidą. Jos veidas parau
do, rankutė, kurioje buvo ro
žė, sudrebėjo, nusviro Žemyn 
ir rožė nupuolus subiro į šim
tus topelių.

Tai viskas, kas liko po 
limo, gražaus bernužėlio... 
- Kiek gražių atsiminimų
kia ta rožė, kurios lapeliai, kaip 
ir jos svajotoji laimė, —subi
ro, pasklido...

Jis buvo gražus, baltveidis, 
aukštokas vakinas. Jo myli
mos akys buvo tokios malonios, 
tokios gražios, kad, rodos, jų 
žvilgsnis niekad negali būti 
piktas, žiaurus, kerštingas...

Ji susitiko su juo pirmą kar
tą ant fabrikos kiemo laike pie
tų poilsio, kada apjuodusiais 
veidais, drebančiu kunu paplis
davo į kiemą, gatves šimtai 
darlnn inkų, darbininkių. Jai 
išėjus į kiemą ir beieškant pa
togesnės vietos, kui nors pa
tvoryje, kad suvalgytų atneštą 
juodą duoną pietums, jis ją pa
šaukė vardu.

Ji priėjo prie jo, pasisveiki
no. • ’ *

Jis nusivedė ją užl fatfnko^ 
į vieną skersgatvį, iš ten pasu* 
ko kairėn į laisvės gatvę ir 
sustojo ties nedideliu namu.

—Užeinam pas mane, ten pa
valgysi me kartu, pas mane bus 
arbatos, bus geriau suvalgyti 
juodų duoną,—tarė jis daryda
mas girgždančias duris.

Ji užėjo.
Tai buvo mažas kambariukas, 

panašus į josios, tik jame buvo 
mažiau baldų; vos lova, stalas, 
mažas suolelis, dvi kėdės ir sie
nos apkabinėtos paveikslėliais 
iškarpytais iš laikraščių, dau
giausia iš darbi n ink ų laikraščio 
“Kovos vėliava”.

Jiedu iš karto valgė tylėda
mi)... Jis įsipylė sau ir jai arba
tos, išėmė iš “kufarėlio” cukraus 
ir liepė saldytis. Retkarčiais 
jis ištardavo kai kokį žodį, dau
giausia klausinėdavo apie jos 
šeimyną, kaip gyvena, ar labai 
vargsta? ir 1.1.

Nuo to laiko jiedu valgydavo 
pietus visuomet kartu tame ma
žame kambariukyje, tik skir
tumus- buvo tame, kad arbatą 
pilstydavo jam ji, abudu links
imai kalbėdavosi, tik retkar
čiais juodviejų veidai apsiniauk
davo, kuomet pradėdavo kalbė
ti apie darbininkų skurdą, var 
gus.

Jiedu pamilo viens kitą. Jie
du viens be kito negalėjo gy
venti. Jiedu jau nesitenkino 
vien bendrais pietumis, bet jis 
ir ji išeidavo anksčiau į darbą, 
grįždavo vėliau iš darbo namon, 
nes po keletą valandų juodu 
linksmai kalbėdavosi štai šita
me sode, kuris prieš jos langą.

Jis jai pasakojo kaip gyvena 
ponai, kaip jie linksmai puotau
ja, šoka per naktis, geria, kor
tuoja. Kad visa tai turtuoliai 
darą už jų uždirbtus pinigus, 
kad žmonėms ilgai negali būti 
pakenčiamas toks gyvenimas, 
kad reiks ieškoti išeities.

Ji jį kelis kartus girdėjo 
kalbant dar pirmiau, protsą- 
jUngos susirinkimuose. Jis 
taip įtikinančiai, suprantamai 

i nenoromiskalbėdavo, kad 
|hidavo priversti visi nutilti.

Jam užbaigus ir atsisėdus, su
sirinkime būdavo 
dos, žmonės laukė 
stebuklo ir bijojo, 
kalba gal pakenkti tai įvykti.

Ji atmena kaip kartą, sek- 
in a dietoj jis ją Susiėjęs pa
kvietė eiti į mišką kartu su 
kitais draugais ir draugėmis. 
Jie Uit ėjo, ilgokai klaidžiojo 
p» mišką, iki nerado veik mi
ško viduryje, gražią pievelę 
H vistj šom) apaugusią krū
mais. Iš karto jie juokavo, 
čiauškėjo, dainavo, bet jis 
visą laiką tylėjo, nepratarė 
nei žodžio. Tik kuomet visi 
jau buvo ajntoęs nusibodo dai
nuškos ir juokai, jis atsikosė
jo ir pradėjo lėtai kalbėti. Juo 
tolyn, juo kaHčiato jis kalbė
jo ir pagaliau ant tiek įsikarš
čiavo, kad jo vėidas, kuris vi
suomet buba rimtas, ramus, 
paraudo, akys išsiplėtė, pa- 
sriuvo lyg ir kraujais.

Jis pasakojo, kad laikas pa
tiems darbininkas susirūpinti 
savo padėtimi, kad gana bus 
jau laukti buržuazijos paža
dų, laikas patiems paimti, jei 
neduoda geruma, kovos keliu 
tai įgyti. /

Užbaigęs kalbėti jis prašė 
draugi;, kad tie pasakytų ką 
maną, bet visi tylėjo...

Tuomet jis vėl pradėjo kal
bėti, tik daug lėčiau, nesikar- 
Ščibodamas. Jis ragino drau
gas, kad jie skelbtų Šias jo pa
sakytas mintis tarp darbinin
kų, kad jie rttoštų juos kovai, 
kad jie busią to viso veikimo 
širdimi, kad jiems bus dėkin
gi žmonės 
tai būtina 
darbininkų, 
joti jokių
reik drąsiai žinoti 
akis.

Ji buvo laiminga... t
Ją mylėjo jis, kuris taip 

gražiai kalbėjo, kuris niekad 
nesibarė, negirtuokliavo, ku
ris, rodos, tik tam gyveno, kad 
padėti žmonėms suprasti ko
dėl jie vargsta. Jį mylėjo visi 
darbininkai, bet daugiausia jį 
mylėjo ji...

Kartą, jai atėjus į fabriką, 
ji jo berado. Visų darbininkų 
veidai buvo išbalę, jie tarp ta
vęs švagždėjosi. Priėjus prie 
vienos darbininkų krūvelės ji 
išgirdo, kad jo jau tarp jųjų 
nebus, jis suimtas. Jį policija 
pagavo belipta ant atsišauki
mus, kuriuose kviečiama dar
bininkai stoti su ginklu lan
kose, kad iškovotų sau laisvę, 
kad paimtų 
rankas.

Ji nei pjiti 
pergyveno tą
nevalgė, bet laike pietų nubė
go pas kalėjimą 
pamatyti jo veidą 
me lange.

Ji jo nematė...
Sugrįžus atgal į

sužinojo, kad padarius pas jį 
kratą rado daug ginklų ir at
sišaukimų.

Atsimena ji dieną... Ach, ko
kia tai baisi buvo diena... Tai 
baisiausia diena visame jos 
gyvenime.

Ji nusipirko eidama iš fab
riko laikvaštį ir sužinojo nuo 
vaiko, kad šiandien bus pa
skelbtas teismo nusprendimas 
j’o byloje.

Ji bėgti nubėgo teišman.
Teisme buvo pilna žmonių, 

kuriuos tvarkė nuo kojų iki 
dantų apsiginklavę policistai 
ir f kareiviai. Ji įsibribvė teis
man ir pą^nątė jį stovintį tar
pe dviejų ginkluotų kareivių.

Jį nuteisė sušaudyti...
( .—J. r...

Ng. 13-14 “Kovos” gau
tas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

už jų tiarbą, kad 
jų pareiga kaip 
kad nereikia bi- 
persekiojimų, kad 

mirčiai į

valdžią į savo

nežino, kaip ji 
dieną. Ji pietų

manydama 
apkaustyta*

fabriku ji

NAUJAS numeris. Atž-

ma gauti Naujienose. Kar
na 43 centai. .

Čia yra tik pyjamų paroda išilgai Michigan bulvaro, Chicagoja.

MIRTIES BAIMfi
I.ibl , r. , ,.. „

Baimė paprastai yra, apibu- 
dihama nemaloniu jausmu, ky
lančiu iš nujautimo sau ar ki
tam kūninių ar moralinių skau
smų, nemafonumų. Baimė yra 
nevienoda. Ji gali būti didelė, 
aukšto laipsnio, išsireiškianti 
išgastimi, nusigandimu ar pa
sibaisėjimu. Ji gali būti men
ka žadinanti žmoguje tik atsAr- 
gumą, susirūpinimą.

Truputis baimės yra naudin
gu dalyku ir kiekvienam žmo
gui ir tautai sveika jos turė
ti. Bausmes ir gėdos baimė lo
šia svarbią roję musų eiViliža- 
cijos palaikyme;' paniekos ir 
pašiepos baime sulaiko he Vilū
ną nuo prasilairžimO per žmo
nių priimtų konvencijonališku* 
mų ir kasdieninių papročių. 
Baimė, kad tam tikrose .sąly
gose žmogus neturės laimės ir 
pasisekimo yra randama kiek
vienoj tautoj. Daugelis nepra
dės naujo darbiu penktad|ienyj, 
nepraeis pro apačią kopėčių, 
nepažiūrės į medulio pilnatį iš 
dešinės pusės, bi^odiimi; kad tai 
padariusy juosM HŠtlks nelaimė. 
Pamatę juodą katę pereinant 
per kelią dar ir dabar dauge
lis susirūpina. Į 

—.......... ...... ... I. ■

Ji sukliko it apalpo, Ją iš
nešė darbininkai iš. teismu sa
les oran.

Ji atsigavo...
Tito laiku į gatvę varė jį su

pančiotą geležiniais pančiais. 
Jis pažvelgė į ją savo akimis, 
kuriose dabar žibėjo keršto 
ugnis. Niekad jos nebuvo to
kios žiaurios, baisios.

Praeidamas pro ją jis išta-

dar- 
vie-

—Aš įnirsiu, bet mano 
bai nemirs! Stok mano 
ton!

Daugiau jis nieko negalėjo 
ištarti, nes kareiviai rėkdami 
varė jį toliau, kad jis liautųsi 
kalbėjęs.

Ji palydėjo jį iki kalėjimo 
vartų...

Taip “stok mano vieton!” 
tai buvo paskutiniai V • •ziai...

Ach, koki malonus,
gos, didvyriškos dvasios juose 
yra.

Taip, ji stos jo vieton, kol 
ir ji sulauks tokios valandos 
kaip jis. • z į \

Bet gal ji, busyįįpuųgcsnė?
Taip proletariatttsilaiifies?

Mi kas Rabatenas. 
Vilkaviškis, 
1925-III-23.

jo žod-

kiek jė-
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vien nuo kraujo tekėjimo pa
blogėjimo, bet nuo jų uždegi
mo arba užnuodijimo, nuo su
tinimo, sukrekėjusio kraujo, 
nuo paskutinių sifilio įtekmių 
ar bendro smągenų suminkštė
jimo.

Mirties baimė greičiausiai 
yra gamtos dėsnis žmonių ra- 

Jeigu- mirtis 
savižudžių 
padanges.

labai didė
jo kunts

Bet didžiausią baimę, kurią 
žmonija nuolat kenčia^ yra mir
ties baimė. Vienas protingųjų 
yra pasakęs, kad mirtiias bai
mė yta fitosdfijos pradžia ir 
galutina tikėjimo 'priežastis. 
iP&prastai žmogus negali susi
derinti su mirtimi ir todėl jis 
sugalvoja nesuskaitomas filo
sofijos teorijas ir teologijas; 
prRplitimas visose religijose ti
kėjimas į sielos nemirtingumą 
ir parodo bėgaiinę žmonių mir
ties baimę. Mirtis yra gyveni
me rato pabaiga ir pasiekus jo 
galą ši pabaiga yra taip pat 
natūrali kaip ir užgimimas. Bet 
pagalvojuš apie “tą nežinomą 
fctaštą, iš kurio dar nei vie
nas keleivis negrįžo”, musų va
lia pradeda abejoti ir nori pri
versti mus verčiau pesitenkin- 
ti šiuo gyvenimu ir pakęsti jo 
vargus, negi! jį palikti ir eiti 
į kitą i pasaulį apie kurį mes

sės palaikymui, 
butų graži, nebaisi, 
skaičius pašoktų j 
Tradicijos įtaka yra 
lė. žmogui mirus,
kiekvienam tampa pasibaisėji
mo dalyku. Dar jame esant 
nors kibirkščiai gyvybės, tarp 
jo ir žmonių gyvuoja šioks toks 
artimumo ryšis, bet jai užgę- 
sus tuojau viskas persimaino. 
Bijojimas būti arti prie numi
rėlio kūno, jo palytėti yra pra- 
plitęs beveik po visą pasaulį, 
nors nusibaigimas kitų gyvulių 
niekuomet panašaus jausmo ne
sukelia. Pasididžiavimo jausmą, 
kurį mes parodome nušovę 
paukštį ar elnį visai skiriasi 
nuo to jausmo, kuris kyla mu
myse žiūrint į žmogaus lavo
ną. Bot kas gali išaiškinti tą 
skirtumą ?

Mirties baimė gali būti filo
sofijos ir išminties sumažinta. 
Ramumas su kuriuo Sokratas 
senas graikų filosofas, sutiko 
mirtį yra daugeliui žinomas. 
Šimtai tikybinių kankinių, ne-

atsisakydami nuo savto įsitiki
nimų, drąsiai mirė kančiose. 
Nepaprastas drąsumas, kuriuo 
Mykolas Servetus, franeuzų he- 
retikas, mirė už netikėjimų į 
šv. Trejybę, kuomet jis turėjo 
progą išgelbėti savo gyvastį 
tik už atsisakymą nuo savo 
nuomonės, yra verta kiekvieno 
pagarbos. Bet išt kitos pusės pa
žiūrėję matome, kadi kartais ir 
tie, kurie niekšiškai praleidžia 
gyvenimą, miršta su tokia pat 
drąsa ir pasiryžimu. Kiekvie
nam yra. žinoma, kad įvairus 
gengsteriai ir kriminalistai, 
žmonės silpno proto daž
nai žiuri sti panieka mir
čiai į akis. Mirties bai
mę gali nugalėti ne vien fi
losofija, ir pasiryžimu kovoti 
už kilnų tikslą, bet dar kuo tai 
nežinomu kriminalistų atvėjyj.

Musų laikak, kaip minėjome 
pirmiau, bausmės, gėdos, pa
niekos baimė lošia svarbią ro
lę civilizacijos ir tvarkos pa
laikyme. Jeigu butų galima vi
sai prašalinti mirties baimę, to 
žingsnio pasekmių negalėtume 
numatyti. Bet ją kontroliuoda
mi ir pataisydami klaidingas 
nuomones apie fizinius ir pro
tinius mirties skausmus, mes 
galėtume kiek sumažinti musų 
pasibaisėjimą ir kankinimąsi 
jaučiant mirtį prisiartinant.

NEATBŪTINAI PAMATYK .

ftHRY^LFRI BIX ■ □ LeLU
SURASIT, KAD JtS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KA ŠIANDIE

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. Tek Caluftiet 4589

Padarome l^isiems^ Greitai

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

į kitą -pasaulį 
nieko nešinom.

Pats mirties 
matoma, nėra 
kiu skausmu 
jausmu. Paprastai, mirštantis 
asmuo nustep a., įmonės, nuo 
kraujo cirkuliaciijbš silpnumo 
atba nuo sugedimo kraujo ir 
smegenų funkcijų. Smegenų su
stojimas dirbti gali kilti ne

’ - - v - ■' ■■■ I

procesas, kaip 
surištas su jo- 
ir nesmagumd

ir P r i >tgtai
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AUGUSI RADIO SALE
50% nuolaidos ant Radio& vfetyf lobi* sampį- 

> les visų

BIZNIERIAMS

. Bilas , 
Biznio Korteles

' Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Vizitinės Korteles ■ 
Vestuvėins Laiškai 
Sužiedūėtuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc-.

■ ■ ■■ ..... ■

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamus Knygbs yra. 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialiu užsafcymp 
taip kaip jog vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais. “ ’ ■ r

. fa, J  I j.lii.       ..... ■■« .t*'

..................... ............ *......... ■■■ — .I-..... ni.u*iww..».l.R..;Į.
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PlllLCO — A. C. Dynamic Radio — buvo $95.00 
dabai’ Už .................... .. ......................... .................... ..................
ATWATER KENT, 7 tabu ~ buvo $125.00 
dabar už .................... . ..........................-............ ....... •......  •
R. C. A. RADIOLA — kainavo $100.00 
dabar už ................ ...................... .................................. . .......................
EARL RADIO, 8 tūbų dyn-amic — kainavo $100.00 
dabar už ............ ................... ..........................
BOSCH Radio, Gražūs Walnttt Kabinetas, vertės $150.00 
dabar už .................... .................. . ..................................... . ...................
MUSIC MASTER Radio ir Victrdla krūvoje, vertės 
$2P0.00 dabar už .............. . .........................................................
SONORA, 9 tūbų Radio ir Vicetola krūvoje, vertės 
$200.00 dabar už ..................... .......... . ........... . ...............................
MAJESTIC, Superbctrodinc, 8 tūbų, vertės $112.00 
dabar už .................................................. ►...................................
BRUNSWICK, Victrola ir Radio kruVoje, vertes $150.00 
dabar už ............... ...............................-.......................-.........—.......

$29.00 
$35.00 
$36.00 
$29.00 
$43.00 
$39.00 
$79.00 
$49.00

AUGUSI PIANU SALE
BABY GRAND PIANO, floor sample, vertės $500.00 C 1 CQ 
dabar už ........ ...... ............... ............................................. .................... M*
Kiti Grojikliai Pianai po ........ .................  SbSO 00
NAUJAS Automobilio Radio, įdedamas į automobilių jums ČAQ Cl) 
belaukiant. Kaina tiktai ....................i............ . ........................
JUS GALITE GĖRĖTIS MUZIKA VAŽIUODAMI ANT V AKACIJŲ

August Sale Ant
ELEKTRIKINIŲ LEDAUNIŲ

GENERAL MOTORS Frigidaireį biskį vartotas 
parsiduoda už ................ ........................... ............................
MAJESTIC, ftoor sample, vertės $256.00 
dabar už ...............u...............  ...
STARR FREEZER. vertės $200.00 , -m.
Ž^0ZONErvetrts'$2'^ 

dabar už .................... ...«■■<........ v-.......... .......... . ................................. . — —- —
Didelis pasirinkimas naujų Elekcrikinių Leda v irtų nž labai temt kainą 
kaip tai: GENERAL MOTORS. FRIGIDAIR1E. STARR FREEZER. 
MAJESTIC. Pirkite dabar kol kainos žemos. . \

Šiame Išpardavime Parduodame ant Lengvų Išmokėjimų.

Jos. F. Budrik, Ino.
3417-21 South Halsted Street

TeMonas BOULEVARD 81'67
LIETUVIŲ RA0IO PROGRAMAI kiekvieną Nedėldienį iš Stoties 
W. C. F. L., 9/0 kilocycles. nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Duodami lėšo

mis JOSEPH F. BUDRIK KRAUTUVfiS.
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KORESPONDENCIJOS
CIeveland, Ohio
Pasaulinė Y. M. C. A. 

Konferencija.

Rugpiučio 4—9 d. Clevelande 
buvo laikoma pasaulinė Y. M. 
C. A. arba Jaunų Krikščionių 
Vyrų Asocijacijos kongresas. Į 
šj milžinišką seimą suvažiavo 
delegatai iš 57 pasaulio kraš
tų— Europos, Afrikos, Azijos, 
Australijos ir Pietų Amerikos. 
Visas Clevelando miestas pil
nas atstovų su įvairiomis spal
vomis ir kostumais. Lenkija 
turi 16 savo atstovų, bet Lie
tuva kaž kodėl nėra reprezen
tuojama.

Y. M. C. A. turi sau už 
tikslą lavinti jaunuomenę kūne, 
prote, ir sieloje. Kitaip sakant 
auklėja žmogaus būdą. Jie tiki 
kad žmogui turint sveiką kū
ną, jo ir būdas ir siela bus šva
ri.

šis dvidešimtas pasaulinis

kongresas yra begaliniai svar
bus, nes jame bus svartoma 
visiems svarbus klausimai, apie 
dabartinę sunkią ekonominę 
padėtį, nusiginklavimą ir dar
bininkų reikalus.

Tarp visų delegatų randasi ir 
vienas lietuvis B. F Kubilius iš 
So. Boston, Mass., kurį Bos
tono Y. M. C. A. išrinko dele
gatu.

Rockford, III
Šuleris

kelių metų čia gyvena 
šuleris, kokio vietinių [Acme-P. 8 A. Photo]

Prašo Darbo ’
čia yra kunigaikštis Louis 

Ferdinand Hohenzollern, Vokie
tijos sosto jpėdinio ir buvusio 
kaizerio sunaus sūnūs, kurs at
važiavo į Ameriką prašytis pas 
Fordą darbo.

iki šiol ir prasistu- 
kad tie žmones prie 
priprato, jokiu budu 
atsikratyti, nes, pa-

Visus kviečiame atsilankyti, 
neišskiriapt ir kitų miestelių 
lietuvių. Tikimės daug žmonių, 
nes ir pats kliubas nėra maža 
organizacija, turjs ąrti 400 na
rių. i

—L. P. P. Kliubas.

Sveikatos Dalykai

Padaro 
Skalbimą 

F Lengvą

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be 

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH. ‘

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis — po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, BĮ.
Tel. Pullman 6201

* ■ •.............. I 1

Nuo 
vienas 
lietuvių tarpe ikišiol čia nėra 
buvę, bet apie kurį niekas nei 
laikraščiuose neparašo.

šis žmogus yra tiek prasišu- 
leriavęs ir visokioms prigavy- 
stėms iš žmonių pinigų išvilio
jęs, kad reikėtų jaučio odos vis
ką surašyti. O kadangi pas mus 
randasi geraširdžių žmonių, ku
rie po metus-kitus jj palaiko 
ant “kredito”, (kurį jiems Die
vas atmokės), tai šitaip jis per 
gyvenimą 
mė. Sako, 
kurių jis 
^negali jo
jutęs, kad pilvas muša “dvy
liktą”, jis pareina, pas juos, ir 
sykiu sėda prie stalo... Arba, 
nebūnant jiems namie, atsira
kinęs duris šauna tiesiai į “pen- 
trę”...

Tūlas laikas atgal susirado 
jis vieną moterj, kuri paskoli
no jam pinigų karo pirkimui. 
Paskolą sutarta “atiduoti į 30 
dienų”, nes į tą laiką pinigų 
jis gausiąs iš Chicagos. Praėjo 
30 dienų ir daugiau, o pinigai 
iš Chicagos dar “neparvežti”. 
Ilgiau nelaukus, susiranda jį 
šerifas, ima už apikakles ir 
klausia, kur pinigai? Su šerifu, 
žinoma, ne kokios baikos, ir kad 
iš jo nagų išsprukus, jis tuo
jau sugalvojo naują apgavystę, 
ir paaiškino, kad jis žino mo
terj, kuri už jį paliudys. Tuo
jau nuvažiuoja pas tą moterį,

ir apgavyste išgauna jos pa
rašą ant tam tikros kortelės, 
kurią jis buvo pasidirbęs ir at
sivežęs. Ant kortelės buvo pa
rašyta, kad ši moteris sutin
ka- tą paskolą užmokėti, jeigu 
jis jos neužmokės. Ir tokiu bu
du “šerifas” jį paleidžia. Pra
ėjus kelioms savaitėms ateina 
pas tą moterį kolektorius tą 
paskolą iškolektuoti. Moteris 
nustebo ir nusigando; nežino 
kame dalykas. Jai paaiškinta. 
Pamatė, kad ji yra apgauta, 
nes kada ji rašėsi, tai jai bu
vo pasakyta, kadį ji rašosi vi
sai kitame dalyke. Ir nors mo
teris verkė ir teisinosi, kad 
prigavyste jos parašą išgavo, 
bet tas nieko negelbėjo, nes, 
mat, tiesos tokios: pasirašai, 
tai ir užmokėk! O kadangi to
ji moteris pinigų neturėjo, tai 
“šerifas” pardavė jos stubą tą 
paskolą užmokėti.

Tai tokį tas šuleris varo dar
bą. Tūlas laikas atgal jis bu
vo sugautas prie vieno žmo
gaus namo imant iš jo auto- 
mobiliaus gazoliną.

— Vikšris.

Vaikų Paraližas
Liepos 25 d. New Yorko mie

ste, 195 žmonės buvo susirgę 
vaikų paraližu. Rugp. 4 d. jų 
skaičius pakilo iki 800. Norė
dama užstoti, epidemijai kelią, 
valdžia uždraudė priemiesčių 
vaikams lankytis į miestą ir jų 
tėvams grįžus iš darbo su jais 
sueiti nemainius rūbų ir neplo
vus gerkles., Sveikatos depar
tamentas tuojau atidarė eilę 
stočių, kuriose renkama persir
gusių ir pasveikusių iš tos li
gos žmonių kraujas. Tas krau
jas (serumas) laiku pavarto
tas yra vaištai tai ligai. Pats 
gubernatorius Rooseveltas, ku
ris' irgi buvo sirgęs paraližu, 
davė net pusę kvortos savo 
kraujo.

Epidemija yra tik vietinė. 
Iš didžiųjų (Suv. Vai. miestų, 
New Orleans, Buffalo, Los An
geles ir St. Paul turėjo tik po 
vieną ligonį. . Pereitą,■ savaitę 
Chicagoje buvo 6, Washingto-

ne 4, Detroit 5, Bostone 7, ir 
New Hayene. 18,

Vaikai prie tos ligos yra daug 
daugiau palinkę, negu suaugu
sieji. Pirmieji jos simptomai 
yrą panašus kitų ligų pirmiems 
apsireiškimams — rieramumąs, 
mieguistumas, karštis, nekan
trumas. Užsikrėtęs kūdikis ve
mia, ir turi užkietėjusius ar pa
leistus vidurius. Daug reikš
mingesni, tačiau yra sopuliai, 
sustingęs kaklas, skausmai už
pakalyje, rankose ir kojose.

Vaikui parodžius vieną šių 
simptomų, jis turėtų tuojau bū
ti paguldytas į lovą ir pašauk
tas daktaras. Serumas gali li
gai užstoti kelią, jei dar tik 
pradėjus vystytis. Bet parali- 
žui įsigalėjus niekuo negalima 
pagelbėti. Jeigu vaikas nemirs, 
daug laiko ir pastangų reikės 
būti pašvęsta, vėl išlavinti ir 
pripratinti naudojimui jo sųpa- 
raližuotus raumenis.

PROBAK-
1 suteikia 
barzdaskutyklos 

komfortą • 
skutimos 

namie
( PROBAK BLADF)

GARSINKITĖS

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 591

DR. BERTASH - DR. NAIKEL1S
756 W. 35th Street (Cor. of 35th & Halsted Sts.) 

Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30. Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7- 
Nedėldieniais pagal sutartį. Nedėldieniais pagal šutai

1 t..........  . 1.............. 1 ‘ ■

Naujas Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian
/

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY. OKLA.

Nugali 
Konstipaciją

Konntipacija iABaukia daug bereikalingo 
nirgimo ir kentčjiinų, kadangi pasiliekantys 
kūne ligų pqrai atakuoja gyvastinguosius 
organus, ifiAaukdand skilvio pakrikimus, 
inkstų ar pusŲte silpnumą, stoką gyvuind, 
galvos skaudfijimą. aitrumą ir panąftias lt- 
iras. Nuga-Tone iAvalo kūną nuo nuodų, ku
rie iAAaukia ligas. Jis priduoda naują stip
rumą ir jOgą susilpnėjusiam kunui ir pri
verčia jus jaustis kaip naują žmogų. Būti
nai imkite Nuga-Tone. Jis yra pardavinėja
mas aptiekininkų. Jei aptiekininkas neturi 
jo. paprašykite jj užsakyti dėl jus iŠ savo 
urmininko. ■

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS

Mandagus Patarnavimas Užtikrintas
Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą lietuvių aptieką 

šioje apielinkėje.

J. P. RAKŠTIS 
REGISTRUOTAS APTIEKORIUS 
1900 South Halsted Street 

VAISTAI — SMULKMENOS — ICE CREAM
Mes specializuojame^ pildyme receptų ir ne vienas receptas neišeina iš mu
sų aptiekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS ir Tiksliau
siai išpildytas patyrusių vaistininkų.

Jie niekad jos 
. nekviečia

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos 
klaida, 
leidžia, 
Jums 
halitosis.
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert 
Pharmacal Co., St. Louis. 
Mo.

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

kvapas), 
kurios niekas neat

buvo priežastis.
nėra reikalo turėti

Gerklės plovi-

Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju Earopejišku čirš
kimo ^Metodu, be skausmo arba iš
likimu iŠ darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikšČiojate ir stovite per 
ilgesnį laiką. Ar jus tarlte olserius 
dėl to kad turite VERICOSE GYS
LAS ? Jeigu taip, tai ateikite tuo
jau*. Naujasai moksliškas {čirškimo 
metodas duoda gerus rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Medikališki 
žinovai pripažįsta šį naują įčirškimo 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo
latinį palengvinimą.

KONSULTACIJA DYKAI

VAHifruiE
64 W. Randolph st., Kamb. 404. 
Tel. Randolph 5615, Cbicago, III. 
Kasdie nuo 10 ryto iki 6 vai. vak. 
Pirm. Ketv. ir Penk. nuo 10 iki 8 v.

“Savas Pas Savą’
— sako biznieriai

' BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted SL 
Office Tel. Calumet 3399 

Rt«. Tel. Yards 3408

/— .....................
BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimai geras ir pigai, 
817 West 34th SL

Tel. Boulevard 9336
. ■

t..... ........
M.

RBAL ESTATB 
Parduodam, mainom ir renddojam 

namus
8335 S. Halsted St

TeL Yarda 6894
S .....  ...  ..... ............. m/

. KIRAS

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbyklų Bridgcpot^ 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th SL 
JtL Bonl«»»rd 91H

nuokit Republic
CRANE

5332 SO.

VYRAI! VYRAI! 
Taupykit pinigus! 

t Pirkite anglis iš 
? CRANE CO., tai 

yra vienas lietuvi* 
i kas yardas, kuris 
pardavinėja pigiau
sia anglis Poca- 
hontas M.R. $6.75 

Otonas, cash 
diskonto. 
Band $9. 
kit ilgai. 

8402
COAL CO
LONG AVĖ.

Waterbury, Conn

Vancose Gyslos
IŠGYDOMOS BE 

OPĖRACIJOS
Viskas $25 be extra 

damokėjimų
Visai naujas Europejiškas išradimas 
prašalina šiaurias ir skaudžias 'gyslas 
-— tuo pačiu laiku galite vaikščioti 
ir dirbti. Be skausmo, išgydo ant vi

sados. EXAMINAVIMAI DYKAI,

Dr.L. A.Behla
U Berlino V-niveceiteto, Vokietijos 

190, NORTH STATE SJ, . 
Kambarys ,834—8-tos lubos . 
Kasdie nuo 10:30 iki 5:30.'

Pėtnyčiomis uždaryta.
—.......... ' ...... i m,d

1 ———f

iš

VVISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Digestible 
as milk

Kliubas apvjaikščioja 40 metų 
gyvavimo Sukaktuves.

Daktaras
Kapitonas .

Specialistas
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Sptcialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jur išgydyti. ateikite čia'ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančiui ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS t Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nno 10 ryto iki 1 vat 
4200 West 26 St., . kampas Keeler Avė.. TeL Crsvford 5573 KRAIT

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Ttl. Ktdzic 8902

Velveeta

1514-16 Roosevelt Rd. 
irti St. Losią Avė. 
CHICAGO, ILL.

skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti I

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie - 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
virškinasi,
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
Čių. Jūsų groserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose. '

Lietuvių Politiškas Piliečių 
Kliubas švenčia 40-tus savo gy
vavimo sukaktuves ir ta proga 
rengia didelį išvažiavimą rug
piučio 23 d., Lietuvių darže, už 
Lakewood ežero, Waterbury. 
Bus ir programa: kalbės Dr. 
J. Stanislovaitis, išaiškindamas 
kliubo darbuotę, jo naudingu
mą žmonėms. Kalboj jis, paš- 
vęs daug vietos sveikatai, jos 
palaikymui ir ligų išvengimui.

Lietuvių Piliečių Politinis 
Kliubas yra politinė ir savišel- 
pos organizacija, užlaikanti 
skaityklą, kurioj gaunama įvai
rių pažiūrų^ laikraščiai, tuo bu
du skleisdama tarp žmonių ! ir 
apšvietą.

Klubo nariai ir visi jam sim
patizuoją privalėtų atsilankyti 
j šj pikniką ir parodyti jam 
savo užuojautą. 

- - - - :---  - - .—. --- .— - - - L.
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•STAR DUST Fe»ture ServteZ .

25c 
Black 

Nelau- 
telefo-

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSMO GALINGA MOSTO 

Gydo. Reumatizmo. Ranku, Kojų, 
Nuaaroe ekaudejima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. DuauH. Galvos ekau- 
dojima, ir teip visokiu* ekaudejimun 
(tik ne rooaa).
Tūkstančiai žmonių yra iMryde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dekenio Galinga Moetie yra Hek 

į verte aukso, kiek ji pati sveria su* 
Bs naudos gydymo.
Kalno 78 centai. 11.80 Ir »3.00, 
Ir 10 centu eztra ui persiuntimą.

Klauskite pas aptlekorlus teip 
DEJKEN'S NEW DISCOVERY 

CMNTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Bos 382 
Hartford, Conn,

Kojų,

PUfTl

BORN 
, o#. .

HUN6ARIĄN 
NOBluiTr 
■'1905'

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko* 
kiii norą mažu iž pažiuroa 
daiktu.
TĄI yrą piuku jeigu gali taip 
u /padaryt, jog kitiem patiktum.

■ Oz vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 

. pirmin.
.Pavyzdžiui, Jeigti žmogaiii 

dantis yra nešvarus, tai jus no*ta
roms ar -nęnoroms turėsite ta 

. kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už* 
metimas yra daromas ir jums,

Ustarinei, dantų tepalas, vajo/, 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
leurs iatikro šveičia nedhuky* 
dainas dantų emeles — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo |<* 
rištas.

Didelė fubS Listenne dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co* SftfaV

AT 6LBV6M 
RAM ĄWAY

7OIN
YRAVeLlNG 
ciacus

TAKENHOMr 
-PLACCO '** ęoNve^ror 

THE >
6U0APEST

■MMWM

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tšvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 
dabą? stengiami palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Liei- 
tuvos kujturinimo, išrašydami giminėms* laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybe Amerikos lietuvių.

. , . GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

.. “Lietuvos Ūkininkas”
> vienintelis, demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas. 

' Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas0 Šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

/'Lietuvos, Ūkininko” ‘kaina visiems metams-tik 5 litai, TAIGI 
, TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ, v*

Tokia uinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi- 
• rengimo.

Kadangi 50 centų į Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
. keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, neš ne vienų lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokta 
apseiti be laikraščio! •* ”, '•

.Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą,“I4ėtuVos Ūkininkui” • 
50 centų ir savo gimiMų adresus Lietuvoje, d jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokčs tinkamai ištisus metus tarnauti; . t
/ į: j “LIETUVOS ŪKININKO” adresas: . t 
. . . , Lithuania, Kauhas Gedimino- gat 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kią atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dot *
,i*, iit ...fa..
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Wrfee Free “Eye Care** 
Beauty” Bodk 
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuaniaa Nevis Pub. Co., Ino* 

17311 South Halated Stre 
THeplion* StaMVelt 850

Editor P. GHIGAFHS

Subscription Ratofcr
$8.00 per year in Carted*
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!Mtetams .•«w...m...«*....mmw..^....... $8.00
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Metams $8.00Pusei metų ______________   4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti rašto Money 

Orderiu kartu ra užsakymo.
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DARBININKAI IR MAŠINOS

Dabariine depresija yra paseka paskutinio dešimt
mečio*. Prieš 1929 m. Amerikos pramonė pradėjo smar
kiai vystytis* Darbo našumas žymiai padidėjo, kadangi 
visur tapo įvestos naujos spartumo’ sistemos ir naujos 
mašinos. Statistikos daviniai rodo,. kad tarp 1919 ir 1927 
m. gamyba pakilo 27.3 nuošimčių. 0 tuo tarpu darbi
ninkų skaičius pramonėj ne tik nepadidėjo,, bet faktinai 
sumažėjo. 1919 m. Amerikos pramonės įmonėse dirbo 
8,997,921 darbininkas, o 1927 m. tik 8,349,755* Vadina
mi, nežiūrint į tai, kad darbininkų skaičius sumažėjo 7 
nuošimčiais, tačiau įvairių dirbinių jie pagamino- 27 su 
viršum- nuošimčių daugiau.

Nėra reikalo aiškinti, kad tokia dalykų padėtis tuu 
rėjo padidinti nedarbą. Jau 1919 m. ne visi turėjo dar
bo, kurie norėjo dirbti* Per tą laikotarpį gyventojų skai
čius gerokai padidėjo. Apskaičiuojama, kad metinis 
Jungtinių Valstijų gyventojų prieauglis lyginasi vienam 
mtlionui. Tekiu bodu per aštuonis metus prisidėjo aš- 
tuoni milonai naujų gyventojų. Aišku, kad padidėjo ir 
darbininkų skaičius* O betgi 1919 m. pramonės įmonė
se dirbo 7 nuošimčiais mažiau darbininkų, negu 1927 
m. ;

Federalės valdžios statistikos duomenys tėra surink
tos tik ligi 1927 m. Vėlesnių kol kas dar nėra. Tačiau 
daugelis valstijų turi savo biurus, kurie renka statisti
kos davinius apie pramonę. Iš tų davinių matyti, kad ir 
nuo 1927 m. nedarbas nuolat didėjo.

Del nedarbo gal labiausiai nukentėjo mažiausiai ap-. 
mokami darbininkai. Apie tai galima spręsti iš to, jog 
nežiūrint į darbininkų skaičiaus sumažėjimą, jų įplau
kos nuo 1919 ligi 1927 Ai; pakilo 3.7 nuošimčių. Tai reiš
kia,. kad algos buvo pakeltos kvalifikuotiems darbinin
kams ir amatninkams, & juodo darbo darbininkai buvo 
stumiami lauk iŠ dirbtuvių.

Tačiau reikia pastebėtu jog ne visose valstijose ir 
per tą laikotarpį darbininkų įplaukos padidėjo. New Yor- 
ko valstijoj jos sumažėjo 3.7%, Pennsylvanfa valstijoj 
,— 2.2%, o Massaehusets net 15%.

Galima manyti, jog išstumti iš dirbtuvių darbinin
kai susirado sau užsiėmimą transportaeijos srftyj'. Bet 
faktai rodo visai ką kitą. Pavyzdžiui, 1919 m. prie ge
ležinkelių dirbo 1,918,422 žmonės, o 1929 m. tik 1,660,- 
890. Reiškia, prie transportacijos darbininkų skaičius su
mažėjo 12.67o, o tuo tarpu gelžkelių biznis padidėjo 23 
nuošimčiais.

Jeigu-pramonės su mažiau darbininkų padidino ga
mybą ir geležinkeliai padarė didesnį biznį, tai bus visai 
natūralu prileisti, kad ir jų pelnas žymiai padidėjo. Taip 
iš tiesų ir atsitiko. 1919 m. geležinkeliai turėjo įplaukų 
$614,000,000, o 1929 m. tos įplaukos pašoko ligi $1,484,- 
000,000. Stambiosios įmonės dividendais ir nuošimčiais 
1923 m. kas mėnesį išmokėjo $298,768,000, o 1929 m. jau 
$621,087,000. Vadinasi, per šešis metus stambiųjų korpo
racijų dividendai- pakilo apie 107%.

Bet dar įdomesnis yra tas faktas, kad pereitais me
tais pramonių savininkų dividendai pakilo labiau, negu 
kada nors. Stambiosios korporacijos dividendais ir nuo
šimčiais kas mėnesį išmokėjo po $680,693,000. Darbihin^ 
kams gi tie metai buvo labai blogi. Nedarbas padidėjo- 
nuo 10 ligi 18* nuošimčių, nekalbant jau apie tuos darbi
ninkus, kurie dirbo nepilną laiką.

Akivaizdoj tų faktų reikalavimas apdraudos nuo ne
darbo ir senatvės pensijų yra pilniausiai pateisinamas. 
Statistikos daviniai, rodo, jog net laike depresijos pra
monininkai beverk visai nenukenčia. Visa sunkumo na
šta krinta ant darbininkų. Vadinasi, ant tų,. kurie i# ne
va gerais laikais nedaug teuždirba.

Šiandien iš darbo* sutaupysimo, priemonių pasinau
doja išimtinai pramonininkai; Kiekviena nauja mašina 
padidina jų įplaukas, ties jie gali apsieiti su mažiau dar
bininkų., Kaip jau pirma buvo? minėtu per paskutinį <te- 
sėtką metų gamyba žymiai pakilo, o pramonės darbi
ninkų skaičius sumažėjo. Išeina,, kad juo labiau teehno 
logrja vystosi, tuo> darbininkų rytojus yra mažiau užr 
tikrintas.

Beitas gali- boti tik viena, — trumpinimas čtarb© va
landų. Bet geruoju darbininkai, žinoma, tfr negaus at
siekti. Kiekvienam bandymui sutrumpinti darbo valatt-
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įbai senai darbininkai buvę veliami dirbti po 12 ir dau
giau valandų* per dienų. To šiandien nebėra. Darbiniu* 
kai iškovojo lengvesnių darbo sąlygų. Anksčiau ar vė
liau iškovos jte ir šešių valtindų darbo* dieną.
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KUBOJ NERAMU
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Kuboj prasidėjo smarkus judėjimas prieš diktato
rių Machado. Del cukraus pramonės susmukimo vald
žios įplaukos neįmanomai sumažėjo, nežiūrint f tai, kad 
iš žmonių yra lupami nepaprastai dideli Imokesniai. Val
džia turėjo sumažinti savo; išlaidas ant $60,000,000. Vi
siems valdininkams algos tapo vsumažintos dviem dešim
timi nuošimčių. Nepaliesta tik armija, tiksliau sakant, 
karininkai. Jų algos pasiliko; tos pačios, Machado teisi
nasi, kad liesti armiją bent šiuo laiku negalima, kadan
gi visame krašte siaučia neramumai

žinoma, tatai dafr labiau sukiršino žmones. Tai vie
nur, tai kitur įvyksta kruvini susirėmimai. Revoliucinio 
bruzdėjimo, vadai pranašauja Machadp diktatūrai galą. 
Jie sako, kad apie 75 nuošimčiai visų gyventojų yra nu
sistatę prieš dabartinę valdžią.

.Machado turi apie 20,000 kareivių Tie kareiviai yra 
jo didžiausia atspara* Tačiau pastaruoju laiku ir armi
joj ėmė pasireikšti nepasitenkinimas. Todėl labai gali
mas daiktas, kad ir Machado susilauks tokio pat liki
mo, kaip Lotynų Amerikos diktatoriak
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4—.-i . .n >1 ..iWkelta# yra uždaromas, tuoj art lengvai atrandama hite išeitis. Nežiūrint visų Afrikos & Kanados valdžių pastangų, nors pastaroji rimtai darbo nesigriebta, įvežamo alkoholio kieki# ne tik netrtaŽŠja, bet nuolat didėja. Paskatinta laiku kontrabandtataksrię, imi- portuoddmf j| į Ameriką, pra

Prohihi&ijos Pirmas DešimTmafis
į Priėmus prohibicijos įstatymą sausio 20 dieną, 1920 metai^ didelė dauguma* žmonių tikėjosi, kad svaiginančių gėrimų kontrolės klausimas buvo galų gale išrištas. Jie tame matė saliuno ir visų su juo surištų blogumų panaikiriimą ir pašalinimą alkoholio, kaipo politinio faktoriaus.Tuo laiku jokiu budu negan Įima buvo to žingsnio rezultan tų numatyti. . Negalima buvo spręsti iki kurio laipsnio to įstatymo “asmeninių laisvių” (personai liberty) paminamas po Rojų bus neapkenčia>- mas, kiek neigiamos įtakos jo\ laužymas ir neištesėjimas ir negalėjimas jo įgyvendinti,, padarys į visuomeninį, šeimyninį ir ekonominį žmonių gyvenimą. Bet dabar, nū viena# neabejoja, kad sų> tuo įstatymu į musų gyvenimą iėjo dideli ir nenumatyti blogumai ir vdos. Paskutiniu laiku išsivystė padėjimas, kuriame kasdien augąs skaičius pirmųjų prohibicijos rėmėjų, pereina į eiles tų, kurie reikalauja jo panaikinimo.

Pirmieji metai.L Nors tai kai kam keistai skamba, bet per pirmuosius du ar tris metus, prohibicijos įstatymas buvo kur kas daigiau užlaikomas, negu kuriuo kitu laiku. Jo įgyvendinimas, nors ir neapdirbtoj ir nesiste- matingoje formoje buvo lengb vas, kuomet žmonės, nežinia dėl kokių priežasčių, buvo įstatymams paklusnus. Bet tolimesni įvykiai parodė, kad tas paklusnumas' nebuvo aks- tinamąs kokių, kilnių tikslų. Žmonės^ kurie norėjo gėrimų turėti ir buvo finansinėj pat- dėtyj, kuri pavėlino jiems juos įsigyti, pasinaudojo vienų metų kalbomis ir triukšmu sukeltu .prieš įstatymo įvedimui, prisipildė sau rusius ir ramiai laukė sauso laikotar* i . ... . ,pio. Neturtingieji ir tie, kurie nepasirūpino iš ankstoj buvo palikti be atsargos. Nelegalus alkoholis tuo laiku dar nebuvo pasiekęs rinkos. Maža jo kiekybė persisunkusi iš Kanados- ir pajūrio uostui paimtai su visu alkoholiu pagamintu tuo taiku gyvuojančių bravo- ritiki# buvo tik lašas vandens kitiir# palyginus su visu aiko- jltaltui gaunamu prieš įstaty-. Qtganiauotas. nelegalių (gėrimų dirbimą# buvo dar tik ‘kūdikystės stadijoje, o namų distiliavimas*, ir t. vi “hpme brewM,‘ mažai buvo žinomii. Be to* žmonės gerbė įsakymus ir bijpjo* bausmių.. Įstatymų laužytojai buvo- bailų# Bet liai- kui. bėgant jie darėsi drąsesni. Pareikalavimas augtij ne vien nuo tųj kurie gėrimų bu
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vo visai nustoję, bet ir nito tų, 'kurių atsarga labai greitai mažėjo. Pamažu baimė pranyko, o didžiuliai uždarbiai, .gaunami už jo pardavinėjimą, visus viliote viliojo. Neapy^- kauta prieš įstatymą nuolat auga ir to* rezultatu* buvo vk Lsuotiiias jo nepaisymas* kuris -pasiekė to laipsnio* kad dabar nėra nė vieno kampelio visoji šalyje, kurtame jis nebūtų laužomas. Daugybės informacijų*. ateinančių, iš patekimų šaltinių, parodo nepaprastą girtuokliavimo įsigalėk- jimą namuose, viešbučiuose; paprastuose ir < naktiniuose kliubuose, • vasaros ir žiemos kurortuose, įvairiuose susirinkimuose in konvencijose, tartp aukštų- ir plačia į visuomenei žinomų žmonių. Jis yra paplitęs taip vadinamoj vidurinėj klasėj,, tarp biznierių*, profė^ sibnalų ir pramonės darbininkų. Nė viena žmonių grupė nėra nuo to> įpročio taistta, nedaro jokio skirtumo nė amžiaus*. ne lyties; Tos pačios žinios .parodo, kad gėrimas yra pakilęs* iki skandalingo laips^ nio tarp moterų ir nepilnamečių berniukų ir mergaičių.
Alkoholio^ šaltiniai.Svaiginamųjų; gėrimų varto- jintas' pafe savaime nėra pra^- sižengimu prieše proliibieijos įstatymą*/bet jie veda prie vii- stp tų apsireiškimų* kurta yra jam priešingi, tai yra-t alko*- holi©' gaminimas, jo transportavimas, pardavinėjimas,.imt- portavimas ta eksportavimas. Apie eksportą, neapsimoka nė kalbėti^ nes jta yra labai ma- žaį> praktikttojpmas. Visiems alkoholio' pateikalvimamsv ūžt- pildyti yru ketliri svarbiausi jo šaltiniui: importas,, nelegalus distiliaviinaą (naminėle), organizuotas slaptai bravorų gaminimas ta komercinio* alkoholio vartojimas* 5Čyno da*- ryma^ Burte yrą daugiausiai; praktdkutijamas. namuose^ nėra svarbus prdsižteHgiittas* ' importas yru n© vienu* didžiųjų, bet ir geriausių svaiginančių gėrimų šaltiniu. Tie importuoti gėrimdi tankiatf- stai* yra randami turtingųjų namuose; viešbučiuose ir klid- jjuose, gėrestičs rūšies smuklėse ir “bpyktaėse”,. kurios, yrtet lankomos daugiatti ptišitutirH čių žmonių, ©tingiausiai to al- koholta ateina^ žindma, iš Kanados* Jte buvo ir yra. gabenamas iš. ten įvairiausiais bii* fikuse, ? valizėse, tų- ekihiuoae! automa*

įstatų Amerikos valdybes it Šaltis, į. Meksiką, Ntaarrtgtta, iŠ ten persiųsdami jį ji Sov. Vali didelius sandelius, iš korių j iš yra išdalinamai pardavinėtojams ir vartotojams*Kitas Jidžiųjųi alkoholio Šalfinhy yra nelegalus, organizuotas gaminimai Tyrinėjimai parodtoy tirtd cfctesnių mtestėkų ta miestų apylinkės net knibžda nuo btfavorittkų], kurių didžiuma yra gpticr di-deli ir. getai įtaisyth Jų paga* > PVtihiMefj-a minamas gėrimų kiekis yrA kur kas didesnis už importą;, apie keturius kartus tiek, neš jjs yra daug pigesnis ir todėl jų pareikalavimas didesntei Jie aprūpina didžiumų Būtie* gėrių ir smuklių. Kartais btit-legeris gamina savo palieti produktus. Be “spikyzhfT ir vieškelio smuklių, n-ttti- jų per* ka te savininkai taip vadinamų “atauš tandynių” ir “aklų kiaulių^ — vfetbs kurtose galima gauti visokių gėrimų— tankiausiai atrandamos neva valgomųjų daiktų krautuvėse; rūkomųjų daiktų ir saldainių pardavimo vietose^ kurių ope- r uoto j ai randa alkoholio pardavinėjimą prie šalies, pelningu.’ Tų gėritaų išplfftiftirites ir gaminimas yrti labai gerai su* organizuotas* žmonės juos- gaminą, išvežibją ir pardavinėju yra tik satadlninkak Jų užpakalyje yra “bosai,” kurte 'darbą finansuoja, daro; planus ir krauna j savo- kišenjus mii-

Trupatfis statntik^s prėtifrati svaiginamų gėrimų 
namuose ir geria bjauriausios ■rųfiies alkoholį. Tas praktikuojama he vien pas vyrus ir incrterte, ne vien pas jaunimą, bet ir pas mažus vaikus, beveik* kiidikfus. Gėrimų pardavimo vietioo yra beveik nesuskaitomos ir nieks nedaro jokių pastangų jų užslėpk ši padėtis pareito, kad ypatingai ktekįjų anglių srityse, prohi- Jiieijos įstatymo laužymas išvystė visų šalies įstatymų pa- ntekinbną te nekfausymą pas 
vištts svetimtaučiu*, išskyrus 
liettetffa*, (Ctirrent Mistery, Marcht 1931). Daktarai^ ku-z tiems teko susipažinti su tų tšbiėių padėjimu^ liudija^ kad .girtuokliavimas ne tik atidarė ten derlingą dirvą visokioms biaurfoins ligoms, bet praplatino tarp visų paniekinimą do- ’rai, fytirtef moralybei.i “Rrfhaus eksperimento^ nekokios pasekmės. Ar dar il-

įItiSto metaris buvo- dtiyWšft kartų didesnte už skaičių, suimtų prieš prohibiciją, bet (SpeTUti- jenčių skfirtėtas ne kiek nemažėja, Prtidukcijtis tmgtaras iporodtiv kad jų siaičiuo ftUtitat auga. Kiekvienam uždarytam saliunok mes dabar turime tris spyktaeSr te kart kurtoje apylinkėse nuošimtis yra dar didesnis. Nežinoma kiek geriančiųjų skaičius padidėjo rbet kiekvienam aišku kad dabar geria žmones, kurie pirmiau gėrimų nebuvo niekuomet pridėję prie lupų. Nesuskaitomas skaičius moterų, kurios apte gėrimą nei manyte nemanydavo, dabar geria visai laisvai. Ypatingai abiejų lyčių jaunimas yra apsirgęs f gtafiiokJiavinto martija.sudėmolteavo dideles įvairių ateivių grupes* Tas apsireiškimas niekur nėra tiek pastebimos, kaip anglių kasyklų distriktuose,. kur kiekvienam aiškiai- yra matomas fgai reikės mums su jtm stigy- nuoJathiis, atviras* ir ptisibiau- verdi ? ~ — X.
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.^^r'— Greit baigsis ir tai* — bti- siw vėl sveika, tvirta fr mamų Sw vaiku išltitatinsiu.
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‘ Išlydėjhsios savo stirtų ir vyrą, NėrtfuVfertės, gyvetro vėl tykiai savo gražiame hatne ahi Baltijos kranto. Viena kitą ii* įtiesy pagutisdamos, gyveno abi .moterys didelėje santaikoje, o bendras rupesnis brangiu žmogumi sudrtfno anytą ir marčią 'širdinga prisirišimo, jausmu.■ Netiltais atsilaikymas buvo žniiškus pelnus* Jte lengvai jom dideliu džiaugsmu, bet jis viešėjo vos aŠtuonias dienas ir, •jam išvažiavus, pasidtirė tuščia 
į . ■< L L. K J 1 ■ *ir neramu.f

įstengia nukreipti nuo savęs valdžios persekiojimus ir be pavojaus; užtaikyti brUvoriti-

<fel jaučia nuarto širdis negerą*. Neveltui taip našta visų laikų, o jau šiandien tiesiog plyšta iš nėrinio.Staigus^ smarkus vėjas atūžė nuo jitttM;. kafc kas, kaž kur garsiai subildėję sutarŠ-—- Viešpatie! — surike senute pašokrdfim'ia iš kėdės: ■— Nata, kas nors atsitiko!...Motete^ Itas tta»?U Nieko
tavo per visus pereitus metus, i nuolat virpėdama dėl' sumras ^gyvybės. Veltai gtiostkivo ją marti,. įtikindama^ kad gydyto* jiaii esti kare labiausiai apdrausti nuo žuvimo — jt vistik ne- ‘ritao^ nusiskųsdama nelaimės -nujautimo* Ilgainiui fytf buvo apsipratusi ir aprimttsU užtat dabar, išleidusi sūnų ntisimirte galutinai,, nebevaldydsma saito baimės. >Liitdėjo it Natalija dabar - skaudžiau nei po pirmu persi- skyrimu. Anytos baimė ertino> jos jautrius dirksnius, tačiau stengėsi bud rami? gero ūpo ir, (kiek galėdama, linksma. Savo nerimą slėpė nuo motynos ir Įtik vnkorate, vfetia f pajfcrf nuėjusi, paleisdavo savo ilgesio UtidŽtaš.Į ketvirtą dieną po Edrtttta- db tetykime pasitaM vėjuota te lteWat ateita* ėftita pi^ taiv daužydama ji krantus putotas bandas, vėjas trahkSši tarp medžiu ta savo jįytftt ktitt- (kimu slėgė ūpą*. Senutė Netiitt- kurioa daro greitą vietlč' skundėsi iŠ pat ryto reumato sk^nsmate ta stambiojo paniurusi, dejuodama. Vėjati te !(jfręgria skverbėsi? j Butą; dtel anytos Natalija Itepė pakurti

kus. Jie užmokti' teismo lėšati { suimtiems darbininkams te jų bausmes. Nuteistts j moti į kalėjimą,. tie bosai užtaiko' darbininkų šeimynas ir terminusatsėdėjus, duoda jiems vėl darbą* Tie įstatymų laužytojai j, ir yra įvairių gengsterių ir kriminalistų gamintojai, kurie nuolat žudosi ir mušas dėl pelningų alkoholio pratinimui apylinkių kontrolės.-
ftNamiirgle.n j Trečias vaisingas šaltinis yra namine produkei* ja. Jų namų rusis, garažas, {klojimas, kartais apleistas it begyvenamas nanias yra namų gamintojų operavimo teritorija. Distiliavimui aparatas lengva įsitaisyti, žalios medžiai įos kiek tik nori,, gaminimas lengvas. Jie vartoja pėtdistl- liuota komercinį alkoholį, ku* kuruzų cukrų, vaisius, žalti- mynų Itipynas ir tt. Plaįiau^ tiiai visų yrtt ntiadtijiiųas ku- Itufužų cukrus. Jie prtfdtioda produktą vietfafetiTS žmonėms* spykizėm's, ataus landynėms^ “akloms kiaulėms” ir kitoms vietoms; •' ] apyvartą. Distriktuose!; Kur namų gaminimas yra prasi* platinęs, bootregeriai .atvažiuoja tam tikru nustatytų laiku automobiliais ir surenka tą alkoholį penkių galonų skerdynėse, tuo pačiu budu, kuriuo pienas yra tėnkamas nuo< ūkių. Jie už galoną moka

kur Įaugta# ar srtkjgų skardą.— Ne nors tėti) ko...— Ar nieko?— Niektu — atsakė* nors, | neaiški btiimė sugniaužė ir jos širdį. Savo baim# slėpdama*, raminti sertttt#, bet atsigulusi ne-

vaikeli, nd čla...kor kas nors negero įvy-

gėrimų nakčta sftpitttvo vyrui sergančia, kažinkutf jo ieškodama* Itlaid— žfejt) it* sttf-astf rteg&SjftPraslinko dvi ir trys savai-Laukė, nerimautą rašinėjo veik kasdieną ir vis nieko. Guodė save ir motyną? Visokiais spė- liojiMais ir vis tankiau išeidavo J pajinį paslėpti savo tylias ašaras. TU o tarpti ir dienos užėjo rūstesnės- Rusų armija traukėsi, vokiečių laiVyntii pafyus buvo atiduotas priešui. Jau ir iš Palangos išsidangino rusų kariuomene, o paskui jų bėgo gyventojai. R* Nėrtiuvienės ren- lgfei bėgti ; keli pundai jta.ll gu- surišti, kai kas iš daigtų užkasta daržely, kai kas paslėpta žmonėse, kurie žadėjo pasilikti. Tik pačios tebelukuria- vo ligi paskutinosios, viidamo- usis visokiomis paskalomis apie .rusų laimėjimus.Staiga,. Vieną, naktį, rugsėjo pradžioje, vokiečiai pradėjo bombarduoti* ramų miestelį iš juros. Kilo didžiausi panika

.

aejo abi ten, skaitydamos laikraščius.i ~ Riisai vėl atsitraukė Ptu- t___ ___ _____sų frtinte. Jau atiduotos Virinio $2.50 iki. $5.00, žitirtht j*’bail<> ir Bajorų stotys, jo gerumą ir alktiftolto Įtiekę — Žiūrėk, dar teks ir mud- ffojI biznio šaka sparčiai -Viem bėgti... Dieve, Dieve! kutjo gerumą ir alkoholio ktakį-

daįs.k I;rtett|? iL -------- ---------biliuoseį traukinių vagonuose^ orlaiviais, {kontrabandininkų lakyate upėse, Michigąn, Erta ir kituose ežeruose. Kiekvte* nas įmanomas trapsporto bui- tfas tMMjrta ir jtfgu viettas
. .v *.

ir ji y ta sva«*bindegata» iš* tuomet dingtų va?!., dirbystės dalis.■ Komercinis alkoholis buvo ir dar tebėrV svarbiu šaltiniu, nors jis galima lengvai sukon- tMiuatį^ tųoi /, 7 i. ,metais, fahirikų' prhdukeijti buvo aprtibežiitota ir jų skaičius žymiai sumažėjo* * Statistika* parodo,/Kad titio birželio mėn. 1929 metų: iki bfr& 19Šo(dėtume išbėgę?., jo buvo suvartota nuo 9,000, 000’ iki 15,000,000' gamų.

!■ •*— Ko mama vis tik bijai ir {dejuoji? Kiek Žmonių jau se* ifai vargsta didelį vargą...kiek inotynų nebeteko sūnų, kieko.ląbiau.Akad 192^-*»onw — vyrų!... .J^udvi dar Akų ” taoduMjd ,M«iti«os... O teks bggti, na tai- - -------------- r dką bedarysi...nepražusime, ma* ma.t — (Juodi... Tačiau kur pasta ką veiktum hne?... Aš sena, tu...ką gi tu gaili' nėščia būdama ?

šu Judo net tie, Kurie bėgti nemanė. Bėgti, plūdo žmonės, kaip kas galėjo — važiuoti ir pėsti, pasigriebdami* paskubomis kas papuolė, užmiršdami reikalingiausius. daigtus. Žuviai, klyksmai /ugnis ir ašaros lydėjo pabėgėlius tamsia nakčia į vargus ir skurdą nežinomon šalin, ries kur niekas nežinojo kur bėga, sustos.(Ėus daugiau)
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Teatruose

Graborlai

traukiny

Kai kas apie Chicagą
Bušų gatvėmis

Chi-
Graborlai

Lietuves Akušerės

Valandos: ® ryto

a

nuo

čia esama

Chicago Motor Club

Plaučiu. Inkstu

Chicagos paštą statyti pigiau
sia apsiima firma John Grif- 
flths & Sons Co.

2 iki 
10

0036

r*
g®

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So.‘49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

A.MMlMMdSmMUUiAA

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 IV. Madison St.

Vai.: 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak.
Tel. Wett 2860

Namą telefonas Brunsvrick 0597

' Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 "ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonai Republic 7868 
--------- O---------

BUTKUS 
Undertaking Co. 

Wm. A. Pakomy 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Canal 3161

Duota paliepimas areštuoti 
p-nią Grosą, j uodveidę moterį, 
gyv. Weeti 5016 Sė, Dearborii 
St. Tąi dėl jos išvaryme iš bu-

Ofiso TeL Victory 6893. 
Rez. T et Dntzel 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisrt: 3102 So. Hsdited St., CHdvą
arti 31M SMMt

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. , 

kampas Halsted St.
Valandos tano 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12.
n i- : < .---------

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4142 Atchrt Aotnut

Valandos 11 ryto iki 1 po pietą, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieni.
Telepbonai dieną ir naktj Virginia

? - - • ------------ — ■* "•— 

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuves* kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

TeL RooseVelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Rt*. 6600 South Artetian Ainmat 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

mii ti iiimrtMii

Dr. Susan A. Slakis
Specialistu Moterų ir Vaikų LigĄ 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietą. 
Seredomis ir nedėliomis pagal saiitarinų 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Rez. Phone Grovehill 1321 
Ofiso Tel. Lafayette 4180

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS

4180 Archer Ada., Šalę Midland Bank 
Valandos: 10 iki 12 A. M., 1 iki 5 

P. M., 6 jki 8 P. M.

Dr. P. P. Z ALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St.
Kampas Wabash Acenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, etc.

- -------o----- K
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Duokite savo akis fcegžamintaoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 5. Arhtand Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia, dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roonvelt 7532
—........ į itin ■■ Ijteli*i — IM iii III ■ m

Tdefohas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
I

Graborius ir 
Balzamuotojas

Modemiška Kokplyfia Dovanai 
Tadu automobilius visokiem* reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Trečiadieniu Rugp. 12> *31

CHICAGOS
ŽINIOS

s s
i*
t

Kaip Chicagos policija 
darbuojasi

Fecteralės Valdžios paskirta 
vadinamoji Wickershamo ko
misija pranešė prez. Hooveriui 
kaip “darbuojasi” Chicagos po* 
licija, kai į jos rankas patenka 
nužiūrimi asmens.

Raporte tarpe kita ko sako
ma, kad retai pasitaiko, jogei 
policija nėpavartoja smurto 
prieš nužiūrimus asmenis.

Savo laiku, kai ieškota pėd
sakų LeopoMoLOėbo byloj, po
licija taip kankino vieną nu 
žiūrėtą mokytoją, kad tas pri
sipažino esąs kaltas, nors ir 
buvo nekaltas.

Nors praėjusia detektyvų 
viršininkas Stoge buvo išleidęs 
draudimą policijai kamuoti nu
žiūrėtus asmenis, vienok to 
draudimo nepaisyta.

Tik tuose atsitikimuose Chi
cagos policija nekankinanti pa
tekusius į jos rankas nužiūri
mus asmenis, kai ji bijo gengs- 
terių keršto arba kada tie as
mens turi įtakingų dangų.

Policijos metodos kankini
mui nužiūrėtų asmenų esančios 
gan įvairios: mušimas per nuga
rų gumine dtida, spardymas į 
blauzdakaulius, mušimas buožė' 
mis per bkHizdakaulius ir dau
žymas galvos. *

Kai kurios kitos kankinimo 
rųšys esančios tokios: pakori 
mas areštuoto asmens ant ran
koms surakinti retežių veidu 
žemyn ir vaišinimas ašarinių 
guzu.

Daugely atsitikimų suimtieji 
asmens neužrekorduojama. Ir 
kada atsilanko advokatai ar 
kurie kiti išimti tokius asme
nis, tai policija pasako, kad jų 
nėra. Tik profesionaliai krimi
nalistai yfa geriau . apsaugoti 
nuo ilgo laikymo jų policijos 
stotyse. Mat, tokių krimina
listų advokatai visuomet stovi 
sargytfoj, kad savo klijentits 
kuo greičiau paliusuoti iš poli
cijos iragų. Tiems gi, kurie 
tokių priruošimų iš anksto ne- 
padaro, kai kada esti itin sun
ku advokato pagelbos prisi
šaukti-.

Dehai šio Wfckershamo ko
misijos raporto Chicagos poli
cijos komfefonieris Aleock pa* 
reiškė^ kad raportas esąs a ne
teisingas; kad jis, komfsionie- 
ris, neužgiriąs vadinamų trečio 
laipsnio (third degree) metodų. 
Valstybės gynėjas Swanson 
taipgi patriškė priešingumo, o 
ir mėras Cermakas kritikavo 
raportą.

Kur apsisaugoti
“hay fever”?

Fieldo muzejus gamtos isto
rijos skaitoma kaip viena tin
kamiausių vietų būti tiems, ku
rie yra susirgę liga vadinama 
“hay fever”. Mat,
mažiausia tų dulkių, kurios ap
sirgto* žmogų minėta liga. Ir 
todėl praleisti valandą kitą Fiel
do muzejuj gamtos istorijos 
yra naudinga, kaip sakoma, ne 
tik žmogaus protui, bet ir kū
nui.

Ketvirtadienį, rugp. 13 d., 
vadovybėj mažėjo prižiūrėtojų 
bus rodomi įstaigos eksponatai 
ir aiškinami jie. Bte to, tą pa
čią dieną bus rodomi penki kru- 
toftiieji paveikslai. ProgTamo 
pradžia 10 vak ryto. O pavei
kslų rodymas prasidės 11 Vai. 
prieš pietus.

Pasak Chicago Motor ęinb, 
Suvienytose • Valstijose' kiekvie-^ 
naį? šalfes vieškelių myfciai pri
puola 8,8 motorinių vežimų, 
Gibraltaras, kur kiekvienai 
vieškelių myliai pripuola po 40 
motorimų vėžimiį, turi adįomo- 
bifių daugiausia. O Ja^eniijojs 
Rtftijbj ir kai kuriose kitose

Šalyse esama motorinių vežimų 
taip mažai, kad vienai vieškelių 
myliai jų tehka tik .1.

Kapitalas ihVestubtas į plen
tus motoriniams vežimams 
dirbti Suvienytose Valstijose 
1930 m. siekęs $1,880,808,283.

. .i.tetei—fc —,

Derybos teatrą mene
džerių ir operuotojų
Valstybes gynėjas Swansoh 

pasiūlė Allied Motion Piotureš 
Exibitors Assn. ir krutamųjų 
paveikslų operuotojų unijai sa- 
vo ofiso tarpininkystę, kad stt* 
taikyti samdytojus ir darbinin
kus jų ginče dėl darbo sąlygų. 
Samdytojų asociacijos ir unijos 
atstovai nusitarė laikyti kon
ferenciją deryboms pirmiaus be 
tarpininkų pagelbos.

Septyni žuvo automobi 
lio nelaimėj

Septyni asmėns žuvo, kai aur 
tomobilis, kuriuo jie važiavo, 
sustojo ant Chicago, Milwau- 
kee, St. Paul & Pacific gelž- 
kelio bėgių prie Waukegan 
gclžkelio kryžkelės, Glenview, ir 
ant jų užvažiavo
Traukinys pavilko automobilį 
tolokai, pirm negu pajėgė su
stoti.

Užmuštieji yra: Bruno
Woods, 23 m., gyv. 936 W. 32 
St., Chicago; jo pati Helena 
Woods; ir David Woods, 
jų sūnūs 6 mėnesių kū
dikis; Joseph Rutkowski, 
gyV. 2401 SO. Sėvebth St., Mil- 
waukee; Ma^tha Rutkowski, jo 
pati; Henry Rūtkowski jų sū
nūs 10 metų, ir Dolores Rut- 
kowski, jų duktė 7 metų.

Chicagos firmai tur būt 
teks kontraktas

Chicagos paštui statyti buvo 
keleto kontraktorių pasiūlymų. 
Pigiausia atlikti darbą apsiėmė 
Už $13,606,970. Pasitdymūs bu
vo įteikusios keletas kitų firmų. 
Bet jų reikalavimai buvo dides
ni. George Fuller Co.> iš New 
Yorko, sutiko darbą atlikti už 
$14,426,000 ir už $14,970,000. 
Henry Erickson Co., iš Chica
gos—už $15,087,990,000 ir už 
$14,9*70,000. Paschen Bros., iš 
Chicagos—už $14,225,000 ir už 
$14>206)000. Dar buvo pora 
firmų, kurios dalyvavo varžy
tinėse.

Laukiama, kad valdžia paves 
kontraktą ne vėliau, kaip į de
šimtį dienų. Pašto statymas 
gi, sulig kontraktų, turėsiąs 
prasidėti ne vėliau, kaip rugsė
jo 1 dieną. Tikimasi, kad pu
sėtinas būrys darbininkų busiąs 
samdomas šiam darbui. »

Ištraukė policiją iš riau
šių vfetOš

Padauginta policija, kuri bu
vo išmėtyta distrikte, kame ,į- 
vyko savaite laiko atgal ren- 
dauninkų riaušės, tapo iš
traukta. Apielinkė jau skaito- 
ma kaip aprimusi.

Rekordinis lietus Chi
cagoj

Praėjusio antradienio vaka
rą ir naktj iš antradienio į tre
čiadienį lietus buvęs taip dide 
lis, kad tokio lietaus Chicagoj 
neužregistruota net nuo 1885 
metų.

X<dfcni ll tolMI.U.d -

Apiplėšė turčių namų 
lite. Į .

Iš apariimento, kuriame gy
vena £ąrrol A. Gray, JT., adre
su 229 Lake Shore Drive, pa
vogta brarigttiėnų vertės $50,- 
000.

Paliepta areštuoti juod 
veidų moterį 

to kilo riaušės savaitė laiko at
gal, kuriose buvb užmušti trys 

‘negrai. Moters arešto reikda
vo Melville J. Kolliner, savinin
kas namų, kuriuose moteriškė 
gyveno.

Chicago teatre— pradedant 
ateinančiu penktadieniu rugp. 
14 d., bus rodomas paveikslas 
“Secrets of a Secretary”; kito
kie numeriai.

MčVickcrs teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslas “Merely 
Mary Ann”; kitokie numeriai; 
svarbiąją rolę minėtam pavei
ksle vaidina Janet Gaynor.

Rooševelt teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslas “Huckle- 
berry Finn”; tai yra jaunuolių 
aktorių produkcija, kurioj vie
ną žymiausių rolių vaidina ir 
Jackie Googan; kitokie nume
riai.

United Artists teatre— šiuo 
laiku rodoma paveiksiąs “An 
American Tragedy”, pritaiky
tas scenai pagal garsiąją Dtei- 
serio novelę tuo pačiu vardu; 
kitokie numeriai.

Oriental teatre— pradedant 
aiteinačiu penktadieniu pasiro
dys Duke Elington ir jo ncw- 
yorkiškė Cotton kliubo orkest
rą; bus rodoma paveikslas “The 
Reckless Hour”; kitokie nume
riai. .

Russell aikštėj, South 
cagoj, užsimokėję vėl po dešim
tuką (ak tie pinigai: be jų nė 
žinksnio!) ir pasiėmę transfe- 
rius (permainai biletukus) su- 
grižkimė tuo patim busu No 1 į 
Jackson parką. Šičia paklaus^ 
kime konduktorio kur pagauti 
busą No 7. Mat, bus įdomiau 
grįžti j vidUrmiestį kitu keliu, 
ne kad išvažiavome iš miesto.

įsėdome į busą' Ne 7. Jisai 
patraukė vakarų Knk alėja; va
dinama Midway Plhiaanee. Pla
ti alėja, šiaurės ir pietų pusė
mis cementu ar asfaltų lieti 
keliai, o vi'dfury nuleistos pie
vos (kaip amerikonai sako^— 
sunken lawns). ši alėjai jun
gia Jackson ir Washington 
parkus.

Ji esanti tai pijau Kojumbi- 
jos parodos, o gal tiksliau bus, 
pasakyti, Chicagos Plano pro
duktas.

Į Šiaurę nuo alėjos plačiai 
išsišakojęs randasi Chicagos 
universitetas. Jei> turėdami pro
gos, pasisukinėsime vietomis, 
kurias užėmęs yra Chicagos 
universitetas, tai musų dėmesį 
atkreips į save savotiški lyg 
bokštais užbaigti trobesiai. Jie 
vadinama Oxfordo trobesiais 
(Oxford—likę). Oxford— tai 
garsusis Anglijos universitetas. 
Ir gal būt yra šiek tiek tei
sybės kalbose, jogei anglų įta
kos Chicagoj centras esąs šis 
universitetas.

y* MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
** DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir'NAKTĮ
Mes Visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kliomet jis yra labiausiai reikalipgas.

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisai

4605-07 South Hermitage Avenue

Prie. Ctfttage Črove ayemle 
ir Midway Plaišatice pietvakas 
rių kampo pamatysime tirobe- 
sį, kuris vadinasi Midway 'Gar
dins. čia randasi populiari šo
kiams salė.

Kai tik įvažiuosime į Wash- 
ington parką, tuoj prieš mus 
iškils garsiojo Chicagos skulptor 
rio, Lorado Taft, monumentas 
“Fountain of Time” (laiko šal
tinis arba laiko fontanas). 
Monumentą sudaro, daugiau^ 
kaip šimtas figūrų. Grupes vi
dury figūra, sakytum pasirė
musi ant kitų, vaizduoja “Lai
ką0 (arba amžihastis). “Lai
kas” žiuri ciniškai į skubinčią 
žmoniją apačioj ir tartum sako: 
laikas pasilieka, o žmonės ke
liauja ir dingsta.

Kitas įdomus trobėsis Wash- 
ington parke tai vietos kon
servatorija, kurioj vidury žie
mos kas metai ruošiama, gė
lių parodu.

Prieš Garfield bulvaro būsas 
i š važiuo j a iš Washingtono par
ko ir pasukęs, puskiau į Mi- 
chigan avenue rieda ja tiesiai 
į vidUrmiestį.

Keletą blokų pavažiavę atsi
dursime juodveidžių distrikte, 
kurį jie užėmė stebėtinai grei
tai. Sakoma, kad baltveidžiai, 
kurie gyvenę pirmiau šioje 
apielinkėj, bėgę nuo juodvei- 
džių, kaip nuo tvano.

—Cikagietis,
■■ ■■ > ■■ l.i.te ■■ ■■, i 1 Hll—M—i—

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musą patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidą užlaikymui sky
dą. , j!

3307 Auburn Avė.
CHICAČO, ILL.

IG.N. I ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

■ ' K ,■ 4

1646 W. 46th St.S
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■■ ■ 1 ■ T ‘ ' »■ ’

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

LaidotuVėSe patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti 'todėl, kad 
ptiklatisau prie gra

bų iŠdirbystes.
OFISAS:

Buy glovos wtth what 
it savas

Llstenne Tooth Paste, z> 
i tūbas parsiduoda ui f 

r vis i

:• S8- SdHBS

LISTERINĖ 
TOOTH PAŠTE 

25e

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

n»teteteillliiiite»8Wteiwfili ■—

Akiu Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088 

■ATMtr .........    I, te
Diiokite savo akis išegzaminuoti 

DYKAI 
Registruotam Optometristui 

Akių Specialistas. Virš 15 metą 
patyrimas k 

Akiniai nuo $3
Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.

DR. J. GROUPE
4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780 

■teii<*bi nMUfli i.il.i.Mi u f ■ .. .........II h iįiHi iii nnii iiib

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Cąlum'et 3294 
Ruo 9 iki 12 vai. dienos it 
nno 6 iki 9 valandos vakar*

A L. Davidonis, M.D.
4910 Šo. .Mfchigan Avenue 

Tel.*KenWod5107
VALANDOS:, 

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
tatab 6 iki 8 Valandai Vakare 

apart, iventadienio it ketvirtadienio

npTel<2MAD°“n^W7A
A.* ISiCcZca

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6;30 iki 9:30 v.

4608,South Ashland Avė
Netoli 46th St» Chicago, IR, '

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietą ir 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

■ —■ o—

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL|n.

Lietuvys Gydytojas ’ SirdEs, 1 
« • i mai sektair Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr. DR* ALEX W 
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Sotnh Wt9tdm Acrnut

Tel. Lafayett* 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto _ _ __
tano 6 iki 9 valandai vakaro I Valandoa’t nuo 6 iH 8 v*L ItMcviMt 

'Ui III i . U.hirfUi .'.i •■<Į<įuli.iii lin firiKi -- — 1

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Saite 3 
Tel. Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutarti
■fc ....................................... ■■■! .A H i, , ■ .i

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 Wcst 69th Street 

VALANDOS:
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
1900 So. Hahtti St. 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098
Naktinis telefonas Grovehill 1595 

■*i.>...i.. i . ....-i ■ i r n—fc»iffcfcn fci.r

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel, Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 Vakafcb. 
Residence Phone Hemlock 7691 

Wi I - .........-u............... . ,... teini

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Įvairus Gydytojai
Tel. Central 7079 

Rez. Longbeach 9453 
Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą 

Dr. B. G. LAMBRAKIS 
Ausų, Nosies, Gerklės Specialistas 

Instruktorius Viennos Universiteto 
Suite 1447-49 Pittsfield Bldg. 

55 E. Washinyten St.

DR. BERZMAN
~ Iš RUSUOS -

Gerai Hlttaviam* fthkbtaitt per 25 BU- 
u kaipo patyria gydytojas, Mndįat 

ir aktaferf*.
Gydo staigiai ir chroniikai liga* vy^

prietaisus.
Ofisai ir Laboratorijai 

1025 IV. 18rA St., netoli Morgan St. 
".Valandos: nuo 10——12 pietą ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakar*
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai 
Hyde Patk 6755 ar Randolph 6800

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS 

4729 South AsMamf Aot., 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS

Nuo 10 iki 12 vaL ryt*, nuo 2 ftl 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 taL 
vakaro. NtdėL nuo 10 iki 12 V.

Pbon* Midway 2890 
*■'. p*.

Drs. S. E. ADen
M. S»<(Alton

Praneša apie perkėlimą savo dentisterijo* 
ofiso ii 3506 So. Halsted StfMt

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257 

■irt.ite.iiii> ..te..

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland AMMtg 

Ofiso valandos:
Nno 10 iki 12 dfetaą, 2 iki 5 m pM.

7 iki 8 vat NedeL nno 10 ttl l« 
Rez. Telephone Plaza 3200

-.-X. ... ■ Į utrite .Ifcte

Phone Armitaąe 2822

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

Seredoi vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

NedBiomh ir švetatttt 10“»to feMfc

Advokatai
■ rr.įiifcrti

K. GUGIS
ADVORKTAŠ

MIESTO OFISAS .
127 N. Dearbom St., Room 1115 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po *MĮ|

R. A. VASALUS
ADVOKATAI 

11 Soath Lt 
Room 1934 T 
Vafatados ntfb 9 
3241 S. Hahted Sa

Valandot — 7 iki 9 vakar* 
Olia—Utarn., Ketv. ir Subato* 
Vaialle—Pan., Ser. ir Pėtnyčio* 

——teMl

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas j 

2221 West 22hd St l2221 West 22hd St 
Arti Leavitt St. 

Ttiefomt Gtodf 255i 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyėioj nno 9. iki 6 
*<■• '----- * ... .....   irtMD

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 1V. iPtiftitaiton 
koom 1502 Tel Central 29>t 

Valandos: 9 ryto Ai 4 po pietą

Vakarais: Utarn., Kert* ir Svbatos 
— 6 iii 9 vai. 

4145 Ardhet Ar)e. LafagdHr 73>9

Namų Tel, Hyde Tark 13^5 
..........................  'lite ii Į jĮ<>ll ii M uteu R IIIMMM——

JOHN B. BORDĘN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 VV. Adams St., Room 2117 
Tdepfaone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6*9 
Telepbone Rooševelt 9090 

l^amfc 8-9 tyM Tel. Republic 9600

tetek

H-.III II ...............................................................  U«M

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. 'Ashland Aoa, 
. Tel. Boulevard 2800 .

Rita. 6515 So. Raktptll Sf, _ 
Tel. Republic 9723



ra

PAŠELPOS

CLASSIFIED ADS

JŪSŲ PATOGUMUI

PRANEŠIMAI

18 gatvės apielinke
Padarė

įur

Automobiles

gumo delei

MADOS Tel Lafayette 0455For Rent

pa-

CL ASSIFIE D ADS pro

Kodėl Prarastas Vilnius
paraše UNTULIS

oterei madni suk

PatentoUžsirašyti gąlite bile kada

Chicago, III

(Adresas)

išdirb- 
Namas

Ren- 
Parsi- 
bizniu

prasidės rugsėjo
Bus mokinama

Strikolis padarė 
operaciją

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

holdapą lietuvio 
barbernėj

Bancevičiaus 
duktė

nereikia.
Komensky Avė.

Pypkės ir 
Cigarety 

Rūky
tojų

CHAS ZEKAS 
4454 S. We$tern Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

gatvekario, kaina 
S. Elizabetb S t.

Educational 
Mokyklos

Išleido Naujienų Bendrovė 
Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Didelis smagumai.

Personai 
.smenu lešk

MAJESTIC REFRIGERATORIAI 
Visi sankrovos sempeliai, niekurie visiš
kai nauji, išparduodami su 30 iki 40% 
nuolaida nuo reguliarės kainos.

7914 S. Ashland Avė. 
Tel. Raddiffe 7331

Yusbkevičius—teisėjas; 
—«• teisėjo raštininkas.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma-

4QYEAld
■

25 ounces for 254

93lVmetams, Chicago, 
m. Milerienė, 1030 
Evanston, III., pirm.

Farrna' randasi netoli

pirmadienį, rugpiu- 
trys jauni banditai

Dr-ste Palaimintos 
įvyks rugpiučio

8 valr
1555 N. Hoyne 

Valdyba.

RAKANDAI vartoti tik 2 mėnesiu, 
kaip nauji, atiduosiu beveik uždyką. Par
terio setas vertės $350 tik $85. Besiulis 
9x12 Wilton kauras $18, 9 šmotų val
gomojo kambario setas vertės $375, tik 
$95; taipgi radio, lempas, maži staliu
kai ir te. Galima matyti bile laiku 7816 
So. Marsbfield avė. 1 lubos ar telefo- 
nuok Triangle 4146.

prąšome iš- 
i .arba pri- 
, ’ pažymėti 
1 savo var- 
lekvieno pa-

Tuomet vienas iš pasivadinu
sių “detektyvų” parodė polici
ninkams žvaigždę, šie gi, ap
sisukę , išėjo. O antrasis “detek
tyvas”, kuris braižė planą; nie
ko nesakė policininkams.

Greitai ir “detektyvai” išėjo. 
Tik išeidami dar pridūrė, kad 
jie gal užsuksią kitą kartą.
; ,Well, pirmadienį, lygiai 2:30 
valandą po pietų, barbernėn į-

čiaus. Labai saugus ir geras investmen- 
tas dėl kiekvieno. Kreipkitės Box 1340, 

į Halsted St* .

ŠIAUČIUS reikalingas, patyręs 
ram šiaučiui gera mokestis. 

2709 W. 71 St.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai

• parašytą knygelę,
TURINYS

rast. Feliks Kasparas, 3534 S. Lowe 
Avė., kontr. rašt. “ 
S. Union Avė.
nas, 3133 S. Halsted St., apiekunai 
kasos — B. Yenkauskas ir E. Blumas. 
sudžia W. Dulevičia.
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą 

pentkadienį, 7:30 vai. Vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.

per krutinę. s
'f ’ f; ■ '

I Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, 
kirpti paduotų bląnkui 
duoti pavyzdžio purtie 
mierų ir aiškiai paraš] 
dą, pavarde , ir adresui , 
vyzdžio kairia 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

savaitės pabaigoj 
dzūko” Bancevičiaus 

į amžiaus 
dukteriai Dr. M. Strikolis pa
darė operaciją ant nosies. Mer
gaitė per ilgą laiką nesveikavo. 

Operaciją Dr. Strikolis darė 
namie. Jis buvo su savimi at
sivežęs dar du kitus daktarus, 
kurie jam pagelbėjo. “Dzūkas” 
Dr. Strikulio darbu yra labai 
patenkintas, nes jo dukrelė jau
čias visai gerai ir greit bus 
sveika, kaip “ridzikas”.—N.

tęsiasi nuo 
rugsėjo pirmai

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

Airierikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.,

3205 
nelė.
vilnonies . materijos.

Chicagos Draugijų 
KUubų Valdybos 

1931 Metams

Bačiūnai išvyko 
Lietuvon

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

IEŠKAU partnerio į pelningą kepy
klos biznį. Savininką galima matyti po 
2 po pietų, 3144 W. 43 St.

Margučio Radio 
koncertas

davimu, ’ p. Bačiūnai priėmė 
atostogoms, savaitei laiko, dvi 
jaunas lietuvaites,' Nellie Jure
vičiūtę ir Ellą (pavardę par 
miršau), chicagiečių lietuvaičių 
draugijos Rūtą nares. &ios abi 
mergaitės yx*a gavusios dova
nas (prizUs) už . gerą skaitymą 
lietuvių kalboj.

Pranešimas Lietuvių Švie
suomenei! Pranešu savo drau
gams ir kostumeriams, kad aš 
persikrausčiau’ į puikesnę ir 
patogesnę vietą ir jog prisi
rengęs esu duoti geresnį pa
tarnavimą Charles Rakštis, 
Barbernė, 6347 South Western 
Avenue.

ATOSTOGOS 
liepos 31 iki 
dienai.

ėjo vyras, paskui jį kitkas. Vy- 
rdi tuoj atsirado ofise prie bar- 
bernės. Kaip matai, jie susta
tė keletą buvusių ofise žmonių 
eile prie sienos. Tretysis vyras 
įsivarė ofisą n ir p. Žukauską.

Vienas vyrų paliko daboti 
ofisą ir sustatytus jame žmo
nes, kitu du nuėjo į gyvena
muosius kambarius, tur būt ap
sižiūrėti, ar nėra jiems pavo
jaus iš ten. Nieko kambariuo
se neradę, jie sugrįžo atgal ir 
pradėjo kraustyti kišenes.

Iš paties p. Žukausko atėmė 
apie $100 ar daugiau. Iš bu
vusio ofise žmogaus, kuris at
silankė biznio reikalais, pasi
pelnė $500. Nukentėjo ir dar 
pora asmenų, bet ne taip stam
biomis sumomis.

Banditai apsidirbo gręitai. 
Kas ypač įdomu: tai atrodė, 
kad banditai žinojo visą trobė 
šio planą. Ir štai kodėl p. Žu
kauskas mano, bene buvo tuo
du vyru, ką šeštadienį atlankė 
ir pasidarė braižinį, banditų pa
siuntiniai.

Atėmę pinigus, banditai su
varė beismantan visus nuken
tėjusius, užblokavo beismanto 
duris ir išsinešdino.

P-nas Žukauskas ir kiti nu
kentėjusieji holdape dar ant ry
tojaus jautėsi nesmagiai.

Banditai visi trys buvo jau
ni juodplaukiai vyrui, panašus 
italijonams.—Rep.

‘NAUJIENOS” TUR] 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Bridgeporto
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street

Tel. Yards 4754
Marųuette Park 
TUBUČIO APTIEKA

2832 W, 63rd St.
Brighton Park

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 W. 47th St.

Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B.:OS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
duoti “classified” skel
bimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

THE BPJDGEPORT TIN SHOP 
sirengė pilną pasirinkimą Hardvvare it 
Malevų, taipgi plumbingo reikmenų.

Žemos kainos.

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui du namai. Vienas ran

dasi 1252 W. 50 St., 2 flatų medinis, 
4 ir 6 kambarių, gasas, plektrą, kaina— 
$4,500. Kitas 2 flatų su pamatu, 6 
ir 4 kambarių, 2 karų garažas, tuščias 
lotas, pusė bloko nuo 
$4.500j randasi 5719

Kiekviena moteris kuri npri gražiai 
apsirengti, bet neturi 'ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį išsi
rinks sau suknelei tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite tuojaus į 

Pattern Departamentą 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO* ILL.

KAS turite juoduko S. Robinson no
tų ant tekinio patento, tuojaus rašykite 
Box 1341, Naujienos, 1739 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinė 
bungalow, 2 karų garažas; gatvė ir elė 
ištaisytos. Pigiai greitam pardavimui. 
5742 So. Whipple St. Tel. Republic 
8768.

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. ,

H. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretikus.

III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus.

IV. Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.
V. Vargas migfno! Vargas lenkino. v

VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą.
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniai? miršta.

X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.
KAINA TIK 25 CENTAI.

T. Janu- 
vice-pirm, 

3200 So. Lowe 
Petef Kiltis, 3144 

rašt. A. Kaųlakis, 
Union Avė., kasierius A. 

kontr. 
6918 So.

REAL ESTATE 
LOANS B INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

POPIERIAVIMAS 
/SPECIALIAI

20 rolių Craftex popieros, užtekti* 
nai dėl qįenq vidutiniškos seklyčios ii 
valgomojo kambario, su viskuo $14.00.

CONNORS
/ Tel. Raddiffe 3284

Praėjusį 
čio 10 d., 
padarė holdapą lietuvio, p. Žu
kausko, barbernėj adresu 2126 
So. • Halsted Street. Tam pa
čiam trobėsy yra ir boarding 
house. Iš p. Žukausko atėmė 
$100 ar daugiau. Iš poros ki
tų vyrų, kurie radosi ofise prie 
barbernės, dar apie $500 pasi
pelnė.

Gal verta pasakyti apie įvy
kius pirm holdapo. šeštadienį, 
rugpiučio 8 d., p. Žukausko 
barbernėn užėjo du vyrai. Pasi
sakė esą detektyvai. Ir, girdi, 
jiems buvę pranešta, kad šičia 
einąs kaziravimas. Taigi jie 
norį apžiūrėti ne tik barbernę, 
bet ir kambarius gyvenamai 
vietai. Jiems buvo atsakyta, 
kad jokio koziriavimo čia nėra.

Nieko nelaukdami ir nepaisy
dami nepažįstamieji vyrai įėjo 
į butą. Vienas jų pradėjo da
ryti braižinį. Ėmė piešti kam
barių planą. Pp. Žukauskams 
tokie “detektyvai” pasirodė 
keisti. Jie patelefonavo Max- 
well stoties policijai. Ilgai ne
trukę, pasirodė ir du policinio-

P-nas Juozas Bačiunas ir 
žmona, Tabor Farmos savinin
kai, Sodus, Mich., išvyko Lie
tuvon jau pirm savaitės laiko. 
P-nas Bačiunas mano atlanky
ti Palangą ir Birštoną ir 
žiūrėti galimybių kurortui 
atidaryti arba pirkti vietą.

Tabor Farmą prižiūrėti 
liko p. Bačiuno brolis Aleksas 
ir Mikas Jozavitas. Pp. Bačiū
nai mano grįžti iš Lietuvos už 
kokių trejeto mėnesių.

Pirm išvažiavimo Lietuvon, 
adv. Kl. Jurgelionio rekomeri-

PARDAVIMUI South Sidėj 3 apart- 
mentų namas, po 5 kambarius; saulės 
seklyčios, miegamieji porčiai, garu šil
domas, 2 karų mūrinis garažas. Taip 
štoras angliškame beismente. Graži 
vieta dėl kiekvieno, kas interesuojasi biz
niu ir gražiu namu gaus bargeną. Adre
sas 1619 W. Garfield Blvd., telefonas 
Prospect 3409.

ILLINOIS LIETUVIŲ
KLIUBO valdyba dėl 1931 m. Jonas 
Bijanskas, pirm., 934 W, Marųuette 
Road, Juoz. Antanaitis, pirm, pagel- 
bininkas, Adolph Kaųlakis, nut. rašt., 
3842 S. Union Avė., Frank Norkus, 
fin. rašt., 5959 S. Carpenter St., 
Ben. M. Butkus, iždininkas, 840 W. 
33rd St. Susirinkimai atsibuna kož- 
ną mėnesį pirmame penktadieny, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St„ 7:30 vai. vakare.

REIKALINGAS žmogus, kuris finan
siniai išsigali nusipirkti naują didelį 
troką dėl vežiojimo groserių po mie
stą ir priemiesčius. Nereikia toli ga
benti. Jeigu jus manote, kad jus tin
kate tam darbui, atsišaukite tuojaus. 
Atsakančiam žmogui bus duotas ilgas 
kontraktas. 2501 Elston Avė.

Pereitos 
“drapiežno 
šešių į ir pusės metų « « * • • v-v < m.

PAMOKOS 
pirmą’ dieną, 
dienomis ir, vakarais

TAISAU IR APMUŠU RAKANDUS 
Apmušu kėdes ir perbūdavoju už $1.50 
ir viršaus. Taisau springsus. W. Dūr
iam, Oak. 3805.

PARSIDUODA pirmos klesos 2 
krėslų barbernė, šiltu .vandeniu apšildo
ma, du ruimai gyvenimui, ilgas lysas, 
nebrangi renda. - Geriausia proga turėti 
darbą. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos. 4138 Archer Avė.

YOLSAįV 
in buyinąM 
you save irt“®
/ • v

LSING 
imBAkiNC 
Hvrowo£R

PARDAVIMUI čeverykų tausymd 
krautuvė.

4829 N. Talman Avė.

Ofiso
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro., Nedė 

lioj nuo 10 rvto iki 1 ob pietų.

Bridgeportat.
Lietuvos x susirinkimas
12 d., 8 vai, vak„ Lietuvių Auditorijoj 

Valdyba.

— Rimtai 
Tinka iš sunkesnio šilko arba

Sukirptos mieros
46 ir 48 colių

BARGENAS
6 kambarių muro veneer bungalow, 

karštu vandeniu šildomas, ąžuolu tri- 
muotas, asbesto slate stogas, 2 extra 
kambariai beismente, 30 pėdų lotas, 2 
karų garažas, graži gyvoji tvora ir dar
želis. $6,250 išmokėjimais. Savi
ninkas. Agenti

6204

8 KAMBARIŲ medinė bungalow, dvi
gubas garažas, 37% pėdų lotas, Holland 
f u misas; visi pagerinimai. Apie $1,000 
cash. 3829 W. 64th Place.

ye., fin. sek r. Ant. 
r 929 S. Throop St., 

Ona Daraškienė, 3018 So

PARSIDUODA grosernė, išdirbtas 
biznis, pigi renda, su pagyvenimui kam
bariais. Veikite greitai. 2249 W. 47 
Street.

Miss Elizabeth Judas
SPECIALISTĖ GYDYME 

Dedervinės ir Egzemos 
Neseniai atvykus iš Europos 

Ofiso valandos 4 iki 7 vai. vak. 
940 Ainslie St. Tel. Edgewater 2821

,Į -PATENTAI
Parduokite savo patentą ar išradimą 
išstatydami savo modelį arba braižinius 
Antrojoj ir Didesnėj INTERNACIO
NALINĖJ PATENTŲ PARODOJ, 
CHICAGOJ. Tūkstančiai fabrikantų ir 
patentų - pirkėjų apžiūrės naujus išradi
mus ir patentus, kad juos paleiski mar- 
ketan. Labai žemos kainos. Jeigu 
jus neturite modelio, užteks braižinio it 
aprašymo. Rašykite dėl nemokamos 
knygelės; B. Hamilton Edison, Manag- 
ing Director, International Pattnc Ex- 
position, Merchandise Mart, Chicago.

PATENTŲ Advokatas su 25 metų 
patyrimu duos pagelbą išradėjams gau
ti patentus, finansavimą ir surasti tur
gų praktiškiems išradimams. H. J. Sand- 
ers, 536 S. Clark St. Tel. Wabash 5150.

DAR LABIAU NUPIGINTA
GREITAM pardavimui tikras barrenaa 

Reikia pinlru. 6 kambarių mūrinis bun- 
galow, labai dideli Šviesus kambariai — jei
gu jieSkote gerus namus — pamatyk Šluos. 
Geros ISlygos. 10637 May St. Tel. Beverly 
5330.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

— - - - —. --  -_ - -- ■ _ ________ _ M.

HelpWanted—Malė 
Darbininku reikia

REIKALAUJU lietuvių vyrų su 
riznio patyrimais,! katrie turi gerus pa
liudijimus. Tokiems turime gerą 
gą. Atsilankykite nuo 9 iki 5 
vakare* 
GULF COAST DEVELOPMENT

Room 1001 
29 So. La Šalie St.

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkštimai, spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie 
. odos nuspogavimai.

SOUTH-PARKV/AY LAB.
403 E. 61 St. Tel. Normai 5303 
Vai.f 10 a.m. iki 5 p.m., 7 iki 9 p.m.

PASIRENDUOJA
Mes turime kelis labai gerus flatus 

nuo $9 iki $37.50 į mėnesį. Persi- 
eraustykit pirm atsidarys mokyklos. 
Taipgi storai ant Bue Island *Ave., taip- 
iau ant 18 gt. Pilsen distrikte.

S. G. TUPONICH, 
1829 Blue Island Avė.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA, 
AMERIKOJ No. 1 Valdyba 1931 
m., prm. Jonas Motuz,, 2430 W. 
46 Pl.„ pag. Kaz. Kačinskis, 7204 
S. Rockwell St., nut. rašt. Jde Da- 
bulskį, 2046 W. 22 St., iždo rašt. 
A. Ambutas, 16000 S. Lincoln St., 
Harvey, III., kasierius A. Česna, 4501 
S. Paulina St., kasos globėjai — S. 
Skridulienė ir Jadv. Kačinskienė, du
rų sargas P. Tiškevičia, ligonių ko
mitetai — A. Čėsna ir O. Davė.
Laiko susirinkimus kas mėnesį po 

pirmos kas antrą nedėldienį, 1 vai. po 
pietų, Antano Cėsnos svetainėj, 4501 
S. Paulina St.

TURIU paaukoti gražius 4 kamba 
rių augštos rūšies rakandus, kaurus i 
radio. Veikite greitai.

6348 Si Campbell Avė;

PARDAVIMUI pigiai bučern'ė it 
grosernė, su namu arba atskirai. 821 
W. 34 St. Boulevard 3379.

PARDAVIMUI ar mainymui groser
nė ir mūriniai namai, abu su beism. 
Maudynės visouse flatuose. Geras biz
nis ir pilnas įrengimas. Arti 21 PI. it 
Damen Avė. $2.000 cash ar daugiau. 
Priimsiu 5 kamb. bungalow Cicero.

S. G. TUPONICH, 
1829 Blue Island Avė.

Ketverge, kaip 7:30 ir iki 
8:00 vai. vakare, išgirste Mar
gučio radio dainas iš stoties 
W. H. F. C. (1400 kyloc.). 
Kalbės Margutis, Dr. Naryauc- 
kas, Omahos lietuviai ir Mar
gutis Yur. (and Norbuta).

Margutis dabar renka dainas 
ir rengiasi išleisti dainų rinki
nį. Visi mokantiejie daug se- 
nuovės dainų siuskite užrašę 
žodžius Margučiui. Geri daino- 
riai gaK& padainuoti per radio.

REIKALINGAS troko draiveris, par
davinėti donatsus; alga ir geras komi
sas. Kreipkitės 7 vai. ryte ar 7 vai, 
vakare. 1342 S. Sangamon St.

Financial
Finansai-Paskolos ' * .

PARDAVIMUI Ist morgičiai $8,000 
ant 400 akrų farmos, vertos $35,000, 
geri budinkai, 
miesto ir yra išrenduota (dairy farm). 
Arba paskolinti pinigus ant metų lai
ko. su geru nuošimčiu. Atsišaukit pas

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
CHICAGOJEl

Savininkui yra reikalingi pinigai ki
tam tikslui, todėl parduos už pusdykę 
kainą, geram stovyje 3 augštų kampinį 
bizniavą muro namą su 11 metų 
tu groserio bizniu ir 5 flatai. * 
randasi ant gyvos biznio gatvės, 
duojasi už $165.00 į mėnesį, 
duos už $16,500 su groserio « 
lengvais išmokėjimais.

PARDAVIMUI nauja 5 kambarių 
muro burigalow su garadžium; aržuolo 
išbaigimas pagal naujausios gadynės:, 
karšto vandenio Šiluma ir kiti paran- 
kumai; randasi netoli Marųuette Parko, 
Kaina $6,000, lengvais išmokėjimais, 
verta $8,500.

MAINYMUI vieno augšto beveik 
naujas bizniavas muro namas; štoras it 
5 kambariai, karšto vandenio šiluinz 
ir lyti parankumai. Savininkas mai* 
nys į bilę kokį privatišką namą ne
paisant apielinkės.

Atsilankykite dieną ar vakarais se
kančiai:

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
3647 Archer Avė. 

Tel. Virginia 0757

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1931 metų valdybė: pirm 
lis, 3430 So. Morgan St., 
Juoz. Balįitf/ias, 
Avė., nut. rašt. 
Auburn Avė., fir 
3842 So, 
Zalatorius, 827 W. 33rd St 
rašt.,' Jonas Stanaitis, 
Maplevvood Avė. 
Susirinkimus laiko, kiekvieną mene* 

šio pirma sekmadienį, 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių ’ Auditorijos svet.

ŪMI MIRTIS
Blakėms, tarakonams, uodams 

siems kitiems namų vabalams, 
cių naikinimas musų specialybė, 
cite Seeley 3345 dėl nemokamos de 
monstracijos.

CHICAGO GERMICIDE CO.
17 South Paulina St.

Tel. Seeley 3345

ROOFING IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

tu. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
vimas Dykai.

DUMAN ROOFING CO.
3552 S. Halsted St. Tel. Yards 0385

North West Lietuvių Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyks ketvirtadieny 
vak., Indrėlės bute, 
Avė., 2ros lubos.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1931 m.: P. Kile- 
vičius, pirmininkas, 3144 Auburn 
Avė.; J. Byanskas, vice-pirmininkas, 
934 W. Marųuette Rd.; S. Narkis, 
sekretorius, 2859 W. 38th PI.; J. 
Yusbkevičius, iždininkas, 3647 Ar
cher Avė.; F. Kasparas, finansų raš
tininkas, 3534 So. Lowe Avė.; Z. 
Grigonis, kontrolės rast., 4427 So. 
Francisco Avė.; J. Vitas, kasos glo
bėjas, 927 W. 33rd Place; P. Sa*/ 
kalaūskas, maršalka, 3144 Auburn 
Avė.; M. Liubinas,, J. Raceviče, S. 
Rumčikas—knygų revizoriai; J. šku- 
das, J. Yusbkevičius—Audito- 
rjios Atstovai; J. Vitas, P. Paulau
skas,. A. Žili ' - ■ - -
Atstovai"; . J. 
P. Paulauskas 
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne 

dėldienį kiekvieną mėnesį Chicagos Lie 
tuvių Auditorijoj.

Specialistas crydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti neralSjo Jumis iSrydytl, atšilau- 
cykit pas mane. Mano pilnas tSerzaminavl- 
mae atidengi Jubu tikrų ligų ir jei aS apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums eugryj. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 TV. Jachson Blvd,, netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1 po

laks*********1

(Vardas ir pavarde)

1920 Buick 5 pas. coupe su radio,.... $005
1030 Buick 5 pas. sedanas, kaip naujtut, 

tiktai .................    $750
1030 Auburn sport sedanas, geriausiame sto

vyje, ....___________________________  $575
1028 Packard sedanas. 0 dratiniai ratai, $750
1031 Ford sport coupe--------- -------------- $375
,1030 Oldsmobile 5 pas. sedanas............. $475
1030 Oldsmobile convertible coupe, _  $550
1030 Durant 5 pas. sedanas............— $325

HAMILTON MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St.

»..iri vtah.KtfTĮ b .rtgaAsritf

ko su geru nuošimčiu. Atsišaukit pas 
savininką, J. Rachenske, 519 S. Irving 
Avė., 1 Fl., Tel. Seeley 0015.

—   ''  .....................................in n——   —       .m  

• REIKIA $4500.00 ant pirmo morgi- 
čiaus. Labai saugus ir geras Jnvestmen-

Nąujienos* 1739 Si

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St4 Chicago.
čia {dedu 16 centų ir prašąli 

atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros ......  per krutinę

Farmg For Sale
Ūkiai Pardavimui________

FARMA 80 akerių, su budinkais it 
gyvuliais, parduos arba mainys ant na
mo,

FARMA 160 a. su budinkais, mainys 
ant namo.

5 AKRAI ant Highway, Gas Statiori 
ir Grosernė $3500.

FARMA 40 a. su budinkais, gyvu** 
liais, mainys ant namo.

MŪRINIS namas Marųuette Park, 2 
po 5 kambarius, mainys ant mažes
nio.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba: pir
mininkas Juoz. Rut?* 3141 So. Hals- 
sted St., pagelbininkas Ant. Stukas, 
841 W. 33 St., nut. rašt. Stan. 
Kunevičia, 3220 S. Union Avė., fin.

P. Petraitis, 3228 
kasierius Juoz. Račiu- 

Halsted St

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTĖ 
RŲ, Valdybi 
III.: pirm. 
Central Avė 
pagelb. P. Grigonienė, 3322 S. Union 
Ave„ nut. sekti A. Dudonienė, 7917 
£. Harvard 
Valančunienl*, 
kontr. _ „ ___
Emerald Avė., kasos globėja, Marta 
Kizienė, 3232 S. Union Ave„ iždi
ninkė Urš. Radževičienė, 3347 So. 
Union Avė., maršalka Kaz. Astraus
kienė, 3343 S? Union Avė. 
Susirinkimai yta laikomi, kas trečią 

subatą, kiekvieno mėnesio, Mark Wbite 
Parko knygyne.

MILLIONSOF POUNOS USED 
BY OUR GOVERNMENT
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