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Sako, tik iš Vatikano spindi 
tikroji tiesa

šiandien visoj 
gyvesnis 

kaip buvo

Machado,

saloj 
suki- 
prieš

kurs

Valdžios žinios apie pergales 
buvusios išpustos

DU VADAI SUIMTI
Havana, Kuba, rugp. 17. Ži

nios, paleistos iš Kubos val
džios šaltinių, kad piiezidcti* 
tas Machado yra laimėjęs ir 
kad už dviejų trijų dienų re
voliucija bus galutinai baig
ta, pasirodo visai netikros. Re
voliucija tebeeina ir eina gilyn. 
Kovos eina keliose vietose ir 
Havanoje einama lažybų du 
prieš vieną už sukilėlių laimė
jimą.

Visos žinios iš Kubos vaka
rinės dalies sako, kad šiandien 
sukilėliai yra nepalyginamai ge
riau organizuoti ne kaip buvo 
prieš keturias dienas, rugpiu- 
čia 14 d, kada tapo paimti ne
laisvėn Gen. Mario Menocol ir 
Pulk. Mendieta.

Valdžios žinios neteisingos
Kubos valdžia paskelbė, kad 

revoliucionierių pajėgos Santa 
Clara provincijoj siekią tik 300 
žmonių, kuomet iš'likrųjįj jų 
yra tarp 4,000 ir 5,000 daugiau
sia išskirstyti po kalnus. Val
džia taip jau skelbė, kad su
kilėliai turėję nuostolių 975 už
muštais, bet Ue valdžios žinio
mis jų yra užmušta mažiau 100 
žmonių,
reiškiasi daug 
lėlių veikimas, 
savaitę.

Prezidentas
pereitą savaitę asmeniškai išvy
ko į Santa Clara provinciją va
dovauti savo karo pajėgoms, 
dar ten tebėra ir žada vykti to
liau į rytus; tuo tarpu tūks
tančiai kubiečių renkasi į kon
centracijos punktus, iš kurių 
rengiamas paskutinis smūgis 
dabartiniam režimui. Sukilėlių 
šiuo tarpu skaitoma apie 65,- 
000.

Amerikos draugai laiku 
pagelbėjo

Paėmimas nelaisvėn generolo 
ir eksprezidento Menocol, pasi
žymėjusio Kubos nepriklauso
mybės karo veterano, buvo 
skaudus smūgis sukilėliams, ta
čiau daug dar vadų liko, ir kad 
likusieji yra geri vadai, matyti 
iš to kad jie pajėgė gauti dau
gybes naujų rekrutų, amunici
jos ir pinigų iš užsienio, kurių 
atgabenta laivu iš Floridos ir 
iškelta nakties metu Kubos va
kariniame pakraštyje.

Ta Kubos draugų Suvienyto
se Valstijose pagalba paskubė
jo sukilėliams pačiu kritiškiau
siu momentu ir manoma su
stiprins revoliucionierius tiek, 
kad jie galės tęsti sukilimą ir 
po to, kai jų svarbiausius va
dus paėmė nelaisvėn.

* Kad Kubos gyventojai pilnai 
simpatizuoja sukilėliamš, ma
tyti ir iš to fakto, kad parve
žus belaisvius Menocal ir Man- 
dieta ir juos gabenant į tvirto
vę, miniose viešpatavo rūsčia, 
paslaptinga tyla.

Valdžios kareiviai Santa Cla
ra apylinkėj per klaidą apšaudė 
vieni kitus.

Madridas, Ispanija, rugp. 17. 
Besiartinant seime svarstymui 
konstitucijos paragrafo, kuriuo 
turi būti bažnyčia atskirta nuo 
valstybės, Ispanijos katalikų or-- 
ganas EI Debate atspausdino 
klero aplinkraštį, pasirašytą vi
sų kardinolų ir vyskupų. Ap
linkraštyje smerkiamas svietiš- 
kūmas valstybėje ir cituojama 
gausybės vietų iš žžždų bibli- 
gausybės vietų iš žydų bibli
jos bei iš papų enciklikų, kur 
prieš valstybę.

Užbaigiamajame skyriuje 
kardinolai ir vyskupai sako, 
kad geri katalikai turį laikytis 
iš daikto, ginti visomis priemo
nėmis savo tikybą ir žiūrėti į 
I)omą, laukdami neklaidingo
sios teisybės šviesos, kuri spin
di iš Vatikano”! (

Katalikai kviečiami1 vengti 
nekatalikų, nęskaityti jų laik
raščių ir katalikų atstovai sei
me reikalaujami ginti bažny
čios privilegijas. Katalikų laik
raščiams uždedama pareiga ka
riauti už katalikizmą.

Apfinkraštį pasirašė ištrem
tasis primatas kardinolas Segu- 
ra, kurs šiomis dienomis at
siuntė į Ispaniją slaptą įsakymą 
parduoti bažnyčių turtus; be to 
pasirašę kiti 3 kardinolai, 5 
arkivyskupai ir 52 vyskupai.

Lėkė j peklą, pateko 
kalėjimą

17.Meksikos Miestas, rugp.
Trys jauni vyrai, paragavę 
meksikoniškos, užsidėjo šiaudi
nius sparnus ir palipę j medžio 
viršūnę ,bandė skristi “stačiai 
į peklą” ir šaukdami “Tegy
vuoja velnias!” nušoko.' Du 
susilaužė kaulus, trečias pasi
korė už drabužių į medžio ša
kas ir policija atskubėjusi nu
kėlė sveiką.

Sveikasis tuojau išgabentas 
į Las Tres Marias salą ištrėmi- 
man ,o kiti du jei išgys taip 
pat bus ištremti.

Edmonton, Kanada, rugp. 16. 
Frances Sutten, 16 m» papasa
kojo, kaip ją jos šuo išgelbėjo 
tris kartus, kada ji paklydusi 
klampynėj 3 kartus buvo įsmei
gus į dumblyną. Po to šuo ją 
atvedė į vieno farmerio namą.

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

Giedra, tik truputį debesiuO- 
ta; temperatūroj nedaug per
mainų ; švelnus, nepastovus vė
jas.

Vakar temperatūra vėl pakilo 
ligi 93 šešėlyje.

SaUlė teka 6, leidžiasi 7:48. 
Mėnuo leidžiasi 9:54 vak.

[Acme-P. A. Photo] . 1 '
Paimti nelaisvėn, bet nenugalėti

Iš kairės: Pulk. Carlos Mendieta ir Gen. Mario G. Meno- 
buvęs Kubos prezidentas, abudĮu Kubos revoliucijos va- 
suimti prezidento Machado kariuomenės1 ir parvežti kaip

&

cal, 
dai 
karo belaisviai j Kabana tvirtovę Havanoje.

Rasta moteriškės kaukuolė dau
giau 1,000,000 metų senumo 

—_r
Canberra, Australija, rugp. 

17. Rasta moteriškės kaukuo
lė daugiau kaip vieno milijono 
metų senumo. Radinys vadi
namas labai svarbiu, kadangi 
tai yra visų seniausias žmogiš
kos būtybės palaikąs ligi šiol 
rastas, ši kaukuolė yra daug 
senesnė už visų seniausį radi
nį, taip vadinamąjį Pekino žmo
gų- , .

Kaukuolė rasta Jervios kal
nuose centralinėj Australijoj: 
tai butą apie 30 m. amžiaus 
moters. Kaukuolė rodo, kad 
tais laikais žmogaus protavi
mas tebebuvo labai silpnas, ir 
turbut žmogus dar visai ne
mokėjo kalbėti ir vargiai dar 
stačias stovėjo. Kaukuolės kak
ta labai plokščia ir užpakaly 
yra vieta buvusio stipraus 
muskulo ryšio, kuris padėjo 
pirmykščiam žmogui priprasti 
stačiai galvą laikyti.

Klaipėdos krašte 
Vokiečių fašistai 
apšaudė sargybą

Sensacinga byla 
Panevėžyje dėl .
Gitkės nušovimo

Pašovė sargybinį, 
nupjaustė vėlas, 

išvartė paminklus

Uruguay rengia bloką 
prieš Suv. Valstijas
Montevideo, Uruguay, rugp. 

17. Šios valstybės delegacija 
važiuoja į Tautų Sąjungos se
siją šį -rugsėjo mėnesį su tikslu 
tverti Pietų Amerikos valsty
bių bloką prieš Amerikos im
perializmą, už “silpnųjų ir pri
spaustųjų valstybių” teises. 
Tuomi Pietų Amerika supran
ta Jungtinių Valstybių kišimąsi 
į Centralinės Arnikos /•espub- 
likėlių namų reį|ęąhis..? \

Laivai gaus laikraščius 
per radio.

New York, rugp. 16. Ameri
ka ir Minnekahda laivai pirmą 
kartą skaitė vidury Atlantiko 
laikraščius, atsiųstus per radio 
iš New Yorko. Radio fotogra
fijos budu perduodami laikraš
čiai 4 puslapių didumo, su 
svarbiausiomis žiniomis, su fi
nansų, sporto puslapiais, komi
kais ir Arthur Brisbane sky
rius “Today”.

-------------------------------------------------------

I

Bedarbė motina nunuo
dijo duvaikus

Vancouver, B. C. rugį,. 16. 
Netekusi darbo ir pragyvenimo, 
vyrui patekus j kalėjimą už 
vagystę, Mrs. Margaret Pur- 
den atsuko gazą ir sugulė su 
trimis vaikais ant grindų. Ras
ta 2 vaikai nebegyvi, o trečias 
vaikas ir ji pati arti mirties.

Dešimts metų vaikas 
skutasi barzdą

Gilgad, Irlandija, rugp. 17. 
Pašauktas j teismą už nesiunti- 
mą 10 metų vaiko j mokyklą, 
tėvas nusiskundė, kad vaikui 
kasdien reikia skusti barzda ir 
kad mokyklos vaikai jam ne
duoda ramybės. Vaikas, jei ne
skustas vieną dieną, atrodo kai 
30 metų amžiaus.

, A'

Komisarai tiesia deši
nes baltkalnierjams
Maskva, rugp. 17. Pabrėžda

mas bolševikų naują politiką 
link 'inteligentijos, komisaras 
Rudzutiak pareiškė, kad “bus 
užmiršta visa vakarykštė pra
eitis” ir visų inteligentai esą 
kviečiami į darbą penkių metų 
planui tęsti. Ypatingai esą 
reikalinga senieji inžinieriai, 
nes ir pats diktatorius Juoza
pas Stalinas išsireiškęs, kad 
kvailystė. esą pasitikėti jaunai
siais, pačių; sovietų iškeptais 
inžinieriais.

Kinijoj 'vėl 2,000,000 
žmonių gresia gyvybei

Shanghai, Kinija, rugp. 17. 
Vanduo Yangtze upėje tebekįla, 
nešdamas pavojų dviejų milijo
nų žmonių gyvybei, kurių* tar
pe yra ir 228" amerikiečiai.

Vanduo pakįlo ant 52 pėdų 
ir kaikurių miestų gatvės yra 
paskendę po 25 pėdų vandens 
sluoksniu. Hankow mieste 
griuvęs viešbutis nuskandino 
kelis šimtus žmonių. Kokie bai
sus tvanai galima spėti iš to, 
kad gatvėmis laisvai plaukia 
100 tonų laivukai. Nuostolių 
jau dabar apskaitoma į $50/ 
500,000.

Krečia “aklasias kiau
les” Michigane

Ann Harbor, Mieli, rugp. 17. 
Po įvykusio nužudymo keturių 
jaunuolių, Michigan valstija su
manė iškrėsti ir. uždaryti visas 
landynes, kurias ten vadina 
“blind pigs”, kadangi iš tokių 
vietų visos nedorybės plečiasi. 
Visus butlegerius žada išvyti 
iš valstijos.

Airišiai ne juokais pra
dėjo muštis

Ir Ekvatorius žada pa
ragauti diktatūros

. Guayaąuil, Eąuador, rugp. 
16. Kariuomenės karininkai pa
grasino kongresui; kad jei jis 
neliausis smarkiai kritikavęs 
valdžios, jie paskelbs karišką 
diktatūrą.

Vienintelio Ekvatoriaus Gua- 
yas universiteto studentai jau 
paskelbė streiką ir laikosi už
sidarę universiteto rūme, lauk
dami kada kas juos atakuos, 
bet niekas panori jų atakuoti.'

Texas smarkiai drėbė 
jo žemė

Dalias, Texas, rugp. 17. 
Gentralinėj ir vakarinėj Texas 
įvyko smarkių žemės krutėjimų. 
Dauguma namų tose srityse 
sugriauta. Užmuštų nėra, ka
dangi po pirmojo silpnesnio 
sudrebėjimo žmonės suspėjo iš
bėgti j gatves. Labiausia dre
bėjo San Antonio, Fort Stock- 
ton ir kt. vietose.

Hooveris tik šneka kai 
bedarbiai kenčia

WashingtOn, rugp. 17. Taip 
pasakė demokratų nacionalio 
komiteto pirm. Jouett Shouse. 
Prezidentas daugiau laiko pa
švenčius žinių rinkimui, kiek 
bedarbių bus ateinančią žiemą, 
ne kaip jiems reiks gelbėti.

218 atstovų gali nuver 
sti prohibiciją

Niagaro Falls, rugp. 17. At
stovas Walter Andrews' pareiš
kė Amerikos legionui, kad iš
rinkus į sekamą kongresą 218 
“šlapių”, atstovų prohibįcija bu
tų baigtai nes tiek atstovų dau
gumos reikalinga pakeitimams 
įnešti.

New York, rugp. 17., Trys 
italų kilmės jauni vyrai paplau
ti peiliais rasti skiepe. Patirta, 
kad jie, nužudyti dviejų mergi
nų bičiulių už jų užpuolimą.

■ ................ ............................................ . ' ■

Kilgore, Texas, rugp. 17. Gu
bernatorius Sterling, paėmęs 
pavyzdį iš Oklahoma guberna
toriaus ‘Murray, ir gi pasiuntė 
oaVo armiją uždaryti 
šulinius. *- « I

aliejaus 
k' .i: >

• .
t .•

Belfast, šiaurinė Airija, rugp. 
47. Per dvi naktis trijuose 
miestukuose ėjo kautynės tar
pe dviejų airių srovių, taip va
dinamų orariginių ir “žaliųjų”. 
Karas kol kas padarė nuosto
lius tik karčiamų ir krautuvių 
langams. Policija krauna pil
nus vežimus “belaisvių”, bet ji/ 
vis daugiau atsiranda.

.... ."■ ">»... .
Maskva, rugp.’ 

uodegose Čia taip įprasta, kad 
Šeimininkės turi stovėti po pu
sę dienąs eilėse, kol gauna nW 
sipirkti. vieną kitą bulvę: pie
tums. < s 
.š;' L,. • i’. Ui#' ■:

Indijos vadai važiuoja 
' į Londoną be Gandhi

Bombay, rugp. 16. 27 Indi
jos delegatai išvažiavo j Lon
dono apskrito stalo konferenci-. 
ją, kuri įvyks rugsėjo mėnesį, 
be Mahatma Gandhi, kurs įtei
kęs Britų valdžia! Indijoj ulti
matumą, kad ji neimtų taksų 
iš bėdhuomehK^, pats pasitrau
kė į savo štabą Ahmedabade.

Chicago, III., rugp. 17. Pa
tirta, kad Bain šeimyna lieka 
skolinga Savo uždarytiems ban
kams £2,000,000.

1 ■

Simas Skrebiškis nušovė savo 
mylimąją ir pats save

Panevėžyje įvyko byla dėl už
mušimo tūlos mergaitės, Git
kės.

Teisiamojo paaiškinimas
Teisiamasis teisme nesigynė 

Gitkę nušovęs. Be ko kita, Skre- 
biškis teisme pasakė, kad juo
du su Gitke jau 8 metai, kai 
draugavę ir bičiuliavęsis. Nors 
Simas vedęs kitą žmoną, bet 
Gitkę širdy vis turėjęs. Tapęs 
našliu, norėjęs Gitkę vesti, bet 
tam jo sumanymui smarkiai 
pasipriešinęs Gitkės tėvas Abe
lis ir brolis Nochmanas Stole- 
riai. Gitkė jį taip pat mylė
jus ir norėjus už jo tekėti. 
Negalėdami susituokti, juodu 
su Gitke nutarę kartu mirti— 
nusižudyti. Tam tikslui Gitkė 
iš savo brolio slapta paėmus 
brauningą ir jį atidavus jam, 
sakydama “Gal mudviem teks 
juo pasinaudoti”. Jis visai vil
ties netekęs susituokti, atėjęs 
pas Gitkę brauningu nešinąs.
Pirma su Gitke pasibučiavę, o tas Atloše kaj 
paskui ^paleidęs, vieną šūvį-jai-namelis.

Fašistų akcija nukreipta prieš 
lietuvius, žydus ir kariuomenę

ŠILUTĖJE CENTRAS
Hitleminkų žygiai Klaipėdos 

krašte
Kaunas, rugp. 17. Paskuti

niuoju laiku Klaipėdos krašte 
pastebėtos kai kurių hitlerinin
kų pastangos “pasireikšti”. Ši
lutėje laikomas klaipėdiečių 
hitlerininkų centras. Lig, šiol 
jie pasitenkindavo šukavimais 
prieš lietuvius, šiomis dieno
mis ties Šilute kur stovi musų 
kariuomenės dalis, buvo nuplėš
ta iškaba su draudimu paša
liniams asmenims vaikščioti 
šiame rajone. Maža to. Vie
noje vietoje buvo nupiautoą 
telefono vielos, jungiančios 
kariuomenės dalis su Šilutės 
pašto įstaiga. Pagaliau naktį 
iš liepos 30 į 31 d. “buvo šaų? 
ta j stovintį prie Lietuvos 
banko skyriaus Šilutėje sargy
binį. Tą pačią naktį išvartyti 
žydų kapų paminklai ir

į galvą", o' antrą*—sau. Atsibu
dęs Panevėžio apskrities ligo
ninėje.

Prokuroras apkaltino
Prokuroras pirmiausia 

brėžė, kad teismo tardymo 
tu nepaaiškėję, jog Simas 
sitaręs su Gitke nusižudyti. Tas 
sumanymas buvęs vieno Simo; 
jis sumanęs ir įvykdęs. Simas 
Gitkę nužudęs iš pavydo, kad 
ji netektų kitam vyrui, ir iš 
pykčio, kad jis jos negali gauti. 
O kai dėl mėginimo save nu
žudyti, tai čia esanti gryna 
Skrebiškio simuliacija. Proku
roras reikalauja Skrebiškiui 
pritaikyti B. St. 453 str., t. y. 
nubausti ne mažiau kaip 8 me
tais sunkiųjų darbų kalėjimo.

4 vai. ryto teismas paskelbė 
sprendimą, kuriuo Simas Skre- 
biškis nubaudžiamas 3 metus 
kalėti sunk, darbų kalėjime, į- 
skaitant į tą bausmę 5 mėn. 
iškalėtus ligi teismo.

Kulką išėmė iš 
gaus širdies

apgnau- 
s maldų

Policija Vėda griežtą

“Graf Zeppelin”

kvotą.

per 
skrido Lietuvą /

pa- 
me- 
su-

zmo-

Chicago, III. rugp. 16. County 
ligoninėj Dr. McNęaly ir Amith 
padarė atsargią operaciją, iš- 
gelbėdami gyvybę Gustavui 
Harris, 44 m., peršautam tūla
me ginče.

Kulka buvo įstrigusi širdyje.

Komunistu proklamaci- 
jos Kaune

Praėjusią naktį policija su
rinko žaliajame kalne apie 60 
komunistų proklemacijų. Pro
klamacijų buvo daugiausia iš
mėtyta Obuolių ir Aguonų gat
vėse.

Atvežė 3 mil. plytų
, Sumažinus įvežamoms iš už

sienio plytoms muitą, ligi šiolei 
iš Latvijos Lietuvon yra įvežta 
jau 8 mil. plytų. Plytų kaina te
bėra ta pati.

Vakar apie 10 vai. v. “Gijaf 
Zeppelin” grįždamas iš Lenin
grado j Vokietiją perskrido per 
Mažeikius ir kitą Lietuvos te
ritoriją. Virš Klaipėdos “Graf 
Zeppelin” dar pasisukinėjęs ir 
Klaipėdos vokiečiams sukėlęs 
didelio entuziazmo.

Prie Skaudvilės susidu 
rė autobusai'

Skaudvilės vaisė, 
n., ant plento

Liepos 18 
žvirgždelių 
Taurage —• 
autobusai — 
tastrofos meti, 
chui Josellui 
va ir sulaužyta ranka, 
tasis patalpintas Šiaulių 
ligoninėn.

keleiviai Jon- 
> sužeista gal- 
ranka. Sužeis- 
Šiaulių miesto

Pineville, Mo. ruggp. 16. Nu
teistas pakarti Joe Morgan, 24 
m. už nušovimą tėvo susibarus 
dėl bedarbės.

Londonas, rugp. 17. Montagif 
Norman, Anglijos banko valdy
tojas atvyksta Amerikon, jėš- 
koti paskolos $243,000,000/koti

LIETUVON
Siunčiami Pinigui Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
Ir Saugiai.

Parduodame Laivakortei 
ant riių Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, au
Ofisai atdarai kaidia nuo 7 iki 

3 valandai, Šventadieniais nuo
• 9 iki 1 valandai.

M
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Amerikos Lietuvių 
Ūkių Klausymas

šiais depresijos metais lietu
siai, kaip ir 1910-1914 inetais, 
Vėl pradėjo kraustytis, j ukius 
apsigyventi. Tie, kurie pirmiau 
ukius pirko, užmokėjo už juos 
pinigais. Dabargi dauguma lie
tuvių įsigijo mieste namus ir, 
darbo netekę, maino juos į far- 
mas. Todėl susiduriame su opiu 
klausimu, kas daryti tuo rei
kalu, kad mąsų tautiečiai per- 
sikraustydami nebątų nuskriau
sti ir butų visuomenei naudin
gi..

Praeitis parode, kad iki šiam 
laikui visuomenė visai nesirū
pino, kur ir kokioms sąlygoms 
musų tautięčiai turėtų Ameri
kos ūkiuose apsigyventi. Kur 
kas pamatė tinkamesnį apgar
sinimų, nuvažiavęs apsipirko 
žemę ir vos-vos gyveno. Jeigu 
pasakytume, kad Amerikos far- 
mose gyvena apie 3,000 lietu
vių šeimynų, ne vięnas skaity
tojas pamanytų, kad tai nega
limas daiktas. Bet šio straip
snio rašytojas yra įsitikinęs, 
kad ši skaitlinė yra netoli tie
sos. Pranešti, kur kuris lietu
vis apsigyveno ir kokiose sąly
gose jis atsirado, nėra galima. 
Tačiau šis dalykas yra svarbus 
įr jį nors trumpai apsvarsty
sime.

Dąę kartą reikia pabrėžti, 
kad lietuviai perka ukius kur 
kas išmano. Todėl tankiai at
sitinka, kad darbininkas, bėg
damas nuo miesto vilko-bedar
bės arba sunkaus (Urbo, paten
ka į ūkių meškos* nasrus — 
blogos žemės. Štai vienas pa
vyzdys: pradžioje 1910 metų 
vienas St. Claire, III. biznierius 
sudaręs grupę lietuvių išvažia
vo į Arkansas valstijų žemių 
apsipirkti. Vieni nusipirko 
ukius su šiokiomis tokiomis 
trobomis, kiti-gi visai plikų že
mę, statė sau pastoges, sėjo 
laukus, supirko gyvulius i? pra
dėjo ūkininkauti. Iš karto' 
kas ėjo gana gerai. Tik, štai 
vieną naktį po lietaus atsibun
da tie naujakuriai ir pažiūrėję 
pro langų pamatė, kad jų tro
bos apsuptos iš visų pusių van
dens. Kiti pradėjo akis trinti 
netikėdami. Tai buvo vandjuo 
pakilęs iš upės ir tiems, kurie 
ilgiau pramiegojo, teko jo ir 
Ievoje. Išsigandę visi pradėjo 
bėgti į kalną, nešdamiesi su’ sa
vimi kas ką sugriebė. Vieniems 
pasisekė gyvulius išgelbėti, ly
tų viskas žuvo. Buvo ir tokių, 
kuriems vanduo nunešė ir jų 
naujai sukaltus namukus. Prie 
tos nelaimės prisidėjo dar dru
gio liga, kuria iš kart apsirgo 
net kelios šeimynos. Viskas pa
sibaigė tuo, kad jie bėgo iš tos 
naujos kolonijos kur jų kojos 
nešė ir nei vienas negalėjo par
duoti žemę, kad bent dalį pi
nigų atgavus.
. Kitas 'pavyzdis parodo lietu
vių klaidas, apsiperkant ukius 
Michigan valstijoje. Tuo pačiu

lietuvių gyvenimą. Pereitais 
metais jam vėl teko ąpsilan- 
kyti toj apylinkėj ir pasirodo, 
kad lietuvių ūkininkų skaičius 
sumažėjo iki 150 ir jie visi gy
vena labai skurdžiai. Dauguma 
nusipirkusių ukius išsižądėjo jų, 
visai dar nepradėję gyvęnti. Ki
ti pradėjo žiūrėti į miestą, ieš
kodami mainų į namus. Daug 
buvo ątvėjų, kuom,et ūkininkas, 
brangiai užmokėjęs už namą, 
atidavė ir savo ukius parda
vėjams beveik veltui, šį faktų 
paminėjome, nes toks farmų 
mainymas į miesto nuosavybes 
padarė negeistiną įtakų mieste 
gyvenančių tautięčių tar^e. Vie
nam padarius gerą mainą ir ga
vus gerus pinigus už namų, ir 
dar ūkį priedo, dąųguma 
pradėjo manyti, kati kiekvie
nom toks mainas pasiseks pa
daryti. Jie įę pradėjo lakstyti 
pas agentus, norėdami vienų jų 
padaryti. Tik, štai paskutiniais 
metais atėjus depresijai, žmo
nės turėdami ir prastus ukius 
kenčia ir nors vieną jų mai
nams sunku gauti. Gal dėlto 
atsiranda lietuvių, kurie norė
dami iš ūkininkų pasinaudoti, 
mainydami aukštos kainos mie
sto nuosavybes į pigius ukius, 
neteko beveik viso savo turto, 
ftjieste darbo negalima gauti, 
tas tiesa, bet išmainytame ūky
je irgi niekas neauga, nęs že
mė niekam netikusi.

Šie laikai yra nelaimingi lie
tuviu gyvenime. Dauguma lie
tuvių yra susilaukę senų me
tų. Dirbtuvėse jie retai yra pri
imami. Į ūkį išvažiuoti ir ne
drįsta, nes dauguma iš jų grįž
ta į miestų, nustoję visai pini
gų. Todėl šiais sunkiais metais 
ir kyla prieš mus uždavinys, 
kaip reikia apsaugoti tuos tau
tiečius, kurie žūt būt turi į 
ukius kraustytis. Tuo tarpu tą 
klausimų paliksime nelietę.
~ Pradedant važiuoti į šiaurės 
vakarus nuo Čikagos miesto, 
privažiuosime Crystal Lake, III., 
kur gyvena pagarsėjęs lietuvis 
p. Karpis. Jis ūkyje apsigyve
no 1911 m. Čia dabar rasime 
geroką skaičių lietuvių. Beveik 
visi turi savo ukius, bet dau
guma pradėjo juos nuomuoti, 
nes žemė gera ir todėl ūkiai la
bai brangus. Čia, žinoma, lie
tuviai gyvena gana gražiai. 
Nuo Crystal Lake važiuojant į 
Waukegan miestelį, rasime, apie 
50 lietuvių ūkininkų. Dauguma 
iš jų irgi nuomuoja ukius, nes 
žemė taip pat yra gerą. Kaip 
ir Crystal Lal^e, taip ir Wau- 
kegan lietuviai gyvena ląbai 
grąžiai, turtingi ir jų skaičius 
nesimažina, bet nuolat daugį’ 
naši. Visi turi gražius gyvu
lius ir beveik visi verčiasi iš 
pieninių karvių. Vaikai leidžia
mi ne tik į aukštesnes moky
klas, bet ir į universitetus. 
Galima lengvai suprasti, kokios 
rųšies ūkininkai čia gyvena.

tol^u į prie 
Genev^ ežęro, yra W

vių ukiųinkų. par

taUftfe Dpntlee įr Cąi^VJe- 
port miestelius Wisconsine, ra- 
sin>e gąl apję 75 lietųvif lįkį- 
ninku Šeimynas. Pusė jų turi 
nuosavus ukius, kitą dalis nuo- 
muojasi. Žemės nors nėra to
kios, kaip prie Crystal z Lake, 
bet beveik visi yerčiasi pienin- 
kyste laikydami daug karvių. 
Kięk tęko rašytojui patilti, 
įietdYiąį, fąrąięriąi turi savo or
ganizacijas, kurios surengia iš
važiavimus ir ypatingai links
mai praleidžią Jonines ir Anta
nines. Pavažiavę kiek į vaka
rus, prįvą^įų.ojąijne Fon du Lac 
miestą. Ir $įa lęęįetas lietuvių 
turį ląbaį gražius farmas. Lau
kai pris^aį(oĮni prie geros rų- 
šięs žemėę ir gerą rinka visę- 
kįeąis ukįo prędąktąms yra čią 
pat mįęstę. Ęęikia pabrėžti, kad 
apie tų vįętą įr prįę Genęyą 
ežero ųkiąi nėra brangus—že
mės geros.

Gal vieną iš seniausių lietu-, 
vių ukįnįnkų koįoniįų yra prie 
Thorpe miesto Wis., kąęis, 
apie 350 mylių nuo Čikagoj. 
Vienas apysenis įietųvįs ukiįįri-; 
kas pasakoju, kad 45 metai ąį- 
gal, jis pėščias ątėjo į tas apy
linkes. Dabar jis turi grąžų, 
220 akru ūkį, murinę 9 kamba
rių namą ir užaugino nęmažą 
šeimyną. Jam apie miestą neap
simoka ir užsiminti, žemes apie 
tų vietų yrą geros, gana toli į 
šiaurę, ir oras gana šaltas, bet 
spėjant iš lietuvių veidų, jis 
yra syeįkas. T<*PbgtatišJ^ Že
mės padėtį sudaro įąįiai malo
nų vaizda. Per kelias mylias ir 
vis matysi lipančius aukštyn į 
kalną įr vėl nuąiįeįd^įąųčįįis 
laukus, žemės kainą labai aukš
ta palyginus su pirmiau minėto
mis kainomis. Rietuvių gyvena 
75 šeimynos. Iš to sįęąįęįąus 
vąrgiai rasi nors viena, kuris 
norėtų ūkį mainyti į miestą 
nuosavybę. Gyvena yisį pasitu
rinčiai. čia rašytojui pąsąkbjo, 
kad yra tokių lietuvių ūkininkų, 
kurie turi desėtkąis J\i^s,1?ąnčių 
į banką susikriovę. Mūrinių na
mų rasi labai daug. Elektriką, 
vanduo, maudyklės, garo šildy
mas namų ir. visi kiti miesto pa
togumai yra bęveįk visuose na
muose įtaisyti. Beveįk visuose 
ūkiuose teko matyti elektriki- 
nės drabužiams skalbti mąšį- 
nos elektrikoą prosai įr vėliau
sio mędelio radį p apąratąį.

Važiuojant <įąr toįiau į šiau
rę nuo Thorpe, bet grįžtant 
kiek į rytus, privažiuojame 
Hawkins ir Phillips miesteliai. 
Apie tuos miestelius irgi randa
si nemąžaį lįetųvių ūkininkų, 
žemės vietomis akmenuotos, 
bet derlingos. Nuo Thorpe 
važiuojant į Phillips, pieninių 
ir sųrįų ir sviesto fabrikų yrą 
net keturi— trys prie vietos.

Dar toliau į rytus ąųp Pįiil- 
lips, yrą keletas lietuvių, ku
rie užsiima per pus ątosfogi- 
ninkų biziniu, per pus ūkinin
kavimu. Woodboro rasime daug 
lietuvių, atvažiavusių kąrštų

ją. Karmos ' nėrą ta|p geros, 
kaip apie Thorjfe; Wis5 bet lie
tuviai gyvena ne&kurdžiai. Yra 
lietuvių ūkininkų ir kitose 
Wisconsin dalyse, ;bėt ten rašy
tojui ąętęką bMtk Apįe ąteyęps 
l’oint yra būrys lietuviu, na- 
telikusių beieškant pigių ųklu- 
žWė kW Vii®
Pavieto, Mieh. '

ttabar skaitytojas tuft

WfW>> wni 
mųs,ų t^.tię^i, bedami 1 A. 
menkos bakus, ^^9, var
gingų i'««-
11 Utinio sutaupyto skatiko ir

'■Į įsitaisydami kuo puįkiau- 
siųs ų^iųa, tam ifa ęrųdjšjo 
R P*lp’nų^ųi yra ti^ gri^i 
pigiu žęmįų. '^ęžĄoi^. raugi .'S

Praeitis mums pąrpdo, įe- 
tuv’ių ūkininkų kolioįąį^vJmą 
niekas iki šiol/n^rąjįj^p. In
dei mažai kas iš ųkįų įr ne
pelnė, bet labai didęlią skalaus 
beveik ką nustojo: Pirmiąusiąi 
pūstojo tie, kurie apsipirko 
prastus ukius ir v.ėliau visą! 
jįjį S

v kitarą , iiui 
ar-

Į „ .... _ ,

|W W kolpnijįosc
lietuyių biznierių butų keturi 
.^est^ai."* Juofe »e po 

1 y įeita lietuvių bankų, bet po du, 
tris. Pasakykime, kad iki 30— 
50 pieninių butų lietuvių ran
kose. Be to, kėlios dirbtuvėlės, 

I vaistinės ir kitokių smulkių 
bintų, kur lietuviai galėtų sau 
ra& uždarbio. Sustoję pagal- 
v^tmę, kokie yrą tadsy vįsuo- 
męnei te jąųnįmąi nuostoliai 
pęy pą^ių ' nęapsįžiųrėji-

UėtdVtąb pergyvenę d|įdęs- 
sąyo gyvenimo dįilj, mažai 

k^ęiįp^ domės į šias išvadas. 
Bet musų ateitis priklausys 
nup Ws-
tąp#U nedarome rągįnti musų 
tąuvt^us ęįtį į geresnius ūkiąs, 
‘ f musą jąunimąs ' tikutis 

mąmyd^ųąąs 
ŲUOSąvyl>ę i ająaino 

ĮSmaijięs jį aįc- 
smltyaųs, jis ta a^arbį 

py^ljys iv m savo vaikų 
T i W- 

nį| I ^ek

kenčia, pirkdami ir .fcirydami

ki 
a

SW.
H i wAVw> i*,? ta u$arl>i

? 1 S
takučiai pa- 

kęę,4ia, pir^ąęji ir <|ary<lami 
mainus neapsižiurėję. žunant 

>m.ųs,ų tautiečių uždirbtam cen- 
(tųį, vis^ musl^
ąteinąnęips jurtos laimė. Bet
.lietuviui einant apsigyventi ant 
ęero ūkio, jo turtas augo, au- 
iga ir musų jaunimo progos, 
į Praeityje, kąip buvo minėta,

*1

do po Amerikos ūkiąs. ŠJais 
depresijos laikais kitų tielę.įįįįjį, 
miestus apleisti. Nuo to žiąoma 
nukentės lietuvių biząiaį, beį 
be organizuoto kolionizavimo 
ūkiuose jis nieko negalės pel
nyti. Išvada liūdna, bet aiški,
Per savo dalyko nesupratimų, 
mes stąmįame savo jaunimo 
ateitį *prie vergijos. Atimk nuo 
tautos prekybą ir jos žmones 
paliks vergais.

Protaujančiam lietuviui į tai 
žiūrėti šaltomis akimis ir nieko 
nedaryti yra prasižengimas 
prieš patį save. Dabartinis lai
kas verste verčia lietuvius at
eivius ieškoti užtikrinančio pra
gyvenimo. Dalis jų eina į ukius. 
Todėl, kam rupi visuomenės 
dąrbas, kas žįngeidaujasi lie
tuvių gerove Amerikoje, tas 
turėtų rūpintis lietuvių kolioni- 
zavimu Amerikos ūkiuose. Iki- 
šiol lįętuviai Real Estate biz
nieriai nesugebėjo sugrupuoti 
lietuvius j tam tikras kolonijas. 
Aišku kodėl— prekyboje nebu
vo ir nebus patriotizmo.

Tam kolionizavimui butų ga
lima parinkti tris ar keturias 
vietas, kur yra lietuviams tin
kamas klimatas ir žemė. Ir tuo
met varyti visuomenės propa
gandą ir remti tuos biznierius, 
kąric tose paskirtose vietose 
parduoda ir maino ukius. Be 
visuomenės pasiryžimo, pageL 
dąųjamos agitacijos nesukelsi- 
me. Kolonizuodami grupėmis, 
męs turėtume lietuvių visuome
nes yįenętųs, bet visiems išsi- 
bląškįąs į visas puses, nebus 
niekaip naudos.

f'.Ęašytpjps yrą tos nuomonės, 
kad dabar laikas veikti, jeigu 
mums rupi lietuvių gerovė ir 
jaunimo ateitis. Visos redakto
rių, kalbėtojų ir visuomenės 
veikėjų pajėgos turi būti kon
centruojamos tam ekonominiam
sunkumui išrišti, šiame dalyke 
galėtų prisidėti ir tie ūkinin
kai, kurie dabar yra nusipirkę 
blogus ukius ir kenčia vargą. 
Taipgi tie lietuviai, kurie yra 
pasekmingi savo srityje ir ga
lėtų pagelbėti savo informaci
jomis. Redaktoriai ir‘kiti vei
kėjai turėtų griebtis už plunk
snos ir mėginti išrišti tą dabar
tiniu laiku svarbų Amerikos' 
lietuvių kolionizavimo uždavinį.
— Agronomas D. B. Pratapas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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laiku, 1910 metais, pirmiau 
svetimtaučiai, vėliau lietuviai 
agentai pradėjo varyti agitaci- 
ją ir raginti visus pirkti ukius 
Lake Pavieto apylinkėje. Tuo 
laiku straipsnio rašytojas buvo 
i^ronomijos studentu. Prita
riant vienam lietuvių redakto
rių, vasarą 1912 metais jam te
ko pastudijuoti kiek nuosekliau 
tą lietuvių kolonizuojamų vietą. 
Toje apylinkėje beveik 90% že
mių nebuvo tikusių žemdirby
stei. Visur smiltynai. Tiese, 
kur-ne-kur atsirasdavo kiek ge
resni sklypeliai, bet labai retai. 
Kad skaitytojui butų aiškiau, 
paduosime šiek tiek statistikos 
iš tų ūkininkų gyvenimo. Kiek 
teko sužinoti’iš agentų ir kom
panijos, toj vietoj 450 lietuvių 
šeimynos buvo apsipirkusios 
ukius. Tai buvo viena iš did
žiausių lietuvių ūkininkų kolo
dijų Amerikoje. Bet jos augi
mas sustojo, rašytojui aprašius 
laikraščiuose labai prastą ty

NUMAŽINTOS Į ĄBI PUSES KAINOS ■

Į KAUNĄ IR ATGAL ■

$173.50 Trečia Klesa «
V. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

VIRŠMINĖTA KAINA DABAR GALĖJĘ ANT 
VISŲ MUSŲ LAIVŲ.

Del informacijų kreipkimės i lokalinius i
musų agentus į

h ambudgt American tom I
177 N. MICHįGĄN A VE.. ’ CiąiCĄGp |

nbatbvunai pĄųĄ'nK 
gu u d ycičd 
wrirw I

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Hąjst^ St

5pc’

ta

•j

■r

1 -
' i • i.

jK/7/> 1AKLAUSYK 
fl/if P£R RĄDIO 
r/įF M«zrto1 

kovos tarp
~ Reg^lUrio L»cky 

Strike Šokiu
y' iro ir Lncky Strike 

Vasarinio Orkestro, 
kuri įvyksta per N, 
B. C. redio tinklu 
kiekvieną Antradienį, 
Ketviriądienį ir Šei- 
tajienį—savo sį^rėn- 
ditnus, kuris
pajtu puft^sk lĄ^ky 
Strike, lllAtbAve.t

N.Y.ę. K'
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Kiekvienas STRIKE pagamintasis
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iš Turk^ - serbių į® Jfefltuclfy, Ten,- 
nessee, Vbrgįnia, Gęę^gia te ęųrojįjn^- pąsųuRę tafra- 
la. de.rlia.ug m
nežiūrint kainos kąip gąnątą juos užauginą, < s

sąvy ^iųrkš^as STR1KĘ
^iėnintėbs “SPRAGįlNIMd” Procesas -jprbeesąs nokj- 

v nąs ir Švarinąs, kukiam naudojami Ultra Violetiniai 
spinduliai — pašalina tam tikras šiurkščias savybes, 
u . ./ a w > v 4** A-5»'t U* w '***' ' V 'Ml ’kurios nątuy^ižĮĮtąi yra kiękvien^me tabako lape. 
Šituos išimtuy šijirkščjus elementus mes parduodam 
chemiškų sudėčių gamintojams, kurie juos sunaudoja 
gąmiinti tam tjkpą cįięmiŠką sudėtį avims prausti*, 
tai p pat sudėtims ąpŠ virkšti augalus: medžius, gėles 

W>8 W substancijų pagaminama
kasdienį, prausti apie 50.000 a vių ir apš virkš t i daugelį . 
tūkstančių Tode|,' jūs galit iifit tikri, kadi

'naįu^kai yra’ItieKviėname

~ Nęttuoslabu,Is^įJ&l^^vięuomot patenkąs tusu

"SPRAGINIMAS" pašąima 
PAMATINIUS elementus, nuudoiumus

(Juodą? karg purkšti cfyemikalinę medžiaga)

tvims prausti naturaHskah 
randasi kiekvienam taboka lape 
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ĮVAIRENYBES
Mokslininko svajonės

Dainas užrašykime!

senieji

J. F. Sudriko
KRAUTUVĖ

rwi

LIETUVOS ŽINIOS

J. F. Sudrik,

bon-

VA-

STAR DUST

Webuy duali ty

prie 
tiek
mu

25c
Black 

Nelau- 
telefo-

Radio programai iš stoties 
WCFL kas Nedeldienį nuo 
1 iki 2 vai. po pietų

ICE CREAM

biznių. Bet Lavinsko prasima
nymai verčia tą daryt.

— L. Urbonas.

tų pacientų randasi raštinėj.

PASITARIMAI DYKAI 
’ VISOSE LIGOSE

nuokit Rcpublic
CRANE

5332 SO.

Dr.E.N.FLINT
32 No. State St. 

kambarys 1105 

CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.

Ine.
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, skausmo, ar išlikimo iš darbo. 
Šimtai liudijimų išgydytų, patenkin
tų pacientų randasi raštinėj. ■.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai 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 jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas i 

. dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 . 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL * 
4200 West 26 Su kampas Keeler Avė., TeL Crawford 5573

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH - DR.NAIKEUS
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 7-9 
Nedėldieniais pagal sutartį. Nedėldieniais pagal sutarti

Naikinimo srity taip pat esą 
laukiama didžiųjų išradimų. 
Netolimoje ateity kovų įran- 
kiai — ginklai — busią grynai' kad pačios Naujienos 
“moksliški”. Jų tarpe baisiausi yra naudingos.

i®
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

Vis dar užsimerkęs gieda

F. Lavinskas prasimanęs pa
rašė į “Naujienas”, kad L. Ur
bonas esąs Detroite einančio 
laikraštuko, “Detroito Kuriero”, 
redaktorius. Ant to “Naujie
nų” No. 168 buvo aiškiai pa
sakyta, kas yra to laikraštuko 
redaktoriai (jei Lavinskas tam 
netiki, tai tegul pasiima tą laik
raštuką ir ant 4-to puslapio 
pamatys, kas tą laikraštuką 
redaguoja), bet jis tą pačią 
savo giesmę, užsimerkęs prieš 
faktą, “Naujienų” No. 190 vėl 
atkartoja ir dar prasimanęs pri
deda, kad tas laikraštukas esąs 
ir “gimęs” toj spaustuvėj, kur 
Urbonas dirba.

Kaip Lavinsko yra prasima
nymas, kad L. Urbonas tą laik
raštuką redaguoja, taip pat yra 
jo prasimanymas, kur tas laik
raštukas “gimė”. Broliai Valat- 
kevičiai turi savo spaustuvėlę 
11715 Deųuindre St. Ten tas 
laikraštukas “gimė” ir iš ten 
dabar išeina. Kad jie neturi 
raidžių renkamos mašinos (lino- 
type), tai kai kuriuos raštus 
duoda sustatyt ten, kur Urbo
nas dirba. Bet tie raštai turi 
būt sustatyti taip, kaip Valat- 
kevičiai reikalauja. Tai turbut 
Lavinskas tą statymo darbą ir 
vadina redagavimu? Jei taip, 
tai jis klysta.

Kaip Lavinsko yra prasima
nytas primetimas Urbonui to 
laikraštuko redagavimas ir jo 
gimimas, taip pat yra jo pra
simanymas, kad doleris perga
lėjęs Urbono komunistinius 
principus.

Nesmagu užimti laikraštyje 
vietą ir garsinti Valatkevičių

Lietuviai Amerikoje miršta 
ir į kapus nusineša daugybę 
liaudies dainų.

Gelbėkime nuo pražūties sa
vo tautos turtą.

Seni, jauni, stokite j darbą! 
Užėjus rudens metui,
dainuokite, o jaunieji užrašy
kite žodžius (kurie galite ir 
melodiją) ir siųskite MARGU
ČIO redakcijai (2437 West 69th 
St., Chicago, Illinois).

Ruošiu dainų rinkinį su gai
domis. Jau daug dainų turiu, 
bet daug dar trūksta. Ameri
kos lietuviai, prisidėkime 
dainų rinkimo, nes mes 
pat dainų mokame, kaip ir 
sų broliai už jurų marių...

Dainų rinkinys bus išleistas 
dalimis ir su giedoms. šį rude
nį pasirodys pirmoji laida.

Užrašykime tik senoviškas 
liaudies dainas ir dar nedai
nuotas.

— A. Vanagiaitis.

Audra ir perkūnija 
Lietuvoj pridariusi 
daugybes nuostolių

Liepos 16 d. Ukmergės apsk
rity nuo ledų nukentėjo Taujė
nų valsčiaus kaimai: Taujėnų, 
Neprausčių, žibučių, Laviškių, 
Gaspariškių, Marciriiškių ir 
Taujėnų dvaras. Ledų išmušta 
žiemkenčiai, • vasarojus ir dar
žovės.

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be 

VIRINIMO, 
TRINIM0, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis 
komis — po 20c už bonką. 

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, UI.
Tel. Pullman 6201

» Į Į Į ....... .. ........................ .....

“Savas Pas Savų
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURN1TURB 8 PIANO MOVING 

Local & Long Dutance Removal 

3244 S. Halsted St. 
Office Tel. Calomet 3399 

Ret. Tel. Yards 3408

................................... » 1 1 *
BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli* patarnavimas geras ir pigas.
817 West 34th St
Tel. Boulevard 9336

?ASM. J. ] 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St 
Tel. Yarda 6894

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepot- 
te—-teisingas ir greita* patarnavimu 

819 W. 35th St 
T«L Boalmtd 9121

I

Liepos 16 d. apie 16—18 vai. 
Zarasų apskrityje siautė audra 
su griaustiniu ir ledais, kuri 
padarė nuostolių.

Zarasų mieste ir Imbrado 
valsčiuje išversta iš šaknų apie 
15 medžių ir daugumai medžių 
aplaužyta šakos. Imbrado vals. 
Kuklių km. griaustinis trenkė j 
pil. Naprio J. tvartą, kurio 
sienos pavyko užgesinti, stogas 
sudegė. Suvieko kaime audros 
metu nuversta pil. Kurčenkos 
Jono daržinė. Paupinės valsč. 
Raudinės dvaro rajone iškrito 
didesnis kiekis ledų, kuris su
naikino to dvaro apie 5% visų 
pasėlių. Dusetų valsč. Narky
čių km. sugriovė Urbanavičiaus 
Jono tvartą ir daržinę, buvu
sius po vienu stogu. Antaliep
tės valsč., Jakunčių km. sude
gino Mėlynio Juozo tvartą. Du
setų valsč. Malstiškių km. su
degino Gaulienės Uršulės tvar
tą ir jame buvusią kiaulę. An- 
tasavės valsč., Bredesių km. su
degino pil. Davainio Jurgio gy
venamą namą su visu esamu 
jame turtu. Salako valsč., Sa- 
balunkų km. sudegino Pipirai- 
tės Marcelės gyvenamą name
lį. Be to, Antalieptės, Dusetų 
ir Antazavės valsčiuose praėjo 
audra su ledais laukiniu obuo
liukų didumo, nuo kurių nu
kentėjo medžiai. Antalieptės 
miestely išdaužyta keletas lan
gų*

Viso nuostolių padaryta apie 
10.400 litų. Nė vienas nuken
tėjęs trobesys apdraustas nebu
vo.

Liepos 16 d. - siautusi Biržų 
apskr. Papilio valsčiuje audra 
padarė didelius nuostolius to 
valsčiaus gyventojams. Nuken
tėjo: Kubilių Garšvų, Mileišių, 
Kučiūnų, Papilio miest., Griau- 
zdžių, Varginių, Sauginių, Sat- 
kunų, Smaliečių, Skrebiškių, 
šapiškio, šlegeriškio ir kitų kai
mynų, viso 117 ūkininkų, ku
riems padaryta per 48,000 litų 
nuostolių. . Daugumos visai su
versti bei nuversti stogai, klo
jimų, daržinių ir kitų trobesių. 
Sauginių km. vienas klojimas 
nuo perkūnijos sudegintas. 
Satkunų km. vienas pilietis 
lengvai sužeistas.

Liepos 16 d. N. Radviliškio 
valsč. Suosto bažnytkaimy 
griaustinis užmušė to bažnyt
kaimio gyventoją Zimkų Julių 
apie 26 metų amžiaus.

Liepos 18 d. Vendžiogalos 
valsč. Kulvos dvare sudegė pil. 
Zinkevičiaus Juozo medinis gy
venamas namas, 10,000 litų ver
tės. Namas apdraustas.

Liepos 14 d. Jurbarko . vals. 
Giedrių km. sudegė Plyčiaus 
Izidoriaus gyvenamas namas 
ir jauja. Gaisras galėjo kilti tik 
iš padegimo. Turtas apdraus
tas 5000 litų.

Liepos 16 d. Kovarsko valsč. 
Norbutų km. nuo perkūnijos 
sudegė pil. Tarolio Adomo tvar
tas, svirnas su sandėliu po vie
nu stogu ir malkinė ir pil. 
Dzenienes Elžbietos gyvenama
sis namas ir tvartas. Trobesiai 
buvo neapdrausti. Nuostolių 
padaryta 14.650 litų.

Liepos 16 d., naktį, šakių 
valsč. Giedručių , km. pil. špa-

kausko Prano ūkyje įvyko gais
ras, kurio metu sudegė gyve
namas namas ir apdegė tvarto 
stogas—sienos liko, nes buvo 
molinės. Nuostolių padaryta 
7.000 litų. Trobesiai buvo ap
drausti. Spėjama, kad gaisras 
kilo dėl padegimo.

Kupiškio, Skapiškio ir Šimo
nių apylinkės. Liepos mėn. 16 
d. apie 16 vai. šiose apylinkėse 
praūžė nepaprasta vėtra su 
griaustiniu ir lietumi pridary
dama daug nuostolių. Daugely] 
kaimų nunešė trobesių stogus, 
arba visai juos sugriovė. Kupiš
kio m. Vytauto Didžiojo g-vėje 
viesulas išvertė su visomis šak
nimis didelį beržą ir gerokai 
panešėjus nubloškė į gatvės 
vidurį. Naivių km. griaustinis 
uždegė. Povilo Mačiulio nuomo
jamus iš Kazio Micrkįo daržinę 
ir tvartus, fįu kuriais drauge

sudegė visas pašaras, pakink
tai, visi žemės įrankiai, dvi te
lyčios ir .15 vištų.

Liepos mėn. 18 d. 15 vai., 
Phindakių km. (Kupiškio vals.) 
griaustinis trenkė į Jono Jurė
no gyvenamą rumą, užmušė jo 
14 metų amžiaus sūnų Antaną 
ir sudegino rūmą.

Tą pačią dieną griausti
nis sudegino: Tatkonių km. 
Antano Šilinio klojimą, Pacauc- 
kų vienk. (Skapiškio vals.) pil. 
Spetilos klojimą su visu ten bu
vusiu pašaru, Juodpėnų km. 
(Šimpnių valsč.) pil. Kanišaus
ko gyvenamą namą ir Gaigolių 
km. to pat valsč. pil. Kalvio 
klojimą.

Dar buvo matyti ir toliau 
gaisrų, apie kuriuos nepavyko 
sužinoti.—Jurgis Pingvinietis.

Nesenai žinomas , Anglijos 
mokslininkas Rhodes chemikų 
suvažiavime Mančestery laike 
labai įdomią paskaitą apie mo
kslo pažangą netolimoje ateity. 
Mokslininkas pareiškė, esą žmo
nija esanti didžiųjų išradimų 
angoje. Nedaug esą beliko lai
ko dirbtiniu budu gamintį pro
toplazmai. Padjarius šį geniališ- 
ką išradimą, esą busiąs pakir
stas mirtingumas. Žmogaus or
ganizmas galėsiąs būti dirbti
nes protoplazmos stiprinamas, 
saugojamas nuo senatvės, gy
domas.

busią taip vadinamieji “mirties 
spinduliai”. Jau ir dabar moks
las žino šiuos spindulius, nuo 
kurių bematant mirštama. Tai 
labai trumpo bangavimo spin
duliai. Jei mokslui pavyktų tuos 
spindulius pailginti, jie tatai 
ir butų naujausias ir baisiau
sias žmonijos ginklas — “mir
ties spinduliai”.

Daug netikėtumų1 mokslas 
laukia ir iš atmosferos. Jau ga
lima esą tvirtinti, kad ateity 
iš atmosferos dirbtiniu budu 
bus gaunamas cukrus, celulo- 
za. Todėl tat manoma, jog at
eities žmonės maitinsis ir net 
rūdysis iš atmosferos (oro), 
nes celuloza yra juk vienas 
svarbiausių elementų gaminant 
dirbtinį šilką.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

VYRAI!
Privatiškos ligos, arba taip vadina
mos “socialės ligos”, kraujo pakriki
mai, inkstų, pūslės ir urinarės ligos 
yra išgydomos. Neužleiskite šių ligų 
ir neleiskite joms išsivystyti į rimtus 
paįrimus.
Kad išsigydyti eikite pas 
Specialistų, kuris turi 
daugelio metų patyri
mų gydyme tų ligų. 
Profesorįaus Eh r 1 i c h 
914 pagerintas 6 0 6, 
didysis vokiečių išra
dimas, bendrai su DR. 
ROSS SPECIALIAIS 
KRAUJO treatmentais yra 
gydymas aštraus kraujo ]_ 
Užkrečiantieji perai greitai sunaikina
mi ir pacientas atgauna sveikatą.

Del geriausių treatmentų nuo bile 
kurių privatinių urinarių pakrikimų 
eikite pasitarti su Dr. Ross, kuris 
sėkmingai gydė tūkstančius ligonių. 
Jo patyrimas yra geriausias jums už
tikrinimas gero mėdikalio patarnavimo.

In-Mo-Ray treatmentai sugrąžina 
lytinį stiprumą silpniems vyrams. 
Jo kainos yra žemos ir prieinamos 

kiekvienam.
PASITARIMAS DYKAI

Jus esate kviečiami atsilankyti dėl 
informacijų ir tas neuždeda ant jūsų 
jokių pareigų.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South pęąrborn Street 
Kampas Monroe Street, Chicago, UI. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėlibmis 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliiiš, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
30 Metų TAME PAČIAME NAME

l geriausias 
pakrikimo.

RADIOS, PIANAI, 
RAKANDAI 
PLOVIMUI 
MAŠINOS 

ELEKTRIKINIAI 
LEDO ŠALDYTUVAI
Didelis pasirinkimas 

ir žemos kainos.
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
Mes specializuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišeina iš mu
sų aptiekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PĄTIKRINTAS ir Tiksliau
siai išpildytas patyrusių vaistininkų.

■yr.v^mrr?

DUO-MALTAS ir
KUMU PAKUOTAS

V

Patirkite TIKRĄJĮ Molto 
Skonį

Buckeye yra pažymėtinos ko
kybės mokas. Buckeye spe- 
cialis Duo-Malting procesas 
padaro kokybę ir skonį tokį, 
kokio moltas ikišiol nežino
jo. Ir tada jis yra be to 
VAKUMU PAKUOTAS, kad 
išlaikyti visą tą gerumą dėl 
jus. Pabandykit jį!

Buckeye
MALT STRIJP

VACUUAV PACKED

SĄLLY 
BLANB

......f*..' ■ •'-----------------------
' ! A ■:! p'
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Vericosę Gyslos Iš
gydomos $15

IR $2.00 tifa-TREATMENTĄ. 
šis pašalinimoį' j^didčjusių kojų gy
lu metodas pigelba įčirškinto. 
Yra paremtas ant mokslo metodo ir 
pilnu supratimu kodėl ir kaip paša
linama tų bjauriai padidėjusiu ir 
skaudžių gyslų be pagelbos peilio, 
taip, kad jos niekad jau nebesugrįž
tų. Treatmentas yra be skausmo, 
saugus ir gydymas yra užtikrintas. 
Nuo to laiko kaip aš suradau šį gy
dymo metodą, tai yra per trilikos 
metų, aš padariau daugiaus kaip 
20,000 tokių treatmentų. Kodėl 
jums neateiti pas . gydytoją, kuris 
turi taip ilgą 'ir taip sėkmingą gy
dymo pasisekimą?

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

Ruptura Išgydoma

VYRAI! VYRAI! 
Taupykit pinigus! 
Pirkite anglis iš 
CRANE CO., tai 
yra vienas lietuvi
škas yardas, kuris 
pardavinėja pigiau
sia anglis Poca- 
hontas M.R. $6.75 
tonas, cash 
diskonto. 
Band $9. 
kit ilgai,

'8402 

COAL CO 
LONG. AVĖ.

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVAS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.

ATSILANKYKITE YPATJŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUOS 
TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

JOHN J. ZOLP
4559 South Paulina Street, Chicago, III

PROBAK-
suteikia ■ . 

barzdaskutyklos i
' T JJ '' l

skutimos '
namie

( PROBAK BLADfi)

Copyright Midwest

V".? - ■ ■■ j
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HOhABlbVąN 
SALIDAy , 
COLORAOO 

?ULYIL

ONCB LiveD 
OPPOSITfc 
OkO MSKY 

STUDIPS

ATTtfHoeo 
rakina 

ų»GH SCHOM.
SpEC/AU 
TfWNIN0

parmaodnT

WISSIG
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

T<1. Kedzie 8902

1514-16. RoOsevelt Rd. 
arti Su Louii Avė. 

CHICAGO, ILL.

Svarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, AtžvieU- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygati “Eye Care** arba Eye 
Beaaty” Dykai

Murina CoM Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chfcago

BY WESTPHAL,

OURING KEIK 
-FIRST YEARj 
PUAYBD IN SlX 

mruRes THE VAGABONPi

REAL NĄM6 
BĘTTY JAKE Y^UNG 
-LoRETTĄ IS HE* . 
SISTER. -Ho FOOUN 

/ALLY PLAYS 
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dbkip&cHe&iis. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsrted St.» Chicago, 
Ilk Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kainai
ChicOgdje — paštu:

Melams
Pusei metu ____ _________
Trims mėnesiams
Bviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui__ _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viraą kopija   ..... .. 8c
Savąitei 18c
Mšnesfal _______ _ ____ ......... 75c

SMfehHose Vštetijo*, to CMcatoj, 
~ paštui ..

Metams ______ _________ |7.00
Pusei metų
Trims mtaesiąms ..M...WW.M.M... 1.75
Dviem menesiams__ ______   1.25
Vienam mėnesiui .75

Llėtuvon ir kitur ttfeieniuose
t. (Atpiginta)
Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams. - -------------- 2.50

Orderiu kartu bu

VALDŽIOS IŠLAIKYMO KAINA

(žmonių surašinėjimo) biuras surinko skait- 
administracijų išlaikymo išlaidas Amerikos 
Jos įdomios. Jeigu paimti 146 didesnius

.Cenzo 
lines apie 
miestuose. 
Amerikos miestus, tai pasirodo, kad 1903 m. jų valdy
mui išėjo po $16.41 vidutiniškai nuo kiekvieno gyven
tojų, didelio ir mažo. Bet 1917 m. tų miestų valdžios 
kaštavo jau $24.58 huo galvos, o po karo išlaidos ėmė 
dar sparčiau kilti, taip kad dabar jos siekia $55.84. Va
idinasi, per kokią ketvirtą dalį šimtmečio mieštų valdy
mas pabrango daugiau kaip 300 nuošimčių.

Niekas kita taip nepakilo kainoje — nei darbinin
kų algos, nei gyvenimas.

Viena šito valdžios brahgėjiiho priežasčių yra ta, 
kad laikui bėgant kyla kulturiniUi žmohių reikalavimai. 
Šiandie miestai išleidžia daugiau, negu pirma, švaros 
.užlaikymui gatvėse, parkams, sveikatos priežiūrai ir 
t. t. Tečiaus žymi dalis to brangėjimo pareina nuo to, 
kad “politiškos mašinos”, įsigalėjusios miestų adminis
tracijose, suryja daug viešo turto graftui. Kol miestų 
gyventojai nebus politiškai susiorganizavę, tol ši ne
produktinga išlaidą nesiliaus augus. 

«

SOCIALESTIšKAS MIESTAS

Daugiausia socializmo yra įvykinta praktikoje 
Austrijos sostinėjė Vienoje, kur tik-ką buvo Socialisti
nio Darbininkų Internacionalo kongresas. Tąja proga 
(atsilankęs Vienoje, prof. Vandervelde pareiškė, kad 
[Viena tai — “vienintelė ir tikrai raudona sostinė”.

Anot Vandervelde, Maskva negali Varžytis su Vie
na dėl “raudonosios sostinės” vardo. Nors Maskvoje 
dažniau, negu Vienoje, giedama “Internacionalas”, bet 
Maskvoje “Internacionalas” nėra laisvų žmonių daina. 
[Tenai jį dainuoja vergai, paniurusiais veidais ir akimis.

Vieną nuo pat didžiojo kario valdo socialistai, ku
rie sudaro apie du trečdaliu atstovų miesto taryboje. 
Per 12 metų joje tapo nugriauta netikusios purvinos 
lindynės (slums), kuriose pirftiiaus gyvendavo biednuo- 
menė, ir jų vietoje pastatyta gražus švarus namai; ren- 
da už butus tuose namuose dvigubai-trigubai pigesnė, 
negu bet kurioje kitoje pasaulio sostinėje. Vienos mies
tas pats valdo savo gatvekarius, vandenį, elektriką ir 
gazą. Miesto mokyklos pavyzdingos. Be to, jisai 
daug ligoninių, sanatorijų ir vietų pramogoms.

Visa tai yra sukurta laisva žmonių valia, o ne 
tatoriškos valdžios prievarta.

turi

dik-

AR YRA LIETUVOJE NEDARBO?

“Lietuvos Žinios”, polemizuodamos su oficiozu “L.- 
Aidu”, rašo: i

“Nedarbo, ‘L. A? manymu, Lietuvoje visiškai 
nėra; esą net stinga darbininkų. Savo laiku mes 
įrodėme, kad taip nėra. Tiesa, dabar pats darby
mečio įkaištis Tr darbihihkų pareikalavimas žy
miai didesnis, bet bedarbių Tr 'daMt iiėfažvojfe yra. 
Tepasirupina tik ‘L. A? tikslia Ve^ištrAclja; tepri- 

’f simena jis ttios faktus, kUHuds itėštėtitel sukinėjo 
rašydamas apie Telšių 'getežinkėli'o ir Klaipėdos 
uosto darbus; tepaieško tik bedarbių ~ ’d tikrai jų 
ras net IV šį darbymečib įkarštį.”
Kur tikšlrds bedarbių Begištracijds nėra, tenai val

džia gali lengvai pasigirti, kad “bedarbių nėra”, arba 
bent kaip tinkama mažinti bedarbių skaičių. Tikrą tie- 

. są parodo tik bedarbių surašinėjimas.
Bet surašinėjimas negali eiti sėkmingai, jeigu nė

ra nedarbo apdraudos. iš tiesį, kam bfcaarbfąi vaikš
čios į registracijos r&Štiites, Jeigu jieifts hera duodarila 
pašalnos?

i , -■aiivfc

aplinkuma tūMtoū J^šfiiAi/riMus
• nT ‘..- .

Vienas iš Wickeršhamo komisijos narių, Henry 
ĮAnderson, įteikė prežidentūi Bootiriui atskiriu raportą 
klausimu apie prasikaltimu ^Hėžl'stis. Oficialiam koihi- 
hijos raporte, po kuriuo pasirašo 10 narių, sakoma, kad 
feurasti priežastis, dėl kūrių žmbfiės nusideda įstaty
mams, esą Bfegalima. Bet vienuoliktas kfcttfef jds narys
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tis gludi dalinai žmogaus palinkimuose, bet didesnia
me laipsnyje toje aplinkuihoje, kurioje žmogus gyvena, 
t. y. visuomenėje.

Jeigu visuomenės gyvenimo sąlygos yra svambiau
sias prasikaltimų šaltinis, tai sėkmingai kovoti su kri- 
minalybe galima tik stengiantis pakeisti tas sąlygas.

pikius ir vaikus da ir debete
■M

, ba prakiurti arba pūlių pri-
yrė dažnesnė, hegū pa® sūaU- dirbti. Kuomet pūlinė tvanka 
gušius; pirmiau, kuomet kėr- $£$uriv, ateidtob akylė j lai
ves nebuvo tiriamos dėl džid- krą. bMoVok blivtmhš fhėšfihėj

I Apžvalga
BIMBŲ ADA

Išmestas iš vadinamos komu
nistų partijos, bet dar ne ga
lutinai pribaigtas, Leonas Pru- 
seika stovi kaulu gerklėje bim- 
bimnkams. Jisai dar neatsipra
šė ir prie klaidų neprisipažino, 
o tuo tarpu jisai drįsta kišti 
savo snapą į komunistų “judė
jimą“. Anądien Pruseikos drau
gai, opozicininkėi, surengė strei- 
kieriams prakalbas Patersone, 
N. L, į kurias buvo pūkviešti 
kalbėti klerikalų šulas Krušin- 
skas ir buvęs komunistų šulas 
Pruseika. Pastarasis neatvyko 
į prakalbas, bijodamas, kad jų 
neišardytų partijos “gerigste- 
riai“, bet atsiuntė laišką, kuris 
buvo viešai susirinkime per
skaitytas. Laiške duodama Vė
jo brdOklyhiŠkiam bimbininkų 
organui.

Taigi dabar “Laisvė“ vanoja 
savo buvusiam redaktoriui kSi- 
lį. Sako:

“Draugai darbininkai, bu
dėkite. Pruseika oportUnisti- 
pio Vilko dantimis siekia 
draskyti musų komunistinį 
judėjimą. J

“Pruseika lošia meklerio 
rolę. Jis bando kalbėti su 
partijiniais draugais. Giriasi, 
buvęs Partijos centre ir ten 
kalbėjęs su žymiais komu
nistinio judėjimo vadais apie 
padavimą apeliacijos, kad jį 
priimtų | Partiją. Gi tuo pa
čiu kariu jis landžioja po 
lietuvių darbininkų namus ir 
siekia jus išvesti prieš komu
nistinį judėjimą, apmeluoda
mas Partiją ir Lietuvių Ceh- 
tro Biurą, besibažindamūš, 
kad1 jis yra ‘gėriatisias revo
liucionierius’. Pruseika lošė 
purvino politikieriaus rolę 
1917-18-19 metais, šmeižda- 
mas tais laikais revoliucinius 
lietuvius socialistus, kurie 
bolševizavosi.“
Bet tas “purvinas politikie- 

'rius“ buvo malonus draugas 
cbmunistams per dešimtį metų 
su viršum.

Tam pačiam laikraštyje jo 
Administratorius Buknys vadi
na Pruseiką Veidmainiu ir Ša
to:

“Iki šiol Pruseika lošė dVi- 
Vėidę politiką. Slūptąi dirbo 
jis opozicijai, o komunistams 
gyrėsi grįšiąs į Partiją, tte- 
bar savo žygiais itetersohė 
jis atvirai Atsistojo su fašis
tais prieš komunistus. Jau
čiasi, vyras, jau susimobili- 
Zavęs gana spėkų pulti ko- 
mhriišti’nį j ūdoj imą .

‘ '‘Nuo šio incidento klasi
niai sąmohingi darbininkė! 
begali skaityti Pruseiką tik 
neprietelium savo klasės rei
kalų. Jis jau yra biūšų įft-ie- 
šų tranšėjose, ir hnimš be
lieka tik hštri kovė W jttom, 
kaip ir su visais priešais.“ 
Ate kad », Amerikoje, bu

tų sovietų tvarka: kaip leng
vai tuomet Bimba apsidirbtų 
su Pruseika!

tikslu gauti “naujų vietų“ Pil
domoje Taryboje. Girdi:

“Ir be teleskopo galima 
pamatyti, kad musų socialia-' 
tų būriai po vadovybe Chi- 

. cagos ir So. Bostono kapito
nų prisiglaudė prie juod- 

■ marškinių armijos. Laikini 
stratiginiai (? — “N.” Rėd.) 
apskaitliavimai paėmė viršų 
ant principų.

“Kas yra tie laikini ap- 
ska i tliavimai ? Atkerši j imas
tiems, kurie yra truputį lai-, 
mingeshi skaičium narių įr 
susiorganižavimu; kurie ga
li kalbėti ir Amerikos lietu
vių visuomenę negu jie, so
cialistai. Kitaip sdkant, iš- 
griovimas šandariečiiį pozici
jų ii’ sunaikinimas jų įtakos 
pateisina socialistų progra
mą žinksniuoti ‘goose steps’.” 
Na, ar tai ne, besarmačių 

prasimanymas? Juk “faitas“- 
Sūsivienijimo centre įvyko 
teiįfe sandariečių. Sandarie'tū 
Vitaitiehė apkūlė sandarietę 
Jurgėliutę; sandariėtis Mika
lauskas pareikalavo išmesti iš 
“Tėvynės“ redaktoriaus vietos 
šaricįarietį Vitaitį; sandariėtis 
Strumskis ir sandariėtis Gri
nius balsavo už rezoliuciją, kad 
sandarietė Vitaitienė butų pa-; 
Šalinta iš SLA., o sandariėtis 
Vitaitis būtų suspenduotas iki 
seimo. ;

Akivaizdoje šitų faktų, “San
dara“ neturi g’ėdos prikaišidti 
Socialistams norą “atkeršyti“ 
sandariečiams ir “išgriauti” jų 
policijas! Kitiems partyviškliš 
tikslūs prikaišiodama, ji bando 
paslėpti purvą savo partijoje.

Tas pats laikraštis sufabri
kavo dar šitokią “žinią“:

“Lietuviai socialistai 'turi 
prirengę nuosavą kandidatų 
sąrašą į ĖLA. Pildomą Tary
bą. J prezidentus jie' stato S. 
Bostono advokatą F. Bago- 
čių, kuris pastaruoju laiku 
ėmė (? — "N.” Red.) aty- 
džiai sekti šios organizacijos 
reikalus. /

“A<įv. F. BA^'očius yra pla
čiai pasigarsinęs ir socialis
tų manymu, galės patraukti 
daug balsų.“ i A

Viena, jokio kandidatų są
rašo socialistai dar nebandė 
rengti, ir, antra, adv. Baigo- 
čiaus kandidatūros jie dar nie
kuomet nestatė.

Reikėtų ir meluojant laikytis 
šiokio-tokio saiko. Juk pągal 
“Sand.“ literatų pasakojimą iš
eina, kad j “juodmarškinių ar
miją“ įstojo visa eilė sandariįK 
kų žvaigždžių: Jurgeliute, Mi
kalauskas, Strumskis, Griniii's 
ir k.

vos, kuomet pienas nebūvb 
pasteurizuojamas ir aplamai 
kuomet apie kujikiiį sveikatą 
mažiau žinota ir magiau jlą 
rūpintasi, negu šiandie, žarnų 
džiova pas kūdikius it Vaikus 
blivo žymiai išsiplatlbuM. GaL. 
vijų bacilos būdavo dažniau
sia priežastis. Galvijinį tU- 
berkulozą gauna ne tik kūdi
kiai ir vaikai, o ir suaugusie
ji, jei jie geria apkrėstą pie
ną arba valgo žalią bei pūš- 
žalę džiovibgo gyvulio mėsą, 
žmoginėš džiovūs bAcilais žar
nas apkrėsti irgi galima, kUė- 
met jie nuryjami. Skrendžio 
rūgšties jie nebijo ir jame il
gai nepasilieka. žarnomis' 
maistas eina lečiati, dalys jo 
prie šohų prilimpa; jūse pasi
taiko subtaižymų nuo stam
baus valgio, kūriUoše baciloms 
patogų įsisteigti. Todėl yra 
svarbu pasirengti, kad džiovūs, 
bacilų nenuryjus. Be to, yra 
žinoma, kad džiova paprastai 
neturi progos įsigyventi stip
riame kūne, todėl abelnai 
sveikatos užlaikymas yra svar
bus. _

žarnos turi virš 20 pėdų il
gį. Tuoj nuo skrandžio pra
sideda siaurosios arba mažo
sios žarbOfe. .Voš datig ilgcš- 
nės ųž plačiėsias arba Storą
sias, kūtiofnis maistas, JaU 
pusėtinai iščiulptas, OiUa jati 
lėčiaU. Džiova gali prašideti 
bile kurioj žarnij dalyj. Jėi 
ji įvyksta mėšlinoj žanrb’j, ji 
turi palinkimo sudaryti opą, kr-

"■*« »

žarnų Mova
Rašo Dr. A. Moiityidas

Mtetv FAB^ikkš

Kiek, jau įsirašė sahdaridčiai 
saVo organe apie Šocialistų 
“užsirhdjlmą kontroliudt SLA.”,, 
bei; ši tema jiems dar vis ne-' 
įgrįsta. Kai iškilo hikŠten ;£)e-’ 

paskos WanŽThlas, Tai. 
jie rėkė, kAd socialistai borį 
“užvaldyt“ Susivienijimą ir cljal- 
to peikią g4rus sandari&čius 
SLA. MTŠininkūH. mBf ir vėl 
ta pati istorija: dėl ‘Mrič“ >r, 
pe Mfaitiebės' iri JūrgėliUtės 
%hWi^ė‘Čtei ^ako, kad soci’ąlis-

vėjo Valandėlę, žiūrėdamas į 
išbalusį žmonos veidą. Jos rūn- 
ka virpėjo, kaip išgąsdintas 
paukštis, d kkyse spihtfėjd dvi 
tfidm mtus.

Greitu žingsniu priėjo į Nė- 
nių, fcimi prkttešė jūfn deši
nę- ...............

—O taip, tik blaivai, nes mus 
visus yra ištikus foalsttedeli- 
rium vitafe...

Įjopšyjfe AuVffrko Margarita, 
sh 'baime žvalgėsi j Visūs Nar- 
eyžas. Milvydas paspaude 
skambutį. Atėjusiai kridei Ke
pė Paimti abU valku IV Meko 
nepriimti, jei kaš ateitų.

—Nei ligonių... bėra Mmie, 
pridūrė.

Taip pat laisvai sugrįžo į 
žmoną, švelniai apkabino jos 
liemenį iix privedęs prie kana-

te W
jos gali įvykti žarnos užgniau
žimas ir bile kurioj kitoj da
ly). Ktfofhei ėMoVos inkštkrii 
prakiurą, pradedama eiti lau
kan kraujai®, arba šviežiais 
HtifirfaiuA, A suMi&ttBfeiis ir 
pajuodusiais, žariių džiova lai
kė Vidiiriūš palaidus, neVirš- 
kilitttš maisto dalys išeina su 
jais. Vienok kuomet Žarna tam
pa užgniaužta arba kada liga 
yra storosose žarhoše, pasireiš
kia vidurių kietėjimas, kuris 
teiks hite taiko pasikeičia jų 
palėldimų.

žariių džiovoj apetitas yra 
prastas, mfoVargio jautimas i > . - :
nuolatinė, naktiniai pmkaithVi-j pos> P®*0^110, atsisėsdamas ša
mai pas daugelį. Tūli ligoniai l^maiš.
turi mažesnius ar didesnius pil-1 smūgiai, varguže... gal
vo skaudėjimus; čitipinėjimuį ir skaudesnę tačiau, buk dar 
spaudimui jis opus. Kartais ga-i kartą tvirta... Jau daug jų p<a- 
lima apčiuopti sukietėjusią ligofe kėlei, gal ir šitą pakeisi... Tu 
vietą. Be tirinėjimo X-spindU-1vi6na ^k mudviejų teisėju, 
liais ir mėšlo egzaminavimo nte rankose Uiūdv^ų ir mu- 
visuttmet ligą įgalima išspeti. stJ vaįką likimas./. S^k, tams- 
Jeigu jos esama plaučiuose a!rkituV, tuomet jau lengviau. į 311 sUsitikimo dienos, 

SVMttausI* dalykas^ žar-Kį

• • • . v . . * • X H WVau

my„..S^^a 1Š. abel”°..kUhbl« t&nsrtos MtaunlJ. ridrtSiU, 
sufcMfcrfMtao, miisto Pntaiky-Lgį iteši'fHfc'ntų
T-/y Uu‘T‘U- Daugc yj ^yjė »Wft-ie5į sAHtikte... 

IM Airtlrgifos kįHtt. KAI ką- t5fek gidais. Ai a««ttai Jfe- 
da pasiseka. Pastaraisiais lą<-4 wdao<Kl valtti... ka« fe 
kais skelbiama, kad ultraviole- Jrti-
tim «0e8tts vAftojifrilft įįĘ
ėmusių rtžultatų. ■ M We3ipWc3Tn.

‘ -----t siu.f
Vaidilutė.

Griuvėsiai
—Bėtei^ė . laši

nėjau Višūri po Vfeą fe&iją,: 
leškodąm^

delio... spitei Visūfe temiru- 
sius...

—Ir W būtų bhV| geriau,
— liūdnai Šhdtejh’vb Ntri
— motyna teiihi<ė^... mir
tis išvadavo ją iš pikto Wk&nb 
irdhijos... O fhės M«41... fta's 
feuš, fedfhtiri^i!'?;.. ■’

vešiai, įlatą..^ Khg ftors turi po 
jais zdti... jilaho htfeiradimas 
žada haūjūš, htfetiityto gyveni
mo griuvėsius, 'aš ir turiu pa
sitraukti...

—Tūli.. 5(ft be, bei 
keista,., tiek hrČtų ilge
Vęs,

fflfe... ČiA jd habite, Jo ttvo ha- 
likimas jaih ir jo hibtyfiii...

—tačiau, tū tČVte... ir ahte 
tėvas... Aš ir ano valko mbty- 
Wa... Pasidalykite saVo parei- 
gomįs dėl vaikų m.

žarnos džiova gali apsikrės- 
ti tiesioginiai arba liga jas ga
li pasiekti iš kitos kūno dh- 
lies. Didelė dalis tų, kurie 
serga plaučių džiova, laikui 
bėgant gauna ją ir į žarnas. 
Todėl jiems, jie patariama ne
ryti atkosėtų skreplių, kUritio-: 
se dažnai jtu tūkstančiai Mci^ 
lų. ’i'tlii tirihčtojal kako, k&il 
apie iš kiekvieno šimjto 
plaučių džidviiiiilką gaubk 
žarnų džiovą; šitukšė Atsili
kimuose sveikatą įifta šparčĮki 
nykti Ir pašalinimo nėta gali
ma laukti, hak'&ąnia, kad 
džioVos biiVimbs giėVklČj, brdnA 
cjiU iiaukbkb . I^ lyties įr šlh- 
pidimo orgaiitidše yra lifeta,- 
iš kur ji gali įąsiekti žarnfe. 
Tūčiaus yra nemaža atsitiki
mų, * kirti džiovos bacilai pit- 
WaOia >$ė^a 4 žkt-
nąš ir pradeda ten ardymo 
darbą. #ąriių džiovą, paš ku-

Ik
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Va ir ram’Uihaš suteikė jžfi jė
gų, išsklaidė baihfę, kūn TteVo 
palaUžusi jds Širdį.

Nėnius tylėjo. Perdaug btiVo 
suvargęs ndatovčje ir tmšika- 
mavęs Wyjė. fejo čia, į sAVo 
namą atilsio ieškodamas, o ra
do...?!... 'Giliai atsidusęs atme
tė galvą į fdtėjfo atlanką, už
merkė akis ir dvi didelės aša
ros nuriedėjo per jo pageltusius 

į skrifostuš.
—feShfihhdai!... mhtio fed- 

mtmdai! — suriko NKtAlija, 
priklaupdama prie jo šono. —

—Kaip ?...
—Leisk apsvarstyti, leisk pa-

.busti protui... Re, aš tavęs taip! -------- . . ------
ta^7heiŠlėisiu... Suprask mane įviė- Atleisk!... TU įvargęs, htikk-

jų vaikų motyną, dviejų vyrij nulotas, o mes čia... Viskas bės 
žmoną, keršyti bei bausti nei I getai, drahgu^... nčbėkalbėsi- 
vienas musų neturi teisės, nes me nieko... Turi pailsėti, ph- 
tafp ūiusų nėra prasikaltėlių... sveikti ir mudė gydysime th- 
Mes tik nelaimingos žiauraus | ve, ir globosime, kaip nelaimih- 
gyvenimo aukos.

*

—Tikthi aūkofe, Nata...
Už toų nasigirito ganiai Ir^gTzyUahU1 

h- vhiko Itetebs. |čjo ^y^^h- Lvįvįoiu aš 
tas, Narcyžo Vedamas ir sifeto- .tL‘, *
jd čia "pat, duryse. Svetimas 
Jam vyriškis štoVSjč netoli ten- Tik priglaudę jos galvą prie 
gb; jų žvilgiai susitiko. Nieko savo nukamuotos krutinės ir 
hėtHs, Mftvydas pažvelgė j MtfgingM, jfoįvA-
žfrioTi^, tWi th¥p jiėdvtėfų Sto-1 gė į MflVydą. 
vėjo ir titoj j hoftfetą, 
Wikb loVeles. _ _
mas atvaizdą šū briglnal’U, apie Nėnius ir tuontet galutinai te
kinį jam vaikas naTv’tei khtbė-Nrišo visų trijų dramą. Natali- 
jo. Wrcyzo Žodžius palaikėj ja atsisakė nuo vieno ir kito, 
vaiko nesąmorie Ir ėjo vlshi fk- kaipo jų žmona, pasilikdama 
mus, bet nūn sustingo, laukda- jieiiViejų seslio ir jų vhteų nte- 
mas paaiškinimo. Įtyna. Nėnius pasiliko savo hš-

—Praeitis pabudo iš kapo, muose, ten ir Natalija su vai- 
Žygmantai... tarp mudviejų sto-j kais. Milvydai liūsikėlė į kitą, 
vėjęs šešėlis atėjo į savo na- butą, arti juros. Dažnai susi
mą ir šeimą-, , ’ ” ‘ d

* r I

tafp ūiusų nėra prasikaltėlių... sveikti ir mudė gydysime th
**• J*4 ' * ’ K. i.. ’ 'I • « « • • « • • %

’ giausį draūgą... Kai JAsveikši, 
sustiprėsi, tuomet Aptarsimfe, 

> kas veikti, o dabar, jis, — ph- 
, — bus tavo 

-1 gailėštiftgoji
.. Kaip 
ausi ta^ 

kaip ptAžuįytos laimės 
tiek metų Mąjojo mano ‘siėią 
šalia tavęs, šaukdama: koddl 
tavęs nebėra ir štai... sugrįžai; 
ir siūlai man griuvėsius...

Abt šųsbiūišTo Edniūh4o vei
do nušvito hito tų žodžių 
džiaugsbio atspindys , Stovėjo' 
ties jaja, ranką ant ^unauh 
gailės parėjįs, ir telikę jok. 
nutarimo.

—Bet IV laimės nebeatnešei.... 
nekaltai stovi tarp 

Mavfejiį... ifer jo tefaį J^be- 
įj'iidaįrysta bu'vOsioš laimts...

‘Gatvėje V^lmo
auhdebn Tr natrio ttefe 
ciu. ..

—-Dėdytė atvažiavo! — nu
džiugo Narbyzfcs ž* išlegb iš* 
kambario. .

Abiejų likdšlųjų Vėidši Iš-J 
blyško Mr labiaū. Natalija pa
šoko nuo kėdės ir Vėl pažVėlgež 
4 Edmundą Wo pk$ludusiu 
skausmo tr baimės dilgių, ku
riuo jį sutiko. * J

—Aš išėįsiu, Nata... gyVenk 
stoiką ir giedama lak

■*

viriš,--------------------------------------- -
, lyg paTyginda- | Už poros šhvh£čiU kustiprėjo

ičuri jam Vaikas naiVtei khTbė-Nrišo visų trijų dramą. Natali- 
* * jf.\ I V .’ . .•< - J l-i 1 - l L . .-U 8 1 *» \ ' w ■

jo.

mą ir Srimą-, — prabilo ramiai tikdavo, lankydami vienas kitą, 
Natelija. vyras Ed- kaip draugai; vaikAi augo, tu-
munAašį kttrį laikėm mirusiu. | smundašį torį laikėm mirusiu, rėdami *kiėkVfehhs' feavo Tėvą ir 

Stovėjo abu, kaip granito abu Viėną motyną. L&ikas iŠ- 
stabulos, įsižiūrėję per ją į sa- gydė opias kadaise trijų sielų 
V^ savo juodų akių giliais (žaizdas tr, iš šaltos židrlht, rio- 
žvilgsniais. Edmundo akys reiš-įl dėm, kad visų trijų gyvenimas 
ke vien ramų liūdesį, per Zyg-į prablaivėjo, nugaBj^s putotas 
himtteo veidą perbėgo didžioš audrų bangas. Be abejo, žaik- 
nlit^tibos šešėlis, bet tuoj pa-Jdos sdsigihttdė, bšt jų vietoje
klk&te išgąsčiu ir nulaužė šal- paliko knt Visados randų žy

mės, O j toms patiems dažnai 
lyg vaideftdavcfci jų gyvertimo griū

tiį rimtumą.
: <^&bvęs Edmundas!? _ _
pate Šavęs k|ausė. — Ar mes | vėsiai. [“Gaires“] 
Wi mivoje, Nata?!.;.

^ferime būti-'blaivus ir blai-
^riotu apsvarstyti savo li- 

įimtiš, — atsakė prieidama iri 
rhnką ąnt jo krutinės padėda-

—""r... ..................... ..
rVM 4&14 gat-

—O tava j i aš tuHū subaigti1 
lŽWWi'!?.,. KuJ- eisi!?... 
<<ia tavo namas, tavo mo'tyAos 
palikimas,.. Aš ir anas,’ antra .......
sai, mbdu čiĄ užklydę svečiu... spaudė jos ranką prie smarkiai

Naifcym, Wmo piėsthnčios širdies ir taip sto- 
-• • ■

i
.r. Abiem rankom kietai pri

na 45 centai.

ižO a . ■■■M
-.. ... .................................

T
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nusižudė policijos vir 
šininko brolis

Kova su piktžolėmis

Nusižudė Michael Wielkorec- 
k i Calumet miestelio policijos 
viršininko brolis. Saužudystęs 
priežastis esanti ta, kad netu
rėjęs dąrbo.

West Town Chambcr. of 
Commercc pradėjo įdomų “va
jų”. Tas “vajus” tai prieš va
dinamą “ragweed”, dėl kurios 
serga liga žinoma kaip hayfe- 
ver apie 30,000 chicagiečių kas 
metai.

Išnaikinti kalbamą piktžolę 
geriausia galima išraunant ją 
su šaknimis. ,West Town Cham
bcr of Commerce susamde apie 
100 bedarbių tai žolei rauti ir 
padalino juos į dešimtį burių. 
Kiekvienam tų burių vadovau
ja tam tikras formalias.

Daugiau darbininkų West 
Town Chambcr of Commerse 
negalėjo pasamdyti, ba neturi 
pakankamai pinigų. Bet ši biz
nierių asociacija prašo namų ir 
ypač lotų savininkus kalbamoj 
apielinkėj prisidėti prie rag- 
wced pitkžoles naikinimo. Sa
vasties valdytojus, sulig Chica- 
gos patvarkymais, galima net 
priversti naikinti kalbamą pikt
žolę.

West Town Chambcr of 
Commerce tikisi, kad ir gelžke- 
lių kompanijos, kurios turi ne
mažai žemės apielinkėj ir kur 
yra tų piktžolių, prisidės prie 
jų naikinimo.

Darbininkui reikalauja 
statyti vieškelį

Chięagps Darbo Federacijos 
atstovai priėmė praėjusį sek
madienį rezoliuciją, kuri ragi
na gubernatorių Emmersoną 
ir valstijos lėgislaturą priimti 
specialėj sesijoj bilį, įsakantį 
budavoti didelį vieškelį, vedan 
tį į vakarus. iš Chicagos.

To vieškelio pastatymas kaš
tuotu apie $22,000,000. Darbo 
Federacijos atstovai nurodo, 
kad vieškelio statyba suteiktų 
darbo daug-maž 30,000 darbi
ninkų ir paleistų apyvarton 
apie $363,000 kasdien.

Paleis 118 civilės tar
nybos darbininkų

Pabėgo iš policijos sto
ties du banditai

Du despeęątiški banditai pa
bėgo iš policijos stoties, kuri 
randasi Shakcspere Avė. Ban
ditai įveikė prižiūrėtoją, užda
rė jį už grotų, pasiėmė jo re
volverį ir pabėgo. Pabėgusie
ji yra Robert Kearacy ir Maike 
Romano. Robert Kearney yra 
įtariamas dviem galvažudystė- 
mis. Pabėgo taipjau ir William 
Dardowski, 17 metų, kuris 
v<> kaltinamas apiplėšimu 
ražo.

Miesto taryba užgyrė mero 
Cermako sumanymą paleisti iš 
darbo 118 civilės tarnybos 
darbininku. Tarybos posėdy 

merui buvo prarytas kaltini
nkas, l<ad jis paleidžiąs civilės 
tarnybos dąrbiiųnkus, o jų 
vietoj apimąs Į tąi me
ras atsakė: lai parodo kada 
taip buvo padaryta. Bę to, 
mėras pareiškė, kad jis palei
dęs iš darbo 910 laikinų mies
to darbininkų. Apskaičiuoja
ma, kad šis paleidimas darbi
ninkų sutaupysiąs miestui $2,- 
483,041 metams.

Lorimer nori gauti $1,- 
000,000 iš Title & 

Trust Co. /

Sausųjų armija

bu-
ga**

Sausųjų agentų armija, 
sidedanti iš 100, padarę 
kratų VVisconsin valstijoje tuoj 
prie Illinois rubežiaus. Kratos 
daryta vadinamose rodhauzcse. 
Tuzinas ar daugiau rodhauzių 
savininkų suimta ir uždaryta 
Ekhorn kauntės kalėjime.

su-

VVilliam Lorimer stengiasi 
gauti leidimą iškelti bylą Chi
cago Title & Trust kompani
jai, idant gauti iš jos $1,000,- 
000. Lorimer sakosi, kad šią 
bylą jisai norįs iškelti,, idant 
atmokėti kiekvieną centą de- 
pozitoriams, kurie pirm 18 
metų nukentėjo, kai subaukrp- 
tavo La Šalie Street Trust 
and Sayings Bank.

Lorimer pareiškė, jog su
bankrutavusio banko resyve- 
riu buvo 
nija. Ir 
skaičiusi

41,937 įnamių Illinojaus 
valstijos įstaigose -

Illinois valstijos kalėjimų gy
ventojus skaičius siekęs šių 
metų liepos 31 (Jieną 41,937. 
Bausmės ir pataisai įstaigų į- 
namių skaičius padidėjęs šie
met, jei palyginti su praėju
siais metais, 11,460. Bendrai 
visose Įstaigose įnamių skai
čius padidėjęs 2,376, jei paly
ginti su 1930 m.

Title & Trust kompa- 
ta kompanija nepri- 

stako, kurį subankro- 
Salle Street bankas

turėjo nupirkęs Bosehill Ceme- 
tery kompanijai. Girdi, jei da
bar jam, Lorimeriui, pavyks at
gauti tą staką, tai buvusiems 
La Šalie banko dcpozįtoriams

Nebesirūpinkite su niež< 
tinčia oda. pleiskano
mis. išbėrimais, spuo
gais ir kitais odos įde
gimais. Gaukite bon- 
ką vėsinančio, gydančio

antiseptiko Žemo — sauirus užtiklmas 
būdas pasalinti neižčjimo kankinę. Pa
togus vartoti bile laiku — jo nematyti. 
Pas aptiekininkus, 35c., 60c., ir $1.00.

Stop

A S K Il>i ffR i TA*r t o hj S i

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama kę- 
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, io£ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums fitį 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogau^ 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenojroms turėsite ta; 
kaipo užmetimą tam žąibguj. O 
tuo tarpu gal-but toki pat už
metimas yra daromab ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iltikro iveičia nedrasky
damas dantų emAles -— tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas. - • ■' »?•

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centą:: 
gausite per savo ąptiekoriu, 
Lambert Pharmacal COn Suint 
Louis, U. K A. ■ • W ■' 

m r ’’ ■ •
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ATSIKRATY- į 
KITLIGŲPE- . • I> T T nosyje, ■ burnota >■
* - V ir gerklėje <

Leiskite Zonine iĮva- ,
lyti susikįnM.usiai sf- 
matas, išnaikinti _pe- 
rus. neprileisti ‘ ligų.
Labai naikinantis pe- 4 
rus. Raminantis plėves J

YOur Ly ta 
Night and Mornlng to keep 
thetn CIean, Ctear and Heakhy 

WHte for Frec "Ęyė ^are” 
^EyeBattu^Bopfe 

Mąruy)Cokw^^Š,9B.)O|doSuawit»

[Acme-P. 3 A. Photo]

Naujas “rekordas”
LOS ANGELES, Gal. čia yrą 

Ęugenia Bankhead, kurį šiemet 
jau ima nuo antro vyro divor- 
sų. Jei šis dlivorsas pasiseks, tai 
jau bus šeštasis.

taps atmokėta kiekvienas jų 
centas.

Northwestern universi
teto studentai priešin

gi militąrizmui
Noi’thwcs»tcrii universiteto 

vasaros kursų lankytojai ir mo
kytojai didžiuma balsų parodė 
pritarimo Su v. Valstijų įstoji
mui į Tautų Lygų, panaikini
mui militario mankštinimo 
aukštose mokyklose (high 
schools) ir kolegijose. Taipjau 
didžiuma balsavusių pasirodė 
priešingi ginkluotai intervenci
jai.

PETRAS VAIVADA
Persiskyrė sų šiuo pasauliu 

rugpiučio 16 dieną, 11:30 valan
dą naktį, 1931 m-’ sulaukęs 48 
metų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Šilalės paYap., Vaitmenų 
kaimo, Amerikoj išgyveno 29 me
tus. Paliko* dideliame nubudime 
moterį Apolioniją po tėvais Rim- 
kaitę, penkias dukteris — Oną, 
Adelę, Juzefą, Stanislavą ir Ele
ną, du sūnų — Petrą ir Pranciš
kų, brolį 
riją, du 
Juozapą 
Lietuvoj 
šerį Oną.

Kūnas

Joną( ir, brolienę Kostan- 
pusbroliu — Petrą ir 

Gcštautus ir gimines, o 
motinėlę Rozaliją ir se-

pašarvotas, randasi 4605 
S. Hermitagc Avė.

Laidotuvės įvyks kctvcr8c’ 
piučio 20 dieną, 8:00 vai.

rug- 
ryte 

iš Eudėikio koplyčios į Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos .pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a, Petro Vaivados gi
minės, draugaiz it* pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėsę ir suteikti jam pasku
tinį paarnavimą Ir atsisveikinimą.

Nubudę bedame, 
Moteris, Dukterys, Sanai, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

Jie niekad jos 
nekviečia

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Habtosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos 
klaida, kurios niekas neat
leidžia, buvo priežastis. 
Jums nėra reikalo turėti 
habtosis. Gerklės plovi- j 
mas su Listerii^e tuojaus su- į 
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert 
Pharmacal Co., St. Louis, 
Mo.

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti ląži- 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui įky
rių. . .

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

IGN. J, ZOJ.P
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St. 
te . - f ,.t

Telefonaį’ 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Qt 

»T« lt fonai 

Cicero 3724

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

'GRABORIUS CHICAGOJ

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių , bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stoyi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Lietuviai Gydytojai
wuMM«Mm^^***ww**w***^<u^*^**n^ww^^*w***»^***spwN

PRANEŠIMAS
DU MARGERIS

Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja
ligonius

nuo 10 ryto iki 2 po pietų it 
nuo 6:30 iki 8:30 vakare

Sekmadieniais nuo 10 iki 12
3421 So. Halsted St.

Phone Boulevard 8483
-------- o--------

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

Rez. Phone Grovehill 1321 
Ofiso Tel. Lafayette 4180

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS

4180 Archer Avė., sale Midland Bank 
Valandos: 10 iki 12 A. M., 1 iki 5 

P. M., 6 iki 8 P. M.

BUTKUS
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Bąlzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams, Kąina prieinama

3319 Auburn Avenue
' ' ' i L

CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse 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, III.
Tel. Cicero 5927

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir gra^i koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 753$

Lietu vės Akužėrės

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliotais pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868 
-------- O--------

Įvairus Gydytojai

DR. HEBZMAN
— IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrei gydytojas, chininai v 

akušeris, Tflhd
Gydo staigias ir chroniškai ligai vy

rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 1 4

Ofisas ir Laboratorijai
025 W. l&tb St., netoli Morgan St. 

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

TeL Canal 3110
Rezidencijoi telefonai 

lydė Park 6755 ar Randolph 6800

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. Ulth St.
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, etc

---- —O ... —, 
Tel. Central 7079 

Rez. Longbeacb 9453 
Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą 
Dr. B. G. LAMBRAKIS

Ausų, Nosies, Gerklės Specialistas 
Instruktorius Vienuos Universiteto 

Suite 1447-49 Pittsfield Bldg. 
55 E. Washington St.

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų,. 
Seredomis ir nedėliotais pagal susitarimą 

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

----- o-----
DR. CHARLES SEGĄL 

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS 

4729 South Ashland Avė., 2 luboa 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriško, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880
*. o.. .... . ''

-------- O--------
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

Telefonas Yardi 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Aoemią 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 13 
Rez. Telepbone Plaza 3200

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos II ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALIS?
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

182b So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. '

Ofiso TeL Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTĘ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

2400 W. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Ilgai Užsitęsusios Ligos
Širdies. Plaučių. Inkstų Ir Kraujo pakriki-

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

bų išdirbystės.
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

Mrs. A. K
jarush

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

South 
y Av.

Phone 
Hemlock 9252

" Akių Gydytojai

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė, 
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
•6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 193Q

; ' . Akiniai prirenkami
DR. ALEX W. MARMOR 

Gydytojas, Chlnirtas, Osteopatas 
4407-0 Nortb Kedzie Ava.

Tel. Independence 0088
Valandos: 9 ryto ikil dienos. Valę, fl iki 0.

127

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po Pft» 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 Ta^ kiekvieni 

vakarą, i&kyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo. 9 iki 12 ryto

-------- T—rTVT—yr-ję—’——  1—   ■■■   VTJ1 • U 111 ' "S'7

VYRAI IR MOTERYS
Sveikata yra laimė- NcPrarask‘tc Jos! Apsaugokite savo ijr savo šeimyną. 
American Medical Institute išrišo šį klausimą tųkst,apčiams žmęnių. Del 
pilnos medikalčs ckzaminacijos, sirgųliavimų- km^jo ištyrimo, (čirškimų

' American Medicul Institute
2418 W. Madison St. Tel. West 186,4

— IŠTIRKITE MUSŲ ^LIUBQ NA^STf — 
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vakąrę kasdie

TeL Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Tel. Lafayette 4146

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

4 MODERNIŠKOS KOPlVCmS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

-tsiori'

AMBULANCE PATARNAVIMAS įįr ^TAKTĮ 
Me» visuomet teikiame širdingą, simpatingų įr ramų 
patarnavimą, kuomet jisi yra labiausiai reikalingas.- 

J. F. EUDEIKIS & CO.
! JŪSŲ GRABORIAI 

Didysii Ofisai ’ /

4605-07 South Hermitąge Ąvenųę
Viii Telefonait YARDS 174Ftr 1>42 ;

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. B. BLUMENTIIAL 
____ OPTOMBTRIST 

Praktikuoja virš 20 m.
4649 s. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 1

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street 

Room 1934 TeL Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0563 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olii—Utarn., Ketv. ir Subatos va^« 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčioi vaį|«

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DJt. J, GROUPE

4631, 8, Ashland Avė. Tel, Yards 6780
=s=^! ■-ir-""

DK. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas ' 
3147 So. Halsted Street 

Tel; Calumet 3294 
)S(jąo 9 iki 13 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare 

. .a.,; „i., u. —.

£ L. Daddonis, M.D.
4910 So. Micįigąn AvęnųeTd. K.aw«® 5107

9 m u valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

aį^art, Iventa^įenių ir įĮĄtvjftp4įfpm

lemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West 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. Halsted St. 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

■ 1 "* 1 ... .. . 1 " 'IW i

John Kuchinskaą
Lietuvis Advokatai ] 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9. ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKlf
ADVOKATAS

Miesto, Ofisas^ 77 Vasįįington St.
Room 1502 Tel. Central $97B 

Valandos : 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
—v6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. >Tel. Lafayette ^337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
x Tel. Boulevard 7589

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

. r- ■   * t   "i*""-............... ...  ....... . ■—i—W
Pbonf Ęoujevard 7<į4%

DR. C. Z. VEįJĘUS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
I »rti 47iOf«ic " "...... , .: ......

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117 
Telepbone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-> 
Telepbone Roomvelt 9090 g-, ■jA-gyM. rc

JOSEPH J. GRISH
| ^vokataą !

4631 So. Ashland Ava. 
Tel. Boulevard 2800

Re*. 6515 So. Sg, Jg

k
ii. 'A.-.



CLASSIFIED ADSjo sesuo.

Patente

Garfield Park
Iš PaŠalpinio Kliubo darbuotas Avė

lieki čia?

jus kepate duoną
programas

Cicero
Viešas pareiškimas

SJMMffiD\SHONWRLD

Kliubietis.

Kodėl Prarastas Vilnius
paraše UNTULIS

MADOSVaidilų išvažiavimas

CLASSIFIED ADS
VIII

didžiuliais

Žiur

Biznieriams
3263

Tr imis Spalvomis Automobiles

Už Vienos Spalvos Kainą

(Vardas ir pavardę) For Rent
(Adresas)Perkūnui* Seniui

atsiųsti 
Mieros

Radio Elektriška
Energija Užmuša

Šiandie Bus Lietu* 
vių Radio Valanda

Korteles, Labels ir kitus 
Spausdinius Padarome

Veikite greitai. 
6348 S. Campbell Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789

Darbas atliekamas greitai 
ir su skoniu.

Educational 
Mokyklos

—I Bargenas. Atsišauk pas

J. W. PFEIFFER IR CO. 
3517 Archer Avė.

Išleido Naujienų Bendrovė
Siųskit money orderį

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

t — Svečiuosna eiti šauni suk 
Pasiūti galima iš tamsesnes mate

Pas mus jau seniai yra toks 
įsitikinimas, buk pirkti kokias 
nors reikmenas pas kitataučius 
galima pigiau, negu pas savuo
sius. Ir, žiūrėk, šeštadienio va
karui atėjus, musų moters ei
na su krepšiais bargenų ieško
damos, o kitos net traukia tie
siai į Maxwell. •

Jei užklausi kodėl jos neper
ka reikmenų pas savuosius, tai 
dažnai išgirsi, atsakymą, jogei 
čia viskas brangu.

Praėjusį šeštadienį, turėda
mas liuoso laiko, nusprendžiau 
pažiūrėti, ar teisybę moters sa-

PARDAVIMUI 2 
gaudžius. Rendos už pirmą flatą 
antrą $35, priešais elės Katalikiškos 
nyčios, pus? bloko nuo McKinley 
ko. A

___j.™ $695 
kaip naujas.

$750 
I 8tO- 
1575 

750 
375 
475 
550 

$325

Užmuštas lietuvis 
gyvenanti farmoj Wisconsine. 

prašoma atsišaukti

■.ISTERINE
ASTE

Ar tiek daug duonos pa
klausiu Bložio.

— Taip, aš čia pusėtinai daug 
duonos parduodu — atsiliepė

3263 
nelė. 1. , _
rijos su baltu šilku padabinti. Sukirp
tos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 metų 
mergaitėm. .

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, 
kirpti paduotą blankui 
duoti pavyzdžio nume 
mierą ir aiškiai parašj 
dą, pavardę ir adresą. ' 
vyzdžio kaina 15 centų

JAUNA pora tuojaus paaukos gražų 
seklyčios setą, 9x12 Wilton kaurus, 9 
šmotų riešuto valgomojo setą, 2 pilnus 
riešuto miegamojo setus, lempas, cedar 
chest, gražius mažus kaurus, indus, elek- 
trikinį radio, valytoją, firankas; parduos 
už i dalį originalrs kainos.

7816 S. Marshfield Avė.

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

parašytą knygelę.
TURINYS

S. Halsted St., Chicago, 
įdedu 15 centų ir prašau 

man pavyzdi No, ^....... 
per krutinę

Rugp. 9 d. Garfield Parko 
Lietuvių Vyrų ir Moterų Pa- 
šalpinio Kliubo ^usirihkimas. 
Narių susirinko nedaug. Mi
tingą atidarė vice-pirmininkas 
G. Medelinskis. Pirmoj vietoj 
tapo perskaitytas iš pereito su
sirinkimo protokolas, kuris pri
imta kaip vienu balsu, kitokių 
svarbių reikalų nebuvo.

Kadangi tą pačią dieną turė
jo įvykti kliubo išvažiavimas, 
tai tuoj ant vietos tapo išrink
ti darbininkai. Diena pasitaikė 
nebloga, tad suvažiavime buvo 
nemažai narių ir svečių. Iš sve
čių kai kurie buvo atsivežę mai
sto ir stiprinosi prie savo sta-

BIZNIERIAMS IR VI
SIEMS NAUJAS PRA 

NEŠIMAS

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingoj■.

tis pasirodė stebėtinai (trumpa.
Dūsaudami, apgailestaudamit 

kad gyvenimo dienos ir naktys 
—ypač naktys*—taip greitai bė
ga, Vaidilos ir jų svečiai va
žiavo namo apie 6 valandą sek
madienio ryto.—Rep.

BARGENAS. Bizniavas namelis su 
groseriu; parduosiu pigiai arba mainy
siu ant loto. 4309% W. 63 St., Tel. 
Prospect 7737.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkštirai, spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimai. 

SOUTH-PARKWAY LAB.
403 E. 61 St. Tel. Normai 5303 
Vai.: 10 a.m. iki 5 p.m., 7 iki 9 p.m.

jančių tai į vieną pusę, tai j 
kitą. Prieinu krautuvę adresu 
2624 West 69 st. žiuriu, ir čia 
langas aplipintas surašais bar
genų, Per langą matytis, kad 
pilna žmonių. O viduj bėgioja 
bene keturi darbininkai iš vie
nos vietos. į kitą.

Man besidairant prie lango, 
štai ir J. Bložis atvažiuoja su 
Kavaliausko duona (iš Brighton 
parko). Net dvi beskes (kašes) 
duonos sunešė vidun.

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
Įsirengė pilną pasirinkimą Hardware ir 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų. 
Žemos kainos.

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

— O, kiek bakanų palieki 
dienai? ,

— Ne vienodai — sako Blo
žis. — Vieną kartą daugiau, ki
tą mažiau.

— Įdomu butų pamatyti kaip 
pastebiu.

— Orait — atsiliepia Bložis 
— jei nori pamatyti, tai užeik 
pas mus adresu 2457 West 46 
plaee, Brighton Parke. O kad 
būtumei šiur, tai gali patele-

Paskutiniil laiku General Electric 
Company išrado, savo rųšies* radio apara
tą, kuri ji įkaito vienu svambiausiu dvi
dešimto amžaius išradimų. . Tą apara
tą „Ji išmėgino ant daugelio gyvulių it 
žmonių ir pastebėjo, kad jis kUo^įrtL 
niau»iai, it (pądjentui nieko nejdučtapt, 
užfhuša ir prašalina visas žmogaus kūne 
esančias įvairių ligų bakterijas. Pradė
jus tyrinėti pamatyta, kad šis radio, apa
ratas nėra kas- kitą, kaip tik maža ra- 
dio, energijos padavimo, stotis. Tos 
pačios radio energijos, kuri persisunkia 
per jūsų namų sienas, per langus ir su
teikia jums muziką,: dainas užsukus 
priimtuvu, stovintį jūsų kambaryj. Toji 
energija, kaip dabar atrasta, turi ypaty
bę naikinti visas bakterijas ir mikrobus, 
kurios pradeda įvairias ligas jūsų kūne.

Kai prieš pc|rą faėtų sirgo Anglijos 
karalius, tai tasai aparatas daug prisi
dėjo prje jo pasveikimo.

Tą labai naudingą aparatą įvairioms 
ligoms gydyti naudoja ir Dr. Alex W. 
Marmor, kuri p, ofisas randasi 4409 N. 
Kedzie Avė. ’ * (Apgarsinimas).

Furniture & Fixtures 
______ Rakandai-Įtaigai

gloves wlth what 
it savas

reiki

PARDAVIMUI 35 kambarių hotelis, 
restaurantas ir boarding bouse, geroj 
vietoj ir prie geros transportacijos va
kariniame Cbicagos priemiestyje. Taipgi 
gera vieta dėl roadbouse. Rašykite Box 
1342, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Burlington gelžkelis rugpjū
čio 3 dieną užmušė Antaną 
Gricių. Nelaimė atsitiko kokių 
30 mylių tolumoj nuo Chicagos, 
r^’ftpli Aurora, III., kur Gri
cius dirbo kaip darbininkas. 
Darbinis traukinys perpiovė jį 
pusiau.

Antanas Gricius buvo užmu
štas pirmadienį, rugpiučio 3 d., 
o trečiadienį, rugpiučio 5 die
ną, gelžkelis jį palaidojo. Kur 
palaidojo — nežinia.

> Kelioms dienoms praslinkus 
po to įvykio Chįcagon parva
žiavo pora lietuvių, kurie dir
bo kartu su Griciumi ir matė 
kai jis buvo užmuštas.

Jie papasakojo, kad Griciaus 
uždarbis pasilikęs g^lžkelio 
kompanijoj.

Antanas Gricius, gyvas bū
damas, atsilankydavo Chicagoj 
pas A. Butkų adresu 2019 So. 
Union avenue. Gricius pasipa
sakodavęs, jogei turįs seserį, 
kuri yra ištekėjusi už farmerio 
Wisconsin valstijoj.

Butkus nežino kur Griciaus 
sesuo gyvena, nė kaip vadina
si vyro pavarde. Jis todėl krei
piasi per “Naujienas” prašy
damas Griciaus seserį atsiliep
ti nurodytu aukščiau adresu, 
o jis, Butkus, suteiks jai pla
tesnių žinių apie brolio mirtį,

kurios žo- 
dabar 

. 8VEI- 
Astiland Avė. 
nueikite pas 

bus per v SI u. 
atsinimg. Jus 

Žolių Vaistų

luoda H

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.

Pirmiausia perėjau Halsfed 
gatvės Bridgeporte patį cen
trą. Toliau pasukau 33 place 
vakarų link. Mačiau, kad Hal
sted gatvėj yra bargenų parda
vimui. O 33 place, jau nebe 
toli Auburn avenue, matau Mid- 
west krautuvę, kuri priklauso 
pp. Cibulskiams (836 W. 33 
place). Ir čia surašai bargenų, 
kaip HaĮsted gatvėj.

Užeinu viduh. Nagi, Jackau 
tu mano, moterų pilna krautu
vė. Už baro (kaunterio) ne
didelis pusamžis žmogus ir 
daug stipresnė už jį moteris 
dirba sukaitę kostumeriams at
laidus duoti (patarnauti) juo 
greičiau.

Pasirodo, kad yra visgi ne
mažai moterų, kurios supran
ta, jog ir kaimynėse lietuvių 
krautuvėse galima gauti reik
menų taipjau pigiai ir taip ge
rų, kaip kitur, <ti Norėjau dar 
paklausinėti pį). ^Cibulskių apie 
biznį, bet supratau, kad progos 
nėra, ba jie perdaug užimti.

Atlankiau kitą žymią lietu
vių koloniją

ŪMI MIRTIS 
Blakėms, tarakonams, uodams 

siems kitiems namų vabalams, 
kių naikinimas musų specialybė, 
kitę Seeley 3345 dėl nemokamos 
monstracijos.

CHICAGO GERMICIDE CO. 
17 South Paulina St.

Tel. Seeley 3345

Tačiau nežiūrint į tai, ko
misija, susidedanti iš Vilimai- 
čio, Medelinskio ir Brateno, su
gebėjo neblogą biznį padaryti. 
Kliubui, regis, liko apie $53 
gryno pelno. .

Sekamas kliubo susirinkimas 
įvyks rugsėjo 13 d., 1 vai. po 
pietų, Lawler Hali, 3929 West 
Madison St.

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

II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretikus.
Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstieČiariiš — baudžiava ir dangus. 
Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę. 
Vargas migino! Vargas lenkino.
Velniai, Raganos ir Teologai. .
“Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.
Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą. 
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.

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

lietuvių kolionijoj, gera 
Wallace St.

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kaurus ir 
radio

" JMarąuette Par
ką. Lietuvių feiziiio centras šioj 
kolonijoj yra (fe gatvė. Ar ir 
čia yra bargenų ?

Einu 69 gatve vakarų *link. 
Gatvė pilna lietuvių maršuo-

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

MOTINĄ ' HELENA
Garniausia Pasaiily ZoMninkC, 

Iča pagelbėjo tūkstančiams kentOjusl 
randasi Jos pačio»' asmeninėj 2OLI1 
KATOŠ sankrovoj 4037 $0. 
Nežiūrint kokia ’ litrą 1 serga te, 
Ją tuojaus. Nelaukite iki 
Jeigu jus atslnešlte ,‘š| apg 
gausite $1.00 bonką Specialių __ .. 
už" 25c. i Ateikite šiandie arba rašykite.

TOOTH
t .■ * -j ■ ., .‘Kjk’

PARDAVIMUI
Savininkas turi paaukoti 2 flatų murini 

—. 6 ir 6 kambarių, 2 karų garažas. Labai 
modemiškas. Aliejutn šildomas. Arti 
mokyklos ir bažnyčių. Kaina $16,500. Savi
ninkas — 1 flatas

8036 So. LafUn

Praėjusį šeštadienį, tiksliau 
bus pasakyti, naktį iš šeštadie
nio į sekmadienį Vaidilų Broli
ja turėjo išvažiavimą Coleman 
Grove, 6 ar 7 mylių tolumoj 
nuo St. Charles.

Nors Vaidilų “katekizmas” 
sako, -kad jie rerikasi rytuose, 
bet' mari atrodo, jog šį kartą 
buvo susirinkę vakaruose. Ir 
nepadarė klaidos, ba vieta miš
ke, kuris priklauso lietuviui 
chicagiečiui, yra tikrai graži: 
aukštokai ant upės ar ežero 
kranto (nakties tamsoj neįžiū
rėjau) pieva apaugus tankia 
žole ir apgaubta 
ąžuolais. Uždainuosi, tai skam
ba ąžuolynas, skrieja aidas per 
ežerą ir virpdamas miršta ato
kiau esančiam gojuj.

Dainų šiam išvažiavime ne- 
stokavo. Choristų ir solistų 
vedėjo garbė, be abejonės, pri
klausė drg. Kairiui. Ir iš -kur 
jis prisiėmė tiek energijos, iš 
kur prisirinko tiek dainų? 
Klausantis per naktį vis kito
kių ir kitokių dainų rodėsi, kafy 
lietuvių liaudies dainų rinkėjai 
iš Kairio išgirstų dar nemažai 
naujų, nors jau turėtų glėbius 
jų' surinkę.

Viena svarbesniųjų, “ceremo- 
nijiĮ” išvąjžipviiųę, buvo ayino 
kepimas. ’Kolt, ąvinas, kėp!ė, 
skeptikai laikėsi nuošaliai, gal 
būt labiausia, kad nereikėtų jis 
vartyti. Bet kai iškepė, o dar 
jie įleido dantis J avieną, tai 
visas skepticizmas pražuvo ir 
jie pasidarė pilni epikuriečiai.

Geram upui, žinoma, pagel
bėjo ir galionėlis-kitas skysti
mo, žinomo kaip “aqua vitae”, 
o taipgi pusbačkėlė lietuvių na 
cionalio gėrimų, kuris yra pa 
daromas iš miežių.

Šitokiose apystovose, dar su
sirinkus artimiausiam northsi- 
diečių būreliui ir laiminant'juos 
Vyriausiam 
Kriviui ir kitiems Brolijos tar

šį vakarą, tarp 6:30 ir 7:30 
vai., iš stoties W G E S 1360 
kilocycles, bus Lietuvių Radio 
Programas, kuriuos nuolatinai 
kas antradienio vakarą duoda 
Peoples Furniture Co. krautu
vės, 4177-83 Ardu 
2536-40 W. 63rd St

Kadangi 'radio klausytojai 
labai įvertina dainavimą mu
sų pasižymėjusių dainininkų ir 
dainininkių, todėl ir šiam va
karui laidėjai gavo daug už- 
pVašymų nuo klausytojų, idant 
padainuotų p-lė G. šidiškiutė, 
J. Romanas, A. čiapas, R. Ro
manas ir kiti, kurie jau yra 
užkviesti ir sakosi esą prisi
rengę šauniai padainuoti. Taip
gi bus graži muzika, juokai ir 
kalbos. Todėl galime tikėtis iš 
anksto, kad bus gražus ir įvai
rus

PARDAVIMUI 6 kambarių cottage 
modemiškas, 
vietai 3826

6 kambarius it 
$20. 
Baž-

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dieuomis ar vakarais. Del Informacijų 
, Sauk arba rąžyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

SpedallatM gydyme chroniškų ir nauju li- 
S. Jei kiti negafBJo jnmla išgydyti. atMlan- 

kit pas mane. Mano pilnas išegzamlnavi- 
mas atidengė jūsų tikrų liga ir Jei aš apel- 
imaln Jųa gydyti, aveikata Jume augryl. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus Jūsų 
kur Ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino Išegzaminarimo—kas Jums yra.

IŠSIRENDUOJA 5 kambarių flatas 
Renda pigi, Bridgeporto apylinkėj, 2 
augštas, su visais patogumais. Atsižau* 
kit pas savininką 3341 S, Halsted St 
Tch Prospect 3938«

čia visiems gerai žinomas 
biznieris, p. Petras Juknis, 4920 
West 14 Street, gyvena netoli 
30 metų ir visus tuos metus 
jis laikosi obalsio: Savas pas 
savą. štAi jo Išreiškimas:

“Paskutinėmis dienomis tu- I
rėjau reikalą deliai sąvasties 
vertos $65,000. Visa transak
cija buvo atlikta pagelba Uni- 
versal State Banko. Pats banko 
prezidentas, p. J. J. Elias, tar
pininkavo.

Ir drąsiai sakau: jeigu ne 
p. Elias gabumai, tai ta $65,- 
000 sąvastis butų žuvusi did
miesčio banke. O kiek daug 
tų pačių musų brolių lietuvių 
turi pasitikėjimą didmiesčio 
bankomis. Aš iŠ širdies pata
riu' savo broliams tautiečiams 
įvairiais reikalais kreiptis į p. 
Elias, Universal State Banke, 
o nebusite apvilti ne jokiame 
reikale. Petras Juknis.” .

PATENTAI
Varduokite savo patentą ar išradimą 

išstatydami savo modelį arba braižinius 
Antrojoj ir Didesnėj INTERNACIO
NALINĖJ PATENTŲ PARODOJ, 
CHICAGOJ. Tūkstančiai fabrikantų it 
patentų pirkėjų apžiūrės naujus išradi- 
nus ir patentus, kad juos paleisti mar- 
cetan. Labai žemos kainos. Jeigu 
us neturite modelio, užteks braižinio ir 

aprašymo. Rašykite dėl nemokamos 
cnygelės. B. Hamilton Edison, Manag- 

ing Director, International Patent Ex- 
position, Merchandise Mart, Chicago.

Help Wąnted—Femąlę 
_____ _ _ Darbininkių Reikią________

REIKALINGA moteris .arba mergina 
prie namų darbo. Anna Kumpus, Ar
cher Avė. ir Oak Grove Avė., Justice, 
Illinois.

jzdžių, prašome iš- 
blankutę arba pri- 

, pažymėti 
i savo var- 
iekvieno pa- 

, .... ,...... Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, Iii,

Šienligės ir Asthma 
Gyduolės Dykai

Išbandymui
ST. MARY’S, Kan., — D. J. 

Lane, aptiekininkas, adresu 715 Lane 
Building, St. Mary’s, Kan., išdirbinėja 
gyduoles nuo Asthma (dusulio) ir šien
ligės (Hay Feaver), kuriomis jis taip 
pasitiki, kad jis prisius $1.25 bonką 
per paštą kiekvienam,kuris tik jam pa
rašys. Jo pasiūlymas yra tokis, kad 
už tą bonką bus jam užmokėta tik ta
da, kad po vartojimo gyduolių jus bu
site pilnai patenkinti ir tik imantys gy
duoles bus sprendėjas. Prisiųskite savo 
vardą ir adresą jšiandie, pažymėdami kuo 
sergate.

PARDAVIMUI 3 kambarių namas 
?u uždarytu porčium, moderniškas, arti 
6 9 tos ir Western Avė.

Tel. Stewart 5415

PARDAVIMUI moteriškų rūbų siu 
vykia, biznis išdirbtas, darbo daug. 

f8O3 W. 46 St. <

Midland Parlor Setų išdirbystes sa
vininko, kuri randasi 4140 Archer Avė.

Aš turiu bizniavą namą Brighton 
Parke, labai geroj vietoj, kampinis, du 
Storai, 5 flatai ir vienai mašinai gara
žas. Aš noriu šitą namą mainyti anc 
kito namo arbo loto prie gatvekarių 
linijos. Priežastis tokia, — kad aš 
noriu atidaryt) kitą štorą tokį pat, kaip 
aš dabar turiu ant Archer Avė. z .

Vardas labai lengva atminti — * 

MIDLAND PARLOR.
FURNITURE CO.

Turėsime .labai didelį išpardavimą. 
Viskas bus parduota už pusę kainos.

4140 Archer Avė.
Tel. Lafayette 7404

20 W. Jacftton Blvd., netoli State St. 
Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 do oietu.

1929 Buick 5 pas, coupe su radio,™
1980 Buick 5 pas. sedanas, I. 

tiktai __________________________
1930 Auburn sport sedanas, rerlausiame 

vyjo
1028 Packard sėdanasi 6* dratiniat ratai, :
1931 Ford sport coupe................... ............. i
1930 Oldsmobile 5 pas. sedanas.--------i
1930 Oldsmobile convertible coupe,_ :
1930 Durant 5 pas, sedanas, --- -------I

HAMILTON MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučern? 
mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

STORADZIAUS RAKANDŲ BARGENAI
2 šmotų seklyčios setas ___________ $17.50
VVilton kaurai tiktai _______ — $5 ir suirs.
3 šmotų miegamasis Betas _________ $22.50
7 šmotų valgomasis setas  ........ . $17.50

AMERICAN STORAGE FURNITURE CO.
6701 S. Halsted St. ir 423 «3rd St.

Kiekviena moteris ' kuri nori gražiai 
apsirengti, bėt. 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 pąternas 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.

Linksma ant farmų
400 akrų farma, juodžemis. Vidu

tiniai budinkai. Tik 60 mylių nuo 
Chicagos. Parsiduoda pigiai.

520 akrų farma, juodžemis, su miš
ku, geri budinkai. Tik 60 mylių ųuo 
Chicagos. Mainys ant namo.

' 200 akrų farma su ežeru, arti Grand 
Rapids, Mich. 8 kambarių stuba, kiti 
gert budinkai. Su gyvuliais. Mainys 
ant namo.,

80 akrų farma. Geri namai. Su 
gyvuliais. Mainys ant namo.

S. L. Fabian & Co.
809 W. 35th St.

*k Boulevard 0611

Business Service

POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAI

20 rolių Craftex popieros, užtekti
nai dėl sienų vidutiniškos seklyčios Jt 
valgomojo kambario, sn viskuo $14.00.

CONNORS
Tel. Raddiffe 3284

. Antradienis, rugp. iš, 1931
-------- *.   -;-*.... ...—--.......................................................................... I 

tonuoti taip: Lafayette 4445.
Ir tada jau pasakys kokiu lai
ku galima matyti duoną ke
pant.

Įsėdęs į vežimą, jis nuvažia
vo. Aš gi traukiau poliau.

Reikia pasakyti, kad! ir lie
tuviai, nors palyginti dar ne
didelis skaičius, pradėjo daryti 
bargenų pardavimus savo biz- 
niavietėse. Tai rodo, kad nors 
povai, bet vis labiau įgunda ir 
lietuviai Amerikos biznio me- 
todoms. Reporteris.

(Miestas ir valstija)




