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Lietuvos Naujienos
Didelė Dovana Lie

tuvos Žurnalistų 
Sąjungai

Bus įgyvendintas susi* 
tarimas dėl lenkų pre
kių vagonų tranzito Lie

tuvos gelžkeliais

Vyriausybė pasiuntė 
papai ultimatumą 
dėl kardinolo žygių

3 užmušti Lietuvos 
bedarbiams susi

kirtus su policija

pasiu- 
Sąjun- 
kvadr.

Vyskupai, vienuolynai, Alfonso 
* ir aristokratai ruošia sukili

mą prieš respubliką.

Bedarbių būrys norėjęs pereiti 
į Sovietų pusę

Madridas, Ispanija, rugp. 23. 
Jaunos Ispanijos respublikos 
valdžia skubiai griebėsi prie
monių išvengti ginkluoto reli
ginio karo Navara, Baskų ka
talikų apgyvento] kalnuotoj 
šiaurinėj provincijoj, kur mo- 
narkistai viršija republikonus. 
Į šią provinciją jau nuo seniau, 
kaip patirta, karaliaus Alfonso 
šalininkai iš Francijos šmuge- 
liavo ginklus ir kurstomąją li
teratūrą.

Baskų kontr-revoliucinis ju
dėjimas esąs iššauktas ypatin
gai kaip pasekme katalikų 
spaudos kurstymų, įkvėptų 
kardinolo primato Pedro Segu- 
ra, esk-karaliaus Alfonso ir jo 
aristokratų ir turtingų vienuo
lynų, valdančių $13,500,000 
turtus.

Vilnius, Lietuva, rugp. 22. 
A. P. praneša: Pasienio sargy
ba, kuri yra papratusi nuginti 
atgal pabėgėlius iš Sovietų Ru
sijos, šiandien susirėmė su pen
kių dešimčių bedarbių grupe, 
einančių į priešingąją pusę ieš
koti darbo prie sovietų staty
bos ant Dniepro upės. Trys 
žmonės užmušti ir dvidešimts 
du areštuoti.

(Kadangi nepriklausomosios 
Lietuvos sienos šiuo tarpu ne
susiduria su Sovietų Rusija, 
reikia spėti kad šioje žinioje 
kalbama apie bedarbius, ėju
sius į Sovietų pusę iš lenkų 
okupuoto Vilniaus krašto, to
dėl žinios užvardymas, kad 
“Trys užmušti Lietuvos bedar
biams ir policijai susirėmus” 
yra tendencinga).

[Acme-P. B A*. Photo]

Kubos revoliucija nepasisekė dėl išdavimo
čia matomi buv. Kubos prezidentas Menocal, sukilėlių vadas ir jo sūnūs (abudu centre), 

supti Machado kareivių, vedant į Kabanos tvirtovę.

Darbiečių valdžios 
Anglijoje kritimas 
esąs neišvengiamas

Opozicija ir darbo unijos ne
pritaria valdžios planui

ap-

Dvasininkų ir monarchistų 
. bendras frontas

.Šiaurės provincijoj uždaryti 
visi katalikų laikraščiai po to 
kai vyriausybė patyrė, kad tam 
tikras Baskų komitetas rengėm 
si mieguose Bilbao, San Se- 
bastian ir Pamplona atspaus
dinti ir paskelbti manifestą, 
šaukiant šiaurės provincijas 
sukilti prieš “bedieviškąją res
publiką” ir kviečiantį gyvento
jus su ginklais eiti į kalnus.

Šiauriečių monarkistų katali
kų sukilėlius organizuoja tūks
tančiai karininkų, kuriuos nau
joji respublikos valdžia paliuo- 
savo iš armijos į rezervą, pa
liekant jiems pilną algą. įkvėp
ti kardinolo Seguros slapto ap
linkraščio miestų Huelva, Cor- 
doba, Cadiz ir Seville katalikai 
išleido manifestą, pareikšdami, 
kad jie ginsią bažnyčią visomis 
reikalingomis priemonėmis.

šeši mirė kare su ban
ditais New Yorke

New York, rugp. 23. Perei
tą penktadienį čia miesto gat
vėse įvyko kruvina kova tarp 
policijos ir būrio banditų. Ko
voje krito 2 policistai ir 3 ban
ditai. Vienas policistas ir 4 m. 
mergaitė mirė nuo žaizdų. Dvy
lika sužeista pašalinių žmonių.

Pereita savaitė čia pasižymė
jo skaitlingomis aukomis. 
Brooklyno saliune mirtinai pri
mušti trys gengsteriai. Kitą 
dieną rastas sušaudytas gengs- 
teris pakelėj Brooklyne. Dar 
kitą dieną užmušti du žmonės 
karštoje gengių kovoje.

40 žmonių jau apkaltin
ta Harlane

Pagavo slaptą kardinolo 
dokumentą

Madridas, rugp. 23. Respub
likos valdžia pasiuntė Romos 
papai reikšmingą protestą dėl 
kenksmingo veikimo ištremto
jo kardinolo primato Pedro 
Seguros; prie protesto yra pri
dėtas ultimatumas, kuriuo rei
kalaujama šventojo sosto per 
penkias dienas pasiaiškinti, ar 
jam yra žinomas dokumentas, 
nesenai atimtas pereinant ru- 
bežių iš katalikų kunigo. Tą 
dokumentą rado laike kratos 
pas Justo Antonio Eucheguren, 
Viktorijos generalį vikarą, slap
tai keliaujantį pas Mugica vys
kupą.

Slaptame dokumente kardi
nolas Segura įsako visiems Is
panijos vyskupams kenkti vi
somis priemonėmis, kad res
publika “neįsigalėtų”, taip pat 
liepia skubiai išparduoti visus 
bažnyčių turtus ir pinigus iš
gabenti j užsienius.

Harlan, Ky., rugp. 23. Dar 
10 žmonių apkaltinta sąryšy 
sil darbininkų riaušėmis anglių 
kasyklose. .Pirmiau buvo ap
kaltinta 33 angliakasiai, kalti
nami užmušime Evarts riaušė
se. Tarpe naujai apkaltintųjų 
yra Arnold Johnson, Amerikos 
Civil Liberties unijos atstovas.

Tūkstančiai žuvo; 30,- 
000,000 be pastogės
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Shanghai, Kinija, rugp. 23. 
Yangtse upės potvynyje žuvu
siųjų skaičius spėjamas tūks
tančių tūkstančiais. Tvanas už- 
sėmė 10,000 ketvirtainių mylių: 
30,000,00d žmonių liko be pa
stogės ir be jokio maisto. *Upė 
pakilo 52 pėdas. Laivai plauko 
miestų gatvėmis.

Nepagavo banditų, are
štavo apiplėštąjį «

Ekskaralių Alfonso 
šaukia į teismą

Uždraudė bažnyčioms par
davinėti turtus

Revoliucija Kuboje 
pasibaigė Machado 

laikinu laimėjimu

New York, rugp. 23. žydų 
biblija yra labiausiai išsiplati
nusi knyga pasauly. Jos yra 
vertimų į 919 įvairių kalbų

New York, rugp. 23. — Da- 
mar Nabil, savininkas icė cream 
parloro Broęklyne, tapo užpul
tas 3 plėšikų, kurie iš jo atė
mė $21. Nabil pradėjo į juos 
šaudyti, bet nepataikė. Du po- 
licistai tai pamatę taip pat pra
dėjo šaudyti į bėgančius ban
ditus, bet nepataikė. Iš piktu
mo jie areštavo pat j Nabil.

Į*1"

Londonas, rugp. 23. Visos 
savaitės posėdžiai tarp darbie
čių vyriausybės ir opozicijos 
grupių, konservatorių ir libe
ralų baigėsi trumpu biuleteniu, 
kad “vyriatisybė baigia planą, 
kuriuo tikimasi bus išspręsta 
situaciją”.

Aiškėja, kad jokių susitari
mų su opozicija neprieita ir 
kad darbo unijų kongresas taip 
pat nesutinka su valdiškų pa
šalpų (cSole) ir valdininkų al
gų sumažinimu, kad butų gali
ma išlyginti $600,000,000 defi
cito biudžete.

•Pranašaujama, kad MacDo- 
naldo vyriausybės krizis yra 
neišvengiamas. Karalius Jurgis 
skubiai grįžo iš atostogų ir 
konservatorių vadas Stanley 
Baldwin grįžo iš Paryžiaus. Ei
na gandai, kad karalius pave
šiąs Baldwinui sudaryti naują 
kabinetą. ,

Karštas oras daugina 
nusikaltimus

Paryžius, rugp. 23. Daktarai 
ir juristai čia svarsto klausi
mą, kiek daug karštis priside
da nusikaltimų padaugėjimui. 
Rasta, kad karštomis dienomis 
daugiau yra geriama, o pasi
gėrę daugiau daro netvarkos. 
Bet sveiko proto žmonės nepa
siduodu karščio jtakai.

Vyrus mylėti perdaug 
nuobodus dąrbas

Londonas, rugp. 23. Palei 
Crinoca upės Venecueloj gyve
na puslaukinė giminė, kurios 
moterys yra visų negražiau
sios pasaulyje. Tačiau jų vy
rai ir jas myli, tik jos pačios 
nemėgsta jų, nes sako, pemuo- 
bodus darbas.

Madridas, Ispanija, rugp. 23. 
Seimas sutiko su prezidento 
Zamora pasiulymu, kad eks-ka- 
ralius Alfonso butų pašauktas 
prieš parlamentą į teismą, at
sakyti už Morokos karo ir ki
tus nusikaltimus, o kiti senojo 
režimo nusikaltėliai } kad . butų 
atiduoti • specialiam tribunolai.

Vyriausybė išleido įsakymą, 
kuriuo bažnyčiai uždraudžiama 
parduoti arba išgabenti į užsie
nius bažnyčių., ir vienuolynų 
turtus arba ištraukti iš bankų 
pinigų daugiau negu reikalinga 
einantiems reikalams. Dvasiš
kiai, kurie nusikals šiam įsa
kymui, bus baudžiami visų, tur
tų konfiskavimu.

Šienlige sergančiųjų 
piknikas

Newcastlc, Ind. rugp. 23. Šio
je valstijoje yra -įsisteigusi 
šienlige sergančiųjų asociacija 
(Hay Fever Sufferes’ Associa- 
tion), į kurią įeina Indiana, 
Ohio ir Illinois “šienligoniai”. 
Pereitą šeštadienį jie turėjo čia 
savo pikniką.

New Yorke bus didžiau
sias teatras

New York, rugp. ^3. “Radio 
Mieste,” greit bus pradėtas sta
tyti $7,000,000 kainos teatras 
dėl 6,500 žmonių. Namas bus 
375 pėdas aukštas. Jo vieta 
tarp 5th ir 6th avenue ir 50th 
ir 51st gatvių.

Mormonų stebuklas pa 
sikartojo

Cogswell( N. D. rugp. 23. Ra- 
nadoj užėjus sausrai pulkai 
vandeninių paukščių , atlėkė ir 
pradėjo lesti Sąrančius. Daug 
laukų zjau visai apvalyti nuo tų 
gyvių.

Sukilėlius išdavęs Santa 
kariuomenės vadas

Cktra

Havana, tKuba, rugp. 23. Pe
reitą šeštadienį grįžo iš karo 
lauko prezidentas Machado ir 
lydimas viso pulko ginkluotos 
slaptosios policijos bei raitų 
kareivių skubiai nuvažiavo j 
savo rumus; Visa Havana pri
pildyta Machado šnipų,- kurie 
su kulkosvaidžiais ant stogų 
sergsti gatves.

Revoliucija skaitoma, baigta. 
Nepasisekimo priežastys buvę, 
viena — trukumas organizaci
jos tarpe sukilėliu, kita ■— la
bai gerai sutvarkytą Machadb 
žvalgyba, ir trečia — išdavi
mas. Santa Clara provincijos 
kariuomenės vadas buvo paža
dėjęs sukilimo vadui Menocal 
tuojau pereiti jo pusėn, bet kai 
sukilimas prasidėjo jis nė tik 
neperėjo, bet pats prisidėjo 
prie Menocal ir Mendieta areš
tavimo. '

Sukilėliai dar neišnaikinti ir 
sako truks dar porą savaičių. 
Studentai, kurie ir čia faktinai 
pradėjo sukilimą savo riaušė
mis prieš diktatūrą, dar nepa
siduoda ir Havanos mieste dar

Inž. L. Jachimavičius 
lė Lietuvos žurnalistų 
gai didelė dovaną: 500 
metrų žemės sklypą žurnalistų 
poilsio namams statyti. Tas 
sklypas yra pirmajame Nimer- 
zate, apie 3 kilometr. nuo SPa- 
l'angos. Kaip žinoma, to Nimer- 
zato kavinė yra pasidariusi 
nuolatinis Palangos vasarotojų 
popietinių pasivaikščiojimų “fi
nišas”. Sklypas bus pasirinktoj 
vietoj— tarp plento ir juros, 
truputį arčiau j Palangą nuo 
pirmosios kavinės, šiomis die
nomis Žurnalistų Są-gos ats
tovai vyks į < vietą nustatyti 
sklypo ribas. Po to bus sudary
ti ir nuosavybės dokumentai.

žurnalistų Sąjungos pirmi
ninkas ir sekretorius, išgirdę šį 
pasiūlymą, Sąjungos vardu pa
reiškė p. inž. Jachimavičiui 
nuoširdžią padėką. P. Jachima
vičius palinkėjo žurnalistų Są
jungai pasisekimo greičiau nau, 
jame sklyje įsikurti, reikšda
mas vilties, kad jis, gal, ne
paskutinis tuo būdų eina spau
dos darbininkams į pagelbą.

P. inž. Jachimavičius taip pat 
po 500 kvadr. metrų skiria Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
profesūros poilsio namams ir 
tiek pat geležinkelių valdybM

Teko sužinoti, kad Susis, 
ministerijoj išdirbamos tam 
tikros taisyklės lenkų prekių 
vagonų tranzitui Lietuvos gelž
keliais reguliuoti.

Kaip žinoma, pavasarį gelž- 
kelių konferencijoj Kaune at
siekta susitarimas, kad Lietu
va leis savo gelžkeliais lenkų 
prekių vagonus, ar į Lenkiją 
adresuotus tiesioginiais važta
raščiais, o lenkai iš savo pu
sės turės praleisti Lietuvos 
prekių vągonus, ar į Lietuvą 
adresuotus taipogi tiesiogi
niais važtaraščiais per lenkų 
koridorių. Tačiau, ligšiol šis 
susitarimas . faktiškai dar ne
įgyvendintas.

Didelis gaisras teis Pro 
veniškiais sunaikino 

apie 30 ha miško
Kauno ugniagesiai apie 13 

vai. gavo žinią, kad ties Pro- 
veniškiais dega miškas; pra
šytą pagalbos.

Ugniagesiams su mašinomis 
dasigauti ten buvo neįmano
ma.

Kariuomenės gaisrininkų 
brahdmajoras p. Ružancovas 

su kareiviais vy- 
kurioj p. inžinierius ilg» huk». kurižb i’ Hv^ko
tarnavęs.

Užsienių pasų ir vizų 
taisyklių pakeitimo 

projektas ,
Vid. reik. n\in. išdirbo pro

jektą užsienio pasams, leidi
mams ir vizoms duoti taisy
kles pakeisti. • Pagal šitą pro
jektą ateity busiančios teikia
mos lengvatos užsienio pasui 
ir išvažiavimo vizai gauti ir 
tiems, kurie vyks į užsienį gy
dytis ar mokytis, 
gydymo ar mokslo

apie 300 asmenų.
Kai gesintojai nuvyko, ugnis 

į’au buvo apėmusi tris miško 
kvartalus, apie 30 ha. Gaisras, 

nežiūrint, kad pelkėta vieta, 
vėjeliui pučiant, plito nepa
prastai greitai. Ugniagesiai ta
čiau šluotomis ir kastuvais 
Ugnie! plitimą sustabdė ir gai
srą likvidavo.

Po gaisro matėsi daug iške
pusių gyvačių ir kitų gyvių.

Gaisras buvo matyti ir iš 
Kauno.

siduoda ir Havanos mieste 
laukiama nerimų. x

18 moterų vysis 
vyrus

37

Longbeach, Cal. rugp. 
čia įvyks prizo lėkimas, 
mėjusieji gaus $25,000. Lenk
tynėms užsirašė 37 vyrai ir 18 
moterų.

23.
Lai-

ga šunims bedar
biams šelpti

Philadelphia, rugp. 23. Ani- 
mal Rešcue League Shelter ne
beturi vietos šunims, kuriuos 
bedarbiai Savininkai paleidžia 
į gatves. Šunų “bedarbių” skai
čius padidėjęs du kartu.

Moteris nebeištelpa pro 
duris

Kam širdis sprogstą, 
galima susiūti

nors tokių 
įstaigų bu- 
ekskursijų 
busiąs ap-

• \

Tautininkų suvažiavi
mas

Chicagai ir ąplęlinkei federa 
lis oro biuras Šiai dienai pra
našauja: /

Didėjantis debesuotumas; ga
limas lietus; švelnus ir viduti
nis . pietvakarių vėjas*

Clarksburg, W,’Va. rugp. 23. 
Tūla negrė'moteris per dvejus 
metus užaugo 200 svarų ir, da
bar sveria 700 svarų. Kadangi 
per visą tą laiką ji neišėjo pro 
duris, tai dabar nebeištelpa
teks nugriauti sieną,

r -i.

ir

San Francisco, rugp. 23. Me
dikų konferencijoj tapo galuti
nai nustatytą, kad < žmogaus 
Širdis gali būti susiūta ir gy
vybė išgelbėta. Tokių operaci
jų dar labai nedaug tepadary-

vykimas į užsienį 
sunkintas. Numatyta, kad eks
kursijoms' lengvatos bus tei
kiamos išvažiavimo vizas gau
nant tik tada, jei jų vykimas 
į užsienį bus tam tikros įstai
gos pripažintas naudingu. Be 
to, tas projektas numato kai 
kurias lengvatas Amerikos 
Jungtinių Valstybių piliečiams 
ir Lietuvos piliečiams, gyve
nantiems Amerikoj, jiems be
silankant Lietuvoje,

Kuriame esą dalyvausią apie 
10,000 dalyvių, įvyksiąs rugpjū
čio 26 
vausią 
tingos 
sybė.

d. Suvažiavime daly- 
šiaulių, Mažeikių, Kre- 

tautininkai ir vyriau-

Žymus Amerikos žydų
- svečias

Ateinančio sezono sim 
foniniai koncertai

žada būti nepaprastai įdo
mus. Jiems diriguoti susitarta 
jau su garsiausiais dirigentais 
kaip švedas šneifogtas, Oskar 
Frid, prancūzas Gaston |Pulė, 
Gaj ardas. Koncertuose dalyvaus 
žymiausi solistai kaip smuiki
ninkai— Cyganov, vengras Zi- 
geti, čekas Pšichoda, pianistai 
— Ed. FiŠer, Eg. Petri, Bace
vičius, italas Zeki ir k. Ėe to, 
bus duota pasirodyti Kačinskui 
ir porą kartų B. Dvarionui, 
žinoma musų dirigentai ip. 
Kelpša, p. Bukša taip pat diri
guos.

Vakar Berlyno traukiniu at
važiavo į Kauną, kilęs iš Lietu- 
Vos, Bostono Mass. Amerikoj 
valstybės gynėjas mr. Stovn su 
žmona. Jis yra žinomas kai
po vienas kilusių iš Lietuvos, 
Amerikos žydų Federacijos kū
rėjas. Mr. Stown prieš porą 
metų irgi buvo aplankęs Lie
tuvą. Vakar vakare jis išvyko 
į jo gimtinę—Merkinę.

Liepoja — Kaunas,
šeštadienį 'atnaujintas tiesio

ginis geelžinkelių susisiekimas 
tarp Liepojos ir Kauno.

..................—   - - -................... ......... —- - 
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LIETUVON
Siunčiame Pinigas Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai. Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
t789 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai. Iventadieniais nuo
9 iki 1 valandai.

ė=s=sž



m ’

KORESPONDENCIJOS
■R-M——MORRMI i I i i I m i ii i I^UMdimpilĮ II II I

• \ *—w
Detroit, Midi.

352 kuopos ir visų SLA 
narių žiniai

Manomo, jog bus svarbu pra
nešti visuomenei, kas dedasi 
SLA 352 kuopoj. Pastaruoju 
laiku ji perdaug nuprogresavo 

. į atbulu pusę. Detroitiečiai ir 
kitų kolonijų lietuviai žino, kad 
3p2 kuopa turėjo savo benų. 
Lietuvių nepriklausomas benas 
gyvavo nuo seniau. Bet štai 
pernai rugsėjo 7 d. buvo priei
ta prie išvados, jog kuopai rei
kalingą turėti savo benas, nes 
tuo budu ji galės geriau augti 
ir progresuoti. Kuopa su Lietu
vių Benu padarė sutartį trims 
metams. Benas turėjo prisidė
ti prie SLA 352 kuopos ir tar
nauti Susivienijimo naudai. Be
no nariai bėgiu 60 dienų turė
jo patapti Susivienijimo na
riais.

Nuo pąt savo prisidėjimo 
prie kuopos benas visą laikų 
tarnavo Susivienijimui Tapo 
sudaryta specialė komisija, ku
rion įėjo trys atstovai nuo 
kuopos ir trys atstovai nuo be- 
no. Tai komisijai tapo pavesta 
rūpintis visais beno reikalais.

Benui teko dirbti gana sun
kiose sąlygose. Jis turėjo pri
silaikyti kuopos disciplinos. 
Kuopos parengimuose jis grojo 
be jokio atlyginimo. Kuomet 
benas patarnavo kitoms orga
nizacijoms, tai pusę savo uždar
bio turėjo duoti kuopai.

Nežiūrint į tai, benas pra
dėjo smarkiai augti ir progre
suoti. Jis stengėsi su kuopa pa
darytų sutartį išpildyti. Tąčiau 
visai kitaip pasielgė kuopa. 
Prasidėjo agitacija, kad benas 
jau nebėra reikalingas. Girdi, 
blogi laikai, kuopa pinigų ne
turį o tųp tarpu beno išlęjky- 
mas brangiai atsieina.

Kąd dabar blogi laikai to, 
žinoma, niekas nei nebandys 
užginčyti. Tiesa ir tai, kad be
no išlaikymas brangiai kainuo
ja. Bet be pinigų juk nieko ne
nuveiksi. Ir kieno gi kaltė, kad 
beno negalima išlaikyti? Atsa
kymas gali būti tik >vienas: 
kuopos. Kodėl kuopa buvo to
kia neveikli? Kodėl ji snaudė 
ir net kliudė veikti tiems, ku
rie norėjo veikti ?

štai pusmetiniame kuopos 
susirinkime kai kurie nariai 
tiesiog pareiškė, jog benas ne
bėra reikalingas. Tas susirin
kimas įvyko liepos 5 d. Nariai 
tapo įtikinti, jog kuopa ilgiau 
nebegali benų palaikyti, kadan- 

’ gi nėra pinigų. Liko nubalsuo
ta benų likviduoti.

Reiškia, SLA 352 kuopa su
laužė su Benu padarytų sutar
tį. Tai labai negražu. Ta kuo
pa savo laiku labai didžiavosi, 
jog ji turi savo benų ir bend
rai dirba progresui. Dabar pa
tys galite spręsti, kaip kuopos 
ponams rupi beno išlaikymas.

Mes, beno nariai, taip pat 
esame ir Susivienijimo nariai, 
todl’l ir skaitome reikalingu 
pranešti visuomenei, kaip iš 
tiesų atsitiko. Mums atrodo, 
kad sutarties laužymas nėra 
geras daJykas.

, L. Beno Komitetas: 
Instruktorius ir pirm. J. Gugias,

Ižd. K. Valužis, 
Sekn, J. Kučinskas.

Bigelow, Ark.
Lietuviai farmeriak — Juodukų 

gyvenimas

buvo ganą lietingą, tad viskas 
gerai užaugo. Maisto bus pa
kankamai. čia gyvenantieji lie
tuviai yra patenkinti ir sako, 
jog į miestų jie daugiau nebe
grįš.

Bigelovv randasi apie 40 my
lių nuo Littlc Rock. Tai valstL 
jos sostinė, žemė aplinkui yra 
kalnuota. Visur matosi žaliuo
jančių medžių. Yra taip pat ir 
pušų, kurios visuomet žaliuoja.

Oras labai sveikas. Tiesa, va
sarų kartais yra pusėtinai karš
ta. Bet už tai žiemos gana 
lengvos: ' sniegas čia pasirodo 
tik retkarčiais. Gyvuliai gano
si beveik per visų žiemų, tad 
nereikia daug pašaro.

Žeme yra gera ir jų lengva 
išdirbti.
Bulvės 
metus, 
neša.
vasara
Mokesniai, palyginti, maži. Už 
ūkį su gyvuliais mokama nuo 
penkių ligi penkiolikos dolerių 
per metus.

Viskas auga gerai, 
sodinama du kartus per 
Sodai irgi gerus vaisius 
Uodų kaip ir nėra, tad 
galima miegoti lauke.

—- ---- r----- ,
žemutinė j. Arkanses cįalyj, L 

y. Misąissippi Valey, žemė 
sur yra lygi, kaip ataias> ir 
niekur, miškų nesimato. Stam
bieji žemės savininkai augina 
mędvilnę i* kornus. ‘-ĘatydT 
vininkai paprastai čia negyve
na. Dirba tose medvilnės plan
tacijose daugiausiai juodukai, 
kuriems beveik jokios algos ne
reikia mokėti. Jiems duodama 
valgis, ir. kartas nuo karto, su-, 
rengiama piknikai.

Juodukų stubos yra tikri 
laužai. Dažnai sunku yra at
skirti tas stubas nuo gyvulių 
tvartų. Primena tie laužai 
skruzdynus, — vaikų devynios 
galybes. Užtikti dvyliką vaikų 
vienoj 
prastas, dalykas.

Kaip tokios šeimynos gyver 
na, tai tiesiog sunku ir įsivaizr 
du^ti. Bet juodukai visuomet 
yra linksmi -ir savo likimu W 
si skundžia. Jie, mat, priprato 
gyventi tokiose apystovose ir 
jaučiasi laimingi. '

Teko pastebėti, kad šiojį vie
toj žmonės abelnai yra tingus, 
o juodukai tai ypatinga*., Ma
tomai, klimatas daro žmonėms, 
didelės įtakos. —F. Žavisi.

šeimynoj čia yra pa-
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Turėdamas atostogas, aš apr 
lankiau tų mažai kam lietuvių 
težinomų apielinkę. Rodosi, 
toj vietoj sunku butų surasti 
lietuvį, bet taip nėra. Keli lie
tuviai ūkininkai apsigyveno ir 
šioj pietinėj valstijoj. Tiesa, 
jie čia apsigyveno dar nese
niai.

Ši vasara. Arkansas valstijoj

(Tęsinys)
X

Mano bendras taip išsigando, 
kad net bemaž per partišinų 
neperšoko. Mat jam buvo pir
mas tokis atsitikimas. Tai ir 
manė,* kad jis kų sugadino. O 
mane nebilys juokas net uždu
sinti galėjo. Paaiškinus dalykų 
stovį, jis nusiramino, nes ži
nojo, kad bėdos nepasidarė nė 
sau, nė kitiems.

Traukiniui pribuvus, aplei
džiame Berlynu ir išvykstame 
į W£stfalijos rdidmie^tj • — 
Dormoundų. Bet, deja, mums 
buvo įsakyta per žinovus, kad 
išlipti Dormounde prie miesto 
Kurll, delei parankumo suras
ti adresantų, Nurodymas bu
vo geras, bet ne mums. Na tai, 
kad to gero nurodymo nenusto
jus, mes net tuoj iš Berlyno 
išvažiavę ėmėm klausyti mies
tų bei miestelių vardus, idant 
jį nepravažiavus. Apie ketvir
tų valandų ryto pasigirdo kon
duktoriaus balsas “Kurll”! Nie
ko. nelaukdami viską susi-, 
graibstę išlipome. Bet pasiro
dė auses kaltė. Tas miestukas 
ne Kurll, o Fuyll. čia gavome, 
laukti kelias, valandas iki kitas 
traukinis atėjo, kuriuo vėl iš
važiavome į Kurll. Kada “sa
vo” Kurll privažiasume ir aiš
kiai girdėjome jo vardų, iššau
kiant, bet laukan iš. traukinio 
nelipome. Bijojome kitos klai
dos — nuva^iavb į galų Dor- 
mounth miesto, kuris nuo Kurll 
buvo apie 10-15 mylių (angliš
kų).

Išlipę stotyje ir dįairomės it 
garniai pavasarį parlėkę. Sto
ty}, žinoma, nebusi. Reikia ieš
koti išeities — 
santų. Išėję iš stoties vd dai
romės kur eiti. Mums ten be? 
sidairant, prieina prie musų 
apšepęs lenkas ir klausia, kur 
mes norime eiti. Gal jis galė
siąs mums kuomi pagelbėti. 
Mes padavėme jaln adresų ir 
prašome, kad jis mums nuro
dytų kelių kaip dasigau/įi į, tų 
viętų. Jis mudu užtikrino^ kad 
jis mums tų aerų padarys.

Kadangi dar buveine mes be 
pusryčių, tai visų pirma mes jį 
užkvietemo eiti į karčiamų pa
valgyti pusryčius. Jis sutiko, 
nes kiek buvo galima pastebė
tu tai dar ir jis pats buvo be 
pusryčių. Susėdome apįevstaįą, 
pasiprašėme alaus, iš ’ krepšių 
išsiėmėm^ lašinių ir t. U Tai
gi pasivalgėme skanius pusry- 
čiup. Pavalgę ėjoiųe ięškotj ad- 
resanto. Vaikščiojome po. did
miestį Dormounth ir ie£kojoipe 
adresanto net iki 3 vai. po piet,

susirasti adre-

v<Įi tik nS jau buvau b»priimąs jie i* ma
fijos taitM kaitoj4 pumįp-;!^ 
«fas, kuri#;

mas grįžau atgal ‘węstfalijoh -r 
ir ftindą^ 24^ ^p^dę geW^ K * 
po žeme į mąftias ir ten diK* > j 
tyaų, ijki buyty| 
ti Lietuvon, mat, vyresnis brp- . 
lis turėjo išeiti į- kariuomenę j Į 
ir nebeliko kam jamv-■ , -a.................................... v — . t* 1

1 i

Mį. ta*. man

. į (Bu^ iaugi^U) 
-r į—- ‘iii- *

tuvon, tajn, ifcį buvau
įverstas apleisti l$>t, caras 
ir mane norėją paimti į kariuo
menę, nuo kurios aš nuo 

;savo/ lfudiky$t'Č8 btąvau atsiįą- ■ 
-kęs. Taigi nieko daugiau nebe
liko, kaip apleisti savo numyli’ 
tų tėvynę, ir dagi ant visados! ’

Račiaus, prieš išvažiuojant ųe- : 
galėjau vieno dMkto užmirkti 
—tai savo mylimos Onytės^ su 
kuria kartu augau, tartum yie- j 
pių tėvų vaiM; ir su, Mria sų- i 
silaukęva keturis sūnūs M’Vr- 
rias dukteriase (Dvi d,ultte^ys: ir 
vienas sūnus pasimirė nesulau
kę vienų metų amžiaus). Taigi 
.pradžioje, birželį mėm m • 
apsivedeva, o pabaigoj1^ I 
įm^ą. apleidova .Lįetųvų šj^osty- 
«dąmi daug gąililigty irj 
grūmodami baisiajam Husijos, ■ 
carui. -ii

MENAS
i LIETUVON

^UdW.Žmūnėsir 
KariaLietuvos bankai

..... ""■»■■—.——m i
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' V^€v^ ?ysJ°s 
IŠGYDOMOS BE

į OPERACIJOS
; Viskas $25 be extra 

damokėjuną
Vh(di/ naujas Eąropejiškas išradimas 
prašauną bjaurias ir skaudžias, gyslas 

tuo pačiu laiku galim vaikščiot i 
ir dirbti. Be skausmo, i 

! sados. ĘXAMINAVIM
do ant vi- 
DYKAI.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuk'u jeigu gali tat0 

J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui. Jeigu žmogauš 
dantis yra nesvarus, tai jus no« 
roms ar nenorams turėsite ti 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Lhterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 
mtttal pagalio* surado sustatė 
Imvs ištilūro šveičia nedrąsieji* 
damas dantų emalis — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas. %

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai;

Garsmkitčs “N-nose?
■ I............... ................................... _ .... . .............................Į ..........................  į,

įM JI!.. !II| |1B "■ 011
■ "........y. ............

NįUMĮAttNTOS l ABI PUSES KAINOS
I Į KAUNA IR ATGAL

l’LK HAMBURGĄ

j.

ATSIKRATY- 
K1T LIGŲ PE- 
RIT no,vi<' burnoje 
XV ® , it gtrklijt

Leiskite Zonite fihra- 
lyti susikimlusias at- 
mataSr iinaikiąti pe
rus, neprileisti ligą. 
Labai naikinantis p*» 
ras. Raminantis plivea

Didelis smagumas

Pypkes ir 
Cigaretę 

Raityt?

bet vis. rasti negalime. Tad mes 
su savo bendlru ėmėme protau
ti: kas bus, naktis jau ateina, 
o mes nežinome kur esamei? 
Sustojome ir aš pradėjau sa
kyti, kad taip toliau negali ei
ti. Ant laimės, mums čia tų 
svarbų klausimų bėrišant, pa
sisukau į šalį, ir net stabu li
kau iš nusistebėjimo, kai pama
čiau savo kaimynę einant pro 
mus, kuris buvo čion atvažia
vęs keletu savaičių pirmiau. 
Susitikome, pasisveikinome ir 
pratarę po žodį *1/1 tiį 'pradėjome 
eiti. Bet štai mano lenkas stab
do mus, kad užmokėtume jam 
už jo darbų. Suprantama, ąš 
jam daviau gerų, atsakymų, į 
kurį nuleidęs galvų nuėjo. Mu
sų kaimynas, visų pirma nusi
vedė mus į švarių karčiamų, 
ne į tokių pasmirdusių, kurion 
lenkas nusivedė pusryčiuoti. 
Susėdome prie stalo, kaimynas 
įmetė vokiškų monetų. į mifzi- 
kos aparatų ir tas pradėjo kuo 
puikiausiai griežti. 'Pavalgę, 
įsigėrę išėjome į stotį. O ka
dangi jis čia ir pirmiau buvo 
gyvenęs, tai jam ne tik tas 
didmiestis buvo žinomas, o ir 
priemiesčiai, į kurių vienų mes 
turėjome nuvažiuoti. Pasiekę 
adresantų, su darbu bėdos ne
turėjome: Tik, deja, to darbo 
sunkumas neįmanomas. Turiu 
prisipažinti, kad ne kartų atsi
tiko, kai atsiguldavau, parėjęs 
iš darbo, iki vakarienės, tai nę- 
pabusdavau iki rytmečio — ei
ti darban, nežiūrint, kiek pas
tangų “šliapkulegis” dėdavo 
pribudinti vakarienės valgyli. 
Tai dar ne viskas. To gyveni
mo monotoniškumas neaprašo
mas; nėra su kuomi pasikalbcti- 
pažaisti ir t. t. Dar bĮogiaiu 
būdavo, kuomet prisimjiida.vai' 
Lietuvos kaimo vakaruškas,, 
šventadienių sueigas, ot, rodos, 
kad turėtum sparnus ir lėk
tų m atgal, nes kitaip; grįžti ne
galima: pinigų nėra. Negana 
kad nėra, bet ir ima laiko juo& 
uždirbti. Ot prisiėjo tokiose są
lygose gyventi toj garbingoji 
Westfalijoj, ne tik iki užsddiri^ 
si kelionei pinigus, .bet kartu 
ir apsirengimui ir šiek tiek 
taupos, kad kaimynai nesišaį- 
pytu, jog, parvažiavo “plikas 
kaip tilvikas”. V . . ■ ■ ■
” Sugrįžus Lietuvon, jau ne

buvo taifo, kaip svajojau; Mat. 
svajonė ir pasįlięką svajonę. 
Žiūrint sulig svajone, tąjd ro- 
dlos, kad, vįąkus peraįkęitė ir 
jau tokio smagumn jau nebu
vo. žinoma, nieko panašaus 
nebuvo. Viskas buvo kaip* bu-

• Birželio 26 d. 19b3 m. pasit- 
lękflpva kelionėn. Bet tąi<xį 
pasitikti mus nelaimė. K$į tik 
atvykome prie rubežiaus čįon 
jau ir pasirodė pirmi nesmagtr- 

[mak Mat j os. bprėjimp bilietas 
buvo parašytas per< sausąjį rų- 
bežj o mes norėjome Nemunu 
plaukti, žinoma, tų buvo gana 
lengvai pataisyti, jei ta klaidą 
butų buvus* pastebėta- laiku. To
dėl laiko negaiMriant ji su savb 
broliu sėdo vežiman ir< Išvažia
vo prįe sausojo rubežidds. Map. 
pasilikus laive , reikėjo sutvar
dyti musų manfų taip, kad ji 
pasiektų TilŽ^’ savo tvarkoje, 
nes aš turėjau (nulipti Smalinin
kuose ir eit ppė sausojo rube- 
^iausjpasitiktijęį.(j i)i5 ‘

Laivo darbininkui daviaą 
i^bjskį? ir paprašiau, kad jis 
paslėptų musų mantų ir kad 
mes jų sekantų dienų Tilžėje 
rastume ., tvąr^pjei Bet buvo 
dar ir daugiau. Kuomet mantų 
buvo dviem ypatom, kai mano 
drauge atsiskyrė nuo manęs, tai 
bijojau, kad muitinė gali atsisa
kyti perleisti, kas. reikštu 
mums nuostolius. Viskas,pavyko, 
gerai, Smalininkuose išlipau H 
laivo, nuėjau prie sausojo ru-? 
bežiaus, pasitikau sąvo 
grįžau į Smalininkus iš kur 
tų metų išvažiavova Tilžėn, 
štai jau i# Tilžė. I&to 
iiadova visų savo man(& geriau- 
: šioje tvarkoje. Tie patys žmo
nės (kurie, tvarkė- mantų), pri
vedė prie vežikų,, kurie nųyežė 
į “prągąrų’l Atvažiavus “fe? 
garan” pasirodė^ kad n$W 
malonumai tik prasidėjo —at
sisakė išleisti - dėl akių. Už
klausus: ar ilgai man čia teks, 
gydytią? Davė ątaąkynaa 
krašto ir begalo., T$d palaukęs 
'kelias dienas ėmjau ieškot išei
ties, Ir suradau. Pasitarė pro
gą pagauti kelius adresus į 
Angliju, nes j Anglija mane lei
do. Gerai pristačiau vj^įęų kas 
.reikia ir pareikalavau, kadį to
tų maųe. į An^Jija. Sutiko, su 
mano reikalavimą. z

Bedarant išvykimo prisiruų*- 
,šimų, atėjo į mintį paslėpti kųi 
kuriuos adresus į A.merikų. Taį- 
gi persirašiau iš adresų knygų- 
Us ir i Prąsjipkųs
a»>n trųWį4ffl lafcuį. ątem^ į<į- 
liotinis ir pareikalauja, kad pa
rodyčiau' O a^U knygutę. 
Parodžiau, Paėmęs knygutes 
plėšė visus adresus, C kurie .tik 
ten buvo įrašyti. Taigi nuo čįU 
ir prasidėjo dalykai dgugiap 
keistis— •mtųjų pusėn. Jeigu ne
būčiau pasupęs; adresus, tai tia
rai tas vqJ^|U but ^ųs &pfta|- 
^inęs. Nes fen atrodė jt>\ yisįa 
akcija: ar gaut _kyšj iš mąsi|, 
ar m lis sunaikint.' Mat; mes. šiek 
'Jiięk skyTėųiės nuo ' kitų musų 
^njįelęiyi^! ? mfe unifiMrna 
(drabužiai) aįrbdp ne kiiife 
bernelio, o miesto’smurto ver-

,Ū. S. Karo Mokesčiai Atskirai 
VIRŠMINĖTA KAINA DABAR GALĖJĘ ANT 

VISŲ MUSŲ LAIVŲ.
Del informaciją kreipkitės į lokalinius

■ ■ nrnsų agentus
, ..... • . »

JImebicam Line
- { 177 N. MKHkGAN AVĖ., CHICAGO
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PINIGUS GALITE NUPIRKTL LENGVOS IŠLYGOS.

KirasMotorSalęsJnc.
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1' Musų tautiečiui, ar girdėjot, kad 1931 m.
f ' ; “KULTŪRA”,

mpksĮo, visuomenės, literatūros iliustruotas mėnesinis pažangios minties 
į’ žuraalas^ ema^ žgmiai padidintas, pertvarkytas ir pagerintas. Per metus
. susidarys stpra 700 psl. su viršum didelio formato iliustruota knyga.

“KULTŪROJ? rašo įžymiausi Lietuvos pažangiosios visuomenės 
viekėjai, mokslo žmonės, kritikai, rašytojai ir kt.

Amerikos lietuvi, šį žurnalą pats skaityk, ir. užprenumeruok jį kam 
Lietuvoj, juo labiau, Ipd '‘Kultūros" žurnalo kaina labai pigą Amerikoj

- “KULTŪROS” Ž„
Šiauliai, Aušros ai. 15, Lithuania

•

■

L

'■

■

<***

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mėnesį nuo 
^TASNE ŲETUVIŠ’V kas neskaito ‘ Margučio. 

Kaina minėtoms $1.50 (8 mCnesius $LQ0).
PiųhWS. siųskite paprastam laiške šiuo adresu ' *

Margutis, 2437 W. 69th St., Chicago, 111.
Marguti redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS.

Margučio Dainos
34 Dainos už. $1.06

7 solo dpiW» 15 duetų, 8 chorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sq$iuyiny. Visps dainos linksmos, juokingos, gražios ir ylsų 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos. '

Ssfrnšys. 2 metams Margutį ir prisius $3.Q0i tas gaus vėl- 
čių- Ųainos.”.\ . . '
lūkite iš Margučio. Siųskite $1.00. paprastam laiške.

r NAUJOS KNYGOS
» Gaunamos“Vienybės” Knygyne5

suteikia, 
barzdaskutyklos 
mm- komfortą 
■ skutimos 

namie

(PPOBAK 3LADF-)

wUh what

25c. JI valo ir apMnco <*•■- U*. Be to fcM. 
SS. ot kuriuo* «*hte ■u«Jgirk*

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

itself l

irniFT
jmK/ję jį \

Velveeta
skanų naujų sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnąs, riebus 
sūrio skonis pritinką prie 
kitų valgių! Mėsos, Žu- 

v vieš, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
virškinusi, — tyras kaip 
tyras pats pienas! ‘

Pąbandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir semįyi-L 
čių. Jūsų grosemiąkas, 
turi jį pusės svaro pake
liuose.

$2.50

Dr. X Kvedaro-----> $1.50.
vSUs ir pamokymai,

Ištefeta 19Ž0 metais. Ąpdąryta 
4i0ė4fr patarimai kaip virti įvairius valgiai.

kįlp, ‘gųainti sveikus fr skanius valgius sveikiems, 
rUvfe%GY^E?Š’OS VIETOS ................ ......................

Šioje 735.pŪB14pių; knygoje teipn daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyti^ visi' Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius Kiek

stoti* Ir arčiau-
JN(^^LBU®Usž

J VIRĖJE.
V • ' - Li0& 

•MAINĄS

$3.00.
r-Af /s * 

\ •

•/ V
Y* ’-V

u ir tografijų. Kaimo miežio.;
toiųupsa - -------

tUšyboė' vadelis su rajjįįos/išleisti^ 
1926 ihętais.

NAMU RUOŠOS VADOVĖLIS ..................... ..............................(). ; Itaų darbai, naminį sąelįitybė iį biudžetas. Kaip
.pigl&i šeimynų užlaikyti.

. .50

$7.00
.. .5E

i 193t Street , < Brooklyn, N. N.
* , ’ t • *’• . * * ••*'■*'** r ’ ii. * * • * ' ...... . . -. - ■ -

tkemCleaij, Clear arjJHealttiy 
Write

YOURTYtb
Night and Moroing to k ve p 

or Free *‘Eye Care” 
fieauty” Bo«k

f MurūwCcMD*pCll.S„9B-01i>oSL,Ciunaeo
. , v r — . . . - • t.. t » _ .



Lietuvon ir Atgal
Raio Dr. MARGERIS
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Lorain, 0

Ūkininkai

Acremeter

BURLESąuE
Ginu

(M

Poca
—- — — -*

25 c 
Black 

Nelau- 
telefo-

PRINCIPAL 
COMBOIAN REceiveo 

MUCH 
comnienT

NOW UNOiR 
COMT^ACT to 
PĄttAhAOUNT

PL A Y B 6 IN • 
THE DANCB OPBORN IN 

DAVENPORT 
IOWA

važiuo-
— nuo

HAL 
SKELty

Gražus Radoi Programas Nedėlio 
je iš W. ,C. F.'* L. Stoties 
po pietų, ; ■■■•

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local tf Long Distance Removal 

3244 & Halsted St 
Office Te!. Calumet 3399 

Ret. Tel. Yards 3408

yra pagadintos tūbos 

j krautuvę dėl

AT FOuRTbbn 
RAN AWAY 
From Home.

nuo 1 vai

nuokit Republk

CRANE
5332 SO.

4OYEA&S
25 ou neės for 254

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

būti skersai

besiginčijau 
iŠ tie-

VAISTAI
Mes specializuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišeina iš mu 
sų aptiekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS it Tiksliau 
šiai išpildyta^ patyrusių vaistininkų.

1^14-16 Rooseytlt Rd. 
' arti St. Lonb Avė. 

CHICAGO, ILL.

spektyvų’. Net šita baisioji pa- 
sauline depresija toli gražu ne
veikia Lietuvos ūkio taip skau
džiai, kaip, pavyzdžiui, Ame
rikos Jungtinių Valstybių ukj, 
kuris dabar tiesiog nierdete 
merdi.

fcgTTY LEE 
ONE OF ITS 
GlftL CHORUS 

WA$ 
H ANGY carroll

CHICAGO* 
And small pART 

IK
THE
ANO THE GIRŲ*

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
. I2th STREET

Tel. Kedzie 8902

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių Ir pianų ynnveriai vietoje Ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus. 
817 West 34th St 

Tek Boulevard 9336

ThenToured 
THE COUNTRy 

\iyiTH 
CARNIVAUS 
ĄHb IN .

VAUOEVILLE

Neužtenka 
langelio, kurį 
savo nuožiu-

1b prašo Lietuvos žmonėšr 
ftip pataria Lietuvos bankai

YOUS/CT 
in būvi na M 
yousavein®® 
USING

IfPBAKING 
mUP0WDER

ONS OFHI^ LATBtfTj 
* SEKINO THE 

MAKB-U^ *

FIRST BROAOVVAY 
APPĖARANC6 >N * 
'so LONG^LETTY* 

VVITH
CHARLOTTE GRWHWD

NAUJAS INSTRUMENTAS . DEL 
ANALIZAVIMO RADIO TŪBŲ

. Jūsų. i Radio tūbos ištestinamos 
DYKAI Budriko krautuvėj.

Didžiuma priežasčių dėl Radio ne
veikimo

Atnešk tūbas 
analizavimo dykai.

» > / « .

Taipgi parsiduoda visos tūbos 
analizuotos ant Acremeterio..

— klausim^ 
ponas. Aš tu

riu "F'ordšbnų" ir kitas ma
šinas, vis dėlto darbininkų 
telaikau, kiek ir pirmiau, ka
da maširit^''neturėjau. Darbo 
ūky j yra.,

Paskui šitas ūkininkas pra
dėjo ginčytis su keletą “ame
rikonų”, kurie drauge su mu
mis važiavo. Jis įrodinėjo, buk 
mašinos ūkiuose, neatima iŠ 
darbininkų darbo.

Gal būt,'kad Lietuvoje taip 
ir yra, bet Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, tai tiek fa-- 
brikuose, tiek ūkiuose šimtus 
tūkstančių darbininkų mašinos 
iš darbo išstumia.

Vis dėlto šitas ūkininkas, 
kaip ir daugelis kitų, su ku
riais teko kalbėtis, pasirodė 
labai sveikai besiorentuojųs 
ne tiktai ūkio problemose, bet 
ir viso krašto reikaluose. Ke
letas Amerikos lietuvių, pagy
venę Amerikoj ę per 20 metų 
ir, kaip jau sakiau, dabar su 
šituo ukinink 
lys, palyginus įsu juo, 
sų, atrodė Įabai prastai. O tai 
aišku, kad Lietuvoje 'pasilikę

RAMOVA LAUNDRY 
(WBT AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
u—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 85th St 
T«L Boulevard 9123

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

išdčvėti, taip seni, kad kiek 
vienų minutę gali sugriūti. Ta 
tai be galo pavojinga kelei 
viams. Iš Kauno reikia 
ti prieš kalnų, į Kaunu 
kalno. Perdaug dėvėtas auto
busas, šiaip ar taip, greitai ga
li sugesti ir didele katastro
fa keleivius ištikti. Be to, Lie
tuvoje beveik visur yra kal
nuotų vietų, per kurias eina 
plentai arba keliai. Per daug 
išdėvetais, sveikatos jau nebe
turinčiais autobusais važioti 
keleivius, iš tikrųjų, reiškiu 
visiškų neigimų ne tiktai žmo
nių sveikatos, bet ir gyvybės.

Autobusai turi turėti atsar
gines dalis arba visai naujas, 
arba taip pataisytas, kad bu
tų galima jas vartoti reika
lui prisiėjus.

Autobusai turi būti švarus 
ir su atatinkamomis ventilia
cijos priemonėmis 
tik priešakinio 
šoferis atidaro

Sparčiai keliamasi ir į vien
kiemius. Nereikės nei dešim
ties metų • ir ta skaudžiausia 
ant Lietuvos kūno žaizda, — 
vadinasi, po šiaudiniu stogu, 
į žemę atsirėmusiu, snaudžius 
bei merdųs kaimas,.— užgis, 
išnyks.

Žiuri žmogus ir atsistebėti 
negali aštria, gigantiška revo
liucija, kokių dabar pergyve
na Lietuvos ūkis, pereidamas, 
persiversdamas iš grudų ūkio 
į gyvulių ūkį. Visur tik stra- 
palioja, kriuksi, savo baltais 
šeriais tarsi mirgėte jnirga 
“ponai bekonai”. Taipgi pilna 
karvių ir pieninių. Tai bene 
tik vienas didžiausių, įdomiau
sių ir našiausių perversmų 
Lietuvos ukyj.

Sparčiu tempu varomas nu
sausinimo darbas irgi Lietu
vos ūkį smarkiai gerina, puo
šia (iš pelkių sausų žemę pa- 
daro) ir labai teigiamo įspū
džio keleiviui teikia.

Bendrai • sakant, Lietuvos 
ūkis veikiai kulturėja, aukšto 
laipsnio siekia. Ir atrodo, kad 
jis turi kuo . geriausių per*

žmonės, net ir ūkininkai; 
smarkiai kulturėjo, pirmyn 
ėjo, gi išvažiavę Amerikon, 
arba vietoje stovėjo arba, dar 
blogiau, regresavo. Tai yra la
bai liūdnas reiškinys, bet tuo 
pačiu kartu negalimas nuslėp
ti faktas.

Tik stebėtis ir gerėtįs teko 
iš ūkininkų, ypač Suvalkijo
je. Taip noriai, tiksliai, ,gra
žiai ir ryžtingai kalba jie apie 
ūkio reikalus: atatinkamus, 
moderninius trobesius, moks
liškų žemės įdirbimų, trųšas, 
geresnės veislės gyvulius, pie
nines, bekonus, išvežimų ūkio 
produktų į užsienį ir tt. ir tt.

Bet labiausiai i imponuoja 
stebėtoji Lietuvos ūkininkai

keleivius, mandagiai parodyti 
jiems autobuse vietų, o ne 
traukti, stumdyti juos, teršiant 
ir draikant jų rubus, kaip 
Šiandie Lietuvoje autobusų 
stotyse visur daroma.

Autobusų stotys turi būti 
erdvios ir švarios. Pigiausių 
įspūdį teikia kauniškė auto
busų stotis. Patalpos tiek auto
busams, tiek žmonėms, tiek 
ir bagažui yra baisiai ankštos 
ir netikę.

Visas autobusų niznis, visa 
jų kursąviino tvarka, turi bū
ti reguliuojama atatinkamais 
įstatymais arba centralinės 
valdžios arba savivaldybių.

Ūkis

(Tęsinys)
— Niu, ponulis, mes jau 

važiojame, važiojame, už pen- 
kių minučių važiojame.

— Niu, ko tu lendi prie 
žmogaus kaip kiaula! Mano 
mašina jau išeina. Prašau, po
nas, į mano mašina.

Taip prasidėjo, taip ir tę
sėsi (nes nuo vieno keleivio 
puola prie kito) gyvai žydiš
kas traukimas Marijampolės 
autobusų stotyje. Aš jau pa
kęsti nebegalėjau ir pradėjau 
vartoti jėgų, kad atsikratyčiau 
šito biauraus žydiško amaro!

— Atstokite nuo žmogaus, 
pašauksiu policininkų, — ban
dė sudrausti gėdos nustoju
sius, akiplėšiškumu permirku
sius žydus ramus lietuvis šo
feris, kuris stovėjo prie savo 
autobuso ir laukė keleivių. Jis 
elgėsi kaip ir Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, kur konduk
torius ar šoferis niekados ke
leivių traukte netraukia, bet 
tik laukia jų ateinant.

Vargais negalais pasiliuosa- 
vęs iš šitų niekeno nevaldomų, 
žmoniškumo bei savigarbos vi
sai nustojusių žydų, ėjau mie
sto stebėti.

Toliau, labai daug po visų 
Lietuvą važinėdamas autobu
sais, dažnai pastebėjau išdė- 
vėtus, nešvarius, netikusius, 
kursuoti pavojingus autobusus 
ir nuskurusius, nemandagius, 
stačiai akiplėšiškus bei nežmo
niškus konduktorius ir šofe
rius. ’

Matęs ir važinėjęs gerais 
bei švariais autobusais, matęs 
mandagius bei švarius šofe
rius ir konduktorius, štai ką 
turiu pasakyti:

Autobusai neturi būti taip

TOURtYtd
Murin»Co.lDpt.H.S->9B.PhfeSt.,Chk«go

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTI3 

Gydo, Reumatam*, Ranku. Kojų, 
Nugare* •kaudejima. Salti. Ranku, 
Kojų, tirpimą. Duautt, Gaire* akau> 
dėjimą, ir teip visokiu* skaudojimna 
(tik ne ronas ). .
TukstanžiaI žmonių yra UsUryde o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mosta yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria *u» 
Kg naudos gydymo.
Kaina 7S centai. $1 JO Ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

01NTMENT.

DEKEN’S O1NTMENT CO.
P. O. Bos 352 
Hartford, Conn,

Sėdynės dūri 
autobuso prie šonų ir tik po 
du keleiviu tetalpinti. Išilgai 
per autobuso vidurį turi eiti 
takas. Sėdynės turi būti nors 
tiek aukštai nuo grindų, kad 
bagažas lengvai tilptų. Dabar 
Lietuvos autobusuose tarp sė
dynės apačios ir grindų toks 
menkas tarpas, kad ir mažo 
čemodano negalima pakišti.

Šoferiai ir konduktoriai tu
ri būti apsirėdę švariai ir, ge
riausia, juniformuoti, kad juos 
lengvai galima butų atskirti 
nuo keleivių. Biznis, kiek man 
teko pastebėti, geras, ir šva
riems rūbams gali užtekti. Ki
taip — gėda visam kraštui, 
gėda prieš atvažiavusius iš už
sienio pasirodyti su pususu- 
siais, išklerusiais, baisiai ne
švariais ir dvokiančiais auto
busais podraug, nuplyšu
siais, nesiskutusiais ir baisiai 
apsileidusiais šoferiais ir kon
duktoriais!

šoferiai ir konduktoriai tu
ri būti mandagus bei kultū
ringi, vadinasi,, ramiai sutikti

po 20c už bonką. 
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

VYRAI! VYRAII 
Taupykit pinigus! 

, Pirkite anglis iš 
> CRANE CO., tai 

yra vienas . lietuvi
škas yardas, kuris 
pardavinėja pigiau
sia anglis Poca- 
bontas M.R. $6.75 

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

8402 

COAL CO 
LONG AVĖ.

[Acme-P. W A. Photo]

šiomis dienomis Čia siautė didele audra, kuri sugriovė vasarnamius

WISS1G,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVAS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.
ATSILANKYKITE YPATIŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKI

J. ZOLP 
treet, Chicago, UI.

M. J. KIRAS 
REAL BSTATB 

Parduodam, mainom ir rendaojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yarde 6894

savo kuklumu bei drovumu, 
ko nežino» apie tai ir nekal
ba. O tai yra kilniausia žmo
gaus savybe: žinojimas, kada 
ir kur reikia kalbėti, kada ir 
kur reikia tylėti. Pirmiau, bū
davo, kai pradės ūkininkas 
visokius niekus plepėti, tai ir 
galo nėra.

Daug aikininkų skaito laik
raščius bei knygas ir semia 
iš jų reikalingiausias sau ži
nias. •

Tiek daug ūkininkų leidžia 
savo vaikus į aukštąsias mo
kyklas, kad už 10 ar 20 metų 
tiek daug turės būti aukštuo
sius mokslus išėjusių jaunuo
liu* jog į miestus jie visi nie
ku budu sutilpti nebegales. Be 
abejo, tjtila teks jiems ūkinin
kauti. Taigi, netrukus Lietu
va susilauks ūkininkų, net ir 
aukštuosius mokslus išėjusių. 
Ar tatai atsilieps į Lietuvos 
ūkį teigiamai ar neigiamai, 
tik ateitis teparodys. Veikiau
siai, kad teigiamai.

(Bus daugiau)

Važiuoju autobusu iŠ Kauno 
! Alytij. :

— Pirkau veislinį drigantu- 
kų už septynis tūkstančius li
tų* — pasakoja aukštas, visų 
savo Viršutinę lupų dideliuo
se, tirštuose usuose pdnardi- 
nęs, labai smagios nuotaikos 
ūkininkas.

— Už septinis tūkstančius! 
— nustebau. — Ar didelis tam
stos ūkis?

— šimtas hektarų.
Toliau šitas ūkininkas pra

dėjo pasakoti, kad jis dabar 
buvęs Kaune, ieškojęs darbi
ninkų, bet1 negavęs. f Nenorį, 
girdi, dirbti.

— Bet jiik dabar dideliuo
se ūkiuose 'daugiausia mašino
mis dirjjgrha ?

Tai tiesa.
Fordšbnų

vis

VIRINIMO,
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo grosernink)
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis

Phope Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO , 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rocku'tl Št. • 

CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 ' C^fiso ir Rez. Tel. Boulevard 59M

DR.&ERTASH - DR. NAIKELIS
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

šiaudinis stogas, — tas skur<- 
džiausiąs Lietuvos ūkio vaiz
das, kuris taip skaudžiai rė
žia estetinį keleivio jausmų, 
— smarkiai nyksta. Dokalkos, 
skarda ir gimtai tarsi varu 
varo šiaudinį stogų į kapus. 
Ir puikiausiai groja šiaudiniu! 
stogui Itfidotu^ių maršų Suval
kijos : f? vL;;;.....

Kita labai svarbi ir ryški 
Lietuvos ūkio pažanga, tai ke- 
turlaukis. Tik labai apsileidę, 
tinginio/ kerpėmis apaugę, nuo 
gyveninio eigos atsilikę ūkinin
kai trilaukį vis dar tepalai-

JOS. R SUDRIK,
" ■ INC. " i

3417-21 S. Halsted St.
Tel. Boufevard 8167-4705

APTIEKA
■ NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS

Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 
Ateikite ir aplankykite didžiausiu ir gražiausiai įrengtą lietuvių aptiek? 

šioje apielinkėje.

J. P. RAKŠTIS
REGISTRUOTAS APTIEKORIUS 
1900 South Halsted Street 

SMULKMENOS — ICE CREAM

DUST. «
. I yau .■III.ĮHIIĮ. I. . A /gssa—■■nsi—n i .

IDfNF • Svarios, Grynos, Sveikos * 
Gražios Akys

> '• rra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Ativieil- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygati **Eye Care** arba Eya 
Beaaty” Dykai

Daktaras 
c . Kapitonai

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, įnkstų 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 iis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius* ligonių. Patarimas 
dykai. . OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir'nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nno 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 Su kampas Keeler Avė., Teį Crawford 5573

Padaro 
Skalbimą 

r Lengvą - •

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas
!S-
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Entered as Second Class Matter 
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diOfS, 1789 S. Hateted 8t.» Chicago,
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UŽBtakyiMt Mm:
Chicogoje v* pažtiu

.>iĮiii|.,dh^n**M........... .  i 18.00
„ 4.00 

2.00 
1.50 

.75
įtariam z
Vienam mėnesi

Viena kopijaSkvaM ”_____ ZZZZL 18c
M8ne®iui 78c

Suvienytos Valstijom, ną Chfcaiaj,
>•«»> '

Metams ....... ............ —......... >7.00
Pusei metų -.... . ..................   8.50
Trims mėnesiams---------------- 1.75
Dviem mėnesiams___ __ __ 1.25
Vienam teSnaaiui .-y,,,,....,.,, .75

Ustavcm Ir Htor alsteniaoM 
(Atpūiata)

Metams
Pusei metų 4.00 i
Trims mtaeaiam*--------- ----- 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

STALINAS NORI TAIKOS SU KAPITALIZMU

Rusijos raudonasis caras, Juozas Stalinas, anot In
ternational News, pareiškė, kad jisai netrukus pasiūly
siąs savo sumanymą pasaulio būklei pagerinti.

“Dabar ne laikas smulkiems pavydama ir kvai- 
tomg varžytinėms. Dabartinis krizis liečia visų tau
tų proletarus. Sovietai kooperuos su kapitalistinė-' 
mis šalimis kiekvienoje nuoširdžioje pastangoje 
palaikyti taiką ir patikrinti ekonominę1 gerovę.” 
Bus įdomu išgirsti, kokį sumanymą turi Rusijos 

bolševikų diktatorius Jo frazė ant? visų tautų proleta- 
vargus dabartiniame krizyje yra, žinoma, grynas: 

blefas, nes niekur darbininkai nėra taip prislėgti (iš- 
imant komunistų partijos narius), kaip sovietų “roju
je”. >.............................

Bet tikrumoje didžiausią kmi kenčia bolševikų 
valdoma Rusija, ir sovietų diktatūrai tenka rūpintis, 
kaip iš t6 krizio išbristi. Iki šiol Stalinas ir jo bendra
darbiai tikėjo, kad krizis papiaus kapitalistini pasau
lį pirmiaus, negu Rusiją. Todėl jie laukė katastrofos 
kapitalistinėse šalyse, mąn^dami, kad tuomet bus pro
ga bolševikams išplėsti savo galią ant kitų šalių ir, jas 

- išnaudojant, prailginti savo viešpatavimą..
Iš Rusijos bolševikai per 13 metų iščiulpė visus 

syvus. Bet kapitalistinėse šalyse dar tebėra be galo' 
daug turto, ir kol bolševikai jį visą surytų, imtų dau
giau laiko, negu Stalinas ir jo klika bus gyvi. Šita vil
tis pasigrobti į savo nagus kapitalistines šalis palaiko 
Rusijos bolševikų energiją ir pasiryžimą tęsti kovą su 
pasauliu. Bet pastaruoju laiku sovietų diktatorių gal- Į 
yose bręsta mintis, kad kapitalistinės šalys dar gal nė
ra taip arti prie kracho,"kaip “raudoniemsiems” agita
toriams rodėsi. Skaudžiausią smūgį bolševikų svajo
nėms sudavė nepasisekęs bendras fašistų-komunistų 
Referendumas prieš Prūsų respubliką: pasirodė, kad 
net ir Vokietijoje, kun J:inansinis ir ekonominis krizis 
šiandie yra ypatingai aštrus, konstruktyvės pajėgos 
yra daug galingesnes, negu dės truk tyvės. .

Todėl Rusijos valdovai dabar pradeda- sukti savo 
politikos vairą kiton pusėn. Vietoje “mirtinos kovos” 
kapitalizmui, jie jau skelbia “taiką ir kooperavimą”. 
Šiomis dienomis sovietų valdžia pasirašė preliminarę 
nepuolimo sutartį su aršiausia imperialistine Europos 
valstybe, Francija. Dabar, kaip aukščiaus minėjome, 
Stalinas jau rengiasi pasisiūlyti į talką dėl “taikos pa
laikymo ir ekonominės gerovės patikrinimo” visam ka- 
pitalistiniam pasauliui. Už tą talką jisai, žinoma, rei
kalaus paskolų iš užsienių. v *

Rusijos Stalinas pergyvena panašią evoliuciją, kaip 
ta, kuri įvyko Italijos Mussolinyje, staiga iš akyplėšiš- 
ko mifitaristo pavirtusiam karštu tarptautinės taikos 
galininku. Pinigų stoka prispyrė juodmarškinių* vadą

skerdynės ir keliuose kituose 
kaimuose.

KaUikoliu na s

mųi nedarbo reikgte/tai pre?ddenįas Hopyeris jį ir į 
paskyrė nedarbo komiteto pimiininku.

Bei H. ktailete turi d. Ir kH, 3^*^
Amerikos visuomenėje kyfe vis garsesni reikalavimai, smunka <lap-
kad prezidentas sušauktų nepaprastą kongreso sesiją įgiau kaukolių, tų© jU laikomas 
nedarbo klausimui' apsvarstyti, ir valdžia yra kaltina- didesnėj pagarboj. Kkkvkname 
ma, kad ji nieko neveikia, kuomet milionai bedarbių kaime randasi platforma, aut 
kenčia vargą ir badą. Tiems balsams numalšinti Hoo- yra aukrautos žmonių 
veris ir paskyrg komitetu idanb visuomenė
jisai jau veikia . . 16s nuo p^tformos skaitoma

Be to, kai susirinks gruodžio mėnesyje kongresas laideliu nusikaltimu, 
į reguliarę sesiją, tai Hooverio komitetas jau turės iš- Sutuoktuvėse vyras ir mote- 
dirbęs savo labdarybės planus, ir jais bus steįigiamasi Į ris naudojasi lygiomis tęįsė- 
atremtį sumanymus tų kongresmanų, kurie reikalaus, pis. Vieno tik dalyko žiuri- 
kad valdžios. lėšomis butų teikiama pagelba bedar- —būtent, kad jaunikis bu

tų pripažintas suaugusiu vyru 
Įir laikomas pilnateisiu kaimo.

tas tam, kad užbėgti už akių tikslingam bedarbių rė
mimo sutvarkymui.

Musų liaukos pagamina savo
tiškas sultis, jas tiesiai j krau
ją suleidžia — tos tai sultys ir 
kontroliuoja visą musų kūno 
mechanizmą, tai jos ir sudaro 
asmens savumus, jo būdą, iš
mintį, palinkimus, gabumus, 
talentus ir kt. Tose sultyse 
taip aiškiai veikiančius hormo
nus kiti vadina enzimais, gra- 
nulais ir kitaip, bet čia, žino; 
ma, vardas nesvarbu, šios rų- 
šies liaukas vadiname endokri
ninėmis, o mokslą, kuris užsi
ima jų tyrinėjimu, endokrino
logija. Jau beveik stebuklų en
dokrinologija padarė: liaukų 
ekstraktais pašalinta net aiš- 
kųs proto pakrikimai, šios 
liaukos kontroliuoja žmogaus 

plaukus, odos

gyvenimas lengvesnis, kova dėl 
būvio ne tiek žiauri, žmonių 
gyvenimas tais laikais nereika-Į 
tavo didelių gudrumų: susira-1 
dai maisto, pavalgei ir gulėk 
kol išalksi.

Vėjiaus žmonių daugiaus pri
siveis^, gyvenimas pasunkėjo. 
Iš Šiltų kraštų reikėjo išsikrau
styti j šaltesnius, maisto ga
myba šienais, žinoma, ir sun
kesnė ir keblesnė: reikia arti, 
sėti, gyvulius auginti ir namai 
statytis. tifonais jau ir protas, 
į darbą prikinko.

Dar vėliaus reikia tvirtovių 
ir ginklų priešus atremti, rei
kia kelių, tiltų, laivų ir kt. Rei
kia geresnių drapanų, reikia ir 
pasilinksminimų* Protas dar 
sunkiaus dirba, žmogus prade-1 ūgį, išvaizdą, 
da gamtos reiškinius tirti, pas- spalvą ir tt. Tai įrodyta moks-

biams. 1 .
Taigi tas nedarbo .komitetas, iš tiesu, yra paskif- barių Vadinagii priei apsiVedi. 

imą vyras privalo dalyvauti 
“drąsiųjų” susirinkime. Gi ta-|kui pačią gamtą pasikinkyti I liukais faktais, apie kuriuos bu- 
|me .susirinkime gali dalyvauti Įsavo naudai. Į tų galima labai daug parašyti.

šiuo budu galima išaiškinti 
ir paveldėjimo misterija. Ko
dėl vaikai į tėvus panašus? At
sakymas: Vyro kūne kraujas

. .......... ... —............. ■■ ■■■......... .

; Apie Įvairius Dalykus ;

FORMOZA

me .susirinkime gali dalyvauti)savo naudai, 
tik tie vyrai, kurie turi “su
medžioję” vieną 
kaukolę.

Formoziečiai

' Dar vėliaus atsiranda moks- 
ar d)ailgiau,Į Hninkai, kurie užsiima gamtos 

, I misterijų aiškinimu, tyrinėjį-
yra pilniausiai maįs pačios gyvybės, galop ------— ----- -----  ——---

įsitikimę, kad po mirties jų sie- l^^ga^ mechanizmo. Iš-1 išnešioja endokrininių liaukų 
la gyvena. Jie griežtai taikosi Lygsta tyrasai mokslas, ---------- --
monogamijom Turelį reikalus su atsiskiria nuo religijos ir eina celes (spermas, sėklas);

kuris j hormonus ir jais prigirdo lyties 
; mo- 

j svetima moterimi skaitosi d>-<lsavtt žmogaus kūno me-|ters kūne irgi tas pats -^čio- 
deliu nusikaltimu. 7 
sius paprastai baudžia 'kaimo I 
vadas. Jis pasitaria vyrą užUj’ daiktai. Negyvus' daiktus 
plaukų ir muša jį su lazda toįĮį^įnejant atsiranda molekulaį, 
kol tasai nepradeda prašyti 
suisimylėjimo. Moterį’ vadas tik 
kartą užgauna šu lazda ir ati
duoda jos yyrui. Vyras gi ją 
gerokai apdaužo ir paima di- 

[vorsą. Nusikaltusi moteris sa
vo kaime jau nebegali susituok
ti su kitu vyru. Bet tuo visas 
reikalas dar neužsibaigia. Ke

lioms dienoms praėjus, apgau
to vyro kolekcija paprastai

atlyginimą vadai nekliudydavo 
kiniečiams distiliuoti kamparą. 
Japonai atsisakė ką nors bend
ro turėti su tais vadais ir pra
dėjo saloj šeimininkauti kaip 
tinkami.

Darbininkai Japonijoj yra 
labai pigus. Jie (Ifrba už dešim
tuką, per dieną. Bedarbių pa-' 
prastai irgi esti nemažai. Bet 
už jokį atlyginimą negalima i 
gauti darbininkų, kurie sutik-) 
tų važiuoti į Formozos miškus 
distiliuoti kamparą. Ir tai dėl 

krasaženkliais arba pa- paprastos priežasties, kad 
jie nenori savo kaukolę paau
koti fo»moziečių kolekcijoms. 
Ir ^nelaimei, turtingiausi kam
paro medžiais teritorija pri
klauso atajalams, pas kuriuos 
kaukolių medžiojinlo sportas 
yra labiau išsivy&tęs, negu kur 
nors kitur. ’ . . . , r

Formoza randasi netoli nuoį^V^ uuraminti. Sukilimo sūrį jj* prieiname prie paskutinių) 
Luzono. Geografiškai ji yjvgltriųškinimui jie stvėrėsi grlež-Ldienų mokslinių teorijų, ku- 
šiaurine Filipinų^ grupės sala. priemonių. M formo-.Irios stengiasi asmens savumus 
Formozos gyventojai priklauso zie^fli pamatė, jog jiems susiT fiai^kaį, ąašl^nti. Ęievą įr du
rnais jų rasei. įPęr tris šimtus f W^j|iw nebūsit®! jie pradėjo šią ant lentynos užkėlę, moks- 
metų salą lankė kiniečių ir ja- Patys žudytis. Viename tik kai- I knirikai dabar savo mokslinę 
ponų piratai bei olandų ir •poę-!|Da«‘ Ptoikpre 23 vyrat— jų tar-| religiją mums paduoda. Toji 

 

tugalų avantiūristai. Jie kovoj i P^ du vadai. < mokslo religija ne taip jau ar-

jo tarpusavy j, •$ o taip Jpat su I Kai sukilimas tapo likviduri-1 tistiška, be jokių peklų ir dan- 
vietos gyventojais. Badarinyj l tiLS’ autarė palaikytiUų, be dūšios, be maldų, be po-
formaziečių kolekcijose galima gerus santykius su formozic- terių ir be bažnyčios'kunigų, 
užtikti kaukolių, priklarisdnčių čiais- išdėjo vesti dery- Vienok jinai turi tvirtą pamik* 
įvairių tautų žmonėms. NuoJ bas su jų vadais, siūlydami tą, šitokį: visi gyvi ir negyvi 
1895 m: japonai kovose su vie- Uiems tam tikra, atlyginimą už daikai turėjo > bendrą pradžią, 
tos gyventojais pražudė ąpiep^^^^bną kamparo medžių, bendrą šaltinį. Viskas prasidėjo 
7,000 kareivių, 
kareivių ! 
formazįečių kolekcijas.

Užkariavę salą, japonai tuoj] 
pasiryžo vietos gyventojus, kaip] '— 
yra sakoma, suvaryti j ožio ra-” 
gą. Dygliuotomis tvoromis ir 
įTektrintomis vielomis jie sten
gėsi formoziečius suvaryti į 
mažesnę teritoriją. 

, Prieš sukilimą japonai buvo 
Į aptverę 7,000 kętvirtaįniškų 
mylių teritoriją kartu su 140,- 
000 atająlų, Tačiau tų gyven
tojų skaičius galėjo būti dides
nis arba mažesniu, kadangi šu

I '•jCA V wC " VmVSAAV# AAA]w j —*

Nusikaltu- ehanizmą tyrinėjant atsiranda uais moters s5k!os ir«' prisigė- 
, iš kurių sudaryti .viBi|rušios savotiškų hormonų iš 

moters kūno liaukų; tuo budu 
tėvo sėklose turime jo (ir jo 
tėvų tėvų) savumų palaikyto
jų hormonų, o motinos sėklose 
(ovum) susitelkusių jos (ir jos 

į motinos mokinos) savumų reiš
kėjų hormonų. Kai sėklos susi
jungia, tai iš dviejų celių pasi

jam artespių gyvūnų. Dabar daro viena, bet susijungia, su- 
jąu nėra vietos dusiai, bent to- simaišo milionai hormonų, ku
kiai, kokią kitados religija rie ir sudaro kūdikio kūno me- 
skelbė. Naujoji psichologija at- ehanizmą ir visus tūps savu- 
sipalaidpja nuo dvasių, palieka kuriuos mes paprastai va- 

pasididina dviem naujom kau- [tyrimas žmogaus jj^ęšių. "Pa- diname “psichika”, “dvasia” ir 
kolėm : jo žmonos ir jos mei-1 sili©k& paskutinių dienų moks- kt. žinoma, aplinkuma ir auk

lei aiškinti žmogaus asmenybė, lejk^as vėliaus svarbią rolę su- 
1 jtešia. ‘

L Taigi, matote kaip mokslas į 
gyvybės misteriją žiuri, čionai, 
žinoma, aš tiktai faktus patie
kiau, kaip Dr. Johnson sako: 
“Tamsta, aš čionai suradau ar
gumentus, bet hesu priverstas 
tamistai supratimo iėškbti”. * 

x Galų gale, anot Dr. Sdhaf- 
fero, šitie tikrai gyvi kūneliai 
hormonai mums suteikiu rak
tą į gamtos slaptybes. Mes da- 

Įbar galime įeiti per atdaras 
duris ir pirmą, kartą “šviesą 
išvysti”, pirmą kartą savo is
torijos tamsumoje galime pa
siknisti toje dirvoje, kurioje 
iki šiol slėpėsi “gyvybės, visų 
gyvų daiktų pradžia ir pabai
ga”. Dabar durys atrakintos, 
mes dar šia pus slenksčio, bet 
greitu laiku vįflun įeisime. Dar 
mes šia pusz-i 
mi gamtos « 
mės, dar trūksta ir pažinties 
ir drąsos. Vienok ko dar neži
nome, tai rytoj žinosime, nes 
atidarytos durys j Amžinosios 
Pažinties rumus. < > .

Ir dabar jau galima daug 
rimčiau susidomėti garsiojo na
tūralisto F. Bacono 1620 m. 
pasakytais žodžiais:

L “Butų sunku sukurti naujos 
rįkti tikslių statistikos”žinių I tiaf vargino šioje žemėje, kol gyyi veislės (gyvūnų), bet lengviau
nėra galima.

Iš pradžių jąpopąi manė, j,og. 
galėsią greit apsidirbti su laur; 
kiniais formoziečiais, bet pas.i-| 
rodė, kad tai nėra lengvas da
lykas. Su bcūnbomis, aeroplar< 
nais, nuodingomis dujomis- 
džungl'ėse nedaug ką tegalima 
nuveikti, kadangi ten yra kur 
pasislėpti.

Prie formoziečių sukilimo 
gal daugiausiai prisidėjo mote
rys. Mat, dalykas, tame, kad- 
formoziečiai griežtai laikosi, 
monogamijos. Nenormąliškumas 
ten skaitoma dideliu praalkai-’ 
itintti. Jei vyras tampa pagau»- 

su s^ethpa z moterimi, tai: 
už tą nusįdgjimą jis dūkiau
siai Jaetenka savo kaukolės 
- Vtaįos ffyventojai^l^tlti: „ 
po|Uąi‘tMįk^d ^pąsiį^ektaią 
Tmdę prie tai įjie
dr pasiryžo ^keršyti geltonvęi- 
džiama. iBMkydSatai “danais 
už dantį” principo^ keršijo jje: 

.-.v . ■ - r - ' i-— daugiausiai ipoterinis.'Viename
įstaigos nepiįĮvalo daryti to, gali W|kti ir atlie-Lais (tarydavo tam p-; tik ją^nų .kąime jie nužudė 
ka kitokios įstaigos.” 'tartis. Paprastai už tam tikrą t^O moterų, o jų galvas pasi-

jos kmmmista valdovus ieškoti shsitarimo su kajžta- 
listiąemis stfimis. Jeigu Amerikos, Anglijos ir Franci- 
įįos bankininkai sutiks duoti Stalinui stambią paskolą,

tas į sąšlavyną lygiai taip, kaip jie, pasigrobę valdžią 
į savo rankas, išmetė savo per daugeli metų skelbtas 
laisvės ir demokratybės idėjas.

HOOVERIO STRATEGIJA \

t , ,
Įvairios rųšies kolektoriai. —•

Formozos gyventojai.
Kamparo medžiai. — Japo
nija pražudė 7,000 kareivių.
— Ata jalai. — Dantis už 
dantį. — Kaip baudžiama 

•už neištikimybę. — Sukili
mo likvidavimas.

atomai, vėliaus elektronai. Vi
same kame amžinas judėjimas; 
išnyksta aiškus skirtumas tarp 
gyvų ir negyvų daiktų. Evoliu
cijos mokslas parodo tikrus 
panašumus tarp žmogaus ir 
jam artesnių gyvūnų. ____

Prezidentas Jiėrbėrt Hoover paskyrė American 
fTelephone and Tėlėgraph kompanijos prezidentą, Wal- 
ter ^.•Gifford, naeionalio nedarbo komiteto galva. Pa

Yra, įvairios rųšies kolekto 
rių: vieni renka senovės daik 
tus, kiti domisi, senais pini 
gaiš, 
veikslais. Na, o kai kurie, kaip
tas Pi i u skinas, renka viską,, 
kas papuola. Formozos salos 
gyventojai irgi turi palinkimą 
rinkti kolekcijas, kurios suside
da iš žmonių kaukolių.

Kolektavimo impulsas yra 
gana stiprus. Pasitaiko entu
ziastų, kurie praleidžia pasku
tinį ąavo centą įsigijimui retų 
meno dalykų įr miršta skurde. 
Pas formoziečius skalpų kolek
tavimo manija irgi yra labai 
įsigalėjusi. Jie dažnai rizikuo
ja savo gyvastį, kad įsigijus 
naują kaukolę. Tuo sportu už- 

Isiima ne tik vyrai, bet ir mo
terys.

Formoza priklauso Japonijai, 
kuri 1895 m. ją atėmė iš Kini
jos. Tuoj po užkariavimo sa
los japonai pasiryžo suvaldyti 
vietos laukinius gyventojus, ko 
per tris šimtus metų neįstengė 
padaryti kiniečiai, olandai, ir 
portugalai.

Japonai energingai stvėrėsi 
darbo. Salos laukinius gyven
tojus jie aptvėrė dygliuota 
tvorau Prie to dar pravedė 
elektrizųptas vielas. Kas me
tai formoziečiai buvo stumiami 
vis tolyn ir tolyn į salos vidu
jų. Atrodė, kad barbarai bus 
galutinai numalšinti. • Tačiau 
prieš keletą mėnesių jie visai 
netikėtai įšiveržė į japonų kai
mus ir . pradėjo žudyti vaikus 
ir moteris. Nužudytojų galvas 
jie pąsieųaė su savim ir su 
triumfu sugrįžo į savo kaimus*

Kaukoles jie užmovė ant 
durtuvų ir išstatė jas kaimo 
aikštėse džiovinti. Laukiniai 
paukščiai nulesė mėsą nuo kau
kolių, kurios vėliau tapo sudė
tos į tam tikrą vietą. Kiekvie
nas kaimas turi entralinę kau
kolių kolekciją. Turi savo ko- 

' lekciją taip pat ir kiekviena 
Šeima. Jaunuolis tik tada tam
pa pilnu kaimo nariu, kada jis 
atneša kaukolę.

Japonų interesai Formozoj 
Į toli gražu nėra altruistiški. Pa-

f Formoziečių sukilimo japonai į būdas, palinkimai ir elgesiai, 
visai nesitikėjo., Jie manė, kadį Apie dvasią mokslininkai jau 
džupglių gyventojai tapo galu-1 ir kąJbėt nenori.

yta triųškinimui jie stvėrėsi griež- Į dienų mokslinių teorijų,

su formozic- terių ir be bažnyčios' kunigų.
i • f ITT* 1 • • • Į • A • 1.

.l.A. Daugumos tų T Manoma, kad taikiu budu japo- šioje žemėje ir baigsis čionai, 
kaukolės * praturtino- nai atsieks daugiau, negu nau- ptfes žmonės čionais ne savo 

s ( : dodami prievartą ii* terorą. ----- -------------- _ .*----- •
“ A

noru atsiradome, galime ir pri
valome kontroliuoti savo gy- 

--įvenime šioje žemėje, o kai nu
mirsime, tai kiti musų vietą už- 

| ims. Ir musų daugiaus nebe-

į kalo aikvoti, laiką įr energiją, 
Dr. A. J. Karalius besinipmant apię bent kokį

. .gyvenimą anapus grabot nes
ir dvWioS kUny-Hokio gyvenimo būti negali, 

be sudaro charakterio milionieriua.ljyiokslinė religija Svajonėmis IT 
neužsiima ir nesirupi- 

A»on. įnft. Geriau. susirupinltBne sa- 

 

Gyvybčs misterija (paslap-įvo ir kitų žmonių gyvenimu

slenksčio stovėda- 
laptybėmis stebi-

monės>x prekybos, darbininkų judėjimo ir labdarybės 
įvadų. Pereitos savaitės gale Heeveris laikė konferen-. A 
ciją su komiteto pirmininku ir svarstė su juo ’bedarbią n110^1^* /1^08 
-1 • > < " nuo. barbariškų papročių juemsšelpimo planus. x Luo maiiall6įai teeina. Už-
. K«ki tie plaatį b$is, greitai gal paiarame iš j^ąpe-JvalUytū Alt jfc yis^i ki- 
šinuį spaudoje. Bet galima numatyti, kad Hocverio pa- toMais amnetfrnaia. Daliems. 

: iškirtas komitetas užsiima tik labdarybe ir nesirūpins, yra tas, kad ®ormoza yra wur-
kad bt*darbių pagelbos reikalą paimtų į savo rankasj biauMas kamparo šaltįms. Kam- 
valdžia. Pono GMordo nuomonė tuo klausimu yra ži- p*®0

ited Znama žm-nat* ’ |««toA dajltfc JHNH« ^asi W
__ .... , / t ' ii' Ali

’ ;. i Prį&š japonų įsignlojim,<į ki-
kaip ir kitokiam veikime/ kad Ameriįpje valdžios yįetog gyventoj y

sūnų, spaudoje. ’ fiet galima numatyti kad ’$|qcw> Itokiįs sumetimais

kad? bedarbhi pageltos reikalą padmt# į savo < rarikas blausias ^kamparo' šalt:

nonaa, aaa jisai viename žurnale rąžė taip: I
“Aš laikau sveiku principu labdarybės dąrbe, lAį

*
L.

A ' b ■** J ?• iri *■

.*’ ■

na įfr-

,čiųr visuose 'amžiuose. Senoy8B|esųjhfi. džUUgtis. ir
galvočiai sukure daugybę viso-.'hitus linksminti visais įmano- 
Iriiį. teorįjų šitai misterijai aižriĮ'roais budais. Mažinkime visus 
;kmtį. raligiįų vadai savo, keliupeittęjimiis ir skausmus, taun- 
irgi kiek darbBS^|sesni«s mokinkime, siipnes-
Tuomet, senovėj, buvo lengvaįjniems pagelbėkime, akliems 
ikM išaiškinti,, nes žmeni»šviesų ir teisybę jrarodykime. 
:tupiftikims protas dar nemokė- Musų'dienose gimęs endokri- 
jo kritiškai j dalykus pažiurę-1
ti. Iškalbingesnis vadas pasakė menybę, kitaip sakant žmogaus 
—. reiškia taip W reikia tikėti; Lbudų ir jo jv/irius palinkimus 
senesnis žilagstois pranašas pa-įbei savumus. Trumpai suglau- 
4virti!no — (tai jau tikra tei&y- -dus, endokrinologija mums se- 
bė. Timrnat nž tai vista)* ir. vi- kamus faktais paremtus daty- 
siems buvo ■“aiškat’’, kaip-d»e-|kus^patiekia: 
na: dievai viską sukuri,,viski
valą© w tvaiko, ©iąvae sutei-htroliuoja liaukos, kuriose iš- 
kė gyvybę gyviems daiktams, dirbama savo rųšies mažutėliai, 
Žmogui davė nematomą Aižią,i|inė 4>er didinamuosius stiklus 

 

■turi j-v midum viską, kas žn;o- nematomi kūneliai hormonais

* •4 ' K. ■ ' i ta * T jg_ • • i •!

Musų kūno mechanizmų kon-

žmogus mi’rttft,' WiSle-lžiausia gyvos medžiagos vienu- 
kia kąž ktir <$. dį^£:|i^tSkia,| įkad net tūlas ligas sukelia 
yjėkABreikalo Haup už bakterijas mažesni 
taįti. Vaideliai ir kųnyjaT UŽ; gyvūnėliai; kad net pačios bak- 
visus protaką, kaip jiems wrteriįos serga kitų mums dar 
to^iaus. Tąi| laikais gamta ir- kfijįnatomų, už jas daug 4 ma
gi buvo, pasakysiu, duosesnė, ’ Žesnių bakterijų kamuojamos.1

tas veisles paįvairinti, pakeisti 
ir tuo budu gauti retų ir nepa- l 
prastų ręzultatų. Takas nuo 
gaifttos stebuklų iki meno ste
buklų gan lengvas; nes pasiga
vus gamtą jos variacijų dirbi
me ir suradus aiškią priežastį, 
bus lengva ją meno (mokslo) 
pagalba vesti' tais keliais, ku
riais jinai pirmiaus tiktai atsi
tiktinai teeidavę; ir ne tik ten, 
bet ir toliaus, nes nukrypimai 
vienoj vietoj atidaro kelią į 
daugybę nukrypimų kitais 
žvilgsniais.”

■ .. .Į ■ .. ■— ■ ............................... ........................................,............

Ne. 1344 “Kovos” gau
tas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

V NALFJĄfe < numeris. Atė
jo Kultūra No. 6—7. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.

NAUJIENOSE

. ; f s i® 11 o
i *



Pagra

Graboriai

Atvyko Chicagon

Kai kas apie Chicagą

MJ2

Hemlock 8151

Phone Boulevard 7042

8 vaUi

Teatrai atsidarė; kai 
kurie vėl uždaryti

JĄRUSH
PHYSICAL 
therapy

■ “Mask and 
South Ameri-

Kodel? Welį 
kad reikėsią, pinigų.

Kaip darbuojasi Chi 
cagos politikieriai

Atplaukė šeštadienį Chįęa- 
gon 50 pėdų ilgio valtis, vą- 
vadinta Hoald Amundsen. Ji 
per pastaruosius, ppra metų 
padarė 15,400 mylią kelionės. 
Valtis plaukia vėjo pučiama. 
Atlantike jai'teko išlaikyti 77 
valandų audrą.

Masą, pąrarnayimay lai* 
dotuvė*e h kokiame rei4 
kala visuomet eiti oąži- 
ningaair, nebrangų*) to
dėl. kad1 nttnrima ii- 
laidų užlaikymui riky-

Undertaking Co. .
Wm, A. Pakorny 

Koplyčia. dykai , 

U West 18th Street
Tek Canal 3461

3 it 7—8 
mia pagal sutartį. 
, Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

ir Staniu 
r.® 

Stanislovą

Kunas paįiarvo- 
4605: S. Hėrmic^ge

įvyks anttfadi^ny, 
„ . ’ " . ' ' 9°

Etrdeikio koplyčios bus 
2, ...................... i.

a. Domininko Dukių-
. > 

kviečiami 
: suteikti

J. K RADZRIS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnaut 
1 J-IKgk • ju geriau ir pigiau, 

negu kiti todėl* kad. 
priklausau • prie gra*. 

' bų išdirbystės. 
tlOS OFISAS: ' 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174/

SKYRIUS:
L, 3238 S. Halsted St.

■ ■ Tek Victory 4088

ir Vaikų Ligų 
er Avė.

Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedaliomis pagal susitarimų 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez, Tek Hyde Park 3395

i “jūreiviai” pardavinė 
neva imorptuotus kai

Reido mažėjui gamtos 
istorijos

seserį Agniešką, du 
Kumpįfcą ir Matikonį

chicago: 
ŽINIOS

Phone Canal 6222

DR, S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: 1— 

Seredomis ir nedėlioi 
Rezidencija 6628 So.

■ TeL Kenwood 5107
VALANDOS: .

■ nuo 9 iki 11 gandai 
. nua 6 iL „ ,

apart Sveptadienio u ketvtrtadtensą

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
< 756 West 35th St. 

kampa* Halsted; Si. 
Valandos nuo 10—4, nuo ( 

NedėHomis nuo 10' iki E

Chieaga — vienas smarkiau
sia išaugusių ir tebeaugančių 
miestų. Jaunesnėse dienose 
Chieaga augo, galima sakyti, 
be priežiūros. Oi, kaip ben- 
kartukas paleistas, gatvėj.

Gatves vienoj vietoj būdavo 
siauresnės, kitoj platesnės, 
čia tiesios, ten išraitytos, ši
čia išeidavo į laukus, o vez/už
sibaigdavo kokioj baloj arba 
prie upės. Ir trobesiai netvar- 
kjai statyti buvo; vienas iš
keltas, kitas žemai paskendęs;

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moten

4145 Are

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Vahodo. 9 tfto Iki S^nba. 
Suofor k Parito! aa« 9, «L <

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki K vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dienų.
Telepbonai dienų ir naktj Virginia 0036

uis
Valandos: nuo 5 ryto Ai 4 po plttą 

Gyvenimą 
3323 SoatA ZT< 

TeL Bbutevai 
Valandos* nuo 6d.

A.MONTVID, M. D.
We*c ToWu State Bank: Bldg. 

2400'. Madison <$A
Vak: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefoną* Brune wick 0597

tjh, AnHkius ątatė sau Cihacgos Plano 
gpeitąl Ikomisija žiūrėdama taipgi į 

galiiny* ateitį, būtent turėdama ome- 
pianp nėj tą galimybę, kad miestas 

dolerių. | augs, kad jo gyventojų skai- 
• kad todėl 'plano 
turi1 tikti ir atei- 

Cikagietis.

y M1DWIFB

6169 South 
Alksny Av. 
* Pbone >

HųųUock.9252,

TeL Central 7079 
Rez. Longbeacb 9453 

Valandos 1 iki 4 ir. pagal i 
Dr. B, G. LAMBįR. 

Ausų, Nosies, Gerklėt Sped 
Instruktorius Vienuos Universiteto 

Suite 1447-49 Pktsfield Bldg. 
55 E, WaMttgtoą St,

Ir ve 1909 metais buvęs tuo
met meras Fred BusSe įteikė 
miesto tarybai rekomendaciją 
užgirti 533 asmenis, kurie su
darytų pirmąją Chicagos Pla
nui vykinti komisiją.

Politikierių tarpe pasireiškė 
abejojimo. Pasireiškė prie
šingumo publikoj arba gyven
tojuose. Aišku buvo, kad pla
nas vykinti kaštuos pinigų. O 
tie pinigai teks piliečiams su
mokėti.

Busse tečiau nutildė politi
kierių opoziciją: girdi, kada 
nors jus turėsite tą planą pįri-

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rtx. 2359 S. Leavitt St. Canat 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4# 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Wuttrn Avemu

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki >1 valandai ryto 

. nuo 6 iki valandai vakaro

įspėjimas chicagiečiams
Ateina sezonas, kada kai 

kurios žymios firmos išdėsto 
padavimui kailius.

Tuo pačiu laiku namus ima 
lankyt 
darni 
liūs.

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West 6^th Street 
VALANDOS:

10 iki 12 ryto. 6:30 iki 8:30 vak 
Apart šventadienio ir Ketvirtadieni*

Km. 6600 South Artesian Avenuė 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, DLL.

DOMININKAS DUKANAUSKAS

Persiskyrė su šiuo, pasauliu 
Milvvaukee, Wis, rugpiučio 21 
dienų, 3:10 valandų po pietų 1931 
n?., sulaukęs 43 metų amžiaus,' gi
męs Telšių apskr., Eigirdžių pa
rapijoj, Medinių kaime. Amerikoj 
išgyveno 23 metus. Palįko di
deliame nubudima seserį ^Zofiją, 
šVogerį Antanų Ramancauskus, 2 
pusbrolius — Albertą ir Stanis^ 
lovų Jakubauskus iį gimines, o 
Lietuvoj 2 Broliu — Stanislovų 
is Juozapą, seserį Donjicelęį ir, mo
tiną Julijoną 
as, randasi 
Avė.

Laidotuvės 
rugpiučio 25 dieną, 1 vai, f p< 
pietų iš , T ‘ 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a., a. T 
nausko giminės, draugai ir pažįs 
tam i esatį n uoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse 
jam paskutinį patarnavimą i 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,

Sesuo, Švogpris, Pusbroliai 
ik Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yardš 1741.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofiso į naujų vietų po nr.

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

• Nedėlioj pagal sutartį 
1 Tel. Boulevard 7820

Namai*

6641 Sos Albany Avė, 
T«L Prospea 1930

V Dentistas
4645, So. Ashland Avė 

arti 47(b Street ___

S, a LACHAVICH
LIETUVIS. GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

. Tek Roosevek 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
' SKYRIUS: "

1439 S. 49Court» Cicero, UI.
Tel. Cic.io 5927

S.. w SKUBĄS
GRABORIUS IR BALSĄMUOTOJAS 

Didelė ir graži koplyčia dykai

718 w; 18 st.
Tel. Roosevelt 7532

šeštadienio vakare buvo ati
daryti kokie 75 iš 100 užajda- 
riusių pirm poros savaičių 
priemiesčio teatrų. Bet ins
pektoriai uždare^ & tų teatrų 
vėl, kadangi atgabenti iš New 
Yorko operuotojar beturėjo 
Chicagos mieste laianių pa
veikslams operuoti.

Kalbamieji teatrai tapo už
daryti sulig įsakymu C. K. 
Criegerio iš gazo, šviųsos ir 
elektros diepajętajmcųto.

Nors buvo ankščiau praneš
ta, kad teaUų »,aviniukai ir 
unija sutikę ajrbitracijos de
ryboms, joa tečiau nutruko. 
Unijos biznio agentas Majoy sa
ko, kad rašytąją kontraktas nu
sakąs arbitrącijofr derybų ry- 

pasirodęs, ne toks* kokiam 
sutikta- unijos aistoVų ir teat
rų savininkų pa si t aringuose.

Gazo, šviesos įr elektros de- 
parimento inspektoriai pa
reiškė, kad jie ir sekmadienį 
areštuos atgabentus iš New 
Yorko operuoto jus-, jei suras, 
jogei šie neturi Chicagos ląis- 
nių.

pirklių kliubas
Club —

kai dėl plačiosios publikos, 
tai ją galima buvo už nosies 
vadžioiiseniau, bu& galimą tąi 
daryti ir toliau.

Pirmasis Chicagos P^anp 
komisijos pirmininkas paskir
tą Charles Wacker. Jisai pa
sisamdė Malterį M. Mopdy 
kaip garsintoją Plano idėjos. 
Mat, reikėjo įveikti opoziciją 
minių.
j Ir ve pasklydo propaganda 
visur-: kasdieninėj spaudoj, 
(teatruose, bažnyčiose. Moky- 
klų superintendentas Ęlla F. 
;Young įsakė net /Planką dėstyti 
:8 styriaus mokiniams viešo
siose mokyklose.

Trumpąi kalbant, Plano sie
kiai buvo tokie: Ii — 
žinti ežero pakrantę; 2 
platinti vieškelių sistemą už 

‘miesto ribų; 3 — Suderinti ir 
pagerinti gelžkelių stotis mies
te; 4 — Įgyti miestui arti ję 
esančias girias ir sujungti ir 
ištobulinti mieste parkų ir 
bulvarų sistemą; — 5 — Iš
vystyti tiksliau gatvių sistemą, 
kad palengvinti įvažiavimą į 
vidurmiestį ir išvažiavimą ir 
jo; 6 — Padaryti vietų gyven
tojams liuoslaikiui praleisti ir 
pasilinksminti./ šituos sie-

Phone Canal 21118 
Vabmdos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
1JH)O So, Haįeted'. Si, 

4193 Archer Agt, 
Valandos: 2-—4 po piet

Phone Lafayette 0098 
Naftini* telefonai Grovehdl 1595

Akių Gydytojai
L W'XtiWr H2»

DR. G, SERNER
LIETUVIU AKIŲ SPECIALISTAS

J0SEPH J. GBEH
. 4631, So. A^itand « 

Ttf. Boitfcvųrd 2800 
Re*. 6515 So. M

JeL Rtpublic 9723.

Dienraštis “The Chicago 
Daily News” praėjusio ket- Į 
v irta dieniu laidoj (rugp. 20) 
atpasakojo patyrimus asmens, 
kuris sakosi seniau mokinęs 
lotinų kalbą Chicagos viešosio
se mokyklose. Jis atpasakoja 
patyrimus su Ernestu Withal- 
lu, Chicagos viešųjų mokyklų 
biznio vedėju. štai to atpa- 
kojimo sutrauka:

Mokytojas gavęs darbą 1927 
metų vasarą mokykloms pri
žiūrėti. Jis dirbęs biznio me
nedžerio Byrnes priežiūroj. 
Bet štai po kiek laiko jis buvo 
paleistas iš darbo.

Jį painformavo, kad moky
klų patronažą dalinąs Withajl. 
Gavęs rekomendacijų, moky
tojas nuėjo pas Withall. Pa
aiškinęs jam, kad dirbęs savo 
darbą sąžiningai.

\Vitludl užklausęs, kiek įta
kos jis, mokytojas, turįs savo 
tautiečių tarpe? Paskui pasa
kęs: persikelk, girdi, į mano 
wardą (15-tą) gyventi.

Mokytojas persikėlęs: reikia 
juk bosų patarimo klausyti. 
Vėliau jam buvę patarta nusi
pirkti bungalow. Jis taipgi 
patarimą išpildęs. Ir, sako mo
kytojas, girdėjęs, kad komi
sas tekęs kuriam ten iš poli
tikierių.

Dar kiek palaukus, jam pa
tarta pirktis naują automobi
lį. Ir, tai išpildęs, nors pri
verstas buvo pasiskolinti $500.

Kada mokytojas gavęs pirmą 
algos čekį, tai Withallo leite
nantas pataręs jam įsirašyti į 
AVithallo 15 wardo republiko- 
nų kliubą. Jam buvę pasaky
ta, kad jisai turįs mokėti kliu- 
bui 2 nuosimčiu savo algos.

Vėliau sumanyta rengti bąn- 
kietas, kuriame sumanytojai 
norėjo padovanoti Withallui 
$(>,2(io automobilį. Tikietai 
bankietui buv^ po $10 kie
kvienas. Kiekvienas kliubo 
narių turėjęs paimti po du ar 
tris tikeitus.

Kada mokytojas pasakė, jo
gei gaudamas $140 mėnesiui 
jis neturi iš ko pirkti, tai jam 
“patarę” parduoti tikietus mo
kyklos “džianitoriams”. Be 
to, jam paaiškinę, kad jis ne
sąs politiekieris ir kad todėl 
jam ne vieta turėti mokyklos 
džiabą.

Paskui Withallo 15 wardos 
rcpublikonų kliubas ėmęš 
rengti šokius. Ir vėl šokių rė
mimas buvęs priverstinas 
tiems, kurie turėjo politinius 
džiabus. Kiekviename tokia
me susirinkime būdavę suren
kama nuo $800. iki $2,000,

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. Ulth St 
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazai X-Ray, ete.

KAZIMIERA RENGIĘNfc 
po tėvais Lifeikaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 22 dieną, 2:30 valandą 
ryte 1931 m., sukultus 38 metų 
amžiaus, gimus Ra&ęinių apskr., 
Kražių pąrap. ir mjeste, Ameri-, 
koj išgyveno 18 metų.

r
Paliko dideliame nubudime vy

rą Antaną 
švogeriu — 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
rugpiučio 25 dieną. 2 vai. po 
piet iš Eudeikio koplyčips bus 
nulydėta į Tautiškas kapines.

Visi a. a. K az imte ros Rengie- 
nės giminės, draugai in- pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiama daly
vauti, l*idpU»vėse k suteikti jai 
paskutinį patarnavimą < ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame.

Vyras, Sesuo, šycgefia 
ir GintinėK

Laidotuvėse patatnauja grabo- 
rii^ Ęuįikis, tel,- T741 •

Rez. Pbone Grovebill 1321 
Ofiso TeL Lafayette 4180- 

Dr. Vincent C. Steete 
;t DENTISTAįS
4180 Archer Avė., Jale Midland Bank 
Valandos: 10. iki 12 A. M., 1 iki 5 

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

vienas prie šalygatvio^ o kitdja 
kažin kur nustumtas. Jau
nesnėse dienose Chicago atro
dė esanti pana suveltais plaiį-

Dr. A, P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 Sonth Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto, iki.: 8< vata?. 
Reaįdence Pfcpnv Hemlock 7691

g<akrikBpj^20 metai. 

4729 South Aehhud Aoe^, 2 fote* 
CHICAGO. ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriikų, VyriikĘ ir Valką Ufų 

OFISO VALANDOJ 
Nuo 10 iki 12 vai. ejįę, nso. 2 iki 4 
v*L po pii

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. 1 iki 3 d, ir 6:30 iU 9:30 ▼.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th. St. ChicagOk I1L

|___!™!3iSŽZ!2!SU-
DR. HERZMAN

— IŠ RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 25 

tu* kaipo pttyna 
ir akušeri*. . dSMOrti

.Gydo staigias ir chroniškas ligas vy« 
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiu* 
metodus X-Ray ir kitokiu* plektro* 
prietaisus. <1 -■vildf

Ofisas ir Laboratorijai
1025 ISth St., netoli Morgan St. 

.Valandoft nuo 10—12 pietų i| .
nuo 6 iki 7:30 vaL vakar* 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Purk. 6755 a* Rundolph 680Q

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

MOTINA HELENA
į Garsiausia Pasauly Žolininke, kurios to- 

iiie pagelbėjo tūkstančiam* kentmuslų, dabar 
randasi jos pačios asmeninį ŽOLIŲ SVEI
KATOS sankrovoj 4037 So. Ashland Avo. 
Nažlurint kokią Ura serrate, nueikite pas 
Ją tuojaus. Nelaukite iki bus per volu. 
Jeigu jus atsineSite 61 į apgarsinimo, jas 
gausite $1.00 bonkfj Specialių žolių vaistų 
už 26c, Ateikite fiiandle arba rašykite.

ra vertus politikierrai 
įžiūrėjo nepaprastų 
W vykinimui
plauks milionai n 
Hąukp per » politikierių, čius didės 
rankai Tada įgalima tiMtioiMimahyipai 
kad tūkstančiai ir tūkstančiai | čia i 
tų. dolerių tuo ar khu budu

šiandie, įjugp. 24., Fieldp 
muzejuj gamtos istorijos JujuCs 
paskaitos temomis: “Thįe 
Story of CoaP* ir- “Chii\es£ 
Art”. Pirmoji bus duota 11 
vai. prieš pietus, o antroji 3 
vai,, po piet.

Trečiadienį tomis pačiomis 
valandomis bus paskaitoj 
“Polynesia%and Microncsia” ir 
“Bijrds at Home”. •

Penktadienį 
Their Uses” h 
can M am mals-’

Antradienį ir ketvirtadienį 
muzejo prižiūrėtojai vedžios 
publiką po sales ir aiškinis 
esančius muzejuj dalykus.

Phone Anmtafe 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvoaakee Aoetuu 

Valandoa: 12 iki 2 ir 6 Ud 8 M.
Seredos vaitam uždaryto 

Nedėlioj p/gal antoRį

R. A. VASALUS
ADVPKį&TAL 

11 Sooth L* SM'^ 
Rėom 1934 W 1
Vcdandoa Mtoi ryto 9
3^4! S. Hįrtnl Sį 

vWbui<itt' 7 iH 
Olia—Utam., Kctv, i*

fie jūreiviai yra apgavi
kai, pasirėdžiusieii “jūrei
viais”. Ir tavoras, kurį jie 
siūlo, yra tik imitacija. Jie 
sakosi, jog parduodu brangius 
kailius pigiai todėl, kad nemo
kėję muitų įveždami kailius į 
Ameriką. Tikrenybėj gi jie 
parduoda nudažytus katės kąi- 
liuH už bobrų, arba šunų kai
lius už lapių. Gi šeimininkės 
moka po $25 kailiams, kurie 
nėra verti daugiau,' kaip 3 ar
ba 4 dolerius.

Ir tenka pasakyti, kad ne 
tik moteris sukčiai apgąuiųi 
tokių kailių pardavimo, bęt 

vyrus. Ir vyrus tur buX leng
viau apgauna, nei moderis.

Todėl Better Business Ęlki 
reau įspėja chicagiečius neti
kėti siūlomu jiems, namuos^ 
arba gatvėj tayoru, o pirkti jį 
atsakomingose krautuvėse.

Telefonas Yarda 0954

Dr. MAURKE KABN

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Lietuviai Gydytojai
II |l !!■» Hll I

PRANEŠIMAS
DR. MARGOMS

Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 
ligonius

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Telefonai Yarda 1138
< ’ • v *" f

Stanley P. Mažeika,
". . i

Graborius ir
; , Balzamuotojas

Modemiška Kokplyčia Dovanai 
Tuviu automobilius 'visokiem* reika

lam^ Kaina, prieinam* /

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 fid 3 *0 pM.

7 iki 8 vai. Nedėk mm. 10 iki
Rez. Tęlepbonė PTaza 3200

Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 WS 4«th.
. Tdtfonai. MMUB

Boulenąl M02

Boulevard) 8412
a ’ 1 s

1327 So, 49tb Ct» r

Telefonaa- >

Cicero M£4|

A.. A. SEAKIS X ADVOKATAS
Miesto Ofisas. 77f W. Washington St. 
Room 1502 Tel. Central 2971

Valandos: 9- ryto iki 4 po pietų 
Vakani.« 00^1?^. Uį 

o akt y vm.
41,45; Arcbav 4s> TtL .Lotyffti 7W 

Namų Tdv Hyde Pade 3395 u

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tek Drexel 9t91

DR. X A. ROTU
• 1 ’ ' -

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI-

OfitMi 3102 So. Beieted St.. CUatyfĮ 
arti Hat Straat

Valandos: 1—> po
Nedaliomis u tamad. 1A-42L'
...A .......... M||.<.lH.W*11

Ilgai Užsitesurioa LigOS

DR. ALJ^ fc. MARMOR
“'Ša*

Tel. Independence 0089
Valandos: 0 ryto iki 1 dieno*. Vak. IrkiNfc

Po Kolumbijos' pasaulinės 
parodos 1893, m. Chicagos ar
chitektas Danjel Burnham iš
reiškė mintį, kad ateity Chi* 
cagą reiktų auginti tinkamiau. 
Savo mintį jis išdėstė pirmiau- 
isią Męrchants Club of Chicago. 
Tai buvo Chicagos tų laikų 
turčių organizaciją. Kuriam 
laikui praslinkus kitas Chica-

— The 
Commcrčial Club — pasiūlė 
Burnhąmui sumanymo planą 
išdirbti.

Bet Burnham pareiškė jis 
■apsiėmęs jau tokį darbą atlik- 
‘ ii sulig Merehants kliubo pęa- 
’šymu. 1907 metuose abi or
ganizacijos susivienijo. Burn- I. 
hamo darbą tuomet pradėjo 
remti įtakingiausia miesto pa
liečių grupė, o ir turtingiausia. 
1908- metais tapo išleista kny
ga vardu ‘‘The Plan of Chiea- 
go”. Išleido tą planą' Chica- 
go Commercial Club. "Kaip 
pasivadino susivienijusieji mi
nėti aukšęiau du kliubai.

Chicagos plano pritarėjai 
aiškiai matė, kad auginti mie
stą sulig Burnhamo arba bet 
'kuriuo kitu planu reikalinga 
'miesto vyriausybės pritarimo.

numatyta, 
Ir nema-

4631 & Asbląnd, Ave^ Tel, Yąrdj 6780 
AX.4.AWiCa. .r.Ta.ą.1!.,, j..... i..a

LietuViąj Gydytojai

DR. A J- KARAI® 
Gydytoja* ir- Chirurgas 
3147 Soj Halsted Street

< Tek Criumet 3294>»

..■■j uį ............ . ........

A L Davidonis, M.D.

AMBULANCE PATARNAVIMAS-DIENĄ ir-Naktį 
Mes visuomet teikiame Širdingi 
pątąrnaviMį, kuonjeL jis yra labiausiai reikalingas, 

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI. 

Didysis Ofisas / 

4605-07 South Hermitage Avenue 
VU Ttlefoaah YARDS J 741 t, 1742

Dųpkite savoi akis išegzaminuoti

Dr. Ą. R. BLUMENTHAL 
OPTOMBTRIST

Praktikuoja virš 20 m, 
4649 & Ashland, Avė? 

kampas 47th St. 
TeK Boulevard 6487r

, .. ....... ■!. ........................... , ....

Duokite save^aku^jišegzaminuori 

Registruotam < Oįtometristui 
Akių Specialistas. Virš 15* metų, 

patyrimas 
Akintai nuo $3

Valandos: 9 ryto* iki 9 vak. kasdiė,

. ■■■ s I > Į»«||||IW- S—»

JOHN B/BQRWJ 
(John Bagdžiuoas Bordeu) 
lietuvis advokate . ,

10* W. Adams St., Room 2U7 
Telephone Randolph STL7 , 

Vakarais 2151' W. Mmt St. W 6»9
TeleplMMte

Namie 8-9 ryt*
. >lt 9090 Į 
U Repoblk MOT

K. 6D6IS
ADVOKATAI 

MIESTO OHU&
127 N. Deąrbm St.^ Rfiom, 

Telefonu Central ^411.

S

j.
fiM ■ u-'

• - A
• t J

o”



CLASSIFIED ADS
AutomobilesCHICAGOS ŽINIOS

Iš pirmo pamatymo
650

Rašo Nemunas

TheEnglishColumn
atents

Pirmyn

For Rent

Atpigs plaukų kirpimasna

CLASSIFIED ADS3150

Farms For Sale

3020

Mirė Beveik 2

1789
2244 Wi 23rd

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

plaukus už 50 centų. , Didlapis 
išreiškia nuomonę, kad ir ki
tos unijinės barbernės paseks 
pirmųjų šiuo pavyzdžiu. Vai
kams plaukų kirpimas kaštuo
siąs 25 centus.

Susipikp dėl pečiaus 
sūnūs užmušė tėvų

tryliką centų ir 
nosinukę.

mote 
Mat,

nai sako 
m o

IŠ, jų bu- 
Tos draugijos 

knygose

tai susilauks 
kritimo narių.

Atleiskite, aš 
tų organizacijų 
no noras yra

Republikonų ir demokratų 
politikierių grupes, kurios yra' 
priešingos naujam kongresi
nių apskričių padalinimui Illi
nois valstijoj, ruošiasi iškelti 
bylą, teisme prieš padalinimą.

friėndship, and 
Pirmyn”

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted S t., Chicago, 111

Čia įdedu 15 centą ir prašau at

siųsti man pavyzd} No 
» 

Mieros

dinas ifterzamlnavl- 
I ir jei a* apsi
ūtus surryi. EL- 

* aus jūsų 
_ _ _ ________ _____  ___ ___  pasakys

galutino liegsaminavlmo—kas jums yra

Chicagos Lietuvių 
Dr-ja Savitarpinės 

Pašalpos
Tbomas Raddie 

žuvo kaip jo aeroplanas nukri
tę žemėn prie Valparaiso, Ind. 
Raddie gyveno adresu 9603 
Avenue M., South Chicago.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Užsirašyti galite ’bjle kada.

Amerikos Lietuvių
. Mokykla

3106 S. Halsted St., 
Chicago, III.

JAUNA pora tuojaus paaukos gražų 
seklyčios setą, 9x12 Wilton kaurūs, 9 
šmotų riešurb valgomojo setų, 2 pilnus 
riešuto miegamojo setus, lempas, cedat 
cbest, gražius mažus kaurus, indus, elek- 
trikinį radio{ valytoją, f frankas; parduos 
už i dalj originalės kainos.

7816 S. Marshfield Avė.

Laiškai Naujienų
Ofise

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioj, 4605 So. Hermitage 
avė. Laidotuvės šiandie, pir
madienį, rugp. 24 d., į šv. Ma
rijos kapines. ,

IŠSIRENDUOJA 5 kambarių flatas. 
Renda pigi, Bridgeporto apylinkėj, 2 
augštas, su visais patogumais. Atsišau- 
kit pas savininką 3341 S. j Halsted St 
Tel. Prospect 3938.

Jakimavičius 4 
Joniškiečių Labdarybės Kul 

tyros Kliubui. 
Johnson -Evan 
Laureckis Šimon 
Norkus Anna 
Petrošius St. 
Paulauskas K. 
Vilkaitis M. 
Srauss C. 2 
švagzdžiui I. 
Vanagaitis A. 
Vilt Felix 
Valinskus Tekle , 
Waitikus Agnės.

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pigiai 
taisys jūsų namuose. Lafayette 1329.

tai jqs 
Vyrai dolė- 

, Musų 
Juk

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai ____

^^MWMWWWWWM^WMMW*****»*'***********,*B

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

6348 S. Campbell Avė.

Politikieriams nepa 
tinka

suknelė/ Tinka iŠ sukesnės, margas naujoviškos 
38‘, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę,

Sukirptos
r

Elegantiška ir lengvai

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
Įsirengė pilną pasirinkimą Hardvvare ir 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų. 
Žemos kainos.

8218 Sof Halsted St. 
Teh Victory 4965

“Tribūne” praneša, kad 100 
barbernių Northsidėj su šiuo 
pirmadieniu pradėsią kirpti

ATOSTOGOS tęsiami nuo 
liepos 31 iki rugsėjo pirmai 
dienai.

PAMOKOS prasidės rugsėjo 
pirmą dieną. Bus mokinama 
dienomis ir vakarais.

Leo Lopietro, 42 metų, ta
po nušautas namuose, kur jis 
gyveno, 1742 West North avė. 
Nušovė jį pęsunis. Ginčas 
tarp jų kilu ve kodėl. Juodu 
nutarė, kad jau metas įnešti 
pečiu vidun. , Kai atnešė pe
čių1 iš skiepo, tai kilo tarp jų 
ginčas kur padėti. To ginčo 
pasėkoj ir biįvo nušautas pa
tėvis.

Specialistai yydyme chroniškų ir nauj 
rxj. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, ati 
kyklt pas mane. Mano pi* 
mas atidengs jūsų tikrą 11 
imsiu jus gydyti, sveikata____
klt pas tikrą specialistą, kuris ne 
kur ir kas jums skauda, bet pat

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

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkštirai, spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimai. 

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

Gr/nd Rapids, Mich.
LSS. 51 kuopos įvyks susirinkimas 

penktadieny, rugpiučio 28 d., 7 vai. va
kare, Šv,_ Juozapo svetainėj. Draugai ir 
draugės esate visi kviečiami dalyvauti 
ant šio susirinkimo, nes turime svarbių 
reikalų apkalbėti, ateinantį susirinkimą 
turime gaivinti ir dėt spėkas sustiprinti 
savo darbininkiškas politiškas organiza
cijas. tad neatbūtinai kviečiu visus ant 
sekančio susirnikimo. Sekr. J. 'Kartok.

pastarajai organizacijai, į ku
rią atėjo 60 naujų narių, bet 
iš jų 8 ligoniai, sveikieji nuo, 
45 iki 70 metų amžiaus? Aiš
ku, kad ta organizacija šian
die stovi bloginus su padau
gėjimu 60 naujų narių, negu 
ji stovėjo pirma. IŠ to viso 
išvados ypa tiktai vienas: su
siliejimas draugijų neapsau
goja jas nuo išnykimo, tik jų 
amžių pailgina keliolikai me
tų. Chicagos Lietuvių Draugi
ja Savitarpinės Pašalpos nėra 
linkusi priimti bile draugijas 
į savo eiles. Narių skaičius 
•kėlimui ji turi dauk tinkames
nį planą. (Bus daugiau)

dreary “routine” 
at home? Why 

around and watch

vadinasi, kaip ant 
Jisai dar penkinę 

ant naminės aukuro,

kelios. Viena, 
svarbiausia — 

įstatymij su- 
Nebėca tiek 
tešlos draugi- 

kiek buV6 se- 
,priežastis: per- 

i, Sehaiu

STORAD2IAU$ RAKANDŲ BARGENAI
2 Šmotų seklyčios setas _
VVilton Kaurai tiktai------
3 šmotų miegamasis setas 
7 šmotų valgomasis setas

AMERICAN STORAGE I 
6701 S. Halsted St. ir

_____ $17.50 
$5 Ir aure. 
____ SŽ2.5O 

. _________ $17.50
FURNITURE CO.

423 W. 63rd S t.

Aeroplano nelaimėj 
žuvo

Tamošius Dukanauskis, 40 
fnetų amžiaus, mirė Rugpiučio 
21 d., 3 vai. po piet, Milwau- 
ke, Wis. Gyveno Chicagoj 
adresu 4629 So. Paulina St.

Kūnas parvežtas Chicagon 
šeštadienį, rugp. 22 d. Kada 
įvyks laidotuvės bus pranešta 
vėliau. RepL

PARDAVIMUI “R ef r e s h m e n t 
Stand”. Yra daug kambarių. Ren
da pigi. Gera vieta dėl bile kokio 
biznio, 6425 So. Western Avė.

eiva pažiu

Viduje paprastas saliunas. 
Juodakės vyras naminę pilsto, 
kostumeriai geria ir dainuoja. 
Juodakė pabučiavo vieną kitą 
ir uždainavo. Viskas atgijo. 
Stiklai suskambėjo.

Juodakė čionąis dar meiles-, 
nė ir dar; gražesnė —* ‘ 
dangus ir rojus, 
riais stalą nuklojo, 
didvyris ir-gi neatsiliko 
nebusi kiaulė tokioj linksmoj 
kompanijoj ir dėl tokios mei
lios moteriškės. ,

Vėliaus musų laimingasis 
apleido gyvųjų pasaulį. Kai 
atsibudo, tai pasijuto begulįs 
ant sofos purvinam kambary.

Virtuvėje juodplaukė triu- 
sėsi. Jos vyras kavą gėrė, o ji
nai jį koliojo:

— Tu, durniau, nieko nesu
pranti, kad ne a§ tai butum be 
kelnių. Nemoki biznio va
ryt... Kelmas esi ir tiek. Su 
vyrais reikia gražiai • apseit, 
meiliai, lipšniai, tai pinigų bus 
kaip šieno.

Susirišo musų vyriškis savo 
galvą ir išėjo. Kišeniuose su
rado 
fišką

Senovės mistras Ovidius pa- 
likox daug ryškių patarimų 
meilės reikalais,, bet musų die
nų moterys, kurios supranta 
savo vertę, moka gerą biznį 
padaryti be jokių patarimų, 
štai vienas iš gyvenimo išplėš
tas pavyzdis.

Gražus inteligentiškas vyras 
susipažindamas su juodake 
motere. Žinoma, jisai ne kiau
lė ir ne storžievis: jai tuojaus 
porą komplimentų išmeta. 
Moteris mirkt, šypt ir tuojaus 
jį apsikabina. Musų didvyris 
sudreba — graži moteris, ran
koje automobiliaus raktus lai
kydama, glosto jo plaukus, 
tai juk geriausia proga. O 
ypatingai jinai dar ir gert nu
perka. Ko čia, vadinasi, 
lauksi: bus gerai visais atžvil
giais. Ir jisai, užmiršęs savo 
šykštumą, neatsilieka, žodžiu 
sakant, prasideda savotiškas 
romansavimas, kuris juo to
lyn, tuo reikšmingesnis ir drą
sesnis. Naminė šitą roman- 
savimą laikui bėgant pagilina 
ir paįvairina.

Galų gale laikas skirtis. 
Moteris pasisiūlo parvežt na
mo. Ot, čia tai jau laimė ne 
juokais nusišypsojo, ypatingai 
kai juodakė jį dar kelis kar
tus pabučiavo.

— Sustosiva pas mane —• ji- 
paskui aš tave na- 

parvešiu, širduk.
Musų taip netikėtai sužavė

tas vyras septintame danguje. 
Viskas, 
sviesto, 
padeda 
o juodakė jį už tai dar karš
čiau pabučiuoja.

Juodakė atsisėdo’ prie val
domojo rato, o vyriškis ios 
plaukus ir veidus bučiuoda
mas vis apie meilę kalbėjo 
Automobilius sustojo.

— Štai mano pleisas — pa
sakė juodakė

Klemensas Grabauskis, gy
venęs adresu 4202 South We$- 
tern avenue, apie 50 metų am
žiaus, mirė rugpiučio 20’d. po 
trumpos ligos; -

relalives and sweetheartp, 
the happy rėunion.

m^mmsm A. Stelmok

PASIRENDUOJA 3 ir 4 kambariai 
garu Šildomi, janitoriaus patarnavi
mas. Pigi renda.

. 7029 So. Fairfield Avė.

The time has* cohie to , say 
goodbye to vacation days and 
other occupations which would 
all come under hė one head- 
ing, “loafing.” (Anyway as far 
as I’m concerned). After plea- 
sant excursions, pienies, golf, 
tennis, and what have you, 
the time has come to set aside 
some of these pleasures to 
lend a heeding ear to the first 
sunimons .to work.

Doubtlessly many of you 
aren’t aw»re that this Friday, 
August 28, is the date set for 
our first rchearsal. Previous- 
ly our rehearsals were held 
on Mąndays, būt due to a di- 
rectors* meeting, held some 
two months ago, it was dc- 
cided that Fridav would be 
the most cdnvenient night for 
most of the Chorus’ members 
as far as attcndancc is con
cerned. We have planned a 
full program for this season. 
In the way of pėrformances, 
we have in store, the musical 
comedy “Pickles”, which has 
been converted for ūse with 
a Lithuaiiian audience, and 
will hfe better knqwn hereaher 
as “Agurkai”.This iis (to be 
the major offering for the 
season. Būt this will not be 
the only important item in the 
program. Plans have been 
made for a “Grand Concert” 
to be given by the Chorus, sup- 
plemented hy many leading 
Lithuaiiian drtists of the day. 
Two short operettąs; to iUbė 
given at different times du- 
ring the season will add fur- 
ther flavor to the enticing 
future activities.

That was a short survey of 
the work planned; būt do not 
be misled into thinking that 
that is all. there is in store. 
It has been said time and 
again that “All work and no 
play, ruins any man.” Thus, 
working on this. basis, we havė 
also arranged a program, or 
aranged for a program which 
will take in all the riecessary 
details of sočiai “enjoyeties”. 
Daniel Kezes has been chosen 
chairman of a sočiai commit- 
tee, which he will pick, and 
which I am sure will eoneot 
a*»perfectly thrilling “eoektail” 
of “good-times.” Hence, we 
have taken' care of both, work, 
and play.

One can honestly say that 
this is not all that will take 
place. Many unforeseen occur- 
ances will ądd zest anid enjoy- 
meųt to vpur 
myn.”

A word ’td thė<ė who yvish 
to find a way in which ihey 
may reap the bėnefits of so- 
cial contact, : 
musical training.
offers these, and more. Why 
spend 
evening 
“mope”
others things when you 
can do them yourself? Many 
of you have had'more or less 
of a desire to be on the stage 
yourself while you watched 
some chorus offering an opera 
or a concert. Herevs your op- 
portunity. Friday evening, 
August 28th at 8:00 P. M.— 
Meldažis Hali

tinkamos 
lipdyti, 

Kita .] 
buvo draugijų 
draugijas kas tik norė-* 
Kiekvienas apsukresnis 

saliunininkas turėjo suorgani
zavęs nors vieną draugiją 
(kalbu apie prieškarinius lai
kus). Paprastai tokie saliu- 
nininkai buvo iždininkais ar
ba pirmininkais jų pagimdytų 
draugijų. Kiek draugijoje ra
dosi narių, visi saliune buvo 
kostumeriai. žinoma, prie to
kios tvarkos ir tokiais tiks
lais suorganizuotos draugijos 
neturėjo tvirto pamato gy
vuoti, turėjo laipsniškai nykti.

Mes tankiai pastebim laik
raščiuose žinutę, kad tokia ar 
kitokia draugija prisidėjo prie 
tokios ir tokios didesnės drau
gijos. žinoma, tai yra gana 
sveikas reiškinys. Mažesnės 
draugijos . pradeda suprasti, 
kad jų gyvenimo dienos yra 
suskaitytos. Bet tas irgi’ ne
daug ką geto žada. Tos drau
gijos, kurios nusitarė vienytis 
prie stamBCsrięs organizacijos, 
tankiausia yra pačiame mer
dėjimo stovyje. Tokios orga
nizacijos prisidėjimas prie ki
tos geriau stovinčios sutrum
pina gyvenimo dienas tai or
ganizacijai, prie kurios mirš
tant! draugija prisidėjo. ži
nau vieną draugiją, kuri tu
rėjo apie 60 narių 
vo 8 ligoniai 
turto skaitės knygose apie 
tūkstantis dolerių. Bet dides
nė turto dalis buvo beverčiuo
se bondsuose. štai ši draugi
ja prisidėjo prie kitos daug 
geriau stovinčios nariais ir pi
nigais draugijos. Bet klaii- 
ftimas^ koks ^eraš biivd iš to

nuklydau į Jd- 
reikahis. Ma- 

pastebėti, l^ad 
musų organizacijose pasireiš
kia didelis apmirimas, narių 
mažėjimas ir net likvidavimas 
ir prisidėjimas prie kitų, o 
taipgi susiliejimas vienų or
ganizacijų su kitomis. Jeigu 
Chicagoje iš apie 200 draugi
jų, buvusių pirm dešimties me
tų šiandie vargiai rasimfe'dau- 
giau negu šimtą, tai vaizdžiai 
matosi, kad lietuviškas pašal- 
pinės draugijos nyksta gana 
sparčiai.

Priežasčių minėtų draugijų 
nykimui yra 
kaip minėjau, 
tai imigracijos 
siaurinimas. 
daug 
joms 
niau. 
daug 
tvėrė

PARSIDUODADA PIGIAI
Labai puikus sklipas žemės dėl va

sarnamio. Gražioj vietoj. Beveik 2 
akeriai. Buvęs sodnas, ant upės kran
to, ciihentinio kelio, šalę Gulf Courso. 
17 sveikų obelių, bėgantis šaltinis, lie
tuvių apgyvento} kolionijoj, 94 my
lios iš Chicagos.

Norėdami < aiškesnių žinių kreipkitės 
pas

F. J. TUPIKAITĮ 
725 West 123rd St. 
Teh Pullman 0071

Ęducational 
___________ Mokyklos . ________ _

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

• /
Dienomis ar vakarais. Del informacijų 

šauk, arba rašyk:.

INTERNATIONAL BARBER
' COLLEGE.

672 West Madisųn Street .

i . , [Acrtię-P. ® A. Photo] 

Nulėkė j Tokyo
Miss Amy • Johnson, garsi 

Anglijos lakūnė, Šiomis dieno
mis perskridusi .viena iš Lon
dono į Tokyo, Japonijoj ir da
linai atėmusi rekordą iš Post 
ir Gatty. ; ;

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 00 ©ietn.

BAltBERNfi pardavimui pigiai, 
2 krislai, 3 gyvenimo kambariai 
apšildomas—$30.00.

719 W. 123 Street

1029 Bulck 5 pas. coupe su radio,__ $605
1O3Q Buiek 5 pas. sedanas, kaip naujas, 

tiktai-- ----------------------------------------$750
1030 AUbum sport sedanas, geriausiame sto

vyje, ...---- ---------------------- :-----------$575
1028 Packard sedanas, 6 dratiniai ratai, $750
1031 Ford sport coupe,_______
1080 Oldsmoblle 5 pas. sedanas, ____  1
1930 Oldsmoblle convertible coupe, __ '
1930 Durant 5 pas. sedanas.______ i

HAMILTON MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St.

Kiek yra pašalpimų lietuvių 
organizacijų Chicagoje — tik
rų skaitlinių neturiu. Apie 
dešimtį nwtų atgal paviršuti
niai buvo apskaitliuojama 
apie du šimtus. Žinoma, į tą 
skaičių įėjo Cicero, Roseland, 
West Pullman, Burnside ir So. 
Chicago. Nūnai jų\ yra kur 
kas mažiau. Pasaulinis karas 
ir po karo imigracijos įstaty
mų susiaurinimas giliai atsi
liepė į visas svetimkalbes or
ganizacijas. Vien S. L. A. per 
ta laiką nariais pakilo, bet tei
sybę pasakius, tas nariais pa
kilimas gana nežyYnus. Jeigu 
Chicagoje Ch. Liet. Dr-ja S. 
P., Brooklyne Jurgine, Wor- 
cesteryje Ukėsų Kliubas gali 
turėti arti po tūkstantį narių, 
tai S. L. A., kurio rybos yra 
šiaurinė Amerika, prie suma
nios tvarkos vietoj 20,000 
lengvai * galėjo turėti 50,000 
narių. Bet S. L. A., kuris lai* 
ke keliolikos metų kutėjo, ki
lus savitarpiniams vaidams, 
narių skaičius yra dabar su
mažėjęs. Jeigu S. L. A 
riai nepasirūpins greitoj atei
ty padaryt tinkamas reformas, 

dar didesnio

3221 r i aoži 
. U;/. ■■ ik V;'.t

3221 — Augulį mo 
materijos, Sukįj$ųj mi^rb

3150 — Sumigusiai, mdterri suknele, 
inieros 3 6, 3 8, 40, 42, 4' ' '

3020 —Mergaitei lehgva ir graži 
pasiuvaina

Norint gauti ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti padribtu blan- 
kutę arba priduoti , pavyzdžio 
nųmerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresą, Kiefcyiėhd pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
mą prisiųsti pinigus arba paš- 
to1 Ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattefy’ Dčpt., 1789 
So» Halsted Štiį ©hlčegbi iii.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

ŪMI MIRTIS
Blakėms, tarakonams, uodams ir vi 

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

CHICAGO GERMICIDE CO.
17 South Paulina St.

Tel. Seeley 3345

ĮP1. Between pakley Avė. and
Leavitt St. y

Ali old members will take 
heed and bring your friencls,

■ — ..................... .... i s» .................... i t
MADOS MADOS MADOS

KAS turite pardavimui Illinois valsti
joj farmą prie ežero, netoli Chicagos. 
Rašykite i Naujienas, Box 1343, 1739 
So. Halsted St., Chicago.

JŠSF j-. ,W ...

Ezchangė—Mainai
MAINYSIU keturių pagyvenimų na

mą, kuris randasi geroj vietoj ant far- 
mos. Kreipkitės 6630 S. Peoria St. 
Imas augštas ir užpakalio.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambaris dėl vai- 

kino, merginos arba vedusios poros. 
Brighton Parke. Tel. Virginia 0671.

Real Estate For Sale

Paul M. Smith & Co.
, REALsfeSTATE
LOANS B INSURANCE

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455 ,

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

3 KRĖSLŲ BARBERNĖ
Parsiduoda labai pigiai, 

lengvoms išlygoms, mainysiu 
ant namo, loto arba automo
bilio. 3352 So. Halsted St. Tel. 
Yards 6751.

Help Wanted—Malė 
Darhipinkų reikia

REIKALINGAS siuvėjas gerai paty
ręs prie vyriškų, moteriškų ir vaikų 
drapanų siuvimo ir taisymo; galėtų bū
ti pusininku jeigu nori. Gera proga 
geram žmogui. Tel. Hemlock 8067.

Tinka iŠ sukesnės, margas naujoviškos

. r ' Joje išrodysitę plonęsrie,
4,’46 ir 48 colių per jctutinę. 
lehgva ir graži išėjimui suknelė. T _ 
tetos 8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus mergaitėm

(Vardas ir pavarde)

MM* M M M ■

t
-s

* •




