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Ieško 115 moterų, 
gal būt, nužudytų 
išsigimėlio farmerio

Penki lavonai jau iškasti; iš jų keturi 
chicagiečiai

Vampiras žmogus, kurs vertėsi moterų vyliojimu 
ir žudymu, suimtas prisipažino 5 nužudęs

ŽMOGŽUDŽIO FARMOJ IR VISOJ ŠALYJE IEŠKOMA 
DAUGIAU AUKŲ

Clarksburg, W. Va. rugp. 30. 
Radio, telegrafas, visi pašto de
partamentai ir detektyvai per 
visas Suvienytas Valstijas ir 
Europoje šiandien pradėjo jėš- 
kot 115 moterų, kurias, spėja
ma, bus nužudęs ką tik prisi
pažinęs vampiras-“mėlinbarz- 
dis”, Harry F. Powers, kitu 
vardu Comelius O. Pierson, 
gyvenęs Quiet Dell vienkiemy, 
penkios mylios nuo Clarksburg, 
West Virginia..

Penki lavonai jau iškasti

Jau iškasti penkios aukos: 
dviejų moterų ir trijų vaikų 
lavonai, nužudytų Powers vien
kiemy ir pakastų jo apleista
me darže. Tai yra lavonai Mrs. 
Asta Eicher, našlės iš Park 
Ridge, Ilk, jos sūnaus ir dvie
jų dukterų, 14, 12 ir 9 metų 
amžiaus, kuriuos Powers buvo 
parsivyliojęs po pretekstu ap
sivesti Mrs. Eicher. Antroji 
moteris, spėjama, bus Mrs. A. 
D. Bailey iš Park Ridge, III. 
arba Dorothy Ann Lemke iŠ 
Worcester, Mass., kurios taip 
pat dingo, išvykusios pas Po- 
wers su tikslu apsivesti šj pa
vasarį.

Areštuotas Powers prisipaži
no abidvi moteris ir visus tris 
vaikus nužudęs vienų naktį. Iš 
rastų pas jį daugybės laiškų, 
rašytų ir gautų iš moterų, gy
venančių įvairiuose Suv. Valsti
jų kampuose, spėjama, kad 
ĮPowers bus tokiu budu nužu
dęs apie 115 moterų.

Rado tam tikrą skiepą
i

Powers eilė metų gyveno at
skiroj farmukėj, toli nuo mies
telio ir atstu nuo kelio. Rasta 
jo farmukėj po garažu išmū
rytas skiepas su 4 kambariais, 
be langų, su storomis durimis. 
Tame skiepe jis primarinęs ba
du minėtas moteris ir vaikus 
ir tada visus paeiliui pakoręs. 
Pulkas darbininkų kasa kiek
vieną pėdą jo žemėj, jėškoda- 
mi daugiau lavonų.

Powers savo laiškuose mote
rims girdavosi esąs “civylis in- 
žinėrius”, nevedęs, turtingas, 
ir buk jėškąs sau pačios.

Spėjama, kad šis vampiras 
bus pridaręs daugiau baiseny
bių, kaip kad buvo pridaręs 
garsusis Franci jos vampiras 
“mėlinbarzdis” arba Vokietijos 
Hartmanas.

[Acme-P. « A; Photo]

Kaip Japonijos minis teris pirmininkas) pietauja
Paveiksle matomas baronas Reijiro Wakatsuki, Japonijos premjeras su savo šeimyna laike 

atostogų.

Lietuvos Naujienos
r ............... . ... .

Smarki autobuso kata
strofa ties Jonava

Vakar įvyko didelė autobuso 
katastrofa ties Jonava, šoferis, 
nusileidžiant autobusui į pakal
nę staiga netinkamai pasukda
mas vairą, užvažiavo ant kelio 
barjero. Autobusas nulaužė 
barjerą ir įsirito į griovį. Nuo

" ........-.."'f

Lenkijos bedarbiai 
bėga Rusijon; lenkų 
sargyba juos šaudo

to esą autobusas liko apdaužy
tas; esą nukentėję ir keleiviai. 
Viena moteris ir vaikas esą sun. 
kiau sužeisti, o keliolika leng
viau.

Prof. Voldemaras nore 
jęs “Žmonių teisių ly
gos“ dėmesj atkreipti

Per vieną dieną perbėgo sieną
147 bedarbiai

Nepuolimo sutartis 
su Lietuva Rusijai 
tarnauja pavyzdėli

Maksi-

Indionai nori atsiimti 
Chicago

Pu 
in- 
ko-

Lenkijoje nušautas 
seimo narys ir dip
lomatas T. Holowko

Amerįka ir Francija 
kredituoja Anglijai 

400,000,000 dolerių _ _ _ 1
Darbiečiai reikalauja MacDo- 
naldą atsisakyti iš atstovų buto

Londonas, rugp. 30. MacDo- 
naudo naujasis kabinetas priė
mė patvarkymą, kuriuo suma
žinama algos dėl 300,000 dvy
lių tarnautojų, tuo budju su
taupant $4,000,000, lėšų; taip 
pat greit bus sumažinta ant 
10 nuošimčių bedarbiams pa
šalpa, ir padidinti mokesniai.

Amerikos ir Francijos ban- 
kieriai užtikrino Anglijai $400,- 
000,000 kreditą su tikslu su
laikyti svaro puolimą. Spėjama, 
kad MacDonaldo politinė kar
jera bus baigta su šiuo kabi
netu, kadangi Darbo partijos 
vietinis skyrius jau priėmė re
zoliuciją, reikalaujant MacDo- 
naldą atsisakyti iš atstovų bu
to.

Rooseveltas neduoda 
ramybės republi- 

konams
Washington, rugp, 30. New 

Yorko gubernatoriaus Roose
velt augantis populiariškumas 
pradeda neduoti ramybės Hoo- 
verio šalininkams. Rooseveltas 
gaudamas vis daugiau paramos 
iš savo demokratų, pradeda ak
tingai kritikuoti HooveYio po
litiką.

Rooseveltas išdirbo planą su
kelti $20,000,000 bedarbių fon
do, 5 dienų darbo savaitę vie
šiems darbams ir trijų metų 
bondų išleidimą statybai rem
ti.

Litvinovas siūlo valstybėms su
mažinti tarifus ir pasirašyti 

sutartis 
t__

Berlynas, rugp. 30.
mas Litvinovas, pakeliui į Ge- 
nevą,kur turi įvykti Tautų 
Sąjungos ekonominio suderini
mo komiteto posėdis, pasakė, 
kad pasaulio taikai ir norma
liems santykiams atstatyti yra 
reikalinga sumažinti muitų ta
rifus ir pasirašyti nepuolimo 
sutartis valstybių tarpe.

Litvinovas taip jau prisipa
žino, kad su Francija derybos 
dėl nepuolimo pasekmingai ve
damos ir jokių klinčių nenu
simato sutartį pasirašyti, ir pri
dūrę, kad Sovietų Rusija pana
šias sutartis * turi jau pasira
šiusi su Vokietija, Turkija, Lie
tuva, Afganiztanu ir Persija.

Shawnee, Okla. rugp. 30. 
tūkstančiai Pbttawatomie 
dionų susirenka čia tartis, 
kiu budu atgauti iš Chicagos
miesto Michigan ežero pakraš
čių sritį, iš kurios valdžia iš
varė jų protėvius, neduodama 
jokių įkeitimų už tai. Dalis tų 
pakraščių dabar yra užstatyti 
Chicagos miestu.1

Ateities karas bus 
myliu aukštybėse

20

Dr.

Corynth, N. Y. rugp. 30. šios 
valstijos šiaurinėj daly pasiro
dė daug Kanados ateivių, juo
dųjų meškų, vilkų ir net pan
tera.

Chicagai Ir apiellnkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, kiek šilčiau; švel
nus Šiaurės ir rytų vėjas.

Kiek New Yorkui kai 
nuoj'a kriminalas

Londonas, rugpiučio 30. 
Charles Kipfer, kurs . su prof. 
Piccard buvo pakilęs balione 
10 mylių aukštumon, pareiškė, 
kad Vokietija jau turi gatavą 
tam tikrą orlaivi, kuriuo bus 
daromi kariški bandymai stra
tosferoj. Lakūnus ir motoru 
aprūpinus deguoniu busią ga
lima lakioti ir operuoti bent 
20 mylių aukštumoj. Nuo že
mės negelbės jokie ginklai to
kius karo orlaivius nuvyti nuo 
miestų, kadangi jų nebus ga
lima matyti ne tik nuoga akim, 
bet ir per teleskopus.

Holowko daug kartų yra daly
vavęs Lenkijos derybose su 

Lietuva

rugp.Truskaviec, Lenkija, 
30. Thadeus Ųolowko, valdžios 
bloko narys Lenkijos seime, 
vakar tapo nušautas ir užmuš
tas viešbutyje trims jauniems 
vyrams įėjus į jo kambarį. 
Užmušikai, kurie spėjama bu
vo Holovkos politiniai oponen
tai, visi trys pabėgo. Thadeus 
Holowko, rodos, bus tas pats, 
kurs daug kartų yra dalyva
vęs ir vadovavęs lenkų dele
gacijoms derybose su Lietuva.

Pagautas devintą kartą 
pabėgęs studentas 

plėšikas

New York, rugp. 30. Šiemet 
New Yorko miestui kainavo 
$55,000,000 kriminalo teismų, 
prosekutorių ir policijos išlai
kymas. Viena tik policija kai
navo $43,161,401.83.

Vokietė viena nulėkė i 
Japoniją

3,000,000 prašo 
alaus

legalio

Washington, rugp. 
tikra Congressional 
Modification League 
ticiją su 5,000,000 parašų, pra
šant kongreso leisti legalų alų. 
Jau virš 3 milijonai parašų su
rinkta.

30. Tam 
Districts 

renka pe-

Oklahomos gubernato
rius bus Chicagoj

Chicago, Ilk, rugp. 30. Chi- 
cagos Darbo Federacija pakvie
tė karingąjį Oklahomos guber
natorių “Alfalfa Bill” Murray 
kalbėti čia per Darbo Dieną* 
Soldiers Field stadione. Murray 
prižadėjo atvykti. Be to bus 
dar keli kalbėtojai.

Žaibas sudegino pypkę 
ir nuplėšė padus

Richland, Va. rugp. 30. Diek 
Blankenship sėdėjo ant savo 
namų slenksčio, kai užėjo per
kūnija ir žaibhs trenkė į medį 
kieme, užmušdamas karvę ir 
Šešias kiaules stovėjusias po 
medžiu. (Pats Blankenship išli
ko sveikas, tik Žaibas sudegi
no j anglį pypkę jo rankose ir 
nuplėšė abiejų batų padus.

f

Tokyo, rugp. 30. Fraulein 
Marga von Etzdorf, Vokietijos 
lakūnė, per 12 dienų pati vie
na atlėkė iš Berlyno į Japoni
ją.

Nautilus seka lekian
čius paukščius

“Atgal Coolidge ir ger
būvi”

30. DuWashington, rugp.
žymus Vermont valstijos re- 
publikonai nuo Coolidge atvy
ko į Washingtoną tartis su se
natoriais ir kongresmonais dėl 
grąžinimo atgal į prezidentus 
Coolidge ir “prosperity”.

Paskelbė karaą malia
rijos uodams

Washingto6, rugp. 30. Karo 
depąrtmentas siunčia karo or
laivius su nuodais į Panama 
kanalo sritį naikinti maliarijos 
ligos nešiotojus, uodus. Ketu
rių ketvirtainių mylių /sritis 
bus nuberta 
čiukais.

pam green

šiaurės ledinis vandenynas, 
rugp. 30. Wilkins’o ekspedicija 
submarine Nautilus tebėra tarp 
šiaurės vandenyno ledų ir se
ka pulkus jūrių paukščių sku
biai lekiančių į pietus prieš žie
mai užeinant. Negana to, di
deli būriai ruonių ir kitokių 
vandens gyvulių plaukia pietų 
link. Nautilus dar nebandė ner
ti po ledu prie, ašygalio.

81 bolševikų studentai 
mokinsis Amerikoj

1 ‘"r“r ■ • I I III

Maskva, rugp. 28. Kitą metą 
81 rusiški studentai stos j 26 
Amerikos universitetus ir ko
legijas", 
zuosis ’
13 mechanikos ir kiti chemijos, 
orlaivininkystės ir kasyklų pra
monės.

iš kurių 18 speciali- 
ęlektrikos inžinerijos,

Maskva, rugp.'’30. žiniomis 
iš Minsko Sovietų pasienio sar
gyba per paskutines 10 dienų 
areštavo virš 200 lenkų vals
tiečių, perėjuŠių per sieną jėš
koti Rusijoj darbo.

Laike vienos tik dienos 147 
lenkai perėjo į Rusijos terito
riją, po susikirtimo su lenkų 
pasienio sargyba, kuri apšaudė 
pabėgėlius beeinant pfer sieną. 
Dvi granatos, mestos lenkų 
kareivių i bėgančius valstie
čius, sprogo Rusijos teritori
joj.

Dauguma tų “pabėgėlių” yra 
jauni vyrai ir jų bėgimas per 
sieną didėja. ’ Sovietų valdžia 
nėra nusistačiusi, ką ji darys 
su tais imigrantais, bet spėja
ma, kad jiems bus leista pasi
likti Rusijoj.

Teko sužinoti, kad prof. Vol 
demaras nesenai ■ yra parašęs 
franeuzų atstovui p. Rustelhu- 
ber raštą, kuriame jis prašė, 
kad franeuzų valdžia pareikštų 
Lietuvos vyriausybei civilinį 
ieškinį dėl jo žmonai padarytų 
nuostolių per jos vyro išsiun 
timą. Savo prašymą jis parė
mė tuo, kad jo žmona yra Frau 
ei jos pilietė. B,e to, šitame sa
vo rašte jis nusiskundė jo lais 
vės suvaržymu. Esą, tuo prof. 
Voldemaras mėginęs atkreipti 
“žmonių teisių lygos” dėmesį 
į jo padėjimą.

Tautininkų ekonominė 
atstovybė turi nukon
kuruoti “Ūkininkus”

Pagaliau rado receptą 
prieš .depresiją

Milledgeville, Ga., rugp. 30. 
Leland Harvey, buvęs kolegijos 
studentas, 26 m. amžiaus jau 
yra nuteistas Ant 110 metų 
amžiaus kalėti. Nuo 1924 me
tų jis pabėgo iš kalėjimų 9 
kartus, išgalvodamas gudriau
sius budus. Prieš paskutinį 
kartą jis pabėgo iš Georgia ka
lėjimo dalyvauti savo motinos 
laidotuvėse, bet tapo pagau
tas. Paskutinį kartą pabėgo nu
ginkluodamas sargybą su pa
galba medines “šaudyklės” ir 
išsivesdamas dar 11 kitų kri
minalistų. Po metų laisvės ir 
daug apiplėšimų, Harvey vėl 
pagautas Chicagoj ir pasiuntus 
atgal į Georgia, dabar laiko
mas mirties kameroj, prirakin
tas už kojų ir rankų ir be to 
stipria sargyba apstatytas.

Vaikas pasikorė ktėsle
Oneonta, N. Y. rugp. 30. Vie

nuolikos mėnesių amžiaus mer
gaitė Merton Lilly, palikta 
viena krėsle, pririšta kad( ne
iškristų, apvirto ir kada moti
na grįžo į kambarį, rado kūdi
kį negyvai pasismaugusi.

Areštavo vaiką už vais
tus motinai

Kapsas Miestas, rugp. 30. šio 
miesto didžiausios department 
krautuvės superintendentas A. 
R. AVallace prakalboj į savo 
tarnautojus pasakė, kad, girdi, 
“Nė prezidentas, nė valdžia, 
nė kongresas nesulaikys depre
sijos. Tik Jėzus gali ant visuo
met pašalinti depresiją”. Gir
di, “■ 
gamina 
biznis 
turtai 
ta”.

Nesehai spaudoje pasirodė ži
nia, kad tautininkai steigia 
kažkokią ekonominę atstovybę. 
Sužinoma, kad šita atstovybė 
bus sudaryta iš visos eilės eko
nominių skyrių, kurie yra stei
giami prie visų tautininkų par
tijos skyrių. Į šituos ekonomi
nius poskyrius, esą bus įtraukti 
ūkininkų atstovai, kas jau da
bar faktinai yra daroma. Mat, 
savo laiku, kai santykiai tarp 
Tautininkų sąjungos ir Ūki
ninkų vienybės buvo paaštrėję, 
kažkieno buvo sumanyta, steig
ti tokius ekonominius posky
rius iš ūkininkų atstovų, kad 
sukonkuruotp Ūkininkų vieny
bę.

Lietuvoj viskas po
niškiau!

'tegul industrijos kapitonai 
turtus, o bažnyčios 

yra prižiūrėti, kad jų 
rastų sau tinkamą vie-

Kunigų teologijos fakultetas 
didesnis už viąų kitų Šalių

Višta peri kiaušinius 
pagal laikrodžio

KINSTON, N. C. rugp. 30 
Maža, raudona pereklė višta, 
nuosavybė W. ,R. Brinkley, 
kasdien lygiai 6:15 vai. ryto ir 
kas vakarą lygiai 5:45 vai. pa
lieka savo lizdą ir eina pasiles- 
ti. Vienas perimųjų kiaušinių 
esąs apskritai plokščias ir tu
rįs 12 taškelių kaip ir laikro
džio kakta.

Banditai pasigailėjo 
mažo vaiko

Drummondville, Quebec, rug
piučio 30. Du ginkluoti bandi
tai atėję į Mrs. Leach namus> 
apmušė šeimininkę ir tarnaitę 
ir surišę jas uždarė miegama^ 
jam kambarį, bet išgirdę apa
čioj verkiant paliktą vaiką, at
nešė jį ir pasodino šalę suriš
tos motinos, o~ patys nuėjo pi
nigų jėškoti. /

“L. A.” paminėdamas, kad 
katalikų teologijos fakultetas 
turi etatus 37 profesoriams, ra
šo: “Ir pats fakultetas per de
vynerius metus nerado reikalo 
apsodinti visus etatus ,nes iš 
37 vyresniojo mokslo persona- 
lo vietų apsodinta iki šiol tik 
25, likusios vakuoja, nes jos, 
matyt, nėra reikalingos.

Pažvelgę į kitų universitetų 
teologijos fakultetų etatus, ma
tome, kad jie apsieina su daug 
mažesniu žmonių skaičium, štai 
atskleidę “iųde* generalis” 
1928 metų, matome, kad, pavyz
džiui, Friburgo universitete 
teologijos fakultete yra tik 15 
profesorių, Vilniaus— 10, Miun
cheno—10 prof. ir 1 privatdo
centas, Vienos—11 prof., 4 pri
vatdocentai.

■ ii .......... m. <■. —, i,................................. ..

PhiladelphiA, rugp. 30.
vynių metų Rose Bagan areš
tuota ir laikyta policijoj- per 
5 dienas už tai, kad" ji nešė 
savo sergančiai motinai dakta
ro prirašytą pusę bonkos like
rio. 1

De Phoenix, Ariz. rugp. 30. Pus
trečios pėdos ilgumo bulgalvė 
gyvatė įlindo per pusantro colio 
didumo skylę į vištininką ir 
suėdė vieną viščiuką, bet išlys
ti nebepajėgdama, susilaukė 
savo galo.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

, CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai. Šventadieniais nuo
9 iki 1 valandai »



PAAIŠKINIMAS 
ĮVYKIO SLA, 

CENTRE
(Išklausykit ir Kaltinamosios 

Puses)

(Tęsinys)
Nežinau ar kita 

kianti
ger-save 

moteris butų g 
pasielgti akyvaizdoje 
nežmoniško įžeidimo, 

kad Jurgeliutė mane 
vos man į raštinę įė

jus, net “pasiutusia mote
rim” be jokio reikalo iškolio- 
jus ir po to dar bandydama 
bėgti, lyg kad pas jų apsilan
kė kokis laukinis žvėris, o ne 
jai pažįstama SLA. narė.

Vos man atsisėdus rastinėje, 
išbėga spaustuvės darbininkas 
Vasiliauskas ir mane vąro lauk 
iš raštinės bardamas ir kovo
damas. Kiek vėliaus išeina iš 
spaustuvės ponia Ramanaus
kienė, kuri taip pat mane iško- 
liojo kiek tik jos siela tesėjo. 
Aš tylėjau ir viskas, ką jai at
sakiau — ačiū! Tuomet ji, ma
tyt susigėdus, skubiai atsisvei
kino Draugeliutę ir išėjo.

Nutariau laukti raštinėje su
grįžtant Jurgeliutės, manyda
ma, kad vis tik ji bus tiek lei- 
dė, kad sugrįš ir atsiprašys ma
nęs už tokį žiaurų įžeidimų ir 
vis gi galėsime pasikalbėti tuo 
reikalu, kuriuo buvau užėjus į 
Centro raštinę. Išsėdėjus Cent-_ 
ro raštinėje iki 5:10 vai. po 
pietų ii’ Jurgeliutei negrįžtant, 
parašiau sekamo turinio drau- 

' giška laiškelį: “Miss Jurgeliute: 
Waited for over two hours, 
could not wait any longer. 
Will return in near future. Mrs. 
Zosė Vitąitienė”. (P-le Jurge
liute: Laukiau per suvirs dvi 
valą ridi, ilgiau laukti negaliu. 
Sugrįšiu artimoj ateity). Raš
telį padėjau ant Jurgeliutės 
deskos po telefonu ir su laikais 
išvažiavom j nąmus.

Jurgeliutės šaukimas telefo
nu, mane “insane woman” va
dinant, man giliai širdin įstri
go. Aš supratau, kad ji taip 
šaukė mano vyrų. Nors žino- 

. jau, ka;i popiety jis žadėjo eiti 
į vienų ligoninę savo sunaus 
reikalais ir nors vėliaus vaikus 
siunčiau į viršutinį augštų pa
žiūrėti ar nėra tėvo redakcijoj. 
Ners jo tenai nerado, bet vis 
gi negalėjau savęs įtikinti, kad 
Jurgeliutė ką kitų šaukė tele
fonu. Maniau, gal Vitaitis iš
girdęs tokį Jurgeliutės pareiš
kimų, nepaisydamas mano gar
bės, skubiai man nematant iš
ėjo iš Redakcijos. Tokia min
tis be galo mane kankino: ne
jaugi mano vyras tokį baisų 
įžeidimų išgirdęs pasiryžo pa
laikyti Jurgeliutės pusę ir kad 
nereikėtų mane užstoti jos 
akyvaizdoje, išbėgo iš Redak
cijos? Nejaugi taip galėjo bū
ti?

Parvykęs Vitaitis namo ir 
sužinojęs kas atsitiko popiety 
Centro raštinėje, jis užikrino 
mane, kad visų popietį, nuo 
1-mos valandos jis Redakcijoj 
nebuvo ir iš ligoninės tiesiog 
namo parvažiavo ir pagaliau 
jam sutikus prie pirmiausios 
progos akyvaizdoje Jurgeliu
tės ir manęs patikrinti, kad 
Jurgeliutė ne jį šaukė telefo- 

■ nu “insane vvoman” mane va
dindama, aš gerokai nurimau. 
Tuomet Vitaitis pasiūlė nueiti 
kur nors į teatrų, visiškam nu? 
siraminimuį. Tuomet aš pasįų-r 
liau, kad nuvažiuotumėm kap- 
tu su vaikais į Roxy teatrų.

Pusė po astuonių vakare 
traukiniu nuvųžiavus į Penn- 
sylvania stotį, Vitaitis sakę, 
kad jis norėtų pasiimti iš Re
dakcijos medžiagos šeštadienio 
ir sekmadienio darbui namie- 
je, nes paprastai jis parsineša 
medžiagos namo atlikimui sunr 
kesnių darbų namų ramybėje 
ir privatybėje. Stoty gana ctaš- 
nu, tad ir aš su vaikais eina
me kartu su juo iki SLA. na
mo, kur manėm palaukti jo 
iki pasiims sau reikalingus da
lykus iš Redakcijoj Priėjus

tokio

Tokis netikėtas 
mane instiktyviai 

yra 
Jurgeliutė? P-lei

.  ........ —i... . _ 
prie namo man pasirodė, kad 
kas tai rodos yra SLA. rašti
nėje, nors kambary tamsu, ži
burys nedegtas. Galėjo būti ar
ti devintos valandos. Pasibel- 
džius man j ofiso duris, jas 
iš vidaus atrakino ir atidarė, 
tuomet prieblandoje pažinau 
prie durų stovinčių Draugcliu- 
tę ir toliaus už knygų šėpos 
Stovėjo koks vyriškis su juo
dais rūbais, 
suradimas
paaĮkstino paklausti ar 
Sekretorius 
Draugeliutei atsakius, kad yrą 
viršutinėje raštinėje, čia man 
atėjo mintis, kad dabar yra ge
ra proga patikrinti, ar Stasys 
tikrai nebuvo tuo laiku Redak
cijoj, kuomet popiety Jurgeliu- 
tč mane koliojo “pasiutėle”. 
Užlipus į viršų ir Stasiui atra
kinus bendras duris į visas 
augštutines raštines, pirmiau
siai Vitaitis ėjo į Redakcijos 
kambarį, bet aš pamačius at
daras duris ir Jurgeliutės ras
tinę, pareikalavau, kad jis eitų 
pirmiausiai patikrinti, jąu ži
nomo reikalo.

Nespėjus man prieiti prie 
Jurgeliutės raštinės durų, kaip 
šuoliais užbėgus Draugeliutė j 
viršų ir iš užpakalio sušuko: 
“Pet, ithat insane woman 
agoin!” Vos mus pamačius Jur
geliutė pilna/gerkle vėl pradė
jo rėkti: “Take that insane 
woman away, throw that in
sane woman out” ir panašiai. 
Vitaitis dar bandė jų nuramin
ti sakydamas, kad čia nėra rei
kalo klykti, pasakyk tik tiek, 
su kuo kalbėjai popiety telefo
nu, kuomet mano žmonų vadi
nai “insane woman” ir visas 
reikalas bus baigtas. Bet su 
Jurgeliute susikalbėti negali
ma, o tuo tarpu prie manęs 
pradėjo kibti Draugeliutė. Aš 
pastarosios pareikalavau, kad 
ji atsitrauktų nuo manęs, nes 
aš nieko su ja nenoriu turėti. 
^Kuomet atsisukau į Drauge? 
liūtę, tuomet tik pažinau, 'kad 
sale jos stovi p. Varnis, kuris 
pirmiau patamsy buvo žemuti
niam ofise. Tuo momentu Jur
geliute smuko apačia mano 
rankos, kuria buvau atsirėmus 
į duris ir aš jų apsikabinau 
norėdama sulaikyti ir nors tiek 
sužinoti.iš jos, kiek buvo klau
sta. Tuo tarpu Draugeliutė su
šuko angliškai Varniui: “Now 
give it to her” (duok dabar 
Jai) ir Varnis mane pagriebęs 
už gerklės pradėjo smaugti. 
Draugeliutė pradėjo draskytį 
mano rankų, tuo tarpu Stasys 
prišokęs ‘ nuėmė mano rankų 
nuo Jurgeliutės ir atplėšė Var
nių rankas nuo mano gerklės, 
čia
kad ir Vitaičio lupa jau sumuš
ta. Jurgeliutė nubėgo žemyn,# 
o Vitaitis eina į Redakcijos 
kambarį ir man einant paskui 
jį čia prie durų į koridorių 
Draugeliutė pradėjo rėkti: 
“Varnis, throw her out!” ir 
Varnis vėl griebė mane ir ban
do mesti laiptais žemyn. Aš 
spėjau įsikabinti į laiptų užtva? 
rų, tuo tarpu pribėgęs Stasys 
sugriebė mane prilaikyti, ta
čiau įdūkęs Varnis terioja ma
ne, spardo man kojas ir plėšia 
žemyn. Apie nuo vidurio laip
tų jam pavyko mane atplėšti ir 
tėškė mane laiptais žemyn į 
duris, kurios nežinau kokiu bu? 
du atsidarė ir aš stačia galva 
išgriuvau laukan. Tame mo
mente man aptemo akys, su
ūžė galvoje ir daugiau nebepa- 
ipenų kas atsitiko, žinau tikf 
,kad girdėjau moterų balsus 
šaukiant: “Such cowųrd likę 
bim slFOujd be kilĮed hipiself 
for beating a worxan likę tbųt” 
Dar |<artų pajutau skausmu 
gajyoje ir lyg puldama kur pa
jutau baisų dieglį kairjųjam 
šone.

Vitaitis pasakoja, kad jis pa
kėlęs mane puo akmeninių laip 
tų lauke ir pradėjęs^ gėdinti 
Varrij, kad jis tokiu įtikimų 
daužo moterį, bet Varnįs 
ir ant jo ir kvietęs vidury gat? 
vės muštis. Vitaitis manė, kad 
aš užlipau laiptais į viršų, tųd 
ir p^ts pradėjo eiti viršun. Iš-

momentaliai pastebėjau,

irw
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Blackwell, Okla. — Jo Jo- 
kerst, kuri laimėjo “Vakarų 
karalaitės” gražuolių titulą.

girdęs triukšmų žemutinėj raš
tinėj ir įbėgęs čia pamatė, kad 
Varnis vėl laiko mane už gerk
lės ir pirma, negu Vitaitis spė
jo prišokti prie jo, Draugeliu- 
tei šaukiant: “Kili her now”, 
trenkė mane j deska ir bėgda
mas laukan 
“Come

sušuko į Vitaitį: 
out you son of a b...

1’11 kili you too!"
Kiek aiškiau prisimenu, kuo

met Stasys- ir dženitorius ma
ne vedė laiptais augštyn. Ne
aiškiai prisimenu, kad buvo 
verčiamos durys, baladojus kas 
ir policistas buvo, kalbėjo kų 
tokio, rodbs ir aš kalbėjau, bet 
nieko aiškiai^nęprtsipięn.U- ]Kiek 
daugiau > ątsipeŲ^ųs pamačiau 
besėdinti fjriė''atdaro Jango’ Re
dakcijos kambary ir tik tuo
met pradėjau aiškiau atsimin
ti kas įvyko. Apie dešimtų va
landų tiek atsipeikėjau, kad 
jau galėjau paeiti ir nors jau
čiausi skaudžiai sudaužyta, bet 
nepasidaviau skausmui ir ėjo
me važiuoti namo. Kuomet iš
ėjome laukan, radom prie na
mo lauke stovinčius: SLĄ. 
Vice Prezidentų • ^Mikalauskų., 
brooklynietį veikėjų p. Stanį, 
Draugeliutę, Varnį ir Jurgeliu- 
tę mačiau einančių skubiai link 
8-tos Avė. Tuojau ir Varnis jų 
pasekė. Kų tokio kalbėjau su 
p. Mikalausku, bet gerai nepa
menu. Turiu pastebėti, kad pa
skelbtos žinios buk Jurgeliutė 
ar kas kitas buvo nuvežti am- 
bulansu ligoninėn yra tikras 
melas.

Galutinai atsipeikėjau tik 
ant rytojaus ryte ir matoma 
nervams galutinai atslūgus pra
dėjau jausti didelį skausmų 
galvoje,, kairių jam šone ir visa 
pusę kairiosios s kojos pajuoda
vus nuo sudaužymo. Kankinau
si nesakydama to net savo vy
rui, maniau paskaudčs ir pra- 
ęis. Tačiau šeštadienio naktį 
tiek kankinausi, kad sekmadie
nio ryte paprašiau pašaukti 
gydytojų. Pašauktas Dr. Bac
kup, kuris gydė tris dienas, 
bet skausmui nemažejant, pa
šauktas kitas gydytojas, kuris 
skaitomas šios apylinkės spe? 
ciųlistų, .būtent Pr. M. Bates. 
Pastarasis gydytojas nuodug
niai ištyręs sumuštas vietųs 
pareiškė prisibijąs, kad galį 
būti jlųy^i du,šonkauliai ir ne-į 
įmatomai praskeltas galvas 
kaulas. Gydytojas tikrino, jeį 
į porų dienų .skaidmas nesiima-* 
žės, tai reikės vežti mane ligo
ninėn ir traukti sumuštų vietų 
X-ray paveikslus. Bet ačiū likin 
į^pi lįgonįnėn vykti nereikėjo, 
peš skausmas pradėjo mažėti 
Pr. Batas gydant ir- taįp išgu
lėjau-lavoje II dienų po savo 
ųts.iįunkymp , ŠLA. Centran, ro-į 
dos, su tokiu nekaltu įr niekam? 
žalos negalifičiu padaryti reiJ 
kalu. (Bus daugiau)

Kupiškėno žodis.
* I ' ■' I1

... T'
Pereitų metų pabaigoje už

girdome neparastas naujie* 
nas, kurios . Jabai • nudžiugino 
mus: Chicagoj^ Įsjkure Kupiš
kėnų Kliubas nutarė įstMg- 
ti Liftiife jiami; $«>'
aidas žaibo. greitumu apibėgo 
Kupiškėnus. .

Labai daug musų broliai ame
rikiečiai rūpinas musų reika
lais; daug jau dovanų atplau
kė per juras, Jbpt tokių puikių 
gauti nei nesapnavom. Reikia 
stebėtįs Ąmerį^bs lietuvių ta
kių stiprumu t^vy^čs meile jr 
kultūros reiklių supratimu! 
Matyt, amerikiečiai, gyvenda
mi toli už jurų, geriau mųsų 
kulturinius reikalus suprantu 
negu mes patys. Kilnus daly
kas kelti brolių kultūrų, bet jie 
eina kur kas toliau, nes jie pa
tys suranda kas mums reika
lingiausia, organizuojasi musų 
pųgelbai ir aukaują.

Liaudies namas tai kultuįrį- 
nis židinys. Aš manau, kupiš
kėnams liaudies namas nema
žiau reikštų, kaip Lietuvai uni
versitetas. Be tai Liaųtjlies Na
mas butų gera užeigą 
čiams, nereiktų eiti pas žydus, 
kur pratinami girtuokliauti ir 
prikalbami' pas 
pirkti. /

Įdomu žinotu kąip kliųfrįęr 
čiai vykins sų.yF? 
prisiųsti savo atstovų per daug 
išlaidų. Prilęisįm, >kab atsiraš 
bent vienas, kuris vųžiROS ap
lankyti savo tėvynę ir nutiks 
šį dalykų atlikti ųž dykų. Bet 
visgi atstovui-(tprižtaA’e,U visų 
laikų įstaigų, man' rodios, nęga* 
limąs dalykas. Todęl reikalingą 
pavesti vietiniam asmeniui ąr. 
draugijai. žinO|ųą,asmuo gali 
pasauliožiuroje’1' ay morališkai 
pakitėti,' bet draugijoje ir keir 
Jių asmenų pakitėjimas siedaųg 
reiškia; man rodęs, geriausią 
pavesti tų dalykų vienai kupiš- 
kio draugių. {

žinoma, su draugijomis įr- 
gi nemažas.x įieVĮpmas, nes jų 
yrą įvairių, jos tųi’į skirtingas 
pažiūras iy nevienodus tikslus. 
Kupiškio organizacijas lengvai 
galima padalyti j dvį priešini 
gas puses: j laisvamaniškas ir 
'katalikiškas. Katalįkiškųsiąs 
draugijas vadovaują, kunįgąį 
arba jų paklusnus berpąi; su
prantama, kunigai pildo ajdąį 
visus vyskupų įsakymus, o yy^ 
skupai yrą ištikimi atstavu) 
juodojo internacionalo, Lietai 
voje klerikalai labai galingi ir 
labai agresyviski: jie' nesiskai? 
to su kitų įsitikinimu, kas ne 
katalikas, tęs jų priešas, fųr? 
mazonas. Jie pęi kaip nesutiks^ 
kad jų parapijomis bibliotekoję 
tvirkintų becjrieviškms rąstais. 
Jie tik tada bendtantų, jei nu
matytų, kųd yeikiąį galės ŪŽT 
griebti bibliotakft dF Yi$ų liau
dies panyų. Užgriebę įįbHota- 
ką, ąų didžiausiu entuziazmų 
sunaikintu “farmazonų” litera
tūrų. ....... .

Juk klerikųlgį j nenęH .ben? 
drai veikti nei ekopeminėšė or-, 
ganizacijose. Kada jie valdė 
valstybes vai?^ tai jįe įstei
gė “kataHkiškas?v ekonomines 
kooperacijas greta “bedievįškų 
ir nęsigaijėjo valstybės iždų 
“katalikiškiems bąnkąms, piepb 
nems...’’, kaip įr kitoms sayo 
organizųcijcmą. iBp ImnkHruųda-* 
mos kopperųęijųę, bemaž nesu4 
bankrutavo visus ir visa 
tava pųa ta skaudai 
tėjo ekonomiškaį. Katalikiško, 
sios koopmcUPA; dar pridarą 
yisckiy - takVWh: 
valdžiai daųgtelfį;ta' teopęyati- 
ninkų atsidūrė ( teismo kėdėse 
ir šaltastata; ’jĮ^dvųi .imant; 
klerikalu ęrgamzacijų .vaidai 
bai žemąi stovi morališkų žvilgi 
sniu. Taigi Lietuvoje ekonomė 
Aėųę oyganizųcijęs^.į su kl«rK 
kalųįs 'negalima. - bendrai veik
ti, o kultūrinėse tai negali bu-į 
ti nei kalbos. 'r*4T’* . :

Vargiai yra kur nors . Lietu-

juos prekes

planų? Juk

...... fr<wr""‘i ...  
vąie taip dąug ląisvjBiMunių, 
kaip Kupjiky. Kupiį&e tuo 
JvflgBilta................... -visoje Ue-
tuvoje. Nežiuyjpt feojeių politiš
kų pažiurę Ęupiškio Jaj»ypma- 
Tjjai1 okonępiinėsc ir kultūrinė- 
se organizacijose kuogeriausiai 
sugyvena. Kupišky \ra laisva
manių Etinės Kultūros Draugi
jas sVyrius’ Stos organizacijos 
cęMr«s SįąųJtooąę, J.ų suorgani- 
zavo gerb. Dr. Jonas Šliupas. į tų kliubiečių siekius. Mat, cen

tras (Dr. Jonas šliupas), galė
tų savo skyrių kontroliuoti. Be 
to ši draugija yra laisvamaniš
kai kultūrinė organizacija, pri
pažįsta laisvų visapusiškų gal
vojimų; įkurtų bibliotekų su 
visokios pakraipos literatūra; 
lankytų jų ir katalikai .^Kupiš
kio didžiuma katalikų nėra fa
natikai).
kunigus 
kas.

j '■ i ' . Į'U.i 1

jasi vien iš įdejos. Juk tų liu
dija ir jos galva, Dr. Jonas 
šliupas, kuris per visų savo gy
veninių nenuilsdamas dirba — 
kovoję dėl Lietuvos šviesesnės 
ateities. ,

Jei Kupiškėnų Kliubas pave
stų Laisvamanių Etinės Kultū
ros D-jai Kupiškio skyriui Liau
dies Namų statyti ir jį vesti, 
man rodos, geriausia patenkįn-

Jjs yra jos valdybos pirminin
kas ir jos sielą. Jos siekiams 
ir priemonėms suprasti paduo
dame ištraukas iš jos įstatų: 

“Susisiekimas ir subendrini- 
mas laisvosios minties žmonių 
bei tų, kurie savo įsitikinimais 
.nepriklauso prie, organizuotųjų 
bažnyčių ir jų apeigų ir kurie 
šiaip mažai tevertina organizuo
tųjų religijų; laisyamanių tei
sių apsaugojimas Lietuvos Res
publikoje; prigimtinės etikos ir 
jos ^uždavinių : kas gera, gražu 
ir dorą gyvenime vykinimas; 
augusiu jų ir jaunuomenes etiT 
nes kultūros dėsniuose auklė? 
j imas ir lavinimas. Laisvamar 
nių Etinės Kultūros D-ja savų 
tikslų vykins šiomis priemonė
mis: ruošdama, paskaitas, pa
mokas, eksklirsijas, spektak
lius, literatūros bei meno va
karėlius, susivažiavimus, paro
dau... leisdama ir įgydama kny
gų įr laikraščius ar kitokių lei
dinių ; steigdama mokyklas, 
skaityklas, knygynus, prieglau
das, vaikų darželius, sporto 
kuopeles, chorus, orchestrus, 
kapinynus,..” x

J šių organizacijų įjojęs, pa- 
sidatai atviru priešu galingam 
Įderįk.ųliznmi’ Vjri|kleW narys, 
daugiau ar mastau, rizikuoji 
savo sveikatų... Suprantama, 
šioje draugijoje žmonės darbuo-

13*'.J, .................... . ....... i.................... ......................................
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PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
ggM komfortą 
■■ . skutimos 

namie

(PRObAK BLADF)

as mjlk 
itself I

išskiriant, žinoma-, 
jų bernus ir davat-

KUAFT
P. Vaitiekūnas..x . 

, PS. Prašau ir kitus laikraš
čius įdėti į savo skiltis. P. V. 

Kupiškis.

Buy gloves with whot 
it savęs

N8ra reikalo mouflU BOc ar

w -n 
tia.> Be to rallte jratauplnti 
B3. ui Kuriuo/ rrtUe «u^plrk- 
MriUnaltea ar ką kita.

rt PbarmacaJ . Oo.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e
Garsinkites“N-nose”

Į NUMAŽINTOS i ABI PUSES KAINOS ' 
' I KAUNA IR ATGAL

4?:

U. S, Kairo Mpkesčiai Atskirai
VIRINĖTA RAINA DABAR GALĖJĘ A£4T J 

VISŲ MUSŲ LĄIVŲ. |
Del informacijų Jcreipkites j lokalinius ■

musų agentus ■

H am budg-American Line I
177 N. MICMIGAN AVĖ., CHICAGO' ■
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NĘATBUTINAI PAMATYK

SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 
Už PINIGUS GĄLITĘ NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So, Halsted Sf. Tel. Calumet 4586
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“Kodėl Prarastas Vilnius”
parašė UNTUIiffi

- s. v . . *< ’Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
z tprėtų pęrskąįtylišią labai įdomių ir gabiai 

parašytų knygelę.
TURINYS

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

•Į. Popie/ių poĮUiką, licitUYiųjs naudoja prieš 
kiųs» mągometonus, pr.oleslonJŲ^ IF eretikus. į

III. Bajorams: lenkų licrbųk aŲaiįąi ir nepaliaujami
karai, o valstiečiams j- įr Jangus.

IV. Kunigų fanąjizmo pąlitfk# — silpniną valstybe
V. Vargas migino! Vąrgą$ lenkino

VĮ. Velniai, Raganos ir Teologai.
r « Si . a *
VĮ. Velniai, Raganos ir T cologai.

VII. °Ponus gerus ir nekaltus j nevalę ima”.
VIII, Kunigai klupdo lieUtyiūs prieš carą ir dvarą.

IX. Tegu meldžias, vargsta jr vąrgdięnįųis
X. n?aip klydo Lietuvos neklaidingieji.

’ &UM M 25 CENTAI.
/ ^leįdo Naujienų Bendrovė > '

A Siuskit money .ord.ęfį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CIIIPĄGO, JĮX.

Velveeta
> e • • • • šį 
skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

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

Pabandykit jį šiandie 
—dd kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų grosernjnkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose.

jfnrjįjj a !T;: 'JW'W

Jie niekad jos 
nekviečia

Ar jus žinote, kodėl ji bv- 
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosią (dvo-. 
kip ’kvapąsj, įmąVM 

klaida, kurios niekas| ncat- 
lejdžų. buyo 
Jvtnil «tfa V?Utao

' hgitęiis.
/mis su L*Mexi©e Iš
naikina dvokiantį kvapą ir
sustabdo7 įdegimą. Varto
kite jį kąšdtc. Lao&ect
Pbarjnacąl 
Mo.

■.ISTERINE
pašalina halitosis

. Užmuša 200,000,000 perų
3

YOUSA 
in buy i nqjM 
you save inMV
CSING 

If/*BAKINC 
Rk/POWPER 

caMEMHc, 
4OYEAH*

25 ouncęs for25<
1 r.... „ . ......- .....

UIS d. ,1! I'11? ’ JM m .. !.!

MtlLIOI.a OF POUHOS U S t C/ 
3V ou.; CU.’tKVMl ifT

u gerkit jt ’

&va" 
lyti susikimsusias at
matas, išnaikinti pe- 
tps. neprileisti ligų. 
L^bai naikinantis pe
rus. Raminantis plives

Garsinkites “N-nose
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KNYGOS
" I 1

Knyga — liūdesy j. 
džiugina, skausme (— pa
guodžia, nipesty — mus nu
ramina

pra-

George A. Dorsey. Man’s 
Own Show: Civilization. 977 
pus. Harper & Brothers, New 
York, 1931. $5.00.

Garsusis “Why We Behave 
Likę Human Beings” autorius, 
George A. Dorsey, mirdamas šj 
pavasarį paliko rankraštį nau
jo ruošiamo veikalo “Man’s 
Own Show”, kuris New Yorke 
buvo išleistas šią savaitę. La
bai daug laiko autorius pašven
tė ruošdamas šį paskutinį savo 
kurinį, kuris, drąsiai galima sa
kyti, bus svarbiausias šių me
tų leidinys. Metai mokslinio ty
rinėjimo, nuolatinio protavimė 
ir sunkaus darbo buvo į jį su
dėta ir tai partnlo didelis rū
pestingumas, kuriuo parašy
tas. Jo “Why We Behave Likę 
Human Beings” buvo plačiau
siai skaitoma dvieješimto am
žiaus knyga. Ir šio veikalo sti
liaus lengvumas, artimumas, 
nesivaržymas ir stebėtinas rū
pestingumas visai užkariauna 
skaitytoją ir autorius lyg kal
bėto kalba į jį, darydamas vi
sas savo išvadas, argumentus 
ir įtikindamas kiekvieną, nors 
tam momentui, į ’jų teisingu
mą.

Nemanau, kad esu toli nuo 
teisybės tvirtindamas, kad pen
ki skaitytojai iš šešių kai ku
riose vietose visai nesutiks su 
autoriumi perbėgdami per vei
kalo 977 puslapius. Visi tiky
biniai fundamentalistai, be pa
žiūrų ir sektų skirtumo įvai
riais sinonimais apšauks jį me
lagiu, visuomenės doros ardy
toju, jos tvirkintoju.

Dr. Dorsey tvirtina, kad ci
vilizacija yra “tik vieno žmo
gaus paradas,” kad žmogus, ne 
■ iliw.. i. ■ ii-.ii ... .

i ' ’iM ■■nifylJJMS
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yra vienas 
reikalavimų, 
būti atsiek-

Dievas, sutverė civilizaciją, ir 
kad didžiatisios jos kliūtys yra 
randamos Ukyl^oj ir jos rėmė
juose. Krikščionių tikėjimas to
li gražu nebūdamas Civilizaci
jos fundamentu, per visus sa
vo gyvavim|t> metus turėjo vie
nų nekulturingiausių istorijų. 
Ir nei nebūdamas dieviškas, 
tikėjimas yra ne vien žmogaus 
sudalytas, bet sintetiškas, su
tvertas ne iš geriausių kitų eg
zistuojančių ar egzistavusių ti
kėjimų dalių.

Bet tikėjimas 
žmogaus vidujinių 
Jo civilizacija gali
ta, bet kiekvienas. dalykas • įsi- 
praudžiųs tarp žmogaus ir že
mės, ar sukeliąs jį prieš jo pa
ties jausmus, yra žmonių rasės 
priešas. Tikėjimas į nesupran
tamų, visiškas atsidavimas ne
galimam yra kaip tik toks vi
suomenės priešas. Ir užbaigda
mas: “...visai kitaip butų, jei
gu bažnyčios nustotų anatemi- 
zuoti; nustotų griausti, visus 
prakeikti, grųsinti ir taptų žmo
niškomis, tyrinėjančiomis, pa
švęstos tiesai ir tikrybei. Jos 
tai galėtų padaryti. Tai yra ga
lima.”

» . t F

Visi, kurie nors ir bus prie
šingi autoriaus nuomonėms, su 
didžiausiu įdomumu skaitys jo 
veikalų, išskynus žinoma, tuos, 
kurie mano, kad būdas kovo
ti su prasiplatinimu skirtingų 
minčių, yra nepripažinti fakto, 
kad jos buvo kieno pareikštos.

Galima sakyti, kad naujasis 
veikalas pradeda ten, kur jo 
“Why We Behave Likę Human 
Beings” užbaigė ir visi, kurie 
buvo suinteresuoti pirmuoju 
kuriniu, turėtų būtinai perskai
tyti šį antrų j į.

Tarp Chieagos 
Lietuvių

Chieagos Lietuvių 
I)r-gija Savitarpi

nės Pašalpos

Padaro 
Skalbimą

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
bė

VIRINIMO,
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

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

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Sll ■■■■■■....................        III —U

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

-Įtt.
i
faktais .

pa-

, Ii..4,
”1r ■ «

tilpusių “Naujienų” 164-ine 
numery š. m. iš Lietuvių Te
atrališkos Draugystės Rūta No. 
1 veikimo.

Tikri juokai iš tų bolševikų. 
Geri “pišoriai” iš jų išeina: 
protestuoja, bet nepasako kų 
jie protestuoja.

Rodei gi jums nepasakyti 
kame tas apsilenkimas su tei
sybe buvo?

Kame ta melagystė?
Kame tas apipurvinirnas 

draugystės?
Nepakanka tik pasakyti buk 

meluoja, tai ir viskas. To rits

Yardš 4754. Su paduotu pra
šytam, reikia įmokėti vienų do- 
lefrį. Tas doleris skaitosi prie 
įstojimo. Vėliau aplikantas 
gauila pakvietimų eiti pas gy
dytojų ir nežymėtoje dienoje 
į susirinkimų galutinam įstoji- 
hiui. \

braugijoje yra trys pašal
pos skyriai, aplikantas gali 
pasirinkti kuriam skyriui no
ri priklausyti: už pašalpų li
goje $6.00 savaitėje mokama 
50 centų mėnesiui; už pašal
pų $10.00 savaitėje mokama 
75 centai mėnesiui.; už pašal
pų $16.00 savaitėje mokama 
$1.25 mėnesiui. Nariai ligoje 
pašalpų gauna 70 savaičių. 
Pasibaigus ligos <70 savaičių 
periodui nariai nėra pašalina
mi iš Draugijos: gali pri
klausyti vėl ir gauna pašalpų 
vien už susižeidimus ir po
mirtinę, Nariams, gyvenan
tiems bile kur Jungtinėse Val
stijose, pašalpa lygiai moka
ma kaip kad gyvenantiems 
Chicagoje. Nariams, gyvenan
tiems Lietuvoje, pašalpa ligo
je nemokama, bet pomirtinę 
jie gauna lygiai kaip ir gyve
nantieji Amerikoje. Pasimi
rusi© Draugijos nario gimi
nės bei tas, kuriam pomirti
nė yra pavesta, gauna* $200, 
taipgi gėlių vainikų ir patar
navimų laidojime. Pomirtinė 
apmokama iš Draugijos iždd, 
nariams, nėra jokių kitų mo
kesčių apart mėnesinių duok
lių. Taipgi, nėra bausmių už 
nelankymų ligopių ir nelan- 
kymų Draugijos . susirinkimų. 
Nariai yra liuosi nuo 
bausmių, tik privalo 
mėnesines duokles.

(Pabaiga bus)

[Acme-P. tJ A. Photo]

Anne Patterson, kuri tapo 
nužudyta netoli nuo Silver 
Lake, Wis. Seniau ji gyveno 
Chicago j.

žo-
bu-

gana: turite įrodyti 
kur melas ir kus neteisybė 
sakyta.

Pagalios patys ne vienu 
džiu neužginčijate to, kas 
vo mano ten parašyta.’

Sarmaty tumeles, tavorščiai, 
taip elgtis: ieškoti priekabių 
ir užsipuldinėti bereikalaingai, 
O gal toks yra jūsų “kultūros” 
darbas? Žaaarietis.

<u.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Rašo Nemunas ' I
(Tęsinys)

Kultūrinis Darbas
Veik visos Chieagos pašai

piuos lietuvių draugijos rūpi
nasi vien teikimu sergantiems 
nariams pašalpos ir mirusių
jų laidojh’.nu. Chieagos Lietu
vių Draugiją S. P., be pašal
pos ligoje ir laidojimo miru
siųjų, rūpintasi savo narių kul
tūrinimu -r- švietimu. Chiea
gos lietuviai nuo daugelio me
tų žino apie šios organizaci
jos rengiamus metinius vaka
rus. Vakarai esti su įdomiais 
programais. Kviečiama ge
riausios Chieagos lietuvių .me
no spėkos, kad kuodaugiausia 
davus savo nariams ir sve
čiam dvasinio peno. Ateity
je Chieagos Lietuvių Draugija 
mano vakarų rengimų pasta
tyti dar žymesnėj aukštumoje. 
Bet metinio Draugijos vakaro 
ateityje kasmet bus rengiama 
Chieagos Lietuvių Jaunimo 
Diena. Nėra abejonės, kad 
minėtoje dienoje programas 
bus išpildomas geriausių lie
tuvių menininkų ir sportinin
kų.

Kadangi Chieagos Lietuvių 
Draugijos S. P. mėnesiniai su
sirinkimai yra atliekami į vie
ną valandĮų .laiko, tai po ap
kalbėjimo Draugijos būtinų 
reikalų eina programas. Ne
mažiau kaip du prelegentu po 
pusvalandį duoda nariams pa
mokų įvairiais klausimais, 
taipgi dainos, muzika paįvai
rina programų. Ikt šiam lai
kui pamokas duoda vien 
Draugijos nariai nariams. Ka
dangi Draugijoje intelektua
lių spėkų yra ganėtinas skai
čius, tai mėginama jomis ir 
naudotis.
laiko kai įvestas po'susirinki- 
minės pamokos. Pamokas 
duoti buvo pakviesti sekami 
Draugijos nariai: inž. Kastas 
Augustinavičius, dr. S. Biežis, 
dr. A. Karalius, adv. A. Olis, 
St. Dargužis, J. • Jankus, ady. 
K. Gugis, auditorius J. P. Var- 
kala. Muzikalę dalį progra- 
mo užpildė sekami Draugijos 
nariai: dainininkė Anelė Sala- 
veičikiutė, pianistas Mikas Jo- 
zavitas, dainininkas Jonas 
Čiapaitis, smuikininkas Stepo
navičius, vargonais Ig. Virbe- 
la. Ateityje pamokas duoti 
bus kviečiami ir ne nariai — 
žymesni lietuvių visuomenės 
darbuotojai, ypač atkeliavu
sieji įžymus svečiai iš Lietu
vos ir kitų Amerikos kolioni- 
jų. Galimas daiktas, kad 
Draugija savo narių kultūri
nimo darbų daT daugiau iš
plėtos, bet laikinai tenkinsis 
esamų programų.
Kotfel verta į šią draugiją dė

tis Chieagos lietuviams?
Trumpais bruožai^ ąpibudi- 

nau Draugijos darbuotę savo 
narių švietimo srityje. Nuro
džiau, kad jChičagos Lįętuvių

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

DR. BERTASH - DR. N AIREI IS
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. Nedčldieniais pagal sutartį

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS ■ SAVININKAS

Mandagu* Patarnavimo* U it įkrinta* ,
Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą lietuvių aptieką 

1 šioje apielinkėje.

J. P. RAKŠTIS 
REGISTRUOTAS APTIEKORIUS 
1900 South Halsted Street

SMULKMENOS — ICE CREAM

Draugija S. P. yra pirmutinė 
draugija, kuri iki šiam laikui 
spėjo sutraukti tiek daug lie
tuvių jaunimo į savo eiles ir 
kad'atėjęs jaunimas į šitų or
ganizaciją darosi namiškiu, 
laipsniškai ima draugijos vai
rų į savo rankas, šitokiai or
ganizacijai, kaip kad Chiea
gos Lietuvių Draugija S., P., 
yra lemta sėkmingai gyvuoti 
nežiūrint jokių imigracijos 
aprubežiavimų. Chieagos Lie
tuvių Draugija S. P. yra Chi
eagos lietuvių kūnas — tas kū
nas, kuriame yra sveika siela, 
auga, bujoja. Ant kiek se
nesnieji šitoje organizacijoje 
silpnės, ant tiek jaunimas bei 
čiagimiai lietuviai stiprės. Chi
eagos Lietuvių Draugija S. P. 
turi stiprų* pamatų savo susi- 
budavojime, , dabartinėj dar
buotėje ir ateities galimybėse.

Todėl Cfhicagos lietuviams 
yra verta susidomėti šita or- Y ■ ■ 11, t įt; i /;'£? ■ ' . < . 'ganizacija, verta ateiti į jų. 
Apie 900 nhrių, sveikų, links
mų, jaunų Chieagos lietuvių 
yra pas mus. Profesionalai, 
amatninkai ir juodo darbo pe
lės čia visi lygus. Visi lygų 
balsų turi Draugijos reikaluo
se, taipgi pašalpos ir pomir
tinės gavime. Kiekvienas Chi
eagos ir artimų Chieagos apie- 
linkių lietuvis — moterys ir 
vyrai — yra nuoširdžiai lau
kiami svečiai Chieagos Lietu
vių \ Draugijoj? Savitarpinės 
Pašalpos. Čia apšvietus šalti
nis, Čia ligoje piniginė para
ma, čia pomirtinis aprūpini
mas ir tinkamas paskutinis 
patarnavimas.

mokėti

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

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVFS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

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

TAME LAIŠKE. TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

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

i

Protestuoja, bet 
prieš ką?

9
V
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WISSIG,
Fasadiniame Kart

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEGUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos, „ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, kų jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per' daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandbs ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 Wesr 26 St.. kampas Keeler Avė.. TeL Cmvford 5573

f
1514-16 Roosevelt Rd.

< . erti St. JLouis Avė., 
CHICAGO. ILL. ~

P • ' • • r

INI II

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

Verta susipažinti su:
Alderton Pink. A Realrst 

Looks A t Democracy. New 
York, 1931. F. A. Stokos Com- 
pany. /
, Demokratijos stovio studija. 

Įžanga — Aldous Huxley.
Joseph Francis Thorning. Re- 

ligious Liberty In Transition. 
New York, Benzinger Brothers. 
1931. .

Tikybos konstitucinių varžy
mų studija. Daugiausiai vietos 
pašvęsta Amerikai.
. Willa Cather. Shadows On 
The Rock. New York, Alfred 
A. Knopf. 1931.

Garsiosios novelės “Death 
Comes To The Archbishop” au
torės naujas puikus kūrinys. 
Verta paskaityti. . ;

Hugh W. Sanford. Science 
and Faith: or The SpirituaJ 
Side of Science. 2 vols. New 
York, G. P. Putnam’s Sons. 
Įdomi, pilna sveikų minčių, nors 
ne kiekvienas su jomis sutiks.

M. A. Aldanov. J. Pilsudskis. 
Vertė ir komentarais papildė 
V. B-nas “Literatūros” leidi
nys. Kaunas, 1931.

Argentarius. Pinigai, Valiu
ta ir Notų Bankas. Autoriui 
sutikus vertė K. Lišauskas. 
Kaunas, 1931.

Chadži-Muratas Mugujevas, 
Ir Rytų Fronte Nieko Naujo. 
(“Bagdado vartai”) Romanas. 
“Sakalo” Bendr. Leid. Kaunas, 
1931.

Henrikas Senkevičius, Ug
nim ir Kalaviju. Senųjų laikų 
apysaka. “Dirvos” Bendr. leid. 
Kaunas, 1931.

“Naujienų” No. 198-me šių 
jnetų trys bolševikai • protes
tuoja mano korespondencijų,

' rtPhdn’e Virglnia 2054 ‘ 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockwell St. 

CHICAGO. ILL.

Keturi mėnesiai

Vancose (Gyslos
, . IŠGYDOMOS BE

> OPEBACIJOS -
Viskas $25 be extra 

damokėjimų
Visai naujas Europejiškas išradimas 
Erašalina, biaurias .ir skaudžias,, gyslas, 
- tuo? pačiu7 laiku* galite vaikščioti; 

ir dirbti. Be skausmo, išgydo ant vi
sados. EXAMINAVIMAI DYKAI.

Dr. L. A. Behla*
Berlino Universiteto, Vokietijos 
190 NORTH STATE ST. 
Kambarys 834-—8-tos lubos 
Kasdie nuo 10:30 iki 5:30.

Pėtnyčidhiis uždaryta.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kcdzit 8902

Ii NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VJRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta_________
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 

’ kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems.
vaikams ir ligoniams,

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS _____________ _ $3.00
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias naštas.

KAUNO ALBUMAS ____________ _________ :__________
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA _________________________

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais. • ;

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS __________________________ _ .55
Namų darbai, namine sąskaityba ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti. <

VIE
193 Grand Street

Įstojimas, Mokesčiai ir kiek 
Nariai Gauna.

Nauji nariai nuo 16 iki 45 
metų yra priimami į šių Drau
gijų numažinta inokestim į- 
stbjimo iki lapkričio mėnesio. 
Įstojimas dabar yra sekamas: 
nuo 16 iki 20 metų — $2. pub 
20 iki 25 — $3; nuo 25 iki 30 
— $4, nuo 30 iki 35 — $5., nuo 
35 iki 40 — $6.50, nuo 40 iki 
45 — $9.50. Paduoti prašymų 
įstoti Draugijon galima pas 
bile vienų šios Draugijos narį, 
arba jeigu - narių nepažįstat, 
tąųsavo prašymų, ‘ paduokit 
šios Draugijos pirmininkui ,— 
J. Mickevičiui, 3Q53 So; Hals
ted St., Chicago, III, Tel.

.... .

„ $2.50

- $1.50

NAUJAS 'išradimas
DEKSN1O GAUNGA MOSIU 
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»»« <euM>. 4
TuketanSiaI žmonių yra DMsyde o | 
milijonai dar nežino aj>ie tai.
Dekenlo Galines Mo«tia yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati tvaria *u> 
lig naudos gydymd. 4.
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Uodai ir jų savybes
(Juodai veisiasi vandenyj. T 

Uodai ir ligos.
dai maitinasi? —Rusų mok
slininkų eksperimentai. — 
Patinai ir pataitės. — “Mei
lės muzika.**, 
rųšies uodai, 
vybės.

Kuo na-

Skirtingos
Uddų su

KARO SKOLOS
■ » L J *... *.... ..

Visai neteisingai skelbiama, kad finansinį krizį 
Anglijoje iššaukė nedarbo apdrauda. Jį iššaukė Angli
jos kredito susilpnėjimas. Akyvas yra faktas, kad Ang
lijos Bankas (Bank of England) šiandie yra privers
tas ieškoti paskolos Francijoje ir Amėrikoje, idant ne
sudiltų aukso rezervas, kuriuo yra padengtas sterlin
gas (Anglijos valiuta). Prieš keletą mėnesių Franci ja 
ir Amerika buvo paskolinusios Anglijai 250 milionų 
dolerių, bet ta paskola jau 
amerikiečiai ir Prancūzai vėl 
lionų dolerių.

Tai rodo, kaip pasikeitė 
įtis. Prieš didįjį karą Anglija buvo pinigingiausią šalis 
pasaulyje. Karo metu Anglija skolino bilionais dolerių 
Franci j ai (ir net Amerikai). Anglija, galima sakyt, fi
nansavo visą karą Santarvės pusėje. O dabar ji džiau
giasi, gavusi pasiskolinti keletą šimtų milionų dolerių 
New Yorke ir Paryžiuje, ir net yra priversta pakeisti 
savo valdžią, kad galėtų būt išpildytos skolintojų są
lygos.

Aišku, kad ne bedarbių šelpimas padarė tokią ap
mainą Anglijos finansinėje padėtyje. Ją padarė įsisko
linimas karo metu. Anglijos skolos šiandie siekia mil
žiniškos sumos — daugiau, kaip 36 bilionų dolerių!

Šita pasibaisėtina skolų našta butų buvusi suma
žinta per dvyliką metų po karo, jeigu Anglijoje butų 
buvę geri laikai. Jungtinės Valstijos 
jo 26 bilionus ir 596 milicmjus skolos, 
das gaudavo tiek daug pajamų, kad 
1930 metų valdžia galėjo atmokėti 
skolos, ir dabar Jungtinių Valstijų skolos siekia 16 bi
lionų 810 milionų dolerių, — ir tai, nepaisant to, kad 
Amerikos gyventojams buvo žymiai sumažinti, paly
ginti su karo laikais, mokesniai.

Anglija negalėjo mažinti savo mokesnius. Dide
liems turtams jie buvo net pakelti. Anglijos iždas šian
die paima ketvirtadalį visų krašto įplaukų. Bet nežiū
rint, kad mokesniai Anglijoje yra bene aukštesni, kaip 
bet kurioje kitoje šalyje pasaulyje, ji neįstengė atmo
kėti nė dalies savo skolų, milžiniškai užaugusių karo 
metu. Nuošimčiai už skolas praryja labai didelę dalį 
jos iždo pajamų. Be to, laikai Anglijoje po karb per 
.visą šį dešimtmetį buvo prasti, taip kad ji metai po 
metų tesugebėdavo tik šiaip-aip subalansuoti biudžetą.

Štai kas ir pakirto Anglijos kreditą. Kai 1925 m. 
konservatorių valdžia sumanė atsteigti aukso valiutą 
(nes sterlingo kursas buvo nuo karo laiko nupuolęs), 
tai ji turėjo New Yorke užtraukti 100 milionų dolerių 
paskolą. Anglų finansinis “unaras” nepakentė, kad jų 
pinigai neturi pilnos aukso vertės, ir, vietoje infliaci
jos, jie įvykino savo valiutos defliaciją, t. y. padidino 
savo aukso rezervą, kąd pakiltų sterlingo kursas. Tas, 
žinoma, padidino da ir valstybės skolos auksinę vertę.
z Daugelis kitų šalių Europoje pasielgė visai priešin-; 
jgai. Francija infliacijos keliu numušė savo franko ver
tę nuo 20 centų ant 4 centų, taip kad jos valiuta šian
die yra penkis kartus žemesnė; ačiū tam, tapo sūriai-; 
kinta ir keturi penktadaliai vidujinių valstybės skolų*' 
Italų liros vertė tapo nupuldyta trims ketvirtadaliais^ 
Kusijos rublis buvo padarytas infliacijos keliu visai be; 
vertės; Vokietijos markė — taip pat. Tokiu budu šitos 
Valstybės savo skolas sunaikino arba beveik sunaikino. 
O Anglija — ne, ir dabar ji stena po pasibaisėtina sko
lų našta. - t ,

Kadangi jos skolos neina mažyn, o laikai blogi ir 
iždui grasina didelis (daugiau, kaip 600 milionų) defi
citas, tai jos kreditu nupuolė. Tie užsienių piniguočiai, 
kurie investuodavo savo pinigus Ahglijojei, ėmė pini
gus atsiimti. Prasidėjo aukso bėgimas iš Anglijos, ir 
sterlingas butų pasilikęs nepakankamai “padengtas” 
.'(apsaugotas), jeigu Anglija nebūtų gavusi užsieniuose 
ūmios pagelbos. šitą pagelbą duodami, Amerikos ban-’ 
kininkai padarė ataką prieš bedarbių šelpimą, ir tuo. 
budu nuvertė Darbo Partijos valdžią.

Kaip matome, ne bedarbių šelpimas yra Anglijos 
finansinių bėdų priežastis, bet karo skolos. Kad ir Ang
lija karą laimėjo, bet ji pražudė savo finansinę vado
vybę pasaulyje. Ji dabar žino, kad karas neapsimoka.

tapo suvartota ir dabar 
skolina anglams 400 mi-

Anglijos finansinė padė-

metais turė-1919
Bet Amerikos iž- 
nuo to laiko iki 

beveik 10 bilionų

ir miš- 
Vana- 
“uodų 

tokiose

žinoma, kad
didžiausi ir

faktas yra

baisia 
vadi-

keliy

Vasaros metu pelkėse 
kuose randasi, kaip p. 
gaičio dainoj sakoma, 
milionai”. Ir vos spėja 
vietose pasirodyti žmogus, tai
jie tuoj apspinta, jį iš visų pu
sių ir geria jo kraują. Dabar 
gali kilti klausimas, kuo tie gy
viai maitinasi, kuomet jie ne
gali gauti žmogaus ar kitokio 
gyvūno kraujo? Į tą klausimą 
mokslas Šiandien gali duoti tik
slų atsakymą.

Visi žino, kad uodai veisiasi 
vandenyj. Tačiau jų randasi ir 
tokiose vietose, kur niekur ap
linkui negalima rasti vandens. 
Sakysime, jų užtinkama net to
kiose dykumose, kaip Mirties 
Klonis arba Sachara.

Mes paprastai manome, jog 
nevidonai uodai tik vasarą žmo
nėms neduoda ramumo. Niekam 
juk ir į galvą neateina sausio 
mėnesyj ant langų dėti sietus^ 
O tuo tarpu yra 
Arktikoj, randasi 
bjauriausi uodai.

Ir įdomiausias
tas, kad dykumose ir pelkėse,' 
kur žmones visai negyvena, uo
dai visuomet yra pasirengę 
siurbti kraują. Daugumoj atsi
tikimų nei jie, nei jų pirmta- 

Ikūnai kraujo visiškai nėra ra
gavę. Nežiūrint to, jie puola 
žmogų* ir kamuoja jį.

Pastaruoju laiku J mokslinin
kams pasisekė apie-Jiėdus pa
tirti daug tokių dalykų, kurie 
pirma visiškai nebuvo žinomi. 
Susidomėti uodais paskatino 
tas faktas, kad kai kurios jų 
rųšys užkrečia žmones maliari
ja, geltonuoju drugiu ir 
tropiška liga, kuri yra 
narna “elephantiasis”.

Dykumose užtinkama
rūšių uodai, kurie nepaprastai1 
greit veisiasi. Tie uodai pade
da kiaušinėlius sausoj vietoj.’ 
Bet kaip tik pradeda lyti, tai 
iš kiaušinėlių tuoj išsivysto uo
dai. Panašiai atsitinka ir kito
se vietose. Kartais per ilgą lai
ką niekur nesimato uodų. Ta
čiau kai tik susideda palankios 
aplinkybės, tuoj jų atsiranda 
milionai. Tarp jų pasitaiko ma
žyčių uodų, kurie be jokio, var
go įlenda pro sietus. Kita uodų 
rųšis įsigauna į namus pro ka
minus.

Uodų maistas per ilgą laiką 
buvo gavo rųšies misterija. Kad; 
jie siurbia žmogaus ir kitų gy
vūnų kraują, .— visiems buVo 
žinoma. Tačiau daugiausiai 
galvąspkio sudarė klausimas: 
kuo jie maitinasi, kada negali' 
kraujo gauti? . < .

Tuo atžvilgiu'' rusų mokslinin
kų, Dr. N. Kadleco ir Dr„ /L. 
Kuzminos, eksperimentai yra 
labai įdomus. Jie. patyrė, kad 
uodai yna labiau linkę prie .sal
džios augmenų sules, negu prie 
žmogaus kraujo. Prie tos išva
dos rusų mokslininkai priėjo 
sekamu budu: jie uždare uodus 
po etikių ir stebėjo jų judesį 
ir maisto mėgimą. Jiems buv» 
duodama progos pasirinkti vi
sokio maisto.

Ir štai kas pasirėdė: 90 nuo
šimčių uodų labiausiai ■ 
pasaldintą vandenį. Kuomet bu
vo duodamas pasirinkimas tarp 
mėsos ekstrakto ir žmogaus 
kraujo, tai 52 nuošimčiai pasi
rinko ekstraktą ir tik 48 nuo
šimčiai'. kraują. •

Buvo bandoma ir apgauti uo
dus, duodant jieąns tyrą van
denį. "Tačiau vos tik 20 nuošim
čių siurbė vandenį. Bet kai)i 
tik vanduo tapo Sumaišytas s»l

giicerinu, tai beveik visi uodai 
pradėjo jį ragauti. Kaip žinia, 
glicerinas turi saldų skonį, prie 
kurio uodai turi palinkimą.

/Amerikos mokslininkai nCra 
lindę Kadleco ir Kuzminos iš
vedžiojimus imti už gryną pi
nigą. Jie sako, kad uodas ne
laisvėj gali elgtis visai kitaip, 
negu laisvėj. Todėl uodą mai
sto klausimas dar pasilieka at
viras: tikrai *dar niekam nepa
sisekė įrodyti, kad laisvi uodai 
yra labiau linkę prie, saldžios 
augmenų sulos, negu prie gy- 
yunų kraujo. Galimas daiktas, 
kad jie saldžia sula pasitenki
na tik tada, kai kitokio mai
sto negali gauti. Pasitaiko juk, 
kad ir žmogus maitinasi vien 
tik dfuona. k Tačiau iš to nega
lima padaryti išvadą, kad jis 
duoną daugiau mėgsta, negu | 
ką kitą.

Svarbu pažymėti ir kitas fak
tas: dabar yra tikrai žinoma, 
kad uodai patinai nečiulpia 
kraujo ir nekanda gyvūnų. Jie 
maitinasi augalų sula. Uodų pa
telkus kaip tik ir ,yra tos ra
ganos, kurios vasaros metu ge
ria musų kraują ir neduoda 
mums ramybės. |

Mokslininkams uodai patinai] 
yra įdomus dar ir tuo, kad jie 
turi labai keistus ir kompli
kuotus aparatus, kuriuos jie, 
kiek galima numanyti, vartoja 
vyriausiai suradimui patelių, 
su kuriomis jie tikisi susituok
ti. Kiekvienam juk teko girdė-1 

ti uodus giedant arba zvem-l 
biant. Tuos garsus leidžia skra- j 
jojančios pataitės. 1 

f

Skirtingos uodų padermes! 
pataites skirtingai ir zvembia.. 
Pagal tą zvembimą galima paj 
sakyti, kokiai padermei uodai 
priklauso. Manoma, kad uodų, 
“muzika” pareina‘nuo sparne-; 
lių judinimo. Evoliucijos prad
žioj tie /garsai gal buvo visai 
pripuolamas daiktas. Bet dabar 
jie turi didelės reikšmes. Ant' 
uodo patino galvos randasi du 
ilgi savo rųšies kuodai, kurie 
yra niekas kitas, (kaip tik jo; 
ausys. Tomis ausimis patinas 
atskiria savo padermės patai-, 
■tės zvembimą.

Kuomet uodas patinas girdi 
pataitės zvembimą^ tai jis tuoj 
pradeda sukinėtis ir judinti sa
vo kuodus arba antenas. Kadą 
einantys “meiles muzikos” gar
sai įtikina jį, jog tai jo pader
mes pataitė, tai’ jis visu smar
kumu skrista link jos,

Mokslininkai priskaito apie] gumų gali padaryti;
1,500 skirtingų rųšių uodų. Ne- Dažniausia pūva kieti kepti 
seniai Dr. H. Dyar išleido mo- valgiai, visokį saldumynai, žar- 
nografiją, kur jis aprašo 131]nose visuomet randasi milionai 
skirtingą veislę Amerikoj gy- alkanų bakterijų, kurios lau- 
venančių uodų. Kai kurie tų kia nesuvirškinto - maisto: jos 
uodų mėgsta gyventi keistose tuojaus pradeda savo darbą, 
vietose. Keletas padermių vei- maistas rugšta, pūva.
siasi mažose balose, kitos me- Paskui kraujas paima suge- 
džių plyšiuose, o dar Įeitos duo- dusį maistą ir neša jaknoms 
bčse ir šaltose vietose prie kal
nų, kur sniegas tirpsta.

Yra jr tokia uodų paderme, 
kuri veisiasi išimtinai miškuo
se ir visą laiką gyvena pavė
syj. Saules spindulių tie uodai 
nemėgsta.

Įdomu tau) pat bus pastebė
ti ir kai kurias uodų savybes.' 
Yra tokia uodų paderme, kuri 
žmogaus ir kitų šiltakraujų gy-* 
vunų neliečia. Ji kandžioja tik1 
varles. Kita Uodų padermė puo
la tik arklius, o žmogui nieko 

; nedaro. ■ /
Baigiant bus* nei pro šalį pa-į 

sakyta, kad rusu i, mokslininkų,
- tyrinėjimams pridte į idaMgi 
svarbos. Manoma,4^ 
ku busi surastos, priemonės, 
kaip, apsiginti arba ir , 
^naikinti uodps. 0 to ;teįBik^ai 
Visi' pageidauja. t;

■, ' . < V— K- -A.'

su lai

[Acme-P. 8 A. Photo]

Los Angeles, Cal, — Jack Dempsey, buvusio bokso čempiono namai, • kurių jis gali netekti. 
Mat Dempsey nori gauti divorsą. Tad ir tie namai greičiausiai teks jo žmonai.

Sveikatos Dalvkai
Geras maistas

Visi kalba t apie virškinimų 
arba maisto “malimą” vidu
riuose. Reikštų truputį dau- 
giaus žinoti. Kalbėkime aiškiai: 
mes sukramtome arba praryja
me valgomus daiktus; sukram
tytas maistas nuslenka j Skran
dį, paskui į žarnas; su maistu 

| skrandyje ir žarnose susimai
šo virškinimo sultys (enzimai). 
Enzimai maistą suskaldei taip, 
kad kraujas jį galėtų paimti ir 
išnešioti alkanom celėm. Taip 
gamtos nuskirsta ir taip turė
tų būti. Kraujo raudonosios ce- 
lęs išnešioja djeguonj (oksige- 
iiąį, o baltosios celės saugoja 
kūną nuo įvairių bakterijų, 
šiuo ‘ budu kunas'Ugftune užtelo- 
tinai energijos, pasiliuosuoja 
nuo v visokių nuodų, ir viskas 
tvarkoje.

Vienok ne visuomet taip yra. 
Kartais virškinimo sultys mais
tų nesuskaldo, kraujas negau- 

. na energijos ir viso kurk) celes 
turi nukentėti. Jei maisto per
daug, tai enzimai nepajėgia sa- 

j vo darbo atlikti. Kartais val
gomi daiktai netinkamai pa
gaminti arba netinkamai su
maišyti. Tokiuose atsitikimuo- 

hse, prie geriausių aplinkybių, 
ne visas maistas susivirškina. 
Maisto perviršis rūgsta, pūva. 
Dažnai maišto puvimas paga
mina blogą kvapą; viduriuose 
puvąs maistas žmogui nesma-

į I' I  ................... ................."Į ,

, NAUJAS niimerfe. Atė
jo Kultūra No. 6—7. Gali- 
aia gauti Naujienose. Kai. 
na 45 centai. ......

tęs, dažnai šaltį pagauna.
Musų valgomi daiktai arba 

maitina, arba nuodina. Tnka- 
mai prirengti valgiai viduriuo
se susivirškina; * netinkami 
rūgsta ir pūva. Sekami valgo
mi daiktai sunkiai virškinusi: 
karšti keksai,- dešros, sirupas, 
pajai, kumpio sendvičius, spir
gintos bulves, keptas steikas, 
virti tematai.

Lengvai virškinasi sekami 
valgomi daiktai: tostas, grieti
nu (smetona), kepti lašiniai 
(arba žali), zupė, keptos bul
ves, virtos figos, majonezas, 
virtos pupos arba žirniai, vir
ta mėsa, kepti obuoliai.

Dr. A. J. Karalius.

Gimdymų Kontrole
Rašo Dr. A. Montvidas

Rodos, tik viėnoj Rusijoj 
atvirai be jokių varžymų ir 
draudimų yra praktikuojama 
gimdymų kontrolė. Visur ki
tur ji yra mažiau ar daugiau 
varžoma, o tūlose valstybėse, 
ypač Jungtinągp Valstijose, 
griežtai draudžiama. Tiesa, 
Amerikoj atsirado gimdymo 
kontroles advokatų draugija 
su’ nurse priešakyj, kuri net 
klinikas tam tikslui steigia. 
Kiek man teko patirti, tose 
klinikose apart propagandos 
ir tokių patarimų, kokius pa
ti publika žino, nieko dau
giau nesuteikiamą. Tos prie
monės ir tie patarimai, ko
kius klinikos teikia, nėra tik
ri ir saugus. Saugiausias ir 
tikriausias būdas, tai vyro pa
stangos apsaugoti moterį nuo 
apvaisinimo.

Kaip vienas gydytojas nese
nai paskelbė, abortų Ameri
koj padaroma šimtai tūkstan
čių kąs metai. Moters atmeti 
religinius, moralius ir kito
kius skrupulus, kuomet prak
tiškas gyvenimas jas verčia 
neturęti kūdikių arba apry- 
buoti jų skaitlių. Gali kas n6- 
ri sakyti joms pamokslus apie 
įstatymus, patriotizmą, Dievo 
valią ir gązdinti velniais. Mer
gina supranta, kad jos vai
kas turės ne tik keblumų eko
nomiškai apsirūpinti, o ir prie- 
tarai® ir senoviškais papro- 
čiaįs permirkusi draugija lai
kys jį paniekoj. Ištekėjusi mo
teris ,žino, kad didelis vaikų 
skaitlius ne tik ją ir jos vy
lią skurde laikys, o ir vaikams j

(kepenims). Jaknos stengiasi 
naikinti visokius nuodps — tai 
jų darbas. Vienok jaknos ne
gali spėti visus šiuo budu par 
gamintus nuodus sunaikinti, ir 
jos pailsę persidirbę paleidžia, 
nuodus į kraują. Tada visas' 
kūnas Ysilpsta, ąpsinuodina.

Apnuodintas kūnas visuorąet 
silpnesnis, lengviau pasiduoda 
visokiems užpuolikams ligų pe- 
rams. Kraujb celės nualintos,’ 
nualintos visos celės 1 nėra kam;
kovoti su bakterijomis; progos sveikai į ir geroj
gus lengvai šaltį pagauna, leng
vai suserga bet kokia liga.-. 
Vėliaus tie nuodai pradeda ; 
silpninti inkstus, išsivysto inkš-j 
tų uždegimas, kuris lėngvaiv 
žmogų į kapas nuvarą.

čionaįs? faktai, . ne teorijos. 
Tų puodų galima rasti 'Šiapu-- 
me, prakaite, kariais net ir sei-i 
lėse, Bet kiekvienas gali leng
vai pasakyti, kad žmogaus vi
duriuose maistai puvai tokio 
žmogaus kvapas biauriai' smir
da, toks žmogus visuomet pa'-: 
vargęs, neturi energijos, pagel-

ko apie sveikatą nežinančios 
akušerės ir net pačios moters. 
Jei jis butų dirbamas žino
vų ligoninėse ir klinikose, jo
kio pavojaus nė, sveikatai, nė 
gyvybei neatsitiktų. Rusijoj, 
kaip rašoma, po trijų mėne
sių nėštumo jis draudžiamas. 
Suprantama, norma turi bū
ti . nustatyta. Vieno mėnesio 
laikas turėtų būti ganėtinas 
saikas. t% *

žmones, kurie nieko nežino 
apie biologiją (ypač embry- 
ologiją), gali plepėti apie gy
vybės naikinimą. Tokių gyvy
bių pas kiekvieną moterį ga
li prasidėti dešimtimis tūk
stančių. Kas turi religinius 
skrupulus, kurie nieko ben
dro neturi nė su mokslu, nė 
su gyvenimo problemomis, aš 
su tais nesiginčysiu. Jų biznis 
yra aiškinti savo dogmas.

Tūli vėl gali aiškinti, kad 
žmonių skaitliaus padaugėji
mas nieko blogo nepadaro, 
kad ant žemės yra vietos ir 
ištekliaus d#r bilionams žmo
nių. Lai jie paklausia, ar pa
sigerino būklė tų tėvų ir mo
tinų, kurie turi skaitlingą vai
kų būrį. Lai jie patyrinėjo, 
kaip Šveikai ir kokiose apy- 
stovose tie vaikai auga, kokį 
mokslo laipsnį ir kitokį išsi
lavinimą jie turi progos pa
siekti. Jeigu tūliems kraštams 
didesnis gyventojų skaitlius ir 
buvo kuomet* nors reikalin
gas, kodej dabar veržiamasi 
į svetimus kraštus, kad pra* 
platinus teritoriją susikimšu
sioms gyventojams (Japonija, 
Italija, Vokietija ir kt.)?’Ko
de! imi gracija netoli visur dar 
prieš pasaulinę, depresiją ta; 
po suvaržyta? Rooseveltas, ku
ris agituodavo už skaitlingas 
šeimynas, jeigu nebūtų miręs, 
gal dabar šildytų dovaną už 
vaikų neturėjimą. Amerikos 
Darbo Federacija, kuri neno
ri nė vieno ateivio į šią ša
lį įleisti, kad jis neužimtų čia 
esančio darbininko vietos, tu
rėtų in corpore stoti į gimdy
mų kontrolės koulestą. Tų ti
kėjimų vyskupus ir kunigus, 
kurie stovi už svieto padau- 
gin-ijną ir prięš gimdyvių kon
trolę, galiu nuraminti, kad 
apie ją jie žino nemažiau ir 
nedaugiau, kaip K ponios San- 
gerienes klinikos, -iš kurių in- 
fofnnacijų galima gauti tik 
tiek, kiek iš šito mano straip
snelio. ‘ ?

priežiūroj augti ir tinkamai; 
išsilavinti sunkėjančiai gyve
nimo kovai. Prieš šitokį jų 
sanpnotavimą niekas negali 
patiekti nė vieno sveiko, lo- 
gjpgo argumento.

Abortų daroiha šimtai tūk
stančių ę kas metai. Nemaža 
moterų įgauna paskui įvairias, 
nesveikatas. Tūlos net miršta.; 
Nes darbas atliekamas slap
ta, dažnai netinkamose vieto-' 
se, kur stoka svarunp ir įren
gimo; šituos darbus užsiima 
nepatyrę gydytojai, bęvęik nie-

No. 18-14 ‘‘Kovos” gau
tas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose,

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
pukui* parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi jje savo sma
gumui, bei Jūsų pato
gumo delei.
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Kai kas apie Chicagą
Chicagos apskričiui planuoti 

asociacija — Chicago Regio
nai Plan Association.

Chicagos apskričiui planuo
ti asociacija rūpinasi vystyti 
žemės plotą, kuris pasiekia ra
tų iki 60 mylių nuo Chicagos 
vidurmiesčio, pav. nuo State 
ir Madison gatvių kampo.

Tas pįotas apima 7,817 kva
dratinių mylių. Jin įeina pen
kiolika pavietų (counties). 
Devyni tų pavietų yra Illinois 
valstijoj. Jie sekami: Cook, 
Du Page, Gruody, Kane, Kan- 
kakee, Kendall, Lake, Mc- 
Henry ir Will. Trys pavietai 
randasi Indiana valstijoj. Jie 
yra šie: Ląke, La Purtė ir 
Porter. Pagalios trys Wiscon- 
sin valstijoj, būtent Ke- 
nosha, Racine ir Walworth. 
Šiuo laiku kalbamam apskri
ty randasi apie 280 miestų ir 
miestelių.

Kam rūpintis vystimu tokio 
žemės ploto, kuris net trims 
valstijoms priklauso? Man 
asmeniškai, kaip gal būt ir 
daugeliui lietuvių, Chicagos 
apskričiui planuoti assoeiaci- 
jos darbas mažai terūpi. Bet 
yra žmonių, kurie į dalyką 
žiuri kitaip, ir ką tu jiems pa
darysi. O jų argumentai tai 
daug-maž tokie:

Chicagos apskrities gyven
tojų skaičus kiekvieną dešimtį 
metų priauga daugiau, nei 
milioną. Ir priauga tiek kon
servatyviu, atsargiu apskaičia
vimu. Taip kad pav. 1950 me
tais vien Chicaga 
4,500,000 gyventojų: 
vietas priskaitysiąs 
o visam Chicagos 
60 mylių radiuso plotu teksią 
sutalpinti nup' 7,500,000 iki 
8,000,(MM) gyventojų.

Well, sako planuotojai, rei
kės visiems sutilpti. O sutilp
ti negalima bus, jei tinkamai 
vietos neprįruošime.

Toliau. Jau šiandie galima 
pastebėti, kad pačios Chicagos 
darbininkai, ypač dirbantieji 
ofisuose, ieško namų gyventi 
priemiesčiuose. Ir gyvena ne
retai kokių 50 mylių tolumoj 
nuo Chicagos, o atvažiuoja į 
ją dirbti. Tatai gi reiškia, 
kad chicagos ir tų kitų vietų 
gyventojų interesai gali tamp
riai rišasi. Šiems ryšiams pa
laikyti ypač padeda transpor- 
tacija automobiliais ir trokais.

Vėl galima pastebėti pramo
nės plėtimąsi už didžiulių 
miestų ribų. Jų tarpe ir už 
Chicagos ribų. Transportacija 
motorais ir transliavimas elek
tros gal daugiau nei kas kitas 
padeda pramonės įtaigoms 
jšsikeltį į užmiesčius. ' Bet ry
šiai tarp miesto ir tokių pra-

turėsianti 
Cook pa- 
5,300,000,

menės įstaigų pasilieka. Kar
tų pasilieka ryšiai tarp miestų 
ir darbininkų, kurie dirba mi
nėtose įstaigose.

Visa Jai reiškia, kad seniau 
buvusieji nepriklausomi mies
teliai ir vietos juo tolyn, tuo 
labiau lipa vieni kitiems- apt 
komų; kad gimsta bendri dau
giau kaip 7,000 kvadratinių 
mylių ploto gyventojų intere
sai. Ir atrodo, kad tas proce
sas ateity darysis riškesnįs.

Dabar klausimai: kokiomis 
praktiškomis problemomis Chi
cagos apskričiui planuoti aso
ciacija yra susidomėjusi? kaip 
veikia ji?

štai vandens problema. Kur 
ten kadaise esu girdėjęs ar 
skaitęs, kad žmogus esąs apie 
90 nuošimčių vanduo. Bet 
kaip ten nesakytų, o faktas 
yra tas, kad jau šiandie kai 
kurie miesteliai, ypač esantys 
arčiau Chicagos, jaučia ne
smagumų dėl vandens siste
mos trukumų.

Pavyzdžiui, šią vasarą, kai
tros metu buvo pranešimų, 
kad kokiam ten miestely pri
trukę Vandens. Vienok tai ne 
viskas. Chicagos apskrity, 
upių pakrančiais, esama ne
mažai dirbtuvių. Srutai iš jų 
teka į upes, išmatos verščia- 
mos į jas. Net vargšės žuve
lės kartais dejiai to stimpa. Ot 
ir kįla* klausimas: kaip su
naikinti srutas ir išmatas ne
teršiant vandenų? Tuo klau
simu susidomėjusi yra Chica
gos apskričiui planuoti asoci- 
cija.

Vandens parupinimo klau
simas ir srutų nąijdnimo 
klausimai ateity, lai skaičius 
gyventojų augs, darysis vis 
opesni. Michigano ežere dar, 
rodosi, nestoka vandens. Bet 
jeigu nebus surasta priemonių 
suteikti pakankamai jo didė
jančiam žmonių skaičiui, tai 
jis nė nedidės.

Galima pastebėti: kam čia 
ir reikia, kad didėtų. Taip tai 
taip. Bet pt Britigan ar kuris

POVILAS KAREŲKAS
Persiskyrė su šjuo pasauliu 

rųgpiučjo 29 dieną, 4:30 va|apd£ 
ryto 1931 m., suląukęs pusės 
amžiaus, gimęs Panevėžio ąpjlkr., 
Naujamiesčio parap., Berčiųpų

Amerikoj išgyyepo 38 
metęs. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Magdaleną, po tėvais 
Šeškaitę. dukterį Magdeleną, žen
tą Juozapą Žilevičią ir du anū
kus — Gertrūdą ir Edvardą, pu- 
seserę Elzbietą Gaubienę ir gimi- 
nes ' t

Kūnas pašarvotas, • randasi 658 
W. 123 St.. West Pullmart,

Laidotuvės įvyks seredoj, rug
sėjo 2 dieną, 8 valandą ryte iš' 
namų į Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Povilo Karecko gi
minės. draugai ir pažįsami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- • 
tinį patarnavimą ir atsisvęįkįni- 
mą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Žentas 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rius Eudcikis, Tel. Yards 1741.

METŲ PAMINĖJIMUI

KAZIMIERA VARKALAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu , 
rugsėjo (September) 2 dieną 
1930 m., sulaukus 17 metų am
žiaus.

Trys Mišios bus atlaikytos 
rugsėjo 2 dieną, Šv. Jurgio baž-‘ 
nyčioj. 8 vai. iŠ ryto ir dvejos 
Mišios bus atlaikytos toj pačioj 
dienoj Nitibe bažnyčioj.

•Giliai sieloj gludi paveikslas 
mylimosios, palaidotas atminties 
ūkanose. Mes jos paveikslą am
žinai atminty nešiosime, nes jf < 
bbvo musų geriausia, musų my
limiausia. Musų lupos negali 

kajp mn jos pasigenda-, 
me. Tik musų sįrdys tejaučia.;,ir 

f tik vienas Dievas težino kaip inės 
* jos liūdime. Namuose taip ilgu 

jbe jpą, ų?ūsų mylimosios.

. N u lindi
Motina įr ^jisįrys.

944 W. 35th PI. z

kitas Txial jestatininlcas ųorį, 
k#d didėtų. Net ir iš musų 
Vienas kitas esame nusipirkę 
po namelį ir kartais po apart- 
mentą. Jei gyventojų skai
čius augs, bus porgos parduoti 
su pelnu. ' Musų gi lietuviškie
ji kontraktoriai pasistengs ir 
naujų namų pastatyti. Galiu 
užtikrini, kad jiėms visai ne
patinka šios dienos, kuomet 
Chicago ir jos apiclinkė atro
do nebeaugančios. Ir šiaip ar 
taip — Chicaga visgi augs.

Bet augant gyventojų kie
kiui darosi yis op.ešni ir s.ąi^i- 
lačijos (sveikatos apsaugos) 
klausimai: kad cholera kar
tais /nepradėtų Chicagos ap
skritį piauli. Su ja ar kito
mis ligomis juokų nėra. Tik 
pamislykime koks žmonių su
sigrūdimas. Kai kurie jų ter
šia orą aršiau, nei skunkes.

MARCIJONA BUDRIENE
(po antru vyru Lukošienė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 30 dieną, 2:45 valandą 
po piet 1931 m., 1 sujaugus pu
sės amžiaus, gimus Tauragės ap
skrityje, Kvėdarnos parapijoj.

Paliko dideliame nuliūdime vy
rą Juozapą Lukošių, sūnų Stanis
lovą, dukterį Oną, anūkes, brolį 
Antaną Kataushą ir brolienę Pęt- 
ronclę, seserį Marijoną Masalaus- 
kięnę ir švogerį Antaną Masalaus- 
fcą, anūkę ir gimines. -

Kūnas pašarvotas, randasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj, 3 319 South 
A^burn Avė.

Laidotuvės įvyjks seredoj, rugsė
jo 2 dieną. 8 vai. ryto iš koply
čios į Šv. J,urgjo parapijos, baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
teų bus nulydėta į šv. Kazijpięro 
kapines.

Visi a. a. Marijonos Budrienės 
giminės, draugai įr pažįstamu esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir Suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Vaikai, Brolis, 
Brolienė, Sesuo, Svogeris, 
Anūkės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rjus S. P. Mažeika, Tęl. Yan|s 
1138.

i

TITU? LAPENAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 29 dieną, 1 valandą ‘ 
nakties 1931 ųi., sulaukęs 49 me-- 
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj.

,Paliko didžiame nuliudime
draugus ą pažįstamas.

Kūnas pašarvotas7, randasi Ra-- 
džiaus koplyčjuęj, (668 W. 18 St. ’ 
Chicago. ' , >!

Laidotuvės įvyks antradieny, 
rugsėjo 1 d^eną, 1:30, vai. po 
pietų iš najųų fyus nulydėtas į 
Tautiškas kąpinep.

Visi a. a. Tjtąų? J-apęn/? 8‘" 3 
minės, dyą.ugai įr pažibami 
nuoširdžiąi kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse j.r ąp£fikti jam pasjtp- 
tinį patarnavimą ir atsisveikina 
mą.

Nuliūdę liekame,

Draugai ir Pažįstami.

Laidotuvėse pąt,ąrnajuja grabo- 
rius F. J. RadžiMS, Tekfujną? 
Canal 6174.

Laidotuyėmį? uupipasi F. M. * 
Valaitis, 2024 ČJąnalport Ąye. 
ir Stanley Shimkus,

PAULINA ESŲNIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 28 djeną, 7:3Q vąląp- 
dą ryto 1931 m., sulaukus 38 
metų amžiaus, gimus Papilės valsč., 
Barvydžių kaime. Šiaulių ąpskr.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Aųtauą, dukterį Alice, Švoger- 
ką Mary Petkus, ifvogerį Adolfą 
Petkų ir giminaitę Bropisę Pet
kus. Lietuvoj ■— /sotiną Oną it 
brolį Joną ir gimjpes.*

Kūnas pašarvota?, randasi 710 
W. J 8 St. Butkaus koply/ioj.

Laidotuvės įvyks ųtąrnioke- 
rugsėjo 1 dieną, 1 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nųlyįl.ė.ta į Cojų- 
cprdia kąpfoesi

Visi ,ą. a. Paulįpos Ęsunienęs 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuo|p<jžiąį ^yiįčiaiąi dąjyvauti 
ląidotuvėse įr ?ut«ik|i jai pąskii- 

’firiį patarnavimą ir atsisveikini
mą. 1

Nuliūdę

Vyras, Duktė ir 
Giminės.

i'.J

.................................į, ........................ .. ........-. .—,—r 
Tikrai. Taigi ve ir ąąnitąę^pp 
Jęląusimu rųpiųaši Chicagos 
apskričiui planuoti komisija.

(Pabaiga bus) . Cik.ągietis

šeštadienį prasta hanr 
ditams diena buvo ’s

■ rt ''tTi're 1 j.

Du banditai padarė Jiolda- 
pą cigarų krautuvėj adresu 
309 La Šalie st, Atėmė 
Bet poliaininfcgs sugavo vieną 
banditų. Šis išdavė savo drau-

Sugautas ir George Ward, 
6039 Woodlawn a v,e. Jis iš
traukė gatvėj ridikiulį iš p-lės 
Charjottc Saunders rankų. Jis 
mėgino pąsipelnyti prie State 
ir Monroe gatvių. Minia pa
gavo jį. 

' ,, •*». - —-

Kas ten paskambino duris 
apartinento, kuri gyvena Ar- 
thur Telhi, Blue Island. Tclhi 
atidarė duris,, O čia jo laukė 
du banditai su revolveriais. 
Tclhi kirto vienam banditų j 
veidą, o kitą spyrė. Revolve
riai iškrito iš bAnditų rankų. 
Pora pabėgo.

Trys vyrai ir moteris nutvė
rė Edward Kalinowski, 32 me
tų, gyv. 1736 Girąrd st. Dien
raštis Chicago Herald-Exami- 
ner sako, kad Kalinowski esąs 
kaltinamas mėginimu padary
ti holdapąv moteriškei p-niai 
Sikucinski, gyv. 2348 Ūpton st.

• ». »■ • • . * »• » *- ,

Rez. Phone Grovebill 1321
Ofiso Tel. Lafayette 4180 • (

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS

4180 Archer Avė,, šalę Midland Bank
y?lan4os;lj iki 12 A. M., 1 fci 5 

P. M., 6 įki 8 P. M.
’ ■ -•>’ I ♦

. ............. ■‘S..............

Graborlai
BUTKUS 
Undertaking Co. 

Wm. A. Pakorny 
Koplyiįa dyltfi 

7X0 We$t 18th Street
T<|. Canal 3161__________

Telefonai Y arde 1133

Stanley P. Mažeika
Graboriua ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobįlįui v»wkiepu Kfita- 
lami. Kaina prieinama 

3319^Auburn Avenue
CHICAGO,* ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRĄBORIŲS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiauiia.

Reikale p^|džiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tęl. Rjoosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS!

1439 S. 49 Court, Cicero, Ui.
Tel. Cicerę 5927

• !!..’.’g'.UW

Perkėlė policininkus
...... •

Policijos komi§ioiiįerius Al- 
cock perkėlė į kitas stętis ke
turis leitenantus, šešius seržan
tus ir 4(k*pplįcinjnkų.

Phone Boulevard 4139 
x A; MASALSKIS

Mųsų patarnąviW» M" 
dotavime jr l^okian^ reh 
kale visuomet esti >ąži- 
ningas Ir nebrangu! i to*

, del, fad ,mjdjnc P- - 
laifh užjąikymui fkr-

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Grabprius Chicagoj

1^646 W‘ 46th St

Ępųlevat^ 5^03

Mfoufcvątd 8413

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

_ ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare 
$ekmadienjąis nuo 10 iki 12

3421 So. Halšted St,
Phone Boulevard 8483

6---------

V

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868 
/ --------- o---------

M"Į U'Jff'rt I I . ,. I ĮĮ>' I

S. M. SKUDAS
/ Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJA& | 
Di4Uė ir ^rąži kęplyčia dykri

718 W, 18 St
’J'el. Rpo^ev^t 7532

p

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFB

6109 South
Albany Av,

Phęne 
Hemlock 9252

_ __ ------- , JHEg
Akiu Gydytojai \

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS ' 

30 E. lllth St 
Rampas WaRįuh Ąveniu 

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

13?7 So. 49th ęt 

Tddooas 

VU
... ........... i, 7--FT

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
ęfcĄpORIUS CbflCAGOJ

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

bų išdirbystės.
tOFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
’ 3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088 
1 ?—------------1---------- ---------------------

VAITUSH, PT.
MBTUVIS" AKIU SPĘCIALISTAS 

Sugryžo iš {Lietuvos 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežą^tjmi gajvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių ąptęmimo, netvuofumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
tfujpiparegystę įr tolįtiegyrię. PrĮrengia 
teisingai ūkinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- 
.ąąnč^a pažiausiąs kjąi4ąa< Sppciąjė ątydą 
atkreipiama į mokyklos yaik.Ufs, Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. z
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJŲ JŠRAPIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 
- akinių. Rainos pigiau kaip kitur.
47J3 South Ashland Avė,

_______ Ptaye 7589

TeL T*r* H29

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

t .... , < V ■■ '.*T*

« M-

*«*"*•»►*

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENIĮ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN£ ir WKTĮ 
Mes visuomet teikiame $irdingąt simpafįngą ir ramų, 
patarnavimą, kuomet jią yra labiausiai reijkAIihgas.'.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI

Didysis Ofisąs /(

4605-07 South Heirmitage Avenue
~ ' * Viii TMonalt YĄRDS1741 įr P*2

■J

'i

Ofisas- ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

k?wpw Halsted St.
Valandos n^p JQ—4. nuo ,6 iki ,8 

Nedėiiomis nuo 10\ iki 12.
IUI|!.I I" ......H»u.H J iww»HĄtiįi i 1

Duokite saVįO akis išegzaminuoti

Dr. A. R. ĘLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
<4649 S. Ashland Ąpp. 

kampas 4 7 tu S t. 
TeL Boulevard 6487

8 ■■'i1 n.; t!in "1.1

Pypkfcę sąy^^^^egjtąnainuoti

/ Registruotam Optometristui 
Sp^cjali^ąs. Virš 15 metų

Akiniai nuo $3
Valąpdos: į) jčyto iki 9 vak. kasdje.

DR. J. GROUPE
4,6)1 S. AfhĮfAi Avf, T«l, Y»r<į« 67§0

r?

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

. Ttl, Cllunut 325*
Nw 9 įW U D

« nuo 6 iki 9 , valandos vakar?
mBiri- yųp*....................į, "'■■■

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michigąn Ąvęnue

T^. Kenwoo4 51O7
VALANDAS;

nuo .9 iki JI valandai rvjei 
t" ’■ nuo 6 iki 8 valandai katare

Itianfadianin ie

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IittUVMXW žinomas pu 25 PU“ 

tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18/A St., netoli Uoegan St, 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park S755 ar Randolp^ 6800

vr-rr

--------O--------  
Tel. Central 7079 

Rez. Longbeach 9453 
Valandos 1 iki 4 Ir pagal susitarimą 

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

Instruktorius Vienuos Universiteto 
S uite 1447-49 Pittsfield Bldg. 

55 £. Washington St,

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

f --------- o--------

- ...................... . ............................... ■■■■■■■■ ■ -

^■■■0-------

DR. CHARLES SEGAL
■' Praktikuoja 20 metai

* OF1$AS
4729 South Ashland Ane., 2 Itsboį 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų h Vaikų ligų 
OFJSO VALĄNPOS:

Į Nuo 10 iki 12 yaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pi«U if nno iki 8:30 vaL 
vakarę. NedėL nuo 10 iki 12 P* 

Phone Midway 2880

—r—

----- o— ..
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. As BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, UI.

. ."■rF'11**......j ■ .....i....r1!1??1: f i.11!. " 1

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Aoenaą 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diepą, 2 iki 3 po pfet.

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 Iki I2
Rez. Telephone Plaza 3200 (

Phone Armitage ^S22

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

.................. ... . . ■ u„ ................... ..

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

*- 4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10

s Jki ?2 • • aatJ Ofiso Tel. Victory 6893
Telepbonri <hepą ir nakq Varginu (003 6 rcz< Drexel 9191

Re*. 6600 South Artesiah Aveniu T)R- A A. ROTUPhone Prospect 6659 AZAli* XX. XX.

_____GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. P. Z. ZALA.TORIS 3102 So, pti^ed st.» chy^

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 3l,t StrMt
1821 So. Halsted Street

. . CHICAGO, ILL. I Valandof: 1—3 po metų. 7—8 vak.
į , - Nedėiiomis ir šventad. 10—12 dienų.

A. MONTVID, M. D. 1 '... ...
Weat Town State Bank Bldg. 

2400 W. kdaduon Sh

Val.t/l iki 3 po P«tų» 6 iki 8 vak.
T<Į. Węąt 2860

N»inų telefone Pręu»wick 0597

..■į* r

Ilgai Užsitesusios Ligos 
au-dięe. Plaučiu, inietn 
mal sekmloral gydomi.

aW5 prirenkami
DR. ALEX W. MARMOR

SVARBI ŽINUTE . — , AJ_ , , .
DR. M. T. STRIKOL .v —

Uetuvys Gydytojas n. mis
ir Chirurgas m^tok£hsas

5Sk;5 °/WU 9aaJiW»p9nr. 127 N Dtatbotn st., Room 1113, 

4645 Ashland Avė. Telefonas CentralJ<4 H f
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 yaktfe. Valandos: m 9 ĮH 4 po piet^ 

Nedėlioj pagal sutartį Gyvenimo neto
Tti. 7«?0

Namai: Tel. Boulevard 131U

—I ....... . .......... ... 1 Iii I UI II

A. A. OĮJS 
Ę. Ą. VĄŠAM

ADVOKATAI
Įl South Splle Street 

Room 1934 TeL Randolph 0332 
Valandos nuo 9 
3241 S. Halsted 

Valandos —

A. K, Rutkauskas, M. D
* 444^ South Westefn Aveniu

'Jfl, 4144

VALANDOS:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Suite 3 

Tel. Prospect 1028
Rep. ?359 S. Ipavitt St. Ganai 2330 

' Ofiso valandos z iki 4,, 7 iki 9
N0ėHoj pagal įtarti

— } " -—'"r
Hemlock 8151

DR. V. S, NARES
(Naryąuękąs)

. GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 We|t 69U> Siyeet 

VALANDOS:
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. * 
Apart ^veptadiepio ir ^etyijrtą.dieuio

aru.....yr

t

I

Oi!*—Vtorp.» Kety. ir Sabą
Vasalle—Pan., Ser. Pėmy

John Kuchinskas
ii

t

1

Telefonas Canal 2552 
Valandos *9 ryto iki 8 vakaro. 

Serfdoj ir Prusoj nęp 9 ifci $ •
- - .

a. a. sl Akis
--- ------------- y l ih.» | ADVOKATAS ‘ 

Phpnp Capįif 2118 \^^to 9J^9 77
Valandos: 6—8 Vakare &°9® l->b2 Td. Centai

DR. A. L. YUSKA ',llando‘!
1900 So. Halsted įt. Vakarais: Utarn., Ketv., ir SflbMVf

Vaidos: ^piet 4145 Afct^r Ape. Ttf, Lafpypttt 7337

1595 N’”’ PMk 3395 -

Dr. A. P. Kazlauskis JOHN g, B0RDEN
Denfistas ubtuvjb advokatas

47Į2 S»Įith Ashland Ąyę. ‘”TL^G-?U7
Tel. Bęuleyard 7589 VaJUrois 2161

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. Tekpboi 
Residence Phone Hemlock .7491- Namie 8-9 'ry 

-• r ’ ‘ - --j-1.1 M..1/. ■ ■ r--."'111111 | ■njFĮffiffM. Uiom
Phone Boujevand 70|Ž 
■■'■ / » . ■»

ra? RepubUc
liM urr.pmryyMB:'i1 m ■ r*1 1 m u'■wi»g

DR. C. Z. VEZEHS /UkSF
M00

Dentistąs 
4645 Su, A$hM Ane.

arti 47th Srro»r

£<>• AV*
Tel. Bpulęrard J 8 

Rm. 65I5 «o. RccJhu
T-l O94a
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PirmąęLienis, rugp. 31, 1931

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pavyzdingas darbas
Chicagos Lietuvių Draugija 

Savitarpinės Pašalpos visiems 
seniems nariams, kurie yra iš
buvę Draugijoje nemažiau tri
jų metų, o dabar yra bedarbės 
suvarginti ir negali užsimokė 
ti Draugijon mėnesinių duok 
lių, teikia šešių ir dvylikos mė 
nėšių paskolą, šitoks pavyz 
dingas nusistatymas yra sek
tinas kitoms organizacijoms. 
Nariai Draugijose išbuvę kai 
kurie net desotką metų ar dau
giau metų, netekę darbo ir pi
nigų, yra priversti apleisti or
ganizaciją. Kai kurie jų gal 
dar nei cento nėra išėmę iš or
ganizacijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija 
S. P. bene bus pirmutinė lietu
vių pašalpos organizacija’, kuri 
šituo svarbiu klausimu susido
mėjo—at^jo savo nariams pa- 
gelbon. Nariai, kurie priklau
so šiai Draugijai nemažiau tri
jų metų ir yra prastoj finansi
nėj padėtyj, neišsigali sumokė 

-iti Draugijai jnėnesinių mokes^ 
čių, neprivalo apleisti Draugiją, 
bet turi kreiptis į Ch. Liet. Dr- 
gijos S. P. valdybos susirinki 
mą. Valdyba, ištyrusi keblią 

įį savo nario finansinę padėtį, su- 
\teiks paskolą užsimokėjimui 

narinių duoklių.
Bet sykiu reikia įspėti, kad 

tie nariai, kurie yra blogoje fi
nansinėj padėtyje, jeigu nesi
kreips į Draugiją, negaus pa
skolos. Gi suėjus šešiems mė 
nesiams, už nemokėjimą mo
kesčių Draugija, nors nenorė
dama, bet bus priversta tokius 
narius iš Draugijos knygų iš- 
imti. Laikas apsižiūrėti kol ne 
vėlų. v umol-

Nariai, esantys blogoj finan
sinėj padėtyje, kurie negali su
mokėti duoklių Draugijai, ne
privalo sarmatytis atsikreipti 
prašydami paskolos. Kiekvie
nas Draugijos narys yra Drau
gijos turto savininkas. Atsira
dusiais savo nariais blogose gy
venimo sąlygose Draugija turi 
bent tiek rūpintis, kad narys 
turėtų kuo sumokėti privalo
mus mokesčius į tą organiza- 

. ciją, kuriai priklauso.
Nemunas.

gražią vietą

čia, tai va- 
Važiuojame, 

Bet ką

Chicagiečiai 
atostogose

RugpiuČio ’23 d., anksti ry
tą, p. K. čepukas nauju Biiicku 
išvežė atostogoms savo žmoną, 
p-nią čepukienę, dukterį Vale
riją, giminaitę ir mane į Hart, 
Mich. ,

Apie 12 valandą dienos jau 
buvome pas pp. Kirneckus, kur 
mus laukė pietųs>

■ Po pietų, kadangi saulė bu- 
vo daę aukštai, o oras gražus, 
pp. čepukai sumanė aplankyti 
neseniai mirusių Juškų sūnūs* 
našlaičius. Juškų paliko trys 
sūnus, kurie dabar patys vieni 
ūkininkauja. (

Pirm poros metų man teko 
būti Juškų namuose. Ten tuo 
laiku rengta lietuvių piknikas. 
Muzika grojo, lietuviai šoko 
tautiškus šokius, dainavo/ žai
dė. Buvo linksma. Juškos7 buvo, 
malomįs ir svetingi žmones ‘ir 
pas juos » susirinkdavo -tankiai 
lietuvių būrelis pasikalbėti, pa
sitarti.

šiandie jau nebe taip. Jau 
nėra smagumo, tik vien liudė- 
sis. Sūnus nuliūdę, kaimynai 
apgailestauja, ir mums sve
čiams pasidarė liūdna, juo lai
biau, kad iš jų kiemo matosi 
kapai, kur palaidoti Juškos.

Sugrįžome nakvynei pas pp. 
Kameckus, Pavalgą vakarienės, 
moterys ir merginos nuėjo gul
ti į kambarius, o vyrai į šie
ną.. Rodos, nespėjome, akių už
merkti, o jau rytas.

čepukas grįžta, namo Chica
gon. Pasako, kad atvažiuosiąs

parvežti npis, kaF baigsime ato
stogas. Išvažiavo.

Mes gi skubiai rengiamės 
maudytis. Nusisk.iibinom į gra
žią užtaką tarp Silver Lake ir 
didžiojo Michigan. čia būdavo 
graži vieta. Bėgo kaip ir upė. 
Vienu tos upės šonu smilčių 
kalnai, o kitoj pusėj žemesni 
kalneliai apaugę beržynais, apil
sėmis, ąžuolais, gėlėmis ir gra
žiomis pušaitėmis.

Dabar jau upe susiaurėjusi, 
smilčių kalnai suslinkę į x upę, 
kalnai išgriauti, daugelio me
džių šaknys stūkso iš vandens. 
Tur būt pavasarį butą didelio 
potvynio, kuris išgriovė kran
tus ir sunaikino 
maudytis.

Na, nepasisekė 
žiuojame toliau,
kelias vis prastesnis, 
nutarėme, tą turime išpildyti. 
O kelias vis siauresnis. Vos ga
li automobilis išlysti.

štai ir privažiavome. Giria 
pasibaigė ir kelias pasibaigė. 
Atsiradome prie tvoros. Ant 
vartų gi iškalba: “Danger”.

Na, jau prastai. Tariamės 
kas reikia daryti. O toliau ma
tytis bokštas. Sakome, eisime 
j tą bokštą. Pralendame pro iš
kabą i “Danger”. Mirtina tyla. 
Nė paukštelio, nė žyėrelio, vien 
smilčių kalnai. Valerija čepu- 
kiutė su drauge, kaip drąsiau
sios, eina pirmos, Marė paskui, 
o prnia čepukichė paskutinioji.

Pagalios p-nia čepukienė sa
ko: Nebeikime, jau man baugu 
darosi. Jei norite, tai jus eiki
te, o aš, pasiliksiu. Mare atsi
liepė: t Viena manai pasilikti, 
ogi vilkas gali suieškoti.

Ir vėl visi einame, kaip tik 
apie vilką užsiminta. Staiga pa
sirodo tamsiai rudas didelis žvė
ris. Vilkas, meška ar šuva? Bet 
žvėris pasislėpė,, o mes eina
me arčiau prie bokšto.

Žiūrime, ant tako kepurė gu
li. r’feutų lig policininko: su 
žvaigžde.^ Sustojome, dairomės. 
Kepurė yra, bet kur žmogus? 
Pamatėm ir žmogų, kuriam pri
klausė kepurė, ir didelį žvėrį, 
kurio buvome išsigandusios.

Pasirodė, kad žmogus yra 
sargas šviturio ežero pakran
tėj, o tas žvėris, tai Saint Ber
nardas šuva. Amžiną atilsį, jau 
baimė šalin. '

Paklausėmę žmogėus, ar ga
lime eiti už šviturid ežerb pa
žiūrėti. Atsakė, kad galime,’ 
Nuėjome. Labai tinkama ( vie
ta maudytis Michigan ežero pa
krantėj; Bet* veltui gėrėtis į 
maudytis čia nęleidžįama. Smil
tys švarios, toli vandkio. ’ Bet 
turime maudynių ieškoti kitur.;

Gerai, kad p, Karneckas su
rado vietą toliau, kur įgalima’ 
maudytis. Jau atsigavome. Pa- 
simaudę grįžome per tą didelę 
tuštumą prie automobilio. Su
grįžome namo truputį vėliau, 
nei reikėjo. Bet tai niekjs. ?

Marė.*

žies liejykloje? — užklausiau 
aš. \

—Taip, —- sa

savaičių vic- 
motina davė

Tam
sta atsimeni, kai SLA 36 Sei
me aš su motina buvova at
vykę. Chicagon. Ji tuomet bu
vo išrinkta j SLA 36 Seimą 
delegatu. Tada aš pasilikau 
Chicagoje ir gavau darbą 
“faundrėį”. Darbas buvo la
bai sunkus, bet man jis atro
dė džiuginantis, nes ir tada 
buvo sunku gauti kokį nors 
darbą. Aš tada buvau vos 17 
metų amžiaus, bet dirbau 
kaip ir visi kiti patyrę toj sri- 
tyj darbininkai. *

—Ar bandei dabar gauti 
darbą toj pačioj “faundrėj?”

—Buvau nuvažiavęs. Paaiš
kino man, kad ta “faundrė” 
jau yra išsikėlus kur tai į Vir- 
ginia valstiją, kurioj daugiau
sia dirbą juodukai už per pu
sę pigesnę .algą, negu Chica
goje mokėdavo.

Toliau jisai nupasakojo sa
vo kelionės įspūdžius iš Zcig- 
lerio į Chicagą.

—Prieš trejetą 
ną gražų rytą
man dvjdešimts dolerių pra
džiai dėl pragyvenimo. Be to 
surišo rišulėlį su valgiu. Įdėjo 
pusę vištos ir keletą sandvi
čių, baltinius. O šiaip sun
kesnių drabužių s neturėjau. 
Palydėjo mane keletą mylių 
ir paleido ant kelio.

—Juk galėjai traukiniu at
važiuoti turėdamas tiek pini
gų — pastebėjau aš.

—Taip. Bet tai buvo visi 
musų pinigai. Norėjau čėdyti 
juos,' kad nereikėtų paskui 
badu dvėsti, — atsakė jis.

—Eidamas vieškeliu vis 
prašiau automobilistus, kad 
pavežtų. Mažai tokių atsiras
davo. Vieni sako, ,l^ad biją im
ti nepažįstamo, o kiti kad ir 
jaima pavežti, tai pavažiavę 

keletą mylių sukasi kitu ke
iti ir man tenka išlipti ir vėl 

žingshiuoti. Aš ir vėl “flągi- 
mi” (pirštu moja pavėžėti). 
Man. nuolatos’ einant ir <*‘fla- 
ginarit” sustoja «. senas fordu- 
cas. Žiūriu, sėdi forduke trys 
)omai, barzdoti, kepurių dug
nai išlupinėti, o priešakinis 
’orduko stiklas sušaudytas. 
Nusigandau ir nebežinau kas 
daryti: sakyti nenoriu “rai- 
do,” — supyks ir dar prievar-

Ėjo pėsčias 380 mylių
_______  ' •_________  ^4

Pasiryiimas nugali kliūtis.
<*. j

Jaunas vaikinas, Stanislovas 
N., čia augęs ir jau baigęp 
aukštesnę mokyklą, gyveno 
Illinoj aus anglies kasyklų ra
jone prie Zeigier, III. Katy ži
nia, kasyklos per ilgus laikus 
nedirba, o kitokių darbų te
nai nėsanra. Be to jis nori sie
kti aukštesnio mokslo,; bet tp- 
kį mokslą eiti reikia važiuoti 
į didesnį miestą. Todėl jiš ir 
nusitarė keliauti ChicOgon 
darbo ieškoti. Bet ir Chicago
je šiais laikais darbą gauti 
nėra lengva. Keliavo vargda
mas ir naktimis įhiegodataas 
lauke, ant lietaus ne kartą par 
sitaikę jam išbūti ne viena 
naktis, bet ir čia atvykęs susi
tiko dar su didesnėmis kliūti
mis — nėra darbo, nėra nei 
pinigų,

Su Šiuo jaunuoliu teko man 
kalbėtis. Jisai papasakojo 
apie savo .. kelionę, maždaug, 
šitaip:

—Tamsta, (rodosi, prieš porą 
mėty dirbai Chicagoje gele-

visai drąsus vyras ir galia 
draugiškas. ;

Jaunuolis sako, kad jisai 
pats norėjęs išbandyti peščias 
keliauti ir patirtį kiek kainuo
ja “adventuring life.”

Jisai gerai kdlba lietuviškai, 
gabus vykrus jaunuolis. Taip
jau moka automobilį “drai* 
vinti.” Norėtų bile kokį dar
bą gauti, kad ir jmokintis bu- 
čerio ar krautuves ar kitokio 
darbo. Darbo jisai nesibijo ir 
butų labai dėkingas, jeigu kas 
turėtų kokį darbą ir atsišau
ktų į “Naujienas”, 1739 South 
Halsted St. (Klausti Mrs. M. 
Jurgelionis).

Turėdamas kokį nors dar
belį dienos laiku, vakarais, 
žiemai atėjus, 
mokyklą.

sines Man associacijos, Maria 
Jurgelionis nuo Naujienų, ir 
kiti. Rep. No. 2.

Blaivininko fliate krata

Red. Atsakymai
Jurgiui Zilaplaukiui. Tams

tos korespondencijos negalėsi
me suvartoti, nes daromi jo
je įtarimai laikraščiui dėti ne
tinka.

Pirm aštuonių mėnesių Har
ry Rapp, gyv. 6202 So. Park 
avenue, laikė kvotimus sauso- 
, o agento vietai. Neišlaikė, 
’račjusį liepos menesį jis vėl 
aikė tuos pačius kvotimus ir 
aukė paskyrimo darbui. Po-, 
iėija padarė šeštadeinį kratą 
o flate ir areštavę Rappą ir 
o partnerį. Abu kaltinami 

tuo, kad varę biznį alum.

CLASSIFIED ADS
t

/ Financial
_ Finansai-Paskolog ___

REIKALINGA $2,500 paskolos ant 
pirmo morgičiaus, ant mano 2 flatų žie
dinio namo su basmentu, furnasu šil
domo, Bemyne. 
mišo 
vybės

Mokėsiu $75 ko- 
ir skolintojas gaus visas nuosa- 
popieras.

2709 S. Clarence Avė.,

galėtų eiti į 
Reporteris.

David Swing Moky
klos Reikalu

CHICAGOS ŽINIOS
Smirdančios bombos te 

atruose
Dviejuose teatruose, kurių 

paveikslus operuoja atgabenti 
iš New Yorko operuotojai, me
sta smirdančios bombos. Vie
nas tų teatrų yra adresu 3553 
Armitagc avė. Kitas Jackson 
Parkt Theatre adresu 6711 
Stony Islarid avė. Bet nežiū
rint smirdančių bombų, pa
veikslų rodymas, tęsėsi ir tik 
dalis publikos apleido juos.

Protesto mas-timintgas, ku
ris šaukta pėtnyėios vakare 
l^tos gatvės apiclinkėj, pavy
ko gerai. Tame dalyvavo 
apie 250 žmonių, tame skai
čiuje nemažai lietuvių. Hal
sted Street Business Man 
associacija, Slovakų Demo
kratų Kliubo atstovas p. Ku- 
beliček ir p. Skala, iš Skala 
Bankos, dėjo daug pastangų, 
Ikid mokykla butų neuždary
ta. Mokyklą dabar lanko apie 
500 vaikų.

Miesto administracija, kuri 
rūpinasi Chicagos mokyklo- 
mi, išeikvojo visokiems savo 
reikalams tiek daug pinigų, 
sakė kongresmanas Sabath sa
vo kalboje, kad dabar niekam 
nekalti vaikučiai turės eiti ki
ton mokyklon kokius 10 blokų 
nekalbant apie pavojingą Hal
sted Street, kurią jie turės pe
reiti. > Vardo aldermonas p. 
Lagodny žadėję, rudeninėj se
sijoj reikalauti; kad Uždarytą
ją mokyklą administracija vėl 
atidarytų. ,

Tup pačiu ręįki 
prezidentas Halsu 
—c---- ----- ——,

MADOS MADOS MADOS

Reikalaus leisti peržiu 
rėti knygas

Peoples Gas, Light & Coke 
kompanija šiomis dienomis 
paskelbė, kad ji ketinanti nu
piginti kainą už gazą šeimini- 
nei ruošai pusketvirto nuošim
čio ir 22 nuošimčiu 
toj amam namams 
Miesto advokato 
Grossman pareiškė,
mėgins gauti kompanijos kny
gas peržiūrėjimui, pirm negu 
duos patarimą priimti ar ne
priimti kompanijos pasiūlymą.

gazui var- 
apšildyti. 
padėjėjas 
kad jis

496,455 mokiniu Chi
cagoj

Automobile?

tad uždaryta-

iįu katyejp 
d Street Bu-

Chicagoj mokinių skaičius 
šiemet bus, kaį mokyklos atsi
darys rudens sezonui, 496,544. 
Ta skaitlinė busianti ęlidesnė 
11,125 ne ką$ gijusių metų 
mokinių skaičius, , . ,

Liepia grįžti darban
Chicagos išmatų išvežiotojai 

sterikuoja. Jie reikalauja 
lenkių dienų darbo savaitėj. 
Iki šiol dirbdavo tik 3-4 die
nas. Viešųjų darbų komisio- 
nieris Sprague pareiškė, kad 
kaip šiandie jis prašalinsiąs iš 
darbo išmatų išvežiotojus, jei
gu jie nenutrauksią streiko.

Galvažudys prisipažino
Harry Powers, kuris buvo 

prisiviliojęs p-nią Asta Buick 
Eicher, iš Park Ridge, III., pri
sipažino . nužudęs moteriškę ir 
jos tris vaikus — dvi dukteris 
ir sūnų. Be to, jis prisipažino 
nužudęs dar vieną moteriškę, 
kuri buvusi Eicher drauge. 
Galvažudystę papildęs savo 
namuose prie Clarksburg, W. 
Va. Visus penkis užmušęs tą 
pačią naktį, vieną paskui kitą.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 

Amerikoj susirinkimas įvyks rugsėjo 1 
d., 8 vai. vakare, Mark, White Sųuare 
Parko svetainėj, ant 29 St. ir S. Halsted 
St*. Malonėkite visi būti laiku ir nau
jų narių atsiveskite.

A. Zalagėnas, rast.

North Side. SLA. 226 kuopa turės 
savo susirinkimą antradieny, rugsėjo 1 
d., 7:30 vai. vakaro, Association House. 
215O.W. North Avė. Visi kuopos na
riai ir narės yra prašomi skaitlingai at
silankyti, nes bus daug naujų dalykų, 
kurie liečia piusų organizaciją, svarsto
ma. — Kuopos rašt. M. Šileikis.

$20 IMOKBTI, 18 MftN.. IŠSIMOKĖTI
1928 Packard Club sedan; 6 w. w 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1931 
1930 
1929 
1030 
1020 _________ ____  _______
1920 Chrysler sedan, m odei 75

Buick sodan ___
Aubnm sodan ___
Reo aedan .........
Hupmobile sodan 
Pontiac coupe _______
Ford coupe, rumble sent 
Durant sedan ______
Nash sodan ----- .---------
Oldsmobile conv, coupe 
Oldsmobile sodan ___
30 kitų karų jūsų pasirinkimui 

HAMlLTON MOTOR SALES. 
7136 So. Halsted St. 

, tol. Triangle 9330.

$675 
$675 
$575 
$575 
$525 
$385 
$350 
$285 
$350 
$525 
$425 
$525

ĮMOKĖTI, 18 M»N. MSIMOKĖJIMUI 
Buick aadan nauji tairai ...____  $47.
Buick coupe Keram stovy! ■. 
Chevrolet sedan kaip naujau 
Chevrolet coach mažai važiuotae 265 
Chevrolet coach nauji tairai . 
Chevrolet roadster fender wells 
Ford coupe fender wells __— 
Ford coupe kaip naujas-----
Ford tudor aedan geras —.......

$20 
1029 
1926 
1929 
1929 
1927 
1930 
1931 
1930 
1920 __________ ___________ __ _______
Hupmobile 6 nedari wlre whocl» free 

vrheellnė „________ ____ _ .
191 Ėsite* aedan kaip naujas _______1929 “ ...
1029 
1028 
1920

coach A 1 stovy ...................
Olsmobile coupe rumble seat __
La Šalie coupe fender wells ------
Graham 012 coupe fender wells 

7212 8o. Halsted St. 
tel. Vincennes 9070

$475 
05 

205
“75 
375 
395 
295 
195
545 
445 
160 
295 
685 
295

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas  
ŪMI MIRTIS

Blakėms, tarakonams, uodams ir vi
siems kitiems namų vabalams, 
kių naikinimas musų specialybė.
kitę Seeley 3345 dėl nemokamos de
monstracijos.

CHICAGO GERMICIDE CO.
17 South Paulina St. 

Tel. Seeley 3345

Žior- 
šau-

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
Įsirengi pilną pasirinkimą Hardware it 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų.
Žemos kainos.

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Šituation Wanted
. Darbo Ieško

KARPENTERIS esu patyręs t; dar
bą per 20 metų, dirbsiu už mažą atly
ginimą. Lakeview 8703. Klauskit lie
tuvių.

do,“ — supyks ir dar prievar
ta* pasiims. Sėdau į fordtiką 
ir bijau, kad kartais šie po
nai neatimtų mano $20, bet 
jie nieko man ęeda^ė. Pavežė 
porą mylių ir pasate: “Nori 
išlipti, ar važiuoti su mumis 

i kornus”? Išlipau, padėjo-, 
jau jiems ir nuėjlati. /

—Pusi auk^ly -y-/ tęsė jįs^rr 
nuo Zeiglerio į Bloomingtbną, 
prie gazolinh stoties kdmpo 
stovėjau ir laukihu 'kada.,koks 
automobilistas sustbs gazolino 
pasiimti, kad paprašyti jį pa-* 
vežti ir, ar toli jis važiuos. 
Sustojo dvi moteriškės. Pra
šau jas pavežti. Jos' sakosi ’tu- 
j ą nepažįstąmą žmogų priim
ti, nes, girdi, kad , pačioms 
paskui netektų eiti. Paaiški
nau kur aš pinu ir kas aš esu. 
Jos visgi nesutinka. Pradėjo 
lietus lyti. Jų autas buvo spor
tiškas ir reikėjo pastatyti au
to stogas. Padėjau joms sto
gą užtraukti, tada jos, mąty- 
damos mano nuoširdumą, pa
sigailėjo manęs ir sutiko ma
ne nuvežti į Bloomingtoną.

Iš Blęomingtono iki Chica
gos, rodosi yra apie 90 rijylių. 
Iš čia jam tekę dar kiek kelio 
pėsčiam keliauti. Priėjęs vie
ną jnedidelį; miestuką nusita
ręs nakvoti, ūes Jau buvo įįe^ 
rokai sutemę. Kur nakvdti? 
Viešbučio tame įhiestey nebu
vę. Nuėjęs jis prie geležinke
lio stoties ir atsigulęs po me
džiu. Naktį užėjęs smarkus 
lietus. Įlindęs tada į “boxka- 
rį”. IŠ ten sargas jį išprašęs, 
žinoma, piktuoju ir liepęs 
kraustytis iš miestelio. Ką 
darysi, reikia “mufintis” kad 
liepia. Sako, “trempų mums 
nereikia.” ~

Dienai išaušus, s važiavęs 
koks tai “ąalesmonas”, kuris 
mielai sutikęs atvežti jį į Chi
cagą. Tai vieną žmogų (“salę- 
smoną”) radęs, kurs buvęą?

SpedaUataa gydyme chronliku Ir nauja li
rų. Jei kiti negalėjo juinie Ugydytl, atalian- 
kykit paa mane. Mano pilpaa laegzamlnavl* 
mas atidengs jūsų tikrą ilga ir jei ai apei* 
imsiu jys gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur Ir kas jums skauda{ bet pats pasakys 
po galutino ifiegsaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj , nuo 10 rvto iki 1 oo pieta.

Į CLASSIFIED ABS.
Educational

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais.1 Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLBGB.

672 West Madison Street

■ i iš 
mieros

_. Lengvas sporto modelis. Paprastas ir praktiškas. Tinka 
resnes ir pigesnes baterijos. Lengvai pasiuvamas ir pigus. Sukirptos mie 
38,' 40, 42, 44 it 46 colių per krutinę.

• L,. ' ? <■ ■ ; •

«e
36

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutį arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą’ir aiš
kiai parašyti aavp vardą, pa- 
va^dę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaitia 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky- 
mu/ Biškttš' >eM >dMuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1789 
So, Hdlt0d St, Chic#«0, U.

. ------------------ -------------

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Cbicago, III. 

čia įdeda 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No 

Mieros per kratine
1 . t

(Vardas ir pavardė)

(Adrcut) -
' 6,

(Miestas ir tatai) ■

‘■■t;

Help Wanted—Malė 
____ Darbininku reikia_________
RfelKIA AGENTŲ

Magic Heec — greičiausia parduoda
mas Elėktrikinis Vandens šildyto jas. 
Žemiausios kainos agentams. Grynas 
pelnas $2 ant kiekvieno pardavimo. 
Sempeliai $1.

Atsišaukit asmeniškai.
REGENT ELECTRIC WORKS' 

8440 South Cbicago Avė.
—HO►—

—O--------
REIKALINGAS barbens, mokestis 

pagal sutartį. Kreipkitės 3352 South 
Halsted St. Tel. Yards 6751.

Furniture & Fixtur^s 
Rakandai-Įtaisai

TURIU paaukoti gražias 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kantus ir 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.
■■"e—'
JAUNA pora tuojaus paaukos gražų 

seklyčios setą, 9x12 Wiltdn'kaurus, 9 
šmotų riešuto valgomojo setą, 2 pilnus 
riešuto miegamojo setus, lempas, cedar 
chest, gražius mažus kaurus, indus, elek- 
trikinį radio, valytoją, firankas: parduos 
už i dalį originalės kainos.

7816 S. Marsbfield Avė.

STORAD2IAU8 RAKANDŲ BARGENAI
2 Šmotų seklyčios setas-----------------$17.50
WLlton Kaurai tiktai------------- $5 ir aura.
3 Šmotų miegamasis setas — $22.50
7 Šmotų valgomasis setas------------- $17.50

AMERICAN 8TORAGE FURNITURE CO.
6701 8. Halsted St. ir 428 W. 63rd St.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
t

šiuo m i pranešame visiems lietuviams 
žinią, kad nuo imos dienos rugsėjo, 
Amerikos Lietuvių Mokykloje atsidaro 
rudens sezono kursai. šitie kursai yra 
taikomi visiems tiems,- kurie nori iš
mokti anglų—lituvių kalbos, gramati
kos, sintaksės, aritmetikos ir istorijos.

Mokyklon priimama abelųp amžiaus 
vyrai, moterys, berniukai, ir mergaitės. 
Mokykla būna atdara nuo devintos ry
to iki trečiai valandai po pietų, ir nuo 
6-tos iki 9-tai valandai vakare.

Taipgi, dėkite visas savo pastangas 
ir bukite pasirengę įstoti į mokyklą 
ateinantį antradienį. Geresnės progos 
nebus kaip kad dabar yra, tiktai tams
toms reikia nepatingėti ateiti į mokyklą, 
ir pradėti dirbti naudingą ir garbingą 
darbą. J. P. Olekas.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI būčemė su namu. 
Turi būti parduota į, dvi savaites už 
$5,000 žemiau tiktosios kainos.

i 3132 N? Kedzie Avė.,

PARDAVIMUI buČcrnč ir groser- 
nč, kampine prapertC. Gerai ei
nantis cash biznis; Štoras, 6 kam
bariai ir 2 karą garažas. 2633 W. 
43rd St.

Real Estate For Sale
.. ' N a m ai-žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tai. Lafayette 0455

Financial 
Finansai-Paskolos

REAL ESTATE BONAI
| Visos laidos perkamos ir parduodamos
, Del geresnių kanių matyklt

CITY 1NVESTMENT CO.,

PARDAVIMUI 3 akrai žemės I blo
kas nuo Roosėvelt Road, Wheaton, III. 
Vanduo, gasas ir elektra, kaina $3000, 
įmokėti $600, likusius ant lengvų iš- 
lygUr * URašykite 

MR. A. KVACK, 
4901 N. Leavitt St.

Cbicago, I1L
• •

v




