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34 žmonės žuvo paskendus laivui prie Lincoln parko
Laivas apvirto netoli kran

to, užėjus audrai
Anglija nenusileidžia laivyno 

mažinimo klausime
34 žmonės prigėrė ežere 

paskendus laivui lies 
Lincoln Parku

Paskendo užėjus staigiai aud
rai plaukiant iš municipalės 
prieplaukos į Lincoln parką.

Vakar j vakarą užėjus stai
giai didelei audrai paskendo 
už pusės mylios nuo krante 
ties Lincolno parku laivas Fa
vorite, ant kurio žuvo nuo 34 
iki 50 Žmonių.

Favorite yar nedidelis laive
lis, plaukiojantis su pasažie- 
riais tarp municipalės priep’au- 
kos (Municipal Pier) ir I\’n- 
coln parko. | pavakarį išplau
kus su gal virš 100 pasažierių, 
užėjo staigi audra su lietumi. 
Pasažieriai gelbėdamiesi nuo 
lietaus puolę vienon laivo pusėn 
labai nusverdami laivą. Vilnis 
perbėgo per visą laivą, daugelį 
pasažierių nunešdama į vande
nį, o su kita vilnim laivas pa
skendo. Laivas paskendo taip 
greitai, kad buvę apatiniame 
denyje žmonės neturėjo progos 
nė gelbėtis ir visi nuėjo dug
nan. Išrodytų, kad nelaimė į- 
vyko veik tuo pačiu budu, kaip 
keli metai atgal Chicagos upėj 
paskendo laivas Eastland, ant 
kurio žuvo 812 žmonių. East- 
land irgi apvirto upėje, dauge
liui žmonių suėjus vienon lai
vo pusėn.

verksmas, kada tėvai nebega
lėjo rasti sayo vaikų, ar vaikai 
savo tėvų.

Laivo savininkas ir kapito
nas Arthur Olson, jo inžinie
rius George Jonės ir darbinin
kas Leo Hersom tapo areš
tuoti ir yra kamantinėjami po
licijos. Iš kapitono išgauti nie
ko negalima. Jis nuolatos kar
tojas, kad nieko nežinąs kas 
atsitiko, kad vėjas buvo dide- 

I lis ir laivą apvertęs. Darbinin
kas Hersom sako, kad ant lai
vo buvę perdaug žmonių, dau
giausia moterų ir vaikų ir 
smarkiai vėtrai užėjus laivas 
pakvipo, pasažieriai subėgo vie
non pusėn ir laivas apvirto. 
Daugelį pasažierių išgelbėjo 
valtis Doris, o niėkuriuos iš
gelbėjo ir pakraščių sargy’«i. 
Paskendęs laivas teturėjo tik 
dvi gelbėjimos valtis, iš kurių 
tik viena liko nuleista. Jąja 
išsigelbėjo kapitonas su šeimy
na. Viena moteris, matydama, 
kad jai nėra vietos valty, įme
tė į valtį savo kūdikį, o pati 
paskendo. * Daugelis motinų 
nuėjo dugnan apsikabinusios 
savo vaikus.

šiandie bus stengiamasi iš* 
imli iš vandens ir iš laivo vi
sus lavonus. Laivas jau ardo
mas, kad galima butų prieiti 
prie apatinio dėnio ir išin'ti 
lavonus.

Kad šį kartą nelaimė buvo 
mažesnė ir mažiau žmonių žu
vo, tai tik ačiū tam, kad neto
li nelaimės vietos buvo moto
rinė valtis Doris, priklausanti 
VVilliam A. Hofnauer, preziden
tui Chicago VVaste Co. Su savo 
sekretorių ir kitu draugu jis 
nusiskubino nelaimės vieton ir 
jie trys išgelbėjo apie 50 žmo
nių, kuriuos ištraukė iš ežero 
ir atvežė į municipalę prieplau
ką. Daugiau į jo valtį žmonių 
nebegalėjo tilpti, nes buvo pa
vojaus, kad ir ši valtis gali 
nuskęsti. Jie gelbėję tik gy
vuosius, pirmiausia vaikus. Bet 
matę aplinkui daug lavonų. 
Taipjau daug lavonų užtikę 
žemutiniame nuskendusiojo lai
vo dėnyje.

Valiau pribuvo daugiau pa
geltos ir dar keletą žmonių iš
gelbėjo, taipjau išėmė iš van
dens keletą lavonų. Keletą la
vonų išimta ir iš dėnio, kur 
matyta dar daugiau lavonų. 
Iki vakar vakaro buvo išimta 
14 lavonų, bet dar daug lavo
nų tebėra vandenyje ir laive.

Kiek tikrai žuvo žmonių lai
vui paskendus, pereitą naktį 
dar nebuvo žinoma. Tik buvo 
spėjama, kad nemažiau 34 ir 
kad gali tas skaičius padidėti 
iki 50 žmonių. Daugelio žmo
nių pasigendama, jų tarpe iš
tisų šeimynų. Yra žuvusių iš
tisų šeimynų; kiti išgelbėti tik 
vaikai, o tėvai žuvo; dar kitų 
išgelbėta vieną ar kitą iš tė
vų, o vaikai yra žuvę.

Baisus reginys yra ir muni- 
cipalėj prieplaukoj, kur tapo 
įsteigta pirmosios pageltos li
goninė. Tarp išgelbėtųjų tuoj 
kilo didžiausias sujudimas ir

PARYŽIUS, 1. 28. — Repa
racijų komisija savo susirin- 
me nusprendė, kad Vokietija 
ikišiol yra išpildžiusi kiekvieną 
Dnvves reparacijų pieno sąlygą.

Rusija didina Baltijos 
laivyną

COPENHAGEN, 1. 28. — Iš 
Maskvos pranešama, kad Rusi
ja padidins savo laivyną Bal
tijos juroje, pridėdama prie jo 
keturis kruizerius, 3 torpėdi- 
nius laivus ir 7 submarinas.

PROHIBICININKAS NUŠOVĖ 
SAVO VIRŠININKĄ

HAGERSTOWN, Md., 1. 28. 
—Po šešių valandų kamantinė
jimo prohibicijos agentas T. E. 
Walters prisipažino nužudęs 
šio pavieto prohibicijos agentų 
viršininką Ilunter R. Stotler, 
52 m. žmogžudystė tapo papil
dyta ties Boonstoro, abiem va
žiuojant Walters automobi’tiu.

Walters sakosi nužudęs savo 
viršininką todėl, kad pastara
sis lindęs prie jo pačios. Stot- 
ler, kuris gyveno Keyser, W. 
Va., visuomet apsistodavo pas 
Walters, kada tik būdavo šia
me mieste.

Aeroplanas užmušė jojantį 
kareivį

EL PASO, Tex., 1. 28.— Ka
reivis Griffin liko užmuštas že
mai skridusio aeroplano, kuris 
užgavo jį jojant ant arklio ar
ti aeroplanų manevrų lauko. 
Aeroplanas kareiviui nukirto 
galvą. , ‘

Vokietija pildo Dawes 
sąlygas

Anglija nenusileis laivyno 
mažinimo klausime

r l \
Konferencija veikiausia pairs

LONDONAS, 1. 28. — Už
sienio reikalų ministeris Cham- 
berlain kalba atstovų bute apie 
Anglijos poziciją laivynų ma
žinimo konferencijoj neteki}, 
jokios vilties, kad konferencija 
prieitų prie kokio nors susita
rimo, jei bent Jungt. Valstijos 
sutiktų nusileisti ir priimti An
glijos sąlygas.

Chamberlain atsisakė išdės
tyti Anglijos pieną, ar išreikš
ti savo nuomonę dėl Amerikos 
ir Japonijos pienų. Jis vien 
tik išaiškino nesusipratimus 
dėl Anglijos, tuo aiškiau duo
damas suprasti, kad Anglija 
laikysis savo pirmesnio nusi
statymo.

Anglijos delegatai, Bridge- 
man ir lordas Cecil jau išvyko 
Genevon, nešdrimiesi viso kabi
neto instrukciją nekeisti pir
mesnio nusistatymo. Abu pri- 
pažysta, kad padėtis yra kri
tiška, t. y., kad » konferencija 
gali pairti be susitarimo.

Anglijos pozicija yra tokia. 
Ji sutinka apriboti skaičių tik 
didžiųjų kruizerių. Bet ji gali 
judavoti mažųjų kruizerių kiek 
tik ji nori. Tai reiškia ne su
mažinimą laivyno, bet nerybotą 
budavojimą mažųjų kruizerių. I

Chamberlain aiškinosi, kad 
Anglija sutinka mažinti laivy
ną ir ginklavimosi išlaidas, bet 
kartu turi atsižiūrėti ir į ša
lies saugumą. Jodei ji sutinka 
sumažinti skaičių didžiųjų ka- 
ro laivų. Bet kad Anglijos 
kolonijos yra • išsimėčiusios, 
kartais sunkiai pasiekiamos, 
tai ji patruliavimo reikalams 
ir komunikacijos linijos palai
kymui turi turėti daug mažų 
kruizerių, kurie yra nereikalin
gi nė Amerikai, nė Japonijai, 
nes jos tam tikslui gali naudo
ti ir didžiuosius laivus, nes 
visa tų šalių žemė ir kolonijos 
prieina prie okeanų.

Amerika šitokio Anglijos pa
siūlymo nenori priimti, nes 
leidus budavoti neribotą skai
čių mažųjų kruizerių, Anglijos 
karo laivyno abelnas tonažas 
tuomet vistiek viršytų Jungt. 
Valstijų laivyno tonažą. O ma
žieji laivai Jungt. Valstijoms, 
kaip ir Japonijai yra visai ne
reikalingi ir jų nemanoma bu
davoti. Jungt. Valstijos todėl 
siūlo nustatyti a beiną laivyno 
tonažą, arba mažuosius kruize
rius apginkluoti mažomis ka- 
nuolėmis, kad jie nebūtų pa
vojingi didesniems laivams. 
Bet Anglija su tuo nesutinka.

Nesusitaikius ir konferepci- 
jai pairus, neturėdamos jokios 
sutarties, visos trys šalys vėl 
pradėtų viena su kita lenkty
niuoti laivyno didinimte, kad 
viena už kitą nė kiek nebūtų 
silpnesnė. O tokios ginklavimo
si lenktynės greitai gali pri
vesti ir prie karo.

Neteikia pasigailėjimo Voikovo 
užmušėjui

VARŠAVA, 1. 28. — Boris 
Koweda, 19 m. studentas, kuris 
nušovė Rusijos ambasadorių 
Varšavoje Voikovą, turės išbū
ti kalėjimo visą amžių, nežiū
rint teismo rekomendacijos, 
kad bausmė butų sumažinta 
iki 15 m, kalėjimo. Lenkijos 
pfrezidentas atsisakė suteikei 
pasigailėjimą ir bausmę suma
žinti dėlto, kad nušautasis biF 
vo atstovas svetimas šalies.

[Pacifiu and Atlantic fhotoj

Mirusia Rumunijos karalius 
Ferdinandas.

Persijoj siaučia cholera
TEGERANAkS, 1. 28. — Iš 

pietinės Persijos aliejaus lau
kų pranešama apie smarkų 
siautimą ten choleros. Ten An- 
glijos-Persijos aliejaus kompa
nija turi 1,(KK) vietos ir indų 
darbininkų. Daug žmonių jau 
tmirė. Uuostų gyventojai sku
biai imasi laivus, kad pabėgti 
nuo epidemijos. /

Dideli potviniai Indijoj
LONDONAS, 1. 28. — Iš 

Bombay praneša, kad smarkus 
lietus patvindė visą Indijos 
bovelnos distriktą, o niekurias 
vietas izoliavo. Vietomis pusė 
bovelnos derliaus liko sunai
kinta, o kitur ir visas derlius, 
žmonių irgi yra žuvę.

1,000 žmonių žuvo trukus 
rezervuarui Barodoj ir užlie
jus apielinkės kaimus.

Birger bus pakartas spalio 15
BENTON, III., 1. 28. — Char

les Birger, pietinių Illinois but- 
legerių karalius, liko nuteistas 
pakorimui spalio 15 d. Laiką 
pakorimui paskyrė teisėjas Mil- 
ler, atmesdamas Birgerio pra
šymą naujos bylos nagrinėji
mo. Teisėjas Birgeriui pasakė 
pamokslą, pareikšdama^ kad 
jei ne dabar, tai už kitus nusi
dėjimus Birger liks pakartas. 
Birger atsakydamas į tą pa
mokslą pasakė, kad jis neno
rėjęs būti galvažuda, bet ka^- 
da kiti nusisprendė jį nužudy
tai, tai jis niekur negalėjęs 
gauti apsaugos ir turėjęs pats 
susirasti sau apsaugą.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra ir vėsiau.
šiandie saulė teko 5:37, Ipi 

džiasi 8:14.

Kunigai viską uždraudžia 
ir pasmerkia

Boksą, atletiką, teatrą,—viską 
pasmerkia. Uždraudžia kuni
gams lankytis muviuose.

RYMAS, 1. 28 Oficialinis 
Vatikano organas “Osservatore 
Romano”, reiškiantis katalikų 
bažnyčios viršūnių nusistaty
mą, rašydamas apie Sharkey 
ir Dempsey kumštynes, griež
tai pasmerkia boksą, kaipo at
gimimą pagonizmo ir barba
rizmo vulgariškiausioj ir nuož
miausioj formoj. Labiausia 
Vatikano laikraštis piktinasi, 
kad ir turtuoliai remia bokso 
sportą.

Merginų atletiką—nuodėmė
MUNICH, Vokietijoj, 1. 28.— 

Regensburgo vyskupas išleido 
aplinkraštį savo diecezijos ku
nigams ir visiems parapijo- 
nams, uždraudžiantį mergi
noms užsiimti atletika. Mote
rų atletika esanti netik nepa
dori, bet stačiai nuodėmė ir to
dėl turinti būti uždrausta. Del 
vyrų gimnastika esanti reika
linga, bet dėl merginų — ne
reikalinga; esą joms reikia tik 
tyro oro ir biskučio lengvo 
mankštinimos.

Visa Bavarijos kunigja ko
voja prieš merginų atletiką ir 
veda prieš ją smarkią kampa
niją. x

Kunigija taipjau smarkiai 
protestuoja prieš atidarimą šei
myninės maudyklos Ingolstadt 
mieste. Vyskupai ir kunigai 
tvirtina, kad ta maudykla nau
dosis patVirkę vasaros svečiai.

Draudžia kunigas lankyti 
teatrus

RYMAS, 1. 28. — Milano 
kardinolas Tosi pasiuntė gany
tojišką laišką savo vyskupijoms 
Lombardoj, kuriame jis įsako 
pranešti visiems kunigams, 
kad jie nesilankytų į maudyk
las (bičius), teatrus ir kino 
(krbtamųjų paveikslų teatrus), 
nes tie dalykai esą nepadorus, 
kadangi rodą pusnuoges mergi
nas.

77 m. senis veda 37 m. merginą
NEW YORK, 1. 28. — Char

les R. Flint, 77 m. senis, žino
mas, kaipo “trustų tėvas”, iš
siėmė laisnį apsivedimui su p-le 
Charlotte Reeves, 37 m., tele
grafisto duktere. Po vestuvių 
josios tėvą išveš ligoninėn ope
racijai, o patys už kelių dienų 
išplauks Europon “medaus 
mėnesiui”.

LONDONAS, 1. 28. — Lor
das Trevor, 64 m., apsivedė su 
p-le Phylis May Sims, 23 m., 
duktere Lincolnshire plumUe* 
rio.

■ ■ '■ 1 — ■ •

Trys žmonės Žuvo
KASSEL, Vokietijoj, 1. 28.— 

Lufthasa kompanijos pasažie- 
rliniam aeroplanui susidaužius 
žuvo du pasažieriai ir aviato
rius. Kiti du pasažieriai liko 
sunkiai sužeisti.

T l 1 ----

Pašovė pohibicijos agentą
TACOMA, Wash., 1. 28. — 

Policistas Nerbonne pašovė ir 
gal mirtinai sužeidė prohobi- 
cijos agentą Mw. H. Thomp
son. Mokyklos janitorius pra
nešė policiętui, kad du girti 
žmonės mušasi mokyklos kie
me. Nerbonne atėjus, Thom- 
psonas išsitraukė savo revol
verį. Nerbonne tada šovė ir 
pataikė agentui į galvą.

Vienijasi prie Fordą
Du Pont ir General Motors su 

sivienijo su plieno trustu.

NEW YORK, 1. 28. — Plieno 
trustas United States Steel 
Corp. ir automobilių fabrikan
tai General Motors Oorp. dvi 
didžiausios ir pelningiausios 
korporacijos finansiniai susiri
šo per didelę parako E. I. Du 
Pont de Nemours kompaniją.

Du Pont kompanija pirko 
United States Steel 114,000 
šėrų už $14,000,000. Dabar ma
noma, kad Du Pont, preziden
tas komp ir General Motors 
korp., liks plieno trusto direk
torium, o su laiku gal užims 
ir Elbert II. Gary vietą.

Manoma, kad ryšis tarp šių 
dviejų milžiniškų korporacijų 
tapo padarytas ne vien biznio 
tikslais, bet ir kad bendrai ko
voti prieš Fordą. Pastaruoju 
laiku General Motors lig buvo 
bepradedą nugalėti Fordą. Bet 
Fordas dabar išleido milionus 
dol. ir ruošiasi išleisti naują 
automobilių, kuris turėtų For
dą vėl pastatyti prieky auto
mobilių industrijos. Abiejų pu
sių (Fordo ir General Motors) 
turtas siekia bilionus dol ir 
kova tarp jų bus tikra milži
nų kova. 

• ’ ■

Abipusis teroras Rusijoj
Bolševikai šaudo priešininkus; 

priešininkai nuodija bolševi
kus.

LONDONAS, 1. 28. —Iš Ry- 
fos ir Stockholmo praneša apie 
didėjantį Rusijoje terorą.

Laike pastarųjų kelių dienų 
Leningrade pasimirė nuo nuo
dų 20 žymių bolševikų valdinin
kų.

Ukrainoj gi kasdie šaudoma 
žmones. 120 žmonių, jų tarp 
kelios jaunos mokinės, liko su
šaudyta Charkove.

Pirmadieny užsibaig- 
santi nesėkminga lai

vyno konferencija
GENEVA, 1. 28. — Jokio 

įsusitarimo šiandie nepasiekta 
laivynų mažinimo konferenci
joje ir japonai tvirtina, kad 
pilnas konferencijos susirinki
mas pirmadieny veikiausia bus 
paskutinis. Viskas rodo, kad 
kortferencija bus nesėkminga.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas {eina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausla siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą ii kitų 
miestų

8. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresaųtas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUBUCIO APTIEKA, 233 E.. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

Lietuvos žinios.
“Za bogom molitva, a za 

cariom služba ne 
propadiot”

Kaip žinoma, sušaudyto už 
šnipinėjimą Sovietų naudai b. 
gen. Kleščinskio našlė išvažia
vo į SSSR. Dabar, pasak laik
raščių, karo revoliucinė taryba 
Maskvoje kreipėsi į Sovietų 
vyriausybę, prašydama paskir
ti jai pensiją kol bus gyva. 
Taigi teisybę sakė rusų patar
lė, kad “za togom molitva, a 
za cariom služba ne propadiot” 
(malda Dievui ir tarnavimas 
carui bus atlyginti), visviena, 
ar tai butų ‘‘baltas” ar “Ani
jonas” caras.

PERKŪNAS TRENKĖ
Abeliai (Rokiškio ap.) 6— 

Vili 27. Abelių miestelin tren
kė perkūnas ir sudegino dviejų 
savininkų Ulpos ir Straikano 
namą.

Sumušė amerikiečio 
priešininką

TEGERANAS, Persijoj, 1. 
27.—Generalinio Persijos fi
nansų administratoriaus ameri
kiečio Dr. Arthur C. Mills- 
paugh šalininkai vakar prie 
parlamento rūmų sumušė ir 
kojomis suspardė finansų mi
ni sterį, buvusios dinasti jos prin
cą Mirzą, kuris griežtai prie
šinosi atnaujinimui kontrakto 
su amerikiečiu, kuris jau yra 
išsibaigęs. ✓ .

OLO, Norvegijoj, 1. 26.—Bu
vęs užsienio reikalų ministeris 
Christian F. Michelet netyčio
mis vakar nusišovė apžiūrinė
damas šautuvą.

Nusigando streiko
MEXIC0 CITY, 1. 28.— Pul- 

Imano kompanija tuojaus pra
dės traukti savo vagonus iš 
Meksikos, kad jie nebūtų pa
skaidyti po visą Meksiką, kada 
prasidės geležincliečių streikas 
rugp. 6 d. Visi Pullmano vago
nai busią atgabenti į Tęxas ir 
kitas pasienio valstijas.

CHICAGO. — Į Chicago. da
bar atvežama labai daug aarbu- 
zų—vidutiniai po vagdną kas 
pusantros minutės, dieną ir 
naktį. Todėl jie dabar yra pi
gus. Bet greitai pabrangs, nes 
praeis sezonas.
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SVEIKATA
ši skyrių \ Dr. A. J. K AR ALI IIS—33U3 S. Morgan St., Chicago, III.

veda I Dr. A. MONTV1D—1579 Milwaukee Avė., Chicago, III.

k-------------------------------------------——----- ------------------ )

Džiovos gydymas ultra
violetine šviesa

Kaso Dr. A. Mon tvidas

Ncišdčstinūsiu čia šviesos 
^principų, nes dalykas kompli

kuotas ir ne visi suprastų ir, 
apart te, nesinori nukrypti į 
fizikos mokslą, kada kalbama 
apie kitą dalyką. Užtenka pa
stebėti, kadi saulės šviesoj yra 
visokių spindulių, tarpe jų vio
letiniai, kurie matomi, o kas 
aukščiau jų siekia, tie vadinasi 
ultravioletiniais. Visi spiduliai 
eina vilnimis arba vingiais. 
Nuo vingių ilgumo priklauso ir 
jų tankumas. Nuo šito priklau
so ir spindulių spalvos. Iš šito 
paeina ir įvairių spindulių 
skirtingas fizinis ir cheminis 
veikimas.

litrą violetiniai spinduliai
šilumos daro labai mažai, už- 
tad cheminio veikimo jie tu
ri daugiau už kitus spindulius. 
Kartais jie ir vadinami veik
liausiais spinduliais. Kiek yra 
ištirta, be jų nesitvertų jokios 
gyvosios medžiagos. Jie varto
jami industrijoj, chemijoj, ag
rikultūroj ir kitur. Vartojami 
jie vis labiau ir labiau medi
cinoj. Ištikro, medicinoj jų 
naudojimas tokia platus, kad 
knyga apie tai galima butų 
parašyti. Aš čia kalbėsiu apie 
jų vartojimą tik džiovos gy
dyme, ir tai labai sutrauktoji 
formoj.

Negalima sakyti, kad ultra
violetinės šviesos reikšmę su
prato ir įvertino tik moderni
niai gydytojai. Iš medicinos 
istorijos matosi, kad “medici
nos tėvas’’ Hipokrates jau gy
dė saulės šviesa. Senovės ger
manų šeimos laikydavo ligotus 
vaikus ant stogų. 1801 metuo
se Kitter atrado, kad be New- 
tonq ištirtų septynių šviesos 
spindulių yra da ultravioleti
niai spinduliai. 1X93 m. gar
susis Finsen paskelbė savo ty
rinėjimų davinius, kurie aiš
kiai įrodc< kodėl saulės šviesa 
yra svarbi sveikatos išlaikv- •r
me ir ligų gydyme. Pasire
miant kitų ištyrimais Roentge- 
nas suranda taip vadinamus 
X-spindulius 189.1 m. Įvairių 
spindulių išstudijavimas ir net 
išmokimas juos padaryti elek
tros pagalba atidarė platų ke
lią medicinoje lig'ų pažinoji
mui, jų gydymui ir nuo jų ap
sisaugojimui.

Apie gydymą giliai kūne 
esančios džiovos saulės šviesa 
pirmiausiai prabilo Lyonso chi
rurgų mokykla Francijoj. Jau 
1903 m. paskilbęs chirurgas 
Koller steigia Šveicarijoj kli
niką, kurioj gydoma saulės 
šviesa taip vadinamoj? chirur
ginė džiova, t. y. kaulų, sąna
rių, liaukų ir panašių vietų 
džiova, kuri pirma skaitėsi be 
peilio pagalbos neišgydoma. 
Praktika parodė, kad džiovos 
gydymas saule Rollerio klini
koj yra tokis džiuginantis, kad 
ne viena chirurginė įstaiga ne
gali pas i lygint i. Apie gydymo 
tekniką nekalbėsiu, nes tai il
ga istorija, bet verta suminėti, 
kad Uoliesio klinikoj ligonis 
pirma įpratinamas būti lauke 
aprėdytas, paskui nurengtas, o 
jau toliau pradedama jo kūną 
švitinti saulės spinduliais. Pir
ma letenos ir >per kelias tik 
minutes, paskui letenos ir 
blauzdos, vėliau letenos, blauz
dos ir klubai ir taip einama 
aukštyn iki galvos. Galva ne- 
švitinama. Prie pirmiau švi
tintos kūno dalies kas diena 
pridedama kelios minutos dau
giau. Žinoma, gydymas tęsia
si mėnesius, arba metus, dve
jus ir ilgiau, kol liga pilnai 
dingsta, bet greitesnio budo 
nėra. Chirurgija gali išrodyti 
trumpasis kelias, bet ji sudar
ko kūną, tankiai nepagydo ir

nereitai liga vėl pasikartoja, 
nes džiova, nors ir pasireiškia 
tik vienoj ar kitoj vietoj, vie
nok skaitosi viso kūno liga. Ka
da kūnas yra drūtas ir turi at
sparos, džiova nelimpa. Yra iš
tirta, kad tik tuomet apserga- 
ma džiova, kada kūnas susilp
nėja ir netenka atsparos. Su- 
drutink kūną, atsiras jame at
sparos — ir džiovos bacilai iš
dvės jame. Drugio gydymui tu
rime kininą, kuri žudo drugio 
gaivalus, o mėsoms nepakenkia. 
Difterijoj vartojame antitoksi
ną, kuris neutralizuoja bakteri
jų padarytus nuodus. Džiova 
tokių vaistų nėra. Viskas pri
klauso nuo to, ar atsiras pas li
gonį atsparos ligą apgalėti. Tą 
atsparą reikia kurti, auklėti. 
Seniau buvo manoma, kad ge
ras maistas ją padarys, tode 
duodavo ligoniui porą kvortų 
pieno ir kokį tuziną kiaušinių 
dienoj. Sveikas žmogus tiek 
maisto neįveiktų, o ligonį jis 
tankiai į grabą nuvarydavo. 
Nesakauf kad maistas nesvar
bus džiovoj, bet persi valgymas 
kenkia. Džiovininkas negali 
daug suvalgyti. Nesą kau taip
gi, kad viena saulės šviesa ar
ba dirbtinoji ultravioletinė švie 
sa padarys viską. Viena šviesa 
he jMisilsio, be tyro oro, be tin
kamo maisto nepagelbės. Ji yra 
tikį priedas prie kitų dalykų. 
Pastaraisiais laikais gydytojai 
suprato, kad protinis ir fizinis 
pasilsis džiovos gydyme, ypač 
plaučių džiovos, daugiau reikš
mės turi, negu visi kiti dalykai. 
Seniau buvo tikėta, kad tyras 
oras yra vienintelis vaistas 
džiovai. Ligonius laikydavo 
lauke, nors čia juos I sniegais 
užpustytų. Oras nors ir svar
bus elementas, bet pasilsis už 
ji kur kas svarbesnis džiovoj. 
Švitinimas saulės spinduliais 
arba dirbtiniais ultravioleti
niais spinduliais irgi daugiau 
drutina ligonį prieš ligą, negu 
oras ir maistas. Negalima at
mesti ] tyro oro, netinkamo 
maisto dsiovos gydyme. Geri 
daviniai gaunami tik visus juos 
vartojant, nors vieni jų yra di
desnės, kiti mažesnės svarbos.

Grįžtant prie švitinimų sau
lės šviesa džiovos gydyme, rei
kia pasakyti, kad daugeliui li
gonių tai neprieinama, nors sau
lė šviečia visiems. Viena, ligo
nis pats negali švitintis, nes 
gali pasidaryti (jaugiau blogo, 
negu gero. Kits gi butų, jei 
ligoniu pats nusipirktų vaistus 
ir gertų. Kalbu apie tikrus 
vaistus, o ne patentuotus skys
timėlius. Pusė ligonių be laiko 
išmirtų. 'Taip pat ir ultraviole
tinė šviesa turi bsti duodama 
dozomis, saiku, šitas dožas ga
li pritaikyti tik patyręs gydy
tojas. Nes vienam ligoniui gali
ma duoti didesnės, kitam ma
žesnės dozos. Kitiems ligoniams 
visai negalima duoti arba rei
kia laukti, kol dings tam tik
ri simptomai. Apie tai čia vie- 
ną-kitą žodį ir reikia pasakyti. 
Raudonplaukiai žmonės tankiai 
visa, nepasiduoda švitinimams 
nė saulės šviesa, nėultraviole- 
tinc dirbtina šviesa, nes jų oda 
greitai įdega ir karštis kūne 
pakyla. Geltonplaukiai irgi yra 
lepus, lodei pirmutinės švitini
mo dozos jiems turi būti labai 
trumpos. Jei ligonio oda nuo 
švitinimų darosi greitai ruda, 
jam galima duoti didesnes do
žas ir yra Žinoma, kad tokie li
goniai turi gerą progą pasveik
ti. Apart to; yra ištirta, kad 
ultravioletine šviesa paskatina 
kraujo cirkuliaciją, padidina 
metabolizmą, todėl ją vartoti 
ant džiovininko, kuris turi karš
čio, yra pavojinga. Karščio bu
vimas džiovoj jau savaimi reiš
kia, kad ligonis yra prastame 
stovyj ir turi gulėti lovoj be 
jokio atsikėlimo ir proto įtem
pimo; pagreitinta cirkuliacija 
da daugiau išnešiotų džiovos

nuodus iš ligotų mėsų ir ligo
nis da labiau apsirgtų. Gydy
tojas tėmijai^ ligonio karštį ir 
pulsą ir kada šiedu įeina į pa
stovų norma huną, tuomet tik 
vartoja švitinimus. Keikia pri
durti, kad švitinimai į saulės 
šviesa geriausi tik kalnuotose 
vietose, kaip Šveicarijoj, Kolo
radoj ir kitur, šiek-tiek gali
ma jais naudotis irt lygumose. 
Miieetų gyventojai, kurie džio
va serga tankiau negu kaimie
čiai, tikros saulės šviesos ne
gauna, nes dulkės ir durnai su
geria didžiumą ultravioletinių 
spindulių. Per stiklą jie irgi ne
pereina. Čia jau •prisieina var
toti žibintuvą, kuris duoda ul
travioletinę šviesą ir kuris pu
sėtinai kainuoja. Tečiaus dau
gelis gydytojų ir džiovininkų 
įstaigų šitus žibintuvus turi įsi
taisę, nes jais gydoma ir visą 
eilę kitų ligų, kaip tai rachi- 
tas, kroninis kaulų įdegimas, 
silpnumas, tūlos odos ligos ir 
I. t. Vokietijoj, toje moderni
nės medicinos šalyj, kvorco ži
bintuvai randami kiekvienoj 
klinikoj, ligoninėj ir pas didžiu
mą pavienių gydytojų. Bet ul- 
travioktinė šviesa ten vartoja
ma daugiausiai tik slpnų r ma- 
žakraujų sveikatos atgriebmui, 
sustiprėjimui.

Tūli gydytojai sako, kad sau
lės šviesoj yra daugiau reika
lingų elementų, negu dirbtinoj 
ultravioletinei šviesoj džiovos 
gydymui. Kiti atranda, kad 
pastaroji saugesnė, nes joje nė
ra infraraudonųjų spindulių, 
kurie daro daug šilumos ir plau
čių džiovoj gali sukurstyti krau
jo bėgimą. Tečiaus šviesa ir ši
luma kitų kūno dalių džiovoj, 
logikos keliu protaujant, turi 
būti geresnis gydymas, negu 
tik viena šviesa. Gyvenant Chi- 
cagoj. nėra galima išbandyti 
tinkamai gydymo saulės švie
sa, todėl aš negaliu pareikšti 
savo nuomonės. Didžiulė Illinois 
ligoninė Oak Forcst vartoja 
kvorco žibintuvą su gerais da
viniais. Tokie žymus fiziotera 
pistai kaip L. Donnelly, C. 
Fredrickson, B. Pettit ir kiti 
randa kvorco žibintuvą ytin 
naudingu džiovos gydyme. Ži
noma, kur saulės šviesa tinka
ma, geriau vartoti ją.

Saule arbą kvorco žibintuvu 
švitinimas ir odos parudavimas 
ne tik gelbsti džiovos gydyme, 
o ir apsaugoja nuo jos. Keli 
mėnesiai atgal Chicagos sveika
tingumo komisionierius Dr. 
Bundesen išleido biuletiną, ra
ginantį, kad publika maudytų
si ežere. Jis argumentuoja, kad 
tūli žmonės sako galį parankiau 
išsiamudyti namie, bet namų 
maudynė, jis sako, yra tik 
švarumui, gi maudydamasi eže
re duoda progos nudegti saulėj. 
šita.1 saule nusideginimas daro 
žmogų tvirtu atsispirti prieš 
ligas. Ne veltui yra sakoma, 
kad vandens maudynės yra ge
rus daiktas, oro maudynės da 
geresnis, gi saulės šviesos mau
dynės geriausios. Saulės nude
ginti, su parudusiu oda žmo
nės vargiai kada gauna džiovą. 
Čia reikia suprasti, kad veido 
iii rankų nušvitinimo neužten
ka.

Kadangi saulės šviesa yra ge
riausias stiprintojas arba toni
kas ir kadangi džiova limpa tik 
susi Ipnėj tįsiem s, tad aišku, kad 
reikia švitintis saulės spindu
liais norint išvengti džiovos. Jei 
ne saulės šviesa, tai ultravio
letine šviesa iš kvarco žibintu
vo. Ir kadangi džiova nėra lo- 
kalė liga, o įsikeroja vienoj ar 
kitoj kūno vietoj delei abelno 
jo susilpnėjimo ir tampa apga- 
’ėta tik visų kūną sustiprinus, 
tad aišku, kad džiovos gydy
mas negali būti kreipiamas tik 
į žaizdos vietą, o turi būti tai
komas Į viso kūno/sustiprini
mą. Todėl ir pasilsis, ir tinka
mas maistas, ir tyras oras, ir 
saulės y šviesa, ir ultravioleti
niai švitinimai yra svarbus 
dek vienoj džiovos formoj.

Plaučių džiovos gydyme švi
tinimai nėra da tiek plačiai iš- 
landyti, kaip kitose jos formo

se. Sąnarių, liaukų, kaulų, o- 
dos, žarnų ir jų plėvių džiova 
nepasiduoda jokiam gydymui

taip greitai ir tai|)l palankiai, 
kaip saulės švi’esos arba kvor
co žibintuvo švitinimams, švi
tinama ne specialiai tas vietas, 
kur liga kerėjasi, o visą kūną. 
Kaip jau sakiau, pradedama 
nuo- mažos kūno dalies ir vis 
apimama didesnę ir švitinimo 
laikas vis labiau pailginamas. 
“Džiovos išplauti negalima.” Iš
plovus džiovinę liauką, kaulą 
arba praplovus apimtą Bana
lų nereiškia, kad žaizda tuoj ir 
užgis. Kartais ima mėnesius ir 
kelis metus, kol ji užgyja. Plo
vimas sugadina tankiai sąnarį, 
padaro randą, sveikatą da la
biau susilpnina. Plovimas j 
džiovos paliestas vietas nėra pa
teisinamas, kuomet šviesa gali
ma yra ir ligonio sveikatą ati
taisyti ir ligą iš vienur ar ki- 
tur prašalinti. Dr. Donnelly sa
ko: “Ligonių rekordai jrnrodo, 
kad šimtai ovarų yra išimami 
tuo pačiu laiku, kada tik vie
nai) inkstukas, tur būt, todėl, 
kad vyrai daro operacijas.” 
Autorius abejoja, kad jei mo
ters užsiimtų crirurgija, ar jos 
tik noišpiautų vyrams šimtus 
inkstukų prieš vieną ovarą. ši
tame jo sarkastiškame pasaky
me yra nemaža tiesos. Opera- 
nijos daromos daugiau be rei
kalo, negu su reikalu, ypač ant 
moterų. Džiovoj chirurgija veik 
visai neturi vietos. Pasitaiko, I .
kad saule arba kvorco žibiu- į 
tuvu žvitinant džiovoj vietoj 
atsiranda skystis, kurį tinka
ma ikąura adata galima iš
traukti ir tolesnis švitinimas 
vietą užgydo. Lytinės liaukos, 
kaklo, i>ažastų ir kirkšny liau
kos, kada jos tampa džiovos 
apimtos, netoli visuose atsiti
kimuose gali būti išgydytos švi
tinimais. Kaip daug reikės tų 
švitinimų, , negalima iš kalno 
pasakyti, taip pat, kaip negali
ma nuspręsti, kiek reikės tyro 
oro, pasilsio ir maisto.

Pasilsis viso kūno, ) o ypač 
džiovos apimtųjų mėsų, turi bų- 
ti pirmoje vietoje bile kurios 
tuberkulozo formos gydyme. 
Taip vadinamoji imobilizacija 
nesveikų dalių privalo būti pa
daryta. Džioviais sąnarys su
statomas ir tinkamom priemo
nėm sulaikomas nuo judėjimo. 
Nugarkaulio džiovoj irgi taip

Kaip yra malonu ir 
linksmu turėti gerą 

grojiklį pianą

Nusipirkus Gulbransen pas Budri
kę nereikės niekados rugoti, nes 
Pianas yra geras, lengvai groja, 
gražus balsas, visiems patinka ir 
kainos neperdidelės, $450 iki $700. 
Daugybė lietuvių turi nusipirkę, 
galite paklausti apie jų gerumą.

Joseph F. Sudrik (Ine.)
Krautuvė Pianų, Radio ir 

Phonografų

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

>

rBc r re r Mair Syrup^ 
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Red Sun Products Company
Chicago, Illinois

pat padaroma. Plaučių džiovoj 
ligonis išmokinamas rotai kvėl 
puoti ir krutinės noišpučiant, 
kad plaučiai nepersidirbtų. Taip
gi gulėjimas reikalauja mažiau 
kvėpavimo, todėl’ patariama li
goniui ilsėtis kaip daugiau ga
lima. Švitinimai vartojami kai
lio priedas. Jie padaugina krau
jo kūnelių skaitlių, paskatina 
metabolizmą,*-1, y. reikalingas 
atmainas kūno celėse, padidi
na kalkių ir fosforo absorbavi- 
mą, sukursto visų kūno celių, 
sykiu ir liaukų, veikimą. Žo- 
džiių ligonis tampa stipresnis. 
Dr. Bosselet, kalbėdamas apie 
saulės šviesos veikimą, rašo: 
“Tiesioginis šviesos veikimas į

giliai esančias džiovos žaizdas 
nėra įrodytas, negi neįrodytas, 
todėl butų klaida prie dabarti
nio musų žinojimo kategoriniai 
užginčyti. Netiesioginis veiki
mas yra paremtas tinkamais 
faktais. 'Oda sugeria šviesą, iš 
ko seka daugelis naudingų ref
leksų. švitinimo padarytoji 
energija sugeriama kraujo, ku
ris išnešioja ją po visas kūno 
dalis; kada ji pasiliuosuoja, tad 
stimuliuoja viduj ielių degimo 
•ir redukcijos procesą, šita są
lyga tur bufr jr išaiškina, kodėl 
metabolizmas kūne padidėja, 
kodėl visa sveikata pasitaiso, 
kodėl padidėja atspara prieš 
esamą ir gręsiančių lig^.*’

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirbęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Viri 
Šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusiems ir nu
vergusiems žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
Ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks- 
Staučių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais. Pasinaudokit iš jų paty
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

Kūdikis Savo Rankele 
Šiandie ūmai padaro tą ką pir- 
miaus padarydavo į pusvalandį

BAažIAUS kaip šimtmetį atgal vyrui im- 
(javo apie valandą laiko pakol jisai 

su kaltu ir titnagu užkurdavo ugnį. 
Mažas kudykis, urnai, vienu judėjimo pripil
do visą kambarį pilną šviesos Elektriką, ga- 
zas ir transportacija, padarė revoliuciją inu-

1 sų gyvenimo sąlygose. Public Utility kom
panijos atnešė daug patogumų kaip miliojo- ’ 
įnoriams, taip ir biednuomenei.

Mažiausia išlaidą musų kasdieniniame 
gyvenime

Ant Elektrikos gazo ir transį>ortacijos kaip 
visi žino mes mažiausia išleidžiame.
Public Utility kompanijos, kurios suorgani
zavo ir padarė galimu visus šiuos patogumus 
šit pagelba didelios armijos žmonių, sudėju
sių savo sutaupytus skatikus, nei vienas jų 
gal yra jūsų kaimynas.
Jų pinigai pabudavojo didelius plentus, gazo 
tankus ir greitų susinėsimą — karų liniją, 
kurią mes naudojamės.

Public Utility serai yra geras ir 
saugus inveStmentas-

Daugiaus kaip 650,000 Illinois Valstijos vyrų 
ir moterų gauna apie 6% ant sutaupytų pi
nigų investuotų Public Utitily šėmose.
Kiekvienas naujas žmogus įdėdamas savo 
pinigus į Public Utility kompaniją, prisideda 
prie tolimesnių pagerinimų žmonių labui, o 
pats sau pagelbsti įsigyti keletą skatykų 
apart savo kasdieninio uždarbio.
Jus galite pradėti įvestuoti šitoje svaigioj 
įstaigoj, pradedant tik su,keletą dolerių, jei
gu Jums patinka. Jeigu negalėtumėte už
baigti viską sumokėti — pinigai bus sugrą
žinti. Rašykite klausdami cirkuliarų.

Utility Securities 
Company

230 South La Šalie Street, CHICAGO 
St Louis Mihvaukee Louisville Indianapolis

UTILITY S^CURITIES
• COMPANY
230 South La Šalie St., Chicago« *•

Be jokios man atsakomybės malonėkite at
siųsti man pilnas informacijas apie jūsų 
public utility investmentus, kurie neša 6% 
ar daugiau—ir apie “jūsų mėnesinių išmo
kėjimų planą.

Jaunų Vyrų Lietuvių Draugiškas ir Pašelpinis Kliubas

Naktini PIKNIKĄ
Subatoj, Liepos-July 30 d. 1927 m.
A. Lenartovič Justice Parke Leafy Grove (Buvusiam Blinstrupo Darže)

ŠituM piknikas bus vienas iš svarbiausių kokj <lar niekas nebuvo rengę pirmiaujį, nes dalyvaus 
musų geriausi rislikai Karoliu Požėla imsis su lenku Chas. Kovalsky, taip gi geri ristykai, nes tiedu 
tikrai žada parodyti savo galybę ką dar niekas nebuvo matęs, nes abu labai geri galinčiai ir visuo
menėj bus labai svarbu pamatyti kaip ant miško šiene jie lamdysis vienas kitų, 2) Imsis Juozas 
Bancevičia ,drapiežnas dzūkas) su John Lapinskiu ką tik atvažiavusiu iš Kanados. Šitas ristikas 
mano labai daug ką parodyti publikai, nes jisai Chicagoj pirmą sykį pasirodys ir mano nepasiduoti. 
Jisai tikrina, kad p. J. Bancevičia netaip lengvai su juo galės apsidirbti, nes ir p. J. Lapinskas turi 
kietą sprandą.

3) Justynas Klovas su Adomu Linku, šie abu irgi mano ką nors žingeidaus parodyt, nes kaip 
vienas, taip ir kitas moka gana daug triksų. šitos ristynes bus žingeidžios ir publika galės gana 
smagiai laiką praleist. Smagiai pasišokti prie geros muzikos. Iš musų pusės tikimčms publiką už
ganėdinti.

Muzika pradės griežti 6 vai. vak. ir iki vėlybai nakčiai.
Visus širdingai kviečia KOMITETAS
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prašalinkite silpnumus
.......
mo. Daugelis suau^miii ^°S at.snan(^a dėl apsileidi- 
ėmę, yra ploni' ir badaujape.rdaug užsi' 
nesupranta, kad nedavalgymas vr»°n Vltamin^ jie 
S&2**1* k“tis Ž

SCOTTS EMUISION 
cod-live^aBeiau“^8"1-18 malst°-ton'kas> turtingas 
ias dėl stok lt.an)lnas> tlems kurie badau
jąs dėl stokos vitaminų, turėtų vartoti dėl nra- 
^į,n.imo silpnumo Budavokit savo sistemį su 
turtingu vitaminais Scott’s Emulsion! ’ 

_______________ kSc°tt & Bowne, Bloomfield, N. J.

4

ėmę, yra ploni ir badau

Babies Love It
Del Mkilviu ir viduną seuma. 
tumų KiežaHieu dantų 

n,ek° nėra <w«nio 
i *aUKU-

Mrs. Winslows 
Syrup

atsakymas L. Norvenui
Liepos 20 d. “Aido” 4 num. 

L. Norven straipsny “Jau ga
lutinai pas menševikus” rašo 
visokių nesąmonių apie Pasau-

Dr-jos narjj t 
lai yra kvailinimas ir ap

gaudinėjimas savo parapijonų. 
L. Norven gerai žinojo, kad Pa
saulio Vergas jau ir 1 pirmiau 
buvo “Naujienų” ir “Keleivio” 
skaitytojas ir retkarčiais rašy
davo jiems korespondencijų ir 
šiaip straipsnelių. Tą žinojo ir 
visi svarbesnieji kairiųjų ko
munistų žmonės ir lyderiai. Jie 
buvo prižadėję man nevaržyti 
nuomonės apie netinkamą Ru
sijos internacionalo nusistaty
mą ir jie taipjau prižadėjo 
duoti man laisvę reikšti “Aide” 
savo nuomenes apie frakcinius 
nesusipratimus komunistų par
tijoje ar kur kitur. Aš tam pa
tikėjau ir pradėjau rašyti į

prikalbinti mane ir į jų ADA. 
Dr-ją įsirašyti.

Bet kaip greit įsirašiau j jų 
A. 1). A. Draugiją, taip greit 
“Aido” redaktorius ir taipjau 
pats L. Norven ėmė iš manęs 
reikalauti, kad ne tik^ paliau
čiau rašęs “Keleiviui” ir “Nau
jienoms”, bet kad nustočiau 
tuos laikraščius ir skaitęs. Kar
tu “Aido”* redaktorius J. Bal
trušaitis ėmė iš manęs reika
lauti daugiau tokių straipsnių, 
kurie kritikuoja savo politinius 
priešus ir jų laikraščius. Man 
atsisakius tokius straipsnius 
rašinėti, tarp manęs, Pasaulio 

Pranešu visiems draugams ir koštu- J ^ergo ir Aido redaktoriaus 
■eriams, kad savo krautuvę perkė- ' I. Baltrušaičio prasidėjo nesu- 

u nuo 18-tos ir Union Avė., j savo Į ,.:nr..tinmi ir I Baltrušaitis nėr mmą, 949 West 59th Street. I sipratimai u J. uaiu ūsaitis pei 
Visais reikalais kaip pirkime, tai-; kelis numerius mantj biauriai, 

>vrne laikrodžių, žiedų ir kitokių auk- jkriminuojaučiai, šmeižė,
nių daiktų kreipkitės ant žemiaus . . . .. , « • j

padėto antrašo. Visiems atsilankiu- ! taktų lygindamas 
siems suteiksiu teisingą patarnavimą, streiklaužių ar VVallstryČio

FRANK WATEKAITIS, neninitriu 949 VV. 59th St., • neP,,nK*U.
- Tel. Engl^ood 4279 I Taį pastebfjvs

26-45

PRANEŠIMAS
ir koštu- i Vergo ir

be 
prie 
vel-

aš kreipiaus

Nepaisant Kainų, Puikių Rakandų

Liepos Mėnesyj Išpardavimas
Galutinas išpardavimas visokių atskirų šmotų ir setu — 1,946 šmotų. 229 

setų. — visas sandėlio atakas — kiekvienas šmotas dikčiai atpigintas — visų 
štotų skaitlius yra aprubežiuotas.

Pasinaudoki t iš musų lengvų išmokėjimų plano
ant visų pirkinių už $25 ar daugiau

Miegokit patogiai — pilnos mieros ”99 coil double 
decked spring”, kuris paprastai parduodama po $15. 
Galutino išpardavimo C 7 Q£
kaina ................................................. I

Mes turime 32 colių vatinius matracus, pilnai 50 
svaių, verti $12.50 kiekvienas. Ą
Specialiai kol jų yra ....................... t'«vv

Parloro setai atpiginti Greitam 
Išpardavimui

Trijų šmotų mohair setas, pirmiau kainavo $275. 
Šis setas geros rųšies, su išdrožinėtais frėmais, 
apverčiamomis paduškaitėmis. C 1 rtfl 
Pažiūrėkit pirm pirkimo ...........

Visos musų reguliarių kainų $45 box spring ir mat
racai. Jis susideda iš 50 svarų felt matraco, 72 coil 
rankomis suveržto box spring, su COCI C A 
gražiu užvalkalu. Visas outfit’as ^LvivU

Nepaprastai pigios kainos metalinių loyų, gražiai 
dekoruotos riešuto ir mahogany, kai kurios su že
mais galais, vertos iki $30,. Visos S* -f O HE 
kainuotos dabartiniahi išpardavimui po*4* ■

38 Jaųuerd velour parlor setai, visi 3 šmotų, visi 
turi apverčiamas paduškaites, geriausios springsų 
konstrukcijos, išmarginti frėmai, gražus pasirin
kimas patternų, užbaigai £QQ
liėpos mėnesio tik ..............................

Sutaupykit 25% iki 50% dėl valgomo 
kambario rakandų

Paprastai verti po $135, riešuto medžio setai, ge
riausios rųšies. šios kainos patiks bile asmeniui 
kuris žingeidauja j valgomo kambario rakandus. 
Krėslai ir stalas yra vvalnut apart stalo viršaus. 
Krėslai yra gražiai dengti.
15 setų šiomis kainomis ...............

Ekstra gerai padaryti armijos cot, turi gražius ga
lus ir stiprius springsus, tiktai 48 bus (M QE 
parduota tomis kainomis .................

Štai proga nusipirkti miegruimio setą 
labai pigia kaina

Tiktai 4—trijų šmotų setai tos rųšies. Gražiai de
koruoti, walnut užbaigimo. Ix>va, 48 colių dreseris 
ir didelė skrynutė stalčių. $99 00
Kol jų yra 3 šmotų setas po w

18 brangių 4 šmotų setų, kurie yra parduodami 
dvigubai šių kainų. Tie yra puikiausios rųšies ir 
užbaigimo, ir turit pamatyti, kad
nūs. Jie Čionai ilgai nebus tomis $169.50 
kainomis. Bukit anksti pasirinkimui

Mes turime 28 skirtingas skrynutes, labai tinkamas 
dėl migruimio, susidėjimui skalbimų ir L t. už
baigti golden oak arba arzuoliniai, $7.95 
kiekvienas .................................. ....... .............

Kiti setai taipgi geri ir ant jų taipgi 
galite daug sutaupyti.

1— $285—Šmotų

2— $198—8 Šmotų
setao ....................
7—$98—7 šmotų
setas ....................

$198.00
$129.50

$59 00
Ledaunes

Vertės $15 
ledaunes ...
Vertės $24 
ledaunes ...
Vertės $35
ledaunes ...
Vertės $60
ledaunes ...

$9.95
$17.50
$24 50
$39 00

NAUJIENOS, Chicago, DL
, . ■«.     r—-v Miiiia —■ *   ■ -

j ADA. Draugijos Centro Pild. 
Komitetą, reikalaudamas at
šaukti tuis kriminalius šmeiž
tus ar faktais įrodyti mano 
prasižengimus. Bet Centro Pild. 
K-tas nekreipė j tai domės, nes 
jis buvo “Aido” redaktoriaus 
J. Baltrušaičio mašinos įrankis. 
Apie lokį Centro Pild. K-to ir 
redaktoriaus elgimąsi pranešiau 
laiškais, keliems draugams.

Tai matote kaip pas komu
nistus galingesnis lyderis gali 
apšmeižti eilinį narį Pž nepa
klausiąją lyderio, kuris nori 
per spaudą mulkinti visuome
nę eilinio nario slapyvardžiu. 
Ir jeigu mųys nepaklauso, tai 
per savo s|mudą jį komunistiš
kai išplūsta. Nukentėjusis gi 
narys negali net ir pasitei
sinti, nes lyderių ir Centro 
Pild. K»to diktatūra neprilei
džia.

Kaslink gryžimo į ADAD. 
ar komunistų partiją, jus, drau- 
gučiai, man nesiūlykite nė per 
“Aidą”, nė laiškais. Aš buvau 
sykį suklaidintas ir to užten
ka. O kaslink išpažinties iš ma
no tariamų buržuazinių nuo
dėmių, tai irgi nesulauksite. 
Verčiau patys padarykite išpa
žintį iš savo mulkinimo žmo
nių: ji bus daug įdomesnė už 
mano, nes aš nesistengiau mul
kinti žmonių, bet rašiau ir ra- 
šau taip, kaip mano nuomonės 
diktuoja ir kaip dalyką su
prantu. Aš nebuvau ir nebusiu 
“košer” nS Amerikos komu
nistams, nė Busijos valdiškąja! 
partijai, nė pačiam jų interna
cionalui, nes aš buvau priešin
gas varžymui laisves balsavi
mo, spaudos ir kritikos ir taip- 
:au pačiai diktatūrai, kuri tiek 
daug darbo žmonių ir profesio
nalų be laiko nuvarė į kapus, 

ir tam priešingas pasilieku 
:r ant toliau.

L. Norven “kritika” Pasaulio 
Vergo visai neatsako i tuos 
faktus^ kuriuos Pasaulio Ver
gas padavė “Naujienų’’ 156 
num. Jus puolate mane kam 
aš rašydamas pagyriau Vitaitį 
ar Michelsoną. Abu jie yni 
verti pagyrimo, nes abu yra 
geri kalbėtojai. Man visai ne
apeina, kad Vitaitis yra tauti
ninkas, o Micbelsonas socialis
tas, bet jei žmogus yra ko | 
nors vertas, tai reikia jį ir pa
girti. Bet pas komunistus yra 
visai kitaip. Jei Vitaitis ir Mi- 
chelsonas nėra komunistai, tai 
nors jie geriausi žmonės butų, 
vistiek, rašant korespondenciją, 
reikia juos šmeižti ir komunis
tiškai kolioti. Jus todėl ir Pa
saulio Vergui negalite dovano
ti, kad jis būdamas “Aido” 
Ijendradarbiu nešmeižė tokių 
žmonių, kaip Vitaitis ar Michel- 
sonas.

Ant galo L. Norven rašo, 
kad aš buk sakęs vienam jųjų 
draugui Chicagoje, einant 
Halsted gatve, ka<$ Grigaitis 
perdirbąs mano raštus. Čia L. 
Norven per akis meluoja savo 
skaitytojams. Tas “draugas”, 
su kuriuo aš ėjau Halsted gat
ve, buvo pats L. Norven. Kal
bėjomės tik apie rašybą ir aš 
jam tik tiek pasakiau, kad ne
mokančio taisyklingai rašyti, 
redaktoriai turi jo raštus taisy
ti ir vietomis perdirbti vieną 
kitą sakinį, kad mintis, butų 
aiškesnė.

ADA. Dr-jos eiliniai nariai ir 
“Aido” skaitytojai, neimkite 
už gryną pinigą L. Norven raš
tų, nes jojo raštuose yra daug 
centrizmo ir melų apie marksiz
mą. Gyvendamas gi Chicagoj L. 
Norven daugiau buvo “Vilnies” 
redakcijoje, negu gatvėje.

Pasaulio Vergas.

i
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REIKALAUKIT

ŽINOMŲ SAVO 
SKONiy 

^^------rTrnniHnnr’'

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kausliillas 

AKUSERKA 
3252 So. Halsted St.

juiiuiHmrr,

Unijos padaryti
Nėra Geresnių Del Virimo, 

Kepinio
Saldainių dirbimo

Va! Blatz Brewing Co.
CHICAGO BRANCH
1500 Holt Street

Phone Brunswick 3600-1-2 
and VVholesale Dealera

Pranešimas Lietuviams

"Jabar jau galima pirkti WILLYS 
CNIGHT ir WH1PPET automobiliai’ 
š lietuviškos įstaigos. Pas mvs pirk- ( 
iami jus gausite gerą patarnavimą1 
r geras sąlygas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4028-32 Archer Avė., CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 2082

jjes tui.jme apie 200 ledaunių kurias turime išparduoti šiame mėnesyj.
111 kA\shninMteSllkadPmes’ suteiksime gerą kainą už jūsų senus rakandus. Cash 
ar crldit Visas tavoras garantuotas arba pinigai grąžinami.

Central District Furniture Co.
362 l-23-25*South Halsted Street

/ .......
Tel. Empire 7365

DR, F. MATULAITIS 
322 Holbrook Avenue 

DETROIT, MICH.
Adynos 12—2 

o—8

Viršuj Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

S vakaro. Kitu lai

tu pagal sutarti.

1. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

~Dr. A. Ji. BLUMENTHAL
OPTOMESTR1ST

Tel. Boulevard 6487
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752

Praktikuoja 20 metų

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina Stn Chicago, III.------- -

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam Šviesas i. 
elektros jiegą j nau 
irs ir senus namus i 
mainom naujas liarn 
pas j senas; duodami 
ant lengvo iimokiji- 
mo-

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591 --- '

Garsinkites Naujienose

] ADVOKATAI 1
JOHN KUCHINSKAS ir BALYS F. MASTAUSKAS praneša visuo
menei, kad nuo Liepos (July) 1 d., 1927, abudu turės savo ofisą vie
noj vietoj ir iš vieno praktikuos advokatystę, būtent, vedimą visokių 
provų-bylų (visuose teismuose), egzaminuos abstraktus ir kitokius 
nuosavybes dokumentus pirkime ar pardavime namų, lotų ar biznių; 
taipgi darys visokius legališkus dokumentus, raštus, kontraktus ir 
suteiks patarimus (rodąs) kiekvienam reikale.

Ofiso antrašas:
2221 Westk22nd Street

Telefonas Canal 2552
VALANDOS nuo 9 ryto iki 8 vakare, Seredoms ir Pėtnyčioms 

nuo 9 ryto iki 6 vak., Nedėlioms nuo 11 ryto iki 1 po pietų.
Su visais reikalais prašome kreiptis virš minėtoms valandoms ir 

gausiK tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.
...................■■■ —..................... - ■ '• ■- - - ——_________ __________________

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearbom St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS I

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

KJURGEUONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:30 iki 8:10 vai. vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377
!■— I " .................................................     ■

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti I/juvitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakaro. 
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

. —š,,.- . ........ . ,

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuoše. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuc
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

(vairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

. (Dienomis: Canal
‘Telefonai: ) 8110. Naktį

| South Shore 2288
\ Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai. 9-10 ryto ir po 8 vak.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Aven 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted StM Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

DR. FREDA HIRSCHBERG 
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

11256 South Michigan Avė. 
Valandos: 2 iki 4 P.M. 7 iki 9 P.M. 
apart ketvergo ir subatos vakarais.

Phones: Office Pulman 9278 
Res. Plaza 2222

M

HARRY LAWRENCE
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas 
77 W. VVashington Street 

Telephone Central 3640 
*........ . ................. ............. . <
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KUNIGĖLIAI IŠSIŠOKO.

Musų politikaujantys dvasiškiai daugiaus rūpinasi 
tuo, kad pasivijus svieto madas ir prisitaikius prie pub
likos skonio, negu tuo, kad žmonėse prigytų katalikybės 
principai. Todėl, kai plačioji Amerikos lietuvių visuome
nė pastaruoju laiku ėmė karštai interesuotis kumštinin
ku Sharkey-Žukausku, tai ir kunigų laikraščiai šoko gar
binti šitą “lietuvių milžiną” ir jo sportą.

Marijonų “Draugas” šituo atžvilgiu sukirto visus, 
pastatydamas tą bokso atstovą pavyzdžiu lietuvių jau
nuomenei. Liepos 3 d. jisai rašė:

* * . ’
“Jaunime, įsižiūrėk j šito jaunikaičio simpatin-

• gą, malonia šypsena veidą. Tai lietuvio milžino 
Sharkey veidas. Jis šypsojo prieš muštynes su ga
linguoju savo spėka Dempsey, šypsosi ir dabar, nors 
ex-čampiono ranka jį parbloškė ir jis laiku nebeatsi- 
kėlė, todėl pralaimėtojų solan atsisėdo. '

“Bet jis nepralaimėjo. Jis tebeturi savo nepa
prastą energiją, narsumą, pasiryžimą ir jaunystę. 
Jis pats pasakė: ‘Aš nenusimenu. Aš imsiuos ir tuo
met, kuomet Dempsey žilų plaukų susilauks!’...

“Jaunime, Sharkey tai geriausias tau pavyz
dys !...”

Bet apie kumštynes ir kumštisinkus visai ką kita sa
ko Romos papos laikraštis, “Osservatore Romano”. Kal
bėdamas apie tą patį Dempsey-Sharkey susirėmimą, ku
ris iššaukė tiek daug entuziazmo musų chicagiškiam ne
va katalikų organe, oficialia Vatikano laikraštis pareiš
kia, kad tas sportas yra pagoniškas ir barbariškas.
k.

“Karštas žmonių palinkimas prie šitokių regi
nių liudija apie pagoniškumo ir barbariškumo atgi
jimą jų vulgariškiausioje ir žiauriausioje formoje”, 
rašo “Osservatore Romano“ redaktorius.
Vatikano laikraštis randa, kad net tos kovos, kurios 

būdavo rengiamos publikos palinksminimui senovėje, bu
vusios ne taip žiaurios, kaip šių dienų boksas. Nes seno
vės kovotojai būdavo iki tam tikro laipsnio apsaugodami, 
o šiandie visai nėra paisoma, kas atsitiks su boksininku.

“Referee (muštynių teinėjas) šiandie skaito” — 
tęsia toliaus savo išvedžiojimus “Osservatore Ro
mano” — “tam tikrą skaičių sekndų ir skelbia žmogų 
nugalėtu. Nesvarbu, ar tas žmogus yra pribaigtas 
ar miršta. Pirmiausia turi būt atliktas skaitymas, 
kadangi publika yra užmokėjusi už tai pinigus.”

Tai šitokia yra Romos katalikų bažnyčios vyriausy
bės nuomonė apie kumštynes. Sulig ja išeina, kad “Drau
gas” ir kiti tos srovės laikraščiai, garbindami boksinin
ką, skleidžia lietuvių jaunuomenėje ne krikščionybės dva
sią, bet pagoniškumą ir barbariškumą vulgariškiausioje 
ir žiauriausioje jų formoje.

0 naivus “D.” skaitytojai dar iki šiol manė, kad tai 
esąs tikrai katalikiškas ir krikščioniškas laikraštis!

Panašiai, kaip Vatikanas, tur būt uždrožė bizūnu 
per apikakles ir Maskva savo paklydusioms avelėms, nes 
“raudonųjų” davatkų spauda jau “pakutavoja” ir gailisi 
už griekus.

Po Dempsey-Sharkey imtynių “Laisvė” jau įdėjo du 
straipsniu, kuriuose apgailestaujama, kad net “sąmonin
gi darbininkai” davęsi apdumti akis šukavimais apie tą 
“faitą”. Tuo gi tarpu prieš liepos 21 d. pati “Ląisvė” per 
mėnesį suviršum laiko kuone kasdien reklamavo savo 
špaltose tą spektaklį, pralenkdama šituo atžvilgiu net ir 
vietinį tautininkų laikraštį!

Kaip kunigams, taip ir komunistų vadams bėda yra 
tame, kad jų protas randasi ne jų galvose, bet už tūks
tančių mylių: vienų r— Romoje, astrų — Maskvoje. Kol 
tas protas suspėja atkeliauti, kartais praeina gana daug 
laiko; o per tą laiką.biedni katalikiškų ir komunistiškų 
dusių ganytojai pridirba visokių kvailysčių.
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FORDAS VĖL ATSIPRAŠĖ

Garsusis Detroito automobilių fabrikantas atšaukė 
savo šmeižtus ir prieš žydų laikraštininkų Bernsteinų,

Užsimokijimo kainai
Chicago je — paštu:

Metams ....... ..................-...... „ $8.00
Pusei metų ..........„...... C......... 4.09
Trims minusiame .................. 2.50
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mineaiui .... ..................... 75

Chicagoje per neilotojusi
Viena kopija .............................. 8c
Savaitei .........................„... ...... 18c
Mėnesiui ......................   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicugoje, 
paltai

Metams ..........-......................  |7.00
Pusei metų ................  8.50
Trims mėnesiams .................. 1.75
Dviem mėnesiams ..__ ______ 1.25
Vienam mėnesiui _...............— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metama ___  $8.00
Fuaei metų  4.<X)
Trims mėnesiams _________ 2.60

Pinigus reikia siųsti palto Money 
orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, CHIeap, ffl.
■ ' ' >

kuris buvo patraukęs jį teismo atsakomybėn, ir, nužemin
tai prieš jį atsiprašė.

Tai, žinoma, geriau, negu užsiiminėti žmeižimais ir 
žmonių kiršinimais. Bet tai dar kartą parodo, kad For
das be reikalo kišosi į tuos reikalus, kurie neturi nieko 
bendra su jo specialybe. Kaipo biznierius, jisai pasižy
mėjo nepaprastais gabumais, bet kaipo politikas ir laik
raštininkas, jisai tik pastatė save ant juoko. Anąmet te
čiaus buvo nemažai žmonių Amerikoje, kurie rimtai kalbė
jo, kad Henry Ford turįs būti Jungtinių Valstijų prezi
dentu! '

P1LOTHKĄI PLAUJASI
RANKAS

Chicugos “Dsaugas” jau no
ri įtikinti publikų, kad jos 
vienminčiai Lietuvoje, klerika
lai, visai neesu kalti dėl gruo
džio 17 d. perversmo ir dėl to 
šlykštaus despotizmo, kuris te
nai dabar įsigalėjęs. Perversmą 
ir smetonininkų diktatūrų, gir
di, pagimžiusi “kraštutinumų” 
epidemija, kuria dabar sergan
ti visa Europa.

Jisai sako: „
“Kraštutinumai nesveika ir 

Lietuvai. Juos reikia šalinti.“ 
Ir, padejavęs dėl šitos ligos,, 

Marijonų organas reikalauja, 
kad, Lietuvoje butų atstatyta, 
“konstitucijoj apibrėžta tvar
ka, pravesti nauji seimo rinki
mai.”

Vaje, kaip malonu klausyt 
tokių išmintingų kalba iš žmo
nių, kurie dar taip nesenai kė
lė į padanges gruodžio 17 d. 
“didvyrių” žygį ir didžiavosi, 
kad tik vieni katalikai Ameri
koje esu nuoširdus “naujosios 
eros” rėmėjai!

Bet dvasiški tėveliai be rei
kalo storavojasi suvaidinti Pi
loto rolę. Nepavyks jiems aj)- 
(himti akis visuomenei, kuri 
labai gerai atsimena, kų veikė 
Lietuvos perversmo metu ir vė
liau klerikalai. Visi puikiai ži
no, kad smetonininkai, daryda
mi savo naktinį “pučų“, tarėsi 
ir derėjosi su krikščionių de
mokratų vadais. Visi žino, kadi 
Krupavičius viso klerikalinio 
bloko vardu pasiūlė perversmi
ninkams “besųiyginę paramų’, 
ir kad tas blokas ne tik įėjo j 
Voldemaro valdžių, bet ir per 
pusę metų uoliai gynė kruvinų 
smurtininkų sauvalių, konstitu
cijos trempimų in kitas šlykš
tybes.

Visuomenė žino, kad be ši
tos aktingos klerikalų pagalbos 
smurtininkai nieku budu nebū
tų galėję davesti savo “pučą” 
iki galo ir įsitvirtinti valdžioje. 
Iš tiesų, jeigu ta pagalba ne^ 
būti) buvusi smetoninkams' už
tikrinta iš anksto, tai jie nebū
tų drįsę nė pradėti perversmų,

Taigi kraujas, kurį praliejo 
neteisėti karo lauko “teismai”, 
ir kiti smurtininkų nusidėji
mai puola ant galvų ne vien 
smetoniniems banditams, bet 
ir krikščionims.

SAVE BALTINA, KITUS
JUODINA

Stengdamasis išteisinti Lie
tuvos klerikalus, Chicagos ku
nigų laikraštis verčia kaltę dėl 
dabartinių Lietuvos nelaimių 
— ant socialistų.

Socialistai, esą, tąja “kraštu
tinumų epidemija” Lietuvą ap- 
sarginę. Kokiu budu? Nu-gi jie 
Lietuvą “privertė prie 1926 me
tų gruodžio septynioliktos die
nos įvykių“.

Kaip socialistai “privedė“ 
prie tų įvykių, “Draugas” nė 
vienu žodžiu1 nepaaiškina, ir, 
žinoma, negalį paaiškinti, ka
dangi ta jo pasaka yra grynas 
melas. Bet jisai turi ypatingų 
logikų. Kad parėmus savo mo
lų apie Lietuvos socialistus, ji
sai pirmiausia apmeluoja kitų 
šalių socialistus ir rašo ve ką:

“Socialistai didžiųjų ir ga
lingųjų Rusiją parbloškė, 
Meksiką krauju paplukdė, 
Austriją prie bankruto pri
vedė, Italijoj norėjo įsigalėti 
ir faktinai ne kas kitas, kaip 

socialistai ten fašizmų iššau
kė.”
Kus nvsuprantu, jo&ei, Busi-' 

ja tapo parblokšta dėl to, kad 
ji buvo tamsi ir ekonominiai 
nuskurdus? Bet tų skurdų ir 
tamsumui pagimdė, pasak Ma
rijonų laikraščio, socialistai, o 
ne despotiška carų ir popų val
džia, kuri per šimtus metų lai
kė ją po savo jungu!

Meksikoje kunigai ir fanatiš
ki jų pasekėjai su ginklais ran
kose užpuldinėjo ir skerdė ka
reivius M ištikimus krašto įs
tatymams piliečius — bet 
“Draugas“ tvirtina, kad Meksi
ku krauju paplukdė socialis
tai!

Austriją privedė prie bank
ruto didysis karas, į kurį jų 
į vėlė “apaštališko sosto globė
jas” kaizeris ir jo * rėmėjai, 
“krikščioniški socialai“ — bet 
klerikalų organas tų kaltę pri
meta socialistams!

Italijoje dvarininkai ir kapi
talistai pasisamdė ginkluotas 
Mussolinio gaujas, kurios plėšė I

,, — . , I {g*ifij Jack as London as I r* J • O Jg Saliamono Salų g
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^Leonas Vitkauskas Baisenybes &

(Pabaiga)
—Virėjas pasimirė! šaltai ta

rė jis, užtaisydamas šautuvų. 
Staigus atsitikimas karštinės... 
Tas būna...

—Juki prieš vietos gyventojų 
nuodus nėra jokių priemonių? 
paklausė Harrivelis.

—Vienintelė priemone —vis
ki ! atsiliepė Braunas.

Pavadinęs save idiotu ir išsi
žiojėliu, Harrivelis puolė prie 
spintos ir pasiekė butelį su vis
ki.

—Išsyk, mielasai išsyk! tarė 
jis Berti, kuris vienu judėsiu 
įliejo į save du trečdaliu didelio 
puoduko viski. Jis užsikosėjo 
iki ašarų.

Harrivelis pačiupinėjo ligonio 
tvinksnį, pabraukė ranka per 
visų kūnų ir vėl išreiškė abejo
nę, kad kiaušinienė buvo užnuo
dyta. Bet Berti pagavo nenuo
širdumų jo tone. Visų labiausia 
jam nedavė rimti tai, kad tvin
ksnis, kurį jis visų laikų čiupi
nėjo po skobnių, tanke j o. Nelai
mingasis nedasiprotėjo tai pri
skirti veikimui viski.

Makas-Tavicas su šautuvu 
persvaroje išėjo į verandų.

—Jie suseina prie virtuvės! 
pareiškė jis grįžęs. — Jie turi 
daug šautuvų. Lianai p, užvis ge
riausia apeiti juos ir užpulti iš 
užpakalio. Pirmas smūgis — 
geriausias smūgis. Einame, 
Braunai.

Harrivelis tebevalgė. Berti vėl 
pačiupinėjo tvinksnį ir priskaitė 
atliekamus 5 mušimus į minutę. 
Visgi jis, kaip kamuolys, pašoko 
iš vietos, vos pasigirdo šūviui.

Mūsiškiai nugalėjo! sušuko 
Harrivelis, po to, kaip rėkavi
mai ir šūviai nutilo gerokame 
atstume.

—Jie turi dinamitų! grumo- 
jamai pareiškė Makas-Tavicas, 
įeidamas.

—Tuomet ir mes styersimės 
dinamito! tarė Harrivelis.•

Kiekvienas jų paėmė j kišenes 
po tuzinų dinamito lazdelių ir su 
uždegtu cigaru dantyse nuėjo 
prie išėjimo.

štai čia tai viskas ir įvyko. 

ir degino socialistų ofisus ir 
redakcijų butus, ir tiems plė
šikams paskui karalius atida
vė valdžių — tečiaus ir už tai, 
pasak kunigų laikraščio, esu 
kalti socialistai!

Visai ne naujas yra šitoks 
argumentavimo būdas. Pirmai
siais krikščionybės amžiais Po
nios despotai impera|oriai ir jų 
lekajai' visas bėdas versdavo 
ant krikščionių. Dažnai tie des
potai primesdavo krikščionims 
net savo nusidėjimus. Taip, 
žinomas imperatorius Neronas, 
kaip sako istorijos padavimui, 
“dol fonių” padegė Romos mies
tu; bet kai gyventojai, ištikti 

tos baisios nelaimės, ėmė ne
rimti, tai Neronas per savo 
pakalikus paleido paskalų, kad 
tai csųs krikščionių darbas, ir 
tūkstančiai krikščionių už šitų 
begėdiškų despoto 'melų užmo
kėjo savo gyvybėmis.

Lygiai taip, kaip kruvinieji 
senovės Komos valdovai ir jų 
hemai stengdavosi i nukreipti 
tamsiųjų minių akis nuo savo 
kriminalių darbų ant krikščio
nių, taip šiandie “krikščiony
bės” skraiste prisidengusieji 
žmonių mulkintojai savo ir sa
vo talkininkų nuodėmes pri
kaišioja socialistams.

Bet šioje gadynėje tokia ap
gaudinėjimo taktika negali1 il
gai sektis. Žmonių minios da
bar jau moka skaityti ir iš 
laikraščių žino, kas pasąulyje 
dedasi. Tik/ visiškus bukapro
čius todėl šiandie galinta mul
kinti melagingomis pasakomis 
apie soicalistus.

Kuomet praėjo išgąstis, visi 
ėmė kaltinti Makų-Tavicų, ir 
tas neneigė, jog pavartojo per
daug stiprų šovinį. Bet taip ar 
kitaip dinamitas sprogo apkur
tinamai supyškėjęs ir pakėlė į 
viršų namų, kuris vėl nusileido 
ant pamatų. Didelė dalis indų 
susikūlė. Sieninis laikrodis su
stojo. Klykdami keršto, treje
tas vyrų puolė lauk, ir prasidėjo 
tikra bombardiruotė.

Grįžę į kambarį, jie nerado 
vietoje Berti. Tas nusivilko iki 
raštinės užsibarikadavo ten ir, 
apimtas girto slogučio, laike ku
rio jis mirė nuo tūkstančio įvai
riausių mirčių, bet kilnadvasiai 
gynė savo gyvybę,—nugriuvo 
ant žemės.

Jis išbudo tiktai rytų ir, ser
gąs, ruku apimta nuo alkoholio 
sųmone, pažvelgė į dangų. O 
danguje, kaip jau įprasta, švie
tė saulė. Berti šeimininkai bu
vo gyvi ir nepaliesti.

Harrivelis prisimygęs prašė, 
kad Berti pasiliktų pas jį ilgiau, 
bet tas ir girdėti nenorėjo apie 
tai. Jis išreiškė norų tuojau pat 
vykti “Aria” į Tulagi.

\

Papuolęs į valdžios agento na
mus, Berti neišėjo iš ten iki pat 
atėjimo garlaivio, kuriame jis 
sutiko senus pažįstamus. Tuo 
Jaiku, kaip kapitonas Malu kaip 
ir pirma buvo nepastebimas, 
Berti Okraitas vėl apsirengė did
vyrio šarvais, stebindamas po
nias pasakojimais apie baiseny
bes, viešpataujančias Saliamono 
salose. Jį truputį jaudino tiktai 
paslaptingai pajuokiantis žvilgs
nis kapitono Malu, klausiusio su 
matomu malonumu ir susidomė
jimu tų pasakojimų. Bet kapito
nas buvo iš visa paslaptingas as- 
m«°- 1 i JT

Kapitonas Malu išsiuntė iš 
Sidnėjaus dvi dėžes su geriausia 
škotų viski. Todėl, kad jis nega
lėjo išspręsti kam būtent Berti 
privalingas už savo patį įstabiau
si nuotykį, kapitonas nutarė ap
dovanoti ir Harrivelį, ir kapito
nų Hansenų.

Įvairenybes

Nors 
jau ir 
žemės traukia dešimtį kartų 

'didesnės naudos, negu Lietuvoj, 
.... visgi tie kraštai stengiasi nuo-' 

n įas suuns mirusiojo Ilu- ]a| didinti savo ūkių našumų, 
manijos karaliaus J* erdinando, gerinant žemės įdirbimo ir ga- 
princas Nikolai, kuris tano pa- minių suvartojimo budus. Štai 
skirtas vienas iš trijų Rumani- kokių bandymų jie daro: Švedu 
jos regentą. ; sodininkystės institute Stok-.
____________ _holme paskutiniais dviejaisl

metatis vienas laukas žiemos 
Įmetu ir šiaip šaltais mėnesiais, 
•buvo apšildytas požeminiais 
elektros laidais. Pasirodė, kad 
elektros srovės pagalba galima 
ir žiemos metu auginti įvairias 
daržoves. Svarbiausias bandy- 

Irpas buvo padarytas su bulvė- 
yietų, kur mjs< Elektra sušildyta žemė 
dirvos, sų-j§aUgjno ankstyvas bulves, ir 
auga pu i- stokholmiečiai šiais metais ga

lės jau kelis mėnesius anks-, 
Taip, Egiptas jau tukstan-^iau šviežių bulvių valgyti. Ap- 

čius metų yra pagarsėjęs savo skaityta, kad suvartota elektra 
derlingu Nilo paupiu.

Nepaparslu derlingumu pasi
žymi kai kurios Rusijos, Ki- r

nijo^ ir Amerikos vietos. • 
Bet užvis derlingiausia že

mė pasauly skaitoma Anglijos 
valdomos Indijos šalis Birma.’ 
šio krašto oro ir dirvos sąly
gos tokios patogios, kad kas
met čia išauginami keturi ge
ri ryžių derliai.

Derlingiausia žemė 
pasauly

Daug yra pasauly 
dėl patogių oro ir 
lygų be jokių trąšų 
kiausi javai.

Ir garniai organizuojasi

Vienas Rytprūsių laikraštis' 
praneša įdomų atsitikimų.

Vienų birželio mėn. sekma
dienį, išėjęs pasivaikščioti į 
laukus, jaunimas pastebėjo ne-j 
paprastą reiškinį: apie šimtų 
žingsnių nuo plento iš aukštos 
žolės kyšojo daugybe paukščių 
galvų. Tai butą net 32-jų

Lietuviai DaKtarai
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Hal.ted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir G iki 8 vakare

Res. 3201 So. Wallace Streetk. J ..-n ' • '/

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. Chicago, III. 
b..................... ........... . ............ .... .......

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS 1H CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tol. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. NedSlioj 10 iki 12 d. 

b—.. ................................................................................... . ............ .....
■ ..... —..................... .. 1 - . ............... . ■— ■ ............. .........

■"■■■ ....... .... .......... .. P.......

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303, S. Morgan St. 
Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai vakare

M 1 ■ ■ 1 ■■  .............. ... —w i

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Bruns\vick 0597 

Ultraviolėtinė Šviesa ir diathermiu 
. i ■ ...... ...........................
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garnių susirinkimo.
Labai įdomus reiškinys, nes 

seni garniai labai retai hunai 
drauge tokiame : Vaičiuje; j e 
telkiasi į burius tik rudenį lė'.;- 

,ti į šiltuosius kraštus.
I Priežastis šito garnių susi
rinkimo buvo kita. Mat, pas
kutiniu laiku daugely vietų 
siautė dideles audros ir vėtros, 
kurios daug garnių lizdų išar
dė. čia ir butą tokių be pa
stogės pasilikusių garnių, kurie 
tarėsi apie savo likimą bei be-j 
das!..

Bulvių auginimas dek- 
i Iros srovės pagdha

Švedijoje ir Danijoje 
taip ūkininkai iš savo

, už $1.00 atneša naudos už 
1 $9.00.

GYVENIMAS
Minėsiu!* Žurnalas

Antanas Žymontas
Kedaktorius-Leidijat

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boalevard 3669

UŽ 
mas

liepos mėnesį “Gyveni- 
” jau atspausdintas. Ja

me randasi pamokinančių ir 
žingeidžių straipsnių. Įsigy- 

kit — nesigailėsi!.

Prenamerata metams ----  52
Pašei meti ______  >1
Kopijų _______ ——■—................ 20c
___________ *

NAUJIENAS 
Siųskit pinigus per

A. L. Davidonis, M. D.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos:} nuo 9 ?,kj J1 v,ah r.yte;
I nuo 6 iki 8 vai. vakare

■ i i' ■■ ' —- R
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidcnce 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

;■■■ w ..... ............ —J

Ilk C. A. O’Brilis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

7909 So. Halsted Street 
Nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 

Res. 6000 So. Campbell Avė. 
Vincenncs G987 arba Henalock 5524

4 ■■ -----

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S'o. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
j nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos / nuo g g vait vakt
» N ..... 1^

... ...............................      'R

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENl'ISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.
L—■ - , . -------------- —-J
f 11 .............

Kės. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK ( IIIKI KGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

b ■ .... .. — ■■ ... —i—. —
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Mokieiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Eina kartą savaitėje.

kinių . y Dar pradžioje
akmens gadynės žmogus netu
rėjo nei namų, nedėvėjo nei 
drabužių. Jo kūnas buvo apžė
lęs, plaukais. Gyveno jis ne so
ciali, bet šeimos gyvenimą.

Tokius tat įrodymus, argu
mentus ir išvadžiojimus daro 
evoliucijos mokslo šalininkai. 
Bet toli gražu tatai nėra vis
kas. Prie šio klausimo mums 
teks grįžti kitą kartą. Mes pa
sistengsime paduoti šiame klau
sime nuomones įvairių autorite
tingų mokslininkų.

Na, o kaip parapijonai, ku
rie duoda savo pinigus klebo
nui, pareikalauja apyskaitos, 

Baltrušaičio ekstra kreivosios’ ar klebonas geriau pasielgia?
šakos teziai nudžiūvo. Bereda- Klebonas irgi pasiunčia juos po

« «> V • 44 A • 1 •• *____

smurtininkų darbus, tai tuoj 
atsidursi Varnių katorgoje.

* ♦ ♦

Redaktorius J. LAPAITIS

1739 South Halsted St., Chicago, Illinois
J. LAZDAUSKIS, Pirm-., 4710 W. 12th PI., Cicero, III.
K. J. SEMAŠKA. Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. Francisco Avė., Chicago

■ —-• — ~ ----- ■

ŽMOGAUS ATSIRADIMAS
Daug tuksiančių metų atgal, 

kada jau žmonių protas buvo 
pakilę^ aukščiau kasdieninių 
jų reikalų, jie pradėjo savęs 
klausti: kada ir kuriuo budu 
ims šioje žemėje atsiradpme? 
Neturėdami supratimo apie 
gamtos mokslus, jie pradėjo ti
kėti ir garbinti įvairiais vardais 
pavadintus viršgamtiškus die
vus, kurie, jų supratimu, buvo 
nematomi, bet galingi. Nuo tų 
dievų malonės, senovės žmonių 
supratimu, priklausė viso pa
saulio tvarka. Tas pats galin
gasis Dievas turėjo sutverti vi
sus žemes gyvius ir patį žmo
gų. Toki nuomonė žmonijoje 
viešpatavo iki aštuoniolikto 
šimtmečio. Nestebėtina tat, 
kad panašių iliuzijų iki šiai 
dienai tebesilaiko žymi žmoni
jos dalis. Pabaigoj aštuoniolik
to šimtmečio pradėta atvirai 
ir drąsiai kalbėti, kad žmogus 
yra išsirutuliavęs arba išsivys
tęs iš sau panašaus gyvulio. 
Toki nuomonė buvo sutikta su 
didžiausia panieka. Mokyti ir 
nemokyti žmonės iš tokio pasa
kymo juokdavos. Dabar tačiau 
mokytų žmonių tarpe nerasi nė 
vieno, kurs nepripažintų, kad 
žmogus turėjo išsivystyti iš 
beždžionei panašaus gyvulio, 
šiandie net ir protingieji dva
siškiai nedrįsta tai nuomonei 
priešintis. Juoktis iš naujų idė
jų, naujų išradimų ir naujų mo
kinimų, pasirodo, neapsimoka.

Pasakyk tamsiems žmonėms, 
kad žmogus yra išsirutuliavęs 
iš beždžionės, iš jų susilauksi 
didžiausios paniekos ir neapy
kantos. Su tamsiais žmonėmis 
evoliucijos mokslo šalininkai 
turi būti atsargus. Suprantama, 
kad tarp beždžionės ir žmogaus 
yra didelio skirtumo. Kada mes 
kalbame apie žmogaus gimi
ningumą beždžionei, mes turi
me omeny, kad tas giminingu
mas yra kokių trijų ar keturių 
milijonų metų senas. Visa bė
da su tamsiais žmonėmis yra 
tame, kad jie nepajėgia su
prasti ką gali padaryti laikas. 
Visus reginius ' jie yra pratę 
matyti tokiais, kokiais jie, yra 
dabar, o nepagalvoja apie tai, 
kad gilioj praeity svietas at
rodė visai kitaip, negu jis at
rodo šiandie. Negali ignorantai 
įsivaizduoti nė to, kad tolimoje 
ateityje visi šios žemės reiški
niai nepasiliks lygiai tokiais, 
kokiais jie vra dabar. Iš mažai 
protaujančių žmonių dažnai 
tenka išgirsti klausiant, kodėl, 
esą, beždžionės negalima pa- 
versti į žmogų. Jie neklausia 
kodėl Afrikos juododžio arba 
Indijos raudonodžio negalima 
paversti į baltą europidtj. O 
reikia žinoti, kad kaip baltasis 
europietis, taip Indijos raudon
odis ir Afrikos juododis yra 
buvę vieni kitiems giminingi 
apie 250,000 metų atgal. Kei
kia tačiau turėti omeny, kad 
žmogus nuo beždžionės pradėjo 
skirtis daug anksčiau.

Jeigu paimti labiausia nuo 
civilizacijos atsilikusi Afrikos 
gyventoją ir palyginti jį prie 
beždžionės ir žmogaus, tai 
daugelis pasakys, kad jis dau
giau panašus beždžionei, negu 
žmogui. Evoliucijos mokslo 
Žvilgsniu žiūrint, tas Afrikos 
gyventojas civilizuotam žmo

gui yra daug artimesnis, negu 
beždžionei. Paimkite tamsiau
si, labiausiai nuo civilizacijos 
pasilikusį žmogų, kokį tik šio
je žemėje galima rasti, ir įsi
vaizduokite dar tamsesnį, dar 
labiau nu<k civilizacijos atsiti
kusį žmogų ir jus turėsite mu
sų protėvį. Kad tatai yra tiesa, 
mokslas jau senai įrodė. Dau
gelyje šalių atrasta tokių žmo
nių kaukolės. Skaitytojai ne- 
pfivalo nei man, nei kam nors 
kitam tikėti. Nueikite į bet 
kurį gamtos arba istorijos mu- 
zėjų ir patys gerai įsižiūrėkite 
į gilios senovės žmonių ir bež
džionių kaukoles.

Sužinojimui žmogaus kilmės 
i)e būtinai reikia eiti į gilią 
senovę) Gerai įsižiūrėję į šių 
dienų civilizuotus žmones, mes 
pastebėsime daug dalykų, ku
rie aiškiai pasako iš ko žmo
gus yra kilęs, žmonių karingu
mai ir žiaurumas yra senovės 
necivilizuotų žmonių liekana. 
Be to žmogaus kūne iki šiol už
silikusius rudimentus nieks ki
tas negali išaiškinti kaip tik 
evohicijos mokslas. Kodėl vy
rai turi krūtis? Dvasiškiai, ku
rie aiškina, kad Dievas sutvė
ręs žmogų, į tą klausimą ne
atsakys. Tik evoliucijos moks-, 
las duoda į šį klausimą pa ten
kina utį atsakymą. Vyrų krū
tyse yra užsilikusios nykstan
čios, Lvt dar visiškai neišnyku-

s pieno liaukos. Vyrams jos 
nereikalingos, žmogaus evoliu
cijos mokytojai sako, kad ta 
grupė gyvulių, iš kurią išsi
rutuliavo žmonės, patinėliai pa
dėdavo patelėms penėti kūdi
kius. Todėl tat vyrų krutu ru
dimentas tebesivelkaį iš gent- 
kartės į gentkartę. Kam, paga
lios, reikalingos žmonėms iš
laukinės ausų krenfzlės? Gir
dėti jos mums nepagelbsti. Ar 
šitie žmonių rudimentai nepasa
ko, kad žmonės yra kilę iš gy
vulių? Žmonių ausų kremzlės, 
žinoma, nėra lygiai tokios, (kaip 
kai kurių gyvulių, bet jos turi 
daug panašumo į gyvulių ausų 
kremzles. Žmogus savo ausų 
kremzlių judinti jau nebegali, 
kaip tatai daro arkliai, ir kiti 
gyvuliai, bet pas jį vistiek te
bėra neveiklus, nykstanti kremz
lių judinimo raumenys. Aš čia 
suminėjau tik porą žmogui ne
reikalingų rudimentų. Tokių 
rudimentų žmogaus kūne ana
tomai priskaito virš šimto. Jei
gu pripažinti, kad žmogų tvėrė 
Dievas, tai reikėtų] pasakyti, 
kad jis buvo labai neišmintin
gas. , • '

Žemės viešpačiui žmogui ne
garbė yra prisipažinti, kad jis 
yra kilęs iš beždžionės. Ne visi 
evoliucijoj mokslo vyrai taip 
tvirtina. Vieni jų sako, kad 
žmonės atsirado arba išsirutu
liavo iš tam tikros beždžionių 
veislės, kiti gi sako (pavyz
džiui, prof. Keith), kad žmo
nija kilus iš tam tikros žinduo
lių veislės dar prieš beždžionių 
atsiradimą. Bet ar verta* cjel 
to daug ginčytis? Visi i moksli
ninkai sutinka, kad žmonės at
sirado iš tam tikros rųšies gy
vulių, kurie buvo panašus bež
džionėms, nežin'rint kaip tij į*y~ 
vuiių veislę vadinsi.

Kodėl tačiau žmogus, kilęs 
iš tų pačių žemės gyvūnų, pa
siekė aukščiausį proto išsito- 
bulinimd laipsnį? Kai kuriems 
žmonėms šis klausimas išrodo

labai sunkus. Del to tat vei
kiausia ir pats žmogaus evoliu
cijos mokslas paprastiems žino- 
nėmd yra nesuprantamas. Ir 
vėl mes turime priminti, kad 
atrastieji žmonių galvų kaulai, 
kurie šiek tiek skiriasi nuo pa
prastų beždžionių kaulų, yra 
apie 500,000 metų senumo. Per 
visus tuos šimtus tūkstančių 
metų žmogus ant vietos nesto
vėjo. Jis ką nors veikė, kovojo 
Už būvį, vystėsi ir tobulinosi. 
Šių dienų žmonija yra daug 
šimtmečių evoliucijos darbo 
vaisius. Jeigu paimti žmogų, 
kokis jisai buvo penki šimtai 
tūkstančių metų atgal, tai ji
sai protiniai toli bus atsilikęs 
nuo šių dienų labiausiai nuo 
civilizacijos atsilikusių lauki
nių žmonių. Bet juk ne visi ir 
gyvuliai turi vienodą proto 
pakilimo laipsnį. Viena gyvulių 
rųšis protiniai yra pakilus aukš
čiau, kita —• žemiau.

Mokslininkai * sako, kad ta 
gyvūnijos rųšis, iš kurios žmo
nės pradėjo vystytis, gilioj se
novėj daugiausiai gyveno me
džiuose. Tuo laiku gyvenimo 
sąlygos buvo kitokios, negu da
bar. Anais laikais mat augo 
dideli, vaisiais turtingi miškai. 
Bet kaip dabar, taip ir anuo 
laiku gamtoje vyko peraminos: 
sausžemiai pakilo aukščiau, pra
dėjo džiūti ir miškai laipsniš
kai pradėjo nykti. Anos gady
nės beždžionėms panaši žmo
nės turėjo taikintis prie gam
toje vykstančių sąlygų. Jie vis 
dažiau ir dažniau turėjo ap
leisti medžius ir vaikščioti ant 
žemės. Kiekvienam gali būti 
aišku, kad gyvenimas ant že
mės įeikalauja daugiau rū
pesčio apsisaugojimui bei ap
sigynimui nuo kitų žvėrių. Ko
va už maistą ant žemės darosi 
sunkesnė, negu vaisinguose miš
kuose. Beikalas verčia primity- 
vį žmogų vis dažniau ir daž
niau vaikščioti ant paskutinių
jų kojų.'Kūno svoris, gulintis 
ant paskutiniųjų kojų, verčia 
kojų kaulus ir raumenis stiprė
ti. Pradinis beždžionžmogis sa
vo pirmutiniasias kojas prade
da vartoti kaipo rankas ir pa
starosios įgauna naują vysty
mosi kriptj. Pradinio žmogaus 
patekimas į naujas apystovas 
ame veikti ne tik į jo kūno, bet 
ir į proto vystymąsi. Didesnis 
rūpestis suradimui maisto, rū
pestis apsigynimui nuo kitų 
puolančių žvėrių primityvj 
žmogų vertė miklinti ne tik 
raumenis, bet ir protą. Šį kar
tą į žmogaus proto evoliuciją 
mes nesigilinsime. Tam reikia 
daugiau atsidėjimo ir laiko. 
Apie proto vystymosi procesą 
pakalbėsime kitą kartą atski
rame straipsnyje.

Kad žmogus yra kilęs iš nie
kingesniu jų gyvulių, tatai mes 
sužinome ne vien tik iš atras
tųjų kaulų, sužinome mes apie 
tai ne vien iš žmogaus kūno 
sudėties, apie kurį mokina ana
tomijos mokslas, bet apie žmo
gaus evoliucijos eigą mums aiš
kiausiai pasako atrastieji se
novės žmonių įrankiai. Franci- 
įoje, Belgijoje ir Vokietijoje 
iškastieji senovės žmonių jran- 
kiai ir sukrautieji dabar j ma
žėjus pasižiūrėjimui yra virš 
pusės miliono metų seni. O 
vienok tie įrankiai yra daug 
prastesni, negu musų gadynės 
Afrikos arba Australijos lau-

Iš KŪMUČIŲ OPEROS

Chicagoj prie plataus stryto 
Vėlai naktį ar iš ryto 
Ištvirkėliai alų gėrė, 
Piktą bobą žmogus stverėr

Daug yr kaltas tas vaikinas, 
Kursi prie bobelės kabinas;
Bet bobelės nuvytę kviekelės 
Juos pritraukė prie širdelės.
Kad tos bobos nepristotų, 
Jaunų vyrų neviliotų, 
Neatsitiktų dainų šitų 
į laikraščius prirašytų.
Kai išeina vyras į darbą, 
Tai kūmutės šitaip kalba: 
“Mano vyras taii patogus, 
Kaip dėl senos, šleivos bobos.

Kaip pušės kelmas atšalęs

Kadi ir bučia jam kaip rūta, 
Jis neturi meilę drūtą.

Gyvanašlis.

ŽIOPLIO PASTABOS
Bašo žioplavotas

Kada susirenka didelės mi
nios mitingams ir ramiai sau 
laiko mitingus, tai bolševikai 
net alpsta matydami, kad nie
kas nekelia revoliucijos.

Liepos 8 d. New Yorko or
ganizuoti darbininkai buvo su
rengę dideles demonstracijas 
protestui prieš Sacco-Vanzetti 
mirties 
žmonių 
Sųuare 
pradėta
vadovaujama Be n Goldo chuli
ganų govėda įsiveržė salėn ir 
puolėsi kelt “rrrevoliuciją”. Gol
das nieko nelaukęs šoko ant 
pagrindų rėžt spyčiaus, bet 
publika “labai mylimą” darbi
ninkų provokatorių nuspyrė už 
pagrindų. Chuliganų govėda 
išprovokavo policiją 
gas liko išvaikytas.

pulsiant
mitingą, chuliganai 
mitingą ir jame 
“rrevoliuciją”. 
vikai negalėjo iškęst nepasiro-
dę, kad jie yra provokatoriai 
ir paskutiniai niekšai. Dabar 
jie ųž savo “chrabrostį” galės 
gaut iš Maskvos “pochvalenie”.

Darbininkai turėtų saugotis 
bolševikų kaip geltonojo dru
gio epidemijos. 

* ♦

Standard Oįl 
teikė 50,000,000
lą sovietų Rusijai, 
apie 
tuojau ant pirmo puslapio įdė
jo žinią su “ekstra” antgalviu.

Kam čia to džiaugsmo reikia,

bausmę. Virš 10,000 
minia susirinko Union 
svetainėn, kur buvo 
prakalbos. Netrukus

ir mitin-

Pirm darbininkų 
laikė savo 

nutarė kelt 
Matote, bolše-

>!«

kompanija su-
dolerių pasko-

S užmojusi
tai mūsiškė iezednevna

lino šventai Maskvai buržuaži- 
nių dolerių. Sekant Lenino te
žins reikėtų labai nusiminti, nes 
doleriai kapitalizmų platina.

* * ».’«

Smetona savo manifeste sa
ko, kad dabartinė Lietuvos 
(smurtininkų) valdžia stovinti 
už piliečių reikalus ir teisybę.

Pasakyk tiktai teisybę apie

guodamas Baltrušaitis “Aidą”, 
kuris visai neišdavė jokio ai
do, kaip iežedncvna pranešė, iš
perėjo “Čikiną’’.

Jeigu bus “Rusteris”, tai gal 
ir giedos, bet jeigu 
tai, žinoma, bus tas 
atsitiko su “Aidu”, 
bus “šarap”. 

♦ * *

Trockio ir Zinovjevo teziai 
labai įkaito. Kad atvėsinus jų
dviejų težins, Stalinas ketina 
pasiųsti juodu į šaltąjį Sibirą.

Vokiečių Raudonosios Pagal
bos (Rote Hilfe) 
line buvo gavęs 
$20,000 sėdinčių 
munistų vaikams 
pašalpos niekas negavo.

Sužinoję apie tai kai 
sakytos draugijos nariai 
į centrą ir pareikalavo apy
skaitos, 
finansų 
laukan, 
talizmo 
mušti reikia.

“Čikinas”, 
pats, kas 
Vadinasi,

centras Bcr- 
iš Amerikos 
kalėjime ko- 
šelpti. Deja,

kurie 
nuėjo

Ažuot davęs apyskaitą, 
komitetas išmetė juos 
išvadinęs juos “kapi- 
šnipais, kurie tik už-

* *•

velnių.
♦ * ♦ 
Brooklyno

reikalų ministerija

aparate šiuo metu

Nesenai 
be” rašė:

“Vidaus 
surinkusi 
valdžios
randasi 281 svetimšalis valdi
ninkas. Iš jų pasirodo, galima 
atleist veik visus, apart kokių 
50, o jų vieton įdėti lietuvius. 
Ministerija klausimą įnešė mi- 
nisterių kabinetui ir, spėjama, 
kad neužilgo prasidės 
šluojimas svetimšalių 
valstybinio aparato.”

“Lietuvos Žinios’’, 
sios šiuos žodžius,

geras 
lauk iš

išeitavu- 
pašiepia

“Įdomu kaip svetimšaliai, ne 
lietuviai, ‘šluos’ svetimšalius.” 

♦ ♦ *
Clcvelando “Dirvos” dirvonų

ko, kad Sandaros seime “so
cialistiniai” tąutininkai ėmę vir
šų ant “patriotinių” tautinin
kų (suprask fašistų). Taipjau 
dirvonų artojai abejoja dar, ar

Sandaros seimo tarimai busią 
legališki, nes, girdi, balsavi
muose dalyvavęs tiktai trečda
lis delegatų.

Suig “Dirvos” teorija išeina, 
kad sandariečių yra ir “sociais- 
tinių’’ ir “patriotinių“. O kaip 
su “bolševikiniais” sandarie- 
čiais? Sandaros seime nė vie
nas socialistas nebuvo priimtas 
prie Sandaros, o vienas bolše
vikas daktaras buvo priimtas.

Dabar tas daktaras SLA bol
ševikų kuopoj veikia bendrai 
su tavorščiai. Kada kuopa liko 
“susplitinta” į du šmotu, tai 
sandariečiai pasitraukė iš bol
ševikų gengės ir pasiliko 36 
kuopoj, o daktaras agituoja 
už bolševikų gengę ir rašo “ras- 
kozus” icžedncvnoje.

Vadinasi, sandariečiai turi ir 
“bolševikiškų” sandariečių. Iš
eina, kad Sandara jau “suspli- 
tino” į tris “partijas”.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

j

$10.000 £ policy
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio 
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių

Inter-OceanCasualtyCo
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

If sustained 
in the 

manner 
described in 
Paragraph 1

If sustained in 
1 the manner de- 

sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

Life ..........„.................................................$10,000.00 $500.00
Both Hands ...............................................10,000.00 500.00
Both Feet ...................................................10,000.00 500.00

Sight of Both Eyes .................................. 10,000.00 500.00
One Hand and One Foot.......................... 10,000.00 500.00

One Hand and Sight of One Eye ........... 10,000.00 500.00
One Foot and Sight of One Eye.............. 10,000.00 500.00

Either Hand .......................... .....................5,000.00 250.00
Either Foot................................................. 5,000.00 250.00

Sight of Either Eye ..................................5,000.00 250.00

Skaitykit ir Pagalvokit
Apsaugokit save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. . Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratų.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti j NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

To the Insurance Dept., Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c. 
ir liudiju kad —

| Į Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
Šitą plicy per vienus metus.
Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus. 
Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu į savai
tę 18 centų.
Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

.............. ..... . ...........   Amžius .........  
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas ..........-..................  -............
Gatvė Adresas
■Miestas ...........
Užsižmlmas ...

Frisiųskit Šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, III.

ir liudiju kad —

Padėkit J"!
ženkleli ’ 
j tinkamą 
kletkutę 

paženklinimui 
savo 
atsakymo 

i

Vardas...... ..........

Valstija

.... Apt.
Tol.......



NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, Liep. 29, 1927

Nedėlioj

<■*
K. Požėla

Sis antras atletinis Naujienų 
piknikas bus dar didesnis ir 
dar gražesnis negu pirmiau 
buvę Naujienų piknikai. Žino
mas lietuvių lengvojo svorio 
čempionas-Karolis Požela-su- 
organizuos visus žymiausius 
lietuvių atletus ir parodys to-

Rengia

Milžinišką Atletinį

kių mandrybių ir štukų šiame 
Naujienų piknine, kokių dar 
iki šiol nė vienam neteko ma
tyti. Todėl būtinai dalyvauki
te visi šiame Naujienų atleti
niame piknike. Čia bus juokų, 
džiaugsmo ir smagumo kiek
vienam iki valiai.

METGROVE, Biue Island, III
Pradžia 10 valandą ryto. Tikietas asmeniui 50c.

Kviečia visus atsilankyti, NAUJIENOS



I

Penktadienis,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland

paskirtos telieeius p. Valerija Pučkorie- 
Ba- nė, 
IMH

buvo mer- 
K.t Bružai- 
su mėlyna 

p. Liudkevičienės skir-

ratelio pirmininko, J. Puč- 
koriaus žmona, pavaišino gar
džiu keiksu, ir tada visi sykiu 
išvažiavo wmo.

Roseland

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Batelio išvažiavimas praėjusį 
sekmadienį į Palos Park miš- 

I kus buvo sėkmingas. Be rate- 
licčių, dalyvavo daug svečių. 
Visi linksmi šnekučiavosi, vie- 

I nas kitą vaišino, kas ką turėjo 
atsivežęs; jaunimas žaidė, mė- 

I tidami bolę, ir kitas žaismes 
žaizdami. Paskiau jau pradė
jo žaisti ir suaugusieji.

Toliau buvo lenktynės, 
miausia buvo vyrų. Vyrai 
iv j o nusiauti čeverykus ir
dėti į krūvą, pribėgęs apsiau
ti išbaigti bėgti iki paskirtos Į 
vietos.

i doba, 
/ dovaną.

Pastaba: Mano ofisas dabar randas) 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSII 
OPTOMF.TRISTAS

rinkimai įvyksta kiekvieno me
nesio antrą ularninką Aušros 
kambariuose. Tuose susirinki
muose yra svarstoma ir nuta
riama įvairus dalykai. Apie 
juos būtinai turėtų būti paduo
dama laikraščiuose visuomenes 
žiniai. Bet iki šiol tai nebuvo 
daroma.

, Gal nekurie sakys, kad ne
buvo kam. Tai butų visai ne
teisingas užmetimas. Yra j 
žmonių, kurie netingi suteikti] 
žinių laikraščiams. Tą ir Sąry
šio delegatai permatė, kad jie 
turi darbščių delegatų, kurie 

Sekamas tošis hus sekmadienyj visokiais budais darbuojas Auš- 
Ateinantį sekmadienį Golden ros knygyno naudai. Apie jo 

išvažiavimą už- Star kliubo besbolo jauktas los darbus teikti žinias laikraš- 
svetainėj. South Chicagoj su So. Oak bes-'ciams pavedė išrinktam korės-1 

parke, pondemtui.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Or. J. W. Beaudetle
Golden Star Kliubo beisbolo 

jauktas lošė bolę pereitą sek
madienį, liepos 25 dieną, Chi
cagos lleights, Illinois, su Har- 
ding Athletic Club jauktu.

Golden Star Kliubo jauktas 
laimėjo. Jis gavo 14 bėgimų, 
o/ Hard ingai tik 6 bėgimus.

Well, ne veltui lietuvių jauk
tas ir nešioja tokį gražų var
dą, kaip Golden Star: jis sten
giasi palaikyti ir palaiko savo 
skaisčią žvaigždę aukštai.

• ’ .r-••■.kf r.'

Kitoje vieloje turėjo savo iš
važiavimą Lietuvių piliečių po
litikierių kliubas. Turėjo iš 

į muzikantų lietuvišką 
lenai baliavota daug 

Buvo matylis ir 
Kliubas turėjo 

papso ir

I
| keturių 

mažų muziką.
laime-

Grojo

Pil

šaukšte kiaušinį iki 
vietos. Laimėjo L. S. M. 
telio skirtą saldainių dėžę 
nia Apulskienė.

Trečios lenktynės 
ginų. Laimėjo j»-lė 
tė auksinį žiedą 
akute
ta dovaną.

Buvo dar lenktynių 
vaikų ir merginų, kurie 
jo mažesnes dovanas, 
muzikantas su armonika,
daugiausiai lietuviškus šoklus, 
bet neajjsilenkta ir su rusišku 
kazokėliu, kurį labai gerai šo
ko Joe. Bet labiausia visus ste
bino senukės 70 m. ponios Ar
malienės Geštautienės, gal ge
riau žinomos ponios Kenstavi- 
čiaus molinos, šokimas/ kuri 

(bytino ir nekurtuos jaunuosius.
Visą laika Batelis vaišinot I * *svečius šaltu lemonadu. Paskui 

nu, prieš vakarą, Ratelis vai- 
'šino svečius su “red hots” ir 

.... ... , 'rodosi, išteko visiems; TadaLaimėjo Albertas Ka- .... ... ,, . ..T .. . . , svečiai įau pradėjo skirstytis,Jono Šimkaus prirengtą' .... , i , ,‘ivažiuoti namon. Liko dar ke
blios mašinos, važiuotojai (jos), 

Antros ouvo moterų lenkty- kurie norėjo visi sykiu važiuoti 
nes, kurios turėjo nunešti namo. Likusius svečius ir ra-

i.

Tau Smetona važiuc
ja pasikinkęs libera* 

liškus fašistus! Buti- \\

nai kiek vienas įsigy
kite Juokų mėnesinį 
žurnalą “Rimbą” ir(į 
pamatykite kaip jis važiuoja ir kas jį veža. Dėk 
konvertan savo antrašą ir 10c tuoj “Rimbas” 
bus pas tamstą. O jei prisiusi $1, tai “Rimbas” 
per visus metus tamstą lankys nešdamas links-
inuiną.

“RIMBAS”
1 Bateman Place So. Boston, Mass.

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Krašta

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 — 15 dienų; kab- 
legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

skirtingiau.
pavargusių.

sau alaus, 
komitetų nieko neat- 
pradėjo papsi} parda- 
10c. pašaliniams. To-

vienas iš 
si klausęs 
vinėti j)o 
kis pasielgimas padarė daug 
nemalonumo visiems dalyviams. 
Piliečiai savo 
baigė Struniulo
Ant galo liko keletas piliečių, bolo jauktu 
kurie, važiuodami namo, i

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet]j

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CKAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Marąuette Park

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas v da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

......................... i Bcssmer parke,' Pondemtui. Bet koiįasponden- 
užsl-kuris randas i prie 89-tos lietas labai mažai parašo korės- 

manė persitikrinti, kurio auto- Muskegon avenue. 1 
mobilius turi daugiau spėkos, aidės 3 va; pc pietų.

ir apielinkių 
lietuviai maloniai kviečiami at
silankyti pažiūrėti šių imtinių.- 
Jos bus labai įdomios. Atvyki 
te visi, kurie tik galėsiteI 

Golden Star Kliubo 
Korespondentas 2-ras.

Ir susivažiavę vienas prieš ki-, 
tą pradėjo stumti, žinoma, vie
nas vis turėjo būti pergalėto
ju. Nukentėjusiam atstume 
bamperį iki pat rato, taip kad 
tasai nebegalėjo važiuoti. Daug 
žmogus vargo turėjo, kol bum-, 
perį atliuosavo. Kokiam spor
tui pritinka tokios 
spręskite patys.—Rep.

Pranešimas

im tynęs

Nacionalis pildantis sekerto-

Lošis pra- Pondencijų į laikraščius. Kuo
met delegatai susirinkimuose 
pareikalauja iš jo raporto,’ ji
sai dažnai pasisako, kad nepa
rašęs korespondencijų. Kada 
jau ir jisai neapsikenčia tą pa
čią melodija kartojęs susirin
kimuose, tada nepasirodo susi
rinkime.

Town of Lake
Davis Sųuare paikutis

Pirmadienyj, rugpiučio
rius Amerikos Asociacijos Seno dieną, pamokos tiems, kurie no-. 
Amžiaus Sulaukusių Apsaugai, rį tapti šios šalies- piliečiais, i
Abram Epštein, kalbės susirin- pamokos veltui visiems. Pra-. 
kimui, kurį rengia Jaunųjų So
cialistų Lyga, Douglas parko 
Labor Lyceum’e, Kedzie ir Og- dieną, 

penktadieny, liepos apje medžius ir miškus. Paša-den avės
29-tą dieną. Pradžia 8 vai. va
kare. Įžanga dykai.

džia 7 vai. vakare.
Ketvirtadieny, 

paskaita berniukams

Kuomet toks korespondentas, 
užėmęs svarbią vietą Sąryšyje, 
nerašo apie draugijų Sąryšio 
įvykintus darbus, tuo tarpu tu
ri progą plūsti viešai Aušros 
knygyną puskvailis. T" 
dento yra priedermė atsakyti į 
tuos nepamatuotus puskvailio 

:užmetimus apie viešąjį Aušros] 
1 knygyną.
Sąryšio 

rugpiučio 41 ^®i^kia sutinka,

Musų kolonija auga kaip 
ant mielių. Pereitą savaitę 
atsikėlė gyventi čia “Naujie
nų” manadžeris p. J. šmote
lis—apsigyveno savo šauniame 
bungalow’e, prie 71-mos ir 
Campbell gatvių, viename iš 
dviejų, kuriuos pirko iš p-no 
Antano Černausko, tarpinin
kaujant p. Visbarui ir advoka
tui K. Gugiui.

•Kitas “Naujienų” stabulės 
stipinas^ Julius Mickevičius, nu- 

I pirko <du dezidenęijos lotu: 
. r .. '£Įmano . statytis namą. Pardavi- 

’lme lotų tarpininkavo žinomas 
y)l^op2(?n‘|realestateninkas St. Dargužis.

Marąuetto Gyventojas.

Seniausia įsteigta linija

South I
Haven i

kos bibliotekos prižiūrėtojas. 
Pradžia 4 vai. po pietų. Klega 
medžių darbų berniukams.

i, rugpiučio 6, 
paveikslai rodomi

Pranešimas šeštadiei
Penktadienyj ir šeštadienyj krutamieji 

aeroplanai lekios virš Chicagos lauke, 
garsindami milžinišką masinį 
mitingą, kuris 
užtarti Sacco ir Vanzetti. Mi
tingas įvyks 3 vai. po pietų, mių vaikams

30 dieną mergaitėms) mokytoja, mokina 
parke, VVashington bou- Davis parkutyj kiekvieną ryt- 
ir Ogden avė. Bukite 
galite.

Antradieny j, rugpiučio 2 die- 
rengiama tikslu Iną, gros benas 8 vai. vakare.

P-lė O’Farrell, vasaros žais-
(berniukams ir

šeštadieny j, liepos 
Union 
levard 
si kas

North Side

vi-

Iš SLA. 6-to Ap. išvažiavimo

Liepos 24 d. Jeffersono gi
rioje įvyko ši o 
žiavimas, kuris 
gas. Publikos 
žus skaitlius,
northsidiečiai,. ypatingai puikus

apskričio išva- 
buvo pasekmin- 
atsilanke gra- 

daugiausiai tai

metįj. Siųskite pas ją kūdikius.
Pradedant rugpiučio 1 diena 

bus kontestai gimnastikos salė
se taip bernaičių, 
nų. Laimėjusieji 
liūs.

Pirmą rugpiučio 
visa eilė plaukimo

kaip mergi- 
gaus med*!-

savaitę bus 
kontestų.

Nedėlioj, marš visi i 
Černausko daržą

Ateinantį nedeldienį Chicagos 
Lietuvių Draugija Savitarpinės 

► pikniką 
Černausko darže, Justice Park. 
Sulinę iitpasakoj imo x>ilcnil<o 
rengimo biznio komisijos— pik-

Dabar knygyno ir rr/r^’rx "X T A T 
korespondentas tyli,I 1^ f 1 Į\l I 
tinka, kai niekinai XX. A X X.

apšvietos įstaigą per savo ga-|. • p
zetą puskvailis, kuris save va-L f ■
dina pusžemaičiu. čia jį dau-| W
giausia vadina puskvailiu, reiš- !(/
kia—pagal darbų jam duoda iri 
slapyvardį. I v ,, L .

Prašalina Skausmą Tuoj
Piimas Sąiyšio išvažiavimas Į bukimo—vjena minutė po uždė-

įvyko liepos 17 d. VVashington jimo. Dr. Scholl’s Zino-pads ir 
lleights miške. Publikos buvo skausmas pranyks.,Kuomet komas 

” | išgydomas jis neatsinaujina. Jei
daug. Buvo lietuviška muzika, I nauji čcverykai erziną tą vietą, 
lenktynės ir įvairios žaismes. I Zino-pad pataiso viską. Senas būdas ......... ... . . I piaustymo kornų abra vartojimas
Atsilankiusieji linksminosi, I rūgščių yra pavojingas.
tCmstant pradėjo skirstytis, ei-1 Dr- Scholl’« Zino pąds yra saugus, anti- 

ti, važiuoti namo. Visi paten-1 «ąl'»a kornų priežastis—Uinimą ir spąu- . . . . I ditną ceverykų. Apttckose ir ccverykykinti buvo tuo išvažiavimu. Są- I krautuvėse. Kainuoja tik biskį.

ryšiui liks pelno apie porą d^-Į DX Scholl’s
setkų dolerių. Antras jo ra-1 
važiavimas įvyks sekantį sek-1 
madienį, liepos 31 d. \\ ashing* I Uždekit vieną ir skausmas pranyks 

-ghts miške, 107 gatves Į 
ir Racine Avė. šiame išvažia
vime bus lietuviška muzika, 
Jonaičio tymas ir kitokių įvai
rių dalykų. Visi būtinai turė
tų atsilankyti šin išvažiaviman 
pamatyti įvairių naujų dalykų.

—Delegatas.

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant šita gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas 
“IROQUOIS”

Nėra dulkių Nėra suodžių
Tiktai

75c
ROUND TRIP DAILY

Lee v e Chicagrd daily 9:46 a. m. Home 
9:80 p. m. Saturday 2:30 p. n. 
Night Boatei Friday 10:80 p. m. 
C.»„rd*» t O. m.

Ncdėl. ir subatoj Romui trip $1.50 
Pigiomis kainomis Cafeteria

Collegiate Orkestrą

ŠOKIAI DYKAI

“Z BENTON
CftC HARBOR

& ST. JOE
Lmv« Cbic^go 8 a. m. Daily 
Eacapt Saturday and Sunday

Thronjth Ticketa to all Shore Line Motor 
Co*eh Co. polnta via Sontb Haven

8AUGATUCK ....
HOLLAND .........
GRAND KAI’IUS. 
GRAND HAVEN . 
MUSKEGON .... 
l’AAY EAJK LAKE,____  ___
Scotsonia (Lith-Monor) $1.25 
Aliam i Park lleoch ..........  $125

, Dirėct conncętlorii fOT GItn. AiUaajD.
Pullman. Banjor, SHver-Saddlo Lale*. 
Booaevelt Kilia and Shore Creat.

I All schcdulea dayllghl aaving tlme.
South Haven Line Doclta—N. W. Eųd af i 
Municipal Pier (Grand Av. & Chicago 
Av. care to pier).

Phone Superior 7800 _ .

Thru Fmm 
......... »1.75 
......... 2.36 
..........8.20 
•V... 3.06

WENNERSTENS
"NJohemian (Topo

TIKRI APYNIAI
TURTINGAME SALYKLE

skaitlius Moruing Star kliubie- Pašalpos turės savo 
čių. 

KaiĮ> visuose išvaži;iviimu>s<', 
taip ir šiame, nieko neptiprasto ’ 
nebūta. Tik vienas 
reiškinys, tai kad p. V- And- j ~ . . ..
riulis, “Vilnies” red. ir pora jo ganėtinai, nes vien narių Drau- 
sėbrų 
Ko jie 
sunku 
girdo, 
busiąs

lig keistas nikus turėtų būti tikrai sau
nūs. Svietelio turėtų būti irgi

Tei. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

' GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir^jjS 
nebrangus, todėl 
neturime išlaidų už- VaRH 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. II.I..

Laiškai Pastoje
šie laiškai yra atoję iš Eu- 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriausjjį paštą (Clark 
ir Adams gaivią) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
do\v” lobej nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką d enų nuo pa
skelbimo.

501
506

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Bulzaniuutojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 . 
ir 2199

TIKRI APYNIAI
NIEKUR NĖRA TOKIU

KAIP ŠITIE M; ,
NE/ NEI VIENO

stipčiojo atskirai vieni. Jg-į ja turj artj tūkstančio, o kur 
norėjo ir ko laukė, tai narių draugai ir pritarėjai 
pasakyti. Jie, mat, nu- Draugijos? Tūli žinovai sako, 

išvažiavime j<a(] piknikas turėtų būti pir- 
savo didu- 

užuodęs, jų štabas ir atsiuntė'mu. Kiek man asmeniškai te- 
“spikerių”, bet vėliau sužinojo, ko ištirti, —visų kampų Chi- 
kad čia nemanoma programas' cagos lietuviai rengiasi vykti į 
laikyti, tai tuoj p. V. Andriu-'šitą Į?ikniką, jeigu oras bus 
lis nudūlino iš kur atėjo, ir ta-, gražus. O oras privalėtų irgi 
vorščiai pasakė prakišau pus- būti tą dieną gražus, nes šitai 

Draugijai visi Chicagos ir pro- 
Publika linksminosi ir žaidė tingiausi lietuviai priklauso.

—1----- . Pasekmės 6-tam i —Draugijos patriotas.

kad šiame i
programas ir kalbos. Tą’mas į)0 “Naujienų 

mu. <

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir
by stės.

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
32*18 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Alekna Jonas 
Cizinauskui Antanui Mis 
Gerb. Eva Gasparai tone 
Jaskela Eilėn 
Karpys Kasimier 
Nainiui Frank

y

Taigi, taigi.dienį kaip į.

Antanas StirtosRoseland

BILLY’S UNCLE

517
518

pa
sus i-

V J Strazdui
525 Norkus Villim
526 Palmei* Kazimeras
510 Valancauskis Stanislavas
545 Zebelis* Maik

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

iki sutemos. Pasekmės 6-tam I 
apskričiui bus geros.—Šarka.

Draugijų Sąryšio, kuris 
' laiko Aušros knygyną,

bifc tVkKV
Į t LOUkKi-t •

k bOOe. MA.KM4G

HE?

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės į Naujienas.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
taip Naujienos.

A V=OOV‘

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 26 dienų, 7:15 valandą 
ryte, 1927 m., sulaukęs 36 me
tų amžiaus, gimė Kauno red., 
Raseinių apskr., Nemakščių pa- 
rap., Pataičių kaime, Amerikoj 
išgyveno 22 m., paliko didelia
me nuliūdimų moterj Agotą po 
levais Slunkaitė, dukterį An
taniną, sūnų Antaną, sesęrj 
Agotą, 3 švogerius, Juozapą 
Blažį, Joną ir Juozapą (Stankus, 
pusbrolį Kazimierą Karpis ir 
gimines, o Lietuvoj 5 brolius ir 
2 seseris. Kūnas pašarvotas, 
randasi 2527 W. 45th St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Lie
pos 30 dienų, 8:30 vai. ryte iš 
namų bus nulydėta į 'Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Antano Stibris gi
minės, draugai ir pažįstami e- 
sal nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pa.skutin} patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, moteris, vai 
kai seseris, švogeriai, pusbro
lis ir giminės. Laidotuvėse pa
tarnauja grabi ’ ius Eudeik ;.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuviški komunistai 
Amerikoj

Ko siekia lietuviškieji 
komunistai

Kokiam tikslui naudojama 
aštrioji komunistų disciplina? 
Lietuviai komunistai yra tvir
tai įsitikinę (taip vadai lxmt 
stengiasi įtikinti “pieškas“), 
kad į dešimtį metų jie užka
riaus Amerikos lietuvių vieni
ji gyvenimą. Pasiims stambiau
sias organizacijas (ir pirmon 
galvon Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoj), gi tas organizaci
jas, kurių negalės užkariauti 

sugriaus, sudraskys, kad jų 
nei žymės neliktų.

Komunistą? dirba kliubuose, 
pašalpinėse organizacijose; jie 
tveria vaikų draugijėles. Ko
kiais tikslais? Ar tam, kad pa
gelbėti tėvams išmokinti jų vai
kus lietuviškai rašyti, skaityti? 

Jie dirba tam, kad pasiga- 
tėvų simpatijas. Jų suineti- 
yra tokie: tėvai ir jų drau- 
priklausantys draugijoms,

vus 
mai 
Ra i, 
į kurias komunistai skverbiasi, 
jei ir netaps komunistais, tai 
neturės nei pasiryžimo priešin
tis komunistų užmačioms. Ko
munistai tveria vaikų draugi
jėles tikslu “nuginkluoti prie
šus” draugijose.

Pirm poros-trejeto metų ko
munistai buvo nutarę lysti ne
tik į pažangiąsias, netik į vadi
namas laisvamaniškas draugi
jas, bet ir i parapijines, tie
siog j parapijas. Komunistų bu
vo planuota turėti parapijose 
savo žmones, kurie teiktų pra
nešimus, kas veikiama parapi
jose. Kad tokie ‘parapijonai’’ 
netaptų išvilkti kartais aikštėn, 
iš jų reikalauta tik raportų tam 
tikriems komunistams, kurių 
žiniai buvd pavesti parapijų 
reikalai. O jau šie pastarieji 
turėjo duoti raportus ir infor-

j nnioti komunistines minias,pą kuopą Chicagoj, arba kuopą- 
kaip reikalai klojasi parapija-1 VVorcester, Mass. Juk Worces- 

,se. perto kuopa paskutinin Susivie-I
KcuniRtai ir Susivienijimas gijimo seiman buvo pasiuntusi Personai

Lietuvių Amerikoj Į »ene 17 delegatų I Ir kad butu-
I met matę, kaip komunistai gne- ---------------—-

Jau kad komunistai savo Lf dantis, kai vienas šios kuopos n
; komisai us laike net paiapijo* I delegatas pasirodė einąs ne su ko apie 25 metus tam atgal.
1 tai; galite numanyti, jog I o Sll nriešinaa nuse’ Antanas Lideiko, išvyko apie 18| laisvamanių draugijų, ypač tur- ' ’ P g P _ "etų tam atgal į čikago arba Bosto-
j tingesnių finansais ir skaitlin-Į Reikia kiek'plačiau pakalbėti Bronislovas Lideiko, išvyko apie 
gesnių nariais, jie nei minutei I *r aPie vadinamą “nakinimą” kai’ in metų atgal į čikago arba Bostoną, 

I nepuleidžia iš'savo minčių. kurių Susivienijome darbuotojų, Ju
Taijį tikrenybėj ir yra. Ka-1 nors jie ir neįeina į Susivienimo, tanui (sūnūs Dominikoj Milmontavi- 

dangi visų jų triksU, intrvgų, I Centro valdybą. “Naujienos” ir ^iui, Malūnų gatvė 62, b. 5, arba pra- 
visos jų darbuotes nėra jokios I Grigaitis, — komunistų protą- (.higan Avė., Chicago, III. 
galimybės čia išpasakoti, pri-lvimu, Grigaitis ir “Naujie- ,

1 seina pasitenkinti tik vienu j nos“ yra daug didesnė kliūtis už- 
jų darbuotes pavyzdžiu Su-1 kariavimui Susivienijimo, negu 
sivienijime Lietuvių Amerikoj, Į patys Susivienijimo viršininkai. JIEŠKAU darbo duonkepykloj arba 
ypąč Chicagoje. Aprašinėti jų I Bet apie tai vėliau. Jie tečiaus Rrosemėj, turiu gerą patyrimą. 3362 
darbuotę kitose organizacijose I nepaleidžia iš akių ir kitų prie-i S0, Ha,sted st* 
gal ir nereikalinga, kadangi ji Į §įngų jiems žmonių. Kaip su 
yra daug-maž panaši visur. I įajs žmonėmis komunistai kovo-

Didžiausios domės lietuviai Į la* hus geru pavyzdžiu kova 
komunistai kreipia šiuo laiku j I prieš Dr. Montvidą. Iki Wilkes[ 
Susivienijimą Lietuvių Ameri-Į Barrė seimo, jei pamenat, ko-1 
koj ir į rubsiuvių Amalgamei- munistai prieš O-rą Montvidą , .
tų lietuvių lokalus. Ret y pati n- viešai neišeidavo. Andriulis ti- (leI tinkamo reiulauninko. Raktai 2 
<T»i į Susivienijimą. Kodėl? At-|krindavo savo draugus, kad jis fl. front. 3711 S. Halsted st. 
sakymas ne sunkus: ši organi-1atvesiąs daktarą pas komunis-i 
zacija yra turtingiausia visų tus. Kadangi I)r. Montvida«,l 
lietuvių organizacijų Amerikoj. I kaip žmogus profesijos, kuri rei- 
Paimsi Susivienijimą, reiškia | kalauja daugiau atydos jai, o vi-! 
kontroliuosi svarbiausią “stra
tegišką“ poziciją. Komunistai 
galvoja taip: užgriebsime Su
sivienijimą, galėsime važinėti 
»M) visą Amerika jo reikahiis. 
Turėsime pakankamai finansi
nes paramos. Galėsime daugiau 
veikėjų palaikyti. Mes turime 
uivo A. L D. L. D. Ji yna tik 
kūdikis palyginant su} Susivie- 
njimu, o vienok kokiu neįkai
nuojamu turtu ji mums buvo 
ki šiol. Bet ar galima mūsiškę 

komunistų' Literatūros Draugi-1 prasidėjo “nakinimas 
ią sulyginti su Susivienijimu?| 
Vai, musų organizatoriai nuo 
\tlantiko iki Paeiti ko galės 
keliauti Susivienijimo lėšomis.

Jei jau šiandien mes išvysto
mą tokios galios, kad įvarėme 
baimės menševikams ir tauti
ninkams, tai kokia musų ga
lia bus, kai paimsime Susivie
nijimą !

Priemonės Susivienijimui 
užgriebti

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

1 * « 1 * 1_ • a _ • o I « a . _ I / I’iJXUI<iS 1 "H UI O VclS j V/IX ei,komisarus laike net piuapijo-1 delegatas pasirodė einąs ne su ko apie 25 metus tam atgal, 
se, tai; galite numanyti, jo# I jais, o su priešinga puse! 2) Antanas Lideiko, išvyk.

būti abejones, kad ko- 
teisingai įvertina ne
svarbų Susivienijimo,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI cigaretų, kendžių, 
notions krautuvė sykiu pu namu. Ap
leidžiu miestą, 1707 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Auditorium Čhop 
Suey House ir restaurantas ant 3202 
So. Halsted St., 2 lubos. Labai tvirta 
ir atsakominga įstaiga. Turiu parduo
ti, nes turiu kitą biznį. Galima ma
tyti visados.

Jos KAULAS, Sr.

Situation Wantcd
Darbo Ieško

Furnished Rooms
RENDON kambarys vienam ar 

dviem vaikinam. 4516 S. Fairfield Av.

For Rent

Help Wanted—-Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
_ , j i darbo. Gera mokestis, kambarys irromėnės kovoms, perdaug ne- vulgis 1730 So< Halsted st. 

ufaituodavo“ su Andriuliu dėl ----------------------------------------
visokių Maskvo? tezių, tai 
dri Andriulio galva padare 
dą, jog daktaras ilgainiui 
Juosiąs komisarų globai.
i \Vilkes Barre seimą Andriulis 
urisitaikė nuvažiuoti Dr-o Mon- 
tvido automobiliu. Bet parva
žiuoti jau nebeparvažiavo.

Seime Dr. Montvidas griestai 
išėjo prieš komunistus. Na., ir 

Dr. Mon-

man-
• v įsva-
pasi-
Net

REIKALINGA indų plovėja, supa- 
tyrimu. 5456 So. Michigan Avė.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, $9.00 j savaitę, geri namai. Dr. 
I. H. Shapiro, 2256 W. Division St. 
Tel. Brunswick 1530.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA darbininkų pardavinėjimui 
Real Estate; gali būt patyręs arba 
ne, tik tinkamas tam darbui, nepaty- 

Buvo išsiuntinėta komu-jru”!us iSmokinsim. Dirbant vakarais 
galima uždirbti $30 j savaitę ir dau- 

fonu Tryangle 7155, W. H. Noveck 
' Realty Co., 1558 W. 79th St., Roor220

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
kendžių Storas. 922 W. 33r<l St.

PARDUOSIU grosernę ir bučernę 
arba mainysiu ant loto ar automobi
lio. 4549 So. Wei!s St.

PARDAVIMUI gazo stotis West 
Sidėj ant Archer Avė. 4913 S. Avers 
Avė.

PARDAVIMUI pirmos klasės gro- 
sernė, dry goods store, saldainių ir 
ice cream parlor. Turiu parduoti greit 
iri pigiai, nes išvažiuoju j Lietuvą. Pa
gyvenimui 3 kambariai. 2643 West 
71 st St.

BUČERNC pardavimui arba mai
nymui. Geroj vietoj. 5026 S. Ashland 
Avė.

TURIU parduoti savo dalį garažo 
dėl ligos. 4642 So. Western Avė.

PARDUODU grosernę arba priim
siu partnerj su mažu kapitalu. 535 W. 
West 45th Str.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų ir 
kitų mažmožiij krautuvė. 3 kambariai 
gyvenimui. 1733 Ruble St.

s.

PARDAVIMUI Soft Drink Parte
ris ir Lunch Room, prie didelių dirb
tuvių, geras biznis. Pardavimo prie
žastis—nesutikimas partnerių. 2246 
Blue įsi and Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pa rda vi m ui________

PARDAVIMUI arba mainymui 40, 
60, 80 ir 160 akrų, improved farmos 
su staku ir mašinomis Indiana valsti-

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 6 kambarių 
bungalow, randasi Marquette 
Manor prie dviejų bulvarų, tik joj'— "75 mynos” nuo Chteagos ant 
vien.as blokas nuo gatvekarių bungatew ąrba2, 4 ar 6 natų. Kou- 
. J . 1 1 . . XT pal Polka, 3756 Ogden Avė. Tel.ir du blokai nuo parkų. Na- Lawndaie 0527. 
mas gražaus modelio, karštu 
vandeniu šildomas, geras skie
pas ir viškai; viskas puikiai ir!įU)Jplu^0*A^ 1 . * j pirkite niekur kitur fa

vandeniu šildomas, geras skle- Didelis Farmų Bargenas Scottville, 
pas ii* viškai; viskas puikiai jr ‘kiJtugpiučio-August 15 d. Ne- 
1 . 1 'pirkite niekur kitur farmų pakol ne
moderniškai įrengta. Lotas 30 matysite musų kolonijos. Reikalauki- 
pėdų. Garažas dėl dviejų karų. te kataliogo.
Ta> yra puiki vietele mylin- R 2 Box gs, seouville, Mich. 
tiems ramų ir patogų gyveni-1__________________________
mą Žmonėms. Savininkas SUtin-j PARDAVIMUI arba mainymui 5,40, 
ka parduoti ant kontrakto ar 1 IDOS
duoti 2-rą morgičių. MatykitlVals 
savininką.

• J. ŠMOTELIS,
1/39 S. Halsted st.

; 60, 80, 160 ir 240 akrų improved far-
i su staku ir mašinomis Illinois 

, valstijoj, 60 mylių nuo Chicagos, ar
ba mainysiu ant bungalow, 2, 4, ar G 
flatų.. Koupal & Polka, 3756 Ogden 

j Avė. Lawndale 0527.

Financial
Finansai-Paskolos

MES PERKAME IR PA-
MT. GREENWOOD pardavimui 6 

kambarių namas ir vienas akras že
mės, labai moderniškas, nebrangiai. . , .„. .
Savininkas 10546 So. Central Park gaminame antrus morgičius j 
Avė. Tel. Mt. Greenvvood 187 1 dvi dienas.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.2 FLATŲ mūrinis biznio namas,! 

Soft Drink Parlor ir 6 kambariai, 2 
karų mūrinis garažas.

Parduodu nebrangiai.
1238 So. 59th St.

arti 59-tos gatvės ir Elizabeth St.

PIGIAI parduodu 8 kambarių rezi
denciją, labai dideli namai, geri dide
lei šeimynai. Asbestas stogas, geleži
niai stulpai ir beams, mūras visur ap
link, 2 karų garažas, brukavote alley. 
Puikioj apielinkčj, arti Katalikiškos 
Bažnyčios, mokyklos ir karų linijų

5654 So. Maplevvood Avė.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgiėių, 

mažas komisas. Teisingai atlikinu 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Kada trynimas Kūdi
ki Erzina

Vartok šaltą, kvepiantį John- 
son’s Baby Toilet Powder ir 
matyk jį šypsantį!

Vartok Johnson’s Baby Soap 
kūdikio maudyklei — Johnson’s 
Baby mostj pašalint odos ne
tvarką.

10^

Pinigus gražiname
už tuščią keną

nistų koupoms paliepimai rink-įjfjaU. Kreipkitės asmeniškai ar tele- 
ti “informacijas apie daktarą 
rinkti paskalas, gandus ir siųsti. ----- L------------ ------------ ,---------
Chicagon, kad, sutvarkius šią, LIETUVIAI! Naujienos turi 
“medžiagą“, pradėti vajų priešI nepaprastai gerą propoziciją 

dėl keletą vyrų, norinčių pada
ryti didelius pinigus per seka
mus keletą mėnesių.

Daugiau žmonių įdomaujan
čių musų propozicija, negu mes 
galime užganėdinti. Jus lengvai 
galėtumėte užsidirbti $100 sa-

ji-
(Bus daugiau)

Bršdgeportas
Joseph F. Budrikas, savinin

kas namų rakandų krautuvės, vaitei. 
3427 So. Halsted St., 1 
(gal jau išvažiavo vakacijoms) 
į Michigan valstiją. Vakacijose 
bus kokią savaitę laiko ar il-

važiuoja Patyrimas • nereikalingas.
Atsišaukite miesto ofisan 

Room 406.

PARDAVIMUI Beauty Parlor, ar
ba parendavojimui. Gera proga. Bar- 
genas, mažai cash, kita išmokėjimais. 
Netoli teatro. 1617 N. Robey St. Tel. 
Brunswick 3883.

PARSIDUODA
CIGARŲ, kendžių ice Cream ir mo

kyklos reikmenų krautuvė arti Lietu
vių-Vokiečių ir Public mokyklų. Taip
gi vieno aukšto kampinis mūrinis na
mas ir 2 karų garažai.

2734 W.48rd St.

PARDAVIMUI kendžių Storas, prie
šais mokyklos, geras biznis, pigi ren- 
da. 2012 Peoria St.

DOVANOS! DOVANOS!
Gaus naujj ir gražų valgo

mojo kaml/aric( setą už dyką, 
kas nupirks iki pirmos dienos 
Augusto mėnesio vieną naują 
murinę bungalovv, 5 kambarių, 
karštu vandeniu apšildomą, 
gražiai išdekoruoti kambariai, 
platus) lotas, arti gatvekarių. 
Nepraleiskit progos pasinaudo
ti dovanomis. Atsišaukit tuojau, 
nes tiktai trys yra.

5097 Archer avė.

Jeigu jums nepatiks 

Pilzenbaur IOO < grynas 
malt eitrakfas

' . • 4 «- .‘i

Geresnis negu byle koks pirmiaus 
Bandytus, (rausite savo g(oseryj 
arba telefonuokite

Haymarket 8335

Negali 
munistai 
paprastą 
kaip strateginės pozicijos, jei jis 
pavyktų jiems užgriebti. Bet 
kaip jis užgriebti? Šis klausi
mas ne vieną kartą buvo svars- giau. Biznio reikalus prižiūrės 
tomas ir lietuvių komunistų su- jo pagelbininkas. 
važiavimuose. Nustatytoji tuo 
reikalu linija yra tokia: eiti Su- 
sivienijiman patiems; traukti 
Susivienijiman visus simpati
zuojančius komunistams žmo
nes; varyti sistemačią nepaliau
jamą kampaniją prieš esamąją ; 
Susivienijimo valdybą ir prieš I 
kitus Susivienijimo darbuoto
jus, priešingus komunistams; 
jei kurių svarbesnių kuopų už
griebimui butų stoka komunis
tų, perkelti ten daugiau “drau
gų“; jei kur pasirodytų, kad vie
tos “draugai“ yra labai žiopli, 

ten siųsti “vadus.“
Dabar keletas žodžių paaiški

nimui šios bendros linijos.
Idant užgriebus Susivieniji- < 

mą, aiku, kad reikia eiti jin. Aiš
ku taipgi, kad simpatizuojantys 
komunistams gaivalai reikalingi 
yra komunistams tikslo siekti. 
Sistematę, nepaliaujamą kampa
niją prieš Susivienijimo virši
ninkus jau yra pastebėjęs kiek
vienas Susivienijimo narys. Ir 
apie tai nėra reikalo kalbėti. 
Bet apie koncentravimą komu-- 
nistų jėgų tam tikrose kuopose 
bus ne pro šalį tarti keletą žo
džių.

Didžiosios Susivienijimo kuo- s- p- bizn'o komitetas., 
pos komunistams yra daug svar 
biau užgriebt, negu mažos. Di-’ 
džiųjų kuopų vardu galima pa
siust i Seimus didesni skaičių' PAJIEŠKAU J^zo Mikelaičio, pir- biųst | aim i. ainesnį skaičių mjau gyveno Chicagoj, o paskiau De- 
delegatų. Didžiosios kuopos tu- troit, Mich. Turiu svarbų reikalą, jis 
ri ir kuo siųsti, kuomet mažosios'^“ "r J' man

kuopos, sulyg konstitucija, gali Elzbieta Pocienė,
siųsti tik vieną ar porą delega- 5810 McVieker Avė.
tų, o dažnai jos visai nė nesiun
čia, ba neturi pinigų kelionės lė
šoms padengti, štai kodėl ma-

I tėmė nepaprastą komunistų 
' briovimąsi ir pastangas užgrieb
ti 183-čią kuopą Brooklyne, 36-

134 N. La Šalie st. 
Klauskite' p«t| Lucas.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI medinis 7 kambarių 
namas, pakraštyj miesto, iš priežas
ties ligos — turiu parduoti. 5816 Mc- 
Vicker Avė.

•Report.

Siuskit pinigus per 
VATUTENAS

CLASSIFIED ADS
Kas, ką, kur, i kada

rengia, veikia ar kviečia

Announcements
Pranešimai

J IEŠKĄ U dviejų duonkepių pirma- 
rankio ir antrarankio prie juodos ir 
baltos duonos, su patyrimu. 1721 S. 
Union Avė. Tel. Roosevelt 3067.

PAAUKAUSIU 6 ^kambarių muri
nę bungalow, žemus stogas, karštu 
vandeniu šildoma. Modemiškas įren
gimas. 4355 Princeton Avė.

PARDAVĖJŲ REAL ESTATE 
SU PATYRIMU

! Labai gera proga vyrui norinčiam 
palaikyti gerą vardą ir padaryti pi
nigų — dirbti geroj ir atsakomingoj

' įstaigoj. Mes mokame 75% komiso. 
Mes turime didelį pareikalavimą. Vei
kite greit.

R. R. PIETKIEWICZ & Co.
2608 W. 47th St. Main Office

3228 W. Ulth St. Branch Office

45 automobilių garažas, reikia {mo
kėti $3000, savininkas mainys ant na
mo arba loto.

3 flatų mūrinis namas su visais į- 
taisymais, kaina $8500, jmokėt $1500; 
maino ant bile kokio biznio, farmos 
ar loto. C. P. Suromskis, & Co., 5833 
S. Westem Avė. Tel. Hemlock 6151

LOTAI HARVEY, ILLINOIS
Kampinis tetas 100x125, paaukausiu 

kaipo bargeną, mums reikia pinigų. 
Jie verti $2500, parduosiu tuos ketu- 
rius lotus už 1150.

MT GREENWOOD
Kampinis tetas priešais 111-tą gat

vę, 150 pėdų frontas, geras dėl gara- 
džiaus, gazolino stoties arba road 
house. Padalinsiu lotais, jeigu kas 
panorės. Parduosiu po $75 už pėdą. 
Jeigu pirksite visus lotus kartu par
duosiu už $9800.00

MARQUETTė MANOR
Kampinis tetas ant 69-tos ir Camp

bell North East kampas, 58x125. 
Mums reikia pinigų. Parduosime ne
brangiai.

W. H. KELPS & Co. 
2419 W. 69th St. 

Tel Hemlock 8099

’ BRIGHTON PARK

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną
Perkame real estate

> kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

MES SKOLINAM pinigus labai len
gvomis sąlygomis, tik po biskį įmo
kėti kiekvieną savaitę j metus laiko 
išmokėjimui. Atsilankykit ir klauskit 
apie musų planą.

CHARLES JACOBS, 
3244 So. Halsted Street, 

Boulevard 6520

Miscelianeous

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

REIKALINGAS truck dreiverys, 
SLA 36 kuopos nariams pranešu, vežti serap iron. Turi turėti patyri- 

kad užsimokėti duokles jie gali mo giame darbe. Iroąuois Steel and 
pas mane namuose (3200 Lowe iron Co., 4620 W. Roosevelt Rd.
avė.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno ■■ ■■ ■ , ■ j- ■■ ............-

36 kuopos nario domę į tai. kad MllSIC&l Instruments 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau- Muzikos Jnsfrrtnental
šia priklauso nuo to, ar esate už- 
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, j $100 nupirks mano mažai vartotą 
neužsimokCję.s per tris mėnesius, I Player Pianą, 92 roles ir stiklinę šė- 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno Į pą. " ’ ’ ’’
mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk-1 gų. 
darni, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane į namus ir užsimo- Į 
kčkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų »^št. i —

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 6-6 
kambarių namas, 
denio šildymo plentai, 2 karų mūrinis 
garažas, tile maudynė, metalo weat- 
hed strps, 2 blokai iki elevatoriaus, 
nebrangiai, greitam pardavimui. 1808 
So. 50th Aye., Cicero, III.

2 flatų murini, 
atskyri karšto van-

Esu bedarbis, man "reikia pini-

Stanley Ruzicki 
2332 W. Madison St. 1 fl.

Fumiture & Fixtures
Chicagos Lietuvių Draugijos Savi- Į 

tarpinės Pašalpoa piknikas bus nedė- lioje, Liepos-July 31 d., š. m. Cher-j- vertSs naujų bankroto ra-
nausko darže, Archer Avė. ir 79th I 
St., Justiee Park, III. Visi Chicagos 
ir apielinkių lietuviai kviečiami at
vykti j šitą Draugijos pikniką.

' Vi^15tLCXL.LietUVių Dr-jOS

Personai
Asmenų Ieško

kandų. Sutaupykit pirkdami šiuos 
naujus > rakandus, Pigiai greitiems 
pirkėjams. Gražus Mohair parloro se
tas, riešutiniai valgomoj kambario se 
tai, bufetai, 2-3-4 šmotų miegruimio

1 nevui, vvitvun nnui«j, icmpvo, tcjuiv-1 
džiai, stalai, Coxwell krėslai, 4 kam
barių outfitas tik $340. Dykai dasta- 
tymas, Fireproof Storage, 6542 .N. 
Clark St., atdara vakarais iki 10, 2 
blokai N. nuo Devon Avė.

PARDAVIMUI grosernės barai 
svarstyklės, ice box ir kiti dalykai ne
brangiai. 3409 S. Ashland Avė. 2nd fl.

PARDAVIMUI REAL ESTATE
Čia gali padaryti pinigų pirkda

mas vieną iš tų namų.
Našlė priversta parduoti greitu lai

ku medinį namą, 2 pagyvenimai po 6 
kambarius, elektra, maudynės. Na
mas randasi ant Union Avė. prie 37- 
tos, kaina tiktai $3500, priims ir mai
nas.

Kampas 36-tos ir Wallace Streets, 
Štaras ir 4 kambariai, parsiduoda pi
giai arba priims mainas.

Kampas Emerald Avė. ir 36th St., 
mūrinis namas 2 Storai ir 8 pagyve
nimai, parsiduoda pigiai arba priims 
mainas.

Kampas Halsted ir 52-ros 3 Storai 
ir 1 pagyvenimas, parsiduoda arba 
priims mainas.

2 kampiniai lotai, ant Emerald ir 
52-ros, parsiduoda pigiai arba mai- 
nis.

Del platesnių žinių kreipkitės pas
CHAS. J. BAGDŽIUNAS & CO. 

736 West 35th Street 
Klauskit Davė Burko

Pardavimui naujas 2 aukštų mūri
nis 5 ir 5 kambarių namas, pirmas 
aukštas karštu vandeniu šildomas, 
viskas aržuolu baigta, basementas ir 
viškos. '

2 aukštų mūrinis 6 ir 6 kambarių 
namas, basementas ir viškos, pirmas 
aukštas karštu vandeniu šildomas. 
Platus tetas.

2 aukštų medinis namas su base- 
mentu 5 ir 6 kambariai, 2 karų me
dinis garažas. Lotas 37x125.

t • •

$2500 cash,, likusius kaip rendą, 
naujas 2 aukštų taurinis namas 4 ir 
4 kambariai, basementas. ir viškos.

2 aukštų mūrinis namas su pagy
venimais ir ofisais.

Krautuvės ant Archer Avė. —4000 
bloke, tinkamos byle kokiam bizniui. 
Kainos labai prieinamos ant visų vir-: 
šiauš suminėtų praperčių.

Henry Koplewski, 
4003 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9305

ATYDAI
Nauja modemiška Service Stotis at

sidarys šeštadieny, liepos 30 d. Duo
sime geriaušj ir mandagiausi patar
navimą. Geros, rųšies gazas ir alyva. 
Moderniškas tėpimas ir plovimas au
tomobilių ir trokų. Randasi

3935 Archer Avė. prie 39th Place

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. UHaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St
Phone Yards 7282

J. S. RAMANČIONIS. Pro*.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 870&-8700

Chicago

Automobile^

PARDAVIMUI medinis cottage, 8 
kambariai, maudynė, gazas, elektra, 
2 garadžiai, ant Wallace St., nebran
giai, dėl mirties šeimynoj. Savininkas 
Fred Quitman, 1551 N. St. Louis Avė.

Belmont 8424 
po 6 vai. vakare.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedanti elektros d ra
tus, motorus, talsom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not Ine.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

REIKALINGAS pusininkas į res- 
taurano ir Soft Drinks Parlor biznį. 
Biznis yra didelis, man vienam per
sunkti. Priimsiu pusininką, kad ir 
neturės visų pinigų įnešti, bile tik bus 
smarkus vyras. Atsišauk it tuojau* 
11955 So. Halsted St. Phone Pullman 
4896.

Parduosiu pigiai savo 4 durų 
Ford Sedan, plieno tekiniai, daug 
extra, viskas geram padėjime.

Chas. J. Bagdžiunas, 
736 W. 35th Street

PARDAVIMUI didelė 6 kambarių 
bungalovv. Stikliniai ir dratiniai por- 
čiai. Labai gražiai viskas užbaigta. 
Furnace šildoma, 2 karų garažas. luo
tas 30x125 $9750, $3000 cash.

6052 So. Richmond St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU restaurantą j namą, te

tą, gerą automobilių arba grosernę. 
11955 So. Halsted St. Tel. Pullman 
4396.

30 garų garažą mainysiu ant te
tų arba didelio cottage. 3101 W. 38th 
St. 2 front. ’

Educational
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinant dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.

PARDAVIMUI 2 nauji vėliausios 
mados bungalow po 5 kambarius, 
karštu vandeniu šildomos. Savininkas 
444 W. 98th St. Tel. Beverly 4336

Farms For Sale
Ulrilai Įroyi

PARDAVIMUI 100 akerių žemės, 
Arkansas valtijoj, parduosiu pigiai, 

, arba mainysiu ant automobiliaus, a- 
i pielinkė lietuvių apgyventa, 6009 So. 
May St.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted St., Chicago, III.


