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MacDonaldas Kalba 
Tautų Lygos Seime

Britų darbo premjeras sako, kad Kelloggo 
taikos paktas esąs pilis ore; Tautų Są
junga turėsianti dar padėti jai pamatus

GIENEVA, Švencarija, rūgs. 4. taikos kėlime ir Tautų Sąjun- 
Kalbėdamas Tautų Sąjungos gos autoriteto stiprėjime. 1924 

seime, Rarnsay MacDonald, metais suolai čia buvę kone 
Anglijos ministeris pirminiu- tušti, o šiandie jie pilni, švar
kas, apibrėžė britų darbiečių; stymuosė jau dalyvaujanti ir 
vyriausybės politiką tarpiau-! Vokietija.
tiniais klausimais. Be kita, jis' “1924 metais,” sakė britų 
pareiškė, kad pasikalbėjimai darbo premjeras, “Didžioji Bri- 
tarp Didžiosios Britanijos ir tanija [tuomet Anglijoje Dar- 
Jungtinių Valstybių juros gink-įbo partija buvo pirmą kartą 
luotės apribojimo klausimais paėmus valdžią j savo rankas] 
nuėję taip toli, kad iš 20 s va r-| pasiūlė protokolą, kuriuo siek- 
stoinųjų punktų jau susitarta ta Įsteigti saugumas pasaulio
17, ir jis turįs vilties, kad ne- tautoms. 'Prie to mes dar ir
trukus busią susitarta ir liku
siais trimis punktais. Pasikal
bėjimų su Jungtinėmis Valsty
bėmis tiksiąs buvęs prieiti prie 
sutarimo tarp dviejų valstybių 
pirmiau nei busianti sušaukta 
penkių didžiulių valstybių kon
ferencija, kurioj kitos valstybės 
galėsiančios laisvai pareikšti 
savo pažvalgas ir duoti savo 
pasiūlymus amžinai pasaulio

dar grįšime. Tautų Sąjungos 
problema yra saugumo prob
lema. Kol tautos abejos ir kita 
kitą įtariuos, tol joms bus sun
ku priimti nustatytas taikos 
sąlygas ir eiti prie nusigink- 

llavimo.”
Nuo 1924 metų, sakė Mac

Donald, pradėta eit kitu keliu, 
ir praeitais metais buvus pasi
rašyta Paryžiuje “amžinos tai-

taikai išlaikyti.
MacDonald pasakė, kad nuo 

laiko, kai prieš penkerius me
tus jis dalyvavęs Tautų Sąjun
gos ligšiol įvykę daug
atmainų, ir kone visos tos at
mainos Įvykusios tarptautines

kos” sutartis [Kelloggo pak
tas]. Tai tik esanti pradžia to
lesniam darbui. Tas taikos 
paktas esąs tik pilis dausėse. 
rantų Sąjungos uždavinys esąs 
dabar pastatyti pamatus tai pi
liai paremti.

Ir bolševikų Rusi joj' Kanados vyriausybė 
pogromai žydams paima 500 rusų du- 

dar neišnyko choborų vaikų
Du progromščikai pasmerkti 

mirti, keli kiti, jų tarpe so
viete galva, eina kalėti

MASKVA, rūgs. 4. — Del 
pogromo žydams, padaryto žy
dų kolonijoje No. 3, sovietų 
teismas du pogromininku pa
smerkė sušaudyti, kelis kitus 
nuteisė Įvairiems terminams 
kalėjimo.

Mirties bausmei tapo pa
smerkti pogromo vadai Jefim 
Dergal ir Ivan čerban. Kiti du, 
Ivan Dergal ir Jevsei Dergal 
nuteisti vienas aštuon-erieins, 
antras penkeriems metams ka
lėjimo, o po bausmės atsėdė- 
jimo — ištrėmimui.

■Policijos viršininkas Čapli- 
nin ir jo padėjėjas Brisitskin 
gavo po 18 mėnesių kalėjimo, 
o rajono sovieto pirmrninkaš 
Nikolai Poltavsky — metus 
kalėjimo.

Papa padidina algas 
Vatikano kardinolams

ROMA, rūgs. 4. — Papa 
Pijus XI padidina algas Vati
kane gyvenantiems kardino
lams ir einantiems įvairias ofi- 
ciales pareigas Vatikano val
stybėj. Algos padidinamos iki 
5,000 dolerių metams.

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

Daugumoj debesiuota; gali 
būt lietaus; vėsiau; mainąsis, 
daugiausiai žiemių vakarų vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 71° ir 88° F.

Šiandie saulė teka 6:18, lei
džiasi 7:19. Mėnuo leidžiasi 
8:47 vakaro.

Kaina 3c

VANCOUVER, Britų Kana
da, rūgs. 4. — Provincijos vy
riausybe įsakė suimti rusų 
duchoborų kolonijoj, netoli 
nuo Nelsono, visus tos tikybi
nės sektos mokyklos amžiaus 
vaikus ir padėti juos Vancou- 
vero įstaigose, kol fanatingi jų 
tėvai sutiks pagaliau leisti juos 
į mokyklas. Tokių vaikų kolo
nijoj yra apie 500.

Kanados vyriausybė turi ne
maža vargo su rusų duchobo- 
rais, kurie atsisako leisti savo 
vaikus į mokyklas, o verčiami 
— mokyklas degina.

Dabar “oro gadynė”: 
aeroplanais j kalėjimą 
kiša, aeroplanais laidoja

ROOSEVELT FIELD, L. L, 
rūgs. 4. — Distrikto prokuro
ras Elvin Edwards pasiuntė 
aeroplanu į Troy, N. Y., du 
slaptos policijos agentu, kad 
jie pargabentų iš ten vieną 
areštuotą asmenį.

Detektyvai išskrido, ir po 
trijų valandų tuo pačiu aero-
planu pargabeno grandiniais 
sukaustytą kalinį, Alexandrą 
Nelsoną, negrą. Nelson yra 
oro akrobatas. Jis kaltinamas 
dėl pavogimo parašiuto, pri
klausančio Roosevelto aero d ro
mui.

Laidotuvės *oru
AUBURN, Neb., rūgs. 4. — 

Vakar čia Įvyko jauno aviato- 
riaus laidotuvių apeigos oru. 
Tas jaubas aviatorius, William 
Kearnes, praeitą ketvirtadienį 
užsimušė aeroplano katastro
foj Rapid City, S. D. Vienas 
trijų motorų aeroplanas, dvie
jų mažesnių aeroplanų lydi
mas, žuvusio kūną pargabeno 
iš ten į Auburną palaidoti, še
ši aviatoriai iš Bapid City bu
vo karstaneŠiai.

Chicago, III. Ketvirtadienis, Rugsejis-September 5 d., 1929

“Verksmo Siena” Jeruzolime, dėl kurio, tarp arabų ir žydų kilo kautynės.

Rusų bolševikai vėl 
pradėjo kompartijos 

“valymo” darbą
JarCislavskis apskaičiuoja, kad 

šį kartą iš partijos busią iš
šluota apie 150,000 komunistų

MASKVA, rūgs. 4. — Ko
munistų partija dabar vėl ėmė
si “valyti” savo eiles. Drau
gas Jaroslavskis, vyriausias 
partijos valytojas, apskaičiuo
ja, kad šį kartą, kai valymo 
dalbas busiąs pabaigtas, iš 
partijos busią išmesta nuo 8 
iki 10 nuoš. narių, arba tarp 
120,000 ir 150,000 komunistų.

Iš partijos metami daugiau
siai labiau apsišviettįsieji ele
mentai, inteligentija.

Milionierius ir kalė
jime būdamas važi

nėjo automobiliu
WA)SHINGTONAS, rūgs. 4. 

— Išėjo Į aikštę, kad aliejaus 
magnatas Harry F. Sinclair, 
kuris sėdi savo bausmę distrik
to kalėjime, kalėjimo viršinin
ko buvo leidžiamas kasdien pa
sivažinėti automobiliu, kartu 
su kalėjimo gydytoju Dr. Mor- 
risu Hymanu.

Iškilus tam į aikštę, visuo
menės labo komisija pasirūpi
no, kad inilionieriui kaliniui 
nebebūtų leista važinėtis auto
mobiliu.

100 žmonių žuvo tva
nuose Indijoj

PESiHAWAR, Britų Indija, 
rūgs. 4. — Praneša, kad dide
liuose tvanuose, kilusiuose Sva- 
to valstybėj, daugiau kaip 1(M> 
žmonių prigėrė. Tvanai sunai
kino 2,670 namų.

Krito negyvas bedirb
damas anglies ka-

. syklose
HERlRlN, III., nigs. 4. — 

Vietos Consolidated Coal kom
panijos kasyklose No. 7 be
dirbdamas staigia mirtim mi
rė Silvestras Baramas, 50 me
tų amžiaus angliakasys.

GARDEN PRAIRIE, III. gais
ras sunaikino pašto skyrių ir 
vieną krautuvę. $15,000 nuo
stolių.

MARASOVASAtRHELY, Ru- 
manija, rūgs. 4. — Parako 
Įmonėj, netoli nuo čia, įvyko 
sprogimas, kurio du sargybos 
kareiviai buvo užmušti.

i Du pasažieriai užsimu
šė aeroplanui susikūlus

KANSAS CITY, Mo., rūgs. 
4. — Vietos aerodrome vienam 
aeroplanui susikūlus, užsimušė 
pasažieriai C. Absit, 48, ir E. 
Gotwals, 30 metų amžiaus. 
Aeroplano pilotas NVillis Young 
užsigavo, bet nepavojingai.

Aeroplanais kovos 
su svaigalų šmuge

liu iš Kanados
DETIUUT, Mich., rūgs. 4.— 

Walter S. Petty, vietos muiti
nės viršininkas, planuoja, ko
vai su svaigiųjų gėrimų šmu
geliu iš Kanados, įsteigti aero
planų žvalgybą, kuri patroliuo- 
tų Detroito upę, Erie ežerą ir 
•Slt. Clair ežerą.

Tuo reikalu jis pradėjo per- 
traktacijas su muitų vyriausy
be Washingtone. ,

Netvarka nacionali
nių parkų admini

stracijoje
WASH1NGTONAS, rūgs. 4. 

—. Massachusetts senatorius 
David I. Walsh kreipėsi j vi
daus reikalų departamentą, 
prašydamas, kad butų ištirti 
Lynu, Mass., burmistro Baue- 
rio padaryti kaltinimai dėl ne
tvarkos nacionalinių parkų ad
ministracijoje.

Burmistras Bauer, būtent, 
sako, kad, pa v., nacionalinis 
Yelloiwstono parkas esąs visai 
pavestas koncesininkams ope
ruoti, kurie iš to pelnosi sau 
milionus.

400 žmonių liko be pas
togės dėl gaisro Pa- 

ryžiuj’e
PARYŽIUS, rūgs. 4. — Pa

ryžiaus priemiesty netoli nuo 
Porte de Pantin praeitą naktį 
siautė didelis gaisras, sunai
kinęs 2(X) darbininkų gyvena
mų namų. Apie 400 asmenų li
ko be pastogės. Medžiaginiai 
nuostoliai siekia apie 250 tūks
tančių dolerių.

7 žmonės žuvo per bai 
šią audrą Filipinų 

salose
MANILA, Filipinai, rūgs. 4. 

— Siautęs vakar tifonas (aud
ra) Filipinuose ypačiai didelės 
pragaišties padarė Luzono sa
loj. Debesų pratrukimu Rizalo 
provincijoj kai kurios vietos 
buvo vandens apsemtos ir, kiek 
žinoma, septyni žmonės prigė
rė.

Anglija ištirs arabų 
žydų riaušių priežas

tis Palestinoj
LONDONAS, rūgs. 4.— Ang

lijos darbo vyriausybė nutarė 
pamatingai ištirti priežastį ne
ramumų Palestinoje, per ku
riuos buvo užmušti 200 žydų 
ir arabų. Tapo jau paskirta 
tam tikra tardomoji komisija, 
kuri netrukus išvyks į “šven
tųjų žemę”. Komisijos pirmi
ninku paskirtas Sir Walter 
Shąw; kiti trys komisijos na
riai yra parlamento nariai, 
paskirti po vieną iš kiekvienos 
trijų didžiulių politinių parti
jų-

Dirižablis “Graf
Zeppelin” namie

Vokiečiai pasitiko grįžusį oro 
milžiną varpais ir armotų 
salvais

EB JEI >11ICI LSI 1AFEN AS, Vo- 
kietija, rūgs. 4. — Dirižablis 
“Graf Zeppelin”, sekmadienio 
rytą išlėkęs iš Lakehursto, N- 
J., ir laimingai j>orskridęs At
lanto vandenyną, grįžo į Fried- 
richshafeną šiandie 8:52 ryto 
[2:52 ryto Chicagos laikro
džiu].

Grįžęs iš kelionės aplink pa
saulį oro milžinas buvo pasi
tiktas bažnyčių varpų skambi
nimais, armotų salvais ir mil
žiniškos susirinkusios žmonių 
minios krikšlavimais.

Tuštybe, tavo vardas... 
ne, šį atvejį nebe 

moteriškė
ZAGREBAS, Kroatija, Jugo

slavija, rūgs. 4. — Vietos laik
raštis Večer praneša, kad lig
šiol jau 20 tūkstančių jaunų 
vyrų Įsiregistravo dalyvauti 
vyrų griožio konteste, kuris 
įvyks rugsėjo 13 dieną ir ku
riame bus išrinktas “grožio ka
ralius”. Pirmas prizas yra 2(M)

Armotos sprogimo vie
nas jūreivis užmuštas, 

5 sužaloti
KONSTANCA, Raman., rūgs. 

4. — šaudymo pratimų metu 
Rumanijos kreisery Maresi 
sprogo armota. Vienas jūrei
vis buvo užmuštas, o kiti pen
ki sužaloti.

VARŠUVA, rūgs. 4. — Ben
drame visų parlamentinių gru
pių atstovų susirinkime šian
die tapo patvirtinta Lenkijos 
sąjunga su Francija.

Pasažierius užs i m u š ė 
aeroplano katastrofoj

KINSTON, N. C., rūgs. 4.— 
Netoli nuo čia šiandie nukrito 
aeroplanas. Jo pasažierius Ri- 
chard Bland užsimušė, o pilo
tas L. Wilson skaudžiai užsi
gavo.

Vokietijos kabinetas 
priėmė Haagos repa

racijų sutartį
BERLYNAS, rugsėjo 4. — 

Reicho ministerių kabinetas, 
užsienio reikalų ministeriui 
St'nesemannui pirmininkaujant, 
kaip vienu balsu priėmė Haa
gos reparacijų konferencijos 
raportą.

Pranešime spaudai vyriau
sybe sako, kad Haagos sutar
tis reiškianti, jogei Vokietija 
atgaunanti savo valstybes su- 
verenybę ištraukimu aliantų 
kariuomenių iš Reino krašto, 
prasidėsiančiu rugsėjo 15 die- 
utp Re to, pirmais metais Vo
kietija mokėsianti jau 175 mi
lionus dolerių mažiau, nekaip 
butų reikėję mokėti einant se
nuoju Daweso reparacijų pla
nu.

Kabinetas nutarė imtis visų 
reikiamų priemonių išaiškinti 
Vokietijos žmonėms, kad Haa
gos sutartimi Vokietija yra 
laimėjus, o ne pralaimėjus, 
kaip kad vokiečių nacionalistai 
■skelbia.

Penki darbininkai 
užberti vario kasy

klose
STOGKTON, Cal., rūgs. 4.— 

Calaveras Copper kompanijos 
kasyklose Copperopolise šian
die, viršui įgriuvas, buvo už
berti penki darbininkai 1,450 
pūdų po žeme. Po kurio laiko 
vienas jų buvo atkastas, labai 
sužalotas, bet dar gyvas.

Bombardavo naujai pa
statytą filmų teatrą
ORYŠTAL LAKE, III., rūgs. 

4. — Mesta bomba čia stipriai 
apdraskė naująjį EI Tovar kru
tamu jų paveikslų teatrą, kuris 
vos prieš mėnesį buvo atidary
tas. Kas metė bombą ir dėl ko, 
nesusekta.

Kadangi tuo metu žmonių 
teatre nebuvo, tai niekas nenu
kentėjo. )

No. 209

LIETUVOS ŽINIOS
Lenkai jau leidžia per 

administracinę liniją
KAUNAS. — lankai nuo rug

pjūčio 8 d. Uciechos Alytaus ra
jone buvo uždarę administraci
jos liniją Lietuvos piliečiams, 
kurių žemes' ši linija perkerta, 
ir kurie priversti eiti i anapus 
laukų vogti savo derliaus. Apie 
šį uždarymą Lietuvos vyriausy
be telegrama pranešė Tautų Są
jungos Generaliniam Sekreto
riui, nurodydama, kad tai yra 
laužymas Karaliaučiuje pasira
šytos ir jau prieš kelius mėne
sius įsigalėjusios konvencijos ir 
kad šis uždarymas daro Lietu
vos piliečiams' daug nuostolių.

Dabar praneša, kad lenkai, 
nieko nepranešę, vėl pradėjo lei
sti musų piliečius per adminis
tracijos liniją lauko darbams.

Valdžios autorizuoti 
chuliganai

KAUNAS. — Vienas “nuken
tėjęs” praneša “Lietuvos ži
nioms” šitokį incidentą:

“Sekmadienį (rugp. 11 d.) 
Vytauto parke apie 10 vai. va
karo, įtardami esą mes kalbė
jom lenkiškai, o tikrenybėj mes 
kalbėjom rusiškai ir lietuviškai, 
užpuolė mus nepažįstami du as
mens ir gerokai lazdomis apkū
lė. Karo policijos pagalba jie 
buvo sulaikyti, bet parodę kaž 
kokius ženklus, jie karo polici- 
jos buvo paleisti.
, “Nukentėjęs.”

- ■ ■ ■ —i ■ J.A* Ua. ■

Eksportuota 1,152,900 
kilogramų sviesto

KAUNAS. — Per pirmą šių 
metų pusmetį iš Lietuvos' eks
portuota 1,152,900 kg. sviesto. 
Pernai tuo pat laiku eksportuo
ta 972,200 kg. Sviestą ekspor
tuoja 14 firmų, bet didžiausia 
dalis — 60% viso eksporto ten
ka Pieno centrui. Daugiausia 
sviesto gabenama į Vokietiją, 
antroj vietoj yra Angliją ir šie
met pradėtas gausus eksportas 
j Šveicariją.

LĖKDAMAS DVIRAČIU 
UŽMUŠĖ MOTERĮ

Liudvinavo valsčiaus gyven
toja Ona Akcinavičienė, 70 m. 
amžiaus, rugpiučio 10 dieną ėjo 
plentu. Nepažįstamas vyras va
žiuodamas dviračiu ją parvertė 
ir sunkiai sužalojo, žmonės’ ra
do Akcinavičienę be sąmonės. 
Parvežtą į Liudvinavą mirė.
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Po tolimus ir neži 
nomus kraštus

apie įvairius jo 
piktomis dvasio-

vačivokvai gau-

Pas Afrikos negrus. Vačivokvai

[L. U.] Prie mažiau ištirtų 
Afrikos tautelių tenka priskir
ti ir vačivokvai — viena juo
dųjų giminė. Apie šiuos gy
ventojus, jų papročius ir jų 
kraštą geriau susipažinome tik 
po vienos vokiečių ekskursi
jos, kuri buvo siunčiama į Af
riką 1926 m. vadovaujant Wi- 
llean’ui Jaspert’ui, pranešimų. 
Iki šiol iš įvairių pirklių ar mi
sionierių, kaip pastebi minė
tasis Jaspert’as, apie tą taute
lę beveik nieko nežinojome, p 
kad tokia tautelė yra, galėjo
me žinoti jau po 1914 m. dary
tos vokiečių ekspedicijos į Af
riką, vadovaujant Livingston’ui. 
Toji negrų tautelė gyvena Va
karų Afrikoj, portugalams pri- 
klausančioj kolonijoj — Ango
loj, tukstantiems klm. atstume 
nuo juros. Tos tautelės papro
čius, užsiėmimą ir kultūrą ga
lėsime matyti iš čia įdėtos mi
nėtos ekspedicijos 
Jaspert’o aprašytos 
nes santraukos.

Ekspedicija darė

vadovo W. 
savo kelio-

sunkią ke- 
pric Dilolo 
rubežiuoja-

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls is a Famous Vlvani Sot and ln- 
cludes face powder, $1.00; Rouge, 75c, 
Tissue Cream $1.00, Depilatory $1.00, 
Pačiai Astringent $1.75. Bath Salt 1.00, 
Tollet Water $1.25, Perfume $2.75. Bril- 
liantine 75c, Bkln Whltener 75c. Totai 
Value $12.00. 
ten

nų nueis į bažnyčią ir tenai pa
sitars su valdišku komitetu, ku
rio priežiūroje buvo bažnyčia. 
Komitetas kunigui įteiks bažny
čios inventorių (visų bažnyčios 
daiktų ir bažnytinės nuosavybės 
sąrašą).

Kada kunigas su parapijonais 
viską atras tvarkoje, tai jis 
kreipsis į municipaliteto valdžią, 
kuriai patieks savo gimimo met
riką, kad jis yra meksikonu, į- 
siregistruos ir po to galės savo 
žinion paimti bažnyčią.

Tiems, kurie prastai miega
Vyrai ir moterys, kurio atsikelia ryte pa

vargę ir silpni po netikusio nakties poilsio, 
turčtų pabandyti Nuga-Tone. Tas prepara
tas padaro tflcbuklus. kartais tik f kelias 
dienas. Jis priduoda naują spėką ir jėgą 
nervams, muskulams ' 
apetitą ir pagelbsti 
gasus ar vidurių ar 
konstipaciją, inkstų 
galvoa skaudėjimą, 
skausmus muskuluose 
skausmus.

P-o August Mitchell, McMillan, Mich., 
patyrimas su Nuga-Tone yra tūkstančiams 
kitų, kurio ėmė fų pastebėtiną sveikatos ir 
spėkos budavotoją. P-as Mitchell sako: 
“AA nerimavau naktimis atsigulęs, 
skaudėto kaulai ir buvau labai _____
Nuga-Tone padarė ifi manęs naują žmogų ir 
aS vėl jaučiuos jaunas. Dabar manos nie
kas nebevargina”. Tas ?aktas, kad Nuga-Tone 
atlieka toki gerą darbą, turi būti užtekti
na priežastim juos tuojaus išbandyti, jei 
jūsų sveikata nėra tokia, kokia ji turėtų 
būti. Nuga-Tone galima gauti visur, kur 
tik vaistai yra pardavinėjami. Jeigu ver
telga kartais neturėtų stake, paprašyk jį 
užsakyti dėl jus iš urmo vaistynės.

tinga kokia tai pajėgos padau
ginimo priemonė, naujas su- 
percharger. Orlaivio kulkos ži
novai tvirtina, kad jis galės 
skristi po 60 mylių į minutę, 
tai yra po 360 į valandą. Jau 
pernai Įeit. Darcy Grieg pasie
kė 319 mylių greitumo rekor
dą. šis naujasis tipas turės pa
imti pernykščiojo rekordą.

ir organams, pagerina 
virškinimui, pašalina 

pilvo išpūtimą. nugali 
ar pūsles suerzinimą, 

kvaitulį ir pasalina 
ir kitokias ligas ir

Mieli.,

Special price, $1.97 for all 
pleces to introduce thls lino.

kiek savo kraujo, nes lai jai 
busią geriausi vaistai nuo pilvo 
skausmų ir nuo visokių užbūri
mų ar “pagadinimų”. Tačiau 
keliauninkai tokią operaciją 
daryti nesutiko, o vietoj krau
jo ir mėsos davė jai geroką1 
saują tabokos, kurią ji su 
džiaugsmu priėmė. Tuojau po 
to pasidirbo ji greit iš medžio 
pypkę, prikimšo tos tabokos, 
uždėjo degantį anglį ir pamo
kyta pradėjo “skaniai” rūkyti.

Čia baltiesiems svečiams su 
negrais besimaišant, išėjo iš 
savo keturkampės trobos ir so
džiaus viršininkas, arba kuni
gaikštis; priėjo jis prie svečių 
ir pasveikino paliesdamas jų 
rankas. Po to suteikė jis bal
tiesiems, taip vadinamąsias 
“ministerių” dovanas: avį, viš
tą, bananų kekę ir pilną ąsotį 
vandens. Svečiai gi, atsidėko
dami, dovanojo jam didelį pei
lį, tam tikrą raudoną be ran
kovių “švarką”, i^gtukų dė
žutę ir praskiesto “šnapso” 
butelį. Prie dovanų įteikimo 
dalyvavo dar keturi sodžiaus 
“ministeriai”, kurių vienas rū
pinosi maisto reikalais, antras 
vietos ceremonijomis, trečias 
kaipo generolas — karo vadas 
ir paskutinis kaipo mainų — 
prekybos reikalų vedėjas. Žino
ma, visi apsistojo jų susirinki
mų buveinėj — tai iš žolių nu
pintu stogu ir be sienų namas, 
kurio viduryje degė ugniaku
ras. Čia į svečius kaimo kuni
gaikštis pasakė pasveikinimo 
kalbą, į kurią ir baltieji svečiai 
atsakė.

Vačivokvų moterys įvairiose 
svečių priėmimo ceremonijose 
laikosi nuošaliai. Dauguma jų 
gyvena atskiruose namuose, o 
vyrai turi jų ne po vieną; pats 
kunigaikštis turi 40 “žmonų”, 
be to, jam priklauso ir visos 
kitos likusios moterys, nežiū
rint ar jos vedusios ar ne, ta
čiau tikromis savo “žmonomis” 
jis jų neskaito. Tai tik pripuo
lamosios “žmonos”.

Rėdosi vačivokvai labai pa
prastai. Išsidirba patys drus
kos ir pipirų pagalba kailius ir 
iš jų pasidaro du uždangalu — 
vieną nešioja priešais’, kitą už
pakaly. Kai kuriuose vačivokų 
kaimuose keliauninkai užtikdavo 
ir sueuropintų drabužių, tačiau 
daugumoj europietiškų drabu
žių jie nė žinote nežino.

Svarbiausias vačivokvų užsi
ėmimas yra medžioklė. Tenka 
pastebėti, kad vačivokvai nors 
ir primityviški, bet geri medžio
tojai ir dėl 4o visoj Angoloj — 
belgų kolonijoj “vačivokvas” 
medžiotojų tarpe laikomas pa
garbos žodžiu. Atsiminus jiem1^ 
medžiojimo sląygas, visai ne
nuostabu, kad jie toj srity j ge
rai išsitobulinę. Jų kraštas pil
nas įvairiausių didžiulių me
džiojamų gyvulių, visokios rų- 
šies “jaučių”, antilopių, miški
nių šunų, liūtų, elefantų, kro
kodilų, upės arklių, beždžionių 
ir d. k. Kai kuriuos žvėris vači
vokvai laiko šventais ir jų ne
šaudo, tikriau sakant, nemuša, 
pav., hijenų, chameleonų ir k.

Keliauninkai kur laiką pagy
veno pirmame vačivokvų kaime, 
susidraugavo su jų kunigaikš
čiu ir per tai jie galėjo išsi- 
klausinėti jo apie jų pažiūras 
į tikėjimą, į pasaulį, į mintį ir 
gyvenimą ir t.t. Svarbiausia, tai 
jie tikėjo esant pasauly įvairių 
dvasių, kurių vienas blogos ir 
nuo jų apsiginti galima įvairiais 
amuletais, panašiai, kaip musų 
kai kurios davatkėlės nuvyti 
piktas dvasias ginasi “rožan
čiumi” ir “medalikėliais”. Taigi 
pasirodo, kad musų davatkėlės 
nedaug pašokę tuo atžvilgiu už 
vačivokvus. Jeigu mes sakome, 
kad musų sodžių bobos turi ne
maža prietarų, tai tuo labiau šis 
pasakymas įtinka vačivokvams. 
Kiekvienas keistesnis gamtos 
apsireiškimas ar daiktas turi 

po jiems ką nors ženklinti, todėl 
neretai įvaro jiems baimės pa-

Blusos didelis pavojus 
sveikatai

Vardas
man

liesas. Adresas

Bea Van 580-5th Avcnue, New York

paminėti tai, kad 
sodžiuje randasi 

dirbama reikalin- 
peiliai, strėloms

Čia porą

nuo 
pir- 
Tai
so- 

Ka-

sako, 
Tarp 
gana 
kurie

ežero kraštą, kuris 
si su Belgijos kolonija Kongo 
ir pakeliavus apie 100 klm. 
juros, ekspedicija užtiko 
mąsias vačivokų kolonijas, 
buvo kokios 50 trobelių 
džius, kurio šalia tekėjo
nai šaltinis. Keliauninkai buvo 
labai nuvargę ir todėl skubi
nosi į minėtą sodžių pailsėti. 
“Nežiūrint musų nuvargusių 
blogos išvaizdos, vietinius gy
ventojus nepaprastai užimpona
vome, — sako Jaspert’as. Iš 
viso kaimo susirinko juodukų 
apie keliauninkų apsistojimo 
vietą pažiūrėti baltųjų, tų “die
viškos giminės”, kaip jie 
žmonių ir jais stebėtis, 
vietinių gyventojų buvo 
didelis skaičius tokių,
savo gyvenime baltųjų dar ne
buvo malę. Ypač keliauninkus 
užinteresavo viena sena burti
ninkė. Ji beveik visą savo kūną 
susegiojusi įvairiais ragais, 
vėžliu kiautais, akmeniukais, 
iš medžio išpjaustytomis figū
rėlėmis, žodžiu sakant, apsi
karsčiusi įvairiais kitais “šven
tais” daiktais — amuletais. 
Taip apsirengusi ji prisiartino 
prie keliauninkų, persitikrino, 
kad jie yra “tikros mėsos ir 
tikro kraujo”, o po to pasiėmė 
suterštą odinę 
buvo surūdijęs 
peiliu ji priėjo 
jų ir paprašė, 
jai savo mėsos

prastas gamtos apsireiškimas. 
Pats vadas visą laiką pasakojo 
keliauninkams 
nuotikius su 
mis.

Beveik visi
šiai vartoja opiumą. Apsisvai
ginę opiumu sukeldavo jie tam 
tikras naktines šventes, kur 
vyrai ir moterys šokdavo tiesiog 
ekstaziškus šokius, šaukdavo, 
klydavo, o muziką sudarydavo 
du antilopes kailio “būgnai” ir 
tam tikra iš medžio išpiauta 
skiedra, į kurią pučiant gau
davosi rėžiantis balsas’. Be opiu
mo tų savo švenčių metu varto
ja dar tam tikrą svaiginamąjį 
gėralą.

Dar įdomu 
kiekviename 
kalvė, kurioj 
gieji iešmai:
smailagaliai ir k. Iš kur jie gau
na geležies? Tuo susidomėjo ir 
keliauninkai. Vieną dieną jiems 
bekeliaujant siauru takeliu, pa
sirodė keletas vačivokvų, kurie 
ant galvų nešė pilnus geležies 
turinčių akmenų krepšiui. Tada 
keliautojai juos pasekė ir pasi
rodė, kad vačivokvai turi ir ge
ležies “fabrikų”. Tai yra 1,5 
m. aukščio pečius, kurį sluoks
niais prikrauna medžio anglies 
ir tų akmenų. Per juos eina 
vamzdis, prie kurio pritaisyta 
tam tikra dumtuvė.
dienų degina ir po ta gauna šio
kių tokių geležies grūzdų, iš ku
rių ir dirba įvairius sau įran
kius. Visa tai rodo, kad čia to 
amato pramoko jie iš baltųjų.

Įdomu, kaip vieną kartą va
čivokvai ekspedicijos’ vadovą pa
vadino burtininku. Vienam eks
pedicijos dalyviui įkando didele 
1 m. ilgio ir 20 cm. storumo 
gyvatė. Koja greit ištino. Ta
da Jaspert’as padarė kojai ope
raciją : išpiovė iki kaulo įkas
tąją vietą, uždėjo ten porą ka- 
liopermagnanato kristalų ir vei
kiai po to įkąstasis vėl galėjo 
toliau eiti. Už tai negrai—vači
vokvai pavadino jį “Muundu”, 
t. y. burtininku-žavčtoju.

Vėliau keliautojai pateko į 
vačivokvų sostinę, kur gyveno 
jų vyriausias kunigaikštis arba 
vadas vardu Gangonga, t. y. 
paukščio sekretorius’. Jo žinioj 
randasi apie 40 kaimo kunigai
kščių. Šis, sužinojęs baltuosius 
atvykus, pakvietė pas save ir 
tuo metu pakėlė šventę, kur su
sirinko būriai vačivokvų. 
taip gyvuliškai rėkė, ūžė, 
keliautojai beveik negalėjo 
laikyti nuo nervų erzinimo, 
nuostabu, sako Jaspert’as,
prie tokių nuovargių vačivokvai 
pastebi 
siu, dėl 
sąmonė 
kia.—J.

New Yorko Universiteto bak
teriologijos profesorius Dr. Ch. 
Krumwcide atkreipė ypatingo 
dėmesio į blusas, kaip nepa
prastai kenksmingas sveikatai 
ir pavojingas ligų išnešiotojas. 
Kas pasakys Amerikoj nėra 
blusų, lai pasižiūri į savo šu- 
nes. šuniukus ir kates. Tie gy
vuliai yra žymus blusų perė- 
tojai ir nešiotojai. Blusos de
da savo kiaušiniukus į tų gy
vulių plaukus, kurie juos nu
kaso ir nutrina, išbarsto kam
bariuose, virtuvėse, ir per va
saros mėnesius tos lervukės iš
sirita, išauga į pilnas blusas, ir 
grįžusius iš vakacijų namiš
kius apsėda su dideliu apetitu. 
Bet mieliausia tos lervukės 
krinta į valgius, ir tokiu badu 
patenka į vidurius žmogui ir 
gyvuliams. Tos lervos ir blusos 
dažnai turi užkrečiamų ligų ge
malus, bacilas, bet dar tankiau 
turi juostinio kirmino gerintis, 
sėklikes, kurie lengvai gali pa
tekt žmogui į vidurius.

Meksikos vyriausybė 
grąžina bažnyčias

Meksikos valdžia paskelbė, 
kokios tvarkos ji laikysis grą
žindama vyskupams bažnyčias.

Grąžinamoms bažnyčioms 
vyskupai turės paskirti kuni
gus. Kiekvienos bažnyčios’ ku
nigas bendrai su 10 parapijo-

Nerviškumas pra 
nyksta - greitai, 

maloniai

makštį, kurioje 
peilis. Su tuo 
vėl prie baltų- 
kad jie duotų 

atpiauti ir bent

Nusikamavęs?
Nebūk nusiminęs. Tegul 
Nevera's Esorka pagelbės 
jums nugalėti ta jautimosi 
pavargusiu. Patikimas iax- 
atyvls tonikas, kuris paba
lina konstipacljit. verčia 
Jus valgyti geriau, geriau 
miegoti, Jaustis geriau. Pa
siklausk savo aptiekininko.

Severas
ESORKA

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų Il
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzatninavi- 
mas atidengs jūsų tikra liga ir jei aš apsi- 
iinslu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavuno—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto ki 1 po pietų.

St.

1

Šie 
jog 

išsi- 
Ne- 
kad

įvairių mirusiųjų dva- 
įto, kad čia žmogaus 
jau normaliai nebevei- 
Jsns.

ĮVAIRENYBĖS
Orlaivis lėks 360 mylių 

j valandą
Iš Southamptono rašo, kad 

ten pagamintas orlaivis, kuris 
turės dalyvauti 
oro lenktynėse 
jau padarė 281 
dą Orlaivis yra 
išrodo visai
visas iš metalo. Orlaivis turi 
motorą, kuris išvysto 1,000 ar
klių pajėgą, ir yra dar paslap-

rugsėjo 7 d. 
ir bandymuose 
mylią į valan- 
labai nedidelis, 

panašus į kulką,

Kai jus pradeda kankint’ 
rėmuo, gasai, ar nevirškinimas 
tai paprastai tai būna kaltė 
kad viduriuose yra perdaug 
rūgščių. Geriausias būdas — 
greičiausias būdas — sustabdy
ti jūsų nesmagumus yra su 
Phillips Milk of Magnesia. 
šaukštas stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių viduriuose — ir atlieka tai 
tuoj aus. Simptomai pranyksta 
į penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurkš
čių metodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk of Magnesia. Ir 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo rūgščių pervir
šio. Jį daktarai pataria vartoti 
prieš rūgštis per virš penkias 
dešimt metų.

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnesia, didelėse 25c 
ir 50c bonkose. Pilni nurodymai 
platiems vartojimams yra kiek
viename pakelyje. Reikalaukit 
tikrojo. Ne tiek geras produk
tas gali neatlikti to paties.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chaš. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m.

Del geriausios rūšies 
ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS’

Olselis šviežių kiauši
niu, sviesto ir sūrių. 
Wm.J.Kareiva

Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

K

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom 

leidžiamą dvisavaitini

o- 

"cJlop flavorėp •• 
Wudwci&\.

MALT SVI*
. 'nhei.isep-BuscH |n *>i

OUIS.MO..U*įA-

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu.
|TAI yra piuku jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalai, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —• tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal C o., Saint

ood

1

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

Amerikos šeiminų

Gerumas 
padarė jį 

mėgiamiausiu 
naminiu pakeliu
Budweiser Barley-Malt Syrup yra labai 
sukoncentruotas ekstraktas geriausių 
miežių—vienų iš labiausia maistingų 
pasauly užauginamų grudų. Budų jį 
vartoti dėl maisto produktų yra daug ir 
įvairių. Jį pardavinėja groserninkai ir 
sankrovininkai visur. Reikalaukit jo 
vardu

ANHEUSER-BUSCH — ST.'LOUIS

Biidweiser 
Barley-Malt Syrup 

Western Salės Corporation,
1525 N«wberry Avė. Distributors, Chicago, III. Phone Canial 7051

Namų Pakėlimas, Pamatai, Saulės 
Seklyčios, Murinės ar Medinės 

$5 Įmokėti, trys metai išmokėjimui

A food for pro 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele* 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE

PAMATAI
Cementinių blokų, 
mūriniai, ar cemen
tiniai. Pekėlimas ir 
ištiesimas. Geras 
darbas,

t

4556 So. Rockwell St., Chicago, UI

Garsinkitės Naujienose

at-

A.

lt.

JOSEPH VILIMAS

® KON TRAK TORIUS-T

“NAUJO ŽODŽIO” 
žurnalą

Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eyc Care” 
or *‘Eye Beauty” Book

Murinę Co- Dept. II. S., 9 E. OhioSt.,Chicst<*

Leiskite musų atstovui 
važiuoti jums patogiu laiku 
ir nuvežti pas musų paten
kintus kostumerius ir paro
dyti jums musų darbą.
Bile kur iki penkios dešimt 

mylių nuo CHICAGOS

GARAŽAI
Kaip mediniai, taip 
ir mūriniai; jie pa
tys užsimoka už 
save rendomis.

| MARVEL CONSTRUCTION 
’ 428 .South Kedzie Avė.
| Tel. Nevada 6820

I Vardas .

| Adresas

I Telefonas

REMODELIA- 
VIMAS

Vidaus ir iš lauko 
atliekamas speciali
stų su daugelio me
tų patyrimu.

VIŠKOS
Leiskite parodyti 
jums, kaip jus gali
te labai pigiai pa
daryti viškas išren- 
duojamas.

PORČIAI
Pasidžiaugkite pa
togumas priekinių 
ar užpakalinių por- 
Čių.

PLUMBINGAS
Plumbingas ir mau
dynės, tile grindys 
ir sienos 
mos.tikrai kultūrišką 

spalvuotą jumoro

ideda-

■.ISTERINE 
THRDAT 
TABLETS

ANTISEP
TIKAS

ir Prašali
na Gerk-

m*. Ska«- 
ir

Kofiejimą. .

čMaat by

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas, 
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, PivoŠa, Jul-Boks, J. Kulakauskas, 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

Užmuša muses 
uodus / 

Kitus Namų 
Vabzdžius
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Svečiai irgi buvo drauS. J. Dargush

Taksai Chicagoj

Vestuves

Totai Rate

tą spragimmas

Garsinkitės Naujienose
1.63

Parduodam

Ta kritika toliau jau nepateisinoma

TUBBY

DOAdT KhJOVJ

Chicago
Chicago
Chicago

iutKT;
Išmirti

paskelbimo 
laiko kiek- 
gyventojui

4.86
4.85
4.99
4.85
4.85

Parkai nuo 47 iki 48c
Lincoln Parkui nuo 9 iki 13c

ENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo 
bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visu cigaretę.

I REICHĄ 1 TIE. Vou > 
UP SO Vou Doa>'t 
RUA) A\MAV AGAIA) - 

AM'VoU 8ETTER tX? 
WHAT |TtLL^/OU Oū. 
Vou'LL GET SOMETMltO' 
VOU AlM'T LOOKIN FoGL

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. I.ouis Avė. 

CHICAGO. ILL.

VOU GET 
THROUGH TrtlS 
hoop -am" be 
SMAPPV ABOVT IT

tuves palinksminti gimines bei 
pažįstamus, jie surengė didelę 
vestuvių puotą Lietuvių Audi
torijoj. Nors svečių buvo labai 
daug, bet jaunavedžiai bei jų 
tėvai visus pamatė, nuoširdžiai 
priėmė ir tikrai lietuviškai vai
šino 
gingi, greit vieni su kitais su
sipažino ir pasidarė it viena 
didelė šeima.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

P. Valenčius sugrįžo 
iš Lietuvos

Praėjęs yra tas senovinis ne 
pamatuotas kaltinimas eiga- 
retų
Mes pašalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalin
dami erzinančius nuodus iš 
tabakų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS 

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
1618 West 18-ta Gatvė

L F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

asesoriui pa
na mo 
buvo 

savinin- 
asesorių 
ar ape- 
į Board 

perkaman ti- 
išneš savo

P-as P. Valenčius’ (iš Olivein, 
Iowa), kuris buvo per “N-nų” 
Laivakorčių Skyriaus patarnavi
mą išvažiavęs Lietuvon, pereitą 
antradienį, rūgs. 3 d., pakeliui į 
Olvein, sustojo Chicagoj. Buvo 
užėjęs į "‘Naujienas” sutvarkyti 
kai kuriuos savo reikalus ir pa
pasakojo ką girdėjo Lietuvoj ir 
šiaip iš kelionės įspūdžių.

P-nui Valenčiui važiuojant 
Lietuvon (Cherbourg, Franci- 
joj) atsitiko maža nelaimė. Kai 
sustojo laivas minimam uoste ir 
kai dalis keleivių lipo lauk iš 
laivo, tai kažkoks chekas lipda
mas iš laivo “išsinešė” p. Va- 
lenčiaus bagažą. Kai p. Valen
čius pasijuto apvogtas, tuoj da
vė telegramą kur reikia, kad 
vagį sulaikytų. Laimei vagis 
buvo sugautas ir beveik visas 
bagažas buvo sugrąžintas’ jo sa
vininkui,

P-as Valenčius besisvečiuo
damas Lietuvoj, Biržų apskri
ty, susirado sau gražią p-lę S. 
Bardasaitę ir apsivedė. Jis ne
užilgo žada ją per “Naujienas” 
atsikviesti Amerikon.

Lietuvoj javai, sako p. Va
lenčius, šiemet gerai užderėjo. 
Tiems žmonėms’ kiek blogiau 
gyventi, kurie buvo suvarginti 
pereitų metų nederliaus.

Lietuvoj kaip tik sužiną, kad 
parvažiavo “merikonas”, tai 
tuoj ateiną prašyti paskolos,

Pirm negu galutinos aptak- 
savimo sumos bus įtrauktos į 
asesorių knygas, kiekvienas 
namininkės galės sužinoti tik
rą nustatymą jo nuosavybės 
pas asesorių valdybą.

Kiekvienos nuosavybės tak
sai bus galima kiekvienam įdo
maujančiam matyti ant met- 
riškų užrašų kortelių. Šios vestuvės buvo netiktai 

didelės, bet ir pavyzdingos. Vis
kas ėjo sklandžiai, taip sakant, 
niekas niekur nesukliuvo. Visi 
buvo patenkinti ir gražiai links
minosi. Vienu žodžiu, tai buvo 
vien tik malonumas būti tokiose 
vestuvėse.

^eje, specialiai į šias vestu
ves buvo atvykusi (rodos, kad 
dar tebėra Chicagoj) iš tolimo
jo Rhinelanderio, daugeliui ži
noma, svetingoji poniutė Mar- 
tynienė Varekojienė.

Jaunevedžiams linkiu daug 
laimės ir ilgų, ilgų ženybinio 
gyvenimo metų.—Rep.

taksavimo, kiekvienas nami
ninkas, jausdamas save nu
skriaustą esant, turi valios pa
kelti balsą prieš neteisingumą. 
Šitokia sistema lyg ir, teikia ly
gybės ir žada užsiganėdinimo 
pas mokančius taksas.

Gyvenimas parodys nuosek
lumą, o praktika rezultatus.

(Galas)

Skundai prieš neteisingą 
taksavimą

d ne kiekvienas 
bus teisingas.

neteisingas ?
galima tikėtis
— išmieravime 

senumo, 
vie-

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS”— LUCK”. ■
STRIKE’S extra slaptas procesas — prašalina kenksmingus aitriu 
nuodus iŠ LUCKIES kurie seno budo cigaretų išdarbio suerzina gerki 
ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį nepar/. 
tuotą smerkimą prieš cigaretų rukimą vyrams ir moterims.

Včllausl ir rerianai 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi rydyme Chronl- 
*kų. Nervų, Krau
jo, Odos, Inkstų. 
Puslfia, Slapimoai fr 
visų Privatinių Li
rų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rte kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Roku 
sėkminga ,__
ir tūkstančiai 
dytų pacientų 
užtikrinimas, 
pacientai bu. 
mi veiksmingai 
ma mokestis 
prieinama. L<____ _______ ______ __
žasties jo imamos žemos mokesties 
gančiam nebėra 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, i 
laikoma. Tai neuždeda , 
sės prievolių. Neatidėi

Rugsėjo 1 d. susituokė p. Leo. 
Vitkus su p-le Bronise Gabrė
naitė. Abu junavedžiai yra dar 
visi jauni ir labai linksmaus 
budo, tad, idant per savo ves-

. ________
HERE, HARK.jUbAP 

THR0U6H KERE ~COME \
ON AK> JUMP- VOUGOTTA 
learm SOME TRICKS FOR 
I A IMT GOA)AJA HAVE AbiV 
OLE DOG AROVNb ME THAT

iizcme (lauŲ’ 
atitaisyti piada- 
li šį kartą ase- 

išvengti panašių 
išklausant visus 

negu bus 
. Tą jie 

Kiekvienas dis- 
žinią apie jo ap- 
Po tokios žinios 

bus duota 3 dienos 
patikrinti apmokes- 
taksus. Jei taksai 

perdideli, tai galima

persistatydami gerais pažįsta
mais. Bet kaip reikia paskolą 
atgauti, tai, girdi, nei neprašyk. 
P-as Valenčius vieno piliečio pa
prašęs grąžinti jam paskolą, tai 
tas atsakęs: dar aš ponulio no
rėjau prašyti kokio šimtuko li
tų daugiau pasiskolinti.

žmonės nešioja gražiai, su 
baltais kalnieriais. Girdi, jei 
amerikonas parvažiuoja su kiek 
prastesniu siutu, tai Lietuvos 
žmonės jį “subytina” savo dra
bužių gražumu. Bet nežiūrint 
to, visi bėdavoja, kad litų nėra, 
žmonės nesunkiai dirbą ir ne
skubą. O jaunimas, kai dainuo
ja vakarais-, tai net laukai 
skamba nuo jų dainų.—Rep. V.

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Žinoma, k 
aptaksavimas

Kodėl
Pirmiausia 

daugelio klaidų 
namo, nusprendime 
nusidėvėjimio, įvertinime 
tos, kur namas randasi.

1927 metais buvo suvirs 
29,000 nusiskundimų prieš ne
teisingą aptaksavimą. Asesoriui 
bando tą išvengti, patiriant iš 
anksto visus skundus.

Rodos jau minėjau, kad Či
kaga yra padalinta į 44 distrik- 
tus. Artimoj ateityje asesoriui 
paskelbs per laikraščius kurio 
nors distrikto aptaksavimą na
mų. Nuo dienos 
bus duota 3 dienos 
vienam distrikto 
namininkui sužinoti 
mokesčiavimą jo namo.

Pavyzdžiui čia įdedu skaitli
nes taksų 1927 metų “rate” 
įvairiose miesto dalyse:
Tax Rate for City of ChiacgO 

for year of 1927

’ Išvados
Del nuoseklumo ir paranku* 

mo darbo pavieto asesoriui pa
dalino čikogos miestą į 44 
kvartahis-dis teiktus. Kiekvie
nas kvartalas apima po 2 ket- 
virtainiškas mylias ir (langiaus, 
o paties Cook pavieto mieste
liai sudaro 30 kvartalų.

Kadangi 1927 metais buvo 
apie 20,000 nusiskundimų 
(complaints) prieš didelį ap- 
mokesčiavimą, kas 
laiko ir darbo 
rytas klaidas, 
šoriai mano 
atsitikimų 
skundus pirmiaus, 
pasiųstos taksų bilos 
atliks sekamai 
t riktas gaus 
taksavimą. 
pasiuntimo 
laiko, kad 
čiavimą 
pasirody 
bus paduoti skundas. Kada 
asesoriui atsiklaus ir išklausys 
skundus visuose 44 distriktuo- 
sė mieste ir 30 kvartalų pavie
te, tada tik bus siunčiamos 
taksų bilos.

Gavę skundą 
tikrins apmdkesčiavimą 
ir atitaisys klaidas, 
pat 1 a r y t os. Pra pe r č i ų 
kai nesutikdami su 
nuosprendžiu, galės 
liuoti aukščiau, I 
of Revicw, kuris 
nės visą skundą 
nuosprendį.

Susidarius šitokiai sistemai

1-mus MORGIČIUS
mokam

\Vest 
South 
Nori h 
įlydė 
Lake 
I^akc 
Rcger 
Jefferson 
Visa ši suma dalinasi šitaip 
III. valstija gauna 
Cook pavietas .. 
Miestas .............
Mokyklos ..........
Forest Preservus 
Sanitary District 
Miestukai nuo 6 i

DRESnj DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu- 
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa- lt 
mokos diena ir vaka- 
rais. Ateikit ar raly- 
kit dėl nemokamo* 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St.

10 auditas
JOS. F. KASNICKA, principais*

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

Jus esate kviečiamas pasitarti su 
Dr. Ross, dykai, dėl bite kurios 

ligos ar silpnumo.

Spraginimas, moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnio, pr:."alim 
iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi cigarete: j 
darytose senoviniu budu.

LUCKY 
STRIKE 
\ "ITS TOASTED*’/

10 metų 
r*ktl k a / V 

y r a g 
Speelallataa 

ir eekmlDgai. Jo ima- 
yra žema ir kiekvienam

išmokčjimal. Ii prie- 
. -____ ____Z__ eer-

reikalo nepaisyti aavo
paslaptie pilnai IB

IS jutų pu- 
_________ bet ahi- 

krelpkit tiandie pasitarti apie sveikatų. 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

kertėj Monroe St., Crilly Buildin*. Im
kit elevatorių iki penkto aurėto, kam
barys 608 dėl vyrų, kambarys 608 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME • 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kaadie 10 iki 6, Nedfl- 
Uomis 10 iki 1 vai. po ptet. Paned*- 
llais, Seredomis ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo. ‘ .
U—Mto" i,-mruiWB iggc. . -^Kac.- ------

trečios klesos “Round Trip” kainos. — 
ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 
su kiekviena Europos dalimi.

Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitų populiarių 
Lloyd laivų

Del sugryžimo certifikatų ir kitų informacijų 
pasitarkite su sąvo vietos agentu, ar su

NOKTU <1 I HVN 
iLI CYD (g

^^^130 W. Randolph S’t., Chicago.

FDienos Per Vandenyną 1
I ir iš

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremeną 

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivais

EKEMENs EUROPA
Tik 7 Dienos į Lietuvą

Nupigintos
Patogus

SVARBUS PRANEŠIMAS CHICAGOSMOTERIMS
Nepaprasta proga Chicagos ir Chicagos apie- 
linkių lietuviams moterims įsigyti kailinius __
kautus (Fur Coats) pigia kaina. Dabar yra 
geriausias laikas pirkimui kailinių kautų. 
August-Rugpiučio mėnesyje žydeliai daro išpar- 
davimus senų Fur Coat, o pas mane gausite 
naujausios mados ir nupiginta kaina — savo ,jHg: SBR
kostumeriams parvežani tiesiai iš dirbtuvės vi- yįjB
sai naujus Fur Coat’us. Mes garantuojam vi- 
siems savo kostumeriams, kad musų kautai yra 
visi naujausi, musų krautuvėje nėra nei vieno

senos mados kauto. B &SBK
Moteris, kviečiam Jumis naudotis musų siuli- 7 
jimu šiame August-Rugpiučio mėnesyje, nes A
specialiai kainos papigintos — platus pasirin- 
kimus. Laukiu Jusu. Su tikra pagarba Jums,

BURBOS CLOAK SHOP
3214 So. Halsted Street

Tel. Victory 2477

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Il s toastcd
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

UŽSUK—-Lucky Strike Šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarę, Atlantic iki Pacific tinklą N. B. C. stoties
© 1929, The American Tobacco Co., Mfrs. M ______ ________ ____________________

UgaretTESi

i-.--’-
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KOVA DEL MUITŲ

Jungtinių Valstijų kongresas dabar rengia vadina
mų ‘‘muitų reviziją”. Kaip yra žinoma, viena iš dviejų 
didžiųjų Amerikos partijų, republikonai, stoja už aukš
tus muitus; o antroji partija, demokratai, yra priešingi 
aukštiems muitams. Taigi ir tame muitų peržiūrėjimo 
klausime pasireiškė tarp republikonų ir demokratų žy
mus nuomonių skirtumas. Trumpai sakant, jisai yra tas, 
kad republikonai nori daryti (ir daro) visų muitų revi
ziją, tuo tarpu kad demokratai reikalauja revizijos tik
tai ūkio produktų muitams.

Žodis “revizija” čia tikrumoje reiškia kėlimą. Pake
liant muitus ūkio produktams, norima padėti Amerikos 
farmeriams, kurie iki šiol nebuvo muitais apsaugoti nuo 
svetimų šalių kompeticijos, kaip pramonininkai. Kad 
farmeriams reikią šituo budu padėti, su tuo sutinka ir 
republikonai ir demokratai, — nors tikrumoje tai yra 
klaidinga nuomonė. Farmeriams butų suteikta daug tik
resnė pagelba, jeigu butų sumažinti (o laikui bėgant ir 
visai panaikinti) muitai pramonės dirbiniams. Bet demo
kratai sako, kad jokių naujų muitų daugiau, kaip žemės 
ūkio produktams, dabar nereikia; pramonininkų prekės 
esančios jau ir taip gerai, ir net perdaug gerai, apsau
gotos. O republikonai nori, pasinaudojant šia proga, kel
ti ir industrijos muitus.

Ši kova dėl muitų Washingtone dar, galima sakyt, 
tik prasidėjo. Jai besivystant, bus daroma įvairių politi
nių kombinacijų tarpe partijų ir atskirų grupių kiekvie
nos partijos viduje. Jau dabar paaiškėjo, kad dalis de
mokratų (pav. senatorius Walsh iš Massachusetts valsti
jos) ketina eiti muitų klausime ne su savo partija, bet 
su republikonais. Antra vertus, dalis republikonų — kaip 
ve šen. Borah, La Kollette ir k. — rengiasi kartu su de
mokratais atakuoti republikonų sumanymus.

Dauguma Amerikos žmonių tečiaus muitų klausi
mais mažai tesiinteresuoja. Jiems rodosi, kad tai esą ne
svarbus dalykas. O-kurie apie tai kiek galvoja, tai pa
prastai priima be/kritikos republikonų skelbiamą teori
ją, kad Amerika turinti būt “apsaugota nuo pigių Euro
pos prekių”. Jei, girdi, Amerikos rinkos butų užverstos 
prekėmis, atgabentomis iš svetimų šalių, tai fabrikai čia 
turėtų sustoti ir milionai darbininkų butų išmesti į gat
vę, — kas, iš tiesų, yra tuščias baubas, nes Amerikos 
pramonė, kaip visi žino, vartoja masinę produkciją, ku
rios dėka prekės šioje šalyje gali būt gaminamos daug 
pigiau, negu kur kitur.

Muitai yra niekas kita, kaip paslėpti mokesniai (tak
sai). Kada šalis apsitveria muitų siena nuo kitų šajių, 
tai jos viduje kiekvienas prekių gamintojas gali imti auk
štesnes kainas, negu jo prekės yra vertos. Tas aukštes
nes kainas užmoka žmonės, vartotojai. Del to, kad Ame
rikos muitai yra aukšti, tai čia yra labai brangus gyve
nimas. Jeigu muitai bus pakelti, tai gyvenimas dar la- t 
biau pabrangs. Ir kartu, keršindamos Amerikai už mui
tų kėlimą, ims kelti savo muitus ir kitos šalys, taip kad 
bus apsunkintas prekių eksportas iš Amerikos j kitas 1 
šalis — vadinasi, turės sumažėti gamyba.

Jei Amerikos žmonės butų politiškai susipratę, tai 
jie kovotų prieš visokius muitus. Bet dabar dauguma jų 
balsuoja kaip tik už tą partiją, kuri nori kuo aukščiau
siu muitų. 1 I.

HERETIKŲ BAUDIMAS.

Visose kominterno sekcijose eina atkakli kova “tik
rojo leninizmo” su “herefikais”. Kiek tų “heretikų” bu
vo neseniai išmesta iš amerikinės kompartijos, spaudo
je jau buvo minėta. Dabar ateina žinia, kad pavojingas 
“herežijos” lizdas tapo užtiktas ir Francijos komunistų 
partijos viršūnėse, būtent, centralinio partijos organo, 
“L’Humanitė”, redakcijoje.

Iš Paryžiaus komunistų dienraščio štabo tapo stai
giai pašalinti šeši redaktoriai, kadangi jie nesugebėję 
vesti partijos organą “teisinga” linija.

Kiekvienas sutiks, kad tai yra gana keistas dalykas, 
žmonės per metų metus redagavo laikraštį, kurio špal- 
tose būdavo nustatoma visos partijos politika, ir partijos 
bosai nematė jame nieko blogo. Tik staiga pasirodė, kad 
jo vedėjams “leninizmo” dvasia išgaravo! Kas čia galėjo 
atsitikti?

Gal būt, j tuos redaktorius paveikė viešai Paul Ma- 
rion’o pareiškimas prieš Rusijos bolševizmą, apie ką

[Pacific and Atlantic Photo]

Senas Darbo partijos veikė
jas, Anglijos iždo kancleris 
Philip Snowden.

prieš keletą dienų buvo pranešta laikraščiuose. Tasai 
Paul Marion, kaip skaitytojai atsimena, buvo Francijos 
komunistų propagandos biuro galva ir, kaipo toks, nu
vyko Rusijon arčiaus susipažinti su bolševikišku “rojum” 
ir pasidarbuoti prie paties komunistų internacionalo cen
tro. Bet, pabuvęs sovietų sostinėje penkioliką mėnesių 
ir savo akimis pamatęs, kas tenai dedasi po “proletaria
to diktatūros” priedanga, jisai sugrįžo sFrancijon ir pa
sitraukė iš partijos, viešai paskelbdamas savo visišką 
nusivylimą bolševizmu.

Gal būt, sakome, šitas to žmogaus žinksnis užmušė 
ir “L’Humanitė” redakoriuose tikėjimą Lenino evange
lija. O jei ne, tai jų pašalinimo priežastis galėjo būt ta, 
kad Francijos komunistų vadai susipešė dėl gaunamų iš 
Maskvos ragaišių.

Katras šitų spėjimų yra teisingesnis, mums nesvar
bu. Bet yra faktas, kad bolševikiškas komunizmas visur 
skaidosi ir krinka.

Iš paslaptingojo 
pasaulio

Spiritualizmo šalininkai.—Kny
ga apie Dr. Papiusą. — Dr. 
Papiusas. —Caro pasikalbėji
mas su savo tėvo dvasia. — 
Patarimas. —Žurmalisto atsi
minimai. —Du keisti įvykiai. 
— Ką Dr. Papiusas matė 
sijoj? — Spiritualizmas 
prigavystėmis paremtas.

Ru- 
yra

Nors spiritizmas ir visokie 
vaidinimosi faktai nėra mokslo 
pripažinti autentiškais (tik
rais), tačiau atsiranda tokių 
žmonių, kurie i tai tiki ir su 
didžiausiu rimtumu tvirtina, 
jog iš tiesų tas viskas gyveni
me atsitinka. Tų tikinčiųjų 
tarpe atsiranda žmonių ir su 
aukštu išsilavinimu. Kaipo pa
vyzdį, galima paminėti pagar
sėjusį mokslininką Sir Oliver 
Lodge. Lietuvoj savotišką spi
ritizmą buvo pradėjęs skelbti 
prof. Herbačauskas. Tarp Ame
rikos lietuvių taip pat randasi 
šiek tiek taip vadinamų spiri
tualistų, kurie lanko seansus, 
kur jie girdi pasikalbėjimus su 
dvasiomis. Kad butų galima 
su dvasiomis kalbėtis, žinoma, 
rimti ir nuosaikus žmonės ne
tiki. Jie yra tos nuomonės, 
kad visos tos dvasios yra tik 
šposininkų darbas.

Prie tokių šposininkų skepti
kai priskaito ir žymiausią mu
sų laikų okulistą, prieš 14 metų 
mirusi daktarą Papiusą. Tas 
daktaras jaunas būdamas išstu
dijavo mediciną ir franeuzų pro
fesoriai jį laikė gabiu mokiniu. 
Gerai užbaigęs universiteto kur
są, jis išsispecializavo nervinių 
ligų gydyme ir būdamas dak
taru turėjo gana didelę prakti
ką. žmonėse jo reputacija bu
vo aukšta, nes jis, užsiimda
mas praktika, nežiūrėjo į ją 
kaip į pelno šaltinį, bet vien 
tik iš mokslo pusės.

Bet po kelių metų praktikos, 
Dr. Papiusas iš pozitivizmo per
eina į okultivizmą, t. y. iš ofi
cialaus mokslo į slaptą mokslą 
ir lieka to mokslo pasekėju. 
Didžiojo karo metu jis, kaipo 
daktaras, Francijos valdžios bu
vo mobilizuotas. Bedirbdamas 
ligoninėse susirgo tuberkuliozu 
ir mirė.

Apie jo gyvenimą, darbus ir 
teorijas Paryžiuj išėjo iš spau
dos didelė knyga. Toj knygoj 
tarp kito ko aprašoma įdomus 
epizodas iš Papiuso atsilanky
mo 1905 m. j Rusiją, k(ir jis 
buvo iššauktas pas carą Mika
lojų II.

Kaip žinome, tais metais Ru
sijoj buvo revoliucinis judėji
mas. Nikolojus II, beieškoda
mas priemonių tam judėjimui 
sustabdyti, paprašė Papiuso iš
šaukti Aleksandro III dvasią. 
Apie tai Papiusas savo knygoj 
pasakoja šiaip:

Mirusio imperatoriaus dvasia 
mano kvietimą atvyko. Niko- 

ojus II kreipėsi į savo tėvo dva
sią patarimo prašydamas; kas 
reikia daryti sukilimui numal
šinti. Dvasia atsakė:

Judėjimą reikalinga nuslopin
ti ir tam imtis visų priemonių,

nes jokie nusileidimai sukilėlių 
nepatenkins, bet tik dar labiau 
padidins revoliucijos ugnį.

Į klausimą, ar pasiseks tas 
■ revoliucinis judėjimas sustab

dyti, Aleksandro III dvasia at
sakė:

—Taip, nes dabar judėjimas 
nėra dar pilnai prasidėjęs, jo 
paties jėgos dar silpnos. Jis yra 
dirbitnas’. Bet atmink: juo di
desne energija tą judėjimą su
stabdysi dabar, — tuo didesne 
jėga tas pats judėjimas atsi
naujins vėliau.

Jau ir iš tos vienos ištrau
kos kai kas galės Papiusą ne
paprastu žmogumi palaikyti,— 
žinoma, jeigu jis visam tam pa
tikės.

Be tos knygos, vienas Euro
pos laikraštis patalpino savo 
žurnalisto apie Papiusą atsimi
nimus. žurnalistas pasakoja 
štai ką:

Du kartu man teko gyvenime 
susitikti su Papiusu: Nicoj, ku- 
nu ir siela atsidavusios ameri
kietės Wheeler namuose, ir me
tams praslinkus—prieš didįjį 
karą—Romoj, hercogo T. na
muose, į kuriuos mane įvedė 
italų žurnalistas, paeinąs iš su
menkėjusių markizų giminės', 
Nikolo di A. • i

Kaip pas Wheeler, taip ir pas 
T., Papiusas suruošdavo spe
cialius “seansus”, kurių metu 
įvykdavo paslaptingi “apsireiš
kimai”. Rodosi, buvo net iš
šaukiamos mirusiųjų dvasios. 
Bet aš tuose seansuose nebu
vau, ir todėl apie “apsireiški
mus” nekalbėsiu. Vis tik, — 
man du kartu teko su tuo bur
tininku susitikti, kalbėti, ir da
bar, kada jau yra išėjusi pa
švęsta tam keistam žmogui 
knyga, kurioj patalpinti ir ar
timų jam žmonių atsiminimai, 
—norėčiau papasakoti apie ma
no su juo pažintį.

Nicoj,—tas buvo, jei neklys
tu,—1910 m., —Papiusas prie 
manęs ilgai ir lyg su baime žiū
rėjęs į atsilankančią kas dieną 
pas Wheeler jauną Rusijos vo
kietę iš Saratovo, šteiner, —jai 
išėjus tarė šeimininkei:

—Patariu šitai mergaitei ke
lias savaites jūsų namų nelan
kyti. Dar geriau butų — jei ji 
tuojau išvažiuotų į šiaurę.

—Bet delko?
—Matau aplinkui ją negerus 

šešėlius. Matyti, jai gręsia la
bai rimtas pavojus jūsų namuo
se ir nuo čia gyvenančio as
mens. Perspėkite ją!

Amerikietė aklai (tikėjusi į 
Papiusą,—labai susirūpino, ir 
patarė šteineriutei išvažiuoti. 
Bet mergaitė, kuri į Papiuso 
burtininkystę žiurėjo skeptiškai, 
—tiktai nusijuokė. Dviem ar 
trims savaitėms praėjus, jau 
pagyvenęs Wheeler šoferis, ir 
pirmiau pasižymėjęs kai kuriais 
keistumais, nustojęs proto, įsi- 
briovė j kambarį, kuriame die
nos metu ilsėjosi Šteineriutė, 
ir lyg žvėris užpuolė mergaitę, 
norėdamas ją pasmaugti. Į jos 
šauksmą subėgę namiškiai su 
dideliu vargu paliuos'avo iš be
pročio rankų pusiau pasmaug
tą ir sukramtytą mergaitę. To
kiu budu Papiuso pranašavi
mas apie gręsiantį tai mergai-

tei pavojų pilnai išsipildė.
Kažkas panašaus atsitiko ir 

Romoj: ten Papiusas perspėjo 
devyniolikos metų Austrijos 
studento Ernesto tėvus’, kad jų 
sunui-gręsia pavojus. Po ke
lių dienų tas žmogus automo
biliui su elektros tramvajum 
susidūrus buvo užmuštas.

Pasitenkinsiu tik aukščiau 
minėtu epizodų pasakojimu, bet 
jų išaiškint neapsiimu.

Tas pats' žurnalistas sakosi 
kalbėjęsis su Papiusu ir apie 
iššaukimą Aleksandro III dva
sios. Apie tą savo pasikalbėji
mą jis štai ką rašo:

Aš apie tą atsitikimą sužino
jau iš vieno aukštesnio admi
nistracijos nario, kuris dabar 
Jaltoj bolševikų jau sušaudytas’. 
Susitikęs su Papiusu pas herco
gą T.,—aš paklausiau jo, —kiek 
tiesos yra pasakojimuose apie 
iššaukimą Aleksandro III dva
sios ir jo patarimus revoliuci
niam judėjimui numalšinti. 
Tur būt, toks mano klausimas 
Papius'ui buvo nemalonus, bet, 
po kai kurio svyravimo jis pra
dėjo karštai kalbėti:

—Ne, taip, štai mane, mane 
patį tame atsitikime kaltina. 
Dabar, tiesa, mane jau paliko 
ramybėje, bet 1905-1906 m. aš 
gaudavau daug anonimiškų laiš
kų, kuriuose buvo grąsinama 
mane nužudyti. Tų laiškų au
toriai vadino mane “didžiausiu 
rusų liaudies priešu”, '“tamsiau
sios reakcijos įkvėpėju”, ir 1.1. 
O kad aš buvau Rusijoj, tai 
paskui mane sekiojo- žvalgybos 
agentai, matydami mano asme- 
nyj kažkokių slaptų užsienių 
antimonarchistinių organizacijų 
komisarą ,ir aš gaudavau dešim
timis laiškų, kuriuose taip pat 
buvo grąsinąmą nužudyti.

—Na, taip, aš, bet ne savo 
iniciatyva, o sulig Mikalojaus II 
noru, iššaukdavau 
tėvo dvasią, 
diumas”, lai 
tarp gyvųjų 
tarpininku.
—politka neįdomauju, o rusų 
politika man yra visai svetima 
ir rusų reikalai man nepažįsta
mi. Imti tokią baisią atsako
mybę, kaip davimą patarimų 
tos didžiulės valstybės valdymo 
reikaluose,—pas mane ir min
tyse nebuvo. Pakartoju,
pildžiau sąžiningo tarpininko 
rolę ir nieko daugiau.

Aš dar uždaviau vieną Pa- 
piusui klausimą:

—Ar tiesa, kad jus galite iš
pranašauti ateitį?

Ir tiesa ir ne. Kartais' man 
yra duodama galimybės pa
žvelgti į ateitį, lyg pro sienos 
langelį, už kurios paslėpti nuo 
musų akių busimieji įvykiai. 
' Jažniausiai į mano kvietimą at
vykę ano pasaulio gyventojai, 
kuriems duota daug daugiau 
žinojimo, negu mums, gyviems, 
—man tarpininkaujant, kaipo 
mediumui, kalba apie ateitį. (

—Ar galite pasakyti ką nors 
apie tai, kas laukia Rusiją?

Ant Papiuso veido krito gi
lus' šešėliai. Dusliu balsu jis 
atsakė: t

—Kada aš buvau rusų šalyj, 
—kartais aš bijodavau, kad ne-

jo mirusio 
Bet aš tam ir “me- 
yra žmogus galįs 
ir mirusiųjų būti 

Aš pats apskritai,

aš

išeičiau iš proto. Aš mačiau, 
kad aplink gyvuosius—tūkstan
čiai, milionai baisių šmėklų, še
šėlių vaikščioja. Daug žmonių 
aš sutikdavau, kuriems buvo 
lemta būti nužudytais, ir prie 
to dar pačiose baisiose formose. 
Kartą aš buvau vieno didkuni- 
gaikščio namuose. Visi jo vai
kai išrodė protingi. Bet apie 
juos—baisus' šešėliai.

Papiusas griežtai numojo ran
ka ir beveik suriko:

—Nekalbėsime apie tai. Bet 
vistiek, kol aš gyvas,— jiems 
mirtis negręsia.

Taigi, kaip matote, yra net 
specialus žmonės, kuriems buk 
esą duota galia iššaukti dvasias, 
toms' dvasioms padedant, suži
noti ateitį. Tie žmonės vadi
nasi mediuamis. Mediumai yra 
spiritualistų tikėjimo kunigai. 
Jie yra tarpininkai tarp šio ir 
ano pasaulio gyventojų. Tik jie 
vieni tegali susinešti su miru
siųjų dvasiomis.

Vargu gali būti abejonės, sa
ko Joseph McCabe savo kny
goj “Is Spiritualism Bas’ed on 
Fraud?”, kad spiritualistų me
diumai yra paprasti šarlatanai, 
kurie naudoja įvairius prietai
sus ir priemones apgaudinėji
mui žmonių. Rimti tyrinėtojai 
iškėlė aikštėn tiek daug priga- 
vysčių, jog šiandien išmintingi 
žmonės žiuri į spiritualizmą ga
na skeptiškai. Jie skaito jį tie
siog prigavikų padaru. Tad ir 
fanatišką knygą apie Dr. Pa
piusą jokiu budu negalima imti 
už gryną pinigą. Dr. Papiusas 
greičiausiai buvo toks jau šar
latanas, kaip ir visi kiti spiri
tualistų mediumai.

Apie Mickevičiaus 
privatinį gyvenimą...

[L. ž.] Sensaciją literatų tar
pe sukėlė neseniai publicistas 
Boy želenski savo straipsniais 
apie Mickevičiaus privatinį gy
venimą. Reik žinoti, kad Len
kuose trijų poetų Krasinskio, 
Slovackio ir Mickevičiaus trejy- 
bė lygiai šventa (ir garbinama 
kaip ir Katalikų Bažnyčios šv. 
Trejybė). Patriotams ir laisva
maniams tie 3 pranašai 
(wieszcz) atstoja nebemoder
niškas “šv. Trejybes asabas”. 
Mickevičiaus, o vėliau Pilsuckio 
kultas daug yra padėjęs stip
rėti ir bręsti lenkiškąja! valsty
bingumo idėjai. Bet ką pada
rysi, kad Mickevičiaus privati
nis gyvenimas nesąs buvęs toks 
tobulas kaip jo poezija. Labai 
skaudu ir sunku poeto gerbė
jams su to suprasti, jog Mic
kevičius (ir visi mistiko To- 
vianskio šalininkai) pripažinda- 
vę ne vien teorijoj, bet ir prak
tikoj žmonių bendrumą. Lenkų 
■nusivylimas dėl Mick. paslapčių 
atidengimo yra ir mums sopu- 
ingas; mat: bendras yra žmo

nių troškimas, kad mylimas as
muo butų tobulas lig paskuti
nio colio (Anglai, pavyzdžiui, 
ig pat karo laikų neleido pa
skelbti to fakto, kad Baironas 
mylėjęs savo žmonos seserį ir 
dėl tos meilės tragiškai žuvęs. 
Dar šiandien vengiama kalbėti 
apie Oscaro Wildo privatinį gy
venimą). Beje, nerašau čia 
smulkmenų Boy želenskio re- 
veliacijų (sk. Wiadomosci Lite- 
rackie) apie meiliškus poeto 
santykius. Tenoriu pažymėti 
ideališkąją sukeltos sensacijos 
pusę: net materialistinio am
žiaus žmonės trokšta, kad jų 
gerbiamas įasmuo butų “ne šio 
pasaulio”, 100% idealistas.

Dar įdomios šioje byloje ta
riamųjų idealistų pastangos pa
slėpti tiesą: Krokuvos' prof. 
Stan. Tarnovski*) prašo poeto 
sunaus, kad sudegintų visus tė
vo laiškus ir dokumentus iš 
Adomo misticizmo laikotarpio. 
Dabar susektą, jog Adomo sū
nūs Vladislovas yra daug ne
malonios medžiagos sunaikinęs.

Boy želenskio sukeltą “bils
mą” skaudžiausiai turėjo pa- 
j usti visokio plauko mistikai ir 
paslapčių “žinovai slėpėjai” (ku
rių netrūksta ir Lietuvoj). 
Dar kartą išryško materialistų 
skelbtoji nuomonė, jog kiekvie
no misticizmo padugnėse rasi

me seksualizmą, nes religinio 
jausmo įkarštį visados lydi ir 
kūniškumo pasmarkėjimas.

Ir dar vieną, seniai skelbia- 
mą'teoriją rodos patvirtina Boy 
želenskio apreiškimai: nuo ge
nialumo lig beprotumo vienas 
žingsnis; viename tovianisitų**) 
susirinkime Mickevičius taręs: 
“Broliai, šiandien man apsireiš
kė Rusų imperatoriaus’ Alek
sandro I dvasia ir prašė, kad 
broliai melstumėtės už jį”. Į tą 
atsakęs Julius Slowackis: “Bro
liai, o man buvo apsireiškusi 
karaliaus Stepono Batorio dva
sia ir prašė įspėti, kad broliai 
nemelstųs už maskolių”. Mic
kevičius nutvėręs Slowackį už 
apykaklės, ir sušukęs rusiškai: 
“Pošol von, durak! etc. etc....

Kas atskirs, kame genialumo, 
kame beprotumo riba?...

—Unt.

*) Jo nuomone—nesą pasaulyj tau
tos, kurios litefratura prilygtu lenkiš
kajai, nesą poeto, kuris prilygtų Mic
kevičiui...

**) Tovianskio < (Taujėnų dvarinin
ko) sekėjai.

ATĖJO “Kultūros” No. 8. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalų 
“Laisvas žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar
bininkų ir valstiečių kovų už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge rugsėjo 

3, 4 ir 5
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“Noah’s Ark”
Didžiausias šių metų 

paveikslas

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Įdomus ir įvairus aktai

Taipjau kalbančios žinios,

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurancet Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted SL 
TeL Rooeerdt 85UQ

f,
Lietuvos Laisvės

Bonų
vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą.
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

Garsinkitcs Naujienose
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Dar apie pašovimą Sėlių

Bridgeportiečius sujudino ne
laimė, įvykusi pereitą antradie
ni adresu 3143 So. Halsted St., 
t. y. pašovimas Frankio Sėlio 
ir jo žmonos.

Jau tą pačią dieną buvo pa- 
sklydęs gandas, kad vienas pa
šautųjų miręs. Atsiklausus į 
ligoninę pasirodė, kad pašautie
ji dar gyvi.

Trečiadienio rytmetį Deering 
policijos stotyje teko nugirsti 
taipgi, kad pašautieji dar gyvi. 
Bot esą jų padėtis sunki. Vyras 
peršautas per pilvą. Kulka kliu
džiusi pūslę.

O ir moteris sužeista sunkiai.
Kaip įvyko nelaimė, tikrai ne

patyriau. Girdėjau bent porą 
aiškinimų. Vienas jų labiau 
suprantamas.

Esą, Stoškus, iš kurio Sėliai 
rendavojo kambarius, ir Sėliai 
turėję argumentų bent porą die
nų dėl randos. Stoškus buvęs 
pertrenktas amt grindų. Jisai 
tuomet pakilęs, pribėgęs' prie 
stalčiaus ir pasigavęs revolverį. 
Stoškus šovęs į Sėlių ir sužei
dęs jį. Tuo laiku pasirodžiusi 
Sėlio žmona.

Ji nutvėrusi Stoškų už ran
kos ir mėginusi atimti ginklų. 
Jiems dėl ginklo besivaidijant, 
ginklas iššovęs. Ar Stoškus iš
šovė, ar netyčia užkabinta gink
lo gaidelis'—nežinia. Bet mo
teriškė tapusi peršauta.

Kita pasaka yra toki. Girdi, 
Stoškus, argumentuodamas dėl 
rendos, pagrūmojo revolveriu. 
Tuomet buvęs kambary sveti
mas žmogus pertrenkęs Stoškų 
ant grindų. < Sellas pasislėpęs 
už ad veri jos ir žiūrėjęs. Stoškus 
tada iššovęs į Sėlio žmoną porų 
kartų. Kada moteris buvo pa
šauta, tai pats Sellas bėgęs lau
kan. Stoškus šovęs ir į jį. Kul
ka pataikiusi Sėliui į šonų.

Keletas žodžių apie dalyvius 
šios nelaimės. Sellas, sakoma 
buvęs labai miklus amatninkas. 
Bet gyventi jam kažin kodėl ne 
kaip sekėsi. Būdamas malio- 
ris (peinteris), jisai, rodosi, ga
lėdavo uždirbti ne mažai. Prie 
to, jo žmona vakarais' dirbdavo 
valgykloje.

Vienok jie gyveno menkuose 
kambariuose, už kuriuos turėda
vo mokėti rendos tik 15 dolerių 
mėnesiui. O žinoma, kad šian
die gerų kambarių už tokių ren- 
dą nė negausime. Tatai gi ro
dytų, jogei Sellas arba neuž
dirbdavo arba uždarbiai kokiu 
nors budu išsprūsdavo iš rankų, 
arba, pagalios, Sėliai nebuvo 
pratę ieškoti gražesnių kamba
rių gyventi.

Kai dėl Stoškaus, tai jo pra
eitis yra gana įdomi. Gimęs ji
sai 1870 metais, Stukuose, Kė
dainių apskrities. Iš mažens' bu
vo nepaprastai gabus amatnin
kas. Kaimiečiai, matydami jo 
gabumus, net pradėjo legendas 
tverti—kad, girdi, jis mokėda
vęs iš geležies auksą padaryti.

Stoškus buvo knygnešis. 
Knygas pradėjo nešioti kartu 
su tėvu, būdamas vaikiščias 14 
metų. Kalbama, kad per sep
tynias metus Stoškus, dar vai
kiščias pardavęs 2,000 lietuviš
kų knygų, nors caro valdžia

gaudydavo lietuviškų knygų 
platintojus ir sunkiai bausdavo 
juos.

Atitarnavęs kariuomenei, 
Stasys Stoškus sugrįžo Lietu
von. Jis pradėjo užsiimti sta- 
lioriavimu. Ir šiame amate pa
sižymėjo. Jo pažįstami ypač 
stebėdavosi vadinamomis “sek- 
retkomis”, kurias Stoškus pa
darydavo komoduose. Jie nieku 
budu negalėdavę jas užtikti— 
taip dailiai Stoškus suleisdavęs 
medį ir taip gudriai įdėdavęs 
komodon “sekretką”.

Bet ir gan keisto (sakysiu, 
ekscentriško) budo Stoškus bu
vęs. Jei ištiks jį koks nesma
gumas, tai jau stalioriauti nebe
galėdavo. Jisai pasiimdavo tuo
met kai kuriuos įrankius ir pa
sileisdavo per kaimus išmuštus 
langus dėti.

Kai pasitaikydavo nugirsti, 
kad žandarai suėmę kokį knyg
nešį, tai Stoškus, palikęs darbą, 
vykdavo į Prusus lietuviškų 
knygų gabenti Lietuvon.

Stoškus buvo ne tik dailydė 
ir stiklius. Jisai siūdavo kny
goms viršelius. Ir kada polici
ja užtikdavo pas jį lietuviškų 
knygų, tai jisai stengdavosi 
“išsimeluoti” (ypač kai knygos 
būdavo senos), kad jis gavo 
jas viršeliams prisiūti. O vir
šeliams' prisiūti ir pats prista- 
vas atnešdavo Stoškui knygų.

Nors policija šnairuodavo į 
Stoškų, bet jam pavykdavo iš
sisukti iš jos nagų. Kartą te- 
čiaus jisai kuone pakliuvo il
gam laikui į kalėjimą, o gal ir 
Sibirą pamatyti. Dalykas buvo 
toks. šaliniam kambaryj jisai 
turėjo naujų lietuviškų knyge
lių. Policija apie tai sužinojo. 
Ji užpuolė Stoškaus namą. Kol 
policija buvo pirmąjam kam
baryje, tai Stoškaus motina 
spėjo sugrusti didelį glėbį kny
gų po kvoldotu savo andaroku, 
ir pasiėmusi šluotą, neva šluo
dama, išėjo iš gričios' ir išnešė 
knygas. Vienok visas nespėjo 
išnešti. Policija užtiko keletu. 
Ir deliai jų Stoškus turėjo gana 
daug nesmagumų. Bet galų ga
le jis ir šį kartų “atsimelavo”.

1902 metais Stoškus atvyko 
Amerikon. Chicagoje gyveno il
gai. Pastaruoju laiku žmogus 
buvo suvargęs, sirguliavo ir 
šiaip išrodė susikrimtęs.

Apie Stoškų, kaip knygnešį, ir 
apie kitus Lietuvos’ knygnešius 
galima patirti plačiau neseniai 
išleistoje knygoje “Knygnešis”. 
Jų galima gauti knygyne “Lie
tuva”, 3210 So. Halsted St.

—Reporteris.

O p. Dundulienė yra gabi 
scenos darbuotoja. Malonu 
mums ciceriečiams, kad ji pasi
rodys pirmiausia Ciceroje, o ne 
Chicagoje. Ir ponia Dundulie
nė duos pas mus' keletą vaka
rų šį sezonų, su geriausiomis 
jėgomis.

Malonu bus matyti senus mu
sų scenos darbuotojus ir malo
nu, kad jie pirmiausia pasiro
dys pas mus, garsiojoj Ciceroj.

—Ciceronas.

Town of Lake
Vietos piliečiai— parapijonai 

—rengiasi apvaikščioti sukaktu
ves 25 metų parapijos' gyvavi
mo. Ryšyje su tomis iškilmė
mis duosnieji parapijonai mano 
įteikti klebonui dovaną— auto
mobilių. Girdėjau, kad daroma 
mesliava tam tikslui.—Report.

Roseland
Nedėlioj, rugsėjo 1 dieną, 3 

v. po pietų apdegė Povilo Bel- 
džio namas.

Povilas Beldžius, gyvenantis 
10406 S. Michigan Avė., yra 
gerai žinomas roselandiečiams 
biznierius, ledo ir anglies išve- 
žiotojas. Jis yra geras' Golden 
Star Kliubo sporto boosteris.

Nedėlioj apie 1 valandų po

■ , ■■■■ ■ ■—■ -............... ...

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metu; ypač sifilio, jau
nystės socialiu ligų, viduriu ir 
nervinio pairimo srityse. Jusu vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 1950

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

b....... ..... ■ ...............................  ■■■J

KATRINA BUGAILIENĖ 
po tėvais Tamašaitė

PRANEŠIMAI
Pagal įsakymą didžio Perkūno, 

Vaidylos renkasi šiandie rytuose sau
lei nusileidus. Vaidylų rūbuose, prie 
aukuro. — Perkūnas.

Pirmyn Mišrus choras rengia iš
važiavimą su dovanomis, nedėlioj, 
rugsėjo 8 d. j Jefferson girias. Tad- 
gi visus, kurie norite laimėti geru 
daiktu meldžiame nepamiršti atsi
lankyti i šį choro išvažiavimą.

— Komitetas.

Jaunu Lietuviu Amerikoje Tautiš
kas Kliubas. laikys mėnesini susi-Į 
rinkimą penktadieny, rugsėjo 6 d., 
7:30 vai. vak.. Chicagos Lietuviu Au-j 
ditorium, 3138 S. Halsted St, Visi j 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes I 
randas daug svarbiu dalyku aptaf-l 
ti. Rast. S. Kunevičius.

Cicero
žiemai atėjus, chicagiečiai 

mus tankiai atlanko su savo 
parengimais, todėl kad mes tu
rime gerą svetainę. Lietuvių 
Liuosybės svetainė visiems pri
einama ir visiems gerai žinoma.

Vienas pirmųjų rudens sezo
no parengimų bus spalių mėne
sio pabaigoje. Tai vakaras 
Raudonos Rožės kliubo — 15 
metų sukaktuvėms. Antras va
karas įvyks lapkričio 3 dienų. 
Tai bus Lietuvos Kareivių drau
gijos šaunusis parengimas su 
perstatymu “Netikėtas sugrįži
mas”. Veikalui pastatyti sce
noje vadovauja p-nia Dundulie
nė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 4 dieną, 12 vai. dienos, 
1929 m., sulaukus 40 met. am
žiaus, gimus Mažeikiu apskr., 
Akmenės parap., Sablauskių 
kaime. Paliko dideliame nu
budime 4 vaikus — dukteris 
Alviną ir Stepune, sūnūs Juo
zapą ir Vincentą, broli Juo
zapą Tamašaiti, pussesere Jie- 
vą Jašmantiene, pusbroli Anta
ną Stuparą, Lietuvoje broli 
Antaną, 4 seseris — Marijoną, 
Barbora, Magdaleną ir Jievą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 901 
W. 119 St. Tel. Pullman 0337.

Laidotuvės ivyks subatoje 
rugsėjo 7 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų i' šv. Petro ir Povylo 
parapi jos bažnyčią, ‘kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Katrinos Bugailie- 
nės giminės, draugai ir pažjs- 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
S'unai, Dukterys ir 
Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus, Tel. Canal 3161.

P-niai Uršulei Cibulskienei
Reiškiam gilios užuojautos žodį po my

limo vyro mirties — šiame svarbiame Jūsų 

gyvenime liūdnumo momente tegul dvasia 
stiprybės apgali tavo gyvenimo žaizdą.

Jūsų Draugai.

pietų jis apleido namus, ir.su 
savo šeimyno buvo nuvažiavęs 
į Cicero, kur Golden stariečiai 
lošė basbolą. Parvažiavęs na
mo, Beldžius rado namą gerai 
apdegusį ir rakandus sudegu
sius, o jei kas buvo nesudegę, 
tai apgadinta.

Grabo riai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
8103 S. Halsted St.

Chicago. UI.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Baisa niuo t o j as
2314 W. 23rd PI.

Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau, negu kiti to 
ei, kad priklausau 

grabų išdir-

FISAS:

prie 
bystės
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS :

8238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Namą Beldžius randavoja. 
Bet rakandai apdegė ir šiaip 
sugadinti. Deliai gaisro Bel- 
džiams yra nemažai nuostolių. 
Rakandai buvo nedrausti. Na
mas užsidegęs nuo elektros dra- 
tų. Namas senas, tai gal buvo 
netikusiai elektros vielos' sudė
tos.—Vietinis.

Dr. Henry, dentistas 
Danties i j
Ištraukimas * 1 
BE SKAUSMO Į
6319 So. Halsted St.

----- o-----

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i.g^^ 
dešros ir kopustaiC^ //f 
primena mamytės|^įj'4Xx^ 

valgius. jų /
A.A. NORKUS, saJ^^jĮ

750 West ... ■ z - V

I *.................... ' .

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR, VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir tolirejyyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

--------O--------

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ, VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
• SKYRIUS i

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th SL Chicago, Ui 
-------O-------

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare

Rez. 8201 South Wallace Street
-------- o--------

Res. tel. Van Buren 5858 -

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 266, 1579 Milvraukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedeliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietį 
——O-------

Rez. 6600 South Artesian Avenie 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 8257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 Iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 1464 
o

DR M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų,’ 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedeliomis ir šventad. 10—12 diena

Advokatai

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnaa sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
4649 S, Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan A ve.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. I^eavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplew«od Avė. 

Telefonas Republic 7868
CHIČįAGO. ILL.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po nietų. 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phorie Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

------  -----H ... ...................   ■■■................... r

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7691

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 platu ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph 6800 
------ 1------------------ 'n...................-.......................

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po plot, 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 28 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieni

Phone Midway 2880

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom SU Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pieta 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo >.9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS 
Nuo 9:30 iki 1 vai. 

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 
52 E. 107th St., 

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 VVest Adams S't., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 rvto. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin. 2460 
Leonas S. Mikelonis 

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 va). 

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL. f ”

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union Avė,

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

ir.su


Ketvirtadienis, Rūgs. 5, ’29

CHICAGOS 
ŽINIOS

Areštuotas detektyvas;
kaltinamas graftu

Valstybės advokato 
no) ofiso tyrinėtojai 
detektyvą Michael de 
tis. Detektyvas buvo
tas, kada jisai ėmė $100 grafto 
alaus 
ištiko 
road.

(Swanso- 
areštavo
Laureil-
areštuo-

E. Dever,Mirė Wm 
buvęs Chicagos meras

flate. Nelaimė detektyvą 
adresu 4553 Sheridan

taipjau laiko batarejas, tajerus 
ir kitokias reikmenis automobi
liams. Taipjau laiko visokių 
elektrikinių aparatų..

Privažiavimas geras, patarna
vimas greitas, tavoro vertė už
tikrinta, ir kainos žemos.

—Report.
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Town of Lake

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

------ O-------

TURIU parduoti savo $850 grojik- 
lį už $105 cash ar išmokėjimais. 
Suolelis ir rolės. Mr. Szwada, 6136 
So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

KURIE dabar dirba kaipo 
laiko darbininkai kaipo 

kreipdamies 
ir

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Automobiles

Antradienį, kaip 1:40 vai. die
nos, mirė William Emmett De
ver, buvęs' Chicagos meras lai
kotarpy 1923 iki 1927 metų.

Mirties priežastis — vėžis, dėl 
kurios ligos jis kentėjo kuone 
metus laiko.

Deveris visą ligos laiką norė
jo, kad jam butų padaryta ope
racija. Jo šeimyna tečiaus bu
vo priešinga operacijai, kadan
gi daktarai nesitikėjo nieko ge
ra iš operacijos.

Deveris iki paskutinės dienos 
nemanė, kad mirtis taip arti. 
Nemanė nė jo šeimyna. Dar 
antradienjj jisai jautėsi kaip ir 
kitas dienas.

Bet 1 valandą ligonis pareiš
kė jaučiąs augantį silpnumą. Jis 

.buvo paguldytas ant sofos. Kaip 
1:40 vai. jis mirė.

Deliai jo mirties šeimynai 
reikšta gilios užuojautos. Ir 
reiškė jos ne tik draugai, ne 
politikieriai demokratai,
partijai priklausė Deveris, bet 
taipjau republikonai.. Ir vienas 
pirmųjų buvo dabartinis Chica
gos meras' Wm./ Hale Thomp
son.

Deveris atvyko Chicago n bū
damas jaunas vyras. Gavęs dar
bą, vakarais jis mokėsi — stu
dijavo tiesas. Tapęs advokatu, 
tuoj pradėjo praktikuoti.

1902 m. Dever tapo išrink
tas aldermanu. Vėliau buvo tei
sėjas Superior teisme. Paskuti
nis politinis džiabas — mero 
viela.

Dever skaitėsi eilėse švariųjų 
politikierių.

Jisai, kaip meras, susilaukė 
priešingumo deliai to, kad mė
gino pildyti prohibicijos įsta
tymą, kuriam ir pats buvo prie
šingas. Bet, kaip meras, jis 
skaitėrsavo pareiga pildyti įsta
tymus.

Banditai veikia
Sugrįžo iš Detroit, Mich

Per šventes, tai yra, pereitą 
ir pirmadienį, p.Aštuoni banditai užpuolė rod- sekmadienį 

hauzę vardu “Garden of Allah”, Vaitkevičius, turįs barzdasku- 
prie Waukegan road ir Lake st., tykią adresu 1803 West 45' St., 
Glen Vįew. Jie pašovė rodhau 
zės menedžerį Cy Tearney.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Piknikas jau buvo

1S

tik 
kurių

International Lith. Worlds 
Fair Assn. of Chicago pikni
kas įvyko rugsėjo 1 dieną Sve- 
lainio darže, prie 83rd St. ir 
Kean avė. Piknikas pasisekė. 
Rengėjai dėkuoja svečiams už 
atsilankymą. Dalinta dovanos 
piknike ir visos buvo priimtos, 
išskiriant vieną, - būtent No. 
249. Kas turi tą numerį, tai 
malonės atsišaukti pas Masi- 
liuna adresu 2311 S. Leavitt 
St. —Komitetas.

Birutės orkestras

Miršta žmonės, siunta 
šunys, kyla gaisrai 

dėl karščių

įstoti į šį pirmutinį 
simfonijos orkestrą 
Reikalinga yra po- 
smuikininkų, kurie 

ir

Senai nebuvo lietaus Chica- 
goj. Tuo gi tarpu karščiai bu- 
vc- dideli. Antradienį, ap 
vai. IX) pietų, temperatūra 
vo pakilusi iki 91 laipsnio.

Mirė vyras ir moteriškė 
dies liga — kaip 
lei karščio.

Buvo užsidegę 
serves prie Palos
žolė ir krūmai pusantros my
lios plote — sausa kalta.

Mieste pasiutusi šunys įkan
do 50 žmonių per 36 valandas 
kaitros.

manoma,

bu-

šir- 
de-

Forest Pre- 
Park. Išdegė

Kankinimu išgavo $480

Du plėšikai įėjo John Kosman 
naman, 2037 Carver st. Jie pa
reikalavo pinigų. Kadangi iš 
karto Kosman pasakė neturįs 
pinigų, tai piktadariai ėmė kan
kinti jį. Kosman atidavė $480 
— visus pinigus, kiek turėjo 
sutaupinęs.

Kantrus banditai
Trys banditai išsėdėjo kan

triai 4 valandas Lane Court tea
tro ofise, 327 Center st. Jie 
laukė pasirodant teatro mene
džerį, Frank Schmidt. Kada me
nedžeris 
privertė 
šėpą. Jie 
spruko.

pasirodė, tai banditai 
jį atidaryti saugiąją 
pasišlavė $700 ir pa-

416,720 mokinių pirmą 
dieną

Chicagos miesto mokyklose 
antradienį, pirmą šio sezono mo
kymosi dieną, užsiregistravo 
416,720 mokinių. Numatoma, 
kad visų mokinių skaičius iki 
spalių mėnesio 1 dienos pasieks 
500,000 skaitlinę.

buvo išvykęs į Detroitą, Mich. 
Aplankė jisai s'avo seserį, p. 
Pundienę, gyv. Dearborn mies
telyje (prie Detroito), 7121 In- 
ger St. P-nas Vaitkevičius su
grįžo antradienio rytą ir tuoj 
stvėrėsi darbo. Jisai smagiai 
praleido laiką ir laukia kitų 
švenčių. Smagu, sako, nors ke
lioms dienoms permainyti gy
venimo apystovas.—Report.

—M------------------------------------------
PILNAS šildymo plentas, visais 

atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. Įrankius skolinant 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

------ O-------

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victory 726X---- o-------

J.

Marų ue t te Park
Apie mėnuo laiko atgal šioje 

apielinkėje nusipirko dviejų 
flatų namą p. Babilius'. Jo pirk
tas namas randasi prie 65-tos 
ir Kedzie Avė. Tranzakcijai 
tarpininkavo p. Visbaras, kurio 
real estate ofisas yra adresu 
6409 So. Kedzie Avė.—Report.

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
ma

porčius, garadžius. Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prosnect 9856
------ O-------

SPORTAS
Del p. Millerio atsakymo

KONTRAKTORIUS
Statau namu; mažus Ir didelius. 

Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu monričiu* ant namų

A. KAIRES
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
----- o------

Buick 5 pas. sedan ...............
Buick Sedan-Standard, 2 door 

Essex Sedan ......................
O aki and Landeau Sedan .... 
Ford coupe ..........................
Ford Tudor ..........................
Aubum roadster ...............

*28
*28
*29
*27
*29
*29
*28
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 S. Halsted St., Triangle

$800 
$695 
$550 
$325 
$400 
$425 
$600 
CO.
9330

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

Gražiausių artistinių ir futuristi
nių dezainų, kokių pasiekta statybo
je ar namų puošime. Kiekvienas ra
dio tiks šiai ugniavietei (fireplace). 
Parsiduoda pilnas su Įdėjimu, už la
bai žemą kainų. Tas ugniavietes 
galima gauti įvairių spalvų, kurios 
sutiktų su jūsų dekoracijomis; taip
jau galima gauti ispaniško dezaino.
Artistiniai Radiatorių Kabinetai

Musų radiatorių kabinetai yra pa
daryti tuo pačiu budu ir yra tikra 
naujanybė šitokiam įrengimui. Rei
kalingi agentai išimtinom teritorijom. 
Ateikite, rašykite, arba telefonuokite 

Ina Manufacturing Co.
8509 W. 63rd St.
Tel. Grovehill 1222

GARSIOS Pietinės Illinois Mine 
run $6.50 už toną, pristatom. 
jai mažai dulkių. Lump, egg. 
$7.50, pristatom.

GOVALIS, Canal 2311

Lošt and Found
Rasta Pamesta

La- 
nut

TIE, 
dalies laiko darbininkai 
labai pelningą vietą 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos 
vakarais nuo 6:30 iki 8:30 vai.

MR. STENCEL 
A. G. BRIGGS & CO.

1203 W. 79 St.

210 AKRŲ, didelė barne, vištinin- 
kas, garadžius, 11 kambariu namas, 
gražus sodnas, geriausioj padėty. 
Kaina $70,000.

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” mano buvo parašyta, jog 
Dr. Naikelis nodū.tų persitik
rinti šu p. J. C. Milleriu ant 
golfo lauko. Iššaukimas, rodosi, 
JUVO 

iškas

Už kelių dienų prasidės Bi
rutes orkestro repeticijos. Or
kestras tebėra jaunutis, nes su
sitverė vos pereitais metais. 
Pačiau, nežiūrint į lai, praei
tą sezoną orkestras pasirodė 
daug geriau, negu buvo tikė
tasi. Vedėjas Steponavičius sa
ko, jog yra gerų prospektų, kad 
šiais metais orkestras dar la
biau pagerės.

Reikia pranešti, kad kol kas 
dar yra progos geriems muzi
kantams 
lietuvių 
Amerikoj 
ra gerų
galėtų groti pirmą pa rt i urą 
po vieną iš sekamų instrumen
tų: finte, oboe, bassoon, French 
horn, colio ir bass viol.

Geram orkestrui reikalinga, 
kad instrumentai tinkamai ba- 
lansuotųsi. Užtat ir norima 
šiek tiek daugiau muzikantų 
gauti. Muzikantai, kurie grojate 
aukščiau išvardytais instrumen
tais ir turite penkių metų pa
tyrimą, kreipkitės į orkestro 
direktorių C. Steponavičių 
(4142 Archer Avė. Lafayette 
7552). Muzikantai, kurie nori 
įstoti į Birutės orkestrą, priva
lo mažiausiai būti 17 metų 
žiaus- —A.

Cicero

am-

Vaikų draugijėlė Aušrelė 
rojo išvažiavimą pereitą sek
madienį Forest Preserves. Buvo 
serijos—astuonios dovanos. Do
vanų dalinimas neįvyko. Komi
sija susirinkusi pamatys kam 
dovanos teks’. Rodosi, kad dova
nų paskyrimas įvyks ateinantį 
ketvirtadienį, vakare, Liuosybės 
svetainėje. Apie tai bus pra
nešta laikraščiuose. Tėmykite!

Raudonos Rožės kliubo bes- 
bolo jauktas progresuoja. Cice
ro užima pirmą vietą. Tai daro 
garbę lietuviams.—K. P. D.

Town of Lake
Pernai šioje apielinkėje, ad

resu 1702 West 47 St., turėjo 
krautuvę A. Vasiliauskas. Buvo 
aulams batarejos, įvairus elek- 
trikiniai aparatai, tajerai čia 
laikoma.

Vėliau p. Vasiliauskas išsi
kėlė į Brighton Parką. Čia tu
rėjo garažą.

Dabar tečiaus, jau bus' koks 
mėnuo laiko, jisai ir vėl sugrį
žo į senąją vietą—1702 West 
47th St. savo krautuvėlėj

visai mandagus ir spor-
— be jokių užgaulioji

mų. Bet pažiūrėkite, kaip į tai , 
atsiliepė p. Miller. “Vilnyj” 
jis pirmiausiai visaip išnieki
no korespondentą, o po to jau 
šoko terlioti Dr. Naikelį. Gir
di, jo draugai esą necivilizuo
ti, o jis uždyką receptų nera
šąs. Ta iškarpa iš “Vilnies” 
daktarui buvo prisiųsta už
draustu laišku.

Dr. Naikelis, perskaitęs tą iš
karpą, pasakė: “Golfą mėgstu 
kaipo gražų ir švarų sportą. 
Lošiu su gerais ir pradiniais 
golfininkais, bet lošiu golfo 
lauke, o ne spaudoj ir kalbo
mis. Savo atsakyme p. Miller 
negražiai įžeidžia mane, mano 
(jaugus ir net kabinėjasi prie 
mano profesijos. Kas gali už
tikrinti, kad jis taip jau “aukš
tai civilizuotas” nebus golfo 
lauke? Todėl aš su juo nieko 
bendra nenoriu turėti.”

Tai reiškia, kad lošimas tarp 
Dr. Naikelio ir p. Millerio ne
įvyks. Kuomet p. Miller taip 
negražiai užgayo Dr. Naikelį ir 
jo draugus, tai daktarui nieko 
kito nebeliko daryti, kaip tik 
numoti ranka į neigiamai ci
vilizuotus golfininkus.

Golfo Rep.

Karpenteriki ir Džiaberiai
Remodeliavimas.

Saulės seklyčios
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEĮKA 

1739 So. Halsted Št.
Tel. Roosevelt 8500

Porčiai.
Garažai.

ar

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama; 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716 

---- o—-

KELIONĖS čemodanas, juodas, 
su vyro drabužiais pamestas pereitą 
janedėlio naktį apielinkėj 32-ros, 
33-čios, Morgan St. ar Auburn Avė. 
gatvių. Duosiu geras radybas, šau- 
tite Yards 2561.

Help VVanted—Malė
____ Darbininkų^Reikia_____

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

galiir sumanus vyrai _ 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Energiški 
rasti progą 
oažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
)il trobesy, prie VVacker Drive ir 
Vabash Avė. nuo graudžio 1 iki 6 
). Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal- 
>ėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
tą lavinami dykai konstrukcijos šių 
tarų ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sis.

iŠ

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis. 

Mes taipjau perkame morgižius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė. 
———o------

ir

AEROPLANŲ DARBAS
Reikia jaunų vyrų, kurie yra su- 

siinteresaye aeroplanų ir motorų 
<onstrukcįjos darbu. Išmokite mu
sų didelėse dirbtuvėse. Keli mėne
siai patyrimo prirengs jus gerai ap
mokamam darbui. Jei dirbate, ar 
nedirbate kreipkitės

2137 South Cicero Avė.,
• Room 3,

Tarp 10 v. ryto ir 9 vak. Nedaliomis
11 iki 2 po piet.

Mr. MARKŪNAS, Supt.
-------O------- X

Imkite 
sakyta Bayer

kaip pa- 
Pakeliuose

BAYEfc

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus*’ 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $800, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandą.
Industrial I-oan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

REIKIA kelių sugabių žmonių, 
virš 30 metų amžiaus, nevedusių, 
prisidėti prie nacionalės pardavinėji
mo organizacijos. Trumpas pasila- 
vinimas amato, dideli pinigai iš 
pradžos.

MR. SAMUELS, 
540 So. Wells St. 

-- o-------

pat

MES DAROME 1. 2 ir 8 morgi 
čius. Eighteen Bond & Mortgage 

1618 West 18th Street 
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankovrski, ižd.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Co.
REIKALINGAS vyras, kuris var

toja lietuvių ir lenkų kalbas Mokėsiu 
alga ir komisą. Atsišaukite 1423 So. 
Halsted St. S. Cassel & Co.

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Mociuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Starte upright pia? 
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St., Atdara iki 10 vai.

KRIAUČIŲ PARDAVĖJŲ
Visiškai nauja propozicija pinigus 

pasidaryti, 
ti sugabųs. 
įstaiga industrijoj, 
rus prospektus.

Klauskite
MR. SAMUELS, 
540 So. Wells St.

Turi gerai atrodyti, bu- 
Seniausia ir didžiausia 

Parūpiname ge-

REIKALINGAS porteris prie 
krautuvės, atsišaukite 6101 So. State 
Street.

TURIU paaukoti gražius 4 kam
barių rakandus, vartotus du mėne
sius. $475 paims 3 šm. Frieze sek
lyčios setą, 2 9x12 Wilton kaurus, 
mažus kaurus, 8 šm. valgomojo 
kamb. reišuto setą, staleli, 5 šm. 
pusryčių setą, veidrodi, paveikslus, 
peilius, lempą. Viską už $475. Už
mokėsiu už pristatymą, parduosiu ir 
atskirai. Didžiausas bargenas. Mrs. 
Winner, 8228 Mar.vland Avė., 1 apt., 
1 blokas i rytus nuo Cottages Grove
Ave», tek Stew»rt 1875*

“all around” operatorių
323

REIKIA 
siūti kišenius vyrų švarkams, 
W. Jackson Blvd., Room 500.

REIKALINGAS darbininkas 
mdkeris, nereikalingas pilno 
rience, 4523 So. Honore St. 
Lafayette 2857.

cigar- 
expe- 

Tel.

—4....... ......................... ..............

REIKALINGAS žmogus dirbti 
prie ūkės. Mokėsiu $40 ar daugiau 
į mėnesį. Del platesnių žinių ra
šykite adresu: Joe Zubriski, Good
man, Wis.

PAIEŠKAŪ dženitoriaus pagelbi- 
ninko, kad butų unijistas; mokestis 
pagal sutarti, 3335 Douglas Blvd.

Help VVanted—Femaie 
Darbininkių Reikia

SKRYBĖLIŲ DIRBĖJŲ. Daug 
darbo, gera mokestis. Flo Lili, Incor- 
porated, 65 E. South Water St.

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėti 2 metų vaikų, valgis ir 
guolis ir primokėjimas, 2517 W. 
69 St.

Situation Wanted
Darbo leUco

BARBERYS ieško darbo. Gei
stina butų, kad būt pastovus. 
Kam reikalinga atsišaukite. Tu
riu 18 metų patyrimo.

Barberys
Tel. Lafayette 4026

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 
gasolino stotis. 8,000 gal. gąsdino 
Išeina į mėnesį. 7800 Archer Avė., 
Justice Park, III. Tel. Willow 
Springs 60.

PARDAVIMUI barzdaskutykla, pi
giai, 2 kėdžių, su visais paranka
mais, visokių tautų apgyventa. Lie
tuviui gera vieta. Lysas ilgas, 4 
kambariai gyvenimui, proga prasi
dėti su mažai kapitalo. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos. Ga
lima matyti iki vėlumo.

1325 S. 50th Court, Cicero
1 blokas nuo Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne, vieta išdirbta per daug metų, 
Lietuvių apgyventa. Parduosiu pi
giai, išvažiuoju iš Chicagos. 2953 W. 
38th St. i

PARDAVIMUI restaurantas, biz
nis išdirbtas per daug metų, biznis 
gerai eina, esu priverstas apleisti 
Chicago, 1841 S. Halsted St.

PAAUKOSIU modernini restora
ną, refrigeratoriu. Pastebėtina pro
ga tinkamam žmogui. Storas 6249 S. 
Ashland Avė. Del žinios šaukite 
nuo 9 ryto iki 2 po piet Normai 2267

PARSIDUODA Barber Shop trijų 
baltų krėslų. Verta $1000. Parduo
siu už $500. Priežastis: apleidžiu 
miestą, 4355 Wentworth Avė.

1-----------------
PARDAVIMUI grosernė ir delika- 

tessen krautuvė—gera biznio vieta— 
parduosiu už $400. 2 ruimai gyve
nimui. Otto Kassautski, 4634 South 
Fairfield Avė. Tel. Lafayette 1537.

PARSIDUODA Chile Parlor ir 
Lunch Roomis.

1818 Canalport Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėrimu 
užeiga, biznis išdirbtas, geri kam
bariai pagyvenimui, parduosiu pi
giai, nes einu į kitą bizni, 1632 West 
46 St.

VALYMO ir dažymo Storas par
davimui, įgyventa vieta, Storas dai
lus su pagyvenimo ruimais, pigi 
renda ir leasas, 3437 Wallace St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė ir moky
klų reikmenų sankrova — randasi 
tarp dviejų mokyklų. Priežastis 
pardavimo patirsite vietoje, 919 W. 
33rd St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa su 
visais įrengimais — biznis išdirbtas 
per 20 metų — priežastį pardavimo 
patirsite vietoje. Telefonuokit Virgi- 
nia 1758.

PARDAVIMUI kendžių, aiekrimo 
ir school supplies biznis — renda 
pigi — 4 ruimai gyvenimui. Prie
žastį pardavimo patirsite vietoje. 
3537 So. Wallace St. Tel. Boulevard 
0222.

PARDUOSIU arba mainysiu bučer- 
ne ir grosemę su namu arba farmą 
160 akerių, gera žemė, ežeras vidury
je farmos, visi budinkai, 2 mylios nuą 
miesto, pusė mylios nuo mokyklos, 
prie gero kelio. Kam reikalinga, bu
černė arba farma, atsišaukite pas sa
vininką, agentai nepageidaujami jokie 
6001 S.Carpenter St. Englewood 2116

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Aš TURIU keletą 5 akrų šmotus 
žemės, geras juodžemis, arti Elgin, 
prie gražios Fox upės; labai tinka 
vištų ar daržovių ukiui; lengvi iš
mokėjimai. Ateikite ar rašykite

E. L. DAVIS,
105 W. Monroe St., 
Tel. Randolph 7960

197 AKRAI, 167 dirbamos, sodnas, 
8 kambarių namas, didelės barnės, 
du 300 pėdų šuliniai. Kaina $28,000.

80 AKRŲ pieninė farma $15,000.

Dauk kitų už mažesnes kainas.
J. H. SHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, III. 
Telephone 364

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį-eot- 

tage, dviflatį arba triflatį ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate savasties: 
2031 West 35th St. Lafayette 
0909.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

3 augštų mūrinis namas ir name
lis užpakalyje, viso dėl 9 šeimynų. 
Parsiduoda labai pigiai, nes savinin
kas išvažiuoja i Lietuva. 2918 So. 
Union Avė., sav. 3čios lubos užpa
kalyje.

MODERNIŠKAS kampinis namas, 
šiaur-rytinėj kertėj 56 ir Winches- 
ter Avė. 3 po 5 kambarius apart- 
mentai ir didelis Storas. Garu Šil
domas. Parduosiu namą ir Storą 
arba vien namą, už $5,000 sutaupy- 
mą.

Klauskite Store
arba šaukite Prospect 7653

VERTI DOMĖS BARGENAI 
30x125 Ro<:kwell, tarp 70 ir 71 rt. 
30x125 Mozart. tarp 71 Ir 72 gt.
5 kambarių, garas, bungalow, Clearmont, 

arti 73 gt. $7,500. Jūsų pačių sulygo*.
7131 S. Western Ave„ 

Repubiic 9236

AR JUS turite iftmokčtą lotąT Jeigu 
jus turite Ir norite tikro namo savo 
minai. mes pabudavosime jums be jokio 
imokiijimo — bungalow. 2 ar 3 flatų bil« 
kokio stiliaus Ir ruMes. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagelbSeime jums ji {atgyti, l’a- 
siinatykit bu mumis tuojaua,

STANLEY C. CHADWICK & CO.
3234 Bryn Mawr Avė., 
Independence 1210-1

PIETVVAKARINIS kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 3 augštų mūrinis, —• 
Storas, 2 po 7 kamb. flatai. Našlė 
tu paaukoti. luotas 60x125. $11,500.

D. J. O’CONNOR,
10 S. La Šalie St. Franklin 4465

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

3 AUGŠTŲ mūrinis namas, per
dėm moderniškas, 8 rendos. B. Posvic 
1020 W. 19th St. 2nd floor.

PARSIDUODA lotas ant biznio 
gatvės greitai augąnčioj kolionijoj. 
Parduosiu už teisinga pasiulyma ant 
lengvų išmokėjimų, 71 mos ir Hamlin 
Avė. 7242 So. Artesian Avė. Chas. 
Washgauskis.

PARDAVIMUI 8 kambarių namas, 
gali būti vartojamas kaip 2 flatai. 
Gatvės ir elės ištaisytos ir užmokė
tos. Arti bažnyčios, mokyklų ir Sto
rų. Šis namas yra gerame stovyje 
ir parsiduos pigiai, jei pirksitė tuo
jau s.

4219 S. Fairfield Avė.

PARSIDUODA ar pasirenduoja 
pusantro augšto mūrinis namas. 8 
kambariai, 2 maudynės, garu šildo
mas, garažas, 5815 So. Maplewood 
Avė.

ANT PARDAVIMO 2 muro namai 
8 pagyvenimu, 4 po 4 kambarius ir 
4 po 3 kambarius ir visi patogu
mai ir taip gerame stovy, kaip nau
ji ir dideli, pigiai, už puse kainos, 
tik $9000. Savininkas išvažiuoja į 
Lietuvą. Savininkas visuomet na
mie, užpakaliniame name ant 2-rų 
lubų. A. Jucius, 929 W. 33rd St.

LOTAS PARDAVIMUI, 58%xl25 
didumo, prie 69 ir Fairfield Avė. 
Parduosiu už tiek, kiek man kainavo. 
Frank Dub, 2728 S. Trumbul Avė. 
Rockwell 0717.

PARDAVIMUI bungalow, 6 kam
barių. Garu Šildoma. Priežastis 
pardavimo — du šeimynoje. Bar
genas. Nereikia agentų, 6928 So. 
Campbell Avė.

PARDAVIMUI
mas 6 apartmentų, visi 
rius. Rendos mėnesiui 
mas labai geroj vietoj, 
ter St. arti 79 St.

Savininkas parduos 
paims j mainus nedideli namą 
lotą.

naujas muro na- 
po 5 kamba- 
500 dol. Na- 
prie Carpen-

arba 
arba

labai pigiai,

N. C. KRUKONIS

REIKALINGAS 
dirbti restaurane.

3510 W.

senyvas žmogus

63 St.

20 AKRŲ, nauja 5 kambarių cot- 
tage, prie valstijos vieškelio, su žuvin
gu upeliu, $1,250; taipgi 5 akrai, 3 
kamb. namas $550; išmok. Daenzer. 
2353 W. Van Buren St., West 6161.

3251 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1233




