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Voldemaras Cenevoje Giria 
Save ir Sovietų Rusiją

Giriasi, kad jis pirmas pasiūlęs Įrašyti sta- 
tutan Kelloggo paktą. Giria Rusiją ir 
grūmoja rimta padėtim, jei nebus su ja 
skaitomąsi

GENEVA, rūgs. 8. — Lietu
vos premieras Augustinas Vol
demaras tautų sąjungos suva
žiavime pasinaudojo proga iš
barti i>ačių tautų sąjungų, kad 
ji yra nieko nepasiekusi ir ne
nuveikusi, o išgirti save ir to
kių pat diktatoriškų Rusiją. .Jis 
savo kalboj tarp kitko pasa
kė:

“Metai atgal aš pasiūliau 
Įrašyti Kelloggo paktą j sąjun
gos statutų, bet mano rezoliu
cija liko atidėta. Aš tikiuos, 
kad Anglija turės geresnio pa
sisekimo. • Nieku rios sąlygos 
esančiose sutartyse neįkvėpė! 
toleracijos dvasios; pavyzdžiui, 
atsakomybė už buvusį karų ta
po užmesta vienai pusei.
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tinej Europoj nieko neišrišta; 
pavyzdžiui, tautinės mažumos. 
Niek u rios mažumos beveik vi
sose šalyse nori patapti atski
romis valstybėmis. Bet kitos 
niekad negali siektis politinės 
nepriklausomybės.

“Sąjunga turi rimtai 
už šio klausimo. Sovietų 
ja išdirbo schemų, kur 
nis-nacionalistinis idealas
sutrintas su komunistiniu 
idealu. Jeigu jus neatsižvelgsi
te į tai kų sovietai daro ir jei 
nepradėsi te su 
jus galite urnai 
čios padėties.

“Ukraina turi
Ventojų — daugiau negu Len- 

bct Lenkija įgijo savo

imtis
Busi-« 
tauti-

tapo

jais skaitytis, 
susilaukti ruš-

40,000,000 gy-

“Aš jaučiu, kad politine pa- kija, bei lchaijci 

dėtis delsi to yra rūstesnė. R y- tautinę nepriklausomybę.

80 žmonių žuvo ant 10 arabų užmušta 
laivo susirėmimelaivo

Suomijas pasažierinis laivas ap
virto juroje laike audros

Juos užtikta plėšiant žydų ko
lonijų. Vieni kitus skundžia

nelaimės 
ir todėl

iš Tam- 
pasitiko

IIEIjSINGFORH, SuomijA, r. 
8. — Mažiausia 80 žmonių žu
vo vakar, kai Suomijos laivas 
Kuru apvirto ir paskendo plauk
damas iš Tammerfors.

Ant laivo buvo apie 100 pasa- 
žierių. Daugeli* jų 
laiku buvo Rabinuose 
nespėjo išsigelbėti.

Kuru tik išplaukė 
mersfors uosto kaip
vilnį, kuri laivų apvertė ant 
šono ir jis nebeįstengė atsities
ti. Denio pasažieriai liko su
mesti į vandenį. Bandyta nu
leisti gelbėjimosi valtį, 1x4 ir 
ja vilnis paskandino. Prieš pa
skęsta n t laivas visai apsivertė.

Kiti laivai šoko gelbėti skęs
tančius, bet audra labai kliudė 
gell>ėjimo darbui. Išsigelbėjo 
tik tiek, kurie spėjo užsidėti 
gelbėjimosi juostas ir kuriuos 
vėliau, visiškai nuvargusius, 
vanduo išplovė į krantą.

Kapitonas kaltina vaikus, 
kurie panikoj subėgo vienon 
laivo pusėn ir laivų apvertė.

JERUZOLIMAS, 8. — 
10 beduinų liko užmušta susirė
mime, kuris ištiko kariuome
nei užtikus arabus plėšiant 
Kear Tabor kolonijų.

Taipjau eina gandai, oficia
liai užginčyti, apie mūšį tarp 
anglų kareivių ir beduinų ties 
Gaza. Ties Kastinia kolonija 
tapo areštuota 60 arabų, nužiū
rimų dalyvavime tos kolonijos 
plėšime.

Kaltina žydus
JAFFA, Palestinoj, rūgs. 8. 

— Padėtis čia iš paviršiaus ra
mi, betgi yra labai tįempta. 
Arabai kaltina, kad p|tys žy
dai sukėlė sumišimų vienuose 
namuose paskersdami penkis 
arabus kerštui už nužudymų 
tidų ląiką atgal toj apielinkėj

5 žmones žuvo 
nelaimėj

buso

Arabai prašo Amerikos pagelbos
WASHINGTON, rūgs. 8. — 

Įvairios arabų ir muzulmanų 
draugijos Jungt. Valstijose pri
siuntė. delegacijų į Washingto- 
no prašyti Amerikos valdžios 
padėti arabams atsiekti 
aspiracijų Palestinoje.

savo

CHICAGO. — Užpereitą rytų 
Indiana Trials Stagc Lines bu- 
są ties Benton Harbor, Midi., 
ištiko didelė nelaimė, kurioj 
penki pasažieriai liko užmušti 
ir keliolika sunkiai sužeista.

Pavėlavęs busas važiuodamas 
50 m. j vai. susitiko didelį tro- 
ką su “traileriu”. Abu pasuko 
j šalį ir prasilenkė, bet traile- 
ris užkliuvo už buso ir perplo
vė visų jo šonų, niekurius toj 
pusėj susėdusius pasažierius 
sutriuškindamas, kitiems visai 
nupjaudamas galvas, žuvę pa
sažieriai tebėra neidentifikuoti.

Nelaimė su gatvekariu 
Gary

GAiBY, Ind., rūgs. 8. — 
Viena moteris liko užmušta ir 
penki žmonės sunkiai sužeisti, 
niekurie gal mirtinai, Valparai- 
so-Gary elektrikiniam gatve- 
kariui įvažiavus į traukinį 
15-toj gatvėj, Gary. Užmuštoji 
yra Mrs. Katherine Scharf iš

Degtinės pelnas 
labdarybei

eina

Nušovė New Yorko 
gangsteri

NEW YORK, nigs. 8. — 
James L. “Bugs” Donovan, 
gangsteris ir raketieris, kuris 
buk turėjęs bravarų New Jer- 
sey vals., vakar liko nušautas 
gatvėje kitų gansterių.

VICTORIA, B. C, rūgs. 8.— 
Valdžia paskelbė, kad per pa
staruosius šešis mėnesius Bri- 
tijos Columbia pelnė iš degti
nės pardavinėjimo $2,306,054. 
Tie pinigai tapo padalinti se
kamai: abelnam fondui $975,- 
599, miestams $628,919, li
goninėms ir labdarybėms $292,- 
679, motinų pensijoms $354,845.
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Herlz gatvė Tel-Aviv miesto,^Palestinoj, kuriame buvo smarkių susirėmimų tarp žydų ir 
arabų. Susirėmimuose nemažai žmonių užmušta ir sužeista. Tel-Aviv miestas yra praktiškai nau
jas, išbudavotas daugiausia Amerikos žydų.

14 colių sniego 
Wyominge

šaltis keliose kitcrse vaistine

DENVER, Colo., rūgs. 8. — 
Dar niekad šioj ir kitose gre
timose valstijose nebuvo tokio 
šalto oro rugsėjo mėnesy, ko
kis buvo vakar. Wyominge gi 
ir ColOrados augštumose buvo 
net ir sniego.

Colonado pergyveno smarkių 
lietaus audrų, kuri pavirto į 
lijundrų. Daug aeroplanų bu
vo priversti nusileisti.

Veik visame Wyom>nge iš
krito nemažai sniego, kitur 
tik keli coliai, o Fox Park dist- 
rikte sniego iškrito net 14 ,co-

Laivų budavojimo 
kompanijos priešina

si nusiginklavimui

Anglai laimėjo hy- 
droplanų lenktynes
Padarė 332 mylias į valandų

Lietuvos Naujienos

Trijose valstijose -— South 
ir North įtakota ir Montana 
temperatūra siekė žemiau 
limo ir visur buvo didelės 
nos.

sa-

Dar vieną Amerikos 
komunistą iššlavė 

lauk
Amerikos komunistų komisarų- 

komi&aras Pepper išmestas iš 
Internacionalo.

MASKVA, nigs. 8. — John 
Pepper, per 8 metus vyriau
sias Amerikos komunistų va
das, tapo pašalintas iš komu
nistų Internacionalo ir jis ne
beturės daugiau jokios įtakos. 
Manoma, kad jis dabar bus 
pašalintas iš Amerikos komu
nistų partijos, kaip jau 
pašalintas jo vyriausias 
gelbininkas Lovestone.

Svarbiausi kaltinimai
jį buvo neklausimas Interna
cionalo ir prigaudinėjimas 
Maskvos, taipjau organizavi
mas frakcijos partijoje. Pepper 
taipjau buk ir finansiniai pri- 
gaudinėjo savo penėtojus, pa
siimdamas už įvairias keliones, 
pav. j Korėjų ir Meksijų, kuo
met •jis niekur nevažiavo ir vi
sų laikų New Yorke tupėjo.

tapo 
pų-

prieš

Lenkai pasivogė savo 
karaliaus pelenus

VARšAVA, rūgs. 8. — Var
šuvos laikraštis skelbia, kad 
keturi Lenkijos išeiviai slapta 
atgabeno iš Leningrado j Var- 
Šavų pelenus Lenkijos kara
liaus Stanislavo Leszynskio, 
kuris abdikavo 1735 metais ir 
pasimirė 1766 m.. Pelenai esą 
padėti garsiojoj šv. Katrynos 
bažnyčioj šalę karaliaus Sta- 
nislavo Poniatowskio, 
valdė Lenkiją nuo 1764 
1795.

kuris 
m. iki

RYDE, Anglijoj, rūgs. 8. — 
Tarptautinėse hydroplanų lenk
tynėse už Schneiderio taurę, 
kuriose dalyvavo tik Anglija ir 
Italija, laimėtoja išėjo Anglija. 
Jos aviatorius Įeit. Waghom, 
specialiu Rolls-Royce hydro- 
planu padarė vidutiniškai 
328.63 mylias j valandą. Ki
tas anglas, Atcherley, padarė 
332.41) m. j valandą, bet po 
lenktynių tapo diskvalifikuotas 
ir antras prizas teko italui Dal 
Molin, kuris Mace h i 52 hydro- 
planu padare vidutiniškai 
284.2 m. į valandą. Kitas ita
lų hydroplanas, kuris, kaip iš
rodė, buvo greitesnis už anglų, 
buvo priverstas nusileisti. Avia
torius betgi tik susižeidė.

prieš

Užlaiko apmokamus propagan
distus vesti agitacijų prieš 
ka:»> laivynų mažinimų. Pre
zidentas Hojveris tyrinėsiąs 
tų propagandą.

WASH1NGTON, D. C., rūgs. 
8. — William B. Shearer, pro
pagandistas, užvedė prieš tris 
dideles laivų budavojimo kom
panijas bylų, kuri parodė, kad 
laivų budavojimo kompanijos 
užlaiko apmokamus propagan
distus, kurių tikslas yra vesti 
griežčiausių agitaciją prieš ka
ro laivynų mažinimų, kiršinti 
valstybes ir versti jas •laivynus 
didinti, bei trukdyti visokiam 
susitarimui tarp valstybių dėl 
laivynų mažinimo.

Shearer savo byloj
Bethlehem Shipbuilding Corp., 
Neport News Shipbuilding & 
Drydock Co. ir American 
Brown-Bovedi Co. sako, kad 
jis buvo pasamdytas tų trijų 
kompanijų vesti minėtų propa
gandų prieš laivynų* mažinimų 
ir tų darbų jis dirbęs per tre
jetą metų. Kompanijos jam su
mokėjusios $50,000, bet jis 
jaučia, kad tai toli neužlekti- 
nas užmokestis už jo pasidar
bavimą ir todėl jis reikalauja 
iš tų trijų kompanijų dar 
$257,655.

Sužinojęs apie tą bylų pre
zidentas Hooveris įsakė gene
raliniam prokurorui tuojaus 
ištirti laivų budavojimo kom
panijų vedamų propagandų ir 
jeigu pasirodys, kad jos tikrai 
veda tokių propagandą, tai stver
tis priemonių ją sustabdyti.

Rado susidaužiusį su
8 žm. aeroplaną

Aeroplanas atsimušęs j kalnų, 
visi žmonės jame žuvę

Shearer stengėsi suardyti 
Genevos konferehcijų

GENEVA, rūgs. 7. — Daly
vavę pereitoj Anglijos-Ameri
kos laivynų mažinimo konfe
rencijoj Genevoj prisimena, 
kad apie konferenciją sukinė
josi ir /'Shearer. Jis suteikdavo 
korespondentams abejotinų ži
nių, neva įgautų nuo didelio 
laivyno šalininkų Amerikos de
legacijoje. , Su pagelba vieno 
Amerikos laikraštininko jis ga
vo laikraščio atstovo įgalioji
mą ir galęjo dalyvauti konfe
rencijoje. Dabar tas pats laik
raštininkas paskelbė žinias ne
va apie nesutikimus tarp pre
zidento Hoover ir Anglijos 
premiero MacDowell. Manoma, 
kad ir čia siekiamųsi to paties 
tikslo: suardyti Hooverio-Mac- 
Donaldo pasitarimus, kaip pro
pagandistams pavyko išardyti 
pirmesnę konferenciją.

GRANTS, N. M., nigs. 8.' — 
Prieš keletą dienų didelis aero
planas City of San Francisco 
išskrido iš Albu.querque, N. M. 
j San Francisco. Juo skrido pen
ki pasažieriai ir trys įgulos na
riai. Jam išskridus kilo smarki 
audra ir aeroplanas prapuolė.

Per keletą dienų stropiai ieš
kota po visą New Mexico val
stijų, bet niekur jo neužtikta. 
Dar vis tikėtųsi buvo, kad gal 
kur tyruose laike audros nu
sileido ir gal visi 8 žmonės te
bėra gyvi, tik gal negali susi
siekti, nes tyrai mažai apgyven
ti yra.

Tečiaus vakar aeroplanas su
rado City of San Franicsco 
laužų. Pasirodė, kad kovoda
mas su audra aeroplanas neuž
mato didelio kalno Taylor ir 
atsimušė j jo šlaitą. Aeropla
nas pavirto į krūvų šipulių ir 
kartu su negyvais 8 žmonėmis, 
jų tarpe viena moterim, nusiri
to pakalnėn.

Nukritęs aeroplanas 
užmušė du žmones

NEW YORK, rūgs. 8. — 
Paklydęs migloje ir pritrukęs 
gasolino nemažas aeroplanas 
nukrito prie Cooney Island pa
jūry, kuris buvo pilnas žmo
nių. Krisdamas minioj aero
planas du vaikus užmušė ir 
keliolikų žmonių sužeidė. Aero
planas gi mažai nukentėjo, o 
ir aviatorius tik lengvai susi
žeidė.

Į Lietuvą atbėgo 2 len
kų kareiviai

KAUNAS. — I Lietuvą nak- 
tį per administracijos linijų at
bėgo ir pasidavė Lietuvos sar
gybiniams 2 lenkų kareiviai.

Pabėgėliai yra lenkų pasie
nio bataliono kareiviai. Jie su 
savim atsinešė visą apsigink
lavimų — šautuvus, revolve
rius, šovinius ir kt.

Palestinoje jau esą 
ramu

Šventės praėjusios ramiai. Te
čiaus niekurie distriktai te
bėra patruliuojami.

JERUZOL1MAS, rūgs. 8. — 
Vakar žydų būriai nekliu
domi liuosai vaikščiojo melstis 
prie garsios raudos sienos ara
bų kvartale. Juos saugojo dagi 
arabų policistai.
^Mahometonų penktadienis ir 

žydų šeštadienis praėjo ramiai, 
taip kad jau nebesitikimą di
desnių susirėmimų tarp žydų 
ir arabų. Tuo gi tarpu tam tik
ra, neutrale komisija pradėsian
ti tų skerdynių tyrinėjimus.

Anglai atitraukia kariuomenę
LONDONAS, rūgs. 8. — Ko

lonijų ofisas paskelbė, kad Pa
lestinoj jau yra ramu ir iš nie- 
kurių tolimesnių apielinkių 
kariuomenė yra atitrąukiąma. 
Tečiaus kur buvo neramumų 
ten dar kareiviai tebepatru- 
liuoja.

Anglija pasilaikysianti 
mandatą

GENEVA, rūgs. 8. — Ang
lijos užsienio reikalų ministe- 
ris Henderson pranešė tautų 
sąjungos tarybai, kad Angli
jos valdžia nemano atsižadėti 
savo mandato Palestinoje, ar 
daryti jame kokių nors pakei
timų.

11 bombų išgąsdino vi
są Vokietiją

BERiLINAS, rūgs. 8. — Per 
pastarąsias tris dešimt dienų 
įvairiuose Vokietijos miestuo
se sprogo 11 bombų. Bombar
duojami daugiausia valdžios 
trobesiai. Delei šio bombų te
roro visoj Vokietijoj jaučia
mas didelis nerimas. Visi val
diški trobesiai yra stropiai sau
gojami.

Ginkluoti piktadariai 
apšaudė automobili

KAUNAS. .— Rugpiučio mėn. 
14 d. naktį nežinomi asmens 
ginkluoti šautuvais puolė leng
vąjį automobilį, važiavusį iš 
Varėnos miesto į Daugus.

Automobily važiavo keletas 
keleivių, kurie ir paragino šo
ferį nesustoti. Automobiliui ne
stojant, piktadariai ėmė šau
dyti į keleivius iš šautuvų. Ta
čiau paleidus automobilj visu 
greitumu pasisekė išvažiuoti. 
Keleiviai nenukentėjo.

5,000 žmonių Klaipėdos 
krašto /kurortuos

KLAIPĖDA., VIII. 16. (Eite). 
Per šių metų vasaros sezoną 
Klaipėdos krašto kurortus ap
lankė daugiau negu 5,000 žmo
nių, tačiau, spėjama, kad be šių 
užsiregistravusių svečių, dar, 
mažiausia, tiek pat viešėjo pas 
savo gimines. Be to, paskutiniu 
laiku Klaipėdos krašte pradėjo 
lankytis labai daug ekskursijų. 
Taip pav., pereitų sekmadienį 
Nidoje lankėsi Tilžės, Karaliau
čiaus ir Kauno ekskursantai — 
apie 2,000 žmonių.

Žinios apie gaisrusKau- 
ne ir priemiesčiuos

KAUNAS. — Liepos mėn. 
Kauno mieste ir priemiesčiuose 
gaisrų buvo 6, jų terpe žymes
nių buvo 3. Gaisrai buvo kilę: 
dėl neatsargumo 2, dėl nešva
raus užlaikymo dūmtraukio — 
1, dėl nežinomos priežasties — 
3. Nuostolių padaryta 54,700 lt. 
sumai.

Sparnuotas vagis
KAUNAS. — Rugpiučio mėn. 

14 d. dienos laiku prof. Ivanau
sko kranklys, įlėkęs pro langą 
į universiteto prorektoriaus 
prof. Česnio butų, esantį II auk
šte, pavogė daugį brangių smul
kių daiktų nuo rašomojo stalo 
ir iš aukštos vietos numetė nau
ją 500 litų vertės mistranciją, 
kuria labai sulankstė. c

KASDAMAS ŠULINĮ, 
ATKASĖ DUJAS

KAUNAS. Mėsininkų g. 
10 rir. Sliomovičiaus žemėje dar
bininkas Mikas Škilis kasdamas 
šulini, atkasė kažkokias stiprias 
dujas, nuo kurių tuoj apsvaigo. 
Nugabentas ligoninėn.

15-kos Metų 
Patyrimas

Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik
riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami j trumpiausį 
laiką.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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ĮRANKIAI GYVULIU RANKOSE
(Pagal prof. R. France)

NAUJIENOS, Chicago, HL
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pa- 
pa- 
pa- 
pa- 
ku-

šių paskutiniuo-
dar neištirtuose

žemėje užtinkama vos tik 
keturias,—arba jię norima pa
daryti smulkesnį paskirstymą, 
•—penkias žmoginių beždžionių 
ryšis; orang|tinas, šimpanzė (ir 
jai artima čego), gibonas ir go
rila. Be 
j u laiku
Brazilijos miškuose yra rasta 
dar viena nauja, nepaprastai pa
naši į žmogų, didžiulių beždžio
nių rūšis. Kadangi ši naujoji 
žmoginių beždžionių rūšis nevi
sai ištirta ir per tai apie jas 
mažai žinių teturima, tai mes, 
išeidami iš lig šiol nusistovėju
sios nuomonės, kad žmoginių 
beždžionių randama tik senaja
me pasaulyje, šios naujosios 
beždžionių rųšies į bendrą žmo
ginių beždžionių rųšių skaičių 
dar nejungsime. Gorila ir šim
panzė gyvena Vakarų Afrikos 
didžiuliuose miškuose, o gibonas' 
ir orangutanas gyvena pietryti
nėje Azijoj ir ypač daug Su
matros ir' Borneo salose. Labai 
senais laikais, kai Europoj ža
liavo dar atogrąžų miškai, ir 
pas mus buvo nemažas skaičius 
žmoginių beždžionių, kurių kau
lų liekanų nemažai dar ir šian
dien randama pav. Bavarijoj. 
Klimato pasikeitimas ir Euro- 
pas atvėsimas išstūmė iš Eu
ropos' paskutines •' beždžiones 
į karštuosius žemės kraštus, o 
Europoj užsiliko vos viena “su
vargusių” beždžionių rųšis Is
panijos pietinėj daly j.

žmoginės beždžionės yra to
kie miškiniai gyvuliai, kurie 
labai panašus į žmones, neturi 
uodegos, vaikšto ant dviejų ko
jų, o “savo inteligencija tiesiog 
tilta į mus—žmones tiesia” — 
sako prof. R. France, tai yra, 
kad tos beždžionės, palyginti su 
kitais gyvuliais,^ gana protin
gos.

Tų gyvulių vienintelė gyveni
mo sritis yra atogrąžų miškai, 
kuriuose jos, kaip tikri medžio 
sutvėrimai, tiktai tankiai susi- 
pynusiose medžių viršūnių ša
kose- gyvena. Tiesa, gorila ir 
gibonas' dažnai išlipa iš medžių 
ant žemės, kur bent kiek pa
silenkusios vaikščioja ant dvie
jų kojų, visais kojų padais 
siekdamos žemę.

Norint kritiškai pastatyti 
klausimą dėl žmoginių beždžio
nių inteligencijos ir norint tą 
klausimą išrišti, reikia pirmiau
sia atsiminti jų miške gyveni
mo sąlygas, joms vaisinio mais
to reikalingumą ir prie jo pri
pratimą ir jų laisvę. Moksli
ninkų patyrimai ir jų pažymėti 
faktai prie nenormaliai gyve
nančių beždžionių (prijaukintų 
ar zoologijos soduose) yra vien 
tiktai suklydimo šaltinis, spren
džiant apie beždžionių inteli
genciją. šiandien visu rimtų 
mokslininkų, kritikų gyvulių ty
rinėtojų pripažinta, kad prie 
savaimingo evoliucijos dėsnio 
daug dar prasideda pripuola
mas gyvulių gyvenimo sąlygų 
pasikeitimas, kuris atsiliepia 
tuo, kad pasikeitus gyvenimo 
sąlygoms, pasikeičia ir gyvulių 
ypatumai. Klysta tie, kurie ma
to beždžionių inteligenciją jų 
mokėjime žmogų pamėgdžioti. 
Ar ne daugiau tos inteligencijos 
matytų tada, kai savo stebėji
mus darytų be žmogaus įta
kos gyvenančių beždžionių! Iš
dvės i ra v imas, kaip kad
mokymas prieš veidrodį 
kuotis, peckelioti lentoje, 
tą ištraukti, įprastus
kymus išpildyti, ratelius stum
ti, važiuoti triračiu, šokti, 
“katarinką” sukti ir p.—tai tik 
“jomarkininkų” biznis, o mums, 
norint žiūrėti jų protingumą, 
tik suklaidinimas. Norint gi
liau “beždžionių sielą” pažinti, 
turime, anot garsaus štettino 
zoologijos parko vedėjo Dr. 
Sakolovvsky tvirtinimo, gyvulių 
sieios studijoms duoti biologinę 
bazę, kas reiškia, kad gyvulius 
stebėti reikia toj jų gyvenimo 
aplinkumoj, kurioj žmogaus įta
kos nebūtų nė žymės, o toji 
aplinka—tai laisvai gyvenančių 
beždžionių sritis, kaip kad Ka-

iš- 
šu- 

rak- 
įsa-

narų salos, kuriose gyvena šim
panzių būriai. Tokie tyrinėji
mai tebuvo pradėti vos 1920 m. 
ir šiandien tik tie tyrinėtojai 
teturi sprendžiamosios’ reikšmės 
apie žmoginių beždžionių inteli
genciją, ir tik itie tyrinėjimai 
įgalina mus įeiti į išvidinį bež
džionių gyvenimą.. Gana reikš
mingų toj srityj rezultatų da
vė vokiečių mokslininkų Roth- 
man’no ir ypač Koehler’io ty
rinėjimai.

Norint visai apsaugoti bež
džiones nuo žmogaus įtakos, dar 
daroma taip: sugaunama jų ke
lios dešimtys ir išvežama į ko
kią salą, kur klimato ir gamti
nės sąlygos beveik visai atitin
ka tas sąlygas, kuriose jos prieš 
tai gyveno. Be to, toje saloje, 
kur nėra jokių žmonių, nežy
miai pastatomas namelis, iš ku
rio ir daromi stėbejimai. Tokie 
stebėjimai buvo daromi Orota- 
voj, kur vidurinė metų tempe
ratūra beveik tropiška (22 lai
psniai Celzijaus) ir gyvuliai vi
sus metus laisvai gali gyventi. 
Be to, pati Afrika, iš kur buvo 
apgyvendintos beždžionės, visai 
netoli, taip kad trumpa kelionė 
gyvenimo sąlygų veik nepakei
tė. Ten beždžionės’ buvo pa
leistos į didžiulius bananų miš
kus, kuriuose) jos apsigyveno ir 
sau maistą rado. Iš neaiškioj 
Vietoj pastatyto namuko buvo 
stebimas jų gyvenimas su vikris 
jo ypatumais. Ir Štai kas Ven 
buvo pastebėta: pirmiausia, pa
leistos ten beždžionės tuojau 
sudaro tam tikrą bandą, kur 
vienas didelis “vyrukas” paėmė 
vadovaujamąją rolę ir ėjo ban
dos priešaky, o viena didelė 
“moterėlė” 
ko” ranka ir ėjo bandos užpa
kaly. Jei

■■ ■>" . ....... ..... " .. ...................... ............ ..... ■■

priklausydavo nuo žmonių 
mėgdžiojimo ir kiek nuo jų 
čių. Atokesniems daiktams 
siekti jos vartodavo įvairius 
galius, kuriais bausdavo kai
riuos sugautus žvėrelius ar pau
kštelius. Atsisėsti pasiieškoda
vo akmenų ar kitų pakilesnių 
padarų ir t.t. Jei kurio įrankio 
pritrukdavo, tai pačios jį pasi
gamindavo, pav., jei kuri neten
ka pagalio pasiekti bananą, tai 
tuojau pradeda ieškoti po šakas 
tinkamo pagalio, o radusios tin
kamą šaką, tuojau ją apgeni, 
dantimis aplygina ir taip baigta 
joms tinkamo įrankio parengi
mas. Toms beždžionėms net 
netrūksta ir paprastos, joms 
suprantamos kalbos, kuri pasi
reiškia įvairiais mostelėjimais, 
gestais, sukriokimais ar mimi
ka. Kiek pastebėta, vadovo “į- 
sakymus” visos jos suprasdavo.

Iš tų kelių metų (nuo 1920 
m.) pastebėjimų susidarė tiek 
medžiagos tyrinėti žmoginių 
beždžionių inteligenciją, jog sie
nos tarp instinkto ir sąmonės 
bei supratimo,— kurį gali turė
ti, kaip lig šiol buvo manoma, 
tik žmogus,—veik jau nebėra. 
Čia ne tuščias spėliojimas, bet 
pagrindingas didelio vokiečio 
gamtininko ir didelio gyvulių ir 
augalų sielos žinovo prof. R. 
France tvirtinimas. “L. U.”

česnakui, kurią indėnai vadi
nę “Chickagou”. Tūla indėnų 
gentis, sakoma, turėjusi žodį 
“Shccaugo” ir tas žodis reiš
kęs “žaidžiančius vandenis”. 
Vėl raudonodžių kalboje buvęs 

-žodis “Chocago” ir jisai reiš
kęs “apleistą”. Dar -kiti indė
nai (o reikia žinoti, kad indė
nai buvo pirmieji šeimininkai 
tų vietų, kurias dabar užima 
Čikaga) vadinę skunkę “She- 
gahg”. Nurodoma, kad indėnai 
turėję žodi, kuris skambėjo, 
kaip “Chicago”, idant apsakyti 
griaustinį (musų lietuvišką die
vą Perkūną), arba balsą jų 
dievo Manitou arba Mississippi 
upę. Taipjau pradžioje 17-to 
šimtmečio buvęs indėnų vadas 
“Chicagou” vardu.

Francbzai keliauninkai, tiks
liau pasakius, laimės dvejoto
jai (fortune hunters) buvo pir
mieji, kurie išgirdo 
sugrįžę, papasakojo 
tiečiams.

Chicagoje turi ilgą istoriją. Ir 
jeigu jau kalbėti apie tai, ku
rie bizniai yra lęgitemačiai, o 
kurie ne, tai butlegerystė Chi
cagoje gali nurodyti savo gi
liausias istorines teises. Tas 
biznis Chicagoje buvo jau tuo
met, kada apie prohibiciją nie
kas ir svajoto nesvajojo; kada 
nebuvo dar nė WĮomen’s Chris- 
tian Temperance League, nė 
Salvation Army, nė McCormick 
Works, nė Union Stock Yards.

Chicagietis.

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Kai

viena 
buvo antroji

pasirodydavo kuri 
nors nauja beždžionę, tai) ją tol 
“viršininkai” plakdavo, kol ji 
tvarkingai įsiterpdavo į buri. 
Jos keliavo tiesiu keliu į tan
kumyną, o tankumyne vaikščio- 
damos laikydavos visada vieno 
tiesaus kelio. Medžiuose tuojau 
iš žolių, šakų ir šakelių pasi
darė sau lizdus, žvėrys, kurie 
netoli jų pasimaišydavo ar sė
lindavo prie jų, tuojau būdavo 
akmenimis' ar medžių šakomis 
apmėtomi. Kai aplinkui būda
vo ramu, tai jos tada pradėda
vo žaisti, viena kitą vaikyda- 
mosi, kaip vaikai kad daro ar
ba šokdavo. Prieš žaidžiant 
dažnai pasipuošdavo iš žolių 
pintais -raizgytais “retežėliais”, 
kuriuos persimesdavo per pe
čius, apsikarstydavo šakomis ir 
taip pasipuošusios pradėdavo 
šokti bendrą šoki, kuriame jų 
vadovas taktiškai 
žingsnis suklupdavo, 
džionės dažnai, kaip 
kai ar neišauklėti 
skardžiai juokdavosi,
gos bučiuodavosi arba kartais 
verkdavo. Dar buvo pastebėta, 
kad viena beždžionių, degdama 
“meilės aistra”, pradėjo ištiesu
si aukštyn vieną ranką ritmin
gai šokti, prisilaikydama trijų 
ketvirtadalių takto. Kita tuo 
metu stuktelėdavo koja laikas 
nuo laiko po tris kartus į žemę. 
Jei pradeda šokti “moterėlė”, 
tai tuojau susispiesdavo “vyru
kai" aplink ją, “džiaugsmingai” 
sušukdavo ir pradėdavo glamo
nėtis. Prieš valgymą gražiai nu
lupdavo surinktus bananus, iš
teklius pasidalindavo ir valgy
davo tik tam tikrą normą. Dar 
verta pažymėti kasdieninį jų 
nuostabų “paprotį”, kad kiek
vieną vakarą, kai beždžionės 
rengdavos nakvoti, vienas' senas 
“vyrukas” pašokdavo tam tikrą 
savotišką šokį, ritmingai koja 
į žemę trinktelėdamas, o tą šo
kį visos “moterėlės” atydžiai 
sekdavo.

kas antras 
Ten bež- 

maži vai- 
žmonės, 

prie pro-

Bet svarbiausias šitų visų 
pastebėjimų buvo tas, kad tos 
žmoginės beždžionės lyg sąmo
ningai vartodavo įvairius įran
kius' ir juos net pasigamindavo. 
Nors tai buvo galima pastebėti 
ir gyvulių parkuose, tačiau čia 
būdavo sunku atskirti, kiek tai

ČIKAGA
kas iš Chicagcs praeities 

ir dabarties

Čikaga yra vienas įdomiau
sių Amerikos miestų. Kai ku- 
lie sako, kad įdoniaiusias. Tai 
yra, įdomiausias jos praeities 
ir dabarties gyvenimas.

Ištikvijj li, kuomet NeJvv Yor- 
kas turėjo jua keletą šimtų 
tuksiančių gyventojų, tai Či
kaga buvo mažas kaimas, dar 
neįkorporuotas miestelis.

Mihvaukec, St. Lottis, Michi- 
gan City jau buvo jiusiisėdėję 
miestai ar miesteliai, kuomet 
Čikagą sudarė keletas pašiūrių.

Londonas, Berįynas jiau bu
vo seni miestai, kuomet apie 
Chicagą dar niekas nežinojo 
nieko; Roma jau tūkstančiais 
melų savo amžių skaitė.

O šiandien Chicąga antras 
didžiausias miestas Amerikoje.

Čikaga tapo įkorporuota kaip 
miestelis rugpiučio 10 dieną 
1833 metais. (Ii 1927 metais, 
Frederiko Bex (miesto sintis- 
tiko ir knygyno vedėjo) ap
skaičiavimu, Čikaga turėjo 
3,741,910 gyventojų. Ir taip iš
augo ji net šimtui metų nesn- 
kakus.

Jnbensyvus turėjo būti jos 
amžius.

Intensyvus jos gyvenimas ir 
šiandien. Tatai liudija milži
niški trobesiai, didelės dirbtu
vės, šimtai traukinių kasdien 
atbėgančių Čikagon ir išbėgan
čių iš jos.

Tai liudija vykinami gyveni- 
man nauji projektai plačioj 
skalėj; armijos kunigų ir da
vatkų, kartu su salaveišiais ir 
visokiais' misionieriais, kurie iš 
dienos dienon šaukia čikagie- 
čius pas pžizusą — iš vienos 
pusės, ir nuolatinės autų nelai
mės, plėšimai gatvėse ir butle- 
gerių operacijos — iš kitos.

Įdomus miestas. Štai apie jį 
ir * mėginsiu parašyti keletą 
straipsnelių.
Kaip atsirado vardas “Chicago”

Kas ir kodėl “pakrikštijo” 
šį miestą vardu Chicago — tik
rai nežinia.

Vieni nurodo, kad Čikagos 
upes paurančiais augusi žolė, 
panaši laukiniam cibuliui arba

tą žodį ir, 
savo tau-

gyventojaiPirmieji baltveidžiai 
Čikagoje

Gal būt kad ne vienas/balt- 
veidžiių laimės ieškotojų yra 
kart kartomis mindžiojęs da
bartinės Chica-gos žemę. *Jų 
vardai Čikagos istorijoj nepasi
liko.

Bet su vienu frapeuzų buriu, 
kuriam vadovavo I-ouis Joliet, 
keliavo po Illinois valstiją ku
nigas Jacųnes Marųu-ette. Ži
note, kunigai jau iš senų laikų 
pasižymėję yra tiek noru tar
nauti Jėzui Kristui krikštyda
mi nekrikštytus, kiek rasti 
šiam gyvenimui laimės. Jis ir 
aprašė “Čikagą” pirmą kartą-

Bet kaip ten nebūtų buvę su 
kunigu Marųuelte, Chicagos 
lietuviai gali didžiuotis, kad 
šaunioji apielinkė — Miarųuette 
Park — kurioje daugelis jų 
dabar gyvena, šaukiasi vardu 
vieno pirmųjų l>ult veitlžių, iš
gyvenusių žiemą kur nors toje 
vietoje, kurią šiandien užima 
Čikaga.

Kunigas Marąuette susirgo ir 
priverstas buvo žiemavoti čia. 
Jisai rado čia franeuzą Pie- 
rrc Moreau. O tasai franeuzas 
varė biznį su indėnais. Ir varė 
tokį biznį, kuris net šiandie pa
silieka vienas pelningiausių Jis 
pedliavojo degtjjję indėnams — 
karštąjį* skystintą. Taigi buvo 
pirmasis hutlcgeris Chicagoje.

Kaip matote, butlegerystė

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Does not affect 
the Heart

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugum* prirodė milionai žmo
nių ir kuli 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.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Nedėlioj ir Panedėly 
rugsėjo 8 ir 9

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

The Rainbow Man

Pirmadienis, Rūgs. 9, 1929

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

dalyvaujant
Eddie Dovvling, Mariau Nixon, 

frankie Darro

IŠEIS NAUJOS MADOS

MARGUTISPO

juoko,20

Lietuvą

&

Dainų, 
nuo se-

Parduodam 
l-mus MORGIČIUS 

. mokam

6% ■
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavimo 

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St 

Phone Canal 1678

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mano. Mano pilnas išegzaminavl- 
tnas atidengs jūsų tikrą ilgą ir jei aA apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino ificgzamiuavinio—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson UlvdM netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.
___ _______ »----- ,------- -------

Naujas Gyvumas
Atsikratyklt to Jautimosi 
nusikamavusiu. Nugalėk 
nerviftkuiuii ar neturėjimą 
apetito bu Severa'a Esorka 
luxatyviu tonikų, kuris pa
gelbėk Jums geriau valgyti, 
geriau miegoti, geriau jau- 
stls^ Gaukit bonką nuo sa
vo aptleklnlnko šiandie.

Severas 
ESORKA

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai

Namų Apšildymo 
IR 

PLUMBING0 
MATERIOLAS 
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? |

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eightcenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. ’ C. J. Dankowski, ižd.

MĖNRAŠTIS “Margutis”
Muzikos, paveikslų ir visokių pasiskaitymų 
kančio mėnesio išeina naujuose rūbuose.

Kaina lieka ta pati 1 doleris į metus. I 
kainuoja 2 dol. Susipažinimui vienas Nr. 10 centų 
stampomis.

Nieko nelaukdami tuojau vyniokite popierinį dole
ri, dėkite į voką, pažymėkite savo adresą ir siųskite 
sekančiu adresu:

“MARGUTIS”
3210 South Halsted Street, Chicago, III.

“Margutį” leidžia ir redaguoja komp. A. Vanagai
tis. Užsakymai priimami visados. Galite gauti ir 
praeitų metų “Margutį”. Kaina 1 dol. 50 centų.

GARSINKITE “N A U.) 1EN OSE”
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MUSŲ MOTERIMS
■ — ■ ■ * ■ Veda Dora Vilkienė

SVOGŪNAI IR TOMATES

8 nedideli svogūnai
1 kvorta tomatų
% puoduko tapiokos
1 šaukštukas cukraus
2 šaukštai sviesto.
Nulupk svogūnus ir virk 

juos 15 minutų. Supilk toma
itis djviguban puodan, pridėk 
tapioką ir prieskonius ir virk 
10 minutų.

Sudėk svogūnus i išsviestuo- 
tą formą, užpilk tomatų miši
niu ir kepk pečiuje 45 minu
tes.

NAMINIS PRIESKONIS

3 s v. mažų žalių tomatų
2 sv. pineapple
2 sv. cukraus
i puodukai netvirto acto

1 puodukas medaus
1 puodukas sunkos nuo pine

apple.
| šaukštas cinamonų
1 šaukštas allspice
1 šaukštas gvazdikų, ncmaltų
2 šaukštai nemaltos muštar- 

dos (grudų).

Supiaustyk tomates plonom 
riekutėm, pineapple supiaus
tyk mažesniais šmotukais negu 
tomates. Sumaišyk cukrų, actą, 
medų ir pineapple sunkas. 
Pridėk sausus pridėčkus, su
rištus į maišiukų, duok keletą 
sykių užvirti, paskui užpilk ant 
tomatų ir pineapple. Apdenk 
ir tegul pastovi 24 valandas. 
Nusunk ir nusunktą sunką vėl 
užvirk, paskui į ją sudėk to
mates ir pineapple ir duok vir
ti pakol bus minkšti ir perma
tomi. Supilk į sterilizuotus stik
lus, likusią puode sunką virk 
pakol su t irstės; užpilk ant vai
sių, sudėtų stikluose ir užsuk 
stiklų , viršelius. Padarysi 3 
puskvortes.

Nuplauk vynuoges. Atskirk 
nuo luobų. Užvirk vynuoges 
ir pertrink per sietą idant at
skirti grūdus. Sudėk perkoš
tas vynuoges puodan. Pridėk 
luobas, cukrų, ačtą ir sausus 
pridėčkus. Virk nuo 1—2 va
landų ant mažos ugnies kol su- 
tirštės. Supilk į karštas stik
lines ir tampriai užsuk viršelius.

VYNUOGIŲ JELLO SU 
PRIESKONIAIS

KONSERVUOTOS 
VYNUOGĖS

6 sv. “Concord” vynuogių
4 sv. cukraus
1/2 kvortos acto
4 šaukštukai cinamonų
2 šaukštukai gvazdikų
2 šaukštukai nutmeg.

1 kvortą juodų vynuogių sun
kos (grape juice)

8 puodukus cukraus
*4 puoduko acto
2 šaukštai nemaltų gvazdikų
2 šaukštai sutrupintų cina

monų
1 puodukas skysto “pectin”.
Nuvalyk, nuplauk 3 svarus 

vynuogių, pripilk vieną puodu
ką vandens ir virk pakol su- 
tirštės. Supilk maišan, tegul 
nuteka sunka. Sudėk plaktu
ku sumuštus pridėčkus į ploną 
maišiuką į vynuoges, duok ke
letą sykių užvirti, tada supilk 
“pėdiną” ir vėl duok greit už
virti, kaip užvirs, pavirink '/2 
minutės. Nuimkj putas, supilk 
i stiklelius, atšaldyk, apipilk 
tarpytu parafinu, padėk dėl žie
mos.

Sunkos iš 4 citrinų
Sunkos iš 3 orandžių
1 pėkis obuolių, sukapok ar

ba 3 sv. besėklių razinkų smul
kiai supiaustyk

3 sv. besėklių razinkų
2 sv. mažųjų besėklių razin- 

kų •
% sv. smulkiai sukapotų 

jautienos' taukų
1 stikliukas virtų vaisių jello
1 šaukštas cinamonų
1 šaukštas allspice
1 šaukštas gvazdikų
1 šaukštas nutmeg
4 šaukštai druskos
14 sv. cukruotų citrinos luo

bų
% sv. cukruotų orandžių luo

bų
V4 sv. cukruotų citron luobų
2 puoduku saiderio.
Sukapok žalias tomates’ ir 

duok nusisunkti. Pridėk cukrų, 
citrinos ir orandžių sunkas, te
gul iš lengvo užverda ir tegul 
taip lengvai verda 20 minutų. 
Pridėk obuolius ir likusius da
lykus; virk išlengvo kol vaisiai 
bus permatomi. Sudėk į steri- 
zuotus stiklus, tampriai užsuk 
ir laikyk šaltoj vietoj.

ANGLIŠKAS DAŽALAS— 
MIŠINYS

(Del žiemos)

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

senos mados kauto.
Moteris, kviečiam Jumis naudotis musų šiuli- 
jimu šiame August-Rugpiučio mėnesyje, nes 
specialiai kainos papigintos — platus pasirin- 

' kimas. Laukiu Jūsų. Su tikra pagarba Jums,

BURBOS CLOAK SHOP
3214 So. Halsted Street

Tel. Victory 2477

MARINUOTI QUINCE

MADOS.
Į/^sv. prinokusių tomatų 
2 šaukštukai druskos'

2887— Paskiausios mados suknelė. Tinkama šaltesniam laikui. 75 
tinka kiekvienai moterei ir panelei. Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 
42 coliu per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1730 So. 
Muisto J St.. Chicagc. III.

^NAUJIENOS Pattem Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No --------------
Mieros..................... ..... per krutinę

/

(Adresas)

(Miestas ir valat.)

3 kvortas nuvalytų nuluptų 
supiaustytų quince

2 sv. rusvo cukraus
2 puoduku acto
y2 uncijos cinamonų šmotu

kais
truputį gvazdikų
Virk ųuinces vandeny pakol 

bus minkštos. Virk cukrų, ac
tą ir cinamonus 15 minutų. Su
kišk po keletą, gvazdikų į quin- 
ce šmotukus, sudėk sirapan ir 
virk 10 minutų. Nuimk putas, 
sudėk j stiklus, o siropą virk 
pakol sutrištės, paskui užpilk 
ant quince ir uždėjus' viršelius 
tampriai juos užsuk. Padėk 
dėl žiemos sauson vieton.

--------u—^4------ — r

QUINCE IR ORANDŽIŲ 
MARMALADAS

1 sv. obuolių
12 mažų svogūnų
V/2 puoduko besėklių razinkų
3 dideli žali 'pipirai
1/2 puoduko mėtų lapų
2 puoduku acto
1 puodukas > vandens
2 puodukai cukraus
2 šaukštuku sausos muštar- 

t

dos. Nuplauk ir sukapok to
mates, apiberk druska ir iš
maišyk. Sukapok razinkas, 
obuolius, svogūnus, pipirus ir 
mėtos lapus. Užvirk actą ir 
vandeni ir atšaldyk, pridėk 
cukrų ir muštardą. Sumaišyk 
viską kartu ir duok pastovėti 
10 dienų prieš vartosiant. Ska
nus ir sveikas .prie mėsos.

1 puodukai sukapotų Quince 
3 puodukai supiaus«tytų\ oran

džių
5 puodukai vandens
14 puodukų cukraus
1 puodukas skysto “pectin”.
Nulupk quince, sukapok smul

kiai ir virk 2 puodukuose van
dens 8 minutes. Plonai supiaus
tyk orandžius, s'udėj; kitan puo
dan, supilk 1 puoduką vandens. 
Apdengk ir virk ant mažos ug
nies 15 minutų. Pridėk oran
džius prie virtų quin.ce, taipgi 
supilk 2 puodukus vandens ir 
kartu virk 15 minutų. Pridėk 
cukrų, užvirk ir duok kad virtų 
nedaugiaus kaip 2 minutes. Pri
dėk pectin, nuimk nuo ugnies, 
tegul pastovi 2 minutes. Supilk 
j stiklus ir kuomet atšals, api
pilk parafinu ir padėk dėl žie
mos. Padarysi 2 tuzinų stik
lų.

P Kone Virgirvi a 20 5 4

JOSEPH VICIMAS
N a m u S t a t v m o . 

C KONTRAKTORIUS

DARŽOVIŲ MIŠINYS

(Del žiemos)
1 pėkis žalių tomatų smulkiai 

supiaustytų
2 sv. cukraus (baltojo)
3 sv. cukraus (rusvojo)

8 "
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f
pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu.
’Į'AI yra1 piuku jeigu gali taip

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

Listerlne, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Muiu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lenais, U. S. A.

— ■ -r ........ ---■ ■ — ■ ■— - > —

10 PIECE COSMETIC
SĖT $1.97

This is a Famous Vfvanl Sėt and ln- 
cludes faco powder, gl.00; Rouge, 75c, 
Tlssųo Cream $1.00. Depllatory $1.00, 
Vaciai Astrlngent $1.75. Bath Salt 1.00, 
Tollct Water $1.25, Perfume S2.75, Bril- 
llaiitlne 75c, Skin Whitener 76c. Totai 
Value $13.00. Speclai price, $1.97 for all 
ten pleces to tntroduce this lino.

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

Adresas ................................

Bea Van 580-5th Avenue, New York

■

te®

SUCCESSFUL BEAUTY SHOP 
4722 S. Ashland Avė. 

Tel Boulevard 2589 

Successful wave $3.00 
Realistic wave $4.00 
Jūsų pasirinkimui kiekvieno 
styliaus ilgalaikis plaukų sa
ga r beniavimas, $9.00 regulia- 

res vertės, už $3.00.
Specialis pasiūlymas 
Finger Wave, Shampoo ir 
plaukų nukirpimas ar mar- 
cel, Shampoo ir plaukų nu

kirpimas — 3 už $1.00. 
Manikiūras, Plaukų kirpimas 

Henna, 50c. kiekvienas. 
Visas darbas guarantuotas. 

Nereikia susitarimo 
(appointmento)

Šis Kuponas vertas 50c.
Vardas ......................................

Adresas ....................................

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIR8JA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........-.........    $2.!M
1,054 patarimai kaip virti jvairųs valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero -------- $1.51
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.0t
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ...................................... ............. .............  50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRftVftS RASTAI. Septyniuose tomuose ........... ...... — $7JM)
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...»..............................  50<

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..................... -......... -.............. .......
Namų darbai, namini ląskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

4556 So. Rockwell St., Chicago, HL

Vietoj, kad laikyti savo kudykius kambaryj ir troškinti juos ši motina ne tik kad išsivedė juos laukan, bet 
dar ir gražiai juos payalgydyna ir prižiūri. Tos kurioms ne reikia eiti darban, turėtų pasekti jos pavyzdi, — 
ta| nieko ne kainoja, o naudos atneša ir kudykiams ir motinai — tik reikia turėti truputi kantrumo ir švel
numo — reikia užmiršti apie save, o galvoti savo kudykėlių naudai.

TUBBY Goodbye, Hank

Itching Skin
(Įuichly Relieved
Don’t suffer with Dandruff, Pimple*. 
Blemishes and other annoying skin irri- 
tations. Žemo antieeptic liquid is the sale 
sure way to relieL Itching often disappeem 
overnight. Splendid for Sunburn and Poi*QQ 
Ky. All druggists 35c, 6Oc, $1.00.

žemo
FOR SKIN IRRITATION*

—J —--------------------- - - - . ...—•

Fėen-a-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit
Kaip Gumą ,

. ! Soknis Tik
Mėtos -

FLIT
Užmuša muses

uodus
Kitus Namų 

Vabzdžius
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PELNAGAUDŲ PROPAGANDA PRIEŠ 
NUSIGINKLAVIMĄ.

, 1 i

Didelę sensaciją Washingtone padarė pasirodžiusi 
spaudoje žinia, kad tūlas William B. Shearer užvedė New 
Yorke bylą prieš tris laivų statymo kompanijas, reikalau
damas iš jų $250,000 atlyginimo už propagandą prieš ka
ro laivyno mažinimą. Savo skunde p. Shearer pareiškia, 
kad tos trys kompanijos — Bethlehem Shipbuilding, 
American Brown Boveri Electric ir Newport News Ship
building and Drydock — jau užmokėjusios jam už jo 
“darbą” agituojant Amerikoje ir užsieniuose prieš nusi-’ 
ginklavimą jurose $50,000; bet jos esančios jam skolin
gos dar pustrečio šimto tūkstančių dolerių. Skundikas gi
riasi, kad jisai atlikęs ypatingai didelį patarnavimą lai
vų statymo kompanijoms, pasistengdamas tarptautinėje 
jurų nusiginklavimo konferencijoje Genevoje 1927 m. su
trukdyti Jungtinių Valstijų susitarimą su Didžiąja Bri- 
tanija. _ .. ■ •. „*a.

Taigi staiga iškilo aikštėn, kad kapitalistų kompani
jos, kurios daro biznį, gamindamos karo pabūklus, už
laiko apmokamus agentus slaptai politinei propagandai. 
Prezidentas Hooveris, išgirdęs tokią žinią, didžiai užsi
rūstino ir išleido viešą pareiškimą, reikalaudamas, kad 
kompanijos, kurių vardai yra paminėti f p. Shearer’io by
loje, pasiaiškintų, ar jos iš tiesų moka pinigus už propa
gandą prieš nusiginklavimą ir tarptautinius susitarimus, 
vedančius prie pasaulio taikos sustiprinimo. Pasmerkęs 
tokios rūšies propagandą, prezidentas^ įsakė teisingumo 
departamentui tuojaus pradėti to dalyko tyrinėjimą.

Iškilęs aikštėn faktas, kad kapitalistiškos laivų sta
tymo kompanijos finansuoja propagandą prieš nusigink
lavimą jurose, vargiai gali kurį žmogų nustebinti, kuris 
bent kiek nusimano apie kapitalistiško biznio politiką. 
Seniai yra žinoma, kad dėl pelno kapitalistai prieš nieką 
nesustoja. Ginklavimosi lenktynės, kurios nuolatos eina 
tarpe pasaulio valstybių, yra daugiausia rezultatas tos 
įtakos, kurią į valdžias ir parlamentus daro privatiniai 
interesai, užsiimantys ginklų ir amunicijos gaminimu. 
Karo pabūklų gamintojų pelnai neretai būva ir tiesiogi
nė karų priežastis. \

Suprantamas daiktas, kad ta žmonių žudymo įran
kių gamyba visuomet yra dengiama skaisčia “patriotiz
mo” skraiste. Kiekvienas pelnagauda, kuris lieja armo- 
tas, kala durtuvus arba stato karo laivus, skelbia, jogei 
“tauta” tikrai pražūsianti, jeigu ji nebusianti apsigink
lavus geriau už kitas valstybes. O tuos žmones, kurie sto
ja už nusiginklavimą ir tautų susitarimą, tie biznieriai 
ir jų pasamdyti agentai apšaukia “tėvynės priešais”.

Labai gerai tečiaus, kad šis “patriotiškas” biznis ta
po numaskuotas kaip tik dabar, kuomet eina tarpe Jung
tinių Valstijų ir Didžiosios Britanijos pasikalbėjimai dėl 
karo laivynų sumažinimo. Plačioji visuomenė, patyrusi 
apie karo propagandistų intrigas, mokės geriau įvertin
ti ir tvirčiau paremti prezidento Hooverio ir premjero 
MacDonaldo žinksnius.

PARGRIUVO DAR VIENAS “KOMUNIZMO” 
STULPAS.

Iš Maskvos pranešama, kad iš komunistų interna
cionalas išmetė vyriausią komunistų vadą Amerikoje, 
John Pepper.

Per aštuonerius metus tas asmuo vaidino pas Ame
rikos komunistus beveik tokią pat rolę, kaip Stalinas Ru
sijoje. John Pepper buvo ne tik vadas, bet ir diktatorius. 
Jo žodis buvo šventas. Ką jisai norėjo, tą statė į virši
ninkų vietas; kas su juo nesutiko, tas lėkė lauk iš par
tijos tarnybos arba ir visai iš partijos. Kokios politikos 
turi partija laikytis, sprendė ne partijos nariai, ne jos 
konvencijos ir ne jos centralinis komitetas, bet John 
Pepper. , 1 >

Jisai buvo toks galingas dėl to, kad už jo pečių sto
vėjo Maskva. Jisai reprezentavo Amerikoje kominterną, 
ir per jo rankas ėjo visos dvasinės ir materialinės malo
nės, kurias vienintelė proletarų išganymo bažnyčia tei
kia savo vierniemsiems ir jų ganytojams Amerikoje.

Ir štai dabar tas didis vyras staiga tapo iš komin- 
terno pašalintas!

Maskvos kardinolai rado pas jį tris sunkius nusidė
jimus: jisai pasirodė esąs nepaklusnus komunistų inter
nacionalui, apgaudinėjo Maskvą pinigiškai ir organiza-

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams __________ ______ $8.00
Pusei metų ...... _.... .....................4.00
Trims mėnesiams _____ 2.00
Dviem mėnesiam__________ 1.50
Vienam mėnesiui_________   .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_______________ 3c
Savaitei ---- ------ -------- T 18c
Mėnesiui _  , ■ _ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

Metams ------- r , -, 17.00
Pusei metų ■ --------   _ 3.50
Trims mėnesiams 1.75 
Dviems mėnesiams ___  _ 1.25
Vienam mėnesiui______ __ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams 18.00
Pusei metų_____________ — 4.00
Trims mėnesiams _________ 2.50
Pinigus reikia siųsH pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
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vo oportunistų frakciją partijoje. Sunkiausias nusidėji
mas esąs trečiasis — frakcijos organizavimai partijoje. 
Kitą jo nuodėmę — kad jisai finansiškai nuskriaudė sa
vo darbdavius Maskvoje — Stalinas gal , butų jam ir do
vanojęs, nes tarp “idėjos draugų” ką reiškia rublis!

Anot korespondento, kuris Amerikos spaudoje pa
skelbė tą žinią, “draugas” John Pepper siuntė Maskvai 
sąskaitas už savo kelionę Korėjon, kurion jisai niekuo
met nebuvo važiavęs. Taip pat jisai rase Maskvai rapor
tus apie savo maršrutą: ^Meksikoje ir ėmė pinigus marš
ruto išlaidoms padengti, visą laiką sėdėdamas New Yor- 
ke. Amerikos komunistų lyderiu matyt, bandė ir savo 
“būvio pagerinimui” panaudoti tą taktiką, kurią jisai su
lig įsakymu iš Maskvos vykino “pasaulio revoliucijos” 
reikaluose. Juk jeigu komunistų internacionalas reika
laudavo iš jo tokių raportų, kuriuose būdavo “aprašo
ma”, kaip Amerikos darbininkų klasė, komunistų vado
vaujama, jau beveik baigia nuversti kapitalizmą New 
Yorke, Chicagoje ir Bostone, — tai kodėl jisaį negalėjo 
Maskvai “raportuoti” apie savo nebūtas keliones į Ko
rėją ir Meksiką? • 4 I

“Draugas” Pepper, tur-but, yra logiškas vyras, ir 
kominternas vargiai butų galėjęs jį už tai bausti. Bet ki
tas dalykas, kuomet jisai atsisako Maskvos klausyti ir 
dagi drįsta.organizuoti kokią,ten frakciją prieš nusta
tytą “leninistišką vadovybę” Amerikos komunistuose. To
kio nusidėjimo Stalinas negali toleruoti.

John Pepper; yra ne pirmas ir, ne paskutinis, kuriam 
tenka iš komunistiškų aukštybių nudardėti į “renegatų 
balą”. Pirma jo tapo išmesti Cannonas, Lovestone’as ir 
daugelis jų pasekėjų. Ateis laikas, kada bus išmesti ir 
tie, kurie šiandie sėdi pašalintųjų vietose. Maskva tveria 
savo paklusnioms davatkoms stabukus, juos ištvirkina, o 
paskui verčia j sąšlavyną. Taip komunizmas “auga”.

PROFESIONALIŠKI STREIK
LAUŽIAI.

Moterų rūbų siuvėjų unija 
(Ladies Garment Workers) New 
Yorke paskelbė eilėje dirbtuvių 
streiką, ir štai kaip į tą paskel
bimą atsako komunistai, kurie 
per keletą metų bandė tą uni
ją užkariauti, bet nepajėgė:

“ ‘Times* ir kiti kapitalis
tiniai laikraščiai bubnija apie 
Ladies Garment Workers Uni
jos iššauktą streiką suknelių 
siuvėjų, kvolduotojų, kaspmi
nių ir kt., ir buk 7,000 dar
bininkių ir darbininkų išėję 
streikan, o dešimtyje darba
viečių jau ir ‘laimėję*.

“Bet kairiosios (t. y. ko
munistinės. “N.” Red.) Ada
tos’ Darbininkų Unijos mana- 
džeris J. Boruchowitz prane
ša, kad į tą humbugišką par 

, šaukimą streikan labai ma
žai darbininkų teatsiliepė^. 
Streiko tikslas tai, kad socia
listiniai tos kompaničnos (! 
“N.” Redi.) Ladies Garment 
Workers Unijos vadai galė
tų daugiau pasipinigauti; ant 
streiko intencijos apdėti na
rius nepaprastomis duoklėmis 
ir jas susiimti sau į delmo- 
nus.”
Tai šitaip rašo apie tą strei

ką Brooklyno “Laisvė“ savo 212 
m. Kiekvienas pripažins, kad 
šlykščiau parašyti nebūtų ga
lėję nė profesionališki streiklau
žiai.

Kuomet tūkstančiai organi
zuotų darbininkų išėjo kovon 
dėl būvio pagerinimo* tai komu
nistai vadina jų kovą “humbu- 
gu“, jų organizaciją — seną, 
gerai visoje Amerikoje žinomą 
darbininkų uniją — skelbia 
esant “kompanična“ (t. y. bosų 
užlaikoma) unija, ir sako, J<ad 
duoklės, kurias unija uždėjo 
unijos nariams streiko rėmimui, 
busiančios unijos viršininkų pa
vogtos !

Ir kodėl komunistai šitaip be
gėdiškai purvina tą darbininkų 
organizaciją ir šitaip judošiš- 
kai stengiasi streikui pakenk
ti? Vien tik dėl to, kad jiems 
nepavyko tą uniją užvaldyti ir 
šiame streike jie nevadovauja! 
Jie yra sutverę savo partyviš- 
ką neva “uniją“ iš Ladies Gar
ment Workers unijos ir kai ku
rių kitų unijų nuotrupų, ir 
jiems dabar rupi senąją mote
rų rūbų siuvėjų uniją sugriau
ti! Turėdami tokį “prakilnų“ 
tikslą, jie nesisarmatija net at
virai lošti streiklaužių rolę!

Iki to šiandie yra nusmukęs 
Amerikos “komunizmas“.

PAPRASTAS IR NEPAPRAS
TAS IMPERIALIZMAS.

Vienas “apšvietietis“ savo 
draugijos organe rašo:

“...Sovietų šalis nėra impe
rialistinė. Ji negrobia sveti
mų šalių, nepavergia jų ir ne
išnaudoja jų žmonių, taipgi 
(taigi? “N.“ Red.) nedaro 
taip, kaip imperialistai. So
vietų Sąjungos koncesinis ge
ležinkelis nedaro jokio impe
rializmo prieš kinus, tik nau
dą jiems daro dabar ir nuro
do laisvesnę ateitį, atsikraty
mų paprasto imperializmo.

“Raudonojo imperializmo 
nėra.”
Bet visgi yra, sulig paties to 

rašytojo pripažinimu, šalę “pa
prasto imperializmo” dar koks 
ten “nepaprastas” imperializ
mas. Taigi šį “nepaprastą impe
rializmą“ bolševikiškoji, matyt, 
Rusija ir vykina. Nesvarbu, ar 
mes jį vadinsime “raudonu“, ar 
kaip kitaip, bet imperializmas 
vistiek pasilieka imperializmu.

Pažiūrėsime, kuo tas' “nepa
prastas“ bolševikų imperializ
mas skiriasi nuo “paprastojo“.

Rusai ginčijasi su kinais dėl 
geležinkelio Mandžurijoje. Kam 
priklauso Mandžurija? Kinams. 
Bet rusai nesutinka, kad gele
žinkelis, kuris guli toje kinų že
mėje, butų kinų valdomas; ir 
dėl to, kad kinai jį nori pasi
imti, tai Maskva grasina jiems 
karu. Kas gi čią “nepaprasto“?

Ar ne taip pat elgiasi ir vi
sos kitos imperialistinės vald
žios ? Imkime, pav. Amerikos 
Jungtinių Valstijų politiką su
lig Meksika. Jungtinių Valstijų 
kapitalistai turi įsigiję daug vi
sokių turtų Meksikoje — alie
jaus laukų, kasyklų ir t.t. Kai 
Meksika anąmet išleido įstaty
mą, kuriuo reikalaujama, kad 
visi gamtos turtai Meksikoje, 
priklausantys svetimų šalių 
žmonėms, butų grąžinti Meksi
kos valstybės kontrolėn, tai dė
dė Šamas tuomet griežtai už
protestavo, 'ir tarp šių dviejų 
šalių kilo tokių smarkių ginčų, 
kad vos tik nebuvo prieita prie 
karo. Galų gale Meksika, bijo
dama savo galingojo kaimyno, 
buvo priversta nusileisti, ir įsta
tymas, dėl kurio buvo užsirūs
tinęs Washingtonas, tapo pakei
stas taip, kaip reikalavo Jung
tinės Valstijos (nuo to laiko ir 
santykiai tarp Meksikos ir Ame
rikos pasidarė “draugiški“).

Na, ar šitas ginčas tarp Jung
tinių Valstijų ii’ Meksikos nė
ra, kaip du lašu vandens, panašus

į dabartinį sovietų Rusijos gin
čą su Kinija?

Toliaus. Musų “apšvietieitis“ 
tvirtina, kad sovietų Rusija 
“negrobia svetimų šalių, nepa
vergia jų ir neišnaudoja jų žmo
nių”. Argi ne? O kaip sovietų 
valdžia pasielgė su Gruzijos re
spublika? ši Kaukazo valstybė 
buvo pasiskelbus nepriklausoma 
ir sudarius savo valdžią. Mas
kva buvo ją pripažinus ir pada
rius su ja “taikos ir draugingu
mo“ sutartį, ir iš Rusijos nu
vyko bolševikų ambasadorius 
Tiflisan, o iš Gruzijos — šios 
respublikos ambasadorius Mas
kvon. Vienur ir kitur tie amba
sadoriai buvo iškilmingai pri
imti, ir prasidėjo tarp tų dvie
jų šalių normaliai santykiai. Tik 
staiga, kai iš Turkijos pusės 
Kernai Paša užpuolė Gruziją ir 
šiai teko pasiųsti prieš jį savo 
ginkluotas jėgas, — iš šiaurės 
įsiveržė Gruzijon milžiniška bol
ševikų armija. Iš dviejų pusių 
užpulta, Gruzija nepajėgė atsi
ginti, ir rusai per keletą savai
čių užkariavo visą kraštą.

Gruzijos žmonių išrinktoji 
valdžia turėjo bėgti į užsienį, 
o bolševikiški okupantai pasta
tė Tiflise “sovietų valdžią“. Ir 
šiandie tas Maskvos okupantų 
padaras šeimininkauja Gruzijo
je, pasiremdamas durtuvais ru
sų raudonarmiečių, kurių laiko
ma Kaukaze apie 200,000.

Ar tai nėra svetimos šalies 
užgrobimas ir pavergimas?

Ir kokia buvo pamatinė prie
žastis, kad Maskva, Sulaužyda
ma savo taikos sutartį su Gru-

turi pasišekimo. Musų “apšvie- 
tiečio“ aklas tikėjimas, kad 
“raudono imperializmo nėra“, 

zija, padarė prieš jų šitą ban- rodo, jogei bolševikiškos mulki-
ditišką žygį? Ji seniai žinoma, nyčios biznis dar nėra galutinai 
Karolis Radekas, kuris tais lai- subankrotavęs.

: Apie ][vairius Dalykus ;

Brangios knygos
Senoviškų knygų vertė. —Bran

gus rankraščiai. — Kolekcio
nieriai. — Pagarsėjusių rašy
tojų rankraščiai. — Guten
bergo biblijos, už kurias mo
kama po šimtą tūkstančių do
lerių.—Įdomios varžytinės. •

Musų laikais spekuliuojama 
ne tik bonais ir šorais, bet ir 
senomis knygomis bei pasižy
mėjusių rašytojų rankraščiais. 
Beveik kas dieną kaina senoms 
knygoms įvairuoja. Nuo vidur
amžių užsilikę pagarsėjusių 
žmonių rankraščiai parsiduoda 
už milžiniškus pinigus. Prieš 
kiek laiko Londone buvo siūlo
ma publikai pirkti- du keturio
liktojo šimtmečio rankraščiai. 
Juos nupirko Amerikos milio- 
nierius J. P. Morgan. Už “Lut- 
trell Psalter“ rankraštį jis už
mokėjo $175,500, o už “Bedford 
Book of Hours“ $165,000. Abu 
rankraščiai dabar randasi Britų 
Muziejuje, kuris stengiasi su
kelti reikiamą kapitalą, kad 
atpirkti juos' nuo Morgano.

Garsaus anglų rašytojo 
George Bernard Shaw rankraš
tį dramatinio veikalo “You 
Never Can Tell“ nupirko New 
yorkietis Gabriel Wells už 
$6,000. Tai aukščiausia kaina, 
kokia kada nors buvo mokama 
už Shaw rankraščius. Kad ne
davus progos kolekcionieriams 
spekuliuoti, Shaw kartą pareiš
kė, jog jis ateity plėšysiąs savo 
rankraščius.

■Paprastam piliečiui atrodo 
labai keista, kad už senas kny
gas, kurios' dagi nepasižymi 
gražumu, mokama po kelioliką 
tūkstančių dolerių. Bet biblio
filas kitaip į tai žiuri. Jis už 
mėgiamo autoriaus rankraštį 
arba už dvylikto šimtmečio 
retenybę yra pasirengęs mokė
ti didžiausius pinigus. Knygų 
ir retų dokumentų kolektavi- 
mas yra turčių užsiėmimas. Ta
čiau reikia pasakyti, jog seno
viškos ir retos knygos, papras
tai yra geras investmentas, nes 
visuomet atsiranda pakankamai 
žmonių, kurie nori jas pirkti.

Per paskutinį desėtką metų 

kais buvo vadovaujanti bolševi
kų užsienio politikos) galva, vie
šai pareiškė, kad Maskva užka
riavo Gruziją dėl aliejaus šal
tinių, esančių Kaukaze. Girdi, 
jeigu tuos gamtos turtus nebū
tų pasiskubinusi užvaldyti so
vietų Rusija, tai juos gal būt 
pasigrobę Anglijos arba Fran
ci jos kapitalistai.

Kada kapitalistiškos valdžios, 
lenktyniuodamos viena su kita, 
daro plėškiškus žygius prieš 
silpnesnes tautas, tai tokią po
litiką visi vadina imperializmu. 
Bet kuomet lygiai taip pat el
giasi bolševikiška Rusijos val
džia, tai kodėl čia nėra impe
rializmas?

Nuo paprasto, kapitalistiško 
imperializmo, kaip matome, ši 
bolševikų politika savo esme vi
sai nesiskiria. Jos skirtumas 
yra tik paviršiuje, “spalvoje“ 
arba, trumpai sakant, žodžiuo
se. Bolševikų žodžiai, kuriais jie 
“pamatuoja“ savo grobuoniškus 
darbus, yra iš tiesų kitoki, ne
gu “paprastųjų” imperialistų, 
šie plėšia silpnas tautas “dėl 
labo tėvynės“ ir “tautos' gar
bės“. O raudonieji Maskvos val
dovai vykina savo nelemtus sie
kimus, prisidengdami “revoliu
cijos“ ir “darbininkų išdavimo“ 
obalsiais.

Raudonieji sovietų diktatoriai 
žino, kad pasaulyje dar tebėra 
daug mulkių, kuriems lengva 
apdumti akis gražiai skamban
čiais žodžiais, todėl jie ir var
toja tokią taktiką. Ir dalinai jie 

kainos retoms knygoms neįma
nomai pakilo. Praeitais metais 
Dickenseno “Pickvvick Papers“ 
buvo parduoti už $28,000. Tuo 
tarpu tie patys rankraščiai 1920 
metais parsidavė už pusketvirto 
tūkstančio dolerių. Vadinasi, 
per devynis metus' užaugo apie 
800 nuošimčių. Poeto Shelley .ei
lėraščių knygutė, kuri jam as
meniškai priklausė ir buvo pa
marginta jo ranka rašytomis 
pastabomis, parsidavė už $68,- 
000. Ta knygutė 1920 metais 
buvo nupirkta už $6,000. Ma
žai tėra knygų, už kurias ko
lekcionieriai butų mokėję tokias 
dideles pinigų sumas.

Pažiūrėkime dabar, kas yra 
skaitoma retenybe Amerikos li
teratūroj. Praeitais metais Poe 
apysakos “Murder in the Rue 
Morgue“ viena knygutė buvo 
parduota už $25,000. žinoma, ta 
knygutė priklausė pirmąjai lai
dai. Originaliai ji parSidavinė- 
jo po 12i/2 centų. Pavasarį bu
vo užmokėta $25,000 už “Songes 
and Sonetts“ eilių rinkinį, ku
ris buvo išleistas 1559 metais. 
Autorius tų eilėraščių buvo 
Surrey. 1842 m. tas rinkinys 
buvo nupirktas už $51.50.

Ir reikia pasakyti, kad kai
nos retoms knygom^ nuolat ky
la. Autoriai tas knygas parda
vė tiesiog už kelis centus, o 
dabar už jas mokama po ke
lioliką tūkstančių dolerių. Po
etas Burns per visą savo gyve
nimą tiek negavo pinigų, kiek 
dabar mokama už jo pirmos lai
dos eilėraščių knygelę. Nese
niai už Thomas Hardy vienos 
novelės rankraštį buvo užmokė
ta $34,000.

Prie progos čia bus ne pro 
šalį pažymėti vieną įdomų fak
tą. Savo laiku Herbert Hoovęr 
ir jo žmona iš lotynų kalbos 
išvertė Agricolosi “De ke Meta- 
llica”. šiandien, kada Hoover 
tapo prezidentas, tai to vertimo 
rankraščiai įkainuojami tūks
tančiais dolerių.

Retų knygų prekyba dar toli 
gražu nėra išsisekusi. Senų kny
gų krautuvės, vienuolynuose, 
privatiškuos'e knygynuose nuo
lat atrandama retenybių. Yra 
užsilikusi legenda, kad rusų ca
ras Jonas Baisusis turėjęs ne
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paprastai turtingą knygų ko
lekciją,,kuri buvusi surinkta iš 
viso pasaulio. Savo knygyną 
jisai prieš 350 metų paslėpęs 
kur tai po Kremlio sienomis. 
Kelis kartus jau buvo nuodug
niai ieškoma tų brangių kny
gų, bet be jokių rezultatų. Jei
gu knygynas iš tiesų yra pa
slėptas ir bolševikams jį pasi
sektų surasti,\ tai jie už knygas 
galėtų gauti šimtus tūkstančių 
dolerių.

Sunku butų tikrai pasakyti, 
kurios knygos yra labiausiai 
vertinamos. Tai dažnai pri
klauso nuo kolekcionierių. Tiks
liau sakant, nuo jų savybių. Ta
čiau iki šiol, sprendžiant iš kai
nos, retų knygų rinkoj pirmą 
vietą užėmė Gutenbergo bibli
ja, Shakes'peare’o veikalų pir
mos laidos ir vaikams skirto ei
lėraščio “Alice in Wonderland“ 
rankraštis.

Gutenbergo biblija buvo pir
ma spausdinta knyga. Ji pasi
rodė 1455 metais. Tų pirmos 
laidos biblijų užsiliko labai ma
žai^—vos keli desėtkai egzemp
liorių. Dešimt jų randasi šioj 
šalyj. New Yorko knygynas 
1847 m. nupirko Gutenbergo 
bibliją Europoj už $2,500. Dė- 
liai to įvykioĮ kilo nemažai triu
kšmo. Buvo daroma užmetimų, 
kad knygyno vedėjai be jokio 
reikalo aikvoja žmonių pinigaus. 
Bet tie, kurie kėlė protestus, 
žinoma, ir sapnuoti negalėjo, 
kad ta biblija kada nors bus 
verta šimtą tūkstančių dolerių. 
Dr, A. S. W. Rosenbach prieš 
keletą metų už Gutenbergo bib
liją užmokėjo $106,000, o Dr. 
Otto Vollbehr, vokiečių kolek
cionierius, neseniai Austrijos 
valdžiai už bibliją sumokėjo 
$250,000.

Anglų literatūroj labiausiai 
yra branginami pirmos laidos 
Shakespeare’o veikalai, kurių 
šiandien labai mažai tesiranda. 
Už 1616 metų Shakespeare’o 
veikalų laidą Carl Pforzheimer, 
sakoma, užmokėjęs $85,000.

Bet didžiausią sensaciją, tur 
būt, padarė “Alice in Wonder- 
land“ originalo pardavimas. 
Praeitą metą tą rankraštį Dr. 
Rosenbach nupirko už $75,259. 
Tai pirmą kartą istorijoj buvo 
tiek daug užmokėta už rankraš
tį. Varžytines buvo labai dra
matiškos. Tiek anglai, tiek 
amerikiečiai stengėsi vaikų my
limo poeto rankraštį nupirkti. 
Prieš' varžytinių paskelbimą bu
vo manoma, kad rankraštis bus 
parduotas už $25,000. Vienok 
atsitiko kitaip. Besivaržydami, 
kolekcionieriai įvarė net tris 
kartus tiek. O varžytis iš tiesų 
buvo ko. Rankrašitis dabar 
yra amerikiečio E. R. Johnsono 
nuosavybė. Ta nuosavybė, kaip 
kalbama, jam kainavusi $150,- 
000.

Musų taip vadinamame maši
nų amžiuj rašytojai daugiau
siai vartoja rašomas' mašinėles. 
Tuo budu prirengti rankraščiai, 
žinoma, neturi tos vertės, kaip 
ranka rašyti, ir kolekcionieriai 
jų labai negaudo. Iš moderniš
kų rašytojų tarp kolekcionierių 
labiausiai yra vertinamas Jo- 
seph Conrad, kuris visus savo 
veikalus parašė rankos raštu. 
Neseniai jo “The Nigger of the 
Narcissus“ rankraštis taj)o par
duotas už $4,900.—K. A.

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

Lietuvos Laisves
Bonų 

vertė vėl pakįlo. 

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien. 

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois
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Bombos
Kilo ekspliozija name Joseph 

Kuharske, prie Sheridan place 
ir Briar lane (Lake Bluff). Del 
ekspliozijos užsidegė namas. 
Nuostolių gaisras padarė apie 
$10,000. Arti Kuharske namų 
yra Stanley Fieldo rezidencija. 
Stanley Field yra galva Fieldo 
muzėjaus gamtos istorijos.

co, kur prez. Iloover paskyrė 
jį gubernatorium.

Po penkių metų gavo 
savo revolverį

Penki metai atgal kas tai pa
vogė policininko Thomas J. 
Ryan revolverį, kuris buvo kel
nėse, pakabintose jo namų kie
me. Pirm poros dienų tapo areš
tuoti James Calvra, 18 metų ir 
Louis' Carro. Pas juos užtikta 
revolveris. Ir pasirodė, kad re
volveris buvo tas ginklas,, kurio 
Ryan neteko penki metai atgal.

Metai džėlos už falšyvų 
čekių mainymų

Superior crt., prašo atskiro už
laikymo.

Martha Pikielis prieš Wal- 
ter Pikielis, bylos No. 187000, 
Circuit crt., divorsas.

Evelyn Jakimowicz prieš Geo 
J. lieskos, bylos No. 505284, 
Superior crt., byla dėl $10,000

Draugyste Vienybės Brolių 
Lietuvių No. 1* prieš Joseph 
Booskis ir Joseph Lowrin, by
los No. 505293, Superior crt., 
byla dėl $1,000.

John Bako-yvski prieš Auna 
Rakowski, bylos No. 505311, 
Superior erti divorsas.

Mary Las prieš Anthony Las, 
bylos No. 505313, Superior crt., 
divorsas.

15685—P. Linkoniui 
15697—J. L. Almonui 
15688—V. Glodrnytei 
25206—V. Račkauskui 
15701—A. Stalmokienei 
23668—F. Masickiui 
23669—S. Murauskienei 
25207—M. Tuminui 
15687—M. Murauskui 
15695—O. Tarvidaitei 
23667—S. Budginui 
23676—V. Rulevičiui 
15686—M. Lechavičienei 
25204,—A. Orzakauckienei 
25205—V. Dareškai 
15718—E. Kiškytei 
15719—P. Gauronskiui 
15704—V. Petrokienei

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

Išmiegojo 2 savaiti, 
mirė

Mirė p-nia Emma B. Wil- 
liams, 48 metų, 4050 McVicker 
avenue. Ji sirgo miegamąja li
ga. Išmiegojo 2 savaiti.

Prisipažino padaręs 50 
plėšimų

Detektyvų skvadas pagavo 
Frankį Mancinj, 18 metų, gyv. 
2120 Washington blvd. Manti
ni važiavo vogtu automobiliu. 
Detektyvų biure Mancini prisi
pažino papildęs apie 50 plėšimų 
pastaruoju laiku. O vaikėzas 
tik 18 metų!

Prigėrė mergaite
Dolores Baranovvski, 6 metų 

mergaitė (iš Lemont, 111.) pri
gėrė pustrečio pūdo gilumoj ba
loje mokyklos aiktšėje. Ji ėjo 
su savo sesere Lillian 4 metų. 
Paslydo ir įkrito į vandenį. 
Lillian nubėgo pasakyti apie 
įvykį p-niai George Brovvn. Ka
da moteris atbėgo į nelaimės 
vietų, tai rado mergaitę balos 
dugne. Mergaitės’ tėvas dirba 
Indiana Harbor, Ind.

Roosevelt Chicagoj
z Chicagon atvyko pulkininkas 
Theodore Roosevelt. Pastaruo
sius dešimtį mėnesių jisai bu
vo su Fieldo muzėjaus ekspedi
cija Azijoj. Artimoj ateity pulk.

Mrs. Marie Brown, 24 metų, 
gyv. 622 So. Leavitt st., išmai
nė 19 beverčių čekių po $27.50 
kiekvieną. Ji tapo nubausta, me
tams kalėti ir $1000 sumokėti 
piniginės baudos. Jei negalės su
mokėti $1000, lai turės atidirb
ti kalėjime gaudama atlygini
mo po $1.50 dienai.

Lietuvių bylos 
teismuose

T. E. Bosw>ell prieš Alvin 
C. I kinas, Union Bank of Chi- 
cago, t r., bylos No. B. 186687, 
Circuit crt., byla uždaryti trust 
dydų sumoj $700.

Auna Lauba prieš An ton 
Lauba, bylos No. B. 186700, 
Circuit crt., divorsas-

Hannah Nipukas prieš Joseph 
Nipukas, bylos No. B. 186706, 
Circuit crt., divorsas.

Mary Letkevvicz prieš Alex- 
amler Letkevvicz, bylos No. 
505137, Superior crt., divorsas.

Edward Bartkovvski prieš 
Bessic Meskes, bylos No. 505,- 
140, 'Superior crt., byla dėl 
$10,000.

Lillian A. Follis prieš Vard 
Follis, bylos No. 505148, Su
perior crt., divorsas.

Joseph Petkevvicz (alias Pet
kus) prieš Anna Petkevvicz 
(alias Petkus), bylos No. 505,- 
183, Superior crt., divorsas.

Mabellė Prassas prieš John 
W. Prassas, bylos No. 505208,

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

15699—A. Vaitui
15694—P. žadeikienei
22757—A. Ramanauskui
15689.—O. Bernotienei
15698—Ig. Ąžuolui 
15700—P. Radvilui

JUOZAPAS LUTINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 7 diena, 6 valandų iš 
ryto, 1929- m., sulaukęs 40 me
tų amžiaus, gimęs Suvalkų rėd., 
Mariampolčs apskr., Punsku 
parapijos, Andrejavo kaimo. 
Amerikoj išgyveno 23 metus. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Benedikta, po tėvais Ra
monaitė, sunu Aleksandra, se
serį Katarina Pavelkiene, bro
li Jonų ir gimines, o Lietuvoj 
2 brolius — Prancišką ir An
tanų, seserį Zofija. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4605 So. 
Hennitage Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
rugsėjo 10 diena, 8 vai. iš ry* 
to iš Eudeikio koplyčios j Šv..

I Kryžiaus' parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapo Lutinsko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini ; patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Sesuo, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Roosevelt išvažiuoja į Porto Ri-

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugijos Savi

tarpinės Pašelpos susirinkimas atsi
bus utarninke, rugsėjo 10 d., Maso- 
nic Temple svetainėje, 1547 North 
Leavitt St. ir North Avė., 7:30 vai. 
vak. Gerbiami nariai malonėkite su
sirinkti laiku. X. Saikus, sekr.

1521 N Irving Avė.

Roseland. — Amerikos Lietuvių 
Republikonu Kliubas 9 vardo, turės 
savo mėnesini susirinkimų, rugsėjo 
9 d., kaip 7:30 v. v., Strumilos sve
tainėj, 158 E 107 St. Visi nariai ma
lonėkit pribūti, nes bus svarbių 
svarstymu W. Krištopaitis, rast.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo paprastas susirinki
mas įvyks utarninke, rugsėjo 10, 
1929 apie 8 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorijos svėt, 3133 South 
Halsted St. Malonėkit būtinai ant 
šio susirinkimo atsilankyti, nes va
karienė bus ši mėnesi, tai turime ke
letą reikalų dėl vakarienės aptarti.

— Raštininkas.

JUOZAPAS DABROVOLSKIS
Persiskyrė su šiuo psauliu 

rugsėjo 5 dienų, 6:30 valandų 
vakare, 1929 m., sulaukęs 63 
metų amžiaus, gimęs Žvirblių 
kaime, Pandėlio parapijoj. Ro
kiškio apskričio. Išgyveno 
Amerikoj 22 metus. Paliko 
dideliame nubudime trys, duk
terys, vienas sūnūs Kanadoj ir 
vienas brolis Amerikoj. Lietu-* 
voj moterį, sūnų ir dukterį, 
brolį ir seserį, taipgi gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 731 
W. 18th St., 3-čios lubos iš už
pakalio.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 9tų 
diena, 1:30 vai. po pietų iš na
mu i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Dabro- 
vokkio giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kve- 
čami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuludę liekame,
DukteryH, Sūnys ir Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra-
borius J. F. Radžius, Telefonas
Canal 6174.

1
I

IZIDORIUS SAUSKRECKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 7 dienų, 8:15 valandų 
vakare, 1929 m., sulaukės 49 
metų amžiaus, ginies Rasei
nių apskr., Andrejavo parapi
joj, Užlaukių kaime. Amerikoj 
išgyveno 20 metų. Paliko di
deliame nubudime du pusbro
liai — Kazimieras Deglis ir 
Ignacas Sauskreckis ir gimi
nės, o Lietuvoj du brolįai ir 
sesuo. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4605 S. Hennitage Avė.

Laidotuvėmis rūpinusi pus
brolis Kazimieras. Deglis, tel. 
South Chicago 2748.

Laidotuvės įvyks seredoj. 
rugsėjo 11 dienų, 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios i St. Kevin 
parapijos bažnyčia, 105 ir Tor- 
rence Avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos. už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Izidoriaus Saus- 
kreckio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiam dalyvaut laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

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 St 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 vai. vakare

Rez. 8201 South Wallaee Street
-------- 0--------

Grabonai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
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

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDEKTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

Td. LACHAVICZ

BARBORA PETRUKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 6 dienų, 2-rų valanda 
po pietų, 1929 m., sulaukusi 
43 metų amžiaus, gimusi Gar
gždų miestelyje, Kretingos ap
skričio. Amerikoje išgyveno 26 
metus. Paliko dideliame nubu
dime vyrų Juozapų, dukterį 
Stanislavų, 4 sūnūs: Aleksų, 
Franų, Juozapų ir Stanislovų, 
brolį Stasį Banklį ir žentų Vik
torų Lekavičių. Kūnas pašar
votas, randasi 2522 W. 45th 
Street.

Laidotuvės įvyks Rugsėjo 9 
dienų, 10 vai. iš ryto iš namų 
bus nulydėta i Tautiškas ka
lines.

Visi A. A. Barboros Pet- 
rukienės .giminės, draugai ir 
pažįstami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Sūnus, 
Brolis ir žentas.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. D. Lachavicz, Tel. 
Roosevelt 2515-16.

I

I
II
I

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

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

Modemiška 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 3724

A, PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

• giau, negu kiti to
dėl, kad priklausatf 
prie grabu išdir- 
bystės.

OFISAS:
<168 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

>238 S. Halsted SLi 
TcL Victory 4048

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

-------0-------

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 286, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624 

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

valandai po pietą 
------ O-------

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 i* nuo 7 Iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 1464 - o----------
—-f—i----------------------------------- - 1 - '  —................-

DR. M. J. SHERMAN
z GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomia Street
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6853

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

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

3265 So. Halsted St.

' ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akiu suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimų, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į 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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M.I). 
4442 South Western Avenue 

Tęl. 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., 664J South Albany Avenie 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

............=
Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Caluinet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare ------- o- ..... -

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 Bruuswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel, Kenwood 51Ū7 
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. Leavitt St.)

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 no pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Phone 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.

Tel. Brunsvvick 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. 
Ręsidence Phone Hemlock 7691

rim ...... ■ jręn u.i , sįoe
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 18—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3118 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 28 metai 

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

MoteriSku. VvriSku ir Vaiku lisro 
OFISO VAI.ANUOK:

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

Phone Midvray 2880

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, 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 vakarai*.

J. P. WAITCHUS 
ADVOKATAS 
Nuo 9:80 iki 1 vai. 

127 N. Dearborn St.
Room 928

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

kampas Michjgan Avė.
Pullman 6950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Petnyčioj 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 West Adams S't., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.
- i ,     ——. ... -------- ——

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

10 So. La SaUe Street 
Vakarai* nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Lotai Office: 1900 S. Unjon Avė,

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. , >
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

18-tos gatvės apie 
Tinke

Rugsėjo 5 dienų pusę septin
tos valandos vakare netikėtai 
mirė Juozas Dabrovols’kis. Lip
damas tropais j savo flatų jis 
perk rito ir nebesikėlė. Sakoma, 
kad širdies liga pakirtusi jo 
gyvastį. Juozų Dabrovolskį lai
dos šiandie 1:30 vai. po 
iš namų 731 W. 18th St. į 
t iškas kapines. —P. G.

pietų
Tau-

Atvažiuoja Ame 
rikon

“Naujienų” laivakorčių sky
riaus patarnavimu atvažiuoja 
iš Lietuvos Valerijonas Anu
žis pas savo gimines j Oglesby, 
III. Nors jis yra Amerikoj gi
męs, bet tarnavo Lietuvos ka
riuomenėj, todėl buvo netekęs 
Amerikos pilietybės. Bet per 
“Naujienų” laivakorčių sky
riaus vedėjų pasidarbavimą iri 
turint jiems gerą patyrimą, vi
sos klintys buvo pašalintos.

pareiškimus, jog “rengiamasi 
žiemos sezonui”.

* * ♦

Ką mano Dramos Ratelis? 
Ar jis rengiasi kų nors duoti 
chicagiečiams šią žiemą?

Musų garsieji teatro darbuo
tojai išvažinėjo. Pasiliko tik 
chieagiečiai. Pasiliko praktiškai 
ten, kur jie buvo, kuomet bro
liai iš Lietuvos juos užtiko.

Jų Javinimosi, jų tobulinimo
si, europiečiams atvykus, kaip 
ir nutruko. Klausimas dabar, 
ar chieagiečiai teatro mėgėjai 
imsis vėl burtv į krūvą išsklai
dytas jėgas, ar ilsėsis, ilsėsis, 
ilsėsis?

Gaila ' butų, jeigu nusitartų 
ilsėtis. Nors ytin pakrikę, Chi
cagos lietuviai visgi dar gy
vuoja, veikia jų draugijos.

Be abejonės, 
ir organizacijos 
mus, 
rengimuose vaidinimų. Ot 
tikslui, pav., Dramatiško 
telio patyrimai butų labai pa
geidaujami.

Bet kų mano, kų planuoja 
Ratelis? —Vakarų lankytojas.

tos draugijos 
ruoš parengi- 

gal norės duoti savo pa
tam 
Ra-

Roseland
Kas veikiama ir ko tikimasi 

Roselande

Pranešimas
Dėdės Šerno paminklo atida

rymas įvyksta 15 d. rugsėjo, 
11 vai. ryto, Tautiškose kapi-. 
nėse.

Meldžiame visus dalyvaujan
čius programe nesi vėlinti.

Širdingai kviečiame Chica
gos ir apielinkių lietuvius visus 
dalyvauti iškilmėse — drau
gystes, kuopas, kiiubus ir pa
klausyti gražaus programų ir 
pagerbti dėdę Šerną.

Komitetas.

slėpti: 
kažin

Golden

Tarpe

atei
kit!

Rose-
lietu-
kaip

Star

Sulaužė prižadus
Sužinojau, kad liepos 26 d., 

1929, niekam nieko nesakęs, 
apsivedė vienas iš Marquette 
Parko stambesnių biznierių, 
mano drg. J. Matkus su bridge- 
portiete p-le Sofija Shimėnas.

Na, apsivedė tai apsivedė, 
bet ve kame dalykas. Juozas 
Matkus buvo davęs žodi sen- 
bernių stonų nelaužyti, o štai 
dabar dailiosios p-lės S. Shi- 
mėn-aites žavejančiuose žvilgs
niuose sutirpo visi pažadai. 
Mažai tačiau yra didvyrių, ku
rie šiai jėgai nepasiduotų. Už 
tai ir sakoma, kad dailios mote
riškės nusišypsojimas daugiau 
šildo, negu skaistus saulutės

Sutikau vienų senų ir vienų 
energingųjų vietos darbuotojų 
lietuviškam judėjime, 
kita ko užklausiau jo:

— O ką manote veikti 
nantį rudens’ arba, kaip 
sako, žiemos sezoną?

Atsakė jis:
—Nieko ypatingo •
—Kaip tai? klausiu.
—Ogi taip — aiškina 

landietis. — Kam 
viskas gyvenimas 
skiedžiasi.

Jeigu išskirsi
Kliubą, kuris pasižymi ypatin
gu gaivumu, tai apie kitas 
draugijas tenka pasakyti, kad 
jos silpnėja.

Golden Star Kliubas sugebė
jo patraukti į savo tarpą jau
nuomenę.' Seivesniesiems pra
džioj rodėsi, kad jie surado 
lyg naują tikslų, naujų siekį: 
traukti į musų lietuviškų gyve
nimą čia augusią jaunuoihenę.

Ir senesnieji sukruto. Jan-

Juozas Matkus, manau, yra 
geras “Naujienų” skaitytojas 
ir šiaip puikaus budo žmogus.

Viskas, ko aš galiu jums, 
Juozai ir Sofijele, palinkėti, 
tai sveikatos, laimės ir laimin
go gyvenimo! —P. M.

Cicero
3 dienų lapkričio bus vaidi

namas veikalas “Netikėtas Su
grįžimas”. Veikalų parašė p-ia 
Dundulienė. Tas veikalas yra 
trijų aktų komedija iš Ameri
kos lietuvių artistų gyvenimo.

Vaidinime dalyvauja 17 ypa
tų. Rolės paskirstytos daug 
maž šitaip: p-lė Deveikiute, pp. 
Buisa, Prekšas, Uktveris, Dam
brauskas, p-ia Dundulienė, p-Iė 
Kundrotaitė ir keletas kitų vy
rų ir merginų 
lėse.

mažesnėse ro-

♦

dieną, taipjau 
Ciceroje ir taipjau Liuosybės 
svetainėje bus vaidinamas vei
kalas “Naktis Baltijos pakran
tėse.”

♦ i

Lapkričio 24

♦ ♦ ♦

Kaip matote, garsas apie 
rengimąsi ateinančiam darbuo
tės sezonui pasigirsta pirmiau
sia iš Cicero.

Kažin ką planuoja) veikti — 
ir ar planuoja — kitos Chiea- 
gos lietuvių kolonijos? 
iki šiol neteko girdėti 
konkrečio

Bent 
nieko 

išskyrus bendrus

Star Kliubas turėjo pasiseki
mo.

—Taigi klausimas, kurio dar 
nemėgino ne tik rišti, bet ir 
kiek nuodugniau gvildenti ki
tos organizacijos. Teisybę pa
sakius, jeigu Golden Star Kliu
bas pajėgė sutraukti jaunuo
menės, jeigu bažnyčia pajėgia 
jaunuomenę palaikyti prie sa
vęs, tai kodėl negalėtų to- at
siekti kitos organizacijos, kaip 
pav. dailės mėgėjai?

nuomenė atsiliepė prielankiai. 
Kliubas sutraukė jos nemažai. 
Kliubo parengimuosna šiandie 

’ susirenka jaunuomenės ne ma
žiau (jei ne daugiau), kaip 
senesniųjų. Jei mano palygini-

• mas tiktų, tai pasakyčiau, kad 
: senesnieji Golden Star Kliubo 
I nariai gali jaustis kaip tas 

ūkininkas, kuris povai pratina 
savo sūnų ūkei šeimininkauti 
ir kuris sunūs išrodo tinka-

1 mas ūkei paveldėti.
'—O kaip su kitomis organi- 

zacijorpis?
'—Well, ne kažin kaip. Silps- 

, ta musų draugijos. Buvusieji 
veikėjai povai sensta, ar pa
vargsta, ar turi daugiau dėme
sio ai 
lūs. Kad tas ar kitas* užmany
mas pavyktų, lai reikia darbo, 
daug darbo. O kas dirbs?

Na, imkime pavyzdžiui kad 
ir teatralių veikalų pastatymą 
scenoj. Vaidinimus žmones ei
na ne tik paklausyti, bet ir pa-i 
žiūrėti. Tokiu pat liksiu eina ir 
lietuviai.

Dabar -- už 15 arba 25 cen
tus galima pamatyti “muvies” 
ir net klausyti jų. Anglų kal
ba jau ir lietuviams supranta
ma. Tai viena.

Antra — be kalbos, paveiks
lai rodo dažnai, puikius vaiz
dus, sujaudinančias scenas. 
Žiūrėtojai (o kalbančiuos pa- REIKIA VYrų issiMOKINIMUI 
veiksluos ir z klausytojai) pasi- AUTOMOBILIŲ AMATO 
junta dažnai lyg pasakų kara- instrukcijos, darbas kol
,.. . „ Mii . . mokinsitės ir dar geresnis kaip ii-h joj. 1 avcikslai padaro į juos moksite. Mokykla dienomis ir vaka-
įspūdžio. Vaizdai pasilieka jų raV?- Ątsilankykit arba reikalaukit

, . t aplikacijos.atminty. • FEDERAL AUTO ENGINEERING
Dabar žiūrėkim į lietuviškus 2M0_42 wį,hta<rton Blvd. 

parengimus. Musų salės yrįd----- r------------------- ----- -—------
biednos, jei palyginsim jas su GREITAI IR PIGIAI 
“mūviu” trobesiais. Įrengimai, IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
sceil(\rijos taipjau ytin men- gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
kos. Ir kad pastatyti kokį lie- mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
tuviškų veikalų, tai reikia dirb- sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
i; Jn.v/v. zUviu; l.lovU v-;t. pradinį mokslą į devynis mėnesius;11, daug dubti, idant JIS pada- | aUgštesnį mokslą į yienus metus. Ame- 
rytų gilesnio įspūdžio 
tojus ir klausytojus.

—Bet — užbaigė Roselandie- 
tis — kaip dabar padėtis išro
do, tai ji nežada nieko gera.

Chicagietis.

tkreipti į šeimynos reika- T A
<jhI hns. ar kitas, užmanv- I J—J— 

apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Tuo gi tarpu, kaip 
darbuotojų skaičius 
Tebedirbančių energija silpnė
ja, kuomet publikos reikalavi
mas auga, kuomet ji nori ma
tyti vis ką nors tobulesnio.
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6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 
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Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PARDAVIMUI grosernė, delika- 
tessen, aiskrymo ir cigarų krautu
vė. Sėkmingas biznis. Priežastis nuo* 
vargis. 3349 So. Wallace St.

Rali

. Dulkant Larvexą apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, rakandam. -

i Skalaujant Larvexą — 
apsauga visiems niauja
miems vilnoniams.

—ierms-— mi ii— t—i ■■ n ■ i ■ j—

ĮCLASSIFIED APS
Educational

i žiūre- rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo^mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvį žy- 

.......... ' ' * i irminėjau, miai pagerinsite, kai busit abelnai 
mažėja, visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, 'Mokytojas
3106 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

SPARTON’S Newest

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Skolinam Jums Pinigus

$100 IKI $2,000
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokestimis.
Mes taipjau perkame morgičius 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

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

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Ava.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARGĖNAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moųuette, 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 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St., Atdara iki'10 vai.

3 šm. miegamojo kamb. setas $35. 3 
šm. lovos Davenport seklyčios setas 
$35, Victrolos $5, lovos $2, kaurai $5, 
dreseriai $5, valgomojo kambario se
tai $10, gasiniai pečiai $5, pianai $25, 
bufetai, Radio, siuvamos mašinos $5. 
Ledaunės $5, vežimukai $5. Daybed $5 
Vacuum valytojai $10. Gauger, 541 E. 
61 St., prie St. Lawrence. Atdara 
utarn., ketvergo ir subatos vakarais.

—Tai šitaip — o kaip butų, Į —
jeigu vietos darbuotojai imtų Business Service 
traukti į savo tarpą jaunuo . Biznio Patarnayimaą______
menę? Štai sakai, kad Golden j g Įį^MANCIONIS

Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 
& Hardware Co., 

HARDWARE PAINTS & 
WALL PAPER 

Painters & Decorators
J. S. RAMANCIONIS, savininkas 

8147 So. Halsted St. 
Tel. Victory 7261

PARDAVIMUI kietų anglių 
čius — pilnai gerame stovyje, 
giai. Kreipkitės, Butkus, 7030 
Campbell Avė. (Imos lubos). 

-------- 0--------

pe-
Pi-
So.

PARDAVIMUI 2 kambarių re- 
kandai, ant antro augšto iš užpaka
lio, 617 W. 18 St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. .Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

ir sumanus vyrai gali 
padidiniAiui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

iš

REIKALINGAS patyręs farmu 
darbą darbininkas, darbas nuolati
nis. 3500 So. Union Avė., Telefonas 
Boulevard 3787. 

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

REIKALINGAS darbininkas i ga
solino stoti, kuris turi patyrimų tai
syti automobilius. Sauk Telelefonu 
Willow Springs 10.

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti ant ūkės. Atsišaukite Mike Janu- 
šaitis, R. 8, Box 10, Valparaiso, Ind.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė 
darbui, privatiŠkoj rezidencijoj, 
vatiškas kambarys ir maudynė, 
ras namas. 10300 S. Leavitt 
tel. Cedarcrest 0397.

namų
Pri-
Ge-

. St..

OPERATORKŲ patyrusiu prie mo
terų dresių. Kreipkitės Lipson Bros., 
325 W. Adams St.

REIKALINGA tuojaus 20 moterų 
prie valymo naujame name. ' 5 va
landos i naktį, $15 i savaite. Taip
gi moterų ir mergaičių dirbti dieno
mis dirbtuvėje. Užtikrinta vieta.

GRAHAM EMPLOYMENT 
AGENCY'

833 Milwaukee Avė.

Personai
.Asmenų- Ieško

PAIEŠKAU apsivedimtii merginos 
arba našlės nuo 38 iki 45 metu, aš 
pats esu 44 metų, 5 pėdų ir 5 colių, 
.sveriu 150 svarų, taip pat norėčiau 
ir moteries nedidesnės kaip aš. Aš 
esu pasiturintis, gerai pinigiškai, 
norėčiau, kad ir draugė butų su šiek 
tiek kapitalo arba biznyje.

Galite atsilankyti arba laišką ra
šyti, ypatiškai "aiima matyti nuo 6 
iki 10 vai. vak. Rašykite lietuviškai. 

JOE BURBA,
2305 W. 47th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI barzdaskutykla, pi
giai, 2 kėdžių, su visais paranka
mais, visokių tautų apgyvento. • Lie
tuviui gera vieta. Lysas ilgas, 4 
kambariai gyvenimuif, proga prasi
dėti su mažu kapitalu. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos. Gali
ma matyti iki vėlumo. 1425 S. 50 Ct., 
•Cicero, 1 blokas nuo Roosevelt Rd.

REIKALINGAS Storas čeverykų 
taisymo, kas turi dėl išrendavimo, 
arba kas žinote tokią vietą malonė
kite pranešti. Joe Katutis, 1739 So. 
Halsted St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Aš TURIU keletą 5 akrų šmotus 
žemes, 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

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

Real Estate For Sale
Narna ii - Žemė Pa r d a v i m ui

AR JUS turi to ISmokCtą lotą! Jelgru 
jus turite ir norite tikro namo savo 6el- 
minai, mes pabudavosime jums be jokio 
jmokčjimo — bungalow, 2 ar 3 flatų bile 
kokio stiliaus ir rūšies. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagelbšsime jums jj Įsigyti. Pa- 
simatykit su mumis tuojaus.

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. Ix>tas 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 
mortgbge lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. lafayette 0455

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 pirksite tuo
jaus.

4219 S. Fairfield Avė.

IRIUMPH!

-fO-FAC

Phone Boulevard 4705

Zelvis Building Co. 
,GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina 
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856

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

For Bent

Automobiles

IR VĖL Sparton per
sta to šių metų naujau
sį .radio išradimą.. 
FACE-TO-FACE RE
ALIZMĄ.. Ir vėl mes 
siūlome jums naują 
Sparton EQUASONNE 
instrumentą, didžiausį 
smagumą kokį radio 
yra kada nors teikęs. 
Išgirskite naują Spar
ton šiandie. Pamatykit 
savo akimis jo puikų 
cabinet. Atsilank y k i t 
vien tik dėl pasiklausy
mo.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimui dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas. — Porčiai.

Saulės seklyčios. — Garažai.
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

ar

NEW SPARTOM 
EQĮJ4SONNE 

MM3OJ

HUGO J. KOHR CO.
Apmušti rakandai; frieze, velou- 
rų, mohair ir tapestry valyto
jai ir fumigatoriai.'

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

SPARTON RADIO
Ricbest Votf*

Jos. F. Budrik, *
3417-21 So. Halsted St

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.

šildymo plentas, visais 
Vien ma- 

pilnam plentui, pigiau kaip 
$280. trankius skolinam 
Taipgi plumbing reikmenos. 

Plumbing & Heating Supply

PILNAS 
atžvilgiais garantuotas, 
teriolas 
galima 
veltui. 
Abbott _ _
Co., 5201 W. Grand Ava. Berkshire 
1321. Mr. Bartunek.

Financial
Finansai-Pąskolos

MES DAROME 1. 2 Ir 3 morm- 
čius. Eighteen Bond & Mortgage Co.

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

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

Essex Sedan ......................
Oakland Landeau Sedan .... 
Ford coupe ..........................
Ford Tudor ................ ,.........
Aubum roadster ...............

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

7186 S. Halsted St., Triangle

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

REIKALINGA rendai cottage ar
ba bungalovv, kad butų moderniška, 
šeimyna maža. Bridže po r te. Knygy
nas “Lietuva”, Box 40, 3210 So. 
Halsted St.
mm luini.......................................................  u i n ■ .... ..............................

Fumished Rooms
IŠSIRENDUOJA švarus kambarys, 

garu apšildomas. Gali būt 2 vyru 
be valgio. 2154 W. 23rd St.

Tel. Roosevelt 8128

Miscellaneous for Sale
{▼aires Pardavimai

KAMBARYS ant rendos vyrui, su 
šilima, be valgio, su maža šeimyna, 
antros lubos, Butkus, 7030 South 
Rockwell St.

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kinu ar merginu, su visais patogu
mais, 6609 S. Campbell Avė. Tel. 
Hemlock 0010

NAUJA ANGLIŠKA BUNGALOW 
$1,000 CASH 

15834 Marshfield Blvd., Harvey, III.
Degtų plytų konstrukcijos; 6 di

deli gražus kambariai; aliejum Šil
domi; elektriška refrigeracija, tikra 
ugniavietė, cedar klozetai; saulės se
klyčia, ultra moderniškas kiekvienu 
žvilgsniu; didelis lotas, mūrinis ga
ražas, 30 min. i vidurmiesti; L C. R. 
R., fėras 13c. Šis namas bus par
duotas už mažiau negu kainavo, jei 
greit imsite Išmokėjimai kaip ren
da. Tel. savininko Central 1520.
1,1 —r——------------------------- -

AUKSINĖ PROGA. 5 kambarių 
naujas mūrinis bungalovv prie par
ko ir mokyklų. Išsimaino ant bile 
kokio biznio arba lotų, 
kia įmokėti $500.00.

C. P. SUROMSKIS
3352 So. Halsted

Tel. Yards 6751

Perkant rei-

and CO.
Street

2 FLATAI po 5 kambarius, garu 
šildomi, arti 71 gatvės, gatvė ištai
syta. Jei veiksite tuojaus kaina yra 
$11,700. 7131 S. Western Avenue. 
Republic 9236.

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 kainą. 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.
3509 W. 63rd St.
Tel. Grovehill 1222

SOUTH SIDĖS BARGENA1
Business Chances

Pardavimui Bizniai
PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 

gasolino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina i menes;. 7800 Archer Avė., 
Justice Park, III. Tel. Willow 
Springs 60.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
biznis, pigiai, randasi ruimai gyve
nimui, taipgi maudynės —■ “steam 
baths”. Knygynas “Lietuva”, Box 41. 
3210 So. Halsted St.

EXTRA
Parsiduoda pigiai grosernė. Renda 
pigi ir 4 kambariai dėl pragyveni
mo. 6839 So. Loomis St.

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

GOVALIS, CanaI 2311

Help Wanted—Malė
 Darbininką ^Uria

AEROPLANŲ DARBAS
Reikia jaunų vyrų, kurie yra su- 

siinteresave aeroplanų ir motorų 
konstrukcijos 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.

Mn MARKŪNAS, Supt.

PARSIDUODA labai pigiai lietu
viškas hotelis. restaurantas ir sal
dainių krautuvė, 54 kambariai, visi 
furnišiuoti, biznis yra išdirbtas per 
daug metu, lietuvių kolonijoj. Savi
ninkas važiuoja Lietuvon. Peter Ga- 
deiko, 1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ' arba mainymui 
restauracija su 9 išfornišuotais rui
mais. Parduosiu vieną biznį arba su 
namu. Mainysiu ant farmos. Per
kant su bizniu reikia įmokėti 
o kitus kaip rendą.

Atsišaukite pas savininką.
501 W. 32nd Street

$1-000.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė su namu ar be. ant biznio gat
vės, daranti tik cash biznį, 
siu 
dviflačio.

Mainy- 
ant bungalow ar po 6 kamb. 

Šaukite Hemlock 3130.

6 FLATŲ mūrinis ir medinis, su
sidedantis iš 4 kambarių flatų. Ge
rame stovyje.

6 KAMBARIU medinė cottage 
Brighton Parke su extra lotu. Ap
šildoma. Elė ištaisyta. Mažas įmo- 
kėjimas, likusius kaip renda.

5 KAMBARIU medinė bungalow 
arti 105 gatvės su 8 extra lotais. 
2 karų garažas, taipgi vištininkas. 
Priimsiu mainus.

4 FLATU mūrinis, susidedantis iš 
keturių kambarių fjatų. 6 flatų mū
rinis, susidedantis iš 3 po 4 ir 3 po 
5 kambarius, garu šildomas. VISAS 
IšRENDUOTAS. Gera transportaci- 
ja. Priimsiu mainus, arba priimsiu 
jūsų lota kaipo pirmą {mokėjimą.

JeigU domitės Real Estate, pasi
tarki! su manim. DABAR yra lai
kas pirkti ir aš galiu jums sutau
panti taip LAIKĄ, taip ir PINIGUS. 
Išduosiu pirmus ir antrus morgičius 
be extra kaštų.

HENRY KOPLEWSKI 
4018 Archer Avė.

Tek Lafayette 9305

BIZNIO PRAPERTĖ SOUTHWEST 
SIDĖJ PARDAVIMUI AR 

MAINYMUI
Biznio namas prie Kedzie Avė., 

Storas ir 6 kambarių flatas. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant 2 po 
6 kambarius namo, bungalow, ar lo
tų Marųuette Manor.

Kreipkitės
2031 W. 35th St., 
Tel. Lafayette 0909




