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Kaltina Voldemarą dėl Sąmokslo 
su vokiečių “plienašalmiais”

Buvęs diktatorėms siekęs su vokiečių ka
reiviškos monarchistų organizacijos pa
galba nuversti dabartinę Lietuvos val
džią

KAI NAS, rūgs. 1. [Chicago 
Tribūne Press Service.] - Pulk, 
štengeilis (štengelis?), genera
linis Lietuvos užsienių reikalų 
ministerijos sekretorius, parei
škė, kad Augustinas Voldema
ras, tfiuverstas diktatorius, kon
spiruodamas nugriauti dabarti
nį Lietuvos ministerį pirminin
ką Tu bei į, buvęs pasikvietęs 
pagalbon Rytų- Prūsijos “Stahl- 
helmą” [“Plieno šalmą’’ — ka
reiviškų vokiečių moįraTchistų 
organizacija].

Pulk. Steingeilis sako, kad 
vyriausybė tebetyrinėjanti ban
dymu nužudyti Kauno krimina-

Lenkai Galicijoj me-
džioja slaptas ukrai- 11LANTY^,tijl,.

11IPP81I rll’zi IIO1 l‘ię i L — Auchinraith anglies ka- 
lllUVių UI augljaa syklose čia įvyko sprogimas, ku-

7 rio penki angliakasiai buvo už-
Suemė šimtus tariamų ^ero’ mušti, o kiti devyni sužaloti, 

ristų , kaltinamų dėl dvarų yjenas sužalotų veikiausia ne- 
deginimo ir konspiravimo beišliks gyVas.
prieš lenkų valdžią

VARŠUVA, rūgs. L — Nau
jo Lenkų vidaus reikalų minis- 
terio, gen. Skladovskio, įsaky
mu, policija padarė plačią uk
rainiečių slaptų draugijų me
džioklę Lvove ir kituose Gali
cijos miestuose miesteliuose. 
Galicijos dvaruose, kurių savi
ninkai yra lenkai, pastaruoju 
laiku atsitinka daug misterin- 
gų gaisrų, ir lenkų vyriausybė 
įtaria ukrainiečių teroristus dėl 
padegimų ir dėl ruošimo suki
limo prieš lenkus.

Daugiau kaip šimtas asme
nų, tariamų ukrainiečių vadų, 
buvo suimta. Praneša, taipjau, 
kad per tas medžiokles buvę 
suimta daug sproginių, šautu
vų ir kitokių ginklų ir daugy
bė priešvaldiškos komunistų 
literatūros.

Rytų Galicijoj, kuri Versa- 
lės sutartimi tapo atiduota 
Lenkijai, gyvena apie 4 mili
jonai ukrainiečių. Jie sudaro 
11*2 n uos. visų Lenkijos gy
ventoj ų.

Varšuvoje taip pat įvyko 
kratų komunistų butuose, ir 16 
asmenų buvo areštuoti. Suim
ta taipjau komunistų literatu- 
ros.

Vokietijos Suomijos 
prekybos sutartis

HELSINKIS, Suomiai, rūgs. 
L — Čia tapo pasirašyta nau
ja prekybos sutartis tarp Suo
mių ir Vokiečių. ,

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

Gali būt lietaus ir perkūni
jų; vėsiau; vidutiniai ir stip
rus žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 81° F.

Šiandie saulė teka 6:14, lei
džiasi 7:26. Mėnuo leidžiasi 
12:34 ryto.

Kaina 3c

linės policijos viršininką Rus
teiką. Ryšy su tuo atentatu 
esą suimta dvidešimt asmenų. 
[Prieš kelias dienas paskelbtas 
oficialus Eltos pranešimas sa
kė, kad suimtų yra 22 asme
nys.]

Voldemaras-, būdamas dikta
torium, susikūrė nuosavą “Ge
ležinio Vilko“ organizaciją. Be 
to, jis, sako, gavęs vokiečių 
“plienašalmių“ paramos, priža-
(ledanms už tai clžtug- Ii berališ- 
kesnę politiką sn vokiečiais 

Klaipėdos krašte, iš kurio da
bartinė Lietuvos vyriausybė ne
va norinti atimti autonomiją.

Ragina Ameriką va
dovauti boikotui 
prieš, sov. Rusiją
NEW YORKAS, rūgs. 1. — 

National Civic Federation sek
retorius, Ralph M. Easley, ra
gina sušaukti tarptautinę eko
nominę konferenciją, kuri, 
Jungtinių Valstybių prekybos 
rūmams vadovaujant, įsteigtų 
pasaulio ekonominį boikatą 
prieš sovietų Rusiją.

Easley sako, kad esą gali
mas daiktas, jogei pasaulio 
valstybėms reikėsią pavartoti 
dagi bendros militarinės akci
jos, kad savo piliečius Kinuo
se apsaugotų nuo bolševizmo 
puolimų ir kad “pačią civiliza
ciją apgintų nuo jo, nors tam 
tektų bolševizmą visai nušluo
ti nuo žemės paviršiaus.“

Streikininkų susikir
timas su policija

Ispanijoje
CORDOVA, Ispanija, rūgs. 1 

‘— čia įvyko kruvirtas susikir
timas tarp policijos ir strei
kuojančių tekstilės fabrikų dar
bininkų.

Streikininkai buvo surengę 
demonstraciją ir bandė prašy
ti vyriausybę, kad priverstų 
samdytojus išpildyti darbinin
kų reikalavimus. Policija puo
lė demonstrantus.

Susikirtime du policininkai ir 
keletas streikininkų buvo pa
šauti.

Darbininkų neramumai 
Vengrijos sostinėje

VIENA, Austrija, rūgs. 1.— 
Budapešte, Vengrijos sostinėj, 
šiandie įvyko milžiniškos dar
bininkui demonstracijos, kurion 
dalyvavo apie 150 tūkstančių 
žmonių. Susikirtimuose su po
licija daug buvo sužeistų ir vie
nas užmuštas.

Chicago, III. Antradienis Rugsėjis-Septeniber 2 d., 1930

[ Atlantic and Pacific Photo J

Chicago. — Iš Palmolive trobesio metama galinga elektros šviesa į Medinah atletikos kliubą

Europai gresia vi
suotinis aeroplanų 

pilotų streikas
H A AG A, Olandija', rūgs. 1. 

— Del to, kad jos pilotai su
streikavo, reikalaudami dau
giau algos ir geresnio jų šei
mų aprūpinimo, Karališkoji 
Olandų Oro Linija visai atsta
tė iš tarnybos visus savo avia
torius. .Oro susisiekimui ir oro 
pašto tarnybai bandoma nau
dotis pagalba francuzų, vokie
čių ir švedų oro kompanijų, ku
rios Jau ėmė leisti daugiau 
aeroplanų.

Bet dėl to kilo visuotinio 
aviatorių streiko pavojus. Tiek 
Franci jos, tiek Vokietijos, tiek 
kitų kraštų pilotai yra susior
ganizavę į unijas. Kad parem
tų savo olandų draugus, jie vei
kiausia paskelbs užuojautos 
streiką.

Olandų pilotai gauna metams 
algos nuo $2,400 iki $3,200. Del 
savo profesijos pavojingumo, 
aviatoriai reikalauja $60 mė
nesiui priedo ir $10,000 gyvy
bės apd raudos.

Siūlo, kad Anglijos 
Darbo partija keistų 

savo vardą
LONDONAS, nigs. L — Me

tinėje Darbo Partijos konfe
rencijoje kairieji ketina' pasiū
lyti, kad Darbo partija pakei
stu savo varda ir vadintųs “So
cialistų partija.”

Nuosaikioji dalis, tačiau, ku
ri sudaro Darbo partijos dau
gumą, sako, kad jei jau kei
sti, tai pakeisti vardu “Socia
listų ir Darbininkų Partija.“

Manoma betgi, kad galų ga
le Darbo partija pasilaikys sa
vo senąjį vardą.

Tarptautinis katalikų 
laikraštis kongres 

Briusely
--------------- /

BRIUSELIS, Belgija, nigs. 1 
Čia prasidėjo tarptautinis 

Romos katalikų laikraštininkų 
kongresas. Vienas svarbiausių 
kongreso svarstymų — tikybos 
persekiojimas sovietų Rusijoje.

—J----------- .—
Francuzų lakūnas Coste 

skrenda per Atlantą
i Americą

PARYŽIUS, Franci ja, rūgs. 
1. — Garsus lakūnas Dieudonne 
Coste ir jo mechanikas Mau- 
ricc Bellonte šį rytą išskrido 
iš Paryžiaus per Atlanto van
denyną New Yorką. Jie skren
da savo garsiu aeroplanu.

Anti-vokiškos lenkų de
monstracijos V aršuvoj

BERLYNAS, rūgs. 1. — Va
kar Varšuvoj įvyko triukšmin
gos lenkų demonstracijos prieš 
Vokietiją. Demonstrantai rėka
vo: “šalin Vokietiją!“ “Šalin 
prusus!“ Minios bandė žygiuo
ti į Vokiečių legaciją, bet stip
rios policijos jėgos neleido.

Surado paskandintą 
vandenyne laivą su 

$5,000,000 aukso
Iš Finisterrė, Francijoj, pra

neša, kad italų narams pa'vy- 
į ko laivą “Egypt“, prieš aštuo
nerius metus paskendusį Atlan- 

i to vandenyne su šimtu žmonių 
I ir kroviniu aukso bei sidabro, 
vertės 5 milijonus dolerių.

Dabar bus daroma pastangų 
tą turtą išimti, kas, žinoma, 
bus begalo sunku, nes laivas 
guli vandenyno dugne 400 pė
dų gilumo. Vieta, kur “Egypt“ 
paskendęs, yra apie 25 mylias 
į pietų vakarus nuo Ushanto 
salos ir 30 mylių nuo Point 
du R.

Laivas “Egypt“ paskendo 
1922 m. gegužės 20 dieną, per 
tirštą miglą susidūręs su fran
cuzų krovinių garlaiviu “Seine“. 
230 žmonių buvo išgelbėti, bet 
apie 100 pasažierių ir įgulos 
žmonių žuvo.

Francuzų aeroplanas 
užmušė tris asmenis!

pilotas užsimušė

ROCHEFORT, Franci ja, rug
sėjo 1. — Vienas didelis fran
cuzų aeroplanas, užsidegęs ore, 
nukrito netoli nuo čia ant vie
no ūkininko namų ir užmušė 
tris asmenis: patį ūkininką, jo 
žmoną ir jų mažą dukterį. Ae
roplanui krintant, pilotas šo
ko laukan, bet jo parašiutas 
neišsiskėtė ir jis, nukritęs, už
simušė.

Keliautojai aeroplanais 
negirdės mašinos 

burzgėjimo
VVASHINGTONAS, rūgs. 1. 

— Matų biuro ekspertai išra
do būdą dirbti aeroplanų ka
binas, kuriose didelio mašinos 
burzgimo ūžimo nebegirdėt. 
Bandymai parodė, kad keleiviai 
tokiose kabinose gali kalbėtis 
tarp savęs, kaip kad papras
tame Pulman-vagone.

Pustrečio, colio storumo ka
binos sienos dirbamos iš leng
vo metalo, medžio ir lengvos, 
garsą sulaikančios, materijos.

Suomiai vengia dė
tis sąjungon su ki
tais Baltijos kraštais

HELSINKIS, Suomiai, nigs. 
L — Hjalmar Prokope, Suo
mių užsienių reikalų ministe- 
ris, pasikalbėjime su Chicagos 
Tribūne korespondentu pasisa
kė netikįs, kad butų galima’ su
daryti sąjunga su kitomis Pa
baltijo valstybėmis, Rusijos kai
mynėmis.

Jei tokia sąjunga butų ban
doma sukurti, tai Suomiai, 
nors su ja simpatizuotų, tačiau 
patys į ją nesidėtų. Bet Suo
miai gerai suprantą, kad bet 
koks užpuolimas Baltijos val
stybių grėstų ir jiems pavo
jumi. Tuomet ir jie turėtų da
bartinį savo nusistatymą pa
keisti.

Daugiau ‘kontrrevo
liucininkų’ suėmimų 

sovietijoj
BERLYNAS, nigs. 1. —čia 

gauta' žinių, kad Kijeve tapo 
areštuotas žymus advokatas 
Kalmanovič, savo laiku pasižy
mėjęs kaip Kišinevo ir Gome
lio pogromų aukų gynėjas. Jis 
yra jau 70 mėtį amžiaus ir 
politikoj visai nedalyvavo.

Areštuotas taipjau senas so
cialdemokratas Naumovas, žy
mus rašytojas ir žurnalistas. 
Jis dirbo sovietų ekonominėj 
taryboj kartu su Sokolovskiu, 
buvusiu sionistų-socialistų vadu, 
kuris prieš keletą dienų buvo 
suimtas.

Per ’/? mtų 6 milijonai 
amerikiečių aplankė 

“šlapią” Kanadą
TORONTO, Kanada, rūgs. L 

— Oficialiomis Onta’rio vyriau
sybės žiniomis, per pirmus šių 
metų šešis mėnesius į Kanadą 
buvo apsilankę alaus ir deg
tinės gerti daugiau kaip 6 mi
lijonai ištroškusių amerikiečių.

6 asmens žuvo trauki
nio katastrofoje

ST. LOUIS, Mo., rūgs. 1. — 
Netoli nuo čia susikūlė pasa- 
žierinis Texas Special trauki
nys. Nelaimėje 6 'asmens už
mušti ir vienuolika sužeisti.

Perkūnas sudegino kū
tę ir daržinę

Rozalimo valse., Briaunų k., 
perkūnas sudegino pil. Juoza- 
paičio kūtę ir daržinę su dobi
lais.

Kuboj suimta amerikie
tė, kaltinama kaip avi

acijos šnipas

HAVANA, Kuba, rūgs. 1.— 
čia tapo areštuota Martha Mor- 
lote, jauna amerikietė, kuri bu
vo ištekėjus už kubiečio Įeit. 
Rogerio Morlote, aviatoriaus, 
liepos 1 dieną žuvusio aeropla
no katastrofoje.

Ji suimta Kubos generalinio 
štabo įsakymu, kaltinama dėl 
konspiravimo prieš Kubos val
džią, šnipavimo ir pardavimo 
Jungtinėms Valstybėms milita<- 
rinio Kubos aviacijos korpuso 
kodo.

Italija teisia jugo
slavų teroristus

18 teisiamųjų kaltinami devy
niasdešimt devyniais nusikaL 
tinrais

ROMA, rūgs. 1. — šiandie 
Trieste prasidėjo didelė politi
nė byla. Kaltinamųjų suole yra 
aštuoniolika tariamų teroristų, 
kurie, kaip fašistų vyriausybe 
tvirtina, bandę išprovokuoti ka
rą tarp Italijos ir Jugoslavijos.

Teisiamieji yra kaltinami dėl 
papildymo 99 kriminalinių nu
sikaltimų, jų tarpe dėl nužu
dymo 13 fašistų valdininkų, 
kareivių ir redaktorių; 31 gink
luoto užpuolimo juodmarškinių 
ir karabinierių; 18 mokyklų, 
prieglaudų ir karo fabrikų pa
degimų ; 8 teroristinių pasikė
sinimų ir keturių šnipavimo 
bandymų.

Visi kaltinamieji yra jugo
slavų kilmės.

Amerikos fašistai į- 
spėja firmas nesam

dyti negrų
ATLANTA, Ga'., rūgs. L — 

Iš oficialių šaltinių gauta ži
nių, kad grand j ory, kuri su
sirinks čia rugsėjo 8 dieną, ims 
tardyti neseniai susikurusio čia 
“Amerikos Fašistų ir Juodmar
škinių Ordeno“ narių darbus.

Mat, tūlos biznio firmos At
lantoj, kuriose dirba ir negrų, 
gavo iš tos fašistų organiza
cijos komiteto reikalavimą, kad 
negrus pašalintų iš da'rbb, o 
jei ne, tai jos susilauksiančios 
didelių nemalonumų.

Meksikos preziden
tas atsteigia spau

dos laisvę
MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 

1. — Prezidentas Rubio išlei
do įsakymą, kurio atsteigiama 
visiška spaudos laisvė.

Leidžiami Jungtinėse Valsty
bėse laikraščiai ispanų kalba, 
kurių uždavinys buvo be pa
liovos atakuotu Meksikos vald
žią, ir kurie kartas nuo karto 
buvo dėl to neįsileidžiami, da
bar galės eiti į Meksiką ne
varžomi.

Dauguma' tų laikraščių yra 
leidžiami ir redaguojami pabė
gusių ar ištremtų iš Meksikos 
reakcininkų ir maištininkų.

Latvių armijos lakūnai 
kelionėj po Europą

RYGA, rūgs. 1. — Latvių 
armijos aeroplanai išlėkė 3,105 
mylių kelionė į Europos sosti
nes. Jiė sustos Kaune, Berly
ne, Prahoj, Vienoj, Belgrade, 
Budapešte, Lvove, Varšuvoj ir 
Daugavpily.

No. 206

Policija darė kratą 
komunistų vaikų sto
vykloj Michigane
DETROIT, Mich., rūgs. 1.— 

Praeitą šeštadienį štėto polici
ja puolė komunistų laikomą 
Oakland kauntėj, 20 mylių j 
vakarus nuo Detroito, vaikų 
stovyklą, vadinamą Workers* 
Camp for Children.

Policija, kurią vedę pats 
Oaklando kauntės šerifas Gren- 
nanas, atplėšė stovyklos sau
giąją šėpą — nes stovyklos ve
dėjai atsisakė ją atidaryti —. 
ir suėmė rastus joje dokumen
tus. Dešimt stovyklos žmonių 
buvo areštuoti.

Policijos puolimas buvo pa
darytas remianties įskundimu 
vieno šnipo, Jack Wise, kuris 
prieš tai buvo prokuratūros pa
siųstas į komunistų vaikų sto- 
vykTą šnipinėti ir- išbuvo ten 
visą savaitę, dėdamasis uoliu 
komunistu.

Pranašauja 3-jų die
nų darbo savaitę
BALTIMORE, Md., rūgs. L 

— Sir William Jovvitt, Angli
jos generalinis prokuroras, ku
ris kartu su kitais žymiais Eu
ropos juristais lankėsi Balti- 
morėj, pranašauja, kad ateity 
visame pasauly bus' dirbama 
tik trys dienos savaitėje ir už 
darbą mokamos didelės algos.

Jowitt sako, kad ekonomine 
situacija plačiajame pasauly 
gyvensianti krizius ir geres
nius laikus, bet ligi to laiko, 
vadinasi, ligi bus įsteigta trijų 
valandų darbo diena, ji nieka
dos gerai ir pastoviai neats'L 
griebsianti.

Del nedarbo situacijos Ang
lijoje Jowitt kaltino iš dalies 
praeito rudens Wall Streeto 
krachą.

Pilsudskis paleido 
Lenkijos seimą

VARŠUVA, rūgs. 1. — Mar
šalo Juozo Pilsudskio, naujojo 
premjero, patartas, prezidentas 
Moscickis paleido Lenkijos sei
mą ir senatą.

Pilsudskis sako, kad jis pra
radęs visokią viltį, kad seimas 
galėtų padaryti reikiamų pakei
timo krašto konstitucijoje.

Nauji seimo rinkimai įvyks 
lapkričio 16, o senato — lap
kričio 23 dieną.

Kunigas nušovė “salvei- 
šj”; suimtas

EDINBURGAS, Škotija, rūgs. 
1. — Čia' tapo suimtas kuni
gas Peter Marr, kaltinamas dėl 
žmogžudybės. Jis nušovė vieną 
seną “salvation“ armijos dar
bininką, Jamesą Dalgleishą, 63 
metų amžiaus, be jokios ma
tomos priežasties, kaip liudi
ninkai sako, suvarydamas į jį 
keletą kulipkų iš revolverio.

Kvočiamas kunigas atsisakė 
duoti bet kurių paaiškinimų, 
dėl ko jis tą seną žmogų nu
šovė.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai ---

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO. ILL.
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MILIJONAS METU ŽMOGAUS 
KŪDIKYSTES

Nuo to laiko, kada žmogaus 
protas pakilo aukščiau kasdie
ninių jo reikalų, jis pradėjo 
įdomauti, iš kur, kaip ir kada 
jis ant šios žemės atsirado.

Religinių pasakorių tvirtini
mai kad Dievas sutvėręs žmo
gų tokį, koks jis yra, šiandie
ninio 
begali.

žmogaus patenkinti ne- 
Ta trumputė rašytoji

Atsi- 
žinomus 

pripažinti, 
tik plonas 

kuris iš- 
me- 
plo- 
pui- 
ap-

praeities

socialės tvarkos 
kuo skyrėsi nuo

storija parodo, kad 
žmonių gyvenimas.

jų papročiai, doros supratimas, 
tikėjimas ir 
forma daug
šių dienų. Ir juo toliau einame 
į praeitį, juo labiau žmogų 
randame primityviškesnį. Per 
visą žmogaus istoriją besitę
siantis siūlas mus atveda prie 
įsitikinimo, kad žmogus 
kilęs iš tam tikros 
pušies. Kokia buvo ta gyvuni-1 
jos rūšis, iš kurios žmogus iš-.

— apie tai dar tebesi-! 
ir autoritetingi moksli-1ginčija 

ninkai.

Kaip ateity žiūrės į musų 
civilizaciją

žmogaus 
šo gabus 
mokslo

įdomiai primityvio 
vystymosi eigą apra- 

anglų rašytojas ir 
populiarizuotojas, Jo-

jų demokratinė pi- 
stovėjo aukščiau nei 

ir todėl jie dėda- 
“civilizuoti” žmonės,
palyginti aukštesnę 
santvarką už šiaip

vilizacija yra reliatyvis termi
nas. Kuomet senovės graikai 
visiis kitus žmones vadindavo 
“barbarais”, tai literatinė šio 
žodžio prasmė buvo “mikčioto- 
jai”, ir šio žodžio prasme ne
buvo tiek arogantiška, kaip 
paprastai suprantama. Graikai 
įžiūrėdavo, kad jų politikos in
stitucijos, 
lietybė
kitų žmonių 
vos esi 
turintys 
pilietinę 

: žmoniją.
Mes dabar žinome, kad bu

vo laikas, kuomet visa žmoni- 
I ja ne daugiau turėjo teisės va- 
I dintis civilizuota, kaip šiandie- 

yra j niniai patys primityviškausi 
gyvūnijos centralinės Afrikos miškų bas- 

žinome mes taip pat, 
kažin kuriuo budu dides- 
žmonijos dalis 

aukščiau už 
Afrikos gyventojus, 
jos evoliucija tuo budu 
lėtą ir laipsnišką aukštesnių ir 
sudėtinesnių institucijų tobu
lėjimą — aukštesnes 
mokslo, komercijos ir

t linai, 
kad 
ne iškilo kur

centrą Ii nes
Civilizaci-

reiškia

dailės,

apie

pakelia mus ant 
nei senovės žmo- 

s stovėjo, papėdės.
aukštesnės, 
n

civilizacijos evoliuciją, jis da
ro tokią žmogaus vystymosi
poravai

mes kalbame
ši klausima, c *
mums nustato,

nes pirmyneigos. : 
nebuvo statomas

lizacija? Kana 
ar rašome apie 
musų jausmas 
kad civilizacija j 

as moderni- 
is klausimas 
nė viename 

amžy, negi j
amžius

vi užuot 
nių šiandie k’ 
ateities- istoril
krauju 
šimtmečio

m;

1921

ę, kad jis nesąs ci- 
Tačiau daugelis žmo-i 

savęs, ai i 
versdamas i 
dvidešimto

istorijos lapus ir su 
n 11 s i s t e bė j i m u ž i u re d a 

paveikslus tos padėties, 
žmonija dar tebegyveno 

metais, vadins mus civi
lizuotais žmonėmis?

i yra pritaikomas 
terminas

Mes turime, tuo budu, pra
dėti • civilizacijos studijavimą 
jos prasidės iJškinimu. Biskį 
pagalvojęs, skaitytojas įsiti
kins, kad aiškios ir griežtos 
sąvokos civilizacijos terminui 
nėra galima nustatyti. Civili
zacija nėra koks nors pastovus 
instituciją panų tas bei proti
nis ar moralinis tobulumas. Ci-

Shaw nusivylęs žmogaus 
pašaukimu

tapsiant žmogui civili- 
jo istorija buvo apra-

Prieš 
zuotam, 
syta mano ankstybesniam dar
be, todėl mums čionai belieka 
pažvelgti į kai kuriuos reiški
nius, kurie yra verti žinoti. 
Tatai yra svarbu žinoti ne vien 
tik praeities studijavimui, bet 

pat svarbu žinoti tinka- 
supratimui musų dabar- 
padėties. Daugelis žmo- 

girdčjo teoriją, kurią p.
Shaw per keletą metų 

musų nupuolusią žmo- 
rasę. Pastaruoju laiku 
nuomonę ėmė labai ašt- 
naujo kartoti savo vei- 
‘Back to Methuselah”.

Žmonija, jis sako, turėjo ilgą 
teismą ir pasirodė esanti ne
verta savo aukštos laimes. Yra 
galima todėl, kad Gyvybės 
Principas — p-no Shaw’o Die
vas, arba Visatos Siela — pa
sitrauks iš žmonijos' ir
kurią nors kitą gyvenimo 
džio šaka aukščiausiems

mani 
tinęs
uiti

mėtė 
rijos 
jis tų 
riai iš

lams.
Tatai 

teškino 
kia kita

bet kuriam 
šalčiui,

Skaudančiai 
gerklei,s 
Galvos 

skaudėjimui 
ar kitiems 

skaudėji
mams

paims 
me- 

tiks-

gro-yra kraštutinė ir 
pesimizmo forma. Jo- 
gyvunijos pasaulio šą

li pralenkti žmonijos
i intelektualiu išsivystymu. 
, pesimizmo jausmas, kurs 
1 vertė p. Shaw įsivaizduoti 
j ki absurdą, didesniam ar 
, žesniam laipsny randasi 
i daugelį žmonių. Ypatingai 
(jaučiama šiuo laiku^ kada
ropa, po daugelio metų karo, 
pergyvena reakciją, ir ateitis 

dar tebėra neaiški.

Ta£ 
pri- 
to- 

ma- 
pas 
tai

Eu-

leng- l’CJO 
šalčio nesmagumas j Bet taip pat 

i pavojinga liga, 
ar dvi piliukės Į 

šalti sulaikys taip Į 
greit, kaip pasirodys. Ir tuoj paleng-; 

kaudėjimą. kuris papra-j 
.Ų1O. Jei SiYuii’ia i 
piliukės 4 šauk-1 
plaukit

^EGYDYKIT “mažo šalčio” 
vai! Vasaros ’ 

lengvai išsivystys 
jei apsileisit. Viena 
Bayer Aspirino

iki šiol progų tarpti1 beturėjo. 
Ji dar tik teprasidėjo, 
žvelgdami į > mums 
faktus, mes turime 
kad civilizacija yra 
idealizmo sluoksnis,
augo ant viršaus milijono 
tų laukinės žmonijos'. Tas 
nas sluoksnis troškimų ir 
kių jausmų turi valdyti ir
galėti tą varomąjį gyvenimą, 
kurs žmonyse taip tvirtai įsi
galėjo per milijoną metų ne
suvaldomos gyvūnijos veikmės, 
nekalbant jau apie tuos mili
jonus metų, kuriuds pergyve
no pirmesnioji gyvūnija, kuri 
paliko stambias žymes musų 
kuinuose. Butų buvęs žymus 
triumfas, jeigu per tą trumpą 
ir nuolat trukdomą civilizaci
jos periodą žjnogus butų už
kariavęs gamtą, kuri buvo 
kiauri daugiau* nei per milijo
ną metų. Reikia taipjau atsi
minti, kad beveik per visą tą 
periodą mažai tebuvo dedama 
pastangų švietimui milžiniškos 
didžiumos žmonijos.

Šie tad dalykai turi didelės 
socialės vertės primityvio žmo
gaus istoriją studijuojant. Iš 
primityvio žmogaus istorijos 
vienintelė ir
vada gali būti padaryta, būtent 

mes 
civilizuotis. 
šimtmečio vyrai ir mo
ti k dabar tepradedame 

knupčioti per slenkstį į bręs
tančios žmonijos' gyvenimą. 
'Tikroji civilizacijos istorija yra 
tuose milijonuose metų, kurie 
dar žmogui pasilieka pergyven
ti šioje planetoje, jeigu kbkia 
nors didele kosmiška katastro
fa ne laiku nepadarys jai galo.

Žmogus vystėsi labai iš lėto

Besiartinant prie temos, ki
tas svarbus dalykas yra su
prasti ilgos stagnacijos prie
žastis arba lėtą žmonijos vys
tymąsi priešistoriniu ' laiku. 
Pirmiausia reikia pasakyti ke
letą žodžių apie tą laikotarpį, 
kurį aš įdėjau į šio skyriaus 

ir priskaičiau miiijo 
žmonių kūdikystei, 

apskaičiavimo figūros 
yra teisingos, nes jas 

yra be galo sunku.
Reikia suprasti, kad mano pa
duotasis apskritas numeris yra 
mažiausia ir jis neprieštarauja 
šiandieniniam mokslui. Sir Ar
ti) U r Keith, vienas
jaučių priešistorinio žmogaus 
liekanų autoritetų, 
mums (savo veikale “Antiųuity 
of Man“, 1915) diagramą, vaiz
duojančią gyvybes medį, iš ku
rio atsisi 
žmonijos 
nuo 
grupės
vadi mimam 
dui”. 
logų vadas, 
tvirtina, L 
riodas” 
metų atgal! Vėliausioji geolo
gų mokykla, kuri apskaito ak
menų <.
damą

teisingiausia iš-

dedame 
dešimto 
te rys,

tik dabar lepra-
Mes, dvi-

na metu v *»

Tokios
ne visai

vadovau-

paduoda

žmonijos šaka, 
js atsiskyrirųą 

bendros “anthropoidų” 
jisai priskaito geologų »

Oligocene Perio-
Kitas autoritetingas geo- 

profesorius Sollas, 
d “Oligocene Pe- 

baigėsi apie 1,800,000 
atgal! Vėliausioji

Antradienis, rūgs. 2, 1930HAŲJIEHDS, Chlcago, JU

[Atlantic and Pacific l’iioto]

Laivas išgelbėjęs .317 žmonių
Amerikos garlaivis Ventura, ' kurs šiomis dienomis paskubėjo į pagelba Anglijos laivui Tahiti ir išgelbėjo visus 
Tahiti tuojau po to nugrimzdo. Nelaimė įvyko pietinėj Pači Ji ko daly laivui Tahiti plaukiant iš Samoa salų i S

giu vargiai pakelia jį aukščiau 
gyvulio. Yra r tvirtas faktas, 
kad per šimtą metų ieškojimo 
nesurasta žymių, 
ankstyvasis žmogus 
rodęs savo protinį 
Per visų tą milijonų
gus savo protiniu stoviu buvo 
žemesnis už patį žemiausi lau
kinį žmogų, koks tik moderni
niam mokslui yra žinomas.

iš kurių 
butų pa- 

augštumą. 
metų žmo-

šeima, iš kurios yra kilę mums 
žinomi žolėdžiai ir mėsėdžiai 
(arkliai, jaučiai, drambliai, liū
tai, tigrai ir t. t.) gyveno toje 
juostoje.
šaltesnis, 
traukėsi 
dėlėmis 
Europą

Kai klimatas darėsi 
žinduoliai 

trijomis di- 
į Ameriką,

, tai tie 
pietų link 
sriovėmis

ir Aziją.
(Bus daugiau)

pasidarai apie 30 ir daugiau 
dolerių. Apsimoki būdavo už 
burdą ir' dar lieka kiek pra- 
spendinimui. Dabar jau irgi 
tas pat. Mes dirbame, —ne
galiu sakyti, kad neturime dar
bo. Bet kai dviem savaitėm

KŪDIKIS NEINA SVARU- 
MON? DABOK .JO 

VIRŠKINIMĄ

Rista beždžionžmogio 
liekanos

Kai kas gali nusistebėti, ko
de! mes sakome, kad žmogus 
gyveno per visą tą periodą, jei
gu nėra teigiamų jo gyvenimo 
pėdsakų, 
žmogaus 
me, bet 
žmogaus 
esame rai 
ginčo įrodo, kad didelės, į žmo
gų panašios, beždžiones — net 
labiau į žmogų 
šių 
no

Brooklyn, N. Y

ną 
ir

Nors ano laikotarpio 
liekanų mes neturi

mos turime liekanas 
bezdžionbrolcnų. Mes 
lę skeletus, kurie be

“teisėtos 
pildomoji taryba” 

nekantrumu laukia 
nuo SLA., tiktai tas 
kapitalistų teismas

Kūdikiai negali eiti svaru
mon, jei rūgstančios atmatos 
Užkemša žarneles, padarydamos 

praėjus parsineši apie 30 dole- gasų, kas gimdo dieglius, kon-
rių, tai aš ir sakau, kad pas stįpaciją ir nesmagumus. Tik 
mus grįžta seni laikai. 'pabandyk daktarų patariamą

Dirbame mes dvi ar tris dic- būdą, jį žino ir milionai motinų 
nas per savaitę, ir tai nepilnas, ir pamatysite kaip jūsų kudi- 
O tai reiškia, ■ kad pas mus‘kis pagerės, 
darbai gana silpnokai kruta.

Per karo metus mes pripra-1 cher’p Castoria į valandėlę pa- 
tome dieną iš dienos sunkiai! d 
dirbti ir jungą vilkti. O sako
ma, kad pripratimas— antras 
prigimimas. Užtat dabar 
smagu gauti vekeišinas, o 
labiau, kad jis gana ilgai 
siasi.

Keli lašai grynų
I augalų nekenksmingos Flet-

arys neramų, karščio.) antį kū
dikį ar vaiką kuosmagiausį. Ke
lios dozos ir jis gerai virškins, 
ir eis normaliai svarumon. Kad 
gauti tikrą Castoria, žiūrėk

ne
tilo 
tę- Fletcher parašo ant pakelio.

vi-

Tie, beždžionžmogiai 
se- 

t i e bezd ž i o n ž m og i o

Bernard Petkas 1
Pilnas Pasirinkimą^ ,

Vyriškų papuošalų, geresnės ru- « 
šies, didesnius verčios, ne- i

riaušių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Bichmond St. 

..... .  i iii n /

Musų apielinkėje beveik 
sos dirbtuvės turi iškabas, 

darbi n ni
tu iška- 
renkasi 

bedarbių

Kaip jau žinoma 
didžiumos 
dabar su 
“milijono” 
Ch ieagos
tyčiomis vilkina bylą

Negana to ir kad viskas 
greitai eitų, musų raudonoji 83 
kuopa jau “fornialiai” pareika
lavo nuo SLA. Pildomosios Ta
rybos visų 83 kuopos sumokė
tų pinigų su smulkia sąskaita 
dėl kasvieno “raudono” nario, 
ko nepadarant ant tų pėdų ir 
neprisiunčiant pinigų, musų 
raudonoji <83 kuopa tuojaus 
imsis visokių legalių (kapitalis
tiškų teismų) žingsnių atgavi
me narių sumokėtų pinigų, iš
imant sumas išmokėtų pašal
pų ir posmertinių. Kitom rau
donom kuopom nusiųsti įsaky
mai. *

Nutarta viską laikyti slaptai 
“Laisvėje”

Nesitikint '* 
dabar tikimės” 
zero) ir pagal 
pėdas—protinio

joms nereikia jokių 
kų. Tačiau bedarbiai 
bų nepaiso ir būriais 
prie dirbtuvių. Tarp
raudasi tokių, kurie pirma tu
rėjo gana gerus darbus. Aną 
dieną sutikau savo seną drau
gą, kuris dirba kaipo mašinis-

Paklausiau, kur eina. At-

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwcll St., 
CHICAGO, ILL.

panašios nei 
dienų beždžionės — gyve- 
pietinėj Francijoj ir Indi- 
daugiau kaip prieš milijo- 
metu. c

Smogus turėjo bendru 
uolius, 
ir žmogaus bočiai buvo tiesio
giniai, ar žmohijos šaka atsi
skyrė nuo gyvybes medžio dar 
ankstyvesnių laiku — apie tai 
tebesiginčinama. Jokioj mokslo 
srity, kas liečia žmogų, — ąna- 
tomijojp fiziologijoj, archeolo
gijoj, etnografijoj, psycholpgi- 
joj ir t. t. — nėra ginčo, kad 
žmogus kunti ir protu yra ki
lęs iš bendrų gyvūnijos xprabo
čių su beždžionžmogiais. Re- 
akcioniški rašytojai vien tik 
durnus pučia į akis savo skai
tytojams, kuomet jie daro iš- 

ątsargiai pašiepdami 
įsenęs u i ų j ų moks! i- 

ninkų, kurie mirė pirmiau nei 
tyrimai buvo pabaigti... Kad 
žmogus ir beždžionė turi bend
rą prabočių, apie tai šiandie 
neabejoja joks pasaulinio moks
lo autoritetas. Anksčiau ar vė
liau žmogus ir beždžionė turė
jo bendrą prabočių, 
beždžionės 
antro milijono 
Periode”, kaip 
geologo darbas 
ir buvo pilnai

tas.
sako, kad į darbą. Man pasiro
dė keista, nes žinojau, jog jo 
dirbtuvė beveik visai užsidarė. 
Draugas pasakė, jpg dauguma 
mašinistų tapo atleista, bet jis 
pasiliko ir turįs darbo pakan
kamai. Girdi, kartais ir virš
laikį tenka dirbti. Tačiau tai 
tik išėmimas.

ir

Tra

negarsinti.
‘milijono”, mes 

’ bent 0 (nulio- 
drg. Paukščio 
bankroto.
—83 Narys.

Indiana Harbor, Ind
Grįžta seni laikai

Darbininkams iš kilų miestų 
nepatariu pas mus važiuoti, 
nes naujai atvažiavusiam dar
bo tiesiog nėra galima gauti.

—Šapos darbininkas.

INKSTŲ — PUHLišS
GLANDŲ NETVARKUMĄ6

Deginantis šlapumas, skausmas 
nugaros, pūslės arba kojų. Sun
kiai pradeda bėgti nuovargis. 
5(1 metų pasekmingas trytmentas 
atvežtas iš rytų j (.hieago ir žo
lės paderins jūsų padėti i keletą 
savaičių.

Lengvi nedėliniai išmokėjimai. 
Egzaminavimas dykai. Vienos 
savaitės trytmentas (už dyką; dėl 
pertikriniino jums, kad galima 
padaryti sveiku, arba rašykite 
dėl 5 dienų namų trytmentp.
KIDNEY, BLADDER PROSTATE

DEPP., S-M-S HEALTH 
INSTITUTE, 

1869 N. D am e n Avė., 
('hieago, Illinois

Valandos 10 iš ryto iki <8 valJvak. 
Nedėlioj 10 iš ryto iki 2 po pietų

Kaip Konstipacija Gali
Iššaukti Daugelį Ligų

Kada jus turite mažiau kaip du Kerus vi
duriu išvalymus i diena, susirenka atlieka
mos medžiagos, kurios paleidžia nuodingus 
Kasus ir gimdo ligas. Tas gali priversti 
prie pražudimo apetito, nevirškinimo, Kasų 
ar išpūtimo pilvo ar viduriuose, inkstų ar 
puslčs įdegimo, neveiklių kepenų, nervišku
mo. prasto miego, galvos skaudėjimo, kvai
tulių. silpnų, neveiklių organų, netekimo 
spėkų ar svarumo, abclno nusilpnėjimo, ar 
panašios padėtiės, tankiai privedant prio 
daug rimtesnių ligų.

Nuga-Tone greitai nugali konstipaciją. Jis 
išvalo vidurius nuo ligas gimdančių nuodų, 
stimuliuota ir sustiprina vidurius, pašalinu 
inkstų ar pūslėj įdegimą, pagerina apetitų, 
pagelbsti virškinimui, sustiprina nusilpusius 
nervus, muskulus ir organus, padidina spė
kas ir suteikia poilringą. atgaivinantį miegą.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavėjų. 'Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
stakt;, paprašykit ji užsakyti jų dėl jus iš 
iš savo džiaborio.

(Apgarsinimas)

IAMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaįninimas ir siuvimai 
dresių moka didele alga. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpą laika, Di- 
plomos išduodamos. Ra- 

' šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
J oš, F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State SU k. Lake St. 10 H.

pas 
jo

Kiek aš patyriau, tai 
muįjz Indiana Harbofę ir 
apielinkęj grįžta seni laikai, 
kurie buvo 1910-12 metais. Tik 
nesupraskite mane klaidingai. 
Aš čia nekalbu apie tai, kad 
tais laikais buvo galima atvirai 
išsigerti ir nereikėjo slapsty
tis po “spykizes”. Tai visi ge
rai žino. Kalbu aš apie dar
bus.

Tada būdavo' gauni gana ge
ras “pėdės”. Per dvi savaiti

Jeigu tad 
prieš pus- 
(“Miocene 
bet kurio

šimti♦
tačiauCivilizacija tebėra jaunutė

Geriausias vaistas pasigydyt 
į nuo slegiančio pesimizmo bus 
I pasistengti suprasti bendrą 
I žmogaus istoriją šioje žemėje. 
! Dabar tikrai yra žinoma, kad 
I žmogus ant šios žemės jau iš
gyveno niro vieno iki dviejų 

' milijonų metų. Paviršutiniai 
įžiūrint atrodo, kad žmonija tu- 

pakankamai laiko tarpti, 
tikrai yra žino- 

kad musų vadinamoji ci
vilizacija yra tiktai astuonių 
tūkstančių metų amžiaus. Be 
to, žmonijos progresas per tuos 
aštuonis tuksiančius metų nėjo 

Senovės gyve
nimo apystovos buvo tokios, 
kad civilizacija laiks nuo laiko 
žlugdavo, o naujoji žmonijos 
karta kiekvieną sykį turėdavo 

i praeities žmonių patyrimus ir 
žinojimą įgyti iš naujo su la- 

1 bai menka pagalba iš savo 
pirmtakunų.

atsiskyrė 
Mes ne- 
iiekanų,
įrankių 

daugiau

gyveno 
metų 
tata i 
gali patvirtinti)
išsivysčiusios ii 

išsiplatinusios žemėje, tai iš to 
išeina, kad žmogaus arba pus- 
žmogio 
gyvavo

(humanoid) kamienas 
tuo pačiu laiku.

Kada šiaurės ašygaly buvo 
šilta

vi n 
štai paelno nuo šalčio 
ircrkle, sutrinkit dvi i 
šiuose vandens, ir 
Tie kurie žino tikrą Bayer 
verte niekuomet neapseina 
bet kuriam meto sezone. Jis visuo-1 
mes palengvins galvos skaudėjimus,! 
neuritį, neuralgiją, ir visokius skau
smus; žiūrėkit nurodytu būdų var-! 
toti kiekvienam pakely. Tikri Bayer 
Aspirin neslogina širdies. Kiekviena1 
vaistinė turi tikrus.

BAYERASPIRIN Civilizacija, tiesą pasakius

skauda!

Reiklę
Aspirin j be perti; likos, 
be jų, i

amžių pagal juose ran- 
radiumą, profesoriaus 

skaitlinę padaugintų de- 
kartų. žmogaus amžiui 

tos skaitlinės taikyti
negalima. Gana bus pasakius, 
kad nė vienas geologas neda- 
leis mažiau, kaip milijoną me
tų priskaityti nuo “Oligocene 
Periodo” pasibaigimo.

Mes todėl saugiai galime sa
kyti, kad mažiausiai praėjo 
pusantro milijono metų nuo to 
laiko, kada bendram -gyvybės 
medy žmonijos šaka 
nuo beždžionių . šakos, 
turime nei žmogaus 
nei jo priešistorinių 
liekanų, kurie butų
kaip pusės milijono metų am
žiaus. Lieka tad apskrito mili
jono metų laikotarpis, kuriame 
primityvis žmogus savo proti
niu pakilimu taip žemai stovė
jo. kad jis net nesuvokė, jogei 
du titnago šmotu mušant vie
ną į antrą galima vieną jų pa
aštrinti. Nėra abejonės, kad 
šis beždžionžmogis vartojo, kai
po įrankius, žemėje randamus 

i akmenis ir lazdas. Bet tas 
reiškinys proto stovio atžvil-

kurie vadovaujantys 
Amerikos autoritetai vėlesniuo
ju laiku pagamino labai įdo 
mią teoriją apie žmogaus gi
minystę su beždžionžmogiais. 
Tie mano, kad žmonijos lopšys 
arba ta vieta, kurioje bendroji 
šeima persįskyre į bezdžion- 
žpiogius ir žmones, buvo Cent
ral inę Azija. Mes' žinome, kad 
prieš du ar tris milijonus me
tų dabar vadinamoj Arktiko 
(šiaurės) Juostoj buvo tajp 
šilta, kad tokie augmenys, 
kaip magnolija, galėjo bujoti. 
Yra rcaip pat manoma, kad di
džioji senos gadynės žinduolių

Kai Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras' katdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakarę. Nedėlęlieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 V. p. p.

■C 
padaro jusu 

DVIEJŲ 
AŠMENŲ BRITVĄ

(Senąjį ir naująjį modęlj)

Geresne Britva 
—arba pinigai grąžinami 
8.00 ' Cftc 

už pcnkęsuž dešimtį
, . Garantuotos

VMOSAK CORPORATION
AutoStrop Sofety Roior Co., Ine., N. Y. G

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRCJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta .....   $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ....... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...................................... $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

I£AUN0 ALBUMAS ...... . ..........................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........... $7.00
• LIETUVIU KALBOS RAŠYBA .'... ................... !............................... 5$

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 motais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................  55
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetus. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

.50

193 Grand Street Brooklyn, N. N

' - -------------------------------------------------------
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Kas išrado netikrus 
pinigus

suimti du

bimą 
buvo
juos

ir platinimą.
kad negreit 
negalėjo jųpagavo, nes

is nuo tikrų
Lietuvoj jau nebe pirmi me

tai ir nebe pirmi mekanikai 
bando tuo amatu pragyventi, 
ir dauguma jų pateko i teismo

atgal buvo susekta didelė lie
tuviškų litų dirbtuvė, kuriai 
buvo vartoti net iš valstybės 
banko klišių (euts) nukopijuo
ti ar dublikuoti pavyzdžiai. To-

čioniškas finansų
Byla, rodos, taip ir aptylu, vie
na kita “iešmininką” nubau

ministeris

Pinigų dirbimo istorija, pasi-
rodo, nėra sena. Pirmasis pi
nigų padirbėjas
anglas, advokato raštininkas, 
Richard VVilliam. Jis Įsimylė
jo į savo advokato dukterį, ir 
paprašė jos vestis. Tėvas pa
reikalavo stambios' sumos pini
gų, kurios neturint William’ui 
nedavė dukters.

\Villiams sumanė pasidirbti 
pinigų,. nes skolinti tokią sumą 
kur tu žmogus gausi. Tai jis 
užsisakė dvi varines formas 
teuts) ir prisidirbo popierių po 
50 svarįi kiekvienoj notoj, ir 
atnešęs busimam uošviui Įtei
kė. Tas tuos pinigus atidavė

1 • Abuvęs vienas .

.Ji sujungė Aziją su Europa
Mercedes Gleitz, Londono 

stenografistė, kuri per 2 va
landas ir 43 minutęs perplau
kė Hellespoht, tai yra Vidur
žemio jūrių sąsiaurį tarpe Azi
jos ir Europos. Pirmiau ji 
perplauk? Anglijos kanalą.

Rumunija gavo 
skaudžią pamoką

Karalius Karolis jau rengias^ 
pasiskelbti diktatorių

per
iu i-

tas, pinigai buvo visai blogi ir 
lengvai atskiriami. Nors Wil- 
liarns ketino tuojau po vestu
vių pinigus sunaikinti, bet tas \ 
nepavyko, nes jos jaunoji žmo
na pasiskubino porą notų iš
leisti madų pirkiniams. \\di
liams tuojau tapo susektas, nu-

Neseniai dar Rumunija 
gyveno savotišką musų 
kams komediją: slaptai buvo 
importuotas ištremtasis prin
cas Karolis ir pastatytas ka
ralių. Karolis buvo ištremtas 
iš Rumunijos dėl savo santykių 
su viena gyvnašle madame 

Lupesku. Pagyvenęs 
iryžiuj ketvertą metų, 

sosatą 
Kurnu-

sti ja Pi 
Karolis sumanė atgauti 
ir atsižadėti Magdos. 
nijos monarkistai jam 
tą sostą atgauti. Juliu

to dirbtinių pinigų

.Anglijoj laikotarpy nuo 1797 
ligi 1817 metų tapo pakarta 
330 pinigu dirbėjai.

Įsistiprinęs

papročiai 
atvirai gy- 

Karalius

- --------------------------------------------------- -------
šie lietuviai realestati 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

Maniu 
valstiečių partijos premjeras 
nelabai tai komedijai tesiprie
šino.

Dabar, Karolis 
savo soste, Įsigeid 
Bet monark istiški 
neleidžia karaliui
venti su bile motore, 
turi, nori nenori, gyventi su 
“karaliene”’, o tokia yra jo le
gali* žmona Helena, kuri ta- 

atsisako su Karoliu gy- 
ir būti Magdos pastų m-

čiau 
venti 
dėle.

S. P. Kazwell & Co.
2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

M. Rozenski & Co
6542 So. YVestern Avė

Tel. Prospect 21Q2

J. Yushkewitz

ri dabar net plaukus iš raudo
nų persidažė i juodus, ir Karo-

galėdamas kitaip Magdą į ka
rališkus dvarus parsigabenti.

savo diktatorių, ir tada 
laisvas rankas daryti ką

Ir Magdą parsiveš, ir 
laikus turės, o kas 

nepatenkintas, tą žinoma, 
tys prie sienos.

Karolio brolis Nikolas 
pat turi savo “širdies patieką”, 
kitą gyvanašlę, dėl kurios kaip 
ir Karolis jis atsisakė sosto, jei 
kitaip neleidžia. Karolis, turėda
mas savo patyrimo, pareiškė, kad 
jis suteiks Nikolui leidimą gy
venti su savo gyvnašle, ir savo 
teises galės pasilaikyti.

Ne be reikalo sakoma, k; ui 
pasaulis sukasi apie moterį../

skelbs 
turės 
norės. ir 

bus 
s ta

taip

Kas Dedasi Lietuvoj
I Švedai, Latviai ir Lietu

viai kartu tirinės 
praeitį

Iš Stockholnio praneša, kad 
j sudaryta tam tikra komisija 
senovės palaikams (archeolo
gijai) tirinėti. Į komisiją įei- 

I na mokslininkai, 5 švedai ir 2 
latviai. Pirmuosius kasinėji
mo ir tirinėjimo darbus darys 
Latvijoj, jos istorinėse vietose, 
tada dalyvaus Rygos archeolo
gų suvažiavime.

Apie rugsėjo vidurį ta komi
sija vyksta į Lietuvą tirinėji- 
mų daryti. Lietuvoj komisi
jai prisidės du Lietuvos arche
ologai. Svarbiausi darbai nu
matomi Apuolės (Skuodo 
valse.) piliakalnyje. Tame pi
liakalnyje jau pernai ' metais 
rasta daug senovės brangių 
archeoliginių liekanų. Apuolės 
piliakalnis yra sena ir viena 
svarbiausių vietų Žemaitijos is
torijoj. Ten yra buvę kovų su 
švedais, kryžiuočiais ir dar su 
prosenovės norsmenais. Apuo
lė ilgai buvo viena stipriausia 
apsigynimo vietų senovėje. 
Švietimo ministerija davusi 
leidimą kalną kasinėti.

kaimuose audra sunaikino 
apie 40 — 45% vasarojaus pa
sėlių. Kur-nekur nunerti til
teliai.

Iš Tauragės apskrities gauta 
telefonagrama, kuria praneša
ma, kad pereitą naktį Taura
gėj ir apylinkėse siautė smar
ki audra. Viesulas sugriovęs 
Tauragės dvare esančią moky
klą ir nunešęs kelius stogus. 
Naumiesty ir apylinkės smar
kiai pakilęs vanduo sugriovęs 
nunešė kelius tiltus , išnešė 
vieno malūno tvenkinį, ištisi 
laukai užlieti vandeniu ir su
naikintas pasėlis. Vienam 
pirkliui audra apvertus! du 
vagonu, kuriuose buvo įvai
rios trąšos.

Tuo pat laiku Alytaus ap., 
Nedzingės valse., perkūnas su
degino Geniunų kaimo ūki
ninko Ant. Graževičiaus tro
besius.

Pažymėtina, kad vakar ir 
Kaune buvo jaučiamas stiprus, 
artimas audrai vėjas, tačiau, 
didesnių nuostolių nebuvo.

redaguojant enciklopediją, kil
tų nuomonių skirtumų, tai en
ciklopedijoj tuo reikalu butų 
įdėta du, tą patį dalyką apibu
diną, tekstai ~~ moksliškas ir 
katalikiškas.

Pirmas lietuviškos enciklo
pedijos sąsiuvinis išeis’ dar šie
met.

“Spaudos Fondas” enciklope

diją leis prenumeratos keliu, 
labai prieinamomis sąlygomis.

Netrukus, kai tiktai pasibaigs 
vasarinės atostogos, prasidės 
intensįngas enciklopedijos lei
dimo \ darbas. Kruopščiausio 
ir didžiausio darbo reikalingas 
bus lietuviškasis skyrius. Enci
klopedijai ruošti bus sukvies
tos visos musų jėgos.

BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

1800 West 47th Street

Mokyklų Atidarymo 
Išpardavimas
PRASIDĖS RUGSĖJO 2 d.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu. '
'pAI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

Nuostolingos audros ir 
perkūno gaisrai pro

vincijoj
Iš Zarasų apskrities prane

šama, kad vakar naktį čia 
siutusi didelė audra. Iš kar
to lijęs smulkus lietus vėliau 
virto tikrais ledais. Vietomis 
ledai buvę 1,5 ctr. diametro. 
Avilių, Sčiurų, Maršaniškių, 
Milžinų, Grumbinų ir Giluškių

Perdaug rūgščių da
ro liguistumą - at- 

sikratykit jų!
Rūgštūs skilvis, nevirškini

mas, gasai. Tai yra ženklai, ku- į 
rie paprastai reiškia vieną ir 
tą patį dalyką: perdaug rūgščių. 
Skilvio nervai buvo perdaug 
stimuliuojami. Perdaug rūgščių 
padaro maistą surugusį skilvy 
ir žarnose.

Pataisyti perviršį rūgščių ga
lima su alkali. Geriausia šiam 
tikslui alkali forma yra Phillips 
Milk of Magnesia. Tik paimkit 
šaukštą šio nekenksmingo, be
veik beskonio preparato viena
me stikle vandens. Jis veikia 
tuojaus. Skilvis pasidaro saldus. 
Už penkių minučių jus vėl links
mas! Jūsų rėmuo, galvos skau
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne
virškinimas išnyko!

* Pažinkit Phillips Milk of Mag
nesia ir jus niekad daugiau ne
bevartosite šiurkščių metodų. 
Tai yra malonus būdas — veik
mingas būdas alkalinizuoti si
stemą; pašalinti rūgščių pervir
ši.

Phillips Milk of Magnesia bu
vo daktarų patariamas per virš 
50 metų. 25c ir 50c bonkutės vi
sose aptiekose. žiūrėkit, kad 
gautumėt tikrą.

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

(Apgarsinimas)

Lietuvoj leidžia enci
klopediją

Enciklopedijos redakciją su
daro: prof. Vacį. Biržišką — 
redaktorius, prof. Dovydaitis— 
viceredaktorius, prof. Lašas, 
prof. Krėve — Mickevičius, 
prof. Česnys ir V. Kvieska — 
skyrių redaktoriai, redakcijos 
nariai.

Kaip pranešama, leidėjas 
“Spaudos Fondas” jau susita
ręs su vad. “Katalikų akade
mija” dėl bendros enciklope
dijos. Jei dėl kurių dalykų,

M ergaičių Dresiukės 
mokykloms Atsi

darant

mergaičių dresiukių, pasiū
tos vienos iš svarbiausiuC 

rūbų siuvimo kompanijos 
Amerikoje. Pilni saizai. Ga-

8-14

98-1.49, 1.49- 1.98

Buy gloves with whot 
it savęs

N5ra reikalo moKėti 50c ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
košele. Lieterine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupintl 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar ką kitą. i 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

EXTRA! EXTRA!
RADIO PROGRAMAI PERKELTI 

Į SUBATOS VAKARUS

Subatomis iš Stoties W. C. F. L. 
970 kilocykles, nuo G iki 7 vai. 
vakare ir Ketvergais iš Sto
ties W. II. F. C. 1120 kilocykles, 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

ŽEMOS VASAROS KAINOS 
ANT RADIJŲ:

Atwater Kent, 7 tūbų, 
su viskuo, už ..............
R. C. A. Radiola, 10 tūbų, $8Q 
su viskuo, už ..................... “Iv
Sparton 9 lubų, 
su viskuo, 
Victor, 10 
su viskuo
Brunswick, 9 tūbų, 
su viskuo, už ......
Brunswick Radiola, su Fonogra
fu sykiu, su viskuo $98

UŽ ... 
tilbu, 
už ...

Zenith Radio, 9 tūbų 
už ..............................

Pirm negu pirksite Radio, pa
matykite Budriko krautuvėse. 
Radios visų Standard išdirbys- 
čių. Patys galite persitikrinti 
ir pamatyti sale prie šalies įvai
rius modelius.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

General Motors 
Radios

3343 S. Halsted St.
X. >

Vaikų Kelinės From Youih to Age
nų vilnų audeklo, cassimeres, 
Frcnch bock worslcds, su gražio
mis dryžomis, šviesių ar tamsių

98, 1.25, 1.98
ir augščiau

' Yra trys sunkus periodai mo
terie. ifyvenlm'e: kada mergraltS 
BubrfiBta t moterį, kada moterln 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Com pound pagelbsti 
atsteigtl normale sveikatą Ir 
gyvumą.

LYDIA E. PINKHAM’S 
VEGETABLJE COMPOUND 
LYDIA r.1 PINKHAM AJED. CO.. LYNN, MASS.

VAIKŲ IR MERGAIČIŲ Suktų siūlų kojines (pati-

tės, šiam išpardavimui lik
pora ....................................... 15c
MOTERŲ VIENO AR DVIEJŲ šmotų Vasarinės Dre- 
sės, pasiūtos iš Broadcloth, Picųues ir Voile, didelis 
spalvų įvairumas. Reguliarės vertes iki .$3.00, 
kol jų išteks CL 1
parduosime už ...........  ..........................

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaįzdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelj metų ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 Weat 26 StM kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

8514-16 Kooeevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzio 8902

THEM DAYS ARE GONE FOREVER Hoist This on Your Harmonica.

New

Digestible 
asmilk 

_ itself I

delight in
Cheese flavor

Štili anothcr Kraft-Phenix

new flavor addcd to cheesc.
In Velveeta all the valuablė 

properties of rich milk are 
rctaincd. Milk sugar, calcium 
and minorais. Good for eveiy^ 
oney including the childrcn. *

Velveeta spreads, slices, or

a half pound packagc today*

KRAFT 
y/elveeta

▼ The Delicious New Cheese Food

2433 W. 69th St.
Tel. Prospect 3140

J. N. Zewert & Co.
5339 S. Central Avė.

S. E. Cor. Archer and Central 
Tel. Prospect 8759
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The Lithuanian Daily News 

I'ublished Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Ne\vs Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
o f Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi- 
cago, UI. Telefonas Roosevelt 8500.

TERORO SĄMOKSLAS

Jau iš oficialės žinių agentūros “Eltos” pranešimo 
yra žinoma, kad pasikėsinimas prieš kriminalinės poli
cijos direktoriaus, pulk. Rusteikos, gyvybę buvo są
mokslo rezultatas. Suėmus pasikėsintojus, policija pa
tyrė, kad be tų dviejų asmenų dalyvavo sąmoksle ir ki
ti žmonės, ir ji jau suėmė 22 įtariamu sąmokslo dalyviu.

Iš Vokietijos spaudos dabar mes patiriame nauju 
įdomių detalių apie to sąmokslo tyrinėjimą. Po aten
tato prieš Rusteiką policija tuojaus ėmė daryti kratas 
pas žymesniuosius Voldemaro šalininkus, tarp kitų — 
ir pas Lietuvos teatro artistę Kurmytę.

Savo laiku, netrukus po Voldemaro pašalinimo iš 
valdžios, buvo gandų, kad artistės Kurmytės bute po
licija užtikusi nelegali susirinkimą ir padariusi keletą 
areštų. Voldemaro šalininkų eilėse, matyt, irgi nemen
ką rolę vaidina gražioji lytis.

Apie atentato tardymą dar pranešama, kad Rus
teikos užpuolikai prisipažinę, jogei sąmokslininkai esą 
suplanavę užmušti ir daugiau valdžios šulų, viso 12, 
būtent: teisingumo ministerj, vidaus ministerijos gene
ralinį sekretorių, armijos generalinio štabo viršininką, 
tautininkų partijos pirmininką ir k.

Plačiai užsimota, ar ne?
Tai šitaip mat kovoja viena tautininkų frakcija 

prieš kitą. “Tautos vadai”!
Tuo gi tarpu Lietuvos liaudis miestuose ir kaimuo

se tyli. Atrodo, kad ji ir tylės, iki neims griūti dikta
tūros kaimyniškose šalyse.

Visai teisingai vienas Lietuvos dienraštis pastebi, 
kad perversmas Lietuvoje buvo pamėgdžiojimas te 
“pučo”, kurį Lenkijoje padarė Pilsudskis. Pilsudskio 
diktatūra jau braška; net dalis legionininkų yra atsi
motus! nuo Pilsudskio garbintojų ir perėjusi į opozici
ją. Kai tas smarkaujantis Lenkijos maršalas bus ‘nu
verstas, tai ir Kauno reakcininkams teks pakuoti savo 
lagaminus.
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VARŠUVOS KONFERENCIJA

Varšuvoje susirinko astuonių, Lenkijos pakviestų, 
valstybių atstovai pasitarti žemės ūkio klausimais. 
Lenkai kvietė devynias valstybes: Suomiją, Estiją, Lat
viją, Lietuvą, Rumaniją, Čekoslovakiją, Vengriją, Ju
goslaviją ir Bulgariją; bet Lietuva, žinoma, atsisakė. 
Suomija taip pat atsiuntė, vietoje oficialės atstovybės, 
tik “tėmytojus”.

Viešai skelbiamas konferencijos tikslas yra ekono
minis: kaip apginti žemės ūkio šalių reikalus nuo pra
moningųjų šalių, kurios jas skriaudžia muitais ir kito
kiais budais. Bet galima numanyt, kad Varšuva, šauk
dama tą konferenciją, turėjo ir politinių siekinių. Jai 
yra svarbu turėti sąjungininkų kovoje prieš sovietų 
Rusiją ir prieš Vokietiją, ir jeigu tiktai jai seksis, ji 
bandys sulipdyti šioje konferencijoje politinį bloką, 
kuriame ji norėtų užimti vadovaujančią vietą.

Pasisekus įvykti šitokiam lenkų sumanymui, labai 
žymiai pablogėtų Lietuvos padėtis, nes Lietuva butų 
tuomet apsiausta priešų ne tik iš rytų, bet ir iš šiau
rės pusės. Ypatingai bloga Lietuvai yra tai, kad kon
ferencijoje sutiko dalyvauti artimiausieji Lietuvos kai
mynai, latviai. Ir jie yra patekę Varšuvos įtakon.

Tečiaus dar ne visa Latvija nori sekti paskui Var
šuvą. Sakysime, “Elta” paduoda žinią iš Rygos, kur 
sakoma, kad Latvijos socialdemokratai yra priešingi 
bendradarbiavimui su Lenkija. Esą, sąryšy su klausi
mu a.pie fl:ilyv:iviin;į Varšuvos konferencijoje, Latvijos 
socialdemokratų organas parašė griežtą straipsnį, ku

riame nurodo, kad Lenkija stengiasi išnaudoti šią kon
ferenciją ne ekonominiems, bet grynai politiniems 
tikslams. Toliaus:

“Laikraštis pabrėžia, kad, jeigu Latvija ir ga
lėtų pareikšti savo sutikimą dalyvauti tokioj kon
ferencijoj, tai tik, jei konferencijoj dalyvautų Lie
tuva ir Sovietų Rusija.”
Latvijoje, vadinasi, linksta Varšuvos pusėn deši

nės, atžagareiviškos^ partijos, bet ne socialistai. Lietu
vos tautininkai tečiaus toms dešinėms partijoms sim
patizuoja, o socialdemokratus šmeižia. Bepigu Lenki
jai, kad Lietuvą šiandie valdo žmonės, kurie neatski
ria, kas Lietuvos draugai, o kas priešai.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................................. $8.00
Pusei metu .............................. 4.00
Trims menesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiam ..............   1.50
Vienam mėnesiui ..................  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .......... _.................. 3c

. Savaitei ....................................... ’ 18c
Mėnesiui .............................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .................................. $7.00
k Pusei metu .............................. 3.50

Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviems mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75
^Lietuvon ir kitur užsieniuose

[Atpiginta]
Metams .................................. $8.00
Pusei metu .................................. 4.00
Trims mėnesiams .... .............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

DEMOKRATAI PRISIDĖJO 
PRIE SOCIALDEMOKRA

TŲ PARTIJOS

Nariai Vokietijos demokra
tų partijos, kurių neseniai jos 
vadai nutarė palaidoti, sutver
dami jos vietoje “valstybės 
partijų’’, vis dažniau stoja j 
socialdemokratų partijų. Keleto 
jų vardai jau buvo minėti 
“Naujienose’’. Dabar padavė 
prašymų dėl jstojimo j social
demokratų partijų buvęs Ka
raliaučiaus demoKratų partijos 
pirmininkas, Bialluch.

Savo pareiškime jisai sako, 
kad jisai yra pasiryžęs darbuo
tis pažangios socialės respubli
kos labui, todėl stoja į “galin
ga laisves ir tikro progreso 
partijų”. *

VERKIA DEL VOLDEMARO

Ir sandarietis Paulauskas, is 
So. Bostono, verkia, kad Vol
demaras tapo išgabentas į Pla
telių “poselenijų”. Sako: 

“Voldemaro politinis pra
laimėjimas reiškia smūgi 
Lietuvos progresyvėms (!) 
partijoms.” 
Kurioms? 

_j
PROVOKATORIŠKAS 

BURBULAS

Kauno laikraščiuose įdėta 
kone ištisas puslapis pasikal
bėjimo su kriminalinės polici
jos direktorium, pulk. Rustei
ka, apie buvusio politinio emi
granto Davidavičiaus “sensaci- 
nius” pasakojimus, khip jisai 
susekęs, kad “plečkaitininkai’,’ 
palaikų glaudžius santykius su 
Lietuvos socialdemokratais.

šioje vietoje jau buvo iš
reikšta nuomonė, kad tas Da- 
vidavičius, melagingai pasiva
dinęs “buvusiu Rygos ‘Darbi
ninkų Balso’ administrato
rium”, yra provokatorius, kurį 
Lietuvos žvalgyba vartoja 
tikslu apšmeižti Lietuvos so
cialistus. Spaudoje pasirodęs 
interview su pulk. Rusteika ši
tų nuomonę patvirtina. Krimi
nalinės policijos direktorius, 
pav. tvirtina, kad iš Davida
vičiaus jisai patyręs, jogei 
Plečkaitis, kuris dabar sėdi 
Prūsų kalėjime, susirašąs su 
Kaunu ir žymiais socialdemo
kratų veikėjais. Bet ve kas to- 
liaus pasakyta tame interview:

“Plečkaitis' labai įdomau
jasi žadama išleisti apie j j 
knyga. Minėtoj knygoj bus 
įrodyta, kaip jis išdavinėjo 
savo partijos draugus.” 
Matote, koki “glaudus santy

kiai” yra tarpe Plečkaičio ir 
Lietuvos socialdemokratų. Jie 
rengiasi išleisti apie jį knyga, 
kurioje bus įrodyta, kad jisai 
esąs išdavikas!

Pasikalbėjimo gale laikraščių 
atstovai užklausė Rusteikų, ar 
galima tvirtinti, kad Lietuvos 
socialdemokratų partijos atsa
kingi žmonės veda su plečkai- 
tininkais korespondencijų: gau
na iš emigrantų laiškus ir 
jiems rašo. Pasak “L. žinių”, 
i šitą klausimų buvo atsakyta 
taip:

“Dir. atsakė, kad policija 
tik turinti žinių, kad emig
rantai Liet, socialdemokra
tams rašo laiškus, bet ar 
Liet. soc. dem. emigrantų 
laiškus K^un.a. ir ar jiems 
rašo, dir. netvirtina. Taip 

jau Liet. soc. dem. netrau
kiami ir tieson.”
Aiškiaus pasakius, Lietuvos 

žvalgyba neturi jokių įrodymų 
apie susirašinėjimų tarpe “pleč- 
kaitininkų” ir Lietuvos social
demokratų. Ji žino tiktai tiek, 
kad tūli provokatoriai, įsimaišę 
į emigrantų tarpą, rašinėja 
laiškus į Kaunu socialdemokra
tų veikėjams, bandydami juos 
įpainioti į žvalgybos tinklų. 
Kaip matyt iš Rusteikos pa
reiškimų, šitas provokatorių 
darbas iki šiol nedavė vaisių.

SUKTYBĖS IR IŠEIKVOJI
MAI KATALIKŲ KOOPE

RACIJOSE

Nuo to laiko, kai Lietuvos 
klerikalams išsprūdo iš rankų 
valdžia, ėmė bankrutuoti viena 
po kitos jų ekonominės orga
nizacijos ir įstaigos. Subankru
tavo jų Ūkininkų Sąjunga, vi
sa eile bankelių ir vartotojų 
draugijų. Apie pabaigą 1928 
m. nutarė likviduotis ir katali
kų kooperatyvų centras.

Bet ne gana to, kad klerika
lų bizniai bankrutuoja. Jiems 
užsidarant, kyla skandalai, pa
aiškėjus, kad tų biznių vedime 
buvo daroma visokių suktybių. 
Skandalo išvengti nepavyko ir 
klerikaliniam kooperacijų cent
rui. Likviduojant jo reikalus, 
dabar iškilo aikštėn, kad jo 
knygos vedamos apgavingai, 
kad jo pinigai buvo eikvojami 
neteisėtiems išmokėjimams ir 
t. t. Surasta tiek daug krimi
nalinio pobūdžio dalykų, kad 
katalikų kooperatyvų centro 
reikalai gal būt bus perduoti 
teismui išnagrinėti.

Apie susektas apgavystes 
katalikų kooperatyvų centre 

‘/L. žinios” tarp ko kito rašo:
“Su nariais valdyba elgias 

nekorektiškai. Pav., 1925 m. 
koop. turėjo 32,000 lt. nuo
stolių, o balansuose pažymė
ta 6,257 lt. gryno pelno. O 
kai’ Kred. insp. atstovas pra
vedė tikslią kontrolę (revi
ziją. — “N.“ Red.), tai nuo
stolių rado net 53,000 lt. 
Kred. insp. atstovas padarė 
pastabą, bet tada... niekas 
iš to neišėjo.

“Knygose ir sąskaitose 
padaryta įvairios kombinaci
jos: paduoti neteisingi kre
ditoriai ir debitoriai...

“1926 m. (valdybos' posė
džio 22 protokolo nr.) Ūki
ninkų Sąjungai agitacijos 
reikalams paskiriama 15,000 
litų.

“Tai tokia tvarka buvo 
ekonomių ė j e o rga n i zac i j o j e. 
O dabar tų1 kombinacijų pro
logas eina į Kauno apygar
dos teismą, nes konkursų 
valdyba energingai studijuo
ja katalikų koop. centro 
kriminalius momentus ir 
tardo.”
Tos organizacijos priešakyje 

stovėjo šie klerikalų šulai: F. 
Mikšys, A. Kubilius, D. Trima
kas, Dervaitis, veterinarijos 
gydytojas Brundza ir V. Bile- 
vičius.

ĮVAIRENYBES
Rožių aliejus

Rožių aliejus yra pagrindinė 
medžiaga, iš kurios gaminami 
kvepalai. Joks geras kvepalas 
negali būti padarytas be rožių 
aliejaus.

Rožių aliejus yra gamina
mas daugiausia Bulgarijoj, va
dinamam rožių slėny. Tarp Sta
rą Pianiną ir Sredna Gora, pie
tų Bulgarijoj, ūkininkai augi
na tiktai rožes, kaip kad pietų 
Fra nei joj — vynuoges, o musų 
krašte—javus. Rožių aliejaus 
gamybos centras yra Karlovo 
miestas. Ten yra rožių alie
jaus fabrikai, į kur'aplinkiniai 
ūkininkai suvežą nuskintas ro
žes.

Rožių skynimas tęsiasi nuo 
gegužės vidurio lig birželio vi
durio, t. y. lygiai vieną mėnesį. 
Rožės yra pačių paprasčiausių 
rūšių. Aliejui gaminti yra ski
nami tik pražydę žiedai. Jie 

skinami prieš saules tekėjimą, 
kraunami į maišus ir vežami 
fabrikam Už vieną kilogramą 
rožių žiedų lapukų fabrikai 
moka beveik du litus. Vienam 
kilogramui rožių aliejaus pa
gaminti reikia lig 3,000 : kilo
gramų rožių žiedų lapų. Kilo
gramas rožių aliejaus kaštuoja 
daugiau kaip 7,000 litų.

Aliejaus gaminimas labai 
paprasta. Atvežti fabrikan ro
žių žiedų lapai yra suverčiami 
į didelius katilus su verdančiu 
vandeniu, kuriuose labai ilgai 

yra vįrinami, kol esąs juose 
aliejus ištirpsta vandeny. Po 
to vanduo iš katilo išleidžia
mas į kitus katilus, kuriuose 
tam tikrais budais išskiria 
aliejų iš vandens. Iš viso Bul
garijoj kasmet pagaminama 
ligi 1600 kilogramų rožių 
aliejaus. Pusę viso gaunamo 
aliejaus nuperka Francija. 
Trečdalį— Amerika, o likusią 
dalį—Anglija ir Vokietija.

Atsižvelgiant į rožių alie
jaus'. brangumą, buvo mėgina
ma jį pagaminti dirbtinu budu, 
bet be, jokio pasisekimo. Indi
joj auga žolė, vadinama tere- 
šė, iš kurios gali būti gamina-

j E. T. A. Hoffman Vertė J. Pronskus jį

Velnio Eliksyras |
(Tęsinys)

— Tiek yra parašyta visose 
legendose; bet toliau tame ypa
tingame dokumente, kurį mes 
turime apie švento Antano vi
ziją; yra pasakyta, kad nela
basis, pasikeldamas eiti, paliko 
žolėje keletą tų savo bonkų, 
kurias' šv. Antanas skubiai pa
ėmė į savo urvą ir paslėpė, bi
jodamas, k>ad ir tyruose gali 
koks nors paklydęs arba net 
jo mokinys paragauti to bai
saus gėrimo ir amžinai pražū
ti. — Netikėtai, toliau pasako
ja šventas dokumentas, vieną 
kartą šventas Antanas atida
ręs vieną bonką; iš jos pradė
jo garuoti nepaprastas svaigi
nantis garas' ir šventąjį apsu
pę visokį šlykštus, protą mai
šantys pragaro vaizdai, jį norė
ję įvairiais gundinančiais elge
siais suvilioti, kol jis sunkiau
siu pasninku ir maldomis jų 
nepravaręs. — Šioje dėžutėje 
taigi randasi viena tokia bon- 
ka su velnio eliksyru, kaipo pa
laikąs šv. Antano, ir dokumen
tai yra tiek autentingi ir tik
ri, jog šiame atvejy vargu bė
ra galima abejoti, kad ši bon- 
ka tikrai šventam Antanui mi
rus rasta yra tarpe jo palaikų. 
Pagaliau, aš galiu užtikrinti, 
mielas broli Medardai, kad 
kiek kartų aš šią bonką, taip, 
vien šią dėžutę, kur ji randa
si uždaryta, palytėj u, mane 
apima neišaiškinamas viduji
nis pasibiaurėjimas, taip, man 
rodosi, aš jaučiu kokį tai keis
ta kvapą, kurs mane svaigina 
ir kartu iššaukia dvasios neri
mą, kurs man paskui net mels
tis trukdo. Tuo tarpu aš tvir
ta malda stengiuos nugalėti tą 
blogą ūpą, kurs, aišku, kįla iš 
kokios nors priešingos (galybės, 
nors' stačiai ir netikėčiau į be
tarpį nelabojo veikimą. Tu, 
mielas broli Medardai, kurs 
dar tebėsi toks jaunas, kurs 
visa, ką tik tavo svetimos pa
jėgos sukeltoji Vaidentuvė 
vaizduoja, matai gyvesnėse ir 
šviesesnėse spalvose, kurs, lyg 
narsus, bet dar neprityręs’ kar- 
rys, nors stiprus kovoj, bet 
galbūt perdrąsus, eidamas prieš 
negalimą, savo pajėgoms per
daug pasitiki, aš patariu šjios 
dėžutės niekados neatidaryti, 
arba gal tik po ilgų metų, 
kad ji tavo žingeidumo nepik
tintų, padėk ją kuotoliausia iš 
tavo akių.” —

i
Brolis Cirilius uždarė paslap

tingąją dėžutę atgal į spintą, 
kurioj ji buvo pirma, ir atida
vė man visą raktų ryšulį, ku- 
viame kabojo ir raktius nuo tos 
spintos. Visas šis papasakoji
mas padarė į mane ypatingo 
įspūdžio, bet juo labiau savy 
jaučiau augant žingeidumą pa
matyti tą stebėtiną relikviją^ 
juo labiau, atsimindamas bro
lio Civilio įspėjimą, stengiausi 
visais budais jo atsikratyti. 
Kai Civilius mane paliko, aš 
dar kartą peržiurėjau patikė
tąsias man šventenybes, ir pa
galiau išėmiau raktelį, kurs tą 
pavojingą spintą uždarė, iš ry
šulio ir paslėpiau jį giliai sa

mas panašas j rožių aliejus, 
kurį cheminiu budu sunku at
skirti nuo tikrojo. Tačiau ro
žių aliejaus fabrikantai ir pirk
liai tuojau iš kvapo atskiria iš 
terešės gamintą aliejų nuo tik
rojo, taip kad prigauti yra 
sunku. Užsieninės firmos per
ka rožių aliejų tik iš rimtų, 
patikimų bulgarų pramoninin
kų.

Kaip sakyta, be rožių alie
jaus negalima pagaminti jo
kių gerų kvepalų. Todėl su
prantama, dėl ko Franci j a dau
giausia perkasi rožių aliejaus: 
jis reikalingas kvepalų gamy
bai, kurios srity franeuzai už
ima pirmą vietą pasauly. “T.”.

vo rašomajame pulte po raš
tais. —
Medardas rado savy iškalbos 
talentą ir ėmė įsivaizduoti esąs 

viršžmogis išganytojas

Seminarijos profesorių tarpe 
buvo vienas labai geras kalbė
tojus; kiekvieną sykį, kai jis 
sakydavo pamokslą, būdavo 
bažnyčia perpildyta; ugninė jo 
žodžių srovė pagaudavo visus, 
uždegdama širdyse, giliausį die
votumą. Jo puikiok įkvėptos 
kalbos ir man smegdavo į šir
dį, bet kaip tik aš šį talentin
gąjį kalbėtoją norėdavau pa
girti, man rodėsi, lyg many ko
kia tai vidaus pajėga ragino 
su juo susilyginti. Pasidavęs 
jai. pradėjau sakyti pamoks
lus pats vienas savo vieninga
me kambary, įeidamas į tikrą 
pagavimą, kol pagaliau man 
pavyko savo žodžius pagauti ir 
užrašyti. —

Brolis, kurs sakydavo vienuo
lyne pamokslus, matomai pra
dėjo silpnėti, jo kalbos beplau
kė lyg baigiantis išdžiūti upelis, 
ir perdaug ištęstoji kalba, kuri 
rodė idėjų ir žodžių trukumą, 
kadangi jis kalbėjo be koncepto, 
pradėjo jo kalbos darytis nepa
kenčiamai ilgos, kad prieš ameji 
didžioji parapijos dalis', lyg nuo 
bereikšmingo, monotoninio ma
lūno tarškėjimo, pradėjo užmig
ti ir tik vargonų balsais bebuvo 
galima prikelti. (Prioras Leonar
das, tiesai, buvo puikus kalbėto
jas, bet jis nemėgdavo pamok
slų sakyti, kadangi dėl senyvų 
metų tai jį labai vargindavo, o 
šiaip vienuolyne nebebuvo nie
ko, kas butų galėjęs užimti ano 
nustipusiojo brolio vietą. Leo
nardas kartą prisiminė, man dėl 
šio blogumo, kurs bažnyčiai ati
traukė daugelį lankytojų; aš pa
sidrąsinau ir pasakiau jam, kad 
aš jau seminarijoj jaučiau pa
šaukimą pamokslus sakyti ir ke
letą dvasiškų prakalbų turiu už
sirašęs. Jis pareikalavo jam pa
rodyt ir taip paliko jomis paten
kintas, kad pradėjo spirti mane 
jau ateinantį šventadienį pamė
ginti sakyti pamokslą; man tik
rai pasiseksią, nes pati prigim
tis mane visu aprūpinusi, kas 
yra reikalinga geram sakyklos 
kalbėtojui, būtent: patraukian
čia išvaizda, reikšmingu veidu 
ir stipriu toningu balsu. Kas lie
čia išorinį užsilaikymą, tikrus 
gestus, Leonardas apsiėmė, mane 
pats pamokinti. Šventadienis 
atėjo, bažnyčia buvo pilnesnė 
kaip paprastai, ir aš iro be są
jūdžio palipau į sakyklą.

Pradžioj kalbos sekiau rank
raštį, ir Leonardas paskui man 
Hjakė, kad aš kalbėjau drebančiu 
bateu, kurs kaip tik atatik^H 
dievotiems jaudinantiems išva
džiojimams, kuriais prasidėjo 
mano kalbai, ir dauguma tai lai
kę ypatingai veikiančiu kalbėto
jo patentu. Bet greitai pasidarė 
lyg many butų sušvitėjusi de
ganti dąngiško pagavimo -ki
birkštis —užmiršau ir rankraštį, 
visiškai atsidaviau momento 
apystovoms. Jaučiau, kaip vi
sose gyslose kaito ir virė krau
jas —girdėjau savo balsą griau- 
jant bažnyčios skliaustuose 
mačiau savo iškeltą galvą, savo 
išskėstas rankas, lyg dvasios pa

gavimo spinduliais apsiaustas. 
—Kalbą baugiau suglausdamas 
visa, kas šventa, kilnu, į vieną 
sentenciją, lyg į kokį degantį 
fokusą. Įspūdis pasidarė nepap
rastas, negirdėtas. Paskui mano 
žodžius nuaidėjo didis verksmas 
—savaime pro lupas išsiveržę 
maldingos nuotaikos šukavimai

garsi malda. Broliai, stebėda
miesi, sveikino mane. Leonar
das mane apkabino, jis vadino 
mane vienuolyno pasididžiavi
mu. Mano garsas greitai prasi
platino, ir, norėdami išgirsti 
brolį Medardą, dar valandą prieš 
varpams skambinant, į neperdi- 
delę vienuolyno bažnyčią pra
dėjo spaustis geresnioji, labiau 
apsišvietusioji miesto gyventojų 
dalis.Drauge su pasisekimu kilo 
mano pastanga ir susirūpinimas 
duoti savo kalboms karščiausios 
ugnies, apskirtame ir vikrumo. 
Vis labiau sekėsi man pagauti 
klausytojus. Pągarba, kurią pra
dėta man visur, kur aš buvau 
ar ėjau reikšti, vis labiau ir la
biau kilo bemažko lyg prieš ko
kį šventąjį. Miestą pagavo reli
ginis pamišimas, visi dėl mažiau
sios progos, net paprastomis 
savaitės dienomis plūdo i vic- 
nuolyjią, pamatyti brolį Me<lar- 
dą, su juo pakalbėti. —Many 
pradėjo augti mintis, kad aš 
esu koks nors yptingas dangaus

Medardo gaivalinga prigimtis 
pradeda nerimti vienuolyno 
mūruose ir jis pats to nejus
damas ima nebeapkęsti savo 

suvaržytos aplinkumos 

išrinktinis. Paslaptingos apysto- 
vos man gimstant šventoj vie
toj, už mano tėvo nuodėmes, 
stebuklingi prietykiai mano 
pirmųjų kūdikystės metų, ‘vi
sa rodė į tai, kad mano dva
sia betarpiai susisiekdama su 
dangum, tuo pačiu jau yra pa
kilusi viršuj žemės ir aš pri
klausau ne pasauliui, ne žmo
nėms, kuriems' išganymą ir pa
guodą tiekti aš čia klaidžioju 
ant žemės. Dabar man buvo 
aišku, kad anas senasis piligri
mas Šventojoj Liepoj buvo 
šventas Juozapas, o tas ste
buklingas vaikelis — pats Jė
zus, kurs mane sveikino kaipo 
šventąjį, kuriam skirta ant že
mės klaidžioti.

Bet juo visa tai vaizdžiau 
prieš mano sielą atsistojo, juo 
labiau nepakenčiamos slegian
čios pasidarė mano apystovos. 
Dvasios ramybė ir nuotaika, 
kurios manęs niekuomet neap- 
leisdavo, dingo iš mano sielos 
kiekvienas gyvesnis brolių iš-’ 
sireiškimas, prioro draugišku
mas, pradėjo many sukelti 
priešingą apmaudą. Jie turėjo 
many pripažinti šventąjį, daug 
aukščiau už juos' stovintį, pul
ti ant kelių ir maldauti mano 
užtarimo prieš Dievo sostą. 
Priešingai aš juos laikiau pa
skendusiais pražūtingame at
kaklume. Net savo kalbose 
įpindavau tam tikrų palygini
mų, rodančių į tai, kad išaušo 
panaši brėkštančios aušros 
spinduliams stebuklinga gady
ne, kurioj parapijos išrinktie
siems nešdamas paguodą ir 
palaikymą ant žemės vaikščio
ja Dievo rinktinys. Savo įsi
vaizduotą pasiuntinybę apipil
davau mistiškais vaizdais, ku
rie lyg kokie nepažįstami me
nai juo labiau veikė į minią, 
juo mažiau ji juos suprato. Le
onardas matomai darėsi prie 
manęs * šaltesnis, jis vengė be 
liudininkų su manim kalbėli, 
bet vieną kartą, kai mudu, nė 
vieno brolio drauge nesant, su- 
sidurfiva vienuolyno sodo ale- 
joj, ji» nebeišlaikė: “Negaliu 
tau nutylėti, mielas broli Me
dardai, kad tu nuo kai kurio 
laiko savo visu elgesiu man 
nebepatinki. — Kažin kas at
sirado . tavo sieloj, kas tave 
traukia nuo dievoto gyvenimo 
paprastumo. Tavo kalbose vieš
patauja priešinga tamsuma, iš 
kurios dar tik kai ka$ nedrįs
ta pasirodyti, kas tave su ma
nim' ant visuomet perskirtų. 
Leisk man būti atviram!

(Bus daugiau)
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Darbo Šventė Chicago je
Darbo Dienai išpuolė viena 

gražiausių dienų. Pirmadienį 
visos krautuvės ir ofisai užda
ryti. žmonės šventadieniškai 
apsirengę išsipylė į priemies
čius. Soldier Field stadiume vy
ko Chicagos organizuotų dar
bininkų ceremonijos. Nuo 1 vai. 
popiet pradėjo rinktis organi
zacijos su savo vėliavomis ir 
plakatais, ir apie 2 vai. jau di
džioji dalis sėdynių buvo už
imta.

Kiek po dviejų prasidėjo or
ganizacijų procesija ir lyderių 
kalbos. Net Darbo Federacijos 
prezidento Green kalba buvo 
perduota ppr radio iš New Yor-

tas Paul Lipipski pasidavė po
licijai ir paleistas už $15,000 
užstatą, kaltinamas banko kri- 
zio dalyviu. Banko sekretorius 
Sali k esąs padaręs bankui ir 
asociacijai nuostolių $226,000. 
Tardomas Salik išdavęs ir pre
zidentą Lipinskį.

Kaip gandai suklaidino 
žmones

Įluselundo bankas geriausioj 
padėty

Pereitą sąvaitę Itoselande 
buvo didelio sujudimo dienos. 
Karkas paleido gandus, kad 
Hoseland State Sa'vings Bank 
reikalai esą blogi ir gandas kaip 
epidemija paplito tamsesnių gy
ventojų tarpe. Visi depozito- 
riai puolė atsiimti indelius. Ypa
tingai buvo nugąsdinti darbi
ninkai, kurie net darbą pame
tę skubėjo savo mažų sutaupą 
atsiimti.

Banke atėjusieji pastebėjo,

valiai ir visi 36 susikimšo į 
6 kebus. Nęrs aplinkui dan- 
goražiai styrojo, masiviniai til
tai kilnojosi, elevatoriai laiks- 
tė, gatvėse tikra velųiava dū
ko, skočmanai nieko nematė, j 
nieką nežiūrėjo, tik visą laiką 
karštai kalbėjo apie tai, kaip 
gera, kad galima už vieną žmo
gaus mokesni šešiems važiuoti.

Vakare bankete skočmanams 
advokatas Peter Martin suju
dęs kalbėjo, kad namie, sako, 
mes labai retaj tevažiuojame 
taksi kebais, nes ten reikia mo
kėti* atskirai už kiekvienų žmo
gų, bet čia, sako išeina šešis 
kartus pigiau ir už tą pačią 
kainą galima 6 kart toliau va
žiuoti.

Ar norite tyro vandens?
Chicagos balsuotojai lapkri

čio 4 d. turės nubalsuoti re
ferendumo keliu klausimą “Ar 
miesto taryba turi išleisti ordi- 
nansą* parūpinti filtruoto van
dens tiekimą Chicagos gyven
tojų sveikatos labui?” Filtruo
tas vanduo kainuosiąs dviem 
centais daugiau ant 1000 ga
lionų. Jokių ypatingų taksų ne
busią.

Įjetuves Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Phone

Hemlock 11252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets it> 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Lietuviai Gydytojai

ko.

Banditas mokino moterį 
padorumo

Elevatoriuje, besileidžiant že
mėn iš trylikto aukšto, viena
me name 2920 Commonvvealth 
avė. trys banditai užpuolė 6 
turtingus žmones, iš kurių at
ėmė brangenybių $11,000 ver
tės. Viena ponia Cdadys Meyer 
bandė paslėpti savo $1,500 ver
tės žiedą, bet netikėtai žiedas 
nukrito, ir vienas banditas tai 
pastebėjęs sušuko: “Lady, aš 
maniau tamstą esant padorią 
moterį!” ir paėmęs žiedą dar 
rado pas ją du kitu vertus 
$1,000. Kita' ponia netekus sa
vo $500 vertės žiedo paleido 
ašaras. Banditas jai žiedą su
grąžino. Baigę darbą banditai 
elevatorių pasiuntė į viršų, c 
patys išėjo.

Maniakas dar vieną 
moterį pagrobė

South Bendo, Ind. pereitą 
šeštadieni žmonės pamatė kaip 
vienas vyras įtraukęs moterį 
savo karau ją mušdamas per 
galvą nuvažiavo. Ką tilv pirma 
to tas pats buvo įsivyliojęs ki
tą mergaitę 16 metų, bet tai 
pradėjus rėkti, ją išstūmė iš 
karo.

Bijoma, kad tai bus pats be
protis, kurs šiomis dienomis pa
vogė jauną mergaitę, ją žvė
riškai išniekino ir nužudė. Vi
sa apylinkė sukelta ant kojų, 
bet dar žmogžudis nepagau
tas.

Dar viena geng'sterių 
auka

VVisconsin ežerų krašte, toj 
pat vietoj, kur tapo nušautas 
žūta, dabar trys karai pasivi
jo vieną Mihva'ukee šoferį Neu- 
man ir jį sušaudė. Chicagos 
autoritetai jėško ginklų parda
vėjo, kurs esąs Zutos gengei 
pardavęs vienu kartu ar 50 
šautuvų, šautuvų pardavėjų ba
zė susekta esant Gary, Ind.

kad jiems pinigus bankas iš
moka be mažiausio pasiprieši
nimo ir kad daugelis kitų .ypač 
stambesnių biznierių atneša 
naujus depozitus bankam Greit 
patirta, kad gandai buvo ne 
tik be pamato, bet greičiausia 
buvo arba koks nesusipratimas 
arba kieno nors pikta valia. 
Bankas buvo geriausiame sto
vy, kuo žmonės patys persi
tikrino. Išėmusieji pradėjo neš
ti atgal savo pinigus, ir po po
ros dienų vėl veik visi depo
zitai grįžo. “The Calumct In- 
dex” rašo, kad kokia tai mote
rėlė platkus buvo paleidus.

Tokių gandų jau nekartą at
sitinka ir žmonės lengvai pa
siduodami tik patys nukenčia.

Teatro žvaigždė atvyko 
draiveriy mokinti

Chicagon atvyko iš llolly- 
vvood teatro žvaigždė Miss 
Hunt, kuri žada visoj Illinois 
valstijoj imtis kampanijos, kad 
žmonės atsargiau važiuotų au
tomobiliais. Tą darbą artistė 
varysianti per movies teatrus, 
pamfletus ir prakalbomis. Jai 
žada padėti organizacijos ir val
džia.

“Dvasios” nugalabijo 
dvasininką

Vakar iššoko per langą nuo 
antro aukšto, 827 Gilpin place, 
vienas didelis grekų spirituali- 
stas, dvasių gaudytojas, kerė
tojas ir šiaip žinomas šariatu- 

j nas Christi Vlahos. Jį išvijęs 
i pro langą koks tai žmogus, p 
ėjęs į kambarį su revolveriu ii 
pradėjęs šaudyt į spiritualistą.

I žmušikas išėjęs į gatvę dar 
peiliu subadė iššokusį ir pri- 
simušusĮ dvasininką. Vlahos 
kambary rasta keli džiovinti 
šikšnosparniai, kuriuos jis su
malęs į miltus duodavęs pa
cientams gerti kaip “meilės vai
stus”. Spėjama, kurs nors pa
cientas džiovintų šikšnosparnių 
prigirdytas bus jį patį nužu
dęs.

Sijono galybe
Ilgos dresės užmuša džezą. Se

noviški šokiai žada dideli 
prieaugli.

Šokių profesorius Sheehy ką 
tik pareiškė, kad su ligomis 
dresėmis prasideda didelė re
voliucija balrumiuose. Džezą 
jau galima skaityti kaip ir 
mirti nuteistu, į jo vietą grįž
ta meliodingi, romantiški se
novės šokiai.

Senovės šokiai su savim ne
ša didelę “reakciją”. Jau šo
kėjas vyras nebenori spardytis 
bile su papurgalve, bet nori 
kad prie jo peties butų prisi
glaudusi arba tikra “saldžia- 
širdė”, arba visai netolima jai. 
Grįžtantis romantiškumas ža
dąs labai daug naujų vedybų 
ateinantį pavasarį, na ir, žino
ma, didesnio prieauglio, kaip 
neišvengiama pasekmė.

Be to su senais šokiais pra
deda virtinėmis grįžti į balru- 
mius seni žmonės, kurie užėjus 
džezo erai buvo visiškai pasi
traukę, nenorėdami arba nepa
jėgdami su “flaperkomis” sy
kiu spardytis.

po tėvais Gužauskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 30 dieną, 1:30 valandą 
ryte. 19 30 m.. gimus Raseinių 
apskr., Kražių parap., Pupėnų 
kaime. Amerikoj išgyveno 2 5 me
tus. Paliko dideliame nubudime
dukterį Heleną. žentų J. Vebell, 
tris sūnūs — Albinų, Stanislovų 
ir Aleksandrų, du pusbrolius — 
Kazimierą ir Antaną Gužauskus, 
seserį Olesę, švogerj Ka/.imierų 
Vaitkų St. Joscph, Mo„ švogerį 
Kazimierą Jasutį ir gimines, o Lie
tuvoj pusbrolį Jurgį Gužauską. 
Kūnas pašarvotas randasi 4021 S. 
Maplewood Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, rug
sėjo 3 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į Nekalto Prasidėjimo P. Šv. pa
rapijos bažnyčių. kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už. velionės 
sielų, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juzefos Rubikienės,
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame.
Duktė, Žentas, Sunai, 
Pusbroliai, Sesuo, Švoyeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tcl. Yards 1741

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 West Marquette Rd. Va|an- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospcct 1930. .

Senas ofisas toj ’pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rcz. 
6 64 1 So. Albany Avė. Tel. Prospcct 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

______________________

Įvairus Gydytojai

GYDO

Skelbimai Naujienose 
duoda. naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Graboriai
Telefonas Yards 1138 ,

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

sTd.TaČHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tcl. Rooscvclt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tcl. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sųži- 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 We$t 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

A. MONTVID, M. D.
J579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia •

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Vįršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktų, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur,
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 75 8 9

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandoj:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virginia 0030 
Rcz. Tol. Ven Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
(i iki 8 vakaro. Nedėlioni nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North Slde 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

A. K. Rutkauskas, M. D.
444 2 South VJestern Avenue

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3 i 02 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų.

Advokatai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tcl. Lafayette 4146

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Ardher Avė.
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėle už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Grobs Avė.

Tel. Yards 4317

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

Dr. JOHN SMETANA

Optometristas
Akių Ekspertas ir pritaikymo akiniu
1801 S. ASHLAND AVENUE
l’latt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:80 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Pilone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

OKA. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tcl. Calumet 3 294 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė i naują vieta po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šaliniai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se viso.se miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

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

Tel. Kcnwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 8483 x

DR. MARGERIS
Gydvtojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų.

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergų. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto 

■ ■■■•.....-<-o------------
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A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street,
Room 1701 TeE Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S’. Halsted St. tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios ▼.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Phone Ęoulevard 3697 
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas

127 North Dearborn St.
Room 928

Tcl. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė, 

Tel. Pullman 5950 
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatouiis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Ąrti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Sėdėtojai sumušė po- 
licicistą

Garfield Parke pereitą penk
tadienį buvo toks incidentas; 
trys “džentelmonai” Moore, 
Faulkner ii- Hanley susitarė 
sėdėti aut suolo taip ilgai, kol 
vienas jų laimės čempionatą.

Pasėdėjus penkias valandas, 
atėjo policistas Herbert Welch 
ir paklausė: “Kas, girdi, per 
idėja sėdėti? Jus jau sėdite 
kelias valandas, tad verčiau 
mu.filikitės.” “Sportininkai” už
sigavo ir nutarė policistą pa
mokinti padorumo. Pradėjo jį 
kulti. Bet policisto butą vik
raus, ir du priplojęs, trečią kul
ka sustabdęs, visus nusivedė 
pas teisėją. ' i ' '

Lenku banko preziden
tas pasidavė

llammond, Ind. lenkų banko 
Northern Trust & Savings 
Bank ir First Polish Building 
and Loan Association preziden-

Atstatys Fort Dearborn
Prie ežero ir 26 gatvės pra- 

I dedama atstatymas Fort Dear- 
Įborn, tai yra pirmosios Chica- 
igos tvirtovės, kuria buvo pa- 
statę pirmieji pionieriai ir ku
rios įgulą vėliau ligi vieno iš
naikino indionai. Fortas yra 
statomas Chicago pasaulinėj 
parodai 1933 metams.

Skąčmanų anekdotas
Vakar atvažiavo į Chicago 36 

nariai Škotlandijos Chamber 
of Commerce delegacijos, kuri 
lankosi po Kanadą, ir SuV. Val
stijas studijuodami miestus.

Chict-go Asociation of Com
merce surengė skočmanams di
delį priėmimą, bet pirma jie 
nutarė pasivažinėti po miestą 
apžiūrėti, ir pasišaukė taksi 
cabs. Bet koks jų buvo nusi
stebėjimas, kai jie sužinojo, 
kad galima viename cab už. tą 
pačią taksą važiuoti šešiems.

Skočmanai nutarė pasinau
doti proga ir prisivažinėti ligi

AUGUSTINAS BRASAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 31 dienų. 2:30 y. ryte, 
1930 m., sulaukęs 5 6 m. am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Mažeikių 
apskr., Lieplaukės parap.. Braz
deikių kaime. Gyveno Amerikoj 
29 metus. Paliko dideliame nu
liudime anūkę Stanislavų — bro
lio Juozapo dukterį ir draugus, o 
Lietuvoj ,du broliu — Juozapų ir 
Antanų. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 11 527 Prairie Avė., Kcnsing- 
ton, III.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 3 die
nų. 8 vai. ryto iš namų į Visų 
Šventų parapijos bažnyčių, kurię- 
jc atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Augustino Braso 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimų ir atsisveikini
mų.

Nubudę liekame.

Anūkė, Giminės 
ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis. Telefonas Yards 
1741.

■

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Vai.; 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 So. Mapleivood Avė.

Telefonas Rcpublic 7868

TIK SUGR[ŽŲS Iš EUROPOS
Phone Armitage 2822 »

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 
Cor. Wasbington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3 794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso, ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų įr vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

J. F. RADZIUS
PIGIAŲSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todel,< kad 
priklausai* prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:'
3238 S. Halsted St.

Tcl. Victory 4088

Rcz. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z, ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South • Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

* Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. T/l. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Hezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525 .
---- O----

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS ,

721 First National Bank Building
38 SU. DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St.

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

Telefonas Yards 0994Phone Boulevard 1401 leleionas Yards 09^

DR. v. A. SIMKUS Dr. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 South Halsted St

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 diepų. 2 iki 3 po piet.
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.

Rez. Telephone Plaza 3202

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas i

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell St. r
Tel. Republic 9723

viso.se


NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių 
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Vincą Sumušė 
Aleliuną

(Jansonas nutrenkė lenką

Aleliu- 
palipo 
metų 

vilkas,

Pereitą sekmadienį Justice 
Parke įvyko kombinuotos rung
tynės: ristynės ir boksas. Ris- 
tynės buvo tarpe lietuvio Jack 
(Jansono ir kokio tai lenko. Mat 
išėjo taip: Gansonas turėjo ris
tis su rusu Borisovu, bet Bo
risovas dėl ko tai pats negalė
damas atvykti atsiuntė savo 
draugą, lenką. Lenkas išrodė 
gana drūtas, nors mažesnis už 
(Jansoną, bet pakankamai stip
rus ir vikrus. Lenkas pradžioj 
kelis kartus buvo pagavęs (Jan
soną už galvos ir rankų, ku
rias laužė kiek išgalėdamas. 
Gansonas valandomis žaidė su 
lenku, nelyginant katė su pe
le, bet pagaliau, matyt, lenkas 
jį įkaitino, ir Gansonas paėmė 
lenką ant pečių ir lyg pelų 
maišą tvojo į grindis, kad net 
grįndis įlūžo. Lenkas buvo baig
tas ir pasilsėjęs ant - matraco 
išlindo pro virves, pareikšda
mas, kad daugiau nebenori. To
kiu budu Gansonas laimėjo pir
mame raunde.

Po to tapo sujėškotas 
nas ir abudu su Vinča 
į ringą. Aleliunas jau 
matęs ir matyt senas
atėjo į savo kampą ir galvą 
iškėlęs laukia skambučio. Ro
dos, patį krokodilą sulaužys! 
“Baby Face”\ Vinča atrodo ge
ras, naivus ir nedrąsus “bei- 
bė”, kurs pats nežino kas ir 
kokiu tikslu jį čia pastatė prieš 
žiūrėtojų akis.

Galop apsipirštiniavo, atsisto
jo kiekvienas savo kampe ir 
laukia. Skambutis. Referi, jau
nas Ray Zimontas, Dr. Zimonto 
vyresnis sūnūs, bokserius ap
čiupinėja ypatingai Aleliuną, ar 
neįsikišo akmenuką į pirštines, 
suvedė ir suleido. Aleliunas iš
sišiepė, susilenkė. Vinča paukš
telėjo Aleliunui per nosį, ir ta
po perskirti. Pasirodė, kad len
kas krisdamas buvo grindis į- 
laužęs, ir boksininkai pradėjo 
klimpti. Tapo pataisytos grin
dis. Valančius paskelbė, kad pir
masis susikibimas nesiskaito, ir 
dabar pradės visai išnaujo. Va
dinas, pirmasis Vinčos kumš
tis Alelimfui paliko kaip ir ma
garyčioms.

Roundai po 3 minutes, per
traukos po 1 minutę. Aleliu
nas, pirma buvęs ristikas ir 
kaip sako, jau 9 metai kaip 
pasidaręs boksininku, tačiau 
seno papratimo nepametęs; 
taip ir matai, kad ristiko na
tūra prasiveržia: bando ir ap
sikabinti, ir iš apačios lenda', 
ir įvairiausias veido grimasas 
daro. Vinča kaip pradėjo taip 
ir glosto Aleliunui ausis, smak
rą, sprandą, ir visą laiką dar
buojasi apie Aleliuno galvą.

Aleliunas jau supyko ir tik
rai lietuviškai, ranką apie sa
vo galvą apsukęs tvoja Vin
cai tai per užpakalį, tai per 
ausis, bet Vinča lėtai, ramiai 
ištiesia savo pirštines, atremia 
į Aleliuno barzdą, palaiko jį 
taip per rankos atstumą, ir vėl 
pilavoja jo galvą. Aleliunas pa
raudo, visa galva dega, o Vin
ča kaip buvęs taip ir pasilie
ka'. Nesimuša, bet bovijasi.

Pirmame rounde Aleliunas 
kumštelėjo Vincai kur tai pa- 
šonėn ir Vinča atsiklaupė. Net 
ligi penkių suskaityta. Bet kai 
atsikėlė, taip Vinča daugiau ne
turėjo kas veikt. Tuojau bu
vo galima pasakyti, kad ir tek- 
nikoj ir ramume ir ištvermėj 
Vipča turi visišką persvarą. Tik 
liko klausimas nuspėti, kada 
jis Aleliuną galutinai nuglos
tys.

Ketvirtame rounde jau Ale- 
liunos lupos pasidarė raudones
nes. Penktame jis tik tik be- 
sigynė. šeštame jau klupo ir 
sviro. Vinča' pradėjo tada ju
dintis ir pagreitino smūgius, 
bet sena Aleliuno natūra dar

;*:W
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Berlynas, Vokietija. — Prezidentas von Hindenburg daro kareivių inspekciją

Antradienis, rūgs. 2, 1930

CLASSIFIED ADS. j
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEŲE, 

672 West Madison Street.

ForRent
RENDAI tinkama vieta bile stotui 

— sykiu ir ruimai gyvenimui. Ren- 
da nebrangi. Taipgi rendai .4 ruimai 
už $16.00 mėnesiui ir 5 ruimai už 
$25.00 mėnesiui. Randasi — 3653 So. 
Halsted St. Tel. Victory 1 266.

Furnished Rooms

ir tą roundą atlaikė. Septin
tame Aleliunas jau galutinai 
atsigulė; referi skaito vieną kar
tą ligi kokių aštuonių, Aleliu
nas dar atsikelia', bet čia pat 
stovėjęs Vinča jam dar paglos
tė veidą ir Aleliunas visiškai 
atsisėdo. Greit tapo iškelta 
Vinčos pirštinė kaip pergalės 
ženklas.

Publika, kurios keli šimtai 
stovėjo apsupę standą, labai 
dalyvavo Vinčos fronte ir dau
gelis čiagimių laužyta lietuviš
ka šaukė “Juozeli, duok jam, 
duok!”

Po to Aleliunas, nusišluostęs 
lupas pasakė kalbą, kad jis dar 
statąs net ligi tūkstančio “be- 
to”, kad jis Vincą sumušiąs ki
tą kartą, bet niekas nebepri- 
davė reikšmės.

Tapo paskelbta, kad Vinča 
turėsiąs spalio mėnesį kumšty
nes viename Chicagos stadio
ne; vieta, laikas ir partneris 
busią paskelbti vėliau.

Vinča yra Pabalti jos, Lietu
vos ir Rytprūsių bokso čem
pionas ir dabar vadinsis dar 
Amerikos lietuvių bokso čem
pionas. ' P.

Kaip Pustapėdį bol 
ševiku padare

Pustapėdis atsiuntė special 
delivery tokią žinią:

“Daug esu skaitęs apie Sand 
Dunes ir daug girdėjęs iš tų, 
kurie savo akimis jau matė, 
bet pats ligi šiol savo akimis 
nebuvau matęs.

Štai rugpiučio 28 d. pats pa
mačiau. P. Sakalauskienė iš 
Marųuette Manor surinko būrį 
iš manęs, p. Čereškieriės ir jos 
vaiko ir pačios p. Sakalauskie
nės berniuko, kurs gerai va-- 
žiuoja' automobiliu, * prikrovė 
maisto atsargą, kad netektų ba
dauti, ir išvažiavome į tą Chi
cagos Saharą.

Sand Dunes smėlio kalnai, 
tyras švarus ežero vanduo ir 
saulė, nepalyginamai karštesnė 
■už Mahanojaus “saulę” padarė 
į mane neišdildomo įspūdžio, 
būtent tokio įspūdžio, kad va
žiuojant namo jau nebepasiju
dinau ir buvau taip raudonas, 
kaip šimtaprocentinis bolševi
kas ir tikrai galėjau be jokios 
rekomendacijos iš “raudondva- 
rio” važiuoti į Maskvą.

Dabar p. Sakalauskienė ir p. 
Čereškienė juokiasi iš manęs. 
Bepig joms, nes joms tokia 
saulės pirtis, matyt, nebe pir
mą kartą, tai net spinduliai 
joms nebekanda'. Man turbūt, 
teks ilgai raudonuoti, kol vėl 
išbalsiu.

Pustapėdisi

Bridgeport

dainininkams ir artistams, ku
rių jau galima paminėti mu
sų p. Sabonį. Pilna programa 
bus paskelbta vėliau.

Įžanga bus $1.00 ir jau ga
vi e- 

Ben-
Įima užsisakyti iš 
tas. Kreiptis bile 
d rovė s direktorių.

anksto 
i kurį

Rožių žemė

■ -----------------------------------—--------------------------—--------------
nuvažiavo j Teffet parsivežti • Apsiniaukė Kručo veidas, 
vaikų į mokyklą. Eudeikių vai-j Visą burną kai paleido, 

John .Ir. ir Dorothy, Kaz- Į Išsižiojo, užsimerkė, 
Ir parapijonka's smerkė: 
Už pinigų nerinkimą, 
Gaspadinės įžeidimą, — 
Išrišimo jums neduosiu, 
Ir į keplą deportuosiu, 
Kad kitų mano avelių 
Ncišvestumėt iš kelio!

Parapijonka.

kai, 
la'uskų vaikai, p-lė Stella Ur
ban, p-lė Maslo ir dar daugiau 
jaunuomenės ten leido vasaros 
atostogas. Namas yra' atstu nuo 
kitų ir yra puiki vasarinė re
zidencija, kur dažnai nuvažiuo
davo savininkai ir jų artimes
nieji pasilsėti.

Sekmadienio vakarą visi nu
ėjo gulti apie 10-11 vai. ir su
migo. Apie pirmą vai. nakties 
Mrs. Eudeikis nubudusi paju
to kambary aštrų 
pą, ir pamatė iš 
ugnį.

Įbėgusi žadinti

Garsinkitės ‘N-nose’
durnų kva

iliuke puses PRANEŠIMAI

Įbėgusi žadinti Mrs. Maslo 
rado jos kambarį jau pilną du-

Iki šiol buvo mada komisarų 
gazietoje vienas kitą peizoti. 
Dabar įėjo mada ir asmeniškai 
peižotis. Asmeniškus peizoji
mus jie vadina savikritika, 
kaip ir komisarų gazietoje. Iš 
tokio vienas kito kritikavimo 
nieko gero neatsieks nė sau, nė
kitam. Bet jie gali sugrįžti prie mų ir Mrs. Maslo beveik už- 
laukinių gadynės. Jau tą pasta- 
bėjau. Jeigu pasitaiko kur būti 
kitaip protaujančiam 'žmogui, 
nesutinki su jų “savikritika”, 
tai pagatavi sudraskyti. Patar
tina tokiems nesiginčyti už 
tuščią dalyką nežinodami, ge
riau perskaityti laikrašti, 
gą ir gerai pastudijuoti, 
nereikės ginčytis. 

» « »
S.L.A. 139 kuopai perorgani

zuotai gerai sekasi. Kurie buvo 
ir priešingi perorganizavimui, 
pradėjo taikintis, sugrįžo užsi- 
mokėt mokeščius. Jie patys pa
matė, kad buvo suklaidinti. 
Klaidas, žinoma, galima atitai
syti, iš to neturės skriaudos na
riai patys sau. Bet kurie ne
atitaisys, nesugrįš ir neužsi
mokės mokesčių į perorgani
zuotą kuopą, bus suspenduoti, 
o vėliau išbraukti iš Susivie
nijimo. TaYne kalti bus bolše
vikai ir patys nariai už netė- 
mijimą pranešimų “Naujienose”.

8 « »
šiemet Palmer Park daugiau 

žmonių sėdi, negu kitais me
tais būdavo. Mat šiemet yra 
daug bedarbių. Jau “šauer 
bat” galima gauti, nuo pavasa
rio buvo sulaikę, miestas ne
turėjo pinigų užlaikyti darbi
ninkus. Praturtėjęs sugrąžino 
šauer bat. Yra ir prūdas, kur 
galima šaltame vandeny išsi
maudyti. Oras gražus, šilta, 
gerai sėdėti ant suolų. Jau la
pai pradėjo birėti nuo medžių, 
atrodo it rudo butų. Darbinin
kai turi nugrėbti lapus. DaY 
ne ruduo, kaip įkaito, pradėjo 
lapai birti nuo medžių. Jeigu 
tokia pabūtų, daug lapų nubirs. 

X 5Č X
Kelis dienas buvo 

žmonės Roseland State 
Banka pinigus išmokėjo
laujantiems. Buvo pasklidęs 
gandas, kad banka' bankrutija. 
Kurie rimtesni, tie neėmė pi
nigus iš bankos, paliko. Pasa
kojo, kurie išsiėmė pinigus, iš 
nekuriu paskiau bomai atėmė.

R.

gelbė-

duris

kny- 
tada

apgulę 
Bank, 
reika-

Vasaros grožybėms besibai
giant, artinasi ir vasaros sezo
no galas, žiemos sezonas at
neša savo programą, kaip tai 
vakarus, balius, parengimus ir 
tt.

Visa tai vyksta' daugiausia 
Chicagos Lietuvių, Auditorijoj. 
Tad Auditorijos Bendrovė ren
gia sezonini atidarymą, iškil
mingą banketą vakarienę rug
sėjo 21 d. su labai įvairiu pro
gramų, dalyvaujant įvairiems Maslo su sunu Frank

Sudegė Mr. Eudeikio 
vasarnamis ir karas

šį sekmadienį, 1 vai. ryto 
sudegė p. Eudeikių vasarnamis 
Teffet, Ind., netoli Valparaiso. 
Eudeikis yra' žinomas lietuvis 
graborius, Chicago  j e.

iMrs. Eudeikietė ir Mrs.
Masto

Dr-jos šv. Petronėlės susirinkimas 
yra atidėtas dėl priežasties ameri
koniškos šventes. Susirinkimas atsi
bus utarninke, rugsėjo 2 d., 7:30 v. 
vakare, šv. Jurgio parap. svet. 32 

' Place ir Aubum Avė. Narės malo
nėkite atsilankyti. —Valdyba.troškusią. Abidvi prikėlė 

Maslo ir visi trys puolė 
ti vaikų.

Visiems išbėgus per
oran, pastebėta, kad namas de
ga' iš lauko. Ugnis buvusi pra
dėta prie durių iš tos pusės 
kur vėjas. Be namų jau degė 
Eudeikių automobilis. Frank 
Maslo bandė gelbėti automobi
li, bet ugnis jau buvo apėmusi 
motorą, ir tik spėjus pabėgti 
į šalį, motoras sprogo.

Namas vertas $14,000 ir au
tomobilis Sėdau11 vertas $5,000, 
sudegė 'ligi paskutinių jų. Nie
kas negalėjo atskubėti pagel- 
bon, kadangi vieta toli nuo ar
timesnio miestelio.

Be to sudegė daug drabužių 
ir apie $100 pinigais.

Iš visko spėjama, kad gais
ras buvo dol padegimo, nes 
namas uždegtas iš oro ir ka
ras uždegtas sykiu. Kas bu
tų tie piktadariai, nukentėju
sieji neturi supratimo, šian
dien nukentėję parvažiavo ir 
p. FraPk Maslo pirmasis su
teikė redakcijai žinią apie ne
laimę.

North Šitie. — SLA 226 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks rug
sėjo 2 d., 7:30 vai. vak., Associa- 
tion Hali, 2150 W. North Avė. Ma
lonėkite visi nariai atsilankyti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti užvilktus 
mokesčius. Taipgi yra svarbių rei
kalų aptarimui. —Valdyba.

Pirmyn Mišratis Choro nariai, ir cho
ro rėmėjų įvyks susirinkimas antradie
ny rugsėjo 2 dieną, kaip 7: JO vai. vak., 
Aliniro Sitnons svetainėj, 164 2 
Hancock St. Visi choro nariai ir choro 
rėmėjai malonėkit susirinkti, 
daug svarbių reikalų aptart.

Choro Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliuho 
Amerikoj susirinkimas atsibus rugsėjo 2 
d., 8 vai. vak., Mark White Sųuare par
ko svetainėj, ant 29tos ir S. Halsted St. 
Malonėkite visi atsilankyti ir naujų na
rių atsiveskite. — Valdyba.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo susirinkimas įvyks rugsė
jo 3 d., 8 vai. vak., Bagdono svetainėj, 
17 50 S. Union Avė. Malonėkite visi 
laiku atsilankyti. — Valdyba.

Dr-tės Saldžiausios Širdies V. J. su
sirinkimas įvyks utarninke, rugsėjo 2 d., 
7:30 v. v., Lietuvių Auditorijoj. Visi 
nariai prašomi būti. — Valdyba.

N.

turini

Jurginės Gadžinkos
Jau praėjo Martinkinės, 
Nebetoli Mikolinės;
Juozapinės toliau lieka, 
Tai bus didelė patieka.

Kolektuokit kiek tik galit, 
Tegul laimiu visagalis;
Kai kišenių
Visos, visos

man prigrusit, 
danguj busit!

ir padarė, 
prisivarė,

Pakvietė parapijonka's, 
Visoms davė po^karbonką.

Kručas tarė

Jau davatkos aukas rinko, 
Kručo piniginė tvinko, 
Gaspadinės pariebėjo, 
Net klebonija' skambėjo.

Tik koks velnias pasidarė, 
Parapijonkos susitarę, 
Aukų rinkti atsisakė, — 
Stačiai į akis pasakė: 
Renkam aukas ubagėliams, 
Tik ne ponams kunigėliams.

Jus tėveliai apsistokit, 
šaltu pvotu pagalvokit: 
Sąvo dangišką paguodą 
Gaspadinėms atiduodat, 
Patys turit gerus laikus, 
O mus laikote už vaikus.

SpeciallstM rydymn chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis Ifirydytl, atallan- 
kykit pati mano. Mano pllnae lėegz.aminarl- 
man atidengs jūsų tikrų liga ir jei aft apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugry*. Ei
kit pas tikra specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino itegzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

St.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

S. L. Fabian & Co.
809 West 35th St,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visados sutaupįsi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Padarom davernastes ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus raštus. 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės: aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojai 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. ILL. -o--------- .

----- o-----
REIKTA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIU AMATO
• Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
______ Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam Ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261. Res. Hemlock 1292

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustęm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Financial

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėneain*- 
mis mokegtimi*.

Mes taipjau perkame morgičiui h 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marahfield Avė.

Paskolos suteikiama j viena dieną 
2-RI MORGIČIAI /

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.40 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6788-6716

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėto? 

sumos
Finance Corporation

' of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Automobiles
BUICK 4 durų, 5 pasažierių se

danas, 1929 ..........................  $895
Chevrolet coach, 1929 ...........$445

Buick 4 durų, 5 pasažierių se
danas, 1926 ....................   $395

Btiick 2 durų, 5 pasažierių seda
nas, 1927 ................................... • $445

ARCHER BUICK CO.
44-00 Archer Avė.

Virginia 2400

AUCTION! AUCTION!

PALAUKITE! PALAUKITE!
COLISEUMj 15 ir Wabash gatvės
Rugsėjo 8 ir 9, 2:30 vai. po piet 

ir 7 v. vak., kasdie, United States 
Liųuidating Auction Co. parduos 
iš Viešos Licitacijos daugiausia pa
siūliusiam 267 NAUJUS IR BE
VEIK NAUJUS AUTOMOBILIUS 
VISŲ IŠDIRBYSČIŲ, nuo Rolls 
Royce iki Fordų. Tai yra didžiau- 
sis pasirinkimas automobilių, kokis 
kada buvo surinktas po vienu sto
gu. Jūsų karas bus priimtas mai
nui. IŠMOKĖJIMAIS.

Karus galima matyti visą dieną 
nedėlioj, . rugsėjo 7 d., 1930, Coli- 
seume* prie 15 ir Wabash gatvių«

FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 
renduoja, šiltu vandeniu apšildomi, 
maudynės, telefonas ir visi paran
kamai. Kainos nuo $2.50 į savaitę 
ir aukščiau, su valgiu ar be valgio.

Chas. Shattas
1843 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Roosevelt 8577

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Jono Zadeikio. At
važiavęs iš Lietuvos gyvenau kartu 
Chicagoje. Norėčiau pasimatyti. 
Alex Kvederas, 3247 So. Emerald 
Avė. Tel. Victory 5397. 

-------O-------
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PAIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės bevaikės, nuo 25 iki 35 
metų, turi būti sveika, balto gimto, 
gražios išvaizdos, laisvos minties, 
tokia kuri supranta gerai kafete- 
rijos ir restorano biznį. Turi būti 
veiterka ir suprasti gerai kuknios 
darbą, virimo ir kepimo, (turi būti 
kuknioj taip kaipo chef ir turi su
prasti gerai aplink counter ir cash 
register. Tokią tiktai aš reikalau
ju, kuri po apsivedimo galėtų viena 
savo pinigais įtaisyti kafeteriją ir 
restorano biznį ir pamačyti man 
dirbti; kafeterija turi būti tokios 
mados kaip Horn & Hardart Auto- 
mat Cafeteria Co., Chicago, New 
York City, arba kad nuo tos kom
panijos galėtų viena nupirkti mies
te New York City arba Chicago. 
Tokią merginą arba našlę bevaikę, 
kuri norėtų davadną vyrą gauti, 
turėdama pinigų aplink $35,000, 
meldžiu atsišaukti per laišką. A. 
Budrika, P. O. General Delivery, 
Jersey City, New Jersey.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo j garažą prie tai
symo mošinų. kam reikalingas toks dar
bininkas. Šauk Rosevelt 8128.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS blekorius, turi su
prast savo darbą, uždėti rynas ant trio- 
bų, 922 So. Paulina St. Tin Shop.

Furniture & Fixtures

SU dideliais sau nuostoliais par
duosiu visus savo gražius 4 kamba
rių rakandus, Wilton kaurus ir t. t., 
jei pirksit® tuojaus. Parduosiu ir 
atskirtai. /3040 W. 62nd St.

Business Chances 
Pa r^da vimu i BIzniĮd

GASOLINO stotis, pumpuoja 15,000, 
ant double section kampo. Savinin
kas Prospect 0583.

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

----- o----- -
PARSIDUODA oil station ir re- 

pair shop iš priežasties ligos. Ar
cher ir Kean Avė. P. P. Paliulis, 
Jr.

PARSIDUODA LIETUVIŲ 
HOTELIS

Biznis išdirbtas per 50 metų. 55 
kambarių ir storas dėl bile kokio biz
nio. Visi kambariai furnišiuoti. Par
duoda iš priežasties našlystės, parduosiu 
už geriausį pasiūlymą. Rašykite arba 
klauskite Box 1227, Naujienos, Chi
cago.

Farms For Sale
________Ūkiai Pardavimui_________

PARSIDUODA*dvi farmos po 80 
akelių ScottviBe, Mich., be stako. 
Už cash arba mainysiu ant miesto 
nuosavybes. Peter Western, 2252 
Ainsle St., Chicago.

FARMj^ parduosiu, 200 akrų, ar
ti geležinkelio ir miesto, geri bu- 
dinkai, daug galvijų ir visokios ma
šinos. Parduosiu popigiai. Artesnių 
informacijų kreipkitės laišku. I>eon 
Ivanauskas, R 1, Box 54, Camey, 
Mich.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

‘ Paul M. Smitfl & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farinas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2n<l 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayctte 0455

PARDAVIMUI 5 kambarių cottage, 
karštu vandeniu šildoma. Arti North 
Westem šapų. Puikiausia transpor- 
tacija. Savininkas apleidžia miestą. 
4459 Carroll Avė.

z PARDUOSIU arba mainysiu j 
cottage 5 kambarių bungalow.' Vi
sai naujas, visi parankamai, sąly
gos prieinamos. 6022 So. Tripp Avė.

2 FLATŲ namą, 3812 S. Union 
Avė., parduoda pigiai I>eo Lion 
Homestead Assn. Del kainos atsi
šaukite pas Frank Kalal, 615 W. 
16 St., tel. Canal 0394.


