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Kaip Padaryta Atentatas 
Prieš Pulkininką Rusteiką

...“sveikoji musų visuomenė, 
sudarydama dideli gyventojų 
daugumą, turi pasakyti: “nepa- 
kęsime savo tarpe politinio ir 
ypač moralinio supuvimo, nepa- 
kęsime nuodų, kuriais ne tik 
atskiri žmonės yra žudomi, bet 
ir visa musų tauta bei valsty
bė naikinama'.’’

Del pasikėsinimo nužudyti policijos direk-l Atestatas sau ir saviškiams 
torių, Lietuvos vyriausybės laikraštis “Liet. Aidas“ baigia savo la- 

stačiai kaltina buvusį diktatorei) Vol- “'“m““"' “*
(jcnUU’iJ 1 “Gana baltų pirštinaičių, tu

rint reikalo su juodais žmonė
mis, su žmonėmis, kurių išmin- 

’ tį nustato juodoji magija, ku
rie labai svarbiems reikalams 

[spręsti klausosi kortų ir “ga- 
dalkų’’ būrimo. Tai nesveikasis 
elementas. Tarp jo ir musų tu
ri būti aiški riba. Su kitaip 
manančiais, bet sveikais žmo
nėmis galima apie viską kalbė
tis, dėl visako tartis. Bet su 
morališkais degeneratais, su iš
sigimėliais, kurie per nekaltų 
žmonių lavonus nori į aukšty
bę kopti, negali būti kalbų! To
ki žmonės turi būti uždaryti 

’larba psichiatrinėse ligoninėse, 
arba tam tikrose saugiose vie
tose, iš kurių jie sveikajai vi
suomenei negalėtų pakenkti, 
negalėtų piliečių ramumo ir val
stybės tvarkos ardyti bei drum
sti. Gana pūvančios žaizdos 
slėpti, — laikas jos gydytojui 
parodyti ir duoti operaciją pa- 

Reikia teismo, kuris
I visiems sulig “nuopelnais“ at- 

pat rugp. 20 d. “Liet, x
vedamajame, pavadinta- -----------------

atsiribokime”

Konfidencialus pasikalbėjimas 
viešbuty

Valdžios oficiozas “Lietuvos 
Aidas“ rugp. 20 d. numery taip 
įvyki aprašo:

“Vakar 16 vai. 30 min. kri
minalinės policijos direktorius 
pulk. Rusteika užėjo į “Konti- 
nent“ viešbutį, Gedimino gat. 
18 Nr., konfidencialiai pasikal
bėti atskiram kambary su Vait
kevičium Julium. Jiem dviem 
vos pradėjus kalbėti, kaip pra
neša “Elta“, j kambarį su re
volveriu rankoj įsiveržė Pupa
leikis Antanas. Abu puolė di
rektorių, surišo jam rankas, 
užrišo burną ir vienas iš jų re
volverio rankena smogė į gal
vą. Pulk. Rusteikai nuo smū
gio apsvaigus, Pupaleikis dū
rė jam į krutinę 30 cnt. ilgio 
peiliu.

Rusteika suriko per užrištą 
burną

“Nuo šito smūgio, kad ir 
apsvaigęs ir užrišta burna, pulk. 
Rusteika baisiai suriko. Vait
kevičius, pabūgęs kilusio triuk
šmo, išbėgo, p Pupaleikis, pasi
likęs kambary, padarė pulk. 
Rusteikai dar 4 žaizdas peiliu. 
Tokiu budo pavėlavęs išbėgti, 
Pupaleikis buvo čia pat, vieš
bučio prieškambary, sulaikytas 
viešbučio sayininko p. Krokeno 
ir jo giminių pastangomis ir 
perduotas atvykusioms polici
ninkams. O Vaitkevičius, išbė
gęs i gatvę, susidūrė su pilie
čiu Kravecu, kuris, matydamas 
bėgantį su revolveriu rankoje, 
mėgino jį sulaikyti, tačiau bu
vo peršautas per ranką.

Abudu kaltininkai pagauti
“Bėgdamas toliau, Vaitkevi

čius susidūrė su III nuovados 
policininku Urbanavičium, ku
ris mėgino jį sulaikyti. Pikta
darys visą laiką, bėgdamas, at
sišaudė, tiek nuo besivejančio 
policininko, tiek nuo jj mėgi
nusių sulaikyti piliečių. Polici
ninkas, besivydamas, taip pat 
apšaudė piktadarį. Nubėgęs už 
radio stoties ir, iš vienos pu
sės, matydamas vis didėjantį 
būrį besivejančių žmonių, iš 
antros pusės, gerokai pailsęs, 
piktadarys metė ginklą ir pa
sidavė policijai.
Rusteika gavo penkias žaizdas 

*
“Pulk. Rusteikai padarytos 5 

žaizdos, iš kurių viena į kru
tinę gana sunki, nes peilio smū
giu paliesti plaučiai. Kitos 4

QR H S,i
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

gražu; nedidelė tem- 
atmaina; lengvi ir

žiemių ir vakarų vė-

Iš viso 
peraturos 
vidutiniai 
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 68° ir 74° F.

šiandie saulė teka 6:15, lei
džiasi 7:24. Mėnuo leidžiasi 
1:30 ryto.

žaizdos lengvesnio pobūdžio. 
Sužeistasis tuojau buvo nuga
bentas į karo ligoninę, kur jam 
buvo sutvarstytos žaizdos.

“Iš aplinkybių aiškėja, kad 
užpuolimas buvo iš anksto ap
galvotas; kad nesukeltų triuk
šmo, užpuolikai, vietoj šauna
mų ginklų, pavartojo peilius. 
Abu užpuolikai prisipažino kal
ti. Kvota vedama.

“Pulk. Rusteikai ligoninėj 
padaryta operacija. Tvirtina
ma, kad gyvybei pavojaus nė
ra, tačiau padėtis, be abejo, 
rimta, kadangi nutekėjo nema
ži! kraujo, o taip pat nėra ga
rantijos ir prieš užkrėtimą, nes 
peiliai juk nebovu dezinfekuo
ti.

“Esą nustatyta, kad užpuo-l 
politiniais fho-lim'a’s padarytas 

tyvais.

Kada prasidėjo
tarpiniai

valdovų savi-1 daryti... 
vaidai

Tos
Aido“ 
me “Galutinai 
rašoma: 

“Paskutiniais
eros “N.” Red.)

(“Tautiškos 
metais Kaune 

ir provincijoje dažnai kildavo 
įvairių gandų apie tam tikros 
“srovės” teroristiškus sumany- Pačios maskviškės spaudos pa
muš, apie pasiruošimus per duodami žemės ūkio mašinų 
žmonių lavonus siekti savo as- įmonių 'trusto rekordai 
meniškų egoistiškų tikslų. Kai -----------
kas net stebėdavosi, kad iš tų Maskvos Izviestija savo rug- 
grumojimų kraujo praliejimu, piučio 14 dienos leidiny skun- 
pilietinio karo 'kėlimu vis nie- džiasi: 
ko neišeidavo. “Ukrainos žemės ūkio maši

nų įmonių trusta's begėdiškai 
••Tautininkų vaidai gresių su- užleidžia pozicijas vieną po ki- 

griauti respubliką L Pcr pirmą rugpiučio deka- 
“Po p. Voldemaro iš vald- dą (dešimtį dienų) žymu nau- 

žios atstatymo pereitais me- jas gamybos sumažėjimas. Per 
tais kai kac ėmė jausti, kad tą dešimt-dienį Ukrainos trus- 
del jo Lietuva savotiškai gy- tas išleido mašinų tik už 4 
vena Romos Katilinos laikus, milijonus 899 tūkstančius rub- 
Taip ir skambėdavo ausyse Ci-[lių, tuo tarpu kai einant planu 
cerono kalbos 
kada tekdavo 
Voldemaro ir 
manymus.

“Kodėl mes
name tą nelaimingą p. Volde-1 “Tai pareina vyriausiai iš 
marą? Kodėl kalbame apie Ka- blogo stambiausių trusto jmo- 
tilinos suokalbį sugriauti seno- nių darbo. Charkovo ‘Serp ir 
vės Romos respubliką? Kodėl Molot’ savo dešimtdienio užda- 
tai darome šiandie? vinio padarė tik

, leidęs mašinų už
Teroristai esą Voldemaro L. rublių 

^un®s* “Labai blogai
“Tai buvęs p. Voldemaro | sonės Petrovskio 

“adjutantas“ studentas, 
su juo Lietuvos 
gyveno, kuris 
kaip Cerberis (šuo.
su juo Kauno gatvėse vaikš-1 Progresas’, 
čiodavo, už kuri p. Voldemaras dienio uždavinio 
prašydavo valdžios organų...— 29.4%, neišleidus 
tai šis jaunas ir taip jau su- 640 tūkstančių rublių, 
gadintas vyras provokatorius ‘Ne ką geriau dirba ir kitos 
vakar peiliu badė jam nieku didžiausios Ukrainos žemės ūkio 
nenusikaltusį, nieko blogo ne- mašinų trusto įmonės. Antai 
padariusį pulkininką Rusteiką, ‘Raudonasios žvaigždės’ įmonė 
einantį savo tiesiogines tarny- savo dešimtdienio uždavinio pa
bos pareigas. Kas j j mokė to- darė tik 74.6%; ‘Spalių Revo- 
kio sataniško žiaurumo, tokių liucijos’ įmonė — tik 72.6%; 
provokacijų? Kas jį įkvėpė? ‘Komunavo’ įmonė — 85.2% 
Kas už jį jei ne formališkai, -----------------
tai morališkai atsako? Del šių Į Pirklio nusižudymas 
klausimų vargu kas šiandie ‘abe
joja. Tai Lietuvos katilinų pla
nai, sumanymai, žygiai.

Kaip visuomenė turinti 
pasakyti

Ten pat oficiozas

prieš Katiliną, per tą laiką įmonės turėjo iš
girdyti apie p. leisti mašinų už 7 milijonus 585 

jo šalininkų su- tūkstančius rublių. Dešimtdie- 
nio uždavinio išpildyta tik 

šiandie prisime-|64.6%.
“Tai pareina

Kaip sovietų pramo 
nė lenkia Amerika

53.7%, neiš-
670 tukstan-

dirba Cher- 
vardo įmonė, 

kuris I padarius tik 67.9% savo de- 
Banko bute šimtdienio uždavinio.

neatskiriamas “Begėdiškai atsiliko Bolše- 
“N.” Red.) ĮTokmansko įmonė ‘Raudonasis 

kuri savo dešimt- 
padarė vos 
mašinų už

< >>'o.

BLOOMINGTON, III., rūgs. 
2. — Tariamai dėl pairusios 
savo sveikatos čia nusižudė, pa
leidęs sau kulipką į galvą, Lee 
Sycle, vietos pirklys, 60 metų

sako: I amžiaus.

[▲Uantio and FacUio Photo)

Springfield, III. — Galvijai ir arkliai vaikšto po tą vietą, kur pirma vanduo bego. Dabar 
upelio beveik visiškai išdžiuvo

Vėl kalba apie slap
tą militarinę Vokie- 

čių-Rusų sutartį
BERLYNAS, rūgs. 2.—Prieš 

keletą dienų netoli nuo Frank
furto nusižudė, iššokus iš aero
plano, kapitono Amlingerio žmo
na. Tyrinėjant tą tragediją pa
aiškėjo, kad kap. Amlingeris 
buvo sovietų Rusijoj ir prieš 
savaitę laiko žuvo 'aeroplano 
katastrofoje. Rusijoj jis buvo 
aviacijos instruktorius ir ran
ka už rankos dirbo su sovietų 
vyriausybe karo aviacijos plė
timo darbą.

Ryšy su tuo demokratinėj 
spaudoj vėl atsinaujino kalbos 
apie tai, kad tarp vokiečių 
reichswehro (valstybės kariuo
menės) ir sovietų karo vyriau
sybė esanti padaryta slapta su
tartis, kurios tikslas esąs lai
mėti sienų peržiūrėjimą ir at
imti iš Lenkijos vadinamą Len
kų koridorių.

Sovietų valdžia šituo dalyku 
esanti pasirengus suteikti Vo
kietijai visokeriopos paramos.

Šie girdai sutampa kiek su 
neseniai padarytu sovietų užsie
nių reikalų komisaro Litvinovo 
pareiškimu, būtent, kad sovie
tų valdžios simpatijos esančios 
ne su nugalėtojų valstybėmis, 
bet su sugniužinta Vokietija.

Laikraščiai taip pat praneša, 
kad prieš dvejetą savaičių pa
sitraukė gen. Geyeris, reich- 
swehro viršininkas, 'kuris ne
pritaręs kariškam vokiečių-ru- 
sų susiartinimui.

Naujas reichswehro viršinin
kas pareiškė, kad kap. Amlin
geris prieš metus laiko buvęs 
atleistas iš tarnybos ir jau kaip 
privatinis asmuo gavęs Rusijoj 
aviacijos instru'ktoriaus vietą. 
Tuo remdamasis, reichswehro 
galva nugina visokias kalbas 
apie buvimą bet kokios milita- 
rinės sutarties tarp Vokietijos 
ir sovietų Rusijos.

Policija išvaikė komu
nistų mitingų.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
rūgs. 2. — Policija vakar čia 
išvaikė komunistų surengtą mi
tingą. Keturi asmens, tariami 
komunistų vadai, areštuoti.

Francija išginė Hearstą
PARYŽIUS, rūgs. 2.— Fran- 

cijos vyriausybė įsakė Willia- 
mui Randolphui Hearstui, žino
mam Amerikos laikraščių lei
dėjui, tuojau apleisti Franci ją.

Hearstas išvyko j Londoną.

Mokines sustreikavo, 
kam užgynė joms var

toti kosmetikos
BUENOS AIRES, Argentina, 

rūgs. 2. — Del to, kad moky
klų vyriausybė užgynė moki
nėms vartoti pudrą ir kitokius 
kosmetikus veidams, lupoms ir 
antakiams dažytis, vidurinių 
mokyklų mokinės paskelbė 
streiką. Streikininkės, bendrai 
15 metų amžiaus mergšės, pa
reiškė, kad kol mokyklų vy
riausybė savo uka'zo neatšauk
sianti, jos neisiančios pamokų.

Francuzų aviatoriai 
atskrido į Ameriką

Francuzų lakūnai DieUdonne 
Cos’te ir Maurice Bellonte lai
mingai perskrido Atlanto van
denyną iš Franci jos į Ameri
ką.

Savo garsiu “?” aeroplanu 
juodu išskrido iš Paryžiaus 
pirmadienio rytą, o vakar apie 
4:30 po pietų pralėkė viršum 
Bostono kelionėj į New Yorką.

Buvęs Peruvijos dik
tatorius padėtas 

kalėjime
LIMA, Peruvija, rūgs. 2. — 

Augustas Leguia, nuverstas 
Peruvijos prezidentas’, naujos 
vyriausybės tapo padėtas kalė
jime San Lorenzo saloj, Callao 
uoste, kur jis, per vienuoliką 
metų diktatoriaudamas, šim
tus savo politinių priešų laike 
įkalinęs.

Perversmui įvykus, politiniai 
Leguios priešai tapo paleisti iš 
kalėjimų, kurių sargybos taip 
pat pakeistos.

Sovietai ištremia du 
amerikiečiu už negro

' sumušimų
STALINGRADAS, Rusija, 

rūgs. 2. — Du mechanikai ame
rikiečiai, Lewis ir Brown, ku
rie čia dirbo sovietų trakto
rių fabrike, už sumušimą vie
no darbininko negro, taip pat 
amerikiečio, tapo sovietų teis
mo nubausti ištrėmimu dešim
čiai metų.

Ir sovietai jau pasistatė 
dirižabli

MASKVA, rūgs. 2. — Galų 
gale ir sovietų valdžia turi di
rižablį. Tai dar pirmas toks 
orlaivis pastatytas Rusijoje. 
Vakar jis pirmą kartą skrajojo 
ant Maskvos.

Reikalauja, kad Ar
gentinos prezidentas 

atsistatydintų
BUENOS AIRES, Argentina, 

rūgs. 2. — Ryšy su nerimu, 
kilusiu, vyriausybei ėmus mo
bilizuoti kariuomenę dėl niekam 
nežinomų priežasčių, universi
teto studentai išleido manifes
tą, kuriuo reikalaujama, kad 
prezidentas Yrigoyen tuojau 
•atsistatydintų.

Studentai pareiškia, kad res
publikos principams ir krašto 
konstitucijai išlaikyti jie esą 
prisirengę ęiti į gatves ir da
gi pavartoti, jei reikėsią, jė
gos priemonių.

Georgijos meras ke
tina netoleruoti fa

šistų darbų
Užgynė pardavinėti mieste 

“juodmtarškinių” laikraštį

ATI1ENS, Ga., rūgs. 2. — 
Miesto meras A. G. Dudley iš
leido įsakymą, kuriuo Ameri
kos Fašistų organizacijai, ar
ba “Juodmarškiniams“ užgina
ma' pardavinėti gatvėse savo 
laikrašti “The Black Shirt”.

Savo pranešime meras sako, 
kad jis turįs žinių, jogei “juod- 
marškiniai” bandą priversti 
samdytojus, kad jie pašalintų 
iš darbo negrus. Jokia tačiau 
organizacija neturinti teisės 
diktuoti darbo samdytojams. 
Tokia a'nti-socialė, anti-rasinė 
organizacija, kad “juodmarški- 
niai“, esanti, matyt, susikūrus 
asmeniniam jos organizuotojų 
pasipelnymui, o todėl ji nebu
sianti toleruojama.

Deportuos 156 “negei
džiamus” svetimšalius
NEW YORKAS, rūgs. 2. — 

į New Yorką atvyko trauki
nys su 156 “negeidžiamais” 
svetimšaliais. Visi jie tapo nu
gabenti į Ellis Island, iš kur 
bus deportuoti j kraštus, iš ku
rių jie yra atvykę.

Tarp tų deportuojamų 156 
asmenų yra 78 iš Chicagos ir 
■apielinkes.

'Meksikos ugniakalnis 
gųzdina žmones

PICHUCALCO, Chiapos, Mek- 
sika, rūgs. 2. — Chichonalo ug
niakalnis, kuris ilgą laiką ne
veikė, dabar ėmė mesti durnų 
debesius ir garą. Apielinkes 
gyventojai, išsigandę, bėga į to
lesnes vietas.

LIETUVOS ŽINIOS
Bažnyčioj pavogė 

pinigus I
Raudondvario bažnyčioj pil. 

čičinskiui iš kišenės ištraukė 
56 lt. su dokumentais. Vagis 
nesugautas.

Suėmimai Kėdainiuose
KAUNAS. — “L. A.” pra- 

neša, kad Kėdainiuose suimti 
b. burmistras Bagdonavičius, 
pas kurį rasta pora šautuvų, 
granata, šapiragrafuotų pami- 
fletų ir mašinėlė rašytas jų ori
ginalas ir įtariamas Gasiunas, 
pas kuri rasta' medžioklinis šau
tuvas.

Susižeidė darbininkas
PALEMONAS. — Rugpiučio 

1 d. 15 vai. Palemono durpių 
kasykloje Vincui Radzevičiui 
bevalant valomąją mašiną, per 
neatsargumą įtraukė ranką ir 
sužnybo. Pastebėję nelaimę ki
ti darbininkai, sustabdė maši
ną. Darbininką Radzevičių iš
traukė be sąmonės.

Kauno gatvių meks- 
faltavimui

kuris dabar labai sparčiai da
romas, vyriausybė paskyrusi 1 
milijoną litų kredito.

Kuba paleido amerikie
tę, kaltintą kaip šnipą

HAVANA, Kuba, rūgs. 2.— 
Jauna amerikietė Mrs. Peggy 
Morlote, kuri buvo praeitą šeš
tadienį suimta čia, kaltinama 
dėl šnipavimo Jungtinių Val
stybių naudai, vakar tapo pa
leista iš kalėjimo ir grįžta į 
savo kraštą.

26 komunistai areštuoti 
Los Angelese

LOS ANGELES, Gal., rūgs. 
2, — Vakar komunistai bandė 
čia usrengti demonstraciją, bet 
demonstrantai buvo policijos 
išsklaidyti. Dvidešimt šeši as
mens, jų tarpe dvi moterys, 
areštuoti.

Areštuoti žmones sek
madieniu — neteisėta
OKLAHOMA CITY, Okla., 

rūgs. 2. — Prohibicijos agen
tai, darydami kratas, sekmadie
nį areštavo du piliečiu, An- 
drew Laubą ir jo sūnų, taip 
pat Andrew vardu.

Kriminalinis Apeliacijų teis
mas išsprendė, kad areštuoti 
žmonės sekmadienį yra netei
sėta, ir abudu kaliniu paleido.

Tarptautine žemes ūkio 
konferencija baigta
VARŠUVA, rūgs. 2. — Len

kų sušaukta kelių mažesnių 
valstybių, jos kaimynų, žemes 
ūkio konferencija pasibaigė.

Konferencijai užsidarius, len
kų žemės ūkio ministeris Pol- 
czynskis dekoravo visus kon
ferencijos delegatus “Polonia 
Ręsti tu ta” orderiu.

LIETUVON
Siunčiame Pini gus 
P a S t u ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -
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J. Lapaitis niwl

MILIJONAS METU ŽMOGAUS 
KŪDIKYSTES

(Tęsinys)
Tuo laiku, kada ėjo gyvūni

jos i pietų kraštus judėjimas, 
beždžionės jau buvo išsivysčiu
sios. Kai kurios jų iškeliavo iš 
poliarinio krašto tiesiai j Ame
riką. Svarbiausioji tų beždžio
nių banda pasitraukė Azijon, 
o su tuja banda buvo viena 
labiausiai pakilusių žinduolių 
šeimų. Iš tos didelės šeimos 
turėjo gimti beždžionžmogiai 
ir pats žmogus. Kaip jau anks
čiau buvo sakyta, mokslininkų 
tarpe tebeina ginčai delei to, 
ar beždžionžmogiai ir žmonės 
atsiskyrė vieni nuo kitų dar 
prieš tai. ar tuo laiku. Didžiu
ma autoritetų tačiau mano, 
Kad tas išsiskyrimas įvyko šio
je teorijoje nužymėtu laiku. 
Yra manoma, kad toji bež
džionžmogių banda keliavo dar 
toliau į pietus nuo Azijos. Ne 
maža dalis jų atsidūrė Afriko
je. Patekusieji Afrikon bež
džionžmogiai ir radę tropiškas, 
jėgas slopinančias sąlygas, ne
begalėjo toliau tarpti. Dalis gi 
anos beždžionžmogių šeimos 
pasiliko Azijoje, kame ji rado 
labiau akstinančias tarpti apy- 
stovas. Geografijos rekordai 
liudija, kad klimatas tuo laiku 
nuolat ėjo šaltyn. Didelė žemes 
masė Himalajų kalnuose ėmė 
kilti aukštyn. Drėgni ir šilti 
Azijos kraštai (lėliai žemes pa
kilimo išdžiuvo, temperatūra 
nukrito ir turtingieji Azijos 
miškai išnyko. Primityviai 
žmonės arba beždžionžmogiai 
buvo priversti apleisti medžius 
ir pradėti drąsesnį ir rūpestin
gesni gyvenimą ant žemės. 
Prasidėjo naujas gyvenimas, 
kuris šios rųšies gyvūnijos pro
tą ėmė stropiai vystyti.

Kur prasidėjo žmogus
Kai dėl žmonijos išsiskyrimo 

iš beždžionžmogių, su šios te
orijos mintim sutinka didžiu
ma autoritetingų mokslininkų. 
Mokslininkų nuomonės skiriasi 
(lėliai žmonijos lopšio vietos. 
Ne mažas skaičius mokslininkų 
mano, kad žmonija prasidėję 
Indijos vandenyno kraštuose. 
P-as H. G. VVells savo knygoj 
“Outline of History” pasekė 
teoriją, kad tiesioginiai žmo
gaus prabočiai buvę ant žemes 
gyvenantieji beždžionžmogiai. 
Nedaugelis mokslininkų tačiau 
tėra linkę šią teoriją priimti. 
Profesorius G. Elliot Smith 
mano, kad svarbiausias įvykis 
buvęs tada, kai keletą milijo
nų metų anksčiau bendrieji 
žmogaus, beždžionžmogio ir 
beždžionės prabočiai pradėjo 
gyventi medžiuose, ši gyveni
mo permaina slopino uoslę, bet 
vystė regėjimą ir protą. Pro
fesorius Smith yra didelis šio 
klausimo autoritetas. Jis mano, 
kad tolimesnė šios evoliucijos 
pažanga buvo labai lėta ir laip
sniška. Yra betgi jaučiama, 
kad koks nors kitas svarbus 
įvykis turėjo atsitikti, kuris 
butų galėjęs žmones ir bež
džionžmogius taip toli pažan
goje priekin pastūmėti nuo 
beždžionių. Kada mes prisime
name, kad beždžionžmogiai be- 
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veik, o žmonės visiškai, palio
vė buvę giriniai ir kada mes 
pradedame suprasti kokią svar
bią rolę turėjo suvaidinti pro
to evoliucijoje išėjimas iš gi
rių, tai mes darome išvada 
kad pradžia žinduolių apsigy
venimo medžiuose buvo žymus 
žingsnis priekin proto išsivys
tyme, o žmogaus prabočių lio- 
vimasi gyventi giriose buvo 
antras nusveriantis įvykis, ku
ris pastūmėjo žmogų skirtin- 
gon evoliucijom

Menas prasidėjo su 
akmens lamžiu

Kai kurie žmonės gali ma
nyti, kad anksčiau suminėti 
dalykai nėra pakankama prie

žastis žmogaus atsiradimui. 
Užtektinai yra lengva papra
šyti musų pažvelgti į Bcetho- 
veno muziką, Shakespearo po
eziją arba Michaelo Angelo 
skulptūrą ir klausti musų, ar 
apsigyvenimas medžiuose ir ap
leidimas girių gyvenimo turi 
ką nors bendra su šiais gar
siais žmonėmis.

Bet tai yra vien tik klaidin
go charakterio retorika. De
šimt tūkstančių metų» atgal ne
buvo nieko panašaus, kas ga
lėtų nors iš tolo artintis prie 
šių artistinių jėgų. Visi betgi 
pripažįsta, kad musų Beetho- 
venai ir Shakespearai yra išsi
vystė iš Neolithikos (vėlyba
sis akmens amžius) žmonių. 
Tenki šimtai tūkstančių metų 
atgal nebuvo ant žemės rutu
lio tobulesnio tvarinio už buš- 
maną (Afrikos laukinis), bet 
nė vienas rimtas žmogus ne
abejoja, kad civilizuotas žmo
gus, kad ir aukščiausias, išsi
rutuliavo iš dykojo, pusė mili
jono metų atgal gyvenusio, 
žmogaus. Kuomet jus prisimin
site, kad tas senųjų gadynių 
priešistorinis dykasis žmogus 
jau buvo pergyvenęs milijoną 
metų žmogiško vystymosi, jus 
pradėsite suprasti, kad, jeigu 
yra kokia nors misterija žmo
gaus pažangoje, tai jinai yra 
to stebėtinai ilgo periodo lėto
je eigoje, žmonija daug dau
giau padarė progreso per pra
eituosius dešimt tūkstančių 
metų, negu ji buvo padarius 
per milijoną metų prieš tai. 
Nėra todėl reikalo stebėtis iš 
ankstybesniojo periodo žmo
gaus evoliucijos.

Sąlygos vertė žmogų 
civilizuotis

Del musų dabartinio tikslo 
yra svarbu pasistengti suprasti 
tą ankstybąjį ir ilgąjį periodą. 
Jeigu mes suprasime, kodėl 
žmogus taip mažai tepadarė 
pažangos per ankstybąjį perio
dą, mes turėsime raktą į vė
lesniųjų laikų ūmesnį progresą. 
Vienas aiškinimo būdas yra 
aiškus ir lengvai pastebimas. 
Kokia paveldėjimo rolė nebūtų 
evoliucijoje (šis klausimas dar 
tebėra diskusinis, nors į pa
veldėjimą dabar dedama dau
giau svarbos, negu seniau), ta
čiau apystovos ir gamtos at
rankos darbas yra būtiniausi 
dalykai. Modernines civilizuoto 
žmogaus apystovos bei sąlygos 
nulemia jo inteligentiškumą. 
Žmogaus geram charakteriui 
auklėti dar nėra gerai paruoš
tos ir organizuotos sąlygos, bet 
geros sąlygos neabejojamai 
auklėja proto jėgą. Tai yra 
viena svarbiausioji priežastis 
kodėl civilizacijos periode proto 
evoliucija buvo taip sparti, 
žmogus turėjo pakankamai iš
vystyti inteligentiškumą, kad 
sukarus apystovas, kurios ga
lėtų ugdyti inteligentiškumą.

žmogus ne visuomet buvo 
socialus

Šis yra teisingas žmogaus 
pažangos aiškinimas laike isto
rinio periodo; bet mes vis dar 
negalime suprasti, kodėl kova 
su gamta — kova už būvį 
taip silpnai veikė į žmogaus 
inteligentiškumo vystymąsi lai
ke ankstyvojo periodo. Kele
tas šio klausimo autoritetų, iš
rodo, suprato reikalingumą šį 
klausima aiškinti. Aš nematau 
reikalo dabar daryti šį klausi
mą svarbesniu, negu kad aš jį 
tyrinėdamas dėsčiau per pasta
ruosius dešimt metų. Svar
biausioji progreso merdėjimo 
priežastis bus žmogaus neturė 
jime socialiu gyvenimo ilgiau
siam laikotarpy laike priešisto
rinės eros. Tikrasis žmogaus 
progresas prasidėjo tada, kai 
ledų .gadynės padėtis privertė 
žmogų ruoštis prie socialių pa
pročių gyvenimo.

M

[Atlantic and Pacific Photo]

“Miania” pakliuvo už skystimo vežimą
CJhicagęo. I’aveiksle yra IVlrs. Cordelia Ilum, 60 

žiaus, tardoma seržanto Harry Burna prohibicijos būstinėje 
už tai, kad jos garaže rasta likerio. Ji ką tik neseniai buvo 
grįžusi iš Michigan City, kur ji buvo suareštuota už vežimą 
savo mašinoj kelių galionų degtinės. Ji nusigina ir tvirtina, 
kad mažas eksperimentas yra geras dalykas.

žLITI —

Kaip išVode pirmieji 
europiečiai

šios istorijos dalį aš esu ap
rašęs savo kituose, veikaluose, 
todėl čionai pasitenkinsiu trum
pa ir abelna- peržvalga. Mes 
neturime jokių žmogaus pėdsa
kų per milijoną metų nuo pa
sibaigimo Oligocene periodo. 
Seniausieji žmogaus titnago 
[rangiai daugiausiai buvo rasti 
Anglijoje ir Belgijoje. Tie įran
kiai gali būti apie pusės mili
jono metų ar daugiau senumo, 
t. y. prieš ledų gadynės laikų, 
Tuo laiku žmonės jau keliavo 
iš pietinių Azijos kraštų į Ang
liją (Anglija tais laikais tebe
buvo krūvoje su Europos kon
tinentu). Didelis skaičius žmo
nių buvo pasiskirstęs plačiam 
klony, kame dabar yra žiemių 
jura. Javos beždžionžmogio 
(Pithecanthropus) kaulai aiš
kiausiai įrodo tų primityvių 
žmonių srovės pasiskirstymą, 
Tai buvo tūpčiojanti, negraži, 
atsikišusiais antakiais, bruta
lių žandakaulių šeima, kuri ne- 
dūvėjo drabužių ir veikiausiai 
nevartojo jokios kalbos.

(Bus dahgiau)

AiAkaiiH Regfijhno HtiklaiH 10 dienų nemokamam išbandymui. Gražiausi akiniai kokie 
pagaminti per daugelį mtcų. Nešiojami daugybės žmonių. Populiarus visur. Pagražina 
išvaizda. Nepažeis opiausios nosies ar ausi). Lengvus. Leis skaityti smulkiausi raštų, įverti 
ploniausių adatų, matyti AKTI ir TOLI. Graži dėžutė pridedama dykai. Patenkinimas ga
rantuotas. Jeigu jus nebusite nustebinti ir patenkinti, jeigu jus nemanysite, kad mano 
akiniai tiktai už $2.1)8 nėra geresni už tuos, kurie kitur įiarsldavinėja po $15.00, jua ga
lite pasiųsti juos atgal. Jus nerjzikuojatc nė vienu centu.

PRISIUNČIAMI NEMOKAMAM IAKANDY.MI I ANT MANO RIZIKOS — NESIŲSKIT 
Nf. VIENO CENTO — PKINIŲSKIT TIKTU KlPONĄ

Aš žinau, kad tie, altiniai suteiks jums tokį pastebėtinų regėjimų ir patenkinimų, kad aš 
sutinku prisiųsti juos išbandymui. Pasnaudokite šiuo dideliu bargenu. Atsiminkite—nė cento 
iš kalno. Laikykit pinigus namie. Prisiųskit kuponų dabar:

DR. S. J. R1T1IOLZ, STATION C, CHICAGO, II.L.
Registruotas Optomestristas, Užtivirtintas Illinois valstijos. Po Valstijos valdžios priežiūra

Išpildykit ir prisiųskit nemokamo 
išbaudymo kuponų 

DR. S. .1. RITHOLZ, 
Rm. G. H. 214 

Station C., Chtcago, III.
Aš noriu išbandyti jūsų naujus Shelltox 
Komforto Akinius per 10 dienų ir patirti

kaip aš galiu juos įsigyti be kaštų, taipgi 
prfsiųskite naujų katalogų.
Vardas  .................................................  amžius.........

Adresas _________ _____ ________________________

Miestas ....................................... valst...........

Socialio faktorio klausimas 
civilizacijos evoliucijoje, sukėlė 
daug painumų. Kunigaikštis 
Kropotkin ir Dr. A. Russell 
Wallace perdaug dėjo svarbos 
į socialį faktorį (kaip opozici
ja Darwino “kova už būvį“ te
orijai). Yra faktas, kad socia
lių papročių gyvuliai priklauso 
tik paskutiniajam geologijos 
periodui. Tokie gyvūnai kaip 
bebrai, bitės, skruzdės, vilkai, 
dykieji galvijai ir kt. nėra di
delio proto gyvūnai. Jų proto 
vystymasis neina greta su in
stinktu. Dažnai pamirštama, 
kad socialio gyvenimo evoliu
cinė vertė priklauso daugiau
siai nuo narių komunikacijos 
tarpe socialių grupių. Tokia 
vienos socialiai gyvenančios gy
vūnijos grupės komunikacija 
su kita sociale* grupe yra be,- 
veik nežymi. Ir tokia komuni
kacija tarpe priešistorinių žmo
nių socialių grupių mažai te
buvo žymi iki pat ledų gady
nės. Yra todėl klaida manyti, 
kad šio klausimo sprendime 
mums pagelbės įsivaizdavimas, 
jog žmogus iš pat pradžios bu
vo socialis gyvūnas. Taip tvir
tina (be įrodymų) kai kurie 
sociologai ir taip rašo savo 
knygoj (“Origin of Man“) pro
fesorius Carveth Ilead. Jeigu 
pačioj pradžioj žmogus buvo 
socialis gyvūnas, tai tie mili
jonai metų, kurie ėmė žmogui 
pasiekti dykiausiojo žmogaus 
laipsnį, diskredituotų patiesi so
cialiu faktorio įtekmę.

tos 
arba 
gar- 
kad

nusprendimo protinio 
žmonių, kuriems tos 
priklauso. Bet prie 
primityviu žmogaus 
turime šimtais tuks- 
akmeninių įrankių,

/------------------------------ -
PASIRENDUOJA

The Oaks Grove
119th St. ir Archer A v.

7 ’z'/c/1 i ka m s, Š o k i (t n i s, 
Išvažiavimams

Gražiausias daržas Cook 
paviete

Kreipkitės
M. McDERMOTT,
Tel. Republic 3836

................................... .i u. ■ J

EXTRA! EXTRA!

Pirmykščio žmogaus progreso 
rekordai

pratę spręsti iš anksto nusta
tytomis idėjomis. Nedaug mes 
teturime ankstyvojo žmogaus 
kaukolių ir skeletų — iš viso 
tik apie keturiasdešimt pavida
lų iš visos priešistorines rasės 
(seniausieji jų yra iš priešnau- 
josios akmens gadynės' laikų). 
Dažniausiam atsitikime 
kaukoles yra sugriuvusios 
nepilnos (kaip, pavyzdžiui, 
šioji Piltdown kaukolė),
ir geriausių autoritetų nuomo
nės pasiskirsto dėl jų sudėji
mo ir 
stovio tų 
kaukolės 
kiekvieno 
kaulo mes 
tančių- jo
kurie mums pasako nuoseklią 
ir neabejojamą žmogaus lėtos 
pažangos istoriją nuo pat (ly
kijusių gadynių iki civilizaci
jos. Tuose ginkluose ir įran
kiuose lėtas senovės žmogaus 
progresas yra aiškiau užrekor- 
duotas, negu Britų tautos pa
žanga yra užrekorduota litera
tūroje. Primityvis žmogus savo 
įraukiąs pradėjo daryti iš tit
nago, bet jų apdirbimas buvo 
taip prastas ir šiurkštus, kad 
daugelis tų radinių žinovų ne
nori pripažinti, kad jie buvo 
padaryti žmogaus rankomis. Iš 
tų surinktų senovės' žmogaus 
pradinių įrankių aiškiai mato
si, kad įrankių evoliucija buvo 
lota ir be jokių ūmių permai
nų iki pat modernines civiliza
cijos rūpestingai apdirbtų dar
bo įrankių ir mašinų.

RADIO PROGRAMAI PERKELTI 
Į SUBATOS VAKARUS

Sukatomis iš Stoties W. C. F. L. 
970 kilocykles, nuo 6 iki 7 vai. 
vakare ir Ketvengais iš Sto
ties W. II. F. C. 1420 kilocykles, 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

ŽEMOS VASAROS KAINOS 
ANT RADIJŲ:

Greita Laivų Kelione į Europą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERTBALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie
sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mus populiariais kambariniais laivas:

ST. LOUIS, MIWAUKEE IR CLEVELAND
Del informacijų kreipkitės i lokalinius agentus musų

Ųamburg.American Line
177 N. Michigan Aveniu ♦ ♦ Chicago

, MARGUTIS IR $5.00
Kas užsiprenumeruos metams MARGUTI už $2.00, tas gaus do

vanų knygomis, arba muzika, dainomis, už $5.00.. Laikas — iki 31 
liepos. Vėliau dovanų negausite. Margutis kainuos $1.50 metams.

Margučio ofiso valandos: nuo 9 v. ryto iki 10 vai. vakaro, šven
tadieniais uždarytas.

MARGUTY gausite Įvairių knygų, muzikos, rekordų ir laikraščių. 
Ofisas ir knygynas randasi, antram bloke i vakarus nuo Westcrn 
Avenue ant 69th Si. (Adresas: 2437 W. 69th St., Chicago, III.). 

l| Chicagiečiai esate kviečiami atsilankyti ir užsirašyti MARGUTI.
Margutis yra muzikos ir dainų mėnraštis. Išeina karta i mėnesį.
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25 METAI KAI ATGAVO SPAUDA
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas,
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, l’ivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

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

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

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.
- -- - ■ -........................ ............................... ■ ■■ - ................—

Bet visi esamieji įrodymai 
prieštarauja nuomonei, kad pri
mityvis žmogus buvęs socialis. 
Aukščiausio laipsnio beždžionės 
ne socialiu gyvenimu gyvena. 
Net dabartiniai dykieji žmones 
ne pilnai socialiu gyvenimu gy
vena. Didelėj kiekybėj priešis
torinio mokslo tikslams surink
tų liekanų tarpe negalima ras
ti tikrų pėdsakų, kad iki vidu
rio ledų gadynės žmonės butų 
gyvenę grupių gyvenimu. Tei
singiausi tačiau išvada 
kad per tuos milijonus

bus, 
metu v- 

nežymaus progreso primityviai 
žmonės bastėsi po Europą ir 
Aziją vien tik šeimų grupėmis 
ir kad stoka socialio gyvenimo 
ir komunikacijos yra svarbiau
sioji ilgos stagnacijos priežas- 
tis.

Nėra reikalo čionai svarsty
ti kuriuo budu išspręstų šį sun
ku klausima liberališki katali
kai ir keli kiti nemoksliniai ra
šytojai. Jie pasakytų, kad žmo- 
gąus protas ne evoliucijos ke
liu išsirutuliavo, bet buvo su
tvertas. Jokis psychologas ar 
antropologas šiai pažvalgai da
bar nepritartų. Bereikalingas 
butų laiko aikvojimas diskusa- 
vimui nuomonių tokių žmonių, 
kurie mokslinius klausimus yra I

Labai patogi ir lin
ksma kelionė

. Švedų Amerikos

Su

S.

LIETUVA
Per Gottenburgą, Švediją 

artimais susisiekimais su 
KLAIPĖDA.

Puikiais Motorlaiviais

GRIPSHOLM
KUNGSHOLM

ir
S. Drottningholm

1930 Metais išplaukia 
Laivas iš New Yorko:

GRIPSHOLM Rugsėjo 6 
KUNGSHOLM Rugsėjo 13 
DROTTNINGHOLM Rūgs. 
GRIPSHOLM....... Spalio 4
KUNGSHOLM   Spalio 
DROTTNINGHOLM Spalio
GRIPSHOLM   Lapkričio 1

d.
d.
20
d.
11
18

Musų laivai yra greiti, dideli 
ir moderniški. Išplaukia beveik 
kas savaite iš New Yorko ir 
atgal. Jei Tamsta manai at
lankyti savo Tėvyne Lietuva 
dėl platesnių informacijų 
kreipkitės prie arčiausio agen
to arba pas:

SWEDISH 
AMERICAN LINE

181 N. Michigan Avo., 
CHICAGO, 1LL.

Garsinkites ‘N-nose’

Atvvater Kent, 7 tūbų, $/Į Q 
su viskuo, už .....................
R. C. A. Radiola, 10 tūbų, 
su viskuo, už ..................... “tv

$99
$109

*98

Sparton 9 
su viskuo, 
Victor, 10 
su viskuo 
Brunsvvick, 9 tūbų, 
su viskuo, už .......
Brunswick Radiola, su Fonogrfl; 
fu sykiu, su viskuo

Zenith Radio, 9 tūbų

tūbų, 
už ...
tūbų,
už ...

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

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

Tel. Boulovard 4705

General Motors 
Radios

3343 S. Halsted St.

Buy gloves with what
it savęs

Nėra reikalo nioKėtl 60c ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
koSolo. Liatorlne Tooth J’aete. 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo Ir apsaugo dan
tis. Be to galite eutaupinti 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti plrŽtinaites ar kii kitų. 
Lanibert Pbarmacal Co.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybe Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikražtis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuvą siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centu Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apšeiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” Juokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

z “LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metu prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

.  .......—... ................................. .............. ...............................
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GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

3514-16 Rooi^velt R<L 
arti St. Lnuli Av«. 

CHICAGO. UJU

12th STREET
Tel. Kadžio 8902

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
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Du^ Menesiai Tėvynėje
Rašo Povilas Jauniškis

Broliai lietuviai,* jau 27 me
tai, kai gyvenu Amerikoje. 
Anais laikais buvo tamsu Lie
tuvoje. Lietuva—auksinis var
das nebuvo girdimas nei rašte, 
nei žmonių lupose. Visas mu
sų gimtasis kraštas vadinosi 
gramozdizku rusų: “severo-za- 
panyj kraj” (šiaurės vakarų 
kraštas).

Liaudies’ sūnūs lietuvis nie
kur negirdėjo savo kalbos, nei 
valsčiuj, nei mieste. Tik šiau
dinėj pastogėj močiutė linguo
dama savo sūnelį niauriai dai
nuodavo lopšinę, tik senas se
nelis susilenkęs nuo vargų naš
tos atsidusdavo: “Tėve mu
sų...”

Snieguotas’ Sibiras, rustus 
Kaukazas — štai tie tolimieji 
kraštai, kur musų jauną lietu
vį gabendavo rusas tarnauti 
svetimam carui, mirti už sve
timą tėvynę. “Anei rašto, anei 
d ruko mums turėt neduoda...!” 
—pagiežos suimtas dainavo 
.anais laikais vyskupas Bara
nauskas.

Liūdna ir nejauku buvo Lie
tuvoje, kai aš ją apleidęs plau
kiau už jūrių laimės ieškotų.

Daug vandens nutekėjo Ne
munu, daug dienų nuskubėjo į 
amžinybę. Krauju atvadavo 
lietuvis’ savo kraštą nuo viso
kių plėšikų, laisvas tapo lietu
vis po baisių kovų, po didžio
jo karo audrų. Nušlovė jis, 
kaip vėsulas visus, Lietuvos 
parazitus ir musų gimtinėj už
tekėjo laisvės saulė.

Visaip girdėjau gyvendamas 
Amerikoj apie jaunąją Lietu
vą, vieni išsijuosę ją peikė: 
esą nei tvarkos' ten esą, žmo
nės labiau prispausti, negu 
prie ruso ir 1.1.

Skaudu buvo girdėti tokios 
kalbos iš priešingų Lietuvai 
gaivalų. Nutariau pats aplan
kyti savo gimtinę ir išsklaidy
ti visus šmeištus, visas pamaz
gas, kurias čia, Kanadoje, pi
la ant brangios Lietuvos. Visą 
laiką kovojau smarkiai su ši
tais parsidavėliais, bet pama-

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti
k .....— ,. ■ , „ ■ /

| S. P. Kazwell & Co. |

5 2839 W. 63rd St. j
Tel. Republic • 8899

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virjrinia 0117

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė,

Tel. Erospect 21Q2

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St.
Tel. Prospect 8140

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

9. E. Cor. Archer and Central 
Tel. Prospect 8759

tęs Lietuvą maniau įsigyti 
daugiau įrodymų ir parvažia
vus atgal atitaisyti tai, kas čia 
buvo kalbama.
1. Sudiev mielas VVinnipeg’ai

Buvo birželio 23 d. Smarkiai 
širdis ėmė plakti, kai sutvar
kęs visus savo biznio reikalus, 
susikrovę kelionės daiktus’ mes 
trupe t. y. aš, mano žmona ir 
vyresnioji duktė, savo draugų 
lydimi su ašaromis akyse ap
leidom savo antrąją, o mano 
dukters pirmąją tėvynę, Win- 
nipegą. Ilgai dar musų pric- 
teliai mosavo skepetaitėmis 
palydėdami mus dviejų mėne
sių kelionėn. Didžiulis ekspre
sas, švilpdamas, staugdamas 
nešė mus Montrealio link. 
Montrealy dalyvavome Šv. Jono 
iškilmėse. Tūkstantinės žmo
nių minios grilandomis, kaspi
nais ir paveikslais nešinos 
griausmingai siuntė giesmes 
Aukščiausiam. Apžiūrėję ši 
franeuzų miestą leidomės Į New 
Yorką.

Nekalbėsiu apie šį milioninį 
Amerikos miestą: čia tiek daug 
įdomybių, kad ^jiutoltum nuo 
savo pagrindinės temos: Lietu
vos.

2. Vandenyno kelionė
Apsidairę paviršutiniai šia

me milžine New Yorke atsidū
rėm uoste — kur musų laukė 
grandiozinis garlaivis “Ile de 
France”. Tūkstančiai žmonių 
skubinosi per patiestą tiltą. 
Net nusibodo stovėti eilėje: 
tiek čia buvo keleivių! Pirma
eilis laivas. Viskas, kas reika
linga moderniškam keleiviui. 
Patogios kajutos, švariai bliz
gantis plumbis, didžiulės salės, 
kino, spektakliai, sporto aikš
tės, dancingai ir geras valgis 
mums žadėjo gražią vandenyno 
kelionę. Žmogus nesijauti, 
kad laive, rodos kokiame grand 
restorane, kur muzika, dainos 
niekuomet nesiliauja. Įvairiau
sių tautų žmonės ūžia, kaip bi
tės avily. Nėra supimo, nėra 
juros ligos, nes laivas plaukia 
ramiai, tyliai. Technika nu
galėjo gamtos elementus. Kaip, 
amžiną atilsį, Kolumbas, va
žiavo kelius mėnesius vėjų 
draskomas ir mėtomas, kaip 
skiedrelė, taip mes nė neju
tom, kad vandenyne esame. O 
važiavom tik penkias dienas. 
Po penkių dienų plaukimo mu
sų “Ile de France” jau išmetė 
inkarą triukšminga ve Havro 
uoste.

3. Havre, Paris, Berilu

Milžinų laivų, burinių valte
lių ir visokio plauko garlaivių 
skruzdėlynas. Žmonių minios, 
kranų girgždėjimas, nešikų 
alasas, keiksmai. * Čia pirmą 
kart užgirdom franeuzus, jų 
pirmas žodis buvo: “saera- 
ment!” Jį vartoja keiksmo ti
kslams. Francuzai panašus į

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimai .

Vyriškų papuošalų, geresnės hh ' 
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų 
4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St.
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žydus, nedidukai, juodplaukiai, 
bet labai gyvi ir be galo, be 
krašto mandagus. Paryžiun 
atšvilpėm traukiniu. Gražiau
sias miestas — toji franeuzų 
sostinė Koks čia judėjimas, 
kokie čia namai. Notre Dame 
de Paris, milžiniška, katedra, 
amžinas viduramžių aistringas 
Dievo išsiilgusios franeuzo sie
los šedevras, įkūnytas’ akmens 
blokuose. Miestas gyvena ne 
tik dieną, bet ir per naktį, vi
sas paskendęs elektroje. S’arc 
d’Etoile, Louvre, dės Champs. 
Elysees, Sorbonne — štai kuo 
didžiuojasi’ Paryžius. Bet už
teks, nors gražu, bet mus' trau
kte traukia Lietuva ir kiekvie

KADA JUS

ĮTRAUKIATE

grynu šviežiu

ORU IŠVĖDINTUS DUMUS!

Nėr Daugiau Sutrintą ar 
Pustuščių Cigarety!

kiekviena gelonį ir braižus. Visas dul
kių daleles, taškelius, purvo ir kili er
zinanti nešvarumai yra “Oru išskalbti” 
LAUK. Nei žybčiojimų arba karštų 
pletmų negali palikti.

WINGS Jus gaunate tik tyrą, kvepian
ti, skaniai švarų tabakų-tokios vertės 
cigaretę Jus galite traukti vieną po kitų 
visą ištisą dieną, kiekvieną su šviežiu, 
gyvu smagumu.

Bandyk pakutį šiandien, gauk džiaug
simą švelnų naujai oru - išvėdintų 
dūmų.

DAUGUMA rūkytojų įtraukia. Yra 
beveik negalima rūkyti nedarant 

tai iki nekurio laipsnio.
Ir taip mes padarėm WINGS švares

nius. Vėsesnius. Švelnus ir vėsus kaip 
kalnų vėjelis!

Visas geriausias Turkiškas, Virginijos 
ir Burley tabakas kuris yra WINGS, 
yra išdirbtas išimtinai nauju procesu— 
“Oro išskalbtas”. “Oro skalbimą”, vie
ną dalyką kurį gamta apleidžia pada
ryti puikiausiam tabakui — prašalina

C 1930, Biown & Williamson Tobacco Corporation, Louisville, Ky.

’I HEM DAYS ARE GONE FOREVER Accommodate This on Your Accordion.

nas pravažiuotas kilometras 
mumyse kelia nerimą, susijau
dinimą ir tūkstančius klausi
mu !

Dar Berlynas—kaizerių sos
tinė. 4 milijonų didmiestis. 
Berlynas daug švaresnis už Pa
ryžių, bet ne toks įdomus. Jis 
perdaug* monotoniškas, perdaug 
kazarmiškas. čia netiek triu
kšmo, mat, vokiečiai šiaurės 
sūnus.

4. Tilžė ir... Lietuva!
Lenkų koridorių pervažiavę 

po nedaug laiko buvome Tilžė
je. Tilžė nedidelis miestas, 
bet švarus su visais jnoderniš- 
kais patogumais’, čia gyvena 
daug lietuvių. Juos organizuo

ja nenuilstamas senelis, lietu
vių rašytojas Vydūnas ir bud
riai saugo lietuvybės ugnelę. 
Anais priespaudos lietuvybės 
laikais Tilžė buvo lietuvių 
spaudos centras’. Iš čia. eidavo 
didžiausia knygų kontrabanda 
Lietuvon. Tilžė daug kuo pri
sidėjo prie Lietuvos kulturėji- 
mo.

Drebančia širdimi sveikino
me Nemuną senelį. Jis vis 
toks pat kaip in seniau. Tykiai 
savo vandenis plukdžia į Bal
tijos marias. Kad jis galėtų 
į mus prabilti! Mes’ sužinotum 
kiek čia knygnešių krito nuo 
rusų žandaro kardų, kiek čia 
kryžeivių mindė kantraus se

nelio krutinę/ savo geležimi, 
kiek kartų Vytautas girdė jo 
sriauniuose vandenyse savo žir
gą.

Bet jis tyli ir ramiai puške- 
na vilnis pro žydinčias Lietu
vos pievas...

5. Pirma Lietuvos stotis— 
Pagėgiai

Pervažiavome tiltą ir atsidū
rėm Lietuvoje. Viešpatie! 
Muitininkas su žalia kepure 
nuoširdžiai pasveikino lietuviš
kai, juodai apsirengę konduk
toriai su sidabriniais apvadais 
klausinėjosi, patarinėjo, pasa
kojo kainas, informavo; mė- 
lynarubiai policininkai ir tie 
lietuviškai, lietuviškai! Mes ne

tikėjom savo ausimis, mes bu
vome, kaip stabo ištikti: tiek, 
čia visokių ponų išsipuošusių 
valdininkų, tiek traukiny gra
žios publikos ir visi lietuviš
kai, lietuviškai. Sapnas ar tik
rovė. Norėjau net žnybtelėti 
sau į pašonę, kad pabusčiau iš 
to gražaus svaigulio. Musų 
laimei tat buvo ne sapnas, o 
graži tikrovų: mes’ Lietuvoje. 
Norėtųsi apkabinti visus ir iš
bučiuoti, norėtųsi pravirkti 
džiaugsmo ašaromis: Lietuva, 
kurią palikome žandarų naguo
se, kur lietuviškai girdėjosi, tik 
šiaudinėj pastogėj —dabar vi
si ponai, visi be išimties —lie
tuviškai, lietuviškai! (B. d.)
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TRIJŲ DIENŲ DARBO SAVAITĖ!

RINKIMŲ KOVOS EUROPOJE

Maršalas Juozas Pilsudskis, vos tik užėmęs minis- 
terio pirmininko vietą, tuojaus patarė Lenkijos prezi
dentui paleisti seimą, ir seimas tapo paleistas. Nauji 
seimo rinkimai įvyks už pustrečio mėnesio — lapkričio 
16 d. (o senato rinkimai — lapkričio 23 d.).

Lenkijos diktatorius sakosi norįs turėti “geresnį” 
seimą, kadangi su senuoju seimu jisai negalėjęs pra
vesti savo “reformą”, konstitucijos pakeitimą. Taigi 
lapkričio mėnesy pilsudskininkai “persiims” su savo

Anglijos generalinis prokuroras, Sir William Jo- 
witt, lankydamasis Baltimorėje, pareiškė, kad ateity 
visame pasauly bus dirbama tik trys dienos savaitėje 
ir už darbą bus mokama aukštos algos. Jisai mano, 
kad tiktai tuomet ekonominė padėtis pasauly busianti 
pastatyta ant tvirto pamato.

Sir William Jovvitt yra MacDonaldo kabineto na
rys ir, kaipo darbietis, tuos dalykus gali gerai suprasti. 
Tečiaus kas šiaitdie pasakys, kad jo žodžiai tai “ne
įvykdoma svajonė”, kaip kad būdavo sakoma kitąsyk, 
kai tokios mintys būdavo išreiškiamos socialistų kąb 
bose ir raštuose? Jau tas faktas yra labai reikšmingas, 
kad šitaip kalba vienas iš tų, kurie stovi didžiausios 
pasaulyje valstybės priešakyje.

Ekonominių krizių priežastis šiandie yra ta, kad 
darbas pagamina daugiau, negu už jį yra atlyginama. 
Juo darbo našumas labiau auga, tuo skirtumas tarpe 
pagamintos vertės irx atlyginimo (darbininkų algos) 
darosi didesnis. Perviršis, galų gale, susidaro toks di
delis, kad nebėra kur jį padėti. Ir pramonė turi su
stoti.

Pramonės sustojimas savo keliu duoda progos ka
pitalistams nukapoti darbininkų algas. Kai darbo nė
ra, tai darbininkas turi sutikti kad ir už pusdykę dirb
ti,. bet tik galėtų atsiginti nuo bado. Kriziui praslinkus, 
darbų vėl atsiranda pakankamai, bet jau daugelis dar
bininkų gauna mažesnes algas arba turi dirbti ilges
nes valandas, negu buvo dirbama prieš krizį. Dabar 
naudojasi proga darbininkai ir stato reikalavimus sa
vo samdytojams. Streikais arba streiko grūmojimais 
jie priverčia kapitalistus algas šiek-tiek pakelti ir dar
bo valandas sutrumpinti. Tečiaus vos spėja darbininkų 
padėtis truputį pagerėti, kai rinkos vėl būna užverstos 
pramonės gaminiais ir laikina gerovė baigiasi nauju 
krizių.

Taip nuolatos pasikartoja, pakeisdami kits kitą, 
tai gerovės laikotarpiai, tai kriziai. Ir kadangi techni
ka be paliovos vystosi, gamyba darosi vis spartesnė, o 
atlyginimas už darbą vis labiaus atsilieka nuo darbo 
našumo, tai ir pramonės kriziai tolyn darosi vis aštres
ni. Šiandie milžinišką krizį pergyvena ne viena kuri 
šalis, bet visas pasaulis.

Aiškus dalykas, kad dabartinis krizis nebus amži
nas. Jisai praeis. Paskui bus vėl “prosperity”. Bet po 
to busimo gerovės laikotarpio, kaip naktis po dienos, 
neišvengiamai turės ateiti naujas krizis. Ateis dėl to, 
kad darbininkai per “prosperity” laikus pagamins daug 
daugiau prekių, -negu kad jie gaus atlyginimo už savo 
darbą. Darbininkai šiandie sudaro Amerikoje (taip 
pat Anglijoje ir kitose pramonės šalyse) skaitlingiau
sią gyventojų masę. Kuomet jiems trūksta pinigų nu
sipirkti kas reikia gyvenimui, tai kenčia farmeriai, ku
rie gamina maisto produktus; kenčia rūbų siuvimo 
pramonė, namų statymo pramonė ir, galų gale, visos 
kitos pramonės.

Vienas tiktai ir tėra kelias padaryti galą tiems 
pramonės kriziams tai — tas, kurį nurodė savo pareiš
kime Anglijos generalinis prokuroras: sutrumpinti 
darbo valandas, kad didesnis darbininkų skaičius turė
tų uždarbį, ir pakelti atlyginimą už darbą, kad pakiltų 
jų “perkamoji jėga”. Iki to laiko, kada fabrikuose bus 
dirbama, kaip pranašauja Sir William Jovvitt, regulia
riai tik 3 dienos savaitėje, praeis, žinoma, dar daug 
metų. Galima drąsiai sakyti, kad iki to nebus prieita 
niekuomet, kol valdžia bus kapitalistų rankose! Tatai, 
ką Jpwitt pranašauja, galės būt įvykinta — laipsniškai 
— tiktai tuomet, kai bus paėmę valdžią į savo rankas 
darbininkai.

priešais, ir tuomet paaiškės, ar diktatūra, ar demokra
tija turi daugiau pajėgų Lenkijoje. Labai galimas daik
tas, kad ši rinkimų kova galutinai nulems Lenkijos 
diktatūros likimą.

Be Lenkijos, šiemet turės rinkimus taip pat ir dar 
keletas Europos valstybių: pirmiausia Vokietija, pas
kui Suomija ir apie pabaigą metų Ispanija. Vokietijo
je eina klausimas apie tai, ar kraštas pritars buržuazi
nių .partijų koalicijai, kuri laužo konstituciją ir prieš 
žmonių išrinktos atstovybės valią leidžia dekreto keliu 
finansinius įstatymus, apsunkinančius beturčius. Suo
mijoje seimas buvo paleistas, reikalaujant fašistuojan- 
tierys lappuiečiams, kurie kovoja smurtu prieš savo 
politinius oponentus. Ispanijoje rinkimų laikas dar ne
paskirtas, bet rinkimai turės būt netolimoje ateityje, 
kadangi naujoji vyriausybė, susidariusi po diktatoriaus 
de Riveros nuvertimo, yra priversta eiti prie konstitu
cinės tvarkos atsteigimo.

Šios ateinančios rinkimų kovos Europoje turės di
delės reikšmės tolimesniam politiniam gyvenimui ne tik 
aukščiaus paminėtose keturiose šalyse, bet ir visoje 
Europoje. Jose visose demokratijos ir parlamentariz
mo klausimas stovi pirmoje vietoje. Bus įdomu pažiū
rėti, progreso ar reakcijos jėgos šitame klausime paims 
viršų.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ........................ v........... $8.00
Pusei metų ................................. 4.00
Trims mėnesiams ..................... 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
Pusei metų ................................. 3.50
Trims mėnesiams .................... 1.75
Dviems mėnesiams ....................  1.25
Vienam mėnesiui ............................ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ..................................... $8.00
Pusei metų ................................. 4.00
Trims mėnesiams  ............... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

SAHARA
Sachara laike ledų gadynės.— 

Gazai. —Sachara ir Europa. 
—Francuzų svajonės. — 
Žmonės klaidingai įsivaiz<tu->- 
ja Sacharą. — Kopos. — Iš
plovimo pėdsakai. —Požemi
nės upės.—Sukūrimas juros. 
—Kanalas. — Arteziniai šu
liniai.

Laike ledų galyhės, kada vi
sa Centralinė Europa buvo ap
dengta ledais, meteorologiškos 
sąlygos buvo tokios, jog toji 
žemės dalis, kuri šiandien yra 
žinoma kaipo Sacharos dyku
ma, turėjo šiltą ir gana drėg
ną orą. Kai pasibaigė ledų 
gadynė, Sachara nebeteko drėg
mės. Padarinyj pranyko au
galai ir gyvūnai. Žemė išdžiu
vo ir išvirto milžiniškais smil
čių laukais. Tik kur-nekur dy
kumoj matosi oazai. Tai lyg 
salos juroj. Oazai paprastai 
yra aprūpinti vandeniu. Ačiū 
tam, ten galima užtikti ir aug
menų. *• /

Apie trys penktadaliai Sa
charos dykumos priklauso 
franeuzams; likusioji dalis, — 
ispanams, italams ir anglams. 
Sacharos žemės plotas lyginasi 
3,500,000 kvadratiškų mylių. 
Jei Sacharoj butų įmanoma 
žemdirbystė, tai ji daugiau ga
lėtų pagaminti maisto nei visa 
Europa.

Prieš kiek laiko Amerikoj 
lankėsi J. H. Ricard, buvusis 
Franci jos žemdirbystės minis- 
teris. Jo atsilankymo tikslas 
buvo susipažinti su Amerikoj 
naudojamais irigacijos meto
dais. Savo pasikalbėjimuose 
jis davė suprasti, jog Francija 
toli gražu nėra nustojusi vil
ties paversti Sacharą žemės 
ūkio kraštu. Taigi laikui bė
gant ten, ko gera, vėl atsiras 
aligatoriai ir krokodilai, kurie 
prieš tūkstančius metų buvo 
priversti išsikraustyti.

Kaip žmogus, bandantis iš
rasti amžino judėjimo mašiną, 
nuolat svajoja apie pasakiškus 
turtus, taip kartais ir francu- 
zas svajoja apie Sacharos dy
kumą. Svajoja jie paversti tą 
dykumą derlingais laukais. Ir 
jeigu tai pasisektų padaryti,— 
tąsyk agrikultūroj Francija 
butų dominuojanti valstybe ne 
tik Europoj, bet ir visame, pa
saulyj, nes Sachara užima tokj 
pat žemes plotą, kaip ir visa 
Europa.

šiandien kiekvienas šiek tiek 
apsišvietęs žmogus žino, jog 
bandymas išrasti amžino judė
jimo mašiną yra visai bergž
džias darbas. Visai kitoks rei
kalas esti su Sasharos dyku
ma. Reikia žinoti, kad kai ku
rios jos dalys jau ir dabar yra 
naudojamos žemdirbystei. At
eityj toj krypty bus padaryta 

nepalyginamai daugiau.
žmones paprastai turi klai

dingą supratimą apie Sacharą. 
Jie mano, kad tai yra milžiniš
ka smėlio lyguma. Tai neata- 
tinka tikrenybei. Faktinai Sa
charos paviršius yra gana ne
lygus. Vietomis randasi dideli 
įdubimai, o kitur aukštoki kal
nai. Manoma taip pat, jog ko
pos nuolat keliauja iš vienos 
vietos į kitą. O kaip žinia, ko
pos yra senelio kalneliai, ku
riuos supusto vėjas. Anglų 
kalboj kopos yra žinomos kai
po “dunes”. Sacharoj kai ku
rios kopos yra įsitvirtinusios 
vienoj vietoj ir daugiau nebe- 
klajoja.

Dykumoj visur galima užtik
ti išplovimo pėdsakų. O tai 
liudija, kad kadaise Sacharoj 
buvo pakankamai vandens. 
Buvo sukurta teorija, kuri 
tvirtino, jog prieš daug desčt- 
kų tūkstančių metų Sachara 
sudarė juros dugną. Tą nuomo
nę ir dabar galima užtikti kai 
kuriuose rankvedžiuose, tačiau 
geologai sako, jog ji neturi jo
kio rimto pagrindo. Iki šiol 
Sacharoj dar niekam nepasise
kė surasti suakmenėjusių ju
ros gyvūnų kaulų.

Žiūrint į Sacharos topogra
finį žemlapį, nesunku pastebė
ti upių sistemos skeletoną. Kai 
kada net dabar senovės upių 
vagose pasirodo vandens, kuris 
vienok greit pranyksta smilty
se.

Kad kadaise ten iš tiesų bu
vo upės, dėliai to nėra mažiau
sios abejonės. Gana dažnai 
randama aligatorių ir krokodi
lų liekanos. Prie žemės išplo
vimo daugiausia prisidėjo tro- 
piškos liūtys, kurios, reikia 
manyti, Sacharoj gana dažnai 
siautė. Ledų gadynei praėjus, 
persimainė ir Sacharos klima
tas. Pranyko vanduo, o kar
tu su juo ir tropikų augme
nys. t

Bet visa tai buvo praeityj. 
Na, o juk yra sakoma, kad pra
eitis tai— geriausias mokyto
jas. Topografija ir dykumos 
istorija sakyte sako, jog kai 
kurios Sacharos dalys ateityj 
gali būti panaudotos žemdir
bystės tikslams.

Pusėtinai didelė Sacharos da
lis guli žemiau jurus lygmalos. 
Kai kurie tad mano, jog ten 
butų galima sukurti jurą. Ju
ros vanduo, žinoma, garuotų ir 
sudarytų debesis. Na, o kuo
met yra debesys, tai tąsyk es
ti ir lietaus.

Gali atrodyti, jog tos rųšies 
eksperimentas! butų neįmano
mai sunkiai įvykdinamas'. Bet 
taip nėra. Pakaktų iškasti 
penkiolikos mylių ilgio kanalą, 
kad užlieti 1,500 ketvirtainiškų 
mylių žemės plotą. Tuo budu 
butų Sacharoj sukurta jura, 
kurios vidutiniškas gilumas 

siektų maždaug 80 pėdų. Ap
skaičiuojama, kad tokia jura 
arba ežeras galėtų egzistuoti 
apie pusantro tūkstančio metų, 
kol neužneštų smėlis.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad toks milžiniškas ežeras' su
teiktų labai daug drėgmės ir 
garuojantis vanduo sudarytų 
debesis. Visas klausimas susi
veda prie to, ar iš tų debesų 
lytų Sacharoj, ar už jos ribų. 
Į tą klausimą jokio tikslaus 
atsakymo negalima duoti.

Sumanymas kasti kanalą nė
ra naujas. Apie tai buvo gal
vota ir prieš keletą desėtkų 
metų. Tačiau praeityj tas su
manymas buvo labai sunkiai f- 
vykdomas, kadangi truko tin
kamų mašinų. Visai kitoks 
reikalas yra šiandien. Praveda
mas tokio kanalo, kaip apskai
čiuoja inžinieriai, visai pigiai 
atseitų. Todėl apie tai rimtai 
ir galvojama.

Yra ir kitas planas. Kai ku
rie mano, jog Sacharoj' yra pu
sėtinai didelė požeminių upių 
sistema. Oazų buvimas' aiškiai 
liudija, kad po žeme yra van
dens. Iš oazuose esančių aug
menų galima maždaug spręsti, 
.kuo butų galima paversti Sa
charos dykumą.

Apie 1850 m. francuzų inži
nieriai pradėjo Alžirijoj gręžti 
šulinius. Pradžioj, galima sar 
kyti, išėjo fiasko, bet vėliau 
tas darbas buvo gana pasek
mingas.' Iš šulinių vanduo pa
prastai išsiverždavo fontanu, 
kuris kartais išmesdavo net 
mažų žuvų.

Francuzų susidomėjimas Sa
charos dykuma sako, jog neto
limoj ateityj jie bandys ten 
daryti eksperimentus irigacijos 
srityj. Tąsyk toj dykumoj gal 
įvyks tokių permainų, apie ku
rias dabar žmonės ir sapnuote 
nesapnuoja.—K. A.

LIETUVOS ŽINIOS
Audros ir liūtys Klai

pėdos krašte
Nuo pereito trečiadienio iki 

vakardienos visame Klaipėdos 
krašte siautė smarkus šiaurės 
viesulas ir smarkiai lijo. Tre
čiadienį prasidėjęs lietus tę
sėsi be pertraukos 25 valan
das. Apie 6 vai. vakaro ne
paprastai smarkiai lijo. Apie 
8 vai. vakare kilo vėjas, kurio 
smarkumas greitu laiku pa
siekė 9—10 balų. Viesulas ir 
lietus padarė labai daug nuo
stolių laukams, daržams. Nu
pjautieji ir pėdais sustatytieji 
javai vėjo išnešioti po visas 
vielas ir lietus sumerkti. Klai
pėdos mieste per didįjį lietų 
iškrito 100 milini, vandens.» 
Galvės ir aikštės virto upėmis 
ir ežerais, kurių gilumas vie
lomis siekė U/2 metro. Lie
tus lijo labai dideliais lašais. 
Mieste žemesnieji butai ir rū
siai vandens apsemti. Viesu
las išrovė daug medžių, nu
draskė stogų ir nutraukė tele
fono ir telegrafo susisiekimą 
su Klaipėda. Del to ir visos 
žinios iš Klaipėdos pavėluotos. 
Žmonių aukų nėra. Juroje 
ties Nida išmesta ant kranto 
motorinis laivas ir į pavojin
gą padėtį buvo pakliuvęs kur
suojąs tarp Klaipėdos ir lietu
viškų bei vokiškų kurortų gar
laivis. Nuostoliai padaryti di
deli. E,

Klerikalai apsėdo 
daktarą

štai kaip tenka gintis nuo 
klerikalų: “Liet. Aide” įdėtas 
D-ro Venckuno toks praneši
mas:

“Aš esu ne pirmutinis pa
saulyje išsiskyręs su žmona ir 
vedąs antrą. 7

Už žeminimą mano sužadė
tinės ir manęs, gydytojo ir 
net mano įstaigų autoriteto 
griovimą, “Ryto” redakcija 
traukiama teisman.

Dr. J. Venckunas.”

! E. T. A.' Hoff man Vertę 7. Pronskus -J

| Velnio Eliksyras 
_ __________ _______ __________ 11

(Tęsinys)
Šiame akimirksny tu nešioji 
savy musų nuodėmingos pir
mapradės kaltę, kuri kiekvie
nam galingesniam musų dva
sios kilimui atidaro gedimo 
vartus, kur mes neapgalvotai 
skrisdami lengvai paklystame!
— Tas pasisekimas, ta stab
meldiškoji pagarba, kurią tau 
reiškia lengvamanis, įvairių są
jūdžių geidulingas pasaulis, ta
ve apjakino, ir tu dabar matai 
save pavidale, kurs nėra tavo, 
o tik yra viena apgaulė, kuri 
tave vilioja į žudančią prapub 
tį. Grįžk į save, Medardai! — 
atsisakyk nuo tos beprotybės, 
kuri tave svaigina — aš, rodo
si, pažįstu ją! — tave jau ap
leido dvasios ramybė, be ku
rios nėra randama palaimos.
— Leiskis perspėjamas, trau
kis nuo priešo, kurs tave se
ka. — Buk vėl tas geras jau
nikaitis, kurį aš mylėjau visa 
širdžia.” — Priorui kalbant iš 
jo akių plūdo ašaros; jis pa
griebė mano ranką ir greitai 
ją paleidęs' pasišalino, nelauk
damas mano atsakymo. Bet jo 
žodžiai many tik priešingą 
jausmą teiššaukė; jis paminė
jo pasisekimą, tą begalinį įs
pūdį, kurį aš įsigijau savo ne
paprastais gabumais, ir man 
buvo aišku, kad tik niekingas 
pavydas iššaukė jo prie manęs 
nemalonę, kurią jis taip nedvi
prasmiai išreiškė. Susieidamas 
su vienuoliais buvau nebylys ir 
užsidaręs savy, pilnas viduji
nio pykčio, ir visiškai pagau
tas naujos many įsigalėjusios 
esybės, galvojau ištisomis die
nomis ir bemiegėmis naktimis, 
kokiu budu galėčiau visa, kas 
many gimsta, pagauti į žavin
gus žodžius ir juos pasakyti 
miniai. Juo labiau tolėjau nuo 
Leonardo ir brolių, juo stip
resniais ryšiais mokėjau pa
traukti į save minią. —

Medardo slopinama prigimtis 
išsiveržė nenormališkti kom
pleksu ir jis klejodamas pama
tė pats savo sąžinę pikto žmo

gaus paveiksle

Švento Antano dieną bažny
čia buvo taip pilna, kad reikė
jo plačiai atidaryti "duris, kad 
beplustantieji žmonės nors už 
bažnyčios durų stovėdami ga
lėtų mane girdėti. Niekuomet 
dar nebuvau kalbėjęs taip stip
riai, karštai ir įtikinančiai. Aš. 
kaip paprastai, šį tą papasako
jau iš šios dienos šventojo gy
venimo ir prikergiau dievotus, 
giliai į gyvenimą rėžiančius iš
vadžiojimus. Kalbėjau apie vel
nio gundymus, kuriam pirmoji 
nuodėmė davė galybę vilioti 
žmones', ir nepastebimai kalbos 
srovė atvedė mane j legendą 
apie eliksyrus, kuriuos aš no
rėjau nupiešti kaipo reikšmin
gą alegoriją. Tik čia besidairy
damas Po bažnyčią pastebėjau 
aukštą liesą žmogų, kurs man 
įstrižai, pasistojęs ant suolo, 
stovėjo atsirėmęs į vieną kam
pinį stulpą. Jis buvo kažkaip 
keistai apsivilkęs' tamsiai fio- 
letinį apsiaustą, kuriame turė
jo įvyniojęs skersai viena ant 
kitos sudėtas savo rankas. Jo 
veidas buvo išblyškęs, lyg nu
mirėlio, bet jo didelių juodų 
pastyrusių akių žvilgsnis lyg 
degantis kalavijas vėrė man 1 
širdį. Mane supurtė nejaukus 
baisus jausmas, skubiai nulei
dau akis ir visas pajėgas su
rinkęs kalbėjau toliau. Tačiau 
lyg nežinomos kerėj ančios pa
jėgos varomas, turėjau vėl pa
žvelgti. ir kiekvieną sykį šis 
žmogus stovėjo savo vietoj s'u- 
styręs, nejudėdamas, į mane 
nukreipęs savo baisų žvilgsnį. 
Taip, lyg kartus pasityčiojimas
— niekinanti neapykanta reiš
kėsi iš jo aukštos raukšlėtos 
kaktos, iš tų kietai sučiauptų 
lupų. Visa išvaizda buvo kažko

kia baisi — nepakenčiama! — 
Taip! — tai buvo tas nepažįs
tamas dailininkas iš Švento
sios Liepos. Pasijutau lyg le
dinių pasibaisėtinų rankų su
spaustas — kaktoj išmušė bai
mės prakaitas — mano perio
dai pradėjo kliūti, vis labiau ir 
labiau pradėjo irti mano kal
ba — bažnyčioj pakilo šnibžde
sys — murmėjimas — o bai
sus nepažįstamas vis tebesto
vėjo pastyręs ir nekrutėdamas, 
į mane nukreipęs savo sustin
gusį žvilgsnį, čia jau beprotiš
ko nusiminimo pragariškoj bai
mėj surikau: “A, prakeikta
sis! pasišalink! — pasišalink 
— aš esu tas pats! — aš esu 
šventas Antanas!”

Su šiais žodžiais nustojau 
sąmonės. Kai vėl pakirdau, pa
sijutau begulįs savo lovoj. Bro
lis Cirilius sėdėjo greta, mane 
globodamas ir guosdamas. Bai
sus' nepažįstamojo paveikslas 
gyvai tebestovėjo akyse. Visą 
įvykį papasakojau broliui Ci- 
riliui, ir juo labiau šis stengė
si mane įtikinti, kad vaiduok
lis buvęs vien dėl įtemptos ir 
smarkios kalbos įkaitusios vai
dentuvės vaisius, tuo labiau 
jaučiau kartaus susikrimtimo 
ir gailesčio dėl savo pasielgimo 
sakykloj. Klausytojai pamanę, 
kaip paskui išgirdau, kad man 
pamišo protas. Jų įtarimą pil
nai pateisino mano pastarasis 
sušukimas. Buvau dvasiniai 
prislėgtas — sutryptas. Užsi
daręs savo kambarėly atsida
viau aštriausiai atgailai ir šir
dingomis maldomis stiprinausi 
j kovą su gundytoju, kurs man 
net šventoj vietoj pasirodė, 
dar begėdiškai pasityčiodamas 
pasislėpė dievobaimingojo daili
ninko iš Šventosios Liepos pa
veiksle. Šiaip niekas kitas to
kio žmogaus fioletiniame ap
siauste, sakėsi, nematę, ir prio
ras Leonardas savo visų pripa
žintu nuoširdumu atsidėjęs 
skelbė, kad tai buvęs karštli
gės priepuolis, kurs mano pa
mokslą taip nukreipęs ir iš
šaukęs kalbos sumišimą. Tie
sa, aš tebebuvau silpnas' ir 
sergantis, kai po kelių savaičių 
grįžau paprastam vienuolyno 
gyvenimui. Galiausiai pasiry
žau vėl palipti į sakyklą, bet, 
vidujinės baimės kankinamas, 
persekiojamas baisaus išblyš
kusioje vaizdo, vos pajėgiau 
palaikyti kalbos sąryšį, daug 
mažiau, kaip kitados', begalė
damas parodyti iškalbingumo 
ugnies. Mano pamokslai buvo 
paprasčiausi, — sustingę — 
susiskaldę. — Klausytojai ap
gailestavo, kad aš nustojau iš
kalbingumo dovanos, jų skai- 
čįds vis labiau mažėjo, paga
liau senasis brolis’, kurs saky
davo pamokslą pirm manęs ir 
dabar žymiai geriau už mane 
kalbėjo, vėl užėmė mano vie- 
tą. —

(Bus daugiau)

SKIIIITCHIHG ENOS 

when soothing lemo in u sėd! 
Right from the first touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of mosąuito bites, rashes, 
and many other skin afllictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathere and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimpies and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 

’Any druggist. 35c, 60c, $1.00.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Gaisras padarė milijoną 
nuostolių

l’žpereitą naktį mieste prie 
E. Michigan aVe. ir upės kran
to užsidegė “Baby Ruth” sal
dainių dirbtuvės ir kiti depart- 
mentai. Įvyko iš eilės 8 spro
gimai. Gaisras beužgesinta tik 
ateinančią naktį. Nuostoliai sie
kia i milijonų.

Sugryžo iš užsienio
Dr. J. W. Beaudette jau su- 

gryžo iš užsienio, kur praleido 
tris mėnesius studijoms ir ke
lionėms ir dabar jau priiminė
ja pacientus savo ofise 1800 S. 
Ashland Avė. (virš banko).

Politikieriai pradeda 
kampaniją

I 

“Varvančiai slapieji” tikisi ge
ro pasisekimo

Vakacijoms pasibaigus suju
do abiejų didžiųjų partijų va
dai ruoštis lapkričio 4 d. rin
kimams. Mrs. Ruth Halina Mc 
Cormick pradeda prakalbų ra
tų. Ji turi kiek trubelio su se
natorių Nye, kurs vadovauja 
senato komisijai, kuri tyrinėja 
jos kampanijai išleistas lėšas. 
Mrs. McCormick pasisakė net 
pasamdžiusi privačius detekty
vus pačiam Nye sekti.

Republikonų sausieji yra ne
patenkinti Mrs. McCormick ne
aiškiu nusistatymu link prohi- 
bicijos ir grasina' statyti tre
čią kandidatų, kurs ar kuri bu
tų ligi kaulų sausa. Anti-salli
nų lyga ypatingai smarkauja 
ir kalba apie statymą McCor
mick vietoje Mrs. O’Neill.

Demokratai rengiasi ta pro
ga pasinaudoti ir pranašauja, 
kad jų “varvančiai šlapi” kan
didatai, James Ilamilton Lewis 
į senatorius ir keli kiti i kitus 
ofisus tikrai laimėsiu.

Daug žmonų-nainams 
ramybė

Atvažiavo Chicagon vienas 
Marocco “bajoras”, kurs nese
nai vedė 5 pačias. Pirmas jo 
žodis buvo: “Jūsų Amerika yra 
stebėtinai graži šalis, bet tur
būt jums labai yra nuobodu su 
viena pačia. Aš manau, kelios 
pačios yra geras dalykas namų 
ramybei. Kur tėra viena žmo
na, ji gali pasidaryti saumeilč 
ir manyti, kad vyras jai vie
nai turi atiduoti savo laiką ir 
dėmėsj. Su penkiomis pačio
mis, kiekviena pasidaro gana 
nusižeminusi ir stengiasi dary
ti visa ką galėdama savo- vyrui 
įtikti”.

Bet jos gali pradėti pavydė
ti ii- grali susibraižyti, kažkas 
pastebėjo.

“0, ne, mes Marokoj moka
me valdyti pačias. Išlaidinga? 
O, galbūt, bet nenuobodu Ir 
mes mokame, išvengti didelių 
šeimynų, šalę to, tai duoda j 
vyrui prestižų. Viena žmona ? į 
O, tai juokinga pasiturinčiam 
žmogui”, manė marokietis.

Šiemet išdeportavo 70C 
netikusių ateivių

Vakar dienų išvažiavo į New 
York ir Ellis Island specialus 
apginkluotas ir šarvuotas trau
kinys, vežinas 156 svetimtau
čius, iš kurių 78 yra iš Chica- 
gos distrikto. Iš Ellis Island 
jie bus deportuoti j Europą, 
kiekvienas j savo kraštų.

Traukinys iš 7 sunkiai gink
luotų Vagonų atėjo iš pat 
Seattle, Wash., pakeliuj rankio-1 
damas deportuojamuosius. Chi-| 
cago kelintas mėnuo duoda! 
skaitlingiausį deportuojamų1 

kontingentą. Taikinys kas 
penkta savaitė važiuoja' sker
sai Amerikos rinkdamas ne
geistinuosius.

Nuo pirmos sausio iš Chi- 
cagos jau išdeportuota virš 
400, ir laike fiskalinių metų 
ligi birželio 30 d. viso buvo de
portuota' 700. Pernai metais 
tuo pačiu laiku deportuota 450 
svetimtaučiai.

Tarpe tų deportuojamų yra 
didelė dalis kriminalistų, daug 
nelegaliai atvažiavusių ir apie 
dešimts bepročių. Daugiausia 
jie yra kilę iš pietinės ir vi
dutinės Europos, Čekoslovaki
jos, Jugoslavijos ir Italijos pry- 
šaky. Bet ir Lenkija yra skait
lingai atstovaujama deportuo
jamu jų skaičiuje.

Dar vienas lakūnas 
užsimušė

Curtiss Field aviacijos paro
doj jau užsimušė 4 žmonės. Pa
skutinis buvo žymus lakūnas 
kapit. Page, kurs lėkdamas 207 
mylias į valandą krito žemėn, 
ir pats po 4 valandų mirė. Be 
to Darbo Dienų atsitiko kele
tą užsimušimų kitose U. S. vie
tose.

Al Capone ruošia 
perversmą

Susekti planai užgrobti darbo 
unijas, namų administracija ir 

miesto valdybą

įvairios civilės organizacijos, 
kurios jau kurs laikas kai ko
voja prieš gengsterių kara
liaus Al Capone užmačius, su
sekė Capone ir jo suokalbinin
ko Red Barke.r planą paimti į 
savo rankas Chicagos darbi
ninkų unijas. Istorija yra to
kia:

Capone senai jau kreipė sa
vo akį į statybos planus ir 
ateinančius 1933 metus, kada

JUOZAPAS GUDAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 2 dieną, 12:15 valandą 
ryte. 1930 m., sulaukęs 48 metų 
amžiaus, gimęs Telšių apskr.. Ža
rėnų parap., Tarvydų kaime. 
Amerikoj išgyveno 27 metus. Pa
liko dideliame nuliūdime du bro
liu — Liudviką ir Aleksandrą, 6 
pusbrolius ir gimines, o Lietuvoj 
— dvi seseris — Oną ir Leonorą. 
Kunas pašarvotas randasi 304 E. 
Kensington Avė.. Kcnsington,

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 5 dieną, 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Gudo gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame.

Broliai, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

KAZIMIERA WARKALAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 2 dieną. 9 vai. ryte. 1930 
m., sulaukus 17 metų amžiaus. 
A. a. Kazimiera gimė sausio 19 
d., 1913 m., Indiana Harbor, 
Ind.‘ Paliko dideliame nubudime 
motiną Elzbietą, po tėvais Reš- 
kaitę. tris seseris — Stefaniją. 
Liudviką ir Prancišką, dėdę Povi
lą Reškių ir gimines. Kunas pa
šarvotas randasi 364 2 S. Union. 
Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj. rug
sėjo 6 dieną, 9 vai. ryte iš namų 
į Nativity parap., bažnyčią, 3 7 St. 
ir S. Lowe Avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimieros Warka- 
laitės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame.

Motina, Seserys, Dėdė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741. 

bus didžioji pasaulinė paroda. 
Jis ir jo kompanionas padare 
keletą pasikėsinimų įsiviešpa
tauti skaitlingose unijose, ypa
tingai jų skyriuose, kaip tai 
vežikų, šoferių ir ypatingai 
plumberių.

Planas pradžiai buvo toks: 
Mike Carrazzo, Caponės sėb
ras, turėjo būti įstatytas gat
vių šlavikų ir valytojų, licen- 
sijų inspektorių ir kt. unijų 
biznio agentu ir Building 
Trades tarybos prezidentu. Tas 
planas butų pastatęs Capone 
kaip pajėgų sosto užpakaly, 
visų unijų veikimo bosu.

Kaip tai pravesti, Capone ir 
jo sėbras Barkeris žadėjo nau
dotis praktiškiausiu budu, — 
pastatyti pakankamą skaičių 
ginkluotų banditų balsavimui 
“peržiūrėti”. Bet unijos jo pla
ną pradėjo nujausti dar iš 
anksto, ir joms pavyko išsi
rinkti savo žmogų. Tai buvo 
Caponei pirmas smūgis,

Capone antru frontu rengėsi 
užimti Miesto Valdybą (City 
Hali). Ten buvo siunčiamas jo 
žmogus Dauny Stanton, kurio 
tikslas buvo užvaldyti city hall 
klerkų uniją. Stanton yra vie
nas iš Capone’s' 500 ginkluotos 
armijos leitenantų. Jam pavy
ko įsimesti į 130 North Wells 
gatvės ofisą. Bet miesto pilie
čių organizacijos pradėjo smar
kią kovą sustabdyti raketerių 
invazijų ir Stanton kol kas sė
di vietoje.

Capone turi savo generali
nio štabo bustynę Lexington 
viešbuty, 22 gatvė ir Michigan 
avė. Jo leitenantai saugo įėji
mus į štabą diena ir naktį iš 
kelių pusių, iš vidaus, lauko ir 
iš gretimų namų.

Automobiliu žmogžudy
stės smarkiai auga

Pereita sekmadieni dar už- V f

mušta 6 žmones' Cook county
automobiliu i; karnose. Užmušc

JUZEFĄ RUBIKIENĖ 
po tėvais Gužauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 30 dieną, 1:30 valandą 
ryte. 1930 m., gimus Raseinių 
apslff., Kražių^ parap., Pupėnų 
kaime. Amerikoj išgyveno 25 me
tus. Paliko dideliame nubudime 
dukterį Heleną, žentą J. Vebell, 
tris sūnūs — Albiną, Stanislovą 
ir Aleksandrą, du pusbrolius — 
Kazimierą ir Antaną Gužauskus, 
seserį Olesę.' švogerį Kazimierą 
Vaitkų St. Joseph. Mo., švogerį 
Kazimierą Jasutį ir gimines, o Lie
tuvoj pusbrolį Jurgį Gužauską. 
Kunas 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 bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, 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 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

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

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tol. Yards 1741 

tųjų skaičius šiame apskrityje 
per aštuonis mėnesius šiemet 
jau paaugo ligi 678 žmonių.

šiemet užmušimų, skaičius 
padidėjo visais 16 nuošimčių 
daugiau kaip pernai tokiu pat 
laiku. Pernai per aštuonius mė
nesius buvo užmušta 576 žmo
nės. Užpernai metais tuo pačiu 
laiku buvo 656 užmušimai.

Paskutinis, rugpiučio mėnuo 
šiemet pasiekė užmušimų re
kordo. Užmušta per vieną rug
piučio mėn. Cook county 116 
žmonių. Dar to apskričio isto
rija tokio skaičiaus nežino.

Mėnesiais užmušimų skai
čius, palyginant su pernai me-
tais yra:

1929 m. 1930 m.
Sausis ........... 60 55
Vasaris ....... 51 87
Kovas ........... 48 69
Balandis ....... 77 81
Gegužis ....... 78 74
Birželis ....... 81 101
Liepos ........... 88 89
Rugpiučio .... 93 116

Viso 576 672

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.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 ‘

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phonc Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai-
J ***11* * /ndotuvese ir kokiame rci- 
kale visuomet esti sąži- 
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 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th
T' clefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halstcd St.

Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvvife 

Naujoj vieloj 
6109 South Albany Avenue

Pbone
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 

t 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, 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. Nedėboj nuo 10 iki 12 Vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phonc Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halstcd St.

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė.

Tel. Yards 4317

Dr. JOHN SMETANA

Optometnstas
Akiu Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Blefe., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Pitone Canal 0523

___ Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
/ Tel. Calumet 3294 

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

A. L. Davidonis,M.D
4210 So. Michigan Avenue

Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija (y 6 4 0 So. Maplctvood Aue.

"Telefonas Republic 7868

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL. t

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS 
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.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 VVest Marųuette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

A. MONTVID, M. D.
1579 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 059 7 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telofonas Boulevard 193 9

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virginia 0030 
Rcz. Tel. Ven Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
U iki 8 vakaro. Nedėtiem nuo 10 iki 12 die- 

ną. Namų ofisas North Sido 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 75 89 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042 x

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė j naujų vietų po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Bankų 

skersai gatvės nuo 
Peoples Bankų 

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 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

X

II ■ — U..

][yairųs Gydy toj ai
TIK SUGRĄŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir 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 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

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. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MALRICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo z10 1ki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12. I 
Rez. Telephonc Plaza 3202

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj 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
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 st Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 441'1
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street

r Tek Boulevard 1310
Vak: nuo 6 iki 8 vak kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergį. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street,
Room 1701 Tel. 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 Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas 

127 North Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177 »
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avc. 

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St. . 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

TaTslakis
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502 

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

Ofiso Tek Central 2978 
Namų Tek Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Tek Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

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

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas į

4631 So. Ashland Avė.
Tek Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell SL ' 
Tek Republic 9723



NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Išvažiavo Į SLA. Pild 
Tarybos posėdi

Adv. A. 01 is, SLA. finansų 
komisijos pirmininkas ir vienas 
byloje su bolševikais advokatų 
išvažiavo į SLA. Pild. Tarybos 
posėdį New Yorke. Jis taip jau 
įeina į SLA. Seimo išrinktą pa
skolų tyrimo komisiją.

Kviečiami Draugijų 
atstovai

šerno Fondo Komitetas laiky
tame susirinkime rugpiučio 30 
d. nutarė atsikreipt viešai per 
spaudą į Draugijas, Kliubus, 
SLA. kuopas, A LTS kuopas ir 
įvairius ratelius, kad šį mėnesį 
išrinktų po porą atstovų į ben
drą konferenciją, kuri įvyks 
rugsėjo 10 d. Sandaros svetai
nėje, 3236 So. Halsted St. apie 
7:30 vai. vakaro. Visų 'antra
šų neturint tenka kviesti per 
spaudą, tad gerb. veikėjai pra
šomi savo susirinkimuose tą 
klausimą pakelti.

Bendros konferencijos 
tikslas

myna . 5 žmonės, Petrikauskų 
šeimyna 3 žmonės, ir Gadei- 
kis. Viso 14 žmonių. Jei ne 
bedarbė, gal dar nebūtų prisi
rengę važiuoti, nors jau seniai 
rengės.

S « »
Ketvirtadienio vakare, rugsė

jo 4 d. Strumilos svetainėj 
SLA. 139 kp. laikys mėnesinį 
susirinkimą. Visi nariai atei
kite į susirinkimą, ir patikrin
kite ar jūsų mokestys pasiųs
tos centran, nes buvusi kuopos 
valdyba, komunistai, jau prieš 
seimą nūktojo siuntę narių mo
kesčius į centrą. Būtent bir
želio mėnesio mokesčių jau ne
siuntė centran.

B » »
Penktadienio vakare, rugsėjo 

5 d. Strumilos svetainėj Golden 
Star kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimą. Visi kliubo nariai da- 
yvaukite susirinkime, nes daug 

dalykų turėsime aptarti, kas | 
ink busimo 
vyks rugsėjo 

miškuose.

centų, tai vieną dešimtuką ati
duok komunizmo lyderiams, ku
rie visą amžių yra ubagai, el
getos ir bedarbiai, tad jiems 
duok dešimtuką iš tikro ir iš 
pilno, o du dešimtuku pasilik 
sau rytojaus dienai.

Pabaigoje 
vienas 
si rado

cirką paįvairino 
“surprise numeris”: at- 

“Karaliaus Dovydo” 
of David) apaštalas su 
ir pradėjo kalbėti. To

Keikia

Visos lietuvių kolonijos ren
gia Vytauto Didžiojo 500 me
tų paminėjimą. Ar mes Chica- 
giečiai turime praleisti šį svar
bų nuotyki ir pasilikti užpaka
ly kitų kolonijų? Visi bendro
mis pajėgomis padirbėję galė
sim 500 metų sukaktuvių pa
minėjimą įvykinti kuo pasek- 
mingiausiai.

Kaip organizacijų atstovai 
taip veikėjai bendrai susirinkę 
aptars rengimo planą. Laiko ne
turime daug, tad privalome 
skubėti. Šerno Fondos Komite
tas karts nuo karto pakartos 
spaudoje apie susirinkimo lai
ką ir vietą,. Gerbiamieji, gerai 
įsitėmykite, jog bendra konfe
rencija įvyksta rugsėjo 10 d. 
t. y. ateinančią savaitę, San
daros salėje. Išrinkite atstovus.

Šerno Fondo Komitetas.

Lietuvių Valanda
Pereitos subatos vakare, rug

piučio 30 dieną nuo 6 iki 7 
vai. su tikru malonumu teko 
klausytis lietuvių radio progra- 
mo iš stoties WCFL. Progra
mas prasidėjo vargonų solo. J. 
Sau ris visados vargonais groj a 
gražias lietuviškų dainų melo
dijas. Artistas Juozas Olšaus
kas jausmingai sudainavo kele
tą dainų. Tenoras p. Krauču- 
nas taipgi šiame programe pa
sirodę, sudainuodamas keletą 
numerių solo ir porą duetų su 
p. Olšausku. Ponia Vaitkus tik
rai šauniai griežė su Budriko 
radio orkestros muzikantais. 
Abelnai, programas buvo 
rai geras ir įvairus.

tik-

Roseland
31 d.Sekmadienį, rugpiučio 

VVashington H^ights miškely*, 
įvyko Boselando ir West Pull- 
mano draugijų bendras pikni
kas, naudai Oak Forest prie
glaudoje esantiems lietuviams. 
Publikos buvo prisirinkę daug 
ir visi gražiai linksminos, vie
ni šoko, kiti būriai sustoję šne
kučiavos tarpe savęs, treti biz
nį darė išsigerdami “papso”, ar
ba šaltakošės kaušą valgydami.

Iš biznio atžvilgio, kaip pik-
nikas nusisekė neteko patirti, 
bet abelnai atrodė, kad pikni
kas pilnai pavyko. Publikos 
daug, tvarka gera. Reiškia ren
gimo komitetas atliko jiems pa
vestą darbą, pilnoj to žodžio 
prasmėj. Dabar tik reikės lauk
ti kaip draugijų komitetui nu
siseks surengti seneliams pie
tus. Juk darbas irgi didelis.

» B «
Ketvirtadienį, rugsėjo 4 d. 

daug Roselandiečių išvažiuoja 
j Lietuvą. Būtent, Viskontų šei
myna 5 žmonės, Astrauskų šei-

Trečiadienis, rūgs. 3, 1930 

CLASSiFIEDADsT: 
h .........  ✓

________ For Rent________
RENDAI tinkama vieta bile štorui 

— 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 1266.

pašalinti ir gatve praplatinta. 
Tiems ir kitiems gatvių dar
bams žadama reikalauti lapkri
čio 4 d. rinkimuose leidimo iš
leisti bonds $11,600,000 sumo
je.
..............    f. ... I. — , .... ,

CLASSIFIED ADS.
h

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEŲE,

672 West Madison Street.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo 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. ILK________
REIKIA 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.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Darbo Dienos ūpas pri
slėgtas dėl nedarbo

Nors vakar Soldiers Field 
prisirinko apie 70,000 darbinin
kų savo Dienai, ir apie 30,000 
paradavo, tačiau ūpas buvo 
prislėgtas kaip kalbėtojų tarpe 
taip klausytojų. Lyderiai skel
bė įvairius planus bedarbei pa
naikinti, bet nė vienas tikro 
plano nedrįso -patarti. Stebėti
na, kad vienas senatorius 
Smith Brookhart pasakė bene 
už visus kitus kiek aiškiau, 
kad “Ne taip svarbu yra sau
goti kapitalą (kapitalistinę si
stemą?), kurs yra tik turto 
akumuliacija.” “Prispaudimo 
laikais kapitalas visuomet sten
giasi išsilaikyti, suversdamas 
sunkenybės naštą darbinin
kams, juos paleidžiant ir nu- 
kapojant jiems atlyginimą. Bet 
kapitalas nėra tiek svarbus 
žmonijai. Turi būti išdirbtas 
koks nors metodas, kuriuo dar
bininkui butų apsaugotas jo 
darbas”.

jau darbuojasi kad balikietas 
ir programa išeitų kuo geriau
siai. Greitu laiku bus išsiunti
nėti visoms Bendrovėms ban- 
kieto tikietai, kuriuos kviečia
me išplatinti tarpe Bendrovių 
narių ir jų draugų.

šiais metais yra jaučiama 
bedarbė ir daug vargšų darbi
ninkų kenčia’ skurdą.
laukti, kad tai yra tik laikinas 
apsireiškimas, tačiau jis turė
tų būti visiems pamokinimai 
ir įspėjimas. Kada žmogus tu
ri darbo, tada yra laikas tau
pyti savo atliekamus centus, 
kad bedarbės sulaukus nereik
tų bado ir vargo kęsti.

Skolinimo ir Budavojimo 
Bendrovė yra geriausia vieta 
centams taupyti. Chicagoj ir 
apylinkėj randasi 21 taupymo 
bendrovės, iš kurių 20 priklau
so Lietuvių Lygai (tik viena 
šiaurinėj daly nepriklauso). Vi
sos yra saugioje valstybės kon
trolėje ir yra vedamos prity
rusių ir atsakomingų žmonių. 
Kas nori plačiau sužinoti apie 
Skolinimo ir Budavojimo Ben
drovių (Spulkų) veikimą, malo
nėkite apsilankyti į viršminėtą 
bankietą. Ten bus dainų, mu
zikos, bet bus ir gerų kalbė
tojų, kurie jums daug pra*neš 
ir duos gerų patarimų apie 
Spulkų veikimą.

J. J. Palekas,
Rengimo Komisijos narys.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Jurgio Žiekio, paeina iš 
Lietuvos Bernatiškio kaimo, Tauragės 
apskr. 1914 metais atvažiavo į Ameri
ką, bet nežinau kur. Aš esu jo sesutė 
ir norėčiau žinoti, ar gyvas ar miręs. 
Jei kas žinot ir pažystai, tai malonėkit 
pranešti, už ką aš busiu dėkinga.

MARIJONA ŽIEKAITĖ, 
4906 — 13th Ct„ Kenosha, Wis.

IEŠKAU apsivedimui jaunos mote
ries, kuri mylėtų gyventi farmoj. Aš 
esu jaunas vyras, turiu savo ūkį. Lai
kinai randuos Chicagoje. Praneškite 
tuoj laišku.

"Lietuva”, 
Box 83, 

3210 So. Halsted St.

barzda 
numerio verta buvo pasižiūrė
ti. “Apaštalas” drožia pamok
slą nei kiek neblogiau už pa
čius komunistus, o komunistai 
susirinko aplink ir pradėjo jam 
turavoti baubdami. Tai tęsėsi 
apie kokias 10 minučių. Galop 
vienas komisaras priėjo prie po- 
licisto ir prašo, girdi, išvaryk 
tą apaštalą lauk, nes komunis
tai turį pasidiskusuoti apie 
VValstrytį. Policistas atėjęs nu
ginė “Karaliaus Dovydo” “pra
našą”, kurį komunistų pulkas 
nulydėjo staugdami, lodami.

7 d Glcnwood |LydėJirno Procesija nusitęsė per 
visą parką ir dar per du blo
kus gatve. Tuo ceremonijos ir 
pasibaigė.

Pasaulio Vergas.

pikniko, kuris

Kliubietis.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS jaunas vyras virš 
18 metų, mokantis kriaučystės. Maža 
alga pradžiai. 5122 Wentworth Avė.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

VVashington Aikštėje
Roseland

REIKALINGAS lietuvis karpenteris, 
kuris moka visą darbą prie namų būda- 
vojimo. C. Simons Construction Co., 
3308 So. Wallace St. Tel. Boulevard 
3 169.

Svarbus pranešimas SLA.
t, — • j t i ta i Kp. NariamsRugsėjo 1 d., Labor Day,1

tarptautiečiai (komunistai) su
manė padaryti bedarbių demon
straciją. Suvėlavęs važiuoti į 
Labor Day apvaikščiojimą, 
tariau vykti "revoliucijos” 
sižiurėti.

139

su-

nu- 
pa-

va-

SLA. 139 kp. mėnesinis 
sirinkimas įvyks ketvirtadienio 
vakare, rugsėjo 4 d., Strumi
los svetainėje. Būtinai reikalin
ga, kad visi kuopos nariai da
lyvautų šiame susirinkime, nes 
yra labai svarbių reikalų ap
tarti.

Narių mokesniai, kuriuos pri
ėmė senoji komunistinė valdy
ba, už birželio, liepos ir rugpiu
čio mėnesius, nėra pasiųsti SLA 
Centran ir daugelis narių jau 
yra’ suspenduoti. Kita dalis na
rių jau stovi net ant išbrau
kimo slanksčio. Todėl labai svar
bu, kad visi nariai laiku susi
rinktų, bendrai išspręsti šiuos 
rimtus reikalus.

— Valdyba.

Atvažiavo iš 
Lietuvos

daržą ir

mergšių 
rusiškas 
sovietai

Nuvažiavąu dar apie dvi 
landas anksčiau, žmonių parke 
gana daug, bet jie su “revo
liucija” nieko neturi, atėjo sau 
į parką tyresnio «oro gauti.

Apie trečią vai. pradėjo rink
tis demonstrantai. Tuojau at
važiavo trokas, atvežęs gatavų 
užrašų ir kelioliką juodųjų bro
lių sykiu su kaikuriais iš ko
munistų “jaunosios kartos”. 
Pradėjo vynioti plakatus su vi
sokiais senais užrašais, kurie 
turėjo daug įvairių sakinių, ma
tyt, iš bolševikiškų laikraščių 
surankiotų, būtent kad reikią 
palaikyti Kinijos kariuomenę 
(raudonąją, žinoma), kad rei
kią įsteigti visame pasaulyje 
žinoma ir Amerikoje sovietų 
diktatūrą, kad visi balsuotų už 
komunistus, kad rugsėjo 14 d. 
visi eitų į černausko 
tt.

Apie tuzinas jaUnų 
ir vaikų ėmė dainuoti 
dainas ir šaukti, kad
gyvuotų. Po to kai prasidėjo 
kalbos, tai net po keturis vie
nu sykiu kalbėjo atsistoję apie 
15 pėdų nuo vienas kito. Ga
lima suprasti, koks kermošius 
pasidarė, kaip kokiame turguj, 
kur būrys vaikų sykiu rėkia, 
siūlydami pirikti “papkornų”.

Kalbėjo ir jauni vaikėzai, irf 
senos moterėlės ir juodieji bro
liai. Kaip juodieji, taip rau
donieji barė ir barė visus, kam 
jie nemyli Stalino ir jų humbu- 
go. Publikos susirinko pažiop
soti apie 3000. Nors parke bu
vo daug dar žmonių, bet jie 
nė artyn nėjo. Tuos, kurie šur
muliavo apie patį tą raudoną
jį kermošių, sudarė gerus 75%, 
iš nosių spėjant, Palestinos pi
liečiai — žydai.

Matėsi keletas ir lietuvių, net 
cieli du iš “Vilnies” štabo, bū
tent pats dženitorius ir juodų
jų brolių denščika’s, kurį labai 
dažnai tenka matyt Bridgepor- 
te maršuojant su juodu broliu 
ar sesere. Daugiau “Vilnies” 
štabskapitonų nė reporterio K. 
Valonio nesimatė. Gal sarma- 
tijosi, o gal kur krūme iš bon- 
kos aiškino Lenino tezius. Ką
gali žinoti...

Komunistai turėjo pilniausią 
laisvę, nors policijos pasirodė 
8, bet jie tik atėjo dėl “emerg- 
ency”, jei kartais kalbėję kol 
kalbėję pradėtų peštis. Tad 
kiekvienas galėjo kalbėti, kas 
tik į seilę atėjo.

Svarbiausia komunistų pro
gramos dalis šiame kermošiuj 
buvo biznis: tai savo “litera
tūrą” pardavinėjo, tai aukas 
rinko iš bedarbių. Vienas “laud- 
spikeris” net taip graudino be
darbius, kad sako, jei turi 30

MADOS

Sekami pasažieriai atplaukė 
iš Lietuvos Soandinavian Ame
rican Linijos laivu Gripsholm 
rugsėjo 1 d.

Jonas Zabotka — važiuojan
tis i Easton, Pa.

Elzbieta Tupikavičienė i De
troitu Mich.

Jadzia Sarnack’aitė į West- 
field, Mass.

Aldona Purenąs į New York,

Emilia Jegelevičienė į Bridge- 
port, Conn.

Ieva Kosakevičienė į Phila- 
delphia, Pa.

Į Halifax, Kanadoj
Genovaitė Stankiutė į Von- 

da, Sask.
Genia Komisariutė į Toron

to, Ont.
Shaye Polivnik j Montreal, 

Canada
Yankelis Bergeris į Montreal 
Keila’ Schafts į Montreal

Rep.
Lietuvių Skolinimo ir 
Budavojimo Bendro

vių Lyga Illinois 
Valstijoj

ofise dėvėti, 2650 — Praktiška 
sporto suknelė. Ją galima greit ir 
engvai pasisiūdinti. Sukirptos mit
ros 16, 18, 20 taipgi 86, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

. t I •;
Norint gauti vieną ar daugiau viri 

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą bl a n kūtę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 

15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
lalsted St., Chicago, III.

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

siųsti man pavyzdi* No ----------- —
Mieros .......................... per krutinę

Pagal Bendrovių atstovų nu
tarimą bertaininiame susirinki
me liepos 19 d., 1930 metų, 
VVaukegan, III., metinis Lygos 
Seimas bus laikomas Chicagoj, 
Lietuvių 'Auditorijoj, penkta-
dienj, rugsėjo 12 d., 1930 m.

Bendrovių direktoriai savo 
savaitiniuose susirinkimuose 
meldžiami apie tai pasitarti ir 
jei turite ką nors nauja Ben
drovių pagerinimui, įsakykite 
savo įgaliotiniams gerus suma
nymus priduoti j Seimą. Geri 
patarimai visuomet yra reika
lingi.

Metinis Lygos bankietas bus 
laikomas taip pat Lietuvių Au
ditorijoj, šeštadienį (subatoj), 
rugsėjo 13 d., 1930 m., 7:30 
vai. vakaro. Rengimo komisija

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valit.) »

DEL ISIPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo 1 
Gydykit kiekvieną jsipio- 
mą, žaizdą ar isibrižimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

Garsinkite Naujienose

Prašys 11 milijonų 
tiltams

Chicagos miestas yra paruo
šęs planą statyti naujus tiltus 
ant State st., So. Halsted st., 
Torrence avė., Foster aVc., ir 
So. Halsted per Little Cahi- 
met River. Tiltai ant Irving 
Park bulvaro ir Kimball avė. 
bus paplatinti lygiai su gatve. 
Moderniški tiltų grindiniai bus 
dedami ant tiltų N. Halsted 
st., Di vision st., Harrison, 
Dearborn, 92nd ir 18th gat
vių. South Ashland tiltai per 
Illinois ir Michigan kanalus bus

PRANEŠIMAI
SLA. 36 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks šiandie, rugsėjo 3 d., Liet. Au
ditorijoj. Visi nariai prašomi būti.

J. Balcbunas, rašt.

SLA. 33 5 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 7:30 vai. vak., rug
sėjo 3 d., Z. Mickevičiaus rašt., 2505 W. 
63rd St. Visi nariai susirinkit laiku 
ant paskirto laiko ir jai kuria esate už- 
vilkęs mokesčius, malonėkit Užsimokėti. 
Taipgi pranešu kad finansų raštininkas 
Andrulis persikėlė j naują vietą 2027 
So. Union Avė. Visais draugijos rei
kalais kreipkitės minėtu antrašu.

— Valdyba.

S-mas Liet. Namų Savininkų Brid- 
geporte laikys mėnesinį susirinkimą, tre
čiadieny, rugsėjo 3 d., 7:30 vai. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes ran
das daug svarbių reikalų, kuriuos būtinai 
turime aptarti. Rašt. S. Kuneviče.

Specialistas srydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumii išgydyti, atsilan- 
Irykit pas mane. Mano pilnaa lAerzaminavi- 
mas atidengė jūsų tikrų liga ir jei až apai- 
Imslu jus gydyti, sveikata jums augryl. Ei
kit paa tikra apecialiatą, kuria seklaus jūsų 
kur ir kas juma skauda, bet pate pasakys 
po galutino liegzamlnavlmo—kaa juma yra

Dr. J. E. Zaremba .
20 W. Jackson BlvdM netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedė

liok nuo 10 rvto iki 1 po pieta

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. 
Skolinam 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.

Business Service
BiznioPatarnavinm

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Situation Wanted
Darbo> I eš k o___________

ESU senyva moteriškė —• 
ieškau darbą pridaboti namą 
arba vai k u s1.

901 W. 35 St.
Tel. Yards 6802

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO. v

Pertraustęm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto j 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ.
2800 W. Chicago Avė. Brunsvrick 7187

Financial 
Finansai-Paskok«

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $306.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame morgiėiua ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marahfield Ava.

Paskolos suteikiama I vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois .
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Automobiles

AUCTION! AUCTION!

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

ir 7 v. vak., kasdie, United States 
Liąuidating 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
sia 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 gaiviu.

RAKANDŲ BROKERIAI
KiekvlenaH, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
IA dirbtuves už sutaupimą mažiausia.

60 % cash pamatu
Jokia užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite fiiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Saukite Columbus 0467. 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

PARSIDUODA rakandai 6 kambarių, 
galite pirkti po vieną, važiuoju j Lie
tuvą. Atsišaukite greitai. Mrs. Sabas, 
6642 So. Ashland Avė. Tel. Grovehill 
3480.

Business Chances

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

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.

GROSERNĖ
PARSIDUODA

3253 So. Normai Avė.

Farms For Sale
________Ūkiai Pardavimui_________

PARSIDUODA dvi farmos po 80 
likerių Scottville, Mich., be šlako. 
Už cash arba mainysiu ant miesto 
nuosavybės. Pcter Western, 2252 
Ainsle St., Chicago.

Exchange-—Mainai
GERA PROGA LIETUVIAMS

Kas turite nuosavybę Lietuvoje, 
ukj ar mieste namą, o nemanote 
grįžti i Lietuvą ir jei kas norėtu
mėt mainyti, aš turiu Chicagoj na
mą, geroj vietoj, mūrinis, štoras, 5 
ruimai užpakaly, šiltu vandeniu šil
domas, medinis gaYažas dėl 2 ma
šinų. Yra išrenduotas, rendos mo
ka $80 j mėnesj. labiausia pagei
daučiau Raseinių ar Tauragės ap- 
skričiuose. Kas norėtumėt daugiau 
žinių rašykit laišką ar ypatiškai 
kreipkitės.

Frank Navakauskis, 
3961 So. Campbell Avė. 

Chicago, III.

Real Estate For Sale
_____ Namai-žeinė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nu 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

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


