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Karo Imtiniai Tehekankinami 
Francuzų Velnio Saloj

Pabėgusio iš katorgos vengrų kareivio pa
sakojimas apie žiaurų šimtų pasaulinio 
karo nelaisvių likimą

BUDAPEŠTAS, Vengrija, rug- 
sėjo 3. — šimtai vengrų, pra
puolusių per didįjį karų, kurie 
buvo taikomi žuvusiais, vergau
ja Velnio Salos kasyklose, Pran
cūzų Gvianoje.

Taip pasakoja vienas Stepo
nas Csiky, buvęs TransilvaBi- 
jos ūkininkas, kuris prapuolė 
prieš penkiolikę metų ir dabar 
grįžo į Budapeštą. Jis buvo 
vienas kalinių Velnio Saloj.

Csiky pasakojimu, Velnio Sa
loj yra nemažas skaičius ven
grų, buvusių karo nelaisvių, ku
rie neturį nei pinigų, nei rei
kiamų dokumentų, kad galėtų 
grįžti namo.

Nei Vengrija, nei Rumanija, 
kuriai daugelis jų dabar pri- 
klauso, — nes Versalės taikos 
sutartimi Transilvanija buvo 
atiduota Rumanijai, — nesirū
pina tais nelaisviais, ir jų pa
dėtis esanti desperatiška.

Steponas Csiky, kaip jis pats 
pasipasakojo, buvo paimtas Au- 
strų-Vengrų laivynai) 1915 me
tais. Jis ir 130 kitų vengrų, 
daugiausia iš Transilvanijos, 
buvo paskirti į kreiserį “Kai- 
serin Elizabeth.” Netrukus jų

Prof. Butlerio nuo
monė apie kapitaliz- 
ma ir komunizmą L L

Kolumbijos Universiteto galva 
bijo komunizmo pavojaus, bet 
sako, kad rusų bolševzimas 
neturėsiąs pasisekimo

NEW YORKAS, rūgs. 3.— 
Praeitų sekmadienį prof. Ni- 
cholas Murray Butler, Kolum
bijos universiteto prezidentas, 
Southamptono muziejuje pasa
kė kalbą apie kapitalizmą ir 
komunizmą.

Savo kalboj prof. Butler pa
sakė, kad valdančiosios Ameri
kos klasės padarysiančios dide
lę klaidų, jei ignoruosiančios 
bolševikų paskelbtų joms kovą. 
Pasąk prof. Butlerio, labai ap
sirinką tie žmonės, kurie ma
ną, kad bolševikų judėjimas ne
sudarąs nė kokio pavojaus 
Jungtinėms Valstybėms. Iš tik
rųjų, tas pavojus esąs didelis, 
ir valdančiosios Amerikos kla
sės turinčios be atidėliojimo im
tis priemonių komunistų judė
jimui likviduoti. Jis, tačiau, 
esąs priešingas tam, kad ko
munistų judėjimas butų ban
domas likviduoti grynai polici
jos priemonėmis. Tokia kova 
su bolševikais, sakė jis, neduo

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

Gražu; nedidelė temperatūros 
atmaina; lengvi ir vidutiniai 
vakarų ir žiemių vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 56° ir 74° F.

šiandie saulė teka 6:18, lei
džiasi 7:21. Mėnuo leidžiasi 
2:31 ryto. * 

kreiseris buvo vieno franeuzų 
karo laivo suimtas. Visi nelai- 
sviai buvo perkelti į kitą fran
euzų garlaivį, plaukusį į Mada
gaskarą.

Išgirdę, kad franeuzai norį 
paimti juos tarnybon į Užsie
nio Legionų, vengrų nelaisviai, 
kurių buvo dvigubai daugiau, 
ne kaip franeuzų įgulos žmo
nių, nutarė pagrobti laivų ir 
grįžti į kurį nors Adrijos uo
stą.

Įvyko kruvinos kautynės, per 
kurias dauguma įgulos žmonių

I ir daugelis nelaisvių buvo nu
kauti, bet maištininkams pa
galiau pavyko laivas paimti.

Su dideliu vargu jie plau
kiojo per dvi dienas, iki vėl 
susitiko su vienu Anglijos krei
seriu. Pastarasis pareikalavo, 
kad jie pasiduotų. Po kelių va
landų kovos, kurioje dar dvi
dešimt penki vengrai krito ne
gyvi, jie pasidavė ‘anglams.

Nelaisviai buvo perduoti 
franeuzams ir pašaukti į karo 
teismą. Kiekvienas dešimtas ne- 
laisvis buvo sušaudytas, kiek
vienas penktas nuteistas am
žinai katorgai, o likusieji pa
imti j Užsienio Legioną.

tų nė kokių vaisių.
Prof. Butlerio nuomone, ge

riausias būdas komunistų judė
jimui likviduoti tai — pagrin
dinis pertvarkymas dabartinės 
visuomenės santvarkos ir page
rinimas darbo žmonių gyveni
mo sąlygų.

Prof. Butler pasisakė nepri
tariąs nei dabartinėms kapita
listinio individualizmo formoms, 
nei bolševikiškam kolektiviz- 
mui. Jo nuomone, visuomenė 
turinti būt perorganizuota taip,, 
kad joje butų suderintos abidvi 
tos visuomeninio gyvenimo for
mos. Jei tat busiu padaryta, 
tai daugelis socialistinių prin
cipų savaime įsikūnysią ir vi
suomenei nebegrėsių nei baisus 
kapitalizmo padariniai, nei bol
ševikiškos katastrofos.

Prof. Butler pareiškė, kad 
jis neneigiąs, jogei sovietų Ru
sija yra padarius didelių ir 
svarbių eksperimentų, bet jos 
balso niekas nenorįs nei girdė
ti, dėl to kad patys bolševi
kai rodą didžiausių neapykan
tą kitiems.

Baigdamas savo kalba prof. 
Butler pareiškė, kad komuniz
mas niekur neturėsiąs pasise
kimo, kol komunistai neatsiža
dėsią smurto, teroro ir s'aVo 
demagogiškos ir nesąmoniškos 
agitacijos. Nes, jei žmonija pa- 
matysianti, kad komunizmas 
esąs geras daiktas, tai ji pri- 
imsianti jį be jokios agitaci
jos, ir komunistams nereikėsią 
upes kraujo lieti savo idėjoms 
smurtu įgyvendinti.

Įsakytas pasidaryt ga
lą, šnipas nusižudė

SOFIJA, Bulgarija, rūgs. 3. 
-t- čia nusišovė pulk. Marino- 
polskis, generalinio štabo vir
šininko padėjėjas.

Kaip girdėt, pulk. Marino- 
polskis buvęs susektas šnipa- 
vime svetimos valdžios naudai 
ir dėl to jam buvę įsakyta pa
čiam pasidaryt galą.

[Atlantic and Pacific Photo]

San Francisco, Cal. — Richard L. Fryant, William M. Whitney ir Earl Corwin, prohibicijos 
viršininkai, kurie yra kaltinami kyšių ėmimu

Bet ar Maskva mo
kės britams 

$64,825,000
LONDONAS, rūgs. 3.—Tam 

tikras arbitražo teismas vakar 
išsprendė, kad sovietų Rusijos 
valdžia, sulaužiusi koncesijų 
kontraktą, turi sumokėti britų- 
Lena’ Goldfields, Ltd., $64,825,- 
OOO.

Tardymai tęsėsi beveik tris 
savaites laiko. Sovietų valdžia 
teismo sesijose visai nebuvo at
stovaujama. Ma’skva iš anksto 
buvo davus žinoti, kad arbitra
žo teismo sprendimo, jeigu jis 
busiąs sovietų nenaudai, nepri- 
pažinsianti.

Indėnų užpuolimas 
Paragvajos forto
BUENOS AIRES, Argentina, 

rūgs. 3. — Paragvajos kate 
ministerija išleido komunikatą, 
pranešdama, kad rugpiučio 22 
dienų Falkono fortas, Paragva
jos observacijos avanpostas 
ties Rio Verde, buvo šimto 
Chulupi indėnų užpultas, o ne 
Bolivijos kareivių, kaip pirmiau 
tad buvo pranešta.

Gen. Carlos Blanco Galindo. 
Bolivijos karininkų juntos pre

zidentas, pareiškė, kad provi
zorinė valdžia esanti nusista
čius išlaikyti draugingus san
tykius su Paragvaja ir kad jo
do kareivių mobilizavimo nė
jusią arti Paragvajos pozicijų 
Cliaco krašte.

Kanados pilotas žuvo 
oro reisuose

------------------ - I

TORONTO, Ont., Kanada, 
rūgs. 3. — Kanados naciona- 
iniuose oro reisuose žūva pi
etas kap. Charles Sutton, jo 
lidroplanui užgavus sparnu van
denį ir apsivertus per galvą 
Ontario ežere. Jo mechanikas 
Claude Mills, 20 metų amžiaus, 
juvo sužalotas.

Katastrofų matė 50 tūkstan
čių žmonių, susirinkusių oro 
enktynių žiūrėti.

Atvirlaiškis 70 mylių
keliavo 20 metų

LEWISHAM, Anglija, rūgs. 
3. — čia gauta atvirlaiškis, iš
siųstas iš Folkestono prieš 20 
metų. Folkestonas yra 70 my
lių tolumo nuo Lewishamo.

Kruvinas kerštas prohi
bicijos šnipams

NEW OKLEANS, La., rūgs. 
3. — Kely netoli nuo čia ne
žinomi asmenys puolė du pro
hibicijos šnipu, važiavusiu au
tomobiliu. Vienas jų, H. Pen- 
ton, buvo dviem kulipkom pa
šautas, antras, H. Serignet, 
skaudžiai sumuštas.

Norėjo rūkyti, kareivis 
sulaikė traukinį

ROMFORD, Anglija, rūgs. 3. 
— John Jordan, kareivis, ke
liaudamas ekspresiniu traukiniu 
pristigo cigaretų, o rūkyti no
rėjo. Del to jis sustabdė trau
kinį, ir visai nebojo, kad už 
tai turėjo pasimokėti visą sva
rą sterlingų pabaudos.

Kaip sovietų pramo
nė lenkia Amerika

L

Dagi vandens nėra!

MASKVA. — Rugpiučio 13 
dienos leidiny Maskvos Izvies- 
tija, sovietų valdžios organas, 
rašo:

“Redakcija gauna iš vietų 
daug neramių žinių apie nepa
prastai blogų aprūpinimų van
deniu įmonių ir darbininkų ko
lonijų. Biauri, nelemta vandens 
tiekimo padėtis Stalingrade maž
ne privedė prie visiško Trak
torių Statybos sustojimo, apie 
ką jau buvo pirrAiau Izviesti- 
jose pranešta.

“Iš Uralo, iš Donbaso parei
na' žinių, kad stoka vandens 
dažnai sutrukdo įmonių darbo 
planus. Angliakasiams, darbą 
kasyklose baigus, nėra kuo nu
siplauti. Vandens stoka yra vie
na priežasčių, dėl kurių darbi
ninkai bėga iš Donbaso. Vietų 
komunchozai beveik nieko ne
daro, kad pagerintų vandens 
tiekimą, įsteigtų vandens įva
dus ir vandens spaudimo bok
štus. Padėtis darosi dar blo
gesnė tuo, kad pramonė begė
diškai turi dar pačius komun- 
chozus aprūpinti vandeniu.”

Kruvinas susikirti
mas Italijos-Jugo

slavijos sienoj
TBIESTAS, Italija, ri|gs. 3. 

— Jugoslavijos pasieny vakar 
įvyko kruvinas susikirtimas 
tarp fašistų kuopos ir kelių ju
goslavų kilmės a'smenų.

Vienas fašistų ir vienas ju
goslavų buvo nukauti, o vienas 
fašistas sužeistas.

Kalifornijoje jaustas
žemės drebėjimas

SAN LUIS OBISPO, Cal., 
rūgs. 3. — Vakar rytą či*a’ ir 
apielinkėj buvo jaustas vidu
tiniško stiprumo žemės drebė
jimas. Žalos regis niekur nepa
darė. X

v Kanadoj jau žiema
EDMONTON, Alberta, Kaba- 

da, rūgs. 3. — Albertos pro
vinciją aplankė ankstyva žie
ma. Kai kuriose dalyse, ypa
čiai apie Ca'dominą ir Drum- 
hellero anglies kasyklų rajone, 
sniego prigriuvo penkis colius 
gilumo.

Rinkimuose Vokieti
joj dalyvaus 24 poli

tinės partijos
BERLYNAS, rūgs. 3. — Rin

kimų komisijos pranešimu, at
einančiuose visuotiniuose parla
mento rinkimuose, kurie įvyks 
rugsėjo 14 dieną, dalyvaus 24 
politinės partijos, jų tarpe vie
na prohibicijos partija.

Keletas partjių, negalėjusių 
išpildyti tam tikrų, konstituci
joj numatytų, reikalavimų, rin
kimuose negalės dalyvauti.

10 žmonių prigėrė 
laivui paskendus

SEATTLE, Wash., rūgs. 3. 
— Georgia sąsiaury, į žiemius 
nuo Seattle, paskendo žvejų 
škuneris Orient, per tirštą rū
kų susidūręs su Pacific Steam- 
ship kompanijos krovinių gar
laiviu Admiral Nulton.

Tik trys škunerio įgulos žmo
nės buvo išgelbėti, kiti dešimt, 
jų tarpe kapitonas S. II. Rudd, 
prigėrė.

Prohibicimnkai nušovė 
moteriškę automobi

ly; areštuoti
MOBILE, Ala., rūgs. 3. — 

Čia tapo suimti du deputy še
rifai, Sullivan ir Lanc, kaltina
mi dėl žmogžudybės.

Jie šovė į vienų keliu važia
vusį automobilį ir nušovė ’Mrs. 
Thelmą Wooten, 24 metų am
žiaus moteriškę.

Suimtieji sako, kad jie ma
nę, jogei automobiliu buvę ga
benami svaigieji gėrimai. Bet 
automobily jokių gėrimų nera
do.

Studenčių bado streikas 
dėl vyrų

JOHANNESBURGAS, Pietų 
Afrika, rūgs. 3. — 180 Kėp- 
tauno Universiteto studenčių 
paskelbė bado streikų, protes
tuodamos prieš naują patvan 
kymą, kuriuo studentams ir 
šiaip vyrams leista lankyti stu
dentes tik dienos metu.

Studentijoj kilo didelis sąjū
dis. Kalbama jau apie visuoti
nį studentų streikų. Nauja sa
vo vyriausybės patvarkymą jie 
vadina universiteto vyrų ir mo
terų įžeidimu.

Prapuolė N. Y. Augš- 
čiausio teismo teisėjas
NEW YORKAS, rūgs. 3. — 

Prieš daugiau kaip tris savai
tes kažkur prapuolė Augščiau- 
sio teismo teisėjas Joseph Force 
Crater. Visi ieškojimai jo iki 
šiol nedavė vaisių. Rugpiučio 6 
dieną jis pasiėmė iš dviejų 
bankų $3,500. Tų patį vakarą 
jis išėjo į vieną Broadway tea
trų ir daugiau nebegrįžo.

Lietuvos
Garsenybės Lietuvos pa

jūrio kurortuose
Rašytojas Tomas Man. — Kino 
žvaigždė Brigita Helm ir t. t.

KLAIPĖDA. VII. 29. (Elta.) 
— Lietuvos pajūrio kurortai, 
ypač Juodkrantė ir Nida, šią 
vasarų pilni svečių. Juodkran
tėj ir Nidoj nėra nė vieno at
liekamo buto. Net kambario su
rasti taip pat negalima. Nidoj, 
be garsaus Thomo Man n o, da
bar, kaip teko patirti, vieši ži
noma kino žvaigždė Brigita 
Helm, keli mokslininkai ir ne 
mažas skaičius menininkų. 
Juodkrantės svečių tarpe taip 
pat yra gana daug meninin
kų ir artistų. Ten, pavyzdžiui, 
vieši jau ilgesnį laiką žinomas 
vokiečių režisorius Aleksan
dras Granachas ir artistas 
Kurtz Veber.

Kiek dabar yra Lietuvo
je automobilių

KAUNAS. — Su motorinė
mis susiekimo priemonėmis esa
me toli atsilikę nuo savo va
karų kaimynų, tačiau ir šioje 
srityje greitai žengia'me prie
kin. šitą žengimą vaizduoja že
miau dedama lentelė:

Lengvųjų automobilių 1926, 
424, 1928 — 926, 1929 — 1010.

Sunkiųjų automobilių 1926, 
61, 1928 — 186, 1929 — 309.

Autobusų 1926 —, 1928 — 
139, 1929 — 265.

Motociklų 1926 — 201, 1928 
— 464, 1929 — 746.

Tokiu budu, neįskaitant kra
što apsaugos ministerijos auto- 
vežimų, visoje Lietuvoje 1926 
metais buvo 686 (be autobu
sų) motoriniai vežimai, 1927 
met. — 1320, 1928 m. — 1715, 
1929 m. — 2330. Nuo 1927 
metų per dvejus metus auto- 
vežimų padidėjo visu tūkstan
čiu. 1929 m. tūkstančiui Lie
tuvos gyventojų teko vienas 
motorinis vežimas.

Ėmė tvarkyti Palangos 
jurų maudykles

Po įvykusių nelaimingų įvy
kių, pradedamos tvarkyti Pa
langos jurų maudyklės. Visose 
maudyklėse daromos užtvaros, 
statomos žymės, iki kur gali
ma’ maudytis be pavojaus. Da
bartiniu metu jau sukalti stul
pai, dedamos virvės. Audrai ir 
pavojui užėjus iškeliama aukš
tai pusiau raudonos ir juodos 
spalvos vėliava, kuri iš visur 
matyti. Iškalintos iškabos su 
nurod. ir perspėj. Dežuruoja 
sargai su tam tikrais švilpu
kais. Bendrose maudyklėse sto
vi samdytas motorinis gelbėji
mo laivelis, kuris gali lengvai 
nuplaukti ir į kitas maudykles.

Vokietija veja laukan
Amerikos “gengsterį”
BEHLYNAS, rūgs. 3. — Vo- 

kiečių vyriausybė įsakė depor
tuoti paskilbusį New Yorko 
“gengsterį” J'a'ck’ą (“Legs”) 
Diamondų.

Diamondas, kurio atvykimas 
į Europą sukėlė ant kojų Bel
gijos ir Vokietijos detektyvus, 
bus pristatytas sienon, kurion 
jis .pats norės, ir paleistas. Jis 
buvo policijos sulaikytas Aache- 
ne, iki buvo gautas iš Jung
tinių Valstybių vyriausybės 
pranešimas, kad Amerikoj jis 
taip pat nebepageidauj'a'mas.

Naujienos
Areštavo apygardos tei

smo tarnautoji ir 
seminaristę

♦ J ■ -r- ■

Liepos 24. Šiaulių svaYb. by
lų tardytojo įsakymu suimti ir 
uždaryti Šiaulių sunk, darbų 
kalėjimai! Šiaulių apyg. teismo 
sekretoriaus padėjėjas Raunan
čioms ir Šiaulių mokytojų se
minarijos IV kurso auklėtinė 
Jadzė Sipkevičiutė.

Sodų vaisių ir daržovių 
gamintojų susirinkimas

KAUNAS. — šio mėnesio 15 
d. įvyko visuotinis Lietuvos so
dų vaisių ir daržovių gaminto
jų draugijos susirinkimas. J 
valdybą išrinkta: J. Skripkus, 
agr. M. Viktorauskas, L. Mi
kuckis, P. Martynaitis ir M. 
Itomlenskis; į revizijos komi
siją — prof. T. Ivanauskas, A. 
Vakselis ir J. Laurinavičius. 
Susirinkime iškelta daug klau
simų, tarp kitko, įkurti sodų 
vaisių ir daržovių gamintojų 
sąjungų, į kurią įeitų atskirų 
draugijų atstovai.

Už darbą moka darbi
ninkams vekseliais

“Vilniaus Rytojus” rašo, kad 
daugelis dirbtuvių, dėl pinigų 
stokos, moka darbininkams vek
seliais, kuriuos diskontuodavu
si “kasa' komunalna”. Bet da
bar tų vekselių jau esą tiek 
daug, kad toji kasa jau nebe
galinti daugumos bediskontuo- 
ti. Darbininkai lieka su vekse
liais... Lig šiol būdavę diskon
tuojama apie 50,000 zlotų per 
savaitę.

Pieno falsifikuotoj'ai 
teisme

KAUNAS. — Teisme vis daž
niau pasitaiko įvairių produk
tų falsifikatorių bylų. Pasku
tinėmis dienomis teismas vėl 
nubaudė 1Q falsifikuotojų. Vie
nos pardavėjos pardavinėjo fal
sifikuotų grietinę,\ kitos pieną. 
Visi falsifikuotojai nubausti. 
Įdomu, kad žmonės vis * dar 
perka tokius produktus, nors 
yra aišku, kad tie produktai 
keliais centais yra pigesni to
dėl, kad jie padirbti.

Pirmas keltuvas Kaune
Kauno savivaldybė sudariusi 

sutartį su viena vokiečių fir
ma, kuri'pastatys Kaunui pir
mąjį keltuvą (fųnikulerj) iš 
Mickevičiaus gat. galo j žemai
čių gatvę Žaliakalny. Statymo 
darbai busią pradėti už mėne
sio ir užsibaigs iki lapkričio 
mėn. Kitas keltuvas busiąs žy
miai didesnis; jis eisiąs Uk
mergės plentu nuo Apygardos 
teismo rūmų ligi geležinių var
tų. Tai bus savo rųšies tram
vajus.

Jaunas dail. A. šepetys 

nupiešė Birutės paveikslą, spe
cialiai pritaikytų Birutės šven
tei, kuris pasirodys iš spaudos 
ryt. Birutė jo vaizduojama, kai
po Vytauto motina.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.



J. lapaitis

MILIJONAS METU ŽMOGAUS 
KŪDIKYSTES Carnegie, Pa.

lima pasislėpti nuo lietaus. Da
bar be jokio sunkumo mes ga
lime suprasti, kad visi tie žmo
nės, kurie vaikštinėjo po par
ką ar ūkį ir nė nesapnavo vie
ni su kitais susipažinti arba 
kalbėtis, dabar, subėgę į pasto
ges, liuosai vieni su kitais kal
basi. Lygiai taip ledų gadyne 
suvarė neandertaliečius į pietų 
Europos urvus. Prie tokių tad 
sąlygų prasidėjo vystytis žmo
nių kalba ir tvertis netobulos 
socialūs organizacijos. Iš “pa
upio žmogaus” pasidarė “urvo 
žmogus”. Prasidėjo socialis gy
venimas. Nuo šio laiko prieš
istorinis žmogus pažangos ke
liu pradėjo žengti sparčiau.

Palyginus su .moderniniais 
laikais, progresas vis dar bu
vo lėtas. Žmonijai ėmė nepa
prastai daug laiko išvystyti 
aiškią kalbą. Kova su šalčiu, 
kova su gamta buvo priversti
na. Pagalios, kaip atrastieji 
gyvulių kaulai liudija, šaltis 
pasiliovė ir ledas ištirpo, žmo
nija susilaukė šiltesnio klima
to, įvairesnio ir lengviau įgija- 
mo maisto. Prasidėjo daug to
bulesnė akmens kultūra: gra
žiai apdirbtos jėtys, vilyčios, 
grąžtai, piuklai, šiukštus ant 
akmenų braižiniai ir kitoki 
įvairus Įrankiai, padaryti iš 
kaulų, ragų ir gyvulių ilčių.

Šilto klimato laikotarpis bai
gėsi ir prasidėjo nesvietiškas 
šaltis. Ledas ir sniegas apden
gė beVeili visą Europą. Brie
džiai ir mamutai savo gyveni
mui patogų klimatą surado 
pietuose prie Pirenėjų kalnų. 
Ledų gadynės smulkmenas aš 
esu išdėstęs kitur, todėl čionai 
pasitenkinu a bei na peržvalga.

Iš urvų į liukus ir šviesą
Priešistorinė Europos žmoni

ja įžengė į taip vadinamą Mag- 
dalenian periodą. Rastosios jų 
liekanos parodo stambią pa^> 
žangą. Dailė buvo žymiai iš
vystyta. Jų piešiniai ant kau
lų ir akmenų yra verti pagirų. 
Žiemių Ispanijoj žmonių gyve
namųjų šimtais mastų ilgio 
uolų urvų sienos išbraižytos 
gyvulių vaizdais. Tas įrodo ko- 

j munų didumą ir skonio bei su
manumo pažangą. Ant kitų 
uolų urvų sienų rasta gyvulių 
braižiniai, kurie, išrodo, buvo 

i piešti magijos tikslais: nustel- 
I bimui maistui vartojamų gy- 
i vulių stokos slogučio. Puikios 
' kaulinės adatos yra Randamos 
' uolų urvų žemėse, kas parodo, 
kad žmonės tuo laiku jau ga
mino aprėdai us. Visi rastieji 
žmogaus atvaizdo piešiniai yra 
nuogi, iš ko sprendžiama, kad 

'kuiliai buvo dėvimi 'tiktai tam 
tikrais atsitikimais. Tie žmonių 
atvaizdai taip pat įrodo, kad 

i dar ledų gadynei tebes’ibaigiant 
I žmogaus kūnas buvo apžėlęs 
tankiais plaukais.

Tos artistinės urvinio gyve
nimo laikotarpio liekanos daž 

, nai būna perdėtos. Aš aprašau 
jas taip, kaip aš pats jas ma
čiau. Tuo laiku žmogus dar 

i buvo toli nuo civilizacijos, žmo- 
i nes neturėjo nė indų, nė meta
lo, ne rašto, nė agrikultūros, 
nė namų, nė naminių gyvulių. 
To laikotarpio žmonių kultūra 
taip gerai lyginasi eskimų kul- 

i turai, kad kai kurie žmonės 
manydavo, jog eskimai yra ki- 

| lę iš urvinių žmonių: kad' jie 
nuo šalčių traukėsi žiemių 
link. Kaip ten nebuvo, bet pro
greso takas jau buvo gerai 
pramintas. Ledas nutirpo ii 
žmonių gyventuose urvuose 
dabar mes randame laukinių 
kviečių, vyšnių kaulelius, riešu
tų kevalus, kiaulių ir jaučių 
kaulus. Ledų amžius galų gale 
pasibaigė ir žymiai pažangoj 
pažengus žmonija išlindo iš 
urvų ir ant derlingų Europos 
lygumų užšventė naująjį ak
mens amžių. Ilgoji žmogaus 

(kūdikystė pasibaigė. Naujasis

(Tęsinys)
Sekdami įrankių evoliucijų, 

' mes vėliau randame žmogaus 
darbo įrankius, kurie priklau
so senajam akmens amžiui. Tai 
buvo apvali titnagai, su kitais 
akmenimis apskaldyti taip, kad 
padaryti “rankini kirvi”. Toks 

, * be koto “kirvis” jiems tarna
vo skaldymui kitų akmenų. 
Mes turime gausų skaičių lie
kanų, kurios priklauso nean
dertaliečių rasei. Tų žmonių 
rasinis tipas’ yra neginčijamas, 
žmogus vis dar tebeturėjo že
mesni dykojo žmogaus tipų, 
negu Australijos juodukas. Jis 
buvo brutalūs išvaizdos sutvė
rimas, abelnai kokių penkių pė
dų ir trijų' colių aukščio, stam
bių žandakaulių, žemos kaktos 
ir aukštais, goriliškos išvaiz
dos, akių kraštais.

Kaip žmonės pasitiko ledų 
gadynes

Sir Arthur Keith ir keletas 
kitų autoritetų laikosi nuomo
nės, kad tuo pačiu laiku gyva
vus aukštesnė žmonių rasė už 
neandertaliečius. Jų nuomonė 
yra remiama Piltdown’o kau
kole. Mokslininkai tačiau tebe- 
siginčina dėl šios kaukolės su
statymo. Mes todėl čionai i tai 
nesigilinsime, bet imsime pa
prastas ir neginčijamas akmens 
įrankių liekanas. O tokių seno
jo akmens amžiaus liekanų yra 
šimtais tūkstančių. Tie žmonių 
darbo įrankiai tikriausiai įro
do, kad mažiausiai per šimtą 
tūkstančių metų žmonijos pa
žanga tų įrankių tobulinime 
buvo labai menka.

Po to mes prieiname žymios 
pažangos periodų (Mousteriar. 
Period). Akmens Įrankių dar
bas pasidaro daug gražesnis ir 
jų Įvairumo skaičius padidėja. 
Šiame periode jau randama 
tam tikras ugniavietes,’ kas pa
rodo, kad žmonės jau buvo iš
radę ir naudojosi ugnim ir kad 
jie jau gyveno socialėmis gru
pėmis.

Nebus klaidos pasakius, kad 
ši ūmioji pažanga prasidėjo 
kartu su ledų gadyne. Nerei
kia suprasti, kad ledų gadynė 
buvo vienas ilgas ledo ir snie
go laikotarpis, besitęsiantis per 
apie pusę milijono metų. Ledų 
gadynė yra dalinama į keturis 
ar penkis ilgus Įtempto šalčio 
laikotarpius’. Tarpe jų buvo 
trys ar keturi gana šilto kli
mato laikotarpiai. Išrodo, kad 
neandertaliečiai klaidžiojo po 
Europą laike pirmojo šilto kli
mato laikotarpio, kurs įvyko 
laike taip vadinamos ledų ga
dynes. liaudami gyvulių kaulai 
k; rtu su žmonių kaulais liudi
ja, kad to laikotarpio gyvuliai 
buvo šilto klimato tipo gyvu
liai (šiltesnio, negu musų da
bartinio klimato). Žmonės ba
stėsi po pietinę ir centralinę 
Europą tik šeimų grupėmis, be 
jokių namų ir veikiausia be 
jokio apsirengimo. Vėliau lėtai 
užėjo antras ledų gadynės šal
tas laikotarpis. Europos gyven
tojai tuo laiku, vietoj traukti 
Afrikos link, jau buvo pakan
kamai protingi šį šaltą laiko
tarpį sutikti. Šio laikotarpio 
žmonių liekanos yra randamo:: 
tarpe uolų ir urvuose, šie žmo
nės jau turi šiokius tokius "‘na
mus”, “pečius” ir gyvena gen
tinį gyvenimą.

šalčiai suvarė žmones 
draugi jon

Žmogaus gyvenimo sąlygų 
pasikeitimo vaizdą mes galime 
įsivaizduoti namie. įsivaizduo
kime dideli parką arba puikų 
ūkį, kuriame sekmadienio po
pietį tūkstančiai žmonių yra 
pasiskirstę poromis arba šeimų 
grupėmis. Daleiskime, kad tuo 
tarpu užeina smarkus lietus. 
Poros ir šeimų grupės urnai 
yra priverstos bėgti į daiktą 
ir spiestis j tas vietas, kur ga

Svarbios žinios iš šios 
apielinkės

Kaip girdėti ir matyti, tai 
šioj apielinkėj “progresyvių” 
Susivienijimas visu smarkumu 
tveriasi iš SLA. dviejų kuopų, 
kurios turi apie. 60 narių. Tik 
pamislykite, pats Jonas Gata- 
veckas žada atsiskirti. Tas 
“progresyvis” čia lošia nepa
prastą rolę. Skaitant “Lais
vę” ir “Vilnį” pamanytum, kad 
apie jį čia visas judėjimas su
kasi. Taip jis ir pats mano, 
nes visiems giriasi. Jis' prie 
kiekvienos progos ir neproROs 
didžiuojasi, kad sutvėręs naują 
angliakasių uniją, Darbininkų 
Apsigynimo kuopą, ALDLl) 
kuopą ir dar/kitokias organi
zacijas. Gi tikrumoj visos tos 
kuopos susideda iš dviejtj asa- 
bų: paties Gatavecko ir J. Žu
kausko.

Bet štai kas mums butų įdo
mu žinoti, —kodėl “progresy- 
vis” Gataveckas neparašo ir 
nepasigiria savo graboriškais 
gabumais? Faktinai Gatavec
kas yra ne tvėrėjas, ale laido- 
tojas organizacijų; jis moka 
tik griauti, o ne tverti.

Kai iš komunistų susiorgani
zavo Amerikos Darbininkų 
Partija, tai 1921 ir 1922 m. 
buvo nutarta rašytis į Susivie
nijimą. Prasidėjo didžiausia 
agitacija. Bolševikai stengėsi 
kiek galima daugiau savo žmo
nių į Susivienijimą įtraukti. 
Tuo reikalu važinėjosi po ko
lonijas net jų žmonės. Taip 
buvo per keletą metų.

Bet štai Susivienijimą ir mi- 
lioną dolerių jiems nepasisekė 
užkariauti. Ir ką jie dabar 
daro? Nagi važinėjasi vėl po 
tas kolonijas ir renka aukas 
tam, kad griauti SLA. Jie 
kolektuoja dolerius išj vargšų 
darbininkų, kad apmokėti ad
vokatams. Bet jų begėdišku
mas tuo nepasibaigia. Jie at
kalbinėja narius, kad nesiųstų 
duoklių centrui. O juk tie 
bolševikiški šarlatanai gerai ži
no, jog neužsimokėję nariai ga
li nustoti visokios teisės į pa
šalpą ir pomirtinę. Daugelis 
žmonių Susivienijimui priklau
so po keliolika metų. Jie jau 
yra senyvi žmones. Kas su 
jais atsitiks, jei jie taps iš
braukti iš Susivienijimo dėl 
nemokėjimo duoklių? Tokiame 
amžiuj įsirašyti į pašaipi n ę 
draugiją yra beveik negalima. 
O čia jųjų per keliolika metų 
mokėtos duoklės’ nueina nie
kais ir jie senatvėj lieka neap
saugoti.

Komunistiški šarlatanai kai
lius verčia ant Susivienijimo 
Pildomosios Tarybos. Daugu
moj jų priekaištai neturi jo
kios vertės. Ant galo, kas da
ro tuos priekaištus? Nugi tie 
žmones, kurie, patys yra pur
vini nuo ausų iki kulnų. Bol
ševikai juk kontroliuoja Augš- 
čiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoj pašalpinę organizaci
ją. Ten iurėtų būti tikrai 
pavyzdinga tvarka. Bet ar taip 
yra ?

1926 m. McKees Rocks įvy
ko tos organizacijos suvažiavi
mas. Delegatai kaip vienu 
balsu nutarė steigti našlių ii 
našlaičių fondą. Nutarė taip 
pat čarterį užregistruoti viso
se Amerikos valstijose. Bet iki 
šiol toj srityj visai nieko ne
padaryta. “Progresyviški” va
dai veda reikalus taip, kad or
ganizacija neturi jokios vertės. 
Nuo devyniolikto seimo nariai 
duoklių turi mokėti apie 30 
centų daugiau per mėnesį. Na, 
o Centro Komitetas algas sau 
padvigubino. Tokie tai dalykai 
dedasi bolševikų kontroliuoja
mo j organizacijoj.

akmens amžius buvo civilizaci
jos auklėtojas.

(fialas)

HAUJIE UOS, CHcagc, UI
Komunistai dedasi neva dar

bininką draugais. Bet 1927 
m. įvykiai parodė, jog ji^ms 
rupi tik privatiškas kromeliš. 
Tais metais įvyko minkštosios 
anglies kasyklose' streikas'. Bol
ševikai be jokios atodairos nc> 
patinkamus sau narius spenda- 
vo ir išbrauko iš APLA neva 
už streiko laužymą. Nabašnin- 
kas Ignas Savukaitis buvo 
APLA Centro pirmininkas ir 
4.5 kuopos finansų sekretorius. 
Pragyvenimą jis darė iš biz
nio,—laikė krautuvę. Per visą 
streiko laiką 45 kuopos nariai 
dirbo kasykloj. Reiškia, jie 
streiklaužiavo. Bet nei vienas 
tų narių, kurie buvo Savukai- 
čio kastumeriai, nebuvo su
spenduoti^

APLA 3-čioj kuopoj bosavo 
centro sekretorius Gataveckas. 
Ten tapo net keturi nariai iš
braukti, o penki suspenduoti. 
Tuos narius turėjo teisti net 
seimas. Bolševikų vadai tei
sinosi, kad, girdi, jie pasielgė 
taip, kaip pasakyta konstituci
joj. Bet toks pasiaiškinimas 
vargu gali įtikinti ir paskutinį 
neišmanėli, štai 3 kuopoj na
riai buvo spenduojami ir brau
kiami iš organizacijos neva už 
streiko laužymą, o 45 kuopoj, 
kuri randasi tik keturios my
lios nuo pirmosios, nei vienas 
Savukaičio kostumeris nenu
kentėjo, nors visi žino, kad tie 
kostumeriai laužė streiką ir" 
dirbo kasyklose. Tai kur gi 
teisybe?

Streiko laiku aš dalyvavau 
streikuojančių angliakasių šel
pimo komitete. Ėjau finansų 
sekretoriaus lietuvių skyriaus 
pareigas Pittsburgho apielin
kėj. Komitetui priklausė ir 
Savukaitienč. Viename posė
dy j McKees Rocks aš jos pa
klausiau, kaą yra daroma su 45 
kuopos nariais, kadangi yra 
žinoma, kad beveik visi jie 
streiklaužiai! j a. Dalyvavo* posė- 
dyj ir visi raudoni vadai, kaip 
tai: F. Rodgers, dabartinis 
APLA centro pirmininkas, sek
retorius J. Miliauskas, J. Ga
taveckas, A. K. Sliekienė ir 
dar keletas kitų, j mano klau
simą M. Savukaitienč atsakė. 
Esą mudu su Ignu es’ava 45 
kuopos komitete. Neužmirški
te, kad mud^jlaikova biznį. Tad 
tos kuopos narių mes jokiu 
budu negalime spenduoti, nes 
visi jie yra musų geri kostu
meriai.

Aiškiau ir ciniškiau nebuvo 
galima pasakyti. Reiškia, sa
vo kromelis pirmoj vietoj, o 
paskui jau idėjos. O kai Čir- 
vinskas trečioj kuopoj spyrėsi, 
kad nebūtų baudžiami ir tie, 
kurie nėra bolševikų kostume- 
riai, tai jis tapo į juodas kny
gas įrašytas. Taip gali elgtis 
tik paskučiausi šarlatanai.

O štai kitas pavyzdys. Da
bartinis APLA centro sekreto
rius J. Miliauskas laike Penn- 
sylvanijos geležinkelio darbi
ninkų streiko visą laiką dirbo 
Kuomet kompanija laužė uniją 
ir kapojo mokesnį, Miliauskas 
pasiliko kompanijai ištikimas. 
Tą faktą visi žino, kas tik nori 
žinoti. Na, o kaip į tai žiuri 
bolševikai? Nugi Miliauskas 
1 as juos didelis veikėjas ir į- 
eina į jų pašaipinės organiza
cijos centrą.

Tokia tai supuvusia teisybe 
pasižymi Maskvos bernai.

E. K. šiurmaitienė.

kas nebuvo Sus. Liet. Am. 
3<Kto seimo delegatu. Aš ma
nau, kad tas “drg.” S. Reikaus
kas vargiai it prie SLA priklau
so ir apie tą organizaciją tiek 
•težino, kiek prisiskaito iš 
Brooklyno komunistų Šlamšto 
ir kitų komunistinių šlamšteliu.

Tačiau jis turi pakankamai 
komunistinės drąsos duoti “pla
čius raportus” apie tai, ko pats 
nežino. Tai ir da vienas “prog
resyvių” nahališkumo ir aki
plėšiškumo pavyzdys.

Dabar kas yra tas “drg.” S. 
Reikauskas, kuris pastaruoju 
laiku baladojas po kietųjų ang
lių kasyklų lietuvių kolonijas, 
ir sprendžiant iš komunistų ap
rašymų yra pakeltas net į ko
misaro “čyną”? Tose apielinkė- 
se jis ne tik “progresyviams” 
padeda daryti raudonąjį bizni, 
ale ir vadovauja užkariavimu 
SLA. Tad gal bus ne pro šalį 
kietųjų anglių kasyklose dir-. 
bantiems lietuviams arčiau su
sipažinti su “drg.” S. Reikaus- 
ko netolimos praeities rekordo 
kaipo “sunkaus darbo” darbi
ninku, ir kiek yra “drg.” S. 
Reikauskas dirbęs dėl ‘darbi
ninkų” reikalų (kiek dabar jis 
dirba,—tai jau ne mano daly
kas). i

“Drg.” S. Reikauskas kitą 
kartą vadindavosi Reikovu, o 
kai kada S. V. Reikti arba Rei- 
kausku. “Drg.” Reikauskas jo
kio sunkaus darbo nėra dirbęs 
nė dirbtuvėj, ne kasyklose (gal 
tik dabar butų nuėjęs į ka
syklas?).

Apie 10 metų ar daugiau 
“drg.” S. Reikauskas daužėsi 
po Clevelando ir Pittsburgho 
apielinkes ir pardavinėjo ko
kios ten kvepalų ar “farfumų” 
fabriko šėrus. Vėliau pasiro
dė, kad tie šėrai buvo bever
čiai ir pirkę tų Šerų žmonės 
buvo apgauti. “Drg.” S. Rei
kauskas tada kažinkur dingo 
iš Pittsburgho apielinkės ir ne
pasirodė per kokią porą ar dau- 
gaiu metų. Už poros metų 
“drg.” S. Reikauskas ir vėl su
kinėjos apie Pittsburghą, par
davinėdamas renkančius, žino
ma, jis vengdavo užeiti į tas 
vietas, kur pirmiau buvo par
davęs “farfumų” serus.

Tada “drg.” S. Reikauskas 
ne tik kad, pardavinėjo renkan
čius, ale buvo ir geras “tėvy-

Pittsburgh, Pa.
“Drg.” S. Reikauskas ir kiti

“Tėvynės” No. 34 apžvalgoje 
užtikau ištrauką iš Brooklyno 
komunistų organo, kur rašoma, 
kad: “Drg. S. Reikauskas davė 
platų raportą iš Chicagos sei
mo, nurodydamas visur juodus 
darbus gegužinės klikos.”

Iš to Brooklyno komunistų 
šlamšto aprašymo galini įspūdį, 
kad “drg.” S. Reikauskas buvo 
delegatu SLA seime Chicagoj, 
ba plačiai raportuoja apie seimą 
ir nurodinėja visur “juodus 
darbus” gegužinės klikos. Tik
renybėje tas “drg.” S. 'Reikaus

Motinos Dabar Su
žino Vertę Mag- 

nesia i
Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksmais, kiek
viena motina turi 
žinoti apie Phillips

Milk of Magnesia.
Šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintes kalkių vandens neutra
lizavime karvės pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 170 Varick 
St., Ncw York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

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

(Apgarsinimas)

nainis”,' ^Yb’avosi su sandarie- 
čiais, bendradarbiavo “Dirvai”, 
rašinėdamas žinutes. Sakydavo, 
kad jo tikslas esąs renkančius 
pardavinėjant užsidirbti pinigų 
ir važiuoti į Kaliforniją, kad 
ten patekus į “muvis”.

Pits'burgho lietuvius “drg.” 
Reikauskas aprūpino renkau- 
čiais ir leidosi vakarų link. Pa
miršo tik su nekuriais pitts- 
burghiečiais atsiskaityti. Kai 
kurie tautiečiai iš Penn Avė. 
da ir šiandien tebelaukia tų 
savo orderiuotų renkančių.

Aš nežinau, ar “drg.” Rei
kauskas pasiekė Kaliforniją, ar 
ne ir ar turėjo laimės dalyvau
ti “muvise” bei pasižymėti. 
Nors mes pittsburghiečiai ne 
kartą nuėję į “šiovą” žiūrėda
vom į paveikslus ar kartais ne- 
pamatysim savo Reikaus ko
kioje žymioje rolėje —bet ne
matėm. Tik už metų ar dau
giau jau musų Reikus ir vėl 
Pittsburgho. Šį kartą ne pėks- 
čias, ale važiuotas, — turėjo 
makabilį. Ir jau ne renkan
čius pardavinėjo, ale kitus da
lykus ir daugiau darė biznį su 
moterimis. Neilgai betgi “drg.” 
S. Reikauskas užtruko Pitts- 
burghe: ir vėl leidosi rytų link, 
kol pasiekė kietųjų anglių apie- 
linkę. Ten, matomai, gavo 
komisaro “čyną” ir daro biznį 
ne tik savo tavom, ale ir Le
nino dvasia tarp nesusipratu
sių angliakasių.

Šis Reikausko pavyzdys pil
niausiai' atitinka ir kitiems bol- 
ševikiškems komisarams, kurie 
jokio naudingo darbo nemoka, 
o sunkiai dirbti tingi ir neno-' 
ri. Tokie tai tinginiai geriau
sią prieglaudą randa raudoną- 
jam biznyje, kuris' susiveda 
prie viliojimo iš nesusipratusių 
darbininkų centus.

Bet ir raudonąjam biznyje 
tam bunčiui dykaduonių ir tin
ginių jau pradeda darytis ank
šta. Jei tik nepasiseks Komu
nistų Partijai užkariauti SLA., 
tai ii- komisarai susilauks blo
gų metų. Jei jie nenorės ba
dauti, tai bus priversti eiti į 
mainas anglių paloduoti.

Gaila, kad tokie tinginiai, 
kaip Reikauskai, Zaldokai ir 
kiti randa pakankamai nesusi
pratusių angliakasių, kurie da 
duodasi tiems parazitams mul
kinti.—S. Bakenas.

Dienos Ant Vandenyno

PER CHERBOURG — 
6 PER BREMEN

keliaujant iš Lietuvos ir i
LIETUVĄ I 

greičiausiais garlaiviais — 
BREMEN I

IR
EUROPA I

arba populiariu ekspre
siniu garlaiviu

COLUMBUS I
Informacijų klauskit pas 

vietini agentų arba
NORTH GERMAN

LEOYD

WISSIC,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučią, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedaliomis iki 12 d. 
4200 We«t 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Cmwford 5578
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Bernard Petkas į
Pilnas Pasirinkimą^ .

Vyrišky papuošalų, geresnės ru- J 
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St.

Sustokit
Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors 
apšildymo ar virimo 

įtaisą, eikite į

Northwestern 
Stove Repair

Company
PATAISYMAI

ir dalys dėl 
visit pečiu, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ.

5 SANKROVOS 
CHICAGOJE

662 W. Roosevelt Rd.
312 W. 63rd Street 
3209 E. 92nd Street 

2355 Milwaukee Avė.
176 W. Lake Street

Northwestern 
Stove Repair 

Company

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
Gydymas vericose gyslų kojose 

pagelba įširškimo yra dabar prakti
kuojamas progresyvių gydytojų dau
gumoj civilizuotų pasaulio šalių. Aš 
suradau šį būdą 1918 m. ir nuo to 
laiko jį nuolat ir sėkmingai varto
jau.

Gydymas užima tik kelias minu
tes laiko ir neatsiliepia ir nekenkia 
kūno sistemai. Tai yra saugus, tik
ras ir be skausmo būdas ir negra
žios gyslos visiškai išnyksta, kad nie
kad daugiau nebepasirodyti. Skaus
mai ir uleeriai išnyksta kartu su gy
slomis. Palieka kojas lygias ir švel
nias, kaip kūdikio.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

PASITARIMAI DYKAI.
HUPTURA IŠGYDOMA $35

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, skausmo, ar išlikimo iš dar
bo.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. I’anedčly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.
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Du Menesiai Tėvynėje
Rašo Povilas Jauniškis

(Tęsinys)
6. Lietuvos uostas Klaipėda
Linksmai ūždamas musų 

traukinys nešė per lygius lau
kus mus išsiilgusius tėvynės 
į Lietuvos pamarį. Klaipėda 
gotiško styliaus miestas. Gat-

nas. Pajūris mirgėjo nuo ne
suskaitomos kurortininkų mi
nios. čia suvažiuoja netik lie
tuviai, bet ir daugybė užsienio 
svečių. švarus, grynas smė
lys, pušynas teikia visus vasa- 
ratojui malonumus. Tuose pu
šynuose gyvena stirnos ir brie- 
džia, jų čia niekas nešaudo. 
Vakarais drožia kariškas or-

veikė į miesto gyventojo ner
vus. Ūkininkai gerai gyvena, 
tręšia dirbtinėmis trąšomis’, 
trumpai, Lietuvos kaimas kul
tu rėja.

pas 
pa ši
ku ri

■“Do
mės

matydami savus 
visokius

Kasino — miniaturinis Monte- 

Carlo, kur susirenka Pabaltijos 
lošikai pamėginti savo laimės 
ruletėj, boule ir kituose loši
muose.

9. žemaičių Kalavarijfi— 
stebuklų miestas

Būriais žmoneliai plaukia. 
Didelė bažnyčia, čia yra sta
cijos arba kalve rijos t. y. ne
didelės koplytėlės, kurių vidu
ry rasi altorių arba paveikslą. 
Apačioj teka Cedrono upelis. 
Labai nustebom pamatę vienoj 

koplytėlėj supjaustytą medinį 
kryžių. Esąs stebuklingos’. Vi
si nori atsipiauti po šmotelį, 
kad apsaugotų nuo visokių li-

mobiliai, motociklai viskas 

kaip bet kokiame vakarų Eu
ropos mieste. Sustojome 
pažįstamą. Vakare ėjome 
žiūrėti Kauno operetes, 
čia gastroliavo. Vaidino 
ringąją Suzaną”. Kaip 
džiaugėmės
žmones išdarinėjant 
vaidybos triukus, girdėdami lie
tuviškas arijas, meliodijas. De
koracijos’, kostiumai, blizga, ži
ba, kaip kokiame didžiuly 
Amerikos teatre, čia, Klaipė
doj kas minutę nauji įspūdžiai: 
Lietuvių knygynai, redakcijos 
ir gražus pajūris. Buvo kaip 
tik prasidėjęs maudyklų sezo-

Galvos skaudėjimas
Reumatiz

mas 
Neuralgija
Strėnų 

diegimas 
Neuritis

- štai greitas 
Palengvinimas!

L

sulaikyt dar-^VISUOMET gali
bą ir pasiduot galvos skaudėji

mui, bet visuomet galit gaut tokios 
kankynės palengvinimą! Piliukė ar 
dvi Bayer Aspirin kiekvieną kartą 
palengvins galvos skausmą. Visiškai 
nekenksmingas; tūkstančių gydyto
jų rekomenduotas vaistas. Sėkmin
gas priešnuodis skąųsjnųi. kuri mi
lijonai vyrų ir moterų naudoja tu
rėdami šaltj, ir galvos skaudėjimą; 
neuralgija ar neuritj; reumatizmą, 
strėnų skaudėjimą, skaudančius są
narius. ir tt. Paskaitykit nurodytus 
budus vartoti kurie eina kartu su 
Bayer Aspirin ir persitikrinsit, kiek 
skaudėjimo šios piliukės jums gali 
sulaikyti. Pirkit Bayer. Tai tik
ras Aspirinas. Turi medikai) pat
virtinimą. Žinot ką imat. Dėželėj žo
dis “tikras” raudonai parašytas.

BAYER 
ASPIRINi

r
šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

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

3335 So. Halsted St
M. J. Kiras

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

M. Rozenski & Co.
6542 So. Western Avė

Tel. Piospect 21Q2

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

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

4559 So. Paulina St
TeL Y ar d* 0146

7. Birutės gimtinė—Palanga
Iš Klaipėdos sėdęs traukiniu 

po keliolikos minučių atsiduri 
Kretingoje. * Apskričio mieste
lis, labai gražioje vietoje. Bal
ta mūrinė bažnyčia, didžiuliai 
pranciškonų vienuolyno rūmai, 
grafo Tiškevičiaus parkas su 
dailia oranžerija. Pakalnėje te
ka Amenos upelė. -

Iš Kretingos paėmėm taxi- 
cab ir nusiskubinom į malo
niausią Lietuvos vietą—Palan
gą. Palanga yra tuo pirmaei
lis kurortas, kad čia — ir smė
lis nuostabiai skaistus ir kopų 
yra, kur atsigulus nepagauna 
joks vėjas ir didžiulis pušynas, 
o visas gamtos’ žiedas, tai Bi
rutės kalnas. Nenoromis ver
žiasi daina:
“Ant mariu krašto, Palangos 

miestely ,
Ten, kur gyvena, broliai žemaitėliai. 
Ten aukštas kalnas, Birute vadintas 
Žalomis pušelėmis viršus • apsodin

tas”.
Čia. garsus Lietuvos kuni

gaikštis Keistutis jodamas kry
žeivių niokotų susitiko skais
čiausią Birutę ir vedė, čia mu
sų barzdoti prabočiai supylė 
kalną savo kunigaikštienei, čia 
blykčiojo amžinoji Perkūno ug
nis; tyliais vakarais pro saulė
leidžio paauksuotas pušų vir
šūnes kildavo aukuro melsvi 
durnai ir vaidilučių chorai 
siųsdavo maldas Praamžiui.

Kaip miela čia pasėdėti ant 
suolelio. Pro šimtmečių pušų | 
šakas blizga Baltijos putojan
čios bangos, ūžia, šniokščia 
Lietuvos marios, ošia ir glosto 
sielą lietuviškos pušys, ošia ir 
pasakoja apie 
karžygių darbus,
putojo, kai čia geležiniai lietu
viai kovėsi su savo, nepriete- 
liais-kryžeiviais. .

Grafo Tiškevičiaus parkas 
su alėjomis, senais įvairiausių 
rusių medžiais’, prūdai, statu
los—įvairina Palangos vaizdą. 
Be to, Palanga— gintaro kraš
tas. Pilnas miestelis gintaro 
išdirbinių parduotuvių. Daug 
žmonių pamatysi anksti rytą 
beieškančių pamariu šio “šiau
rės aukso”.

gy.
10. Mažeikiai-šiauliui

Šiauliai pramonės miestas, čia 
didžiausi visoje Pabaltijoje 
Frenkelio odų fabrikai. Fren
kelis, nors žydas, bet didelis 
Lietuvos patri jotas, šaulys. Ke
letas “Bidutės” saldainių fab
rikų. Pažymėtina senoviška 
500 metų bažnyčia. Jos bokš
tai dar primena viduramžio pi
lių kuorus, čia taip pat te
atras, bankai, miesto parkas. 
Dideli turgai esti Šiauliuose. 
Mes pataikėm kaip tik turgaus 
dieną. Stebėjomės maisto pro- 
<lnk.tų pigumu ir {gausumu. 
Nakvojome viešbuty, kurį 

laiko Amerikos lietuvis,, 
už kambarį 2 litus 
amerikoniškų centų! 
riai švarus, tvarka. 
Lietuvoje išbuvome
nesį, bet dar nė pusės savo gi
minių neaplankėm.

Dabar gyvename Utenos ap
skrity 
tauto
nan. 
vėliau 
j ienų”

The English Column
Birutė

their

didžius musų
Ta pati jura

8. Provincija-kaimas
Iš Palangos durnėm Šiaulių 

link, ten sustojom ties Akme
ne, mano žmonos tėviškėj. 
Apie, Šiaulius visi pasidalinę 
vienkiemiais. Namai nauji, 
matosi radio antenos’, žmonės 
skaito laikraščius. Buvo pats 
gražusis laikas. Giedra. Ru
giai, kaip marios bangavo ža
liomis bangomis. Seni pažįs
tami: lakštingalos, pempės, te- 
tervos linksmai giedojo... At
viri, nuoširdus žmones, pražy
dusi gamta, taip gaivinančiai

iš
ima 

parai t 20 
Kamba-. 

Nors jau 
apie mė-

Birute’s Officers had 
first regular meeting Friday, 
August 23rd: Everyone pre- 
sent was enthusiastic a’bout 
making the next year the hap- 
piest and most successful one 
\ve have ever had.

Plaps are bein>» made for a 
gelia Fall Dance in the latter 
part

Y and this year we intend to 
make it THE outstanding one. 
There are no dues to pay and 
we have loads of fun. (Ask 
anybody that went to the Sand 
Dunes with us). 1 hope to 
you all Thursday night. 
prompt!

Side
the 

•time

see

Light

souveniers 
we find that

of

vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. laišku, 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

904 Chekatausnas Anton 
922* Stanaitis Mary 
923 Stabuiis Waliorija

Mažeikiai —apskrities mies
telis. Didele stotis’, progimna
zija, bankas. Buvome svečiuo
se pas žmonos gimines p. Si
manavičius. Mūriniai namai, 
malonus kultūringi šeiminin
kai. Ypač mums patiko jų 
dukterys. Viena baigusi gim
naziją, kita vaidybos studijoje. 
Kaip jos gražiai apie mus su
kinėjosi, lakinėjo, kaip ant spy
ruoklių. Linksma darosi, kad 
Lietuvoje atsiranda mokytų 
žmonių, matosi graži tautos 
ateitis, o ateitį sukurs tik mo
kslo žmonės.

ir greit keliausim j Vy- 
Didžiojo iškilmes' Kau- 
O gautais įspūdžiais aš 

pasidalinsiu su “Nau- 
skaitytojais.

11. Šiauliai

Antras po Kauno . miestas.

EXTRA! EXTRA!
RADI O PROGRAMAI PERKELTI 

Į SUBATOS VAKARUS
Subatomis iš Stoties W. C. F. L. 
970 kilocykles, nuo 6 iki 7 vai. 
vakare ir Ketvergais iš Sto
ties W. II. F. C. 1420 kilocykles, 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

už ... 
lubų, 
už ... 
tūbų, 
už ...

$49
tūbų, $2ĮQ

$99
M 09

*98

ŽEMOS VASAROS KAINOS 
ANT RADIJŲ:

Atwater Kent, 7 tūbų, 
su viskuo, už ........
R. C. A. Radiola, 10 
su viskuo, 
Sparton 9 
su viskuo, 
Victor, 10 
su viskuo
Brunswick, 9 tūbų, 
su viskuo, už ......
Brunsvvick Radiola, su Fonogra
fu sykiu, su viskuo
už ............................................vO
Zcnith Radio, 9 tūbų $99

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

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

Tel. Boulevard 4705

General Motors 
Radios

3343 S. Halsted St.

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

few weeks

will have 
meetijig on 
at 8 o’clock 
is the time

Among 
vacation 
Dauny has a red nose, Chuck 
Busgis a bad cold (he needs 
sympathy, girls,) Anne Skever 
___ two pomids, I5ec Tee — 
fallen arches, Diek—dead-cye 
_ ? ? ?

Did you hear the new song 
dedicated to the Shoe Co.? 
“l’m dancing with Tears in 
m y

uždekite Scvera’s 
VėninanliR, rami- 
jis paprastai su- 
greitą pagelbą 

Keldinančio niožčji- 
Gaukit jo iA savo

Niežėjimas Išnyk
Sustokit kasytis. Jei oda 
niežti. 
Ėsk o. 
nan lis, 
teikia 
nuo 
tuo. --------- -
ant lokoR.

§6VERĄ’g

Rašykite dėl nei
Hempelio

W. F. RFVKRA CO., Cedur KapliM. lou.i

Eyes”.
Who?

of October with a Con- 
cert following a 
later.

Birute’s Chorus 
their first regular 
Thursday, Sept. 4th 
at Gage Park. Now
for you prospective members 
to j oi n us. We also wa’nt all 
the former members to come 
back to the “fold” again. Bi
rute has always been one of 
the outstanding Musical Organ- 
izations among the Lithua’nians

Laiškai Pašte
šie laiškai yra ateje iš Europos. 

Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausi ji paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Wihdow” lobėj nuo Adams gatr

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO. 1LL.

Garsinkitės Naujienose

STAR DUST Copyright Midweat Feature Service

SMALL Rokk

LATER SH0W. 
CLOSED - SO 
VIENT TO 

NEV4 YORK,

WENT TO 
LOS ANGELES 

n H ' T’<x 
PASSING SHOty

OF

SECURED 
GMAll Role in 
THE EVERYMMAH 
CO./N THE SOUTH

JOINED ZIEGFELO 
FOLLIES - OF 

1915

AT THIRTEEN 
RAN AWAY 

WITH TROUPE, 
playing'kismet

BY VVESTPHAL
■ /

BORN 
DALLAS, 
TEXAS 

OCT.22J900

FIRST APPEARED 
OPPOSITE 8E8E DANIELS 
IN-IHE CAMPDS FLIRT* 
HIS REAL NAME IS 

3AMES 6ROWN 
PLAYS IN - 

'SMUIHG IRISH EfES'
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the IJthuanian News Pub. Co„ Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — paštu: r

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

go pasaulio. Priežastis yra ta, kad net organizuotieji 
Amerikos darbininkai iki šiol mažai tesuprasdavo tų 
įstatymų naudingumą. Amerikos Darbo Federacijos 
vadai buvo, ir tebėra, jiems tiesiog priešingi. Jie sako, 
kad Amerikos darbininkas “nereikalauja pagelbos”,

Editor P. GRIGAITIS
Chicagoj per išnešiotojus:

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

3c per copy

Viena kopija ............................... 3c
Savaitei ..............................  18c
Mėnesiui ..........................   75c

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

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]

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

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

Orderiu kartu su užsakymu.

PROTINIAI VADAI?

Prieš kiek laiko buvusis ambasadorius James W. 
Gerard paskelbė sąrašą, susidedantį iš 59 vardų žmo
nių, kurie, jo nuomone, yra “tikrieji Jungtinių Valsti
jų valdovai”. Į tą sąrašą pateko išimtinai stambiojo 
kapitalo atstovai: bankininkai, pramonininkai, pirkliai 
ir pačių didžiausiųjų kapitalistinių laikraščių savinin
kai.

Dabar Massachusetts’o Technologijos Instituto pro
fesorius, Robert E. Roggers, pagamino “Jungtinių Val
stijų proto vadų” sąrašą. Jisai yra sudarytas iš 23 
vardų, kurių tarpe mes randame sekančius tuo arba 
kitu dalyku pasižymėjusius asmenis: metodistų bažny
čios vyskupą James Cannon’ą, kuris pagarsėjo savo 
aštriais užsipuldinėjimais ant demokratų kandidato į

nes jisai pats galįs save aprūpinti. Tiems įstatymams 
būdavo priešingi ir daugelis vadinamų “radikališkų” 
darbininkų agitatorių, pavyzdžiui, “aidoblistai” ir 
anarchistai. Šie radikalai atmeta socialinę apdraudą 
dėl to, kad jie iš viso nepripažįsta politinio veikimo; 
politika, jų nuomone, tai tik “darbininkų mulkinimas”.

Reikia pasakyt, kad tokio pat tuščiai-radikališko 
nusistatymo socialinės apdraudos klausime laikėsi per 
ištisą dešimtmeti ir komunistai. Kovą dėl įstatymiškos 
darbininkų apdraudos nuo ligos, nuo nedarbo, nuo se
natvės ir t. t. Maskvos pasekėjai vadino “kontr-revoliu- 
cija”. Tik pastaruoju laiku komunistai šitam klausime 
savo nuomonę pakeitė, ir dabar jau jie socialinę ap
draudą skelbia kaipo vyriausią savo propagandos 
obalsį.

Visuomet nuosaikiai stojo už darbininkų apdrau
dos įstatymus tiktai socialistai. Ir kas šiandie tuo at
žvilgiu yra Amerikoje atsiekta, tai kone išimtinai pa- 
sidėkojant tam nenuilstančiam švietimo ir agitacijos 
darbui, kurį socialistai vedė žodžiu ir spaudoje per tre
jetą dešimčių metų.

Labai gaila, kad per paskutinį dešimtmetį po Di
džiojo Karo jokia kita veikianti tarpe darbininkų sro
vė šito darbo nerėmė. Jeigu Amerikos darbininkų uni
jos ir radikališkos politinės organizacijos butų taip 
pat uoliai stojusios už socialinę apdraudą, kaip sto
jo, socialistai, tai šiandie, nedarbo metu, Amerikos dar
bininkai jau gal butų šiek-tiek apsaugoti.

čia, kaip matote, pavartota 
lygiai tokia pat provokatiška 
“strategija”, kokią vartojo 
‘‘tautos gelbėtojai” 1926 m. 
gruodžio 16-17 nakties pervers
mo metu. Tai ko čia ieškoti 
to atentanto mokytojų ir įkvė
pėjų? Jie yra žinomi

Oficiozas vadina Voldema
ro sėbrus “banditais” ir jų dar
bą “budelišku”. Jisai šaukia, 
kad visuomenė nepakęsianti 
“politinio ir ypač moralinio su
puvimo” ir busianti padaryta 
operacija “pūvančiai žaizdai”. 
Labai gerai, bet... argi bandi
tizmas yra tiktai tuomet, kai 
jisai yra atkreiptaas’ prieš da
bartinę valdžią?

prezidentus, Al. Smith’o, ir savo spekuliacijomis Wall- 
strytyje; John Haynes Holmes’ą, radikališką “krikščio
nį socialistą” ir vieną iš vadovų “Pilietinių Laisvių Gy
nimo Sąjungoje”, kuri teikia pagelbą patekusiems į 
bėdą streikininkams ir politiniems prasikaltėliams; 
Bostono katalikų kardinolą William O’Connel, publicis
tą ir kritiką Henry L. Menckeną, garsųjį Amerikos 
filosofą John Dewey, istoriką Charles A. Beard’ą, ad
vokatą ir oratorių Clarence Darrow, humoristą Will 
Rogers’ą, ir k.

Iš aukščiaus paminėtųjų vardų matome, kad pro- 
ferosius, daręs tą “proto vadų” sąrašą, nebuvo vien
pusiškas. Tai yra teigiama jo sąrašo pusė. Bet ar jo 
suminėtieji vardai ištikro priklauso asmenims, kurie 
savo protiniais gabumais stovi aukščiaus už kitus žmo
nes, tai yra kitas klausimas. Pavyzdžiui, į sąrašą yra 
įdėtas ir vardas George Horace Lorimer’o, “The Sa- 
turday Evening Post” redaktoriaus. “Proto vadu” jisai 
vadinama^ ve dėl ko:

“Per 30 metų jisai skelbė Amerikos biznie
riams savo savaitinę evangeliją, tą, būtent, kad 
Amerikoje nėra nieko taip svarbaus, kas galėtų 
stovėti skersai kelio privatiniam pelnui.” 
Šitokia evangelija neliudija, kad jos autorius butų 

aukšto proto žmogus. Bet tie, kuriems ji tinka, jąja ti
ki; ir todėl p. Lorimer gal iš tiesų yra tam tikra pras
me “proto vadas”.

DIKTATORIAUS KARJEROS GALAS

BOLŠEVIKIŠK.AS
“SEKRETAS”

Vieni diktatoriai, kai jiems paslysta koja, atsidu
ria ištrėmime, kiti kalėjime. Peruvijos diktatorius Au
gustas Leguia priklauso antrajai rūšiai — taip pat, 
kaip ir Graikijos diktatorius, gen. Pangalos. Leguia 
yra kaltinamas, kad per vienuoliką metų savo diktato- 
riavimo jisai pridaręs daug visokių “nelabų darbų”: 
suktybių, vagysčių, sauvaliavimų ir t. t. Veikiausia 
jam, nabagui,-bus užduota nemenka “pakuta”.

Tečiaus Peruvijos gyventojams yra ne taip svar
bu, kokią bausmę gaus buvęs jų despotas, kaip — ar 
teisingiau ir žmoniškiau, negu buvęs diktatorius, elgsis 
naujoji jų valdžia.

Vienas rašytojas visai teisingai pastebėjo, kad 
žmonės paprastai parodo daugiau gabumo, versdami 
senąją despotišką valdžią, negu steigdami naują. Labai 
dažnai, nuvertę vienus despotus, žmonės leidžia sau 
ant sprando atsisėsti - kitiems despotams, kurie esti 
kartais dagi aršesni už senuosius.

Daug šitokių atsitikimų jau buvo įvairiose šalyse. 
Gali taip atsitikti ir Peruvijoje.

Po Leguios nuvertimo šios Pietų Amerikos respub
likos valdžia pateko į karininkų “džiuntos” (sąjungos) 
rankas. Ar pastaroji dabar norės sugrąžinti piliečiams 
teises ir paskelbti laisvus rinkimus — ar ji be seimo 
valdys toliaus kraštą, tai tik ateitis parodys. Karinin
kai paprastai nėra žmonių laisvės garbintojai.

SOCIALINĖ APDRAUDA

Tie įstatymai, kuriais pasiremiant darbininkas 
gauna pagelbą ligoje, nelaimingam atsitikime, nedarbo 
metu ir senatvėje arba kuriais^ yra apsaugojama dar
bininko sveikata ir gyvybė darbavietėje, vadinasi “so
cialinės apdraudos” įstatymais.

Amerika tokių įstatymų dar turi labai nedaug. Ji 
šituo atžvilgiu yra atsilikusi beveik nuo viso kulturin-

Komunistų spauda praneša, 
kad Meldažio svetainėje išrink
toj i( pasakiškos “daugumos” ta
ryba jau gimdo naują “susi
vienijimą”, kuris, anot tos vil
niškių dzūkų patarlės, bus 
“raudonas, kaip akėčios”. Ta- 
čiaus gimdymo darbas dar esąs 
nepabaigtas, todėl “visos 
smulkmenos” dar nežinomos. 
“Progresyviams” nariams jos 
bus praneštos atskirais laiš
kais.

O tuo tarpu, kad “progresy
viams” ųebutų nuobodu laukti, 
tai “draugas” Mizara iškepė 
jiems šviežios literatūros pasi
skaityti. Pirma jisai buvo iš
leidęs “SLA. žinias”, dabar 
jisai pagamino lapeli kitokiu 
vardu. Tame lapelyje tarp ko 
kita “progresyviai” raminama:

“Be to organizuojama čar- 
teriuotas Lietuvių Darbinin
kų S-mas, kuriame turės vie
tą kiekvienas ir kiekviena 
darbininkas. Organizacija 
greitu laiku bus įkurta.”
Pasirodo, “Naujienos” tiesą 

sake, kad bolševikai yra nuta
rę steigti naują, 100% komu
nistišką, “susivienijimą”, bei 
jie dar negauna “čarterio”. Ir 
kažin ar jį gaus? O jeigu ir 
gaus, tai kažin kaip bus su čar
terio užregistravimu įvairiose 
valstijose?

Štai delko bolševikai nežino 
“visų smulkmenų”.

O tuo tarpu eiliniai bolševi
kų pasekėjai visai nežino, ką 
daryti. Ar mokėt duokles į 
SLA., ar nemokėt? Jeigu ne
mokėsi, busi išbrauktas ir pra
žus' visos teisės organizacijoje. 
O jeigu mokėsi, tai “Gegužio 
kliką” stiprinsi...

Tikrai, dar “progresyviai” 
neturėjo tokio galvosūkio, kaip 
dabar, kuomet jų lyderiai neiš
mano, kas išeis iš jų “sekre
to”.

kaip jį piešia Kauno oficio
zas : ,

“Tai buvęs p. Voldemaro 
‘adjutantas’’ studentas, kuris 
su juo Lietuvos banko bute 
gyveno, kuris neatskiriamas 
kaip Cerberis (šuo.— “N.” 
Red.) su juo Kauno gatvėse 
vaikščiodavo, už kurį p. Vol
demaras prašydavo valdžios 
organų...—tai šis jaunas ir 
taip jau sugadintas vyras 
provokatorius vakar peiliu 
badė jam nieku nenusikal- ♦ 
tusį, nieko blogo nepadariu
sį pulkininką Rusteiką, ei
nantį savo tiesiogines tar
nybos pareigas. Kas jį mo
kė tokio sataniškos žiauru
mo, tokių provokacijų? Kas 
jį įkvėpė?”
Mums rodosi, kad oficiozas 

visai be reikalo klausia. Juk 
yra kuo aiškiausia, kas tą stu
dentą įkvėpė ir kieno pavyz
džiu sekdamas' jisai pasielgė 
provokatiškai. Tai gruodžio 17 
dienos pučo “didvyriai”!

Kuris iš Lietuvos jaunuolių 
nežino to perversmo istorijos? 
Tuomet naktį, kai Lietuva ren
gėsi iškilmingai pažymėt res
publikos prezidento Griniaus 
60 metų sukaktuves, atėjo pas 
prezidentą būrys leitenantų ir 
paprašė juos įleisti į vidų, ka
dangi jie norį “pasveikinti pre
zidentą”. Bet kada leitenantai 
buvo įleisti, tai jie apstatė re
volverius ir pareiškė Griniui: 
“Rezignuok”! šitaip prasidėjo 
“nauja tautiška era”.

Ar yra reikalingas 
naujas savaitraštis?

“Tarpininkas”, kuris iki šiol 
buvo mėnesinis žurnalas, da- 
bąr jau pradėtas' leisti savaiti
niu. Ar mums Amerikos lie
tuviams yra reikalinga turėti 
daugiau savaitraščių? Mano su
pratimu, nėra reikalo ir neap
simoka. Visi musų laikraš
čiai ir didžiuma laikraštininkų 
skursta ir savo skaitytojus to
kiame, “skurde” palaiko. Tai✓
yra daugiausia ir dėl to, kad 
pasiima per didelį programą, 
kurio vėliau negali pilnai išpil

dyti, atlikti. Apie “Tarpinin
ko” virtimą savaitraščiu yra 
galima tą pat pa-sakyti, o ypa
tingai turint minty “Tarpinin
ko” pasibrėžtą platų programą.

Aš kaipo Lietuvių Ekonomi
nio Centro narys esu balsavęs, 
kad “Tarpininką” pasiskirti 
Amerikos Lietuvių Vaizbos Bu
tų Organu, bet aš tuomet 
“Tarpininką” turėjau mintyje 
tokiu, kokiu jisai buvo iki tol, 
—mėnesiniu žurnalu, o ne sa
vaitraščiu. Amerikos Lietuvių 
Vaizbos Butų Organas neturė
tų kištis į jokią politiką. Grieš- 
tai visokios politikos vengda
mas turėtų tarpininkauti tik 
prekybos ir pramonės reikaluo
se.

Amerikos lietuvių gyvenime, 
o ypatingai kuomet esame su
organizavę Lietuvių Ekonominį 
Centrą, mums £ra būtinai rei
kalingas taip sakant biznio 
žurnalas. Ar “Tarpininkas” 
galės tokiu žurnalu būti, —aš 
labai abejoju, o ypatingai iš 
“Tarpininko” pirmojo nume
rio.

Kritiškai atsiliepdamas apie 
“Tarpininko” pirmąjį numerį, 
aš visiškai neturiu blogo noro 
“Tarpininkui” pakenkti. Prie
šingai, man yra labai svarbu, 
kad “Tarpininkas” kaipo Lietu
vių Ekonominio Centro bei 
Vaizbos Butų organas, turėtų 
geriausį pasisekimą savo ir 
musų Amerikos Lietuvių Vaiz
bos Butų reikaluose.

—A. S. Trečiokas-,
Am. Liet. Ek. Centro Narys.

| E. T, A. Hoffman ’ Vertė J. Pronskus

, Velnio Eliksyras

BANDITAI, BUDELIAI, PŪ
VANČIOS ŽAIZDOS...

Atėjo “Lietuvos Aido” nu
meris, kuriame jau aprašoma 
įvykęs rugpiučio 19 d. pasikė

sinimas prieš kriminalines 
policijos direktorių Rusteiką. 
Įdėta ir vedamas straipsnis', 
pašvęstas tam įvykiui.

Pasirodo, Rusteiką, iš tiesų, 
bandė papiauti Voldemaro sėb
rai. Iš dviejų užpuolikų vie
nas yra studentas, gyvenęs su 
Voldemaru vienam bute. Ve

Per trejus su viršum metus 
ta “era” buvo garbinama ir 
gruodžio 17-os naktiniai didvy
riai buvo piešiami, kaipo “Lie
tuvos išgelbėtojai”, iš kurių 
visas susipratęs tautos jauni
mas privaląs imti pavyzdį. Kas 
gi nuostabaus, kad šiandie at
sirado Papuleikių ir panašių 
“patriotiškų” jaunuolių, norin
čių atlikti tokį pat “karžygiš
ką” darbą, koks buvo atliktas 
perversmo metu?

Anot “Eltos”, pasikėsinimas 
įvyko taip: tūlas Julius Vait
kevičius pasikvietė pulk. Rus
teiką į “Kontinent” viešbutj 
“konfidencialiai pasikalbėti”; 
kai policijos direktorius atėjo 
ir juodu, užsidarę kambaryje, 
pradėjo kalbėtis, tai—

‘į kambarį su revolveriu ran
koj įsiveržė (veikiausiai, pa
tylomis įkiutino, o ne įsi
veržė!—“N.” Red.) Papulei- 
kis Antanas. Abu puolė di
rektorių, surišo jam rankas, 
užrišo burną ir vienas jų re
volverio rankena smogė į gal
va. Pulk. Rusteikai nuo 
smūgio apsvaigus, Pupaleikis 
dūrė jam į krutinę 30 cmt. 
ilgio peiliu...”

(Tęsinys)

Kaip du nepažįstami žmonės 
išjuokę Medardo prietarus, pa

gundė jį atsigerti velnio 
eliksyro

Vieną kartą aplankė musų 
vienuolyną vienas jaunas gra
fas kartu su savo dvaro prie
vaizda. Jie keliavo, ir prie pro
gos norėjo pamatyti musų vie
nuolyno retenybes. Aš turėjau 
atidaryti jiems relikvijų san
dėlį. Prioras, kurs su mumis 
išvaikščiojo drauge, chorus' ir 
bažnyčią, buvo pašauktas, ir aš 
likausi vienas su svečiais. Pa
rodžiau ir paaiškinau jiems 
kiekvieną daiktą. Grafas pa
stebėjo gražiai sename vokie
čių stiliuj išrašytą spintą, ku
rioj buvo padėta dėžutė su vel-( 
nio eliksyru. Visaip mėginau1 
išsisukinėti neatsakęs, kas yra 
šioje spintoje užrakinta. Gra
fas ir dvaro prievaizda prisi
spyrę tol prašė manęs, kol aš! 
nepapasakojau visos legendos 
apie šv. Antaną ir sukčių vel
nią; čia jau atvirai išpasako
jau brolio Ciriliaus žodžiais 
apie relikvijos vietoj saugoja
mą bonką, pridėdamas net jo 
perspėjimą, kuriuo jis man bu
vo pataręs, atsižvelgiant į pa
vojų, dėžutės neatidarinėti ir 
bonkos niekam nerodyti. Ne
žiūrint, kad grafas buvo musų 
tikybos, tačiau, matyt, jis ir 
jo dvaro prievaizda tos šven
tosios legendos tikrumui ne- 
perdaug tikėjo. Jie t abudu 
juokdamos pradėjo visokias pa
stabas ir išmonius sakyti apie 
tą juokdarį velnią, kurs suply- 
šusiame apsiauste nešiojęs 
gundančias bonkas, pagaliau 
dvaro prievaizda rimtai nusi
teikęs tarė: — “Meldžiame ne
supykti ant musų lengvamamų 
pasauliečių, gerbiamas pone! 
— Tikėkite, kad mudu abudu, 
aš ir mano grafas, šventuosius 
aukštai gerbiame, kaipo kil
nius, per religiją aukštai paki
lusius žmones, kurie savo sie
los’, lygiai kaip ir visų žmonių 
išganymui, paaukavo visus gy
venimo smagumus, net patį gy
venimą, tačiau kas liečia to
kias pasakas, kaip ši Tamstos 
ką tik papasakotoji, tai ma
nau, čionai bus per nesusipra

timą įtraukta į gyvenimą vien 
turininga, šventojo išgalvota 
alegorija.” —

Su šiais žodžiais dvaro prie
vaizda skubiai pakėlė dėžutės 
dangtį ir išėmė juodą keistos 
formos bonką. Iš tikrųjų, kaip 
brolis Cirilius pasakojo, papli
to stiprus kvapas, kurs tačiau 
veikė jokiu budu ne svaiginan
čiai, o priešingai — maloniai 
ir gerai. “Ei”, šuktelėjo gra
fas: “einu lažybų, kad šis vel
nio eliksyras yra ne kas kita, 
tik puikus tikras sirakuzinis.” 
— “Nėra jokios' abejonės”, at
sakė dvaro prievaizda: “ir jei 
ši bonka yra tikrai šv. Anta
no palaikas, tai Tamstai, ger
biamasis pone, einasi kiek ge
riau, kaip Neapolio karaliui, 
kurs negalėdavo gerti senovės 
rymiško vyno vien dėl netiku
sio rymiečių papročio vyno 
bonkas ne kamščiu užkimšti, 
o saugoti užpylus viršum vyno 
alyvos: zNors šis vynas nėra 
toli toks senas, koks turėtų ta
sai būti, tačiau, be abejonės, 
jis yra visų seniausias, koks 
begali būti, ir dėlto Tamsta 
geriau padarytum šią relikviją 
pats sunaudodamas ir ramiai 
sau gurkšniodamas.” — “žino
ma”, pritarė grafas: “šis se
nobinis’ sirakuzinis įlietų j 
Tamstos gyslas naujų pajėgų 
ir išvarytų tą liguistumą, ku
riuo Tamsta, gerbiamasis po
ne, rodos sergi.” Dvaro prie
vaizda ištraukė iš kišeniaus 
plieninį kamščių trauktuvą ir, 
nekreipdamas domės į mano 
protestus, atidarė bonką. — 
Man pasirodė, kad kamščiui iš
lekiant, iššoko į viršų melsva 
liepsnelė, kuri bematant vėl 
dingo. — Iš bonkos' pakilo ir 
paplūdo kambary stiprus kva
pas. Dvaro prievaizda paraga
vo pirmas ir ūpo pagautas su
šuko: “Puikiausias, puikiau
sias sirakuzinis! Iš tikrųjų 
švento Antano vyno rųsys ne
buvo blogas, ir jei velnias bu
vo pasidaręs jo rūsio prievaiz
da, tai jis pasielgė su tuo šven
tuoju žmogum visai ne taip 
blogai, kaip kiti mano. Para
gaukite, grafe!” — Grafas pa
ragavo ir patvirtino dvaro 
prievaizdos žodžius. Abudu da
bar dar labiau juokavo iš šios

relikvijos, kuri, stačiai sakant, 
esanti puikiausioji iš visos ko
lekcijos — jie geidė sau gauti 
tokių relikvijų pilną rusi ir t. 
p. Visa tai klausiausi galvą nu
leidęs, į žemę akis nusmeigęs; 
svečių juokavimas į mano ap
siniaukusį ūpą veikė kankinan
čiai; veltui spyrė jie mane pa
ragauti švento Antano vyno, 
aš griežtai atsisakiau ir bonką 
stipriai užkimšęs užrakinau vėl 
į dėžutę. — *
Brolio Medardo kova su sravi m 
ir pirmas gurkšnis iš juodosios 

bonkos
Svečiai apleido vienuolyną, 

bet kai aš vienas' likausi besė
dįs savo kambarėly, turiu pri
sipažinti, tikrai pajutau kokį 
tai vidujinį smagumą, kokią 
tai jautrią dvasios nuotaiką. 
Aišku buvo, kad mane sustip
rino dvasinis vyno kvapas. Ne
jaučiau jokių žymių, kad butų 
blogai paveikęs, kaip pasakojo 
Cirilius, priešingai, labai ryš
kiai jaučiau gydančias pasek
mes: juo labiau mąsčiau apie 
švento Antano legendą, tuo 
gyviau aidėjo many dvaro prie
vaizdos žodžiai, tuo tikriau 
man rodėsi, kad dvaro prie
vaizdos išvadžiojimai yra tei
singi, ir —ve, lyg šviesus žai
bas, perėmė mane mintis: tą 
nelaimingąją dieną, kai ta prie
šingoji vizija taip nelemtu bu
du sutrukdė mano pamokslą, 
aš pats juk buvau pasiryžęs, 
tą legendą panašiu budu nupa
sakoti, kaipo to šventojo vyro 
kilnią, pamokinančią alegoriją. 
Prie šios minties prisidėjo ki
ta, kuri griežtai mane taip už
viešpatavo. kad visa kita jai 
užleido kelią. — Kaip butų, 
maniau, jei tas stebuklingas 
gėrimas sustiprintų tavo dva
sios pajėgas, jei uždegtų užge
susią ugnį taip, kad ji nauja 
gyvybe sublizgėtų? — Ar ne
pasireiškė jau paslaptingas gi
miningumas tavo dvasios su 
tame vyne uždarytomis gam
tos pajėgomis, kuomet tas 
pats kvapas, apsvaiginęs silp
ną Cirilių, į tave veikė labai 
sveikai? — Kai jau visai bu
vau pasiryžęs paklausyti sve
čių patarimo ir jau rengiaus 
jį įvykdyti, vis tik koks tai 
man pačiam nesuprantamas vi
dujinis pasipriešinimas stengė
si mane sulaikyti. Besikėsinda
mas atidaryti spintą, rodėsi, 
jos drožiniuose mačiau pasibai
sėtinąjį dailininko veidą su 
mane perveriančiomis gyvai 
apmirusiomis, pastyrusiomis 
akimis. Pagautas gązdinančios 
baimės, bėgau iš relikvijų san
dėlio šventoj vietoj apgailėti 
savo pasidavimą pagundai. Bet 
labiau ir labiau persekiojo ma
ne mintis, kad tik paragavus 
to stebuklingo vyno mano dva
sia gali atsigauti ir sustiprėti.

Prioras ir vienuoliai elgėsi 
su manim lyg su dvasiniai ne
sveiku, geraširdžiai prieš mane 
nusileisdami ir slaugydami. 
Tai atvedė mane į nusimini
mą, ir sykį, kai Leonardas pa
leido mane nuo paprastųjų pa
maldų, norėdamas, kad tuo 
budu galėčiau vėl atgauti savo 
spėkas, aš bemiegę naktį gi
laus' susikrimtimo nukamuotas, 
pasiryžau žūt būt arba atgau
ti savo pražudytąsias dvasios 
pajėgas, arba pats žūti.

(Bus daugiau)

Del Liesiu, Silpnų žmonių
Tuksiančiai vyrų ir moterų visų savo gy

venimų būna silpni ir liguisti. kuomet jie 
turėtų būti stiprus. sveiki ir veiklus. 
Nuga-Tone yra pastebėtinai gerus dėl tokių 
žmonių. Jis išvalo kūnų nuo susirinkusių 
nuodingų atmatų ir nugali konatipscijų. 
Nuga-Tone suteikia jums geresni apetitų, kų 
jus valgote yra lengvai suvirškinama, gasai 
pilve ar viduriuose ir inkstų ar pūslės įde
gimas. galvos skaudėjimas, vėmimas ir kvai
tuliai apsistoja, nusilpę nervai, muskulai ir 
organai pasidaro stipresni. jus atsikcliate 
rytais po gero nakties miego jausdamasis 
žymiai atsigaivinęs ir justi abclna sveikata 
žymiai pagerėja.

Nuga-Tone yra puikus dėl pasenusių ir 
paliegusių ir dėl ti| jaunesnių metais, ku
rie yra silpni ir nusikamavę. Jeigu jus ne
sate tiek stiprus ir veiklus, klek jas ture 
tmnėt būti, arba jei jus esate pasenę prieš 
laikų, tinkite Nuga-Tone nors tik kelias die
nas ir pastebėki to kokis pastebėtinas page
rėjimas tai; seks.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi 
jų stuke, paprašykit JI užsakyti jų dėl jus ift 
savo džiaberio.

(Apgarsinimas)

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

simtas žvaigždžių žiūrėtojų 
susirinko Chicago Planetarium 
pasidalinti vėliausiomis astro
nomijos naujienomis. Konferen
cija' tęsis 3 dienas. Laukiama 
stambių sensacijų. Vienas as
tronomas iš Virginia universi
teto observatorijos, žada įrody
ti, kad žvaigždės nėra taip to
li kaip atrodo, nes jų šviesa 
esanti erdvių sugenama. Kitas 
iš Smithsonian Institution ža
da išaiškinti saulės radiacijos 
įtaką į žemės orą.

Farmeriams pagelbos 
komitetai

Komisija paskirta guberna
toriaus Emmcųsono susirinko 
Stevens viešbuty ir nutarė su
daryti farmeriams pagelbos ko
mitetus visuose 30 apskričiuo- 
se. Komitetai busią sudaryti iš 
apskričio farrnų patarėjo, dvie
jų farmerių, darbo lyderio, ban- 
kierio, gelžkeliečio ir Raudono
jo Kryžiaus atstovo.

l’o 150 šeimynų kasdien 
i gatvę

Vakar dienų rentų teisme 
(renters court) buvo 237 by
los, kur namų savininkai ap
skundė neišgalinčius užsimokė
ti rendos bedarbius nuominin
kus. Pats teisėjas nusiskundė, 
kad jam tenka aplamai po 
šimtą penkiasdešimt šeimy
nų kasdien sugriauti., “Man 
tenka ardyti civilizacijos pama
tus. Toks yra įstatymas. Visos 
sunkenybės yra prieš bedar
bius“. Visa ką teisėjas galis pa
daryti, tai duoti ligi 10 dienų 
termino išsikraustyti, o jei ne 
išsikrausto, išmesti į gatvę. 
Apskųstieji visi išbadėję, suvar
gę, ateina į teismą pulkais, iš
blyškusius vaikus vedini. Ir vi
si po kelių dienų metami į gat
vę. Tai Amerika.
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Chicagos parodoj bus 
po 1,500,000 žmonių 

žmonių kasdien

Ateinančios pasaulinės arba 
šimtmečio Progreso parodos 
ekspertai laužo galvas kaip su
tvarkyti trafiką parodos metu, 
-kadangi numatoma, kad vidu
tiniai kas dien po pusantro mi
lijono žmonių turės parodoj 
lankytis. •

Dabar pačioj Chicago yra 
tris kartus daugiau gyventojų, 
kaip buvo 1893 metų parodos 
metu. Vadinamoje Chicagoland 
apylinkėje 100 mylių plote gy
vena apie 6,000,000 gyventojų.

Senatoriai šnipinejasi
------------------

M fs. McCormick negalėdama 
kitaip apsiginti nuo senatoriaus 
Nye, kurs tyrinėja jos nomi
nacijų fondus, pati pasamdė 
privačius detektyvus senatoriui 
Nye sekti, mokėdama šnipams 
stambias sumas pinigų. Sena
torius Nye, kurs yra oficialės 
komisijos pirmininkas, pašaukė 
ponios McCormick šnipus ant 
tardymo.

Naujas Grand Jury im-j 
sis kriminalistų teisti
Vakar prisaikdinti nauji 

grand jury rugsėjo mėnesiui. 
Justicijos šefas McGoorty pa
reiškė, kad jų uždavinys busiąs 
imtis Lingį e užmuši ką bylos, 
ir nusiskundė kad policijos ka
pitonai parodę visišką apsilei
dimą žmogžudžiams susekti.

šeši banditai apiplėšė 
pieninę

Vakar šeši banditai užpuolė 
\Vieland Dairy Company, 3014 
N. Tripp avė. Du banditai su 
revolveriais užstojo kelių 150 
vežikams (milkmonams), kad 
jie neišeitų iš -kambario, kiti 
4 paguldė ant žemės ofiso tar
nautojus ir atėmė $12,000 pi
nigų. Banditams tik pavažiavus 
atvyko kompanijos šarvuotas 
vežimas pinigų paimti, bet ra
do tik tuščią kasa.

Chicagos “ponus” iš Eu
ropos lauk varo

Berlynas šiomis dienomis tu
ri didelio galvosūkio, kas dary
ti su vienu Chicagos gengste- 
riu Jack Diamond, kurį, kaip 
sakoma, pats Capone ištrėmęs 
kuriam laikui “ant poseleni jos”.

Gengsteris buvo sustojęs Bel
gijoj, bet belgai ji išsiuntė lauk. 
Jis atsikraustė į Vokietiją. At
sivežė keliolika brangių baksų 
su tualeto reikmenimis, du 
garderobo trunkus, 15,000 mar
kių pinigais, praleisti Berlyne. 
Bet Berlynas veda derybas su 
New Yorku, kur tą negeistinų 
svečių dėti.

KAZIMIERA WARKALAITĖ

Nekaltinkit saulės dėl 
sausros

Susirinkę Chicago Planeta
rium astronomai viešai paskel
bė, kad saulės dėmės nėra kal
tos dėl oro permainų žemėj, 
arba jei ir yra kiek nors, tai 
dar nežinoma.

Su mergina pasiekė 
aukštybės rekordą

Capt. W. G. Moore mažame 
sporto orlaivy, įsisodinęs Miss 
Ailce Campbell, iškilo Curtiss 
erodrome ir pakilo ligi 28,100 
pėdų aukštybės. Taip bent jo 
altimetras rodo. — Ligi šiol 
aukštumo rekordas buvo 24,- 
672 pėdos. Tų relkordų buvo 
pasiekęs vienas Vokietijos la
kūnas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sugrįžo iš atostogų
D-ras M. T. Strikol, ilgoką 

laiką atostogavęs ir važinėjęs 
po Wi9consino ir Michii'gano 
valstijas, dabar sugrįžo ir vėl 
stojo prie savo profesijos dar
bo. Pacientus jis vėl regulia- 
riškai priiminėja savo abejuo
se ofisuose: Marquette Parke 
(2423 W. Marųuette Rd.) ir 
Town of Lake (4601 So. Ash
land Avė.).

Building, 308 South Wabash 
avė. mokytojų sudėtį musų Bi
rutės direktorius p. Charles F. 
Stephens-Steponavičius. Jis mo
kins smuiko. Darbas praside
da rugsėjo 11 d. — Stepona
vičius taip jau palaikys savo 
privačią muzikos studijų, 4142 
Archer avė., kur duoda pamo
kas iš smuiko, piano, balso ir 
teorijos.

Tai yra visiškai simpatinga 
žinia.

Lietuviai Gydytojai
u-Įj-Įj-įj-u—w~~i ~

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičių 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 West Marquette 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.

Įvairus Gydytojau
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

b • - - ---*

JUOZAPAS GUDAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 2 dieną. 12:15 valandą 
ryte. 19 30 m., sulaukęs 4 8 metų 
amžiaus, gimęs Telšių apskr.. Ža
rėnų parap., Tarvydų kaime. 
Amerikoj išgyveno 27 metus. Pa
liko dideliame nuliudime du bro
liu Liudviką ir Aleksandrą, 6 
pusbrolius ir gimines, o Lietuvoj 
— dvi seseris — Oną ir Leonorą. 
Kūnas pašarvotas randasi 304 E. 
Kensington Avė., Kcnsington.

Laidotuvės įvyks pčtnyčioj, 
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.

Nuliūdę liekame,

Broliai. Pusbroliai 
ir Giminės.

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

■MHMEKaKaMHnoun

Steponavičius pa
kviestas muzikos 

profesorių
šiomis dienomis gavo pakvie

timą ir priėmė įeiti į American 
Conservatory, Kimball Hali

G r abortai 
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenuc
CHICAGO, ILL.

S. D. I.ACIIAVKJI
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenuc

Phone
Hemlock 9252

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

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 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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, fftitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

SKYRIUS:
1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

Tcl. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Telefonas Boulevard 193$

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.

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. Tel. Drexel 9191

Ofiso Telefonas Virginia 0036 
Rez. Tol. Ven Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ni}. Namų ofisas North Sido 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3 102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 st Street

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

Advokatai

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

Tel. Lafayctte 4146

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room' 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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 Lafayctte 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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. te). Victory 0562 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

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.

Teisėjas Lyk neturi 
darbo

■ ■ '■ <■■■“■• « S

Municipal court teisėjas Lyle 
vakar paleido 58 smulkius gem- 
blerėlius, kurių policija priva
rė pilną teismo rūmą vien už 
tai, kad jie “gembleriavo” gn- 
zikais, kauliukais ir kitokiais 
smulkiais budais. Paleisdamas 
juos teisėjas davė policijos ka
pitonams velnių, sakydamas, jei 
policijos departmentas butų tiek 
stropus gaudyti stambius kri
minalistus ir gengsterius, kaip 
jis yra gaudydamas smidkias 
žuvytes, tai per trisdešimts die
nų miestas butų švariausias. 
4 Atveskite man kų nors iš Ca- 
pone, Alelio gengių! Laike ma
no trisdešimts dienų teisimo 
buvo atvestas tik vienas geng- 
steris, kuriam daviau metus sė
dėti ir $1,000 bausmės. Mažie
ji doleriniai gembleriukai nega
li suprasti, kodėl jie areštuoja
mi, kai pats Suvienytų Valsti
jų vice-prezidentas ir kiti auk
šti oficialai tūkstančius stato 
arklių lenktynėse”, kalbėjo tei
sėjas. Kitą dienų policininkai 
vėl privarė Lyliui mažųjų “žu-

- YJ..99vyoių .

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 2 dieną, 9 vai. ryte, 1930 
m., sulaukus 17 metų amžiaus. 
A. a. Kazimiera gimė sausio 19 
d., 19 >3 m., Indiana Harbor, 
Ind. Paliko dideliame nulhidime 
motiną Elzbietą, po tėvais ReŠ- 
kaitę. tris seseris — Stefaniją, 
Liudviką ir Prancišką, dėdę Povi
lą Reškių ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 3642 S. Union 
Avė.

Laidotuvės įvyks stibatoj, rug
sėjo 6 dieną, 9 vai. ryte iš namų 
į Nativity parap.. bažnyčią, 37 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.

JONAS MARCINKEVIČIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
sulaukęs 44 metų amžiaus, gi
męs {lakių parapijoj, Ma
žeikių apsk. Paliko dideliame 
nuliudime draugus ir pažįstamus. 
Laidotuvėmis rūpinas Agnieška 
Žvirgždinienė, Lisle, III. Kūnas 
pašarvotas randasi 710 W. 18 St. 
Butkaus koplyčioje.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 5 die
ną. 10 vai. ryte iš koplyčios bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Marcinkevi
čiaus giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jatn 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Draugai ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Butkus Co., Tel. Canal 
3161.

Nubudę liekame,

Motina. Seserys, Dėdė 
ir Giminės.

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

Aleksandra Saunoras
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 3 dienų, 9 vai. 

ryte, 1980 m., sulaukęs apie 40 metų amžiaus; gimęs 
Lietuvoj, Raseinių apskr., Liūlių parap., Slyžiškių kaime. 
Amerikoj išgyveno 25 metus. Priklausė prie Illinois Lie
tuvių Pašelpinio Kliubo. Paliko dideliame nuliudime brolį 
Ignacą, du anūkus — Bronislavą ir Jonų Saunoms ir gi
mines. Kūnas pašarvotas randasi Masalskio koplyčioj, 
3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, rugsėjo 6 dieną, 1 vai. 
po pietų iš koplyčios bus nulydėtas į Tautiškas' kapines.

Visi a. a. Aleksandro Saunoro giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą ir atsisveiki
nimų. Nuliūdę liekame Brolis, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Alanais kis, tel. 
Blvd. 4139.

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
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 St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
——-—J------------------------------
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

Dentistas
Persikėlė j naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Saliniai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
l’eoples Banką 

arti Ashland Avė.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas

127 North Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

J. Lulevičius
GRABORIUS IR

BA LS AM U OTO JAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tcl. Victory 1115

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

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI

' Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitagc Avė

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenuc 
Tel. Lafayctte 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Ciceto 3 794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

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

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

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė.

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—-3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 664 0 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Rcpublic 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 Rez. 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.

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 uuo 10 iki 12 A. M.

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

Įvaj^
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 28 22

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų 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. Nedek nuo 10 iki 12 v, dieną 

Phone Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telcphone Plaza 3202

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502 

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

Ofiso .Tel. Central 2978 
Namų Tcl. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams SI., Rootn 2117
Telcphone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone 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
Bezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525
—įoI—

Tcl. 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 j

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockw<‘ll St.
Tel. Republic 9723 __ ’



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Didelės laidotuvės 
_________ (

Bendrai palaidota šešios trau* 
kinio aukos

Pereitą pirmadienį, Darbo 
Dienoje, buvo laidojami šeši lie
tuviai, kurie prieš keletą die
nų žuvo baisioj nelaimėj—trau
kiniui užgavus automobilį. Vi
si žuvusieji buvo laidojami ben
drai ir kadangi be to pasitai
kė šventė, tai išėjo didžiausios 
laidotuvės, kokios buvo tarp 
Chicagos lietuvių.

Laidojami buvo Kazimieras 
Cicėnas, Juozapas . Groži nskas 
ir jo žmona Magdalena Ažun- 
daitė-Grozinskienė, Grozinskio 
sesuo Ona Savickienė ir jos 
dvi dukterys — Olga ir Emma. 
Trečioji jos duktė Rūta tebė
ra’ ligoninėj, sunkiai sužeista.

Kūnai pašarvoti buvo: Cicė
no — 3847 W. 66 St., Gro- 
zinskų — 5363 S. Shields avė., 
Savickienės ir dukterų .— Eu- 
deikio koplyčioj, 4605 S. Her- 
mitage avė. Visi jie turėjo bū
ti lydimi į šv. Kryžiaus baž
nyčią, o iš ten į šv. Kazimiero 
kapines.

Religinių fanatikų intrigos
Tečiaus su laidotuvių tvarka 

išėjo kiek kitaip, kas parodė 
pilną “gerųjų” parapijonų “pa
kantą”. Mat Savickienė su duk
terimis nepriklausė parapijai ir 
buvo numatyta laidojimui Tau
tiškose kapinėse. Tik paskiau, 
dėl abelnos tvarkos ir kad jos 
brolis yra laidojamas šv. Kazi
miero kapinėse ir su bažnyti
nėmis iškilmėmis, sutarta ir jas 
laidoti ta pačia tvarka. Tečiaus 
“dievobaimingosios” davatkos 
pakėlė gvoltą, ėmė bėginėti su 
skundais ir išgavo uždraudimą 
lydėti bažnyčion. O kadangi 
vienų nepriėmė, tai nebelydėjo 
Į bažnyčią ir visų kitų. Tai nė 
kiek nepakenkė laidotuvių iš
kilmingumui, bet gal dar iškil
mingesnėmis jas padarė ir kar
tu parodė tų “gerųjų dievo
baimingų” davatkų veidą, kuo 
pasipiktino netik rimtesnieji pa
rūpi j ouys, bet ir patys kuni
gai, pav. kun. Deksnis, kuris 
aštriai išbarė savo ilgaliežuves.

Pamaldas atlaikė Eudeikio 
koplyčioj

Pasikeitus laidotuvių tvarkai, 
visų mirusiųjų kūnai buvo 9 
vai. ryto atlydėti ne į bažny
čią, bet į Eudeikio koplyčią, 
kur ir atsibuvo gedulingos pa
maldos. Pamaldas laike vietos 

kun. Deksnis, kuris pasakė la
bai tinkamą pamokslą. Jis aš
triai išbarė tas savo “gerąsias” 
davatkas, delei kurių skundų 
neįvyko pilno bažnytinio laido
jimo. Nors jis jų ir neįvardi
jo, bet buvo aišku kam jo žod
žiai taikomi. Jis priminė, kad 
kada žmogus miršta, tai vis
kas užsibaigia — ir jo gerieji 
darbai ir blogieji. Ir ne gyvie
siems tada mirusį žmogų teis
ti. Reikia esą, žmogui mirus 
minėti ir atsiminti tiktai ge
ruosius jo darbus, ir jeigu ne
norima apie mirusį gerai kal
bėti, tai verčiau visai tylėti. 
Tai yra sveikas ir geras kunigo 
patarimas, kurį jo parapijonys 
turėtų įsidėmėti ir jo laikytis, 
nes tarp parapijonų tankiausia 
būna kaip tik priešingai: žmo
gui mirus viską iš panagių iš
krapšto, prasimano nebūtų da
lykų, na' ir paleidžia liežuvius.

Laidotuvėse dalyvavo 5000 
žmonių

Pasibaigus pamaldoms koply
čioje, milžiniška minia patrau
kė į kapines. Lydėjo galbūt dau
giau kaip trys šimtai automo
bilių. Visą šią ilgą procesiją 
iki pat kapinių vedė didelis bū
rys motorciklinių policistų, vi
sur atidarydamas kelią ir lai
kydamas atdarą iki visa laido
tuvių procesija pravažiuos.

Nuvykę į kapines lydintieji 
rado dar didesnę minią žmo

X

nių, ant vietos, kapinėse, be
laukiančių. žmonėmis buvo už
tvenktos visos kapinės, taip kac 
nė pravažiuot, nė praeit nebu
vo galima. Konservatyviai ap
skaitoma, kad laidotuvėse viso 
dalyvavo toli virš 5,000 žmo
nių.

Tvarka buvo pavyzdinga

Prie kapo prakalbas pasakė 
pp. Bagdonas ir Valukas — 
svietiškiai. Nors svietiškiams 
katalikiškose kapinėse ir nelei
džiama kalbėti (tą teisę sau 
pasilaiko vieni kunigai), bet, 
anot vieno žmogaus, kas gali 
tokią milžinišką minią žmonių 
suvaldyti ir sudrausti?

Nežiūrint, kad laidotuvės bu
vo Negirdėtai didelės, jose tvar
ka buvo kuogeriausia. Jokio iš
krikimo, jokių nelaimių nebuvo. 
Tai pasidėkavojant graborių 
Eudeikių pastangoms. Jie paro
dė, kad jis moka viską kuoge
riausia sutvarkyti, reikiamai 
prirengti ir tvarką kuogražiau- 
siai išlaikyti. — Bk.

Roseland
SLA. griovikų grobuoniškumas

Rugpiučio 7 d. perorganizuo
tos SLA. 139 kp. valdyba buvo 
įgaliota atsiklausti Centro sek
retorės, ar ji yra gavus narių 
mokesnius, kuriuos priėmė se
noji kp. komunistinė valdyba, 
už birželio, liepos ir rugpiučio 
mėnesius. Iš centro seks, ga
vau laišką, datuotą rugp. 27 d., 
kuriame ji sako:

“Birželio mėn. 139 kuopos 
narių mokesčius neaplaikėme, 
taigi tie nariai, kurie užsimo
kėjo birželio mėn. senąjai kuo
pos valdybai, privalo neatidė
liojant kreiptis j buvusią val
dybą ir pareikalauti savo pini
gų. Gi liepos ir rugp. mėn. p. 
Babelis prisiuntė kelių narių 
mokesčius. Siunčiu Tamstai 
kopiją tų blankų—”.

Iš šito SLA. sekretorės laiš
ko dalies visi 139 kp. nariai ir 
podraug visi SLA. nariai galės 
matyti, kas yra tikrieji SLA. 
griovikai ir grobuonys. Aš jau 
daugeliu atvejų spaudoje ir 
139 kp: susirinkimuose ir 2 
apskričio suvažiavimuose pa
brėžiau, kad komunistiniai 
žmogėdos yra pasiryžę žūt bus 
SLA. sugriauti. Kad jie uja, 
kolioja ir nežmoniškai šmeižia 
prez. Gegužį ir kitus SLA dar
buotojus išimtinai tik tuo tiks
lu, kad tuomi pridengus savo 
kriminališkus darbus.

Nereikia būti viršžmogiu ar 
kokiu nors kitokiu džiovinto 
proto žmogumi, kad tikrai aiš- 

kiai supratus, kad jeigu “pro- 
gresyviai” ištikrųjų nenorėjo 
skaldyti 36 Seimą ir po to 
griauti visą organizaciją, tai 
kodėl 139 kuopą valdantys ko
munistai nustojo siųsti Cent
rai! narių mokesnius dar prieš 
Seimą!?

Šitas klausimas į pikliuotus 
miltus sumala visus Pruseikos, 
Valonio, Bacevičiaus ir visų ki
tų raudonųjų fašistų “stipriau
sius” argumentus. Ypatingai 
dar kuomet prisimeni, kad Mel- 
dažio svetainėj išrinktas “Pil
domosios Tarybos” “preziden
tas” ir “vice-prezidentas” yra 
139 kp. nariai!

Jeigu Šarkiunas, Petronis ir 
Babelis gražiuoju negrąžins 
SLA. 139 kp. nariam pinigų, 
tai už kelių dienų jie bus la
bai kietai paimti už keteros 
kapitalistinės valdžios ranka ir 
pinigai bus su nuošimičais iš 
jų atimti, nes Petronis ir Ba
belis stovi po gan didelėmis 
kaucijomis.

žmoniškumą praradę komfa- 
šistai gali laisvai rėkauti ir ko- 
liotis, jie gali į visas puses 
svaidytis šmeižtais, bet jiems 
nebus leista laisvai draskyti 
Susivienijimą Lietuvių Amer., 
vagišauti narių mokesnius ir 
pat kartu tyčiotis iš nuoširdžių 
narių nuolaidumo.

—Julius Švitra.
j<ubn

NAUJIENOS, Chicago, III.
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Ne tuo adresu 
pataikė

Bolševikai siuntinėja savo ti
kintiesiems aplinkraščius, pra
nešdami, kad jau organizuo
jamas bolševikų susivieniji
mas

Mrs. Andriulienės adresu va
kar per paštą atsiųstas, pasi
rašytas visų “meldažiškių” ko
misarų aplinkraštis, adresuotas 
tik SLA. Meldažio svetainės 
“seimo” atstovams. Tame ap
linkrašty be kitko sakoma:

“Be to organizuojama čar- 
teriuota's Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas, kuriame turės 
vietą kiekvienas ir kiekviena 
darbininkė-kas. Organizacija 
greitu laiku bus įkurta. Ta
čiau josios kūrimas jokiu bil
du nesulaikys mus dabartinės 
pradėtos kovos su fašistine uz
urpatorių klika. Visos smulk
menos apie Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimą bus pranešta 
greitu laiku laiškais, nes da
rant šitą atsišaukimą, nesuspė
jome jas gauti iš tų įstaigų, 
per kurias visas darbas varo
mas.

Prašo dar vieną mėnesį 
kentėti

Aplinkraštis baigiamas žod
žiais:

“Jei visi bendrai laikysimės, 
jei visi stovėsime dar bent vie
ną mėnesį, kaip stovėjome iki 
šiol, tai užtikriname, kad turė
sime gerus vaisius”...

Kokie tie geri vaisiai nunoks 
per vieną mėnesį, komisarai ne
pasako, bet reikia spėti, tiki
si “nagrado” už SLA. skaldy
mą. Bet ar ir bolševikams kar
tais neišeis, kad žadinys — sap
ne radinys. Vis tik palaiminti 
tikintieji.

North Side
Paklausus bile vieno northsi- 

diečio, “Kuri pirmoji iš lietu
vių kolonijų Chicagoje?” vis 
gausi ats’akymą, ,— “Kam dar 
Čia klausti ? žinoma, kad 
Northside!”

Bet aš vis ciniškas, vis ne
noriu suprasti kuomi čia turi 
tie northsidiečiai didžiuotis. 
Neseniai dar vienas faktas pa
sidarė aiškus. Northsidiečių 
jaunuomenė vis augščiau lipo 
mokslo kopėčiomis, —vis didė
ja skaičiui moksleivių, univer
sitete ir gimnazijos mokinių.

Rugpiučio 22 dieną prasidėjo 
dar vienas narys į augštesnių- 
jų mokyklų eiles. Jurgis Pet- 
kunas pabaigė Tuley High 
School, išeidamas keturių me
tų kursą į tris metus. Jurgis 
sxiecia.lizi* vosi knygvedžio šakoj, 
imdamas biznio kursą. Girdė

jau, kad dabar jis stos j Grane 
Junior College ir tenai tęs mo
kslą biznio šakoj.

Ligi šiol vis buvo girdėtis 
apie Northsidės kįlančius smui
kininkus, pianistus, advokatus, 
gydytojus, o dabar atsirado ir 
Northsidės biznierius. Tuoj ir 
visa civilizacijos organizacija 
bus kilus iš vien Northsidės.

Petkunų Jurgis irgi išsisky
ręs iš kitų vaikų savo rimtu
mu, padorumu, ir sekimu tėvų 
norų ir patarimų. O tėvai, 
Franciškus ir Rosalia Petku
mi i, iš savo pusės parėmė sū
naus pastangas mokintis. Jau 
seniai jie yra įsigiję gražų na
mą. Kaip Jurgis baigs pradi
nę mokyklą, puikus radio buvo 
atlyginimas už jo darbą. Da
bar girdėjau paskalą, kad au
tas užmokės jam už greitą ir 
pagirtiną gimnazijos baigimą.

Linkėtina^ kad Jurgis atsiek
tų savo paskirtą tikslą ir lai
mėtų tikrą pasisekimą.

—Del Ko.

Gavo Diplomą
Šiomis dienomis aplaikė di

plomą p. J. F. Budri'ko, REX 
RADIO KRAUTUVĖ, 3343 So. 
Halsted St. Toje krautuvėje 
yra pardavinėjamu naujausi 
GENERAL MOTORS RADIO, 
su pakeitimu balso “Tone Se- 

lector”. šitas naujai išrastas 
prie radio balso pakeitimas yra 
tuo svarbus, kad galima radio 
balsą pakeisti aukštu arba že
mu tonu k. t. tenoru arba ba
ritonu. Šitą naują radio page
rinimą turi išimtinai tik nau
jai pagaminti “GENERAL 
MOTORS RADIO”. Radio mo
deliai yra labai gražus.. Kainos 
nuo $136 ir aukščiaus.

Rex Radio Krautuvės savi
ninkas p. J. F. Budnikas mano 
surengti didelę “parę” ir supa
žindinti radio mylėtojus su virš 
kalbamu nauju GENERAL 
MOTORS RADIO.

Rep. K.

Ne Pranašas
Muzika Rachmaninovo.

Kl. Jurgelionio vertimas.
(Dainuos J. Babravičius savo 

koncerte)

Ne pranašas ir ne karys, — 
Pasaulio nemokinsiu.
Mano širdis-dainos ugnis, 
Su lira kelią skinsiu.

Aš ne bendrauju su melu, 
Ir Dievo valią tiktai pildau. 
Daina į širdį aš kalbu, 
Meilės ugnim ją šildau.

Iš Joniškiečių Kliu- 
bo susirinkimo

Pereito penktadienio vakarą 
G. Krenčiaus svetainėje įvyko 
Joniškiečių L. K. Kliubo susi
rinkimas. Narių atsilankė pu
sėtinas skaičius. Pirmin. J. 
Butaičiui atidarius susirinki
mą, buvo skaitytas protokolas.

Protokolai kaip nutarimų 
raštininkės taip finansų sekre
toriaus abudu tapo priimti 
vienbalsiai. Taip jau vienbal
siai priimti iždininko ir kasos 
globėjų pranešimai.

Išvažiavimo komitetas išda
vė raportą su pelnu $22.24. Šio 
vasarinio sezono komisija, kuri 
susidėjo iš Jonkaus, Buknio ir 
Kaniušio, surengė du išvažia
vimus bei piknikus, ir nors 
abiem išvažiavimams oras pasi
taikė ne pergražiausias, tačiau 
vis tik šis darbštus, sumanus 
komitetas uždirbo Joniškiečių 
L. K. Kliubui apie $100 ir ap
silankiusiems į Joniškiečių iš
važiavimus suteikė daug sma
gaus laiko ir draugiškumo. Už 
atlikimą savo pareigų link Jo
niškiečių L. K. Kliubo gerovės, 
nariai tiems vyrams’ buvo tik
rai dėkingi. z

Narinių mokesnių sumokėta 
$10.50. Viso įplaukų buvo $32.- 
74.

Įstojo j Kliubą du nauji na
riai, Jonus Garbus ir Antanas 
Jankėnas. Abudu priimti vien

balsiai.
P-lė Ančiutė pranešė apie 

jaunuolių organizavimą j Jo
niškiečių Kliubą, kad dėl prie
žasties karšto oro ir stokos lai
ko komisija negalėjus jokių 
žinksnių tuo tarpu daryti. Pra
nešimas vienu balsu priimtas. 
Joniškiečių Kliubo pirmininkas 
pakėlė klausimą kaslink atei 
nančio žiemos sezono vakarų 
rengimo. Joniškiečių Kliubas 
matydamas siaučiant didelę be
darbę ir žinodamas, kad darbi
ninkui žmogui sunku yra kas
tis su ekonomiškomis sąlygo
mis, ypatingai šiuo laiku, nuta
rė rengti paprastus pasilinks
minimo vakarėlius su gražiais 
muzikaliais’ programėliais ir 
maža įžanga, kad suteikus kiek
vienam progą apsilankyti į Jo
niškiečių parengimus.

Tokių vakarėlių šią žiemą 
Joniškiečių Kliubas žada duoti 
kuodaugiausia. Komitetas iš
rinktas iš, šių asmenų: B. Bar- 
niškis (Burnsaidietis), M. Pau- 
kienė (Townofleikietė), Jul. 
Povilaitiene-Kaniušyte (Mar- 
quetteparkietė).

Reikia tikėtis, kad šis nau
jai išrinktas vakarams rengti 
komitetas suteiks mums, vaka
rėlių lankytojams’ ir svečiams, 
daug smagių valandų. Nutarta 
Joniškiečių Kliubo susirinki
mus laikyti per visą žiemą sek

madieniais. Susirinkimas tapo 
uždarytas per tvarkos vedėją 
lygiai 10:30 vai. vakaro.—R. š.

Bridgeport
Peštynės 1

Gal sakyti, kad laikai, kada 
vyrai pešdavosi už merginas, 
jau praėjo? Pirmadienio po 
piet ant Emerald Avė. prie 30- 
tos kaip tik ir atsitiko karas 
už merginą. Atvažiavo į sve
čius iš Cicero pilnas autas lie
tuvių. Turbūt jau buvo raga
vę Cicerinės, nes jau buvo ga
na linksmi. Be abejonės išgė
rę dar Bridgeportinės pasidarė 
dar linksmesni ir karžygesni. 
Ypatingai vienas jų pasirodė 
labai smarkių “glendsų”. Gal 
Cicerinės ir Bridgeportinės kom
binacija sukelia extra kaYžy- 
giškumą, tad ir šis vaikėzas 
užsimanė užkariauti Bridge- 
portą. Pamatė jis savo pažį
stamą merginą (lietuvaitę) sė
dint ant trepu tarpe kitų žmo
nių. šalia jos sėdėjo jaunas 
lenkutis. Ciceriečiui, drąsos pil
nam, tas nepatiko ir tuo už
simanė lenkutį prašalinti nuo 
scenos, bet ant nelaimės, Cice
riečiui, lenkučio tėvai broliai ir 
sesers, kurie gyvena skersai 
gatvės, subėgo savajam pagcl- 
bon. Motina net ir lopetą at
sinešė. Na ir prasidėjo nelygi 
kova. Pasekmės, Cicerietis ga-

PRANEŠIMAI
Jaunų Liet. Taut. Kliubas laikys mė

nesinį* susirinkimą penktadieny, rugsėjo 
5 d., 7:30 v. v., Ch. Liet. Auditorijoj, 
Visi, nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
randasi daug svarbių reikalų, kuriuos 
būtinai turim aptarti.

Rast. S. KuneoiČe.

SLA. 238 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 5 d., 7:30 v. v., R. Gra- 
monto svetainėj,'" 4535 So. Rockvvell St. 
Pageidautinas skaitlingas narių atsilanky
mas, ^nes turim svarbių reikalų kuopos 
nutarimuose, priegtam, kurie esat užsi- 

J likę su mėnesinėms duoklėms teiksitės 
užsimokėti. 238 kp. rast. Povilaitis.

“Birutės’ sezono pradžia. Pirma šio 
sezono “Birutės” choro pamoka įvyksta 
šiandie, lygiai 8 vai. vak., Gage Parko 
salėj. Visi choro dalyvviai, dainininkai 
ir dainininkės malonėkite laiku pribut.

Pradedant šio sezono meno darbuotę, 
turime ypatingos garbės ir malonumo 
kviesti lietuvių jaunuomenę, visus kurie 
turi pasilavinimą bei pamėgimą dainos 
bei muzikos srityje.

Įstojimo sąlygos lengvos. Prisirašy
ti galima “Birutės” choro pamokų laike. 

“Birutės” Valdyba.

Specialistu rrdrmo chroniškų ir nauju 11- 
rų. Jei kiti negiufijo jumis išgydyti, »tul«n- 
kyklt paa mane. Mano pilnai lieraamlaav#
maa atidengs jura tikrą Ilgą ir jei aA apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugry*. Ei
kit paa tikra specialistą, kuris seklaus justi 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po įsiutino itegaamiaavimo—kąg jums yra

Dr. J. E. Zaremba
2D W. Jackson BĮ v d., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioi nuo 10 rvto iki 1 po pietų

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.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didele algą. 
Jus galite išmokti šio ve
rsti apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laikų. Di
plomus išduodamos. Ra- 

I lykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N, State &U k. Lake St. 10 fl. 
įsu...s...... nib.............. .  

vo ko norėjo: su lopeta per 
galvą, prakirsta pusėtinai, ge
rai apspardyta. Manau, jis dau
giau jaus tų pasekmių ant ry
tojaus. Negražu Ciceriečiams 
atvažiuoti pas mus į svečius ir 
bandyti sukelti peštynes.

Rep.

Čia ekonomija ir kom
fortas eina ranka už 

rankos
Jus galite sutaupinti šiemet kainą nau

jo furnaso ar pečiaus. Jūsų senasis pe
čius dar ilgai gali laikyti ir dar dau
gelį metų jums tarnauti.

Didžiausia pasaulyje pečių taisymo 
įstaiga, Northwestern Stove Repair 
Company, turinti penkias patogiose vie
tose esančias sankrovas, gali parūpinti 
jums visai pigiai visas reikalingas patai
symui dalis, nežiūrint kokios išdirbystės 
pečius, furnasas ar boileris butų.

Neatideliokit iki ateis šaltas oras. 
Užsirašykite pilną vardą ir numerį pe
čiaus, furnaso ar boilerio, taipjau išdir
bėjo vardą ir kreipkitės prie viršminė- 
tos kompanijos, o ji atliks viską kitą.

Apžiūrėkite savo apšildymo įrengi
mą šiandie, perskaitykite Northvvestern 
Stove Repair Company apgarsinimą ki
toj šio laikraščio vietoj — ir tuojaus 
atlikite visus reikalingus pataisymus.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

CLASSIFIED ADS.
s...... ......... . ......... .............. .................

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER
COLLEGE, 

672 West Madison Street.

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

PATENTAI, Copyright* — išradi
mai visokios rūšies.

’ B. PELECHOWICZ, 
2800 W. Chicago Avė. Bninsvrick 7187

APDRAUDA 
(Insurance)

Apdraudžiame nuo ugnies ir vėjo, 
namus, krautuves, langus, rakandus 
ir visokias nuosavybes.

Apdraudžiame automobilius ir 
trokus nuo visokių nelaimių kaip 
tai nuo ugnies, pavogimo, sužeidi- 
dimo, užmušimo ir t. t.

• Kas šiandie svarbiausia tai su- 
žeidimas žmonių ir jų nuosavybių, 
Kiekvienas automobilius nėra liuo- 
sas nuo minėtų nelaimių.

Atstovaujame vieną iš geriausių 
ir didžiausių apdrauaos kompaniją.

SUN INSURANCE 
OFFICE

Paul M. Smith & Co.
4425 S. Fairfield Avė.

Tel Lafayette 0455

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate matomi* mšneain* 
mis mokeatimi*.

Mes taipjau perkame mnrgiėiu* 
Real

b
Estate kontraktu*.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

Paskolos suteikiama 1 viena diena 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6788-6716

Ketvirtadienis, nigs. 4, ’30 . . . - ---- —

CLASSIFIED ADS.į
> ......— /

Financial
_______ Finansai-Paskoloa

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

* Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 

renduoja, šiltu vandeniu apšildomi, 
maudynes, telefonas ir visi paran- 
kumai. Kainos nuo $2.50 Į savaitę 
ir aukščiau, su valgiu ar be valgio.

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

Tel. Roosevelt 8577

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.

PASIRENDUOJA 6 kambariai. 2 
augšte, garu apšildomi, $4 5 į mėnesį. 
Arba parduosiu. 6424 S. Kaminsky Av. 

-------- - o------- -—

-------- O--------
BRIGHTON PARK ant rendos mu

ro kampinis namas, 6 rūmų flatas, 
karštu vandeniu apšildmoas, 2 augšte. 
4457 So. Talman Avė. Virginia 0508.

Personai

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 pažystat, tai malonėkit 
pranešti, už ką aš busiu dėkinga.

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

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS salesmanas pardavi
nėti naujus General elektrinius radio. 
Pastebėtina proga. Atsišaukite tarp 6 
ir 7 v. v. pėtnyčioj. Bohac Hardware, 
2542 W. 59 St.

Situation Wanted
Darbo Ieško____________

ESU senyVa moteriške —> 
ieškau darbą pridaboti namą 
arba vaikui.

901 W. 35 St.
Tel. Yards 6802

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Įtaisai

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

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
16 dlrbtuvče už sutaupimą mažiausia.

50% cash pamatu
Jokia užsakymas nflra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuvešime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicatroje. Saukite Columbus 0467. 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI grosernė, seniai iš
dirbta vieta, parduosiu pigiai.

1709 So. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
Geras biznis, gyva apielinkė, labai geri 
fixturiai. ilgas lysas, pigi renda, gera 
vieta dėl pavienio ar vedusios poros. At
sišaukite 4463 Archer Avė.

DIRBK DEL SAVĘS
Gasolino Station biznis parsiduoda 

labai pigiai, arba išsimaino ant automo- 
biliobilio arba loto. Perkant reikia įmo
kėti $200.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751 Rez. Boulevard 0127

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimai

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.

PARSIDUODA 2 augštų medinis na
mas, karštu vandeniu šildomas. Mau
dynės ir toiletai. 3-4-5 kambarių da
tai. Geriausis pasiūlymas paims jį. 
1703 Ruble St., Ist floor.

PARDAVIMUI 6203 S. Morgan St. 
mūrinis 2 flatų, 6-6 kambarių namas; 
maudynės, elektra, gasas, pečiais šildo
mas. Garažas 20x20. Parduosiu už 
$7,000, cash $1,700, greitam pardavi
mui. Matykite savininką 6 vai. vak.

PARDAVIMUI arba mainymui 6 
kambarių mūrinis namas su visais įtai
symais, kaina $3,800. Savininkas mai
nys ant didesnio namo, nėra morgičių 
ant namo.

C. P. SUROMSKIS & CO.
33 52 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751 Re/. Boulevard 0127


