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Anglijos Liberalai Nyksta 
Del Programos Stokos

Imperijos politika bus nulemta imtynėse 
tarpe darbiečių ip konservatorių

Anglijos darbo masių idealas kooperatyve so
cialistinė bendruomenė turi didelio pasisekimo.

NEW YORKAS, liepos 13.
Iš dviejų pasilikusių Anglijos 
liberalų laikraščių, “London 
Chronicle” tapo sulietas su pa-
skutiniuoju partijos organu vi
sai Did. Britanijai “London 
Daily News”. Tas Liberalų 
spaudos išnykimas aiškinamas 
nepaprastai gyvu Darbo parti
jos augimu ir sykiu su tuo Li
beralų partijos nykimu.
Liberalai pereina j darbiečius

Anglijoj spaudos politine opi
nija turi didelės įtakos vieša
jame gyvenime ir spaudos au
gimas arba nykimas charakte
rizuoja jos atstovaujamos sro
vės politinį stan dardu. Minėtų 
laikraščių susiliejimas kilo dėl 
to, kad Ix>ndon Chronicle skai
tytojai pametę savo laikraštį 
perėjo skaityti Daily Herald, 
perorganizuotą Darbo partijos 
organą.

Anglijos Liberalų galios ny
kimas po didžiojo karo yra 
reikšmingas. Priežastis yra ta
me, kad Britanijos mases rim
tai įtiki parlamentarizmo galiai 
ir pajėgumui paruošti tokius 
įstatymus, kurie užtikrintų dar
bininkų gyvenimą ir panaikin
tų chronišką bedarbę. Liberalai 
nors ir visuomet gerinosi dar
bo masėms, tačiau jie vengė 
socialistinių eksperimentų, va
dovaudamiesi marksizmo bai
me. Liberalų pastangos išgydy
ti ekonominius negalavimus ne
drąsiais parlamento aktais ne
pasisekė; o Britanijos darbo 
masės visą laiką reikalavo dras
tiškesnių labiau radikalių prie
monių. <►

Darbiečių ateities programa
Tame gludi priežastis, kodėl

Suomija Amerikoni- 
zuos Parlamentą

Žada panaikinti proporcionalę atstovybę
HELSINKIS, liepos 13. —.miai nebepakenčią besiklausy

ti kaip komunistai išnaudoja 
žodžio ir spaudos laisvės teises 
šalies įžeidinėjimams ir jaunuo
menes gadinimui, ir pasižadė
jo visiškai išnaikinti bolševi
kus Suomijoj.

Naujoji Jehr Evind Svinhuf- 
vud vyriausybe ruošiasi peror
ganizuoti 'Suomijos parlamento 
rinkimų sistemą pagal Ameri
kos atstovų rūmų skemos. Kra
štas busiąs padalintas i 150 
(rinkimų distriktų, kiekvienas 
atstovaujamas vieno išrinkto 
atstovo. Premjeras Svinhufvud 
pareiškė, dabartinė, rinkimų si
stema, kurioj visos 6 partijos 
galėjo dalyvauti su savo kan
didatų sąrašais esanti narkin- 
tina. Vietoj 200 atstovų dabar 
parlamentas liks iš 150.

•
Valdžia nusileido “patriotams”

Svinhufvud prisipažino, kad 
tas pakeitimas reiškia nusilei
dimą vienam iš trijų reikala
vimų pastatytų Lapho Kiike, 
valstiečių organizacijos, kuri 
pereitą pirmadienį buvo įmar- 
šavusi į sostinę, grasindama 
vyriausybei, jei ji neišnaikins 
bolševikų partijos. Svinhufvud 
tikrina, kad Lapho sąjunga 
reiškianti tikruosius krašto gy
ventojų jausmus, ir kad Suo- 

Darbo partija patapo tiek ne
paprastai stipri skaičių ir rė
mėjais. Darbiečių valdžia taip 
jau susidūrė, su dideliais sun
kumais pakelti masių gyveni
mo stan dardu įstatymų leidi
mo keliu. MacDonaldo valdžia 
turi galvosūkio su nedarbu ir 
žemu masių ekonominiu stoviu.

Darbiečių idealas yra įstei
gimas kooperatyvas socialisti
nės bendruomenes. Jie tikisi 
ateinančiais rinkimais gauti ab
soliučią daugumą Žemuosiuose 
rūmuose, kas suteiks jiems ga
limybes pradėti industrijos so- 
cializaciją. Tai yra nelengvas 
uždavinys, bet jis duos Dar- 
|j|iečiams galimybės siekti to 
tikslo ateityje.

Konservatorių protekcionizmas
Iš kitos pusės Britanijos kon

servatoriai ir prekybos organi
zacijos siūlo ekonominei padė
čiai gerinti receptą įvesti im
perinius apsaugos tarifus. Li
beralai, kurie priešinasi tarifų 
politikai tiek pat kiek jie prie
šinasi socializmu, atsidūrė tar
pe dviejų ugnių, patys neturė
dami aiškios programos pasiū
lyti. Ateity ilgam laikui nusi
mato politinės rungtynės vien 
taip socialistų ir pro tek čion is- 
tų. Liberalai pasiliks tik kaip 
ir pereinamasis tiltas į vieną 
ar antrą pusę, kol Didžiosios 
Britanijos absoliuti dauguma 
priims vienos iš tų dviejų ri- 
valų siūlomą ekonominę pro
gramą. Liberalizmas Anglijoj 
kaip kuriamoji pajėga yra 
stagnacijoj. Socialistinė pažan
ga ir konservatyvinis protek
cionizmas žada būti dvi aktin
gos pusės Anglijos politikoj.

Reakcija siaučia šalyje
Lapho sąjungos vadas, Vise- 

ri Kosola, yra Įsitikinęs, kad 
dabartinė parlamentinė sistema 
nesugebanti, tad norįs išban
dyti amerikoniškąją. Abu kaip 
premjeras taip Kosola yra prieš 
prohi'biciją, vadinas šlapi. Po 
visą kraštą areštuota daugy
bė komunistų, uždaryti jų na
mai ir virš pirmiau komunisti
nių įstaigų dabar Lapho sąjun
ga iškėlė nacionalistines vėlia
vas. Užsienių reikalų ministe- 
ris Prokope ir premjeras pa
reiškė, kad komunistų išnaiki
nimas esąs Suomijos vidaus rei
kalas.

Birželio 21. Milvydų k. Kra
kių v. “soželkoje” prigėrė Ge- 
navaite Kvedyte, 3^ metų amž.

[Atlantic and Pacific Photo]

Indijos nacionalistų demonstracija Karachi mieste, kur $5,000 
vertės importuotų prekių tapo sudeginta

Mooney kaltintojas 
prisipažino melagin

gai paliudijęs

. BALTI MORE, Md., liep. 13. 
— Čia* suimtas John MacDo- 
lald, 58 m. amžiaus, prisipa

žino, kad jis 1916 metais me- 
agingai liudijo prieš Tom Moo- 
ley buk matęs kaltinamąjį su 

ryšuliu bombos sprogimo vie
loj. Del to Ii udymo Tom Moo- 
ney ir Billings tapo nuteisti 
visam amžiui kalėti.

MaoDonald pasisakė, kad me
lagingą liudymą iš jo išgavo 
valstijos prosekutorius ir ofi- 
cialai, žadėdami jam kyšį — 
už liudymą, kad Mooney yra 
x>mJ)os sprogimo kaltininkas, 
nuo kurios tada žuvo 8 žmo
nes. Dabar jis patvirtino kad 
Mooney jis savo amžy nėra ma
tęs.

Mooney ir Billings šiomis die
nomis buvo aukščiausio teis
mo palikti toliau kalėti.

Išras skiepus prieš 
džiovą

KNOXVILLE, Tenn., liepos 
3. — Čia žinomas Dr. H orto n 

Casparius paskelbė, kad jau nu
simato galimybė, kad greitoj 
ateity bus galima įskiepyti 
žmones nuo susirgimo džiova. 
Jaunuomenė| bus skiepijama- nuo 
džiovos lygiai kaip dabar yra 
nuo raupų ir kitokių ligų.

Kauną užpuolė bitės
KAUNAS. — Birželio 25, 

apie 11 vai. nežinia iš kur at
skrido bitės ir susispietė į ne
didelį kaštaną prie pat Komen
dantūros namo prie pat gatvės 
kampo. Žmonių susirinko ne
mažas būrys ir mėgino įvai
riais budais bites suimti.

Kauno publika susidomėjusi 
šiuo nepaprastu mieste įvykiu 
apsupo medį. Kat| netrukdytų 
darbą, policininkas juokauda
mas paėmęs žarną' vandeniu 
išsklaidė publiką. Po ilgo dar
bo ir vargo bičių spiečius pa
vyko susemti j dėžę.

Kobra rašomame stale
BOM1BAY, Indija, liepos 13. 

— Stebėtinu bildu atsirado vie
nos europietės moters kamba
ry, rašomojo stalo stalčiuj nuo
dingiausia gyvate kobra, kuri 
stalą atidarius su dideliu pa
siutimu kirto moterei į ranką, 
tačiau moteris suskubo atšok
ti, išvengdama staigios mirties.

Meksika pasipiktinu
si U. S. imigracijos 

suvaržymais
žada suvaržyti imigraciją 

iš U. S.
MENjlCO CITY, liepos. 13. 

— Dr. Manuel Garnio žymus 
Meksikos mokslininkas ir eko
nomistas viešai pasmerkė U. S. 
imigracijos patvarkymus, ir 
prieš suvaržymą meksikonams 
įvažiuoti į U. S. siūlo Meksikai 
imtis atatinkamos įaikcijos. Mek
sikos spauda nepaprastai smar
kiai atakuoja naująjį Harris 
Bok bilių, vadindami jį Mek
sikos įžeidimu j veidą. Viešo
ji opinija Meksikoj tokia*, kad 
turi būti išleisti tokie pat pa
tvarkymai prieš U. S. piliečius, 
norinčius įvažiuoti Meksikon.

Saužudybė Prūsijoj 
1 nemažėja

BERLYNAS, liepos 13.—Sav- 
žudybių epidemija, prasidėjusi 
po didžiojo karo tęsiasi nema- 
žėdama. Naujausiomis statisti
kos žiniomis Prūsijoj kas dien 
vidutiniai nusižudo po 26 žmo
nės. 1928 metais savo valia 
nusižudė 9,530 žmones, iš ku
rių 6,690 vyrai ir 2,840 mote
rys. Daugiau kaip du trečda
liai žudosi miestiečiai, ir iš vi
so to skaičiaus buvo 3,117 kai
miečiai. Didžiausias saužudy- 
bčs nuošimtis paeina iš proto 
ir nervų nusilpimo ir tik 11% 
iš neturto.

Lakūnas išgelbėtas nuo 
tigrų

BURMA, Indija, liepos 13.— 
Atsirado dingęs prieš savaitę 
vienas iš dviejų lakūnų, Mat- 
thėvvs, kurs su Erick ITook lė
kė iš Anglijos į Australįją. La
kūnai dingo liepos 3 d. po to, 
kai jie išlėkė iš Akyras į Ran- 
goon.

Vietiniai žmonės pastebėjo 
orlaivį lekiant labai žemai virš 
dykumos, kurioj vieni tigrai 
ir kitoki plėšrus žvėrys gyve
na. Matthews pagaliau susivo
kė, bet Hook paliko mirti tarpe 
tigrų.
g,1........ 1 . 1 ................. ■ ,i, ,s

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
Sauja:

Giedra ir vėsu; daugiausia 
šiaurinis vidutinis vėjas.

Kiek išleidžia Amerikos 
turistai automobiliams

WASIIUNGTONAS, liep. 13. 
— Amer. Automobile Assoc. ap- 
skaitliaVo, kad Amerikos turis
tai šiemet išleis pinigų $4,000,- 
000,(MM) savo pasismaginimų ke
lionėms. Taip pat apskaitliuo- 
ta, kad Amerikos 26,501,443 
keleiviniai automobiliai, moto
riniai trukai ir busai pereitais 
metais padare kelio maždaug 
168,000,000,000 mylių ir sude
gino 14,(MM),000,(MM) galionų ge- 
solino, skaitant bendrai po 12 
mylių su vienu galionu.

Kinijoj steigiasi ant
ra valdžia

Komunistai pelnosi gaudydami 
ikaitus

SH'ANGHAI, liepos 13.—Įsi
tikinę savo galutine pergalę 
ant nacionalistų, šiaurės Kini
jos generolai rengiasi steigti 
nepriklausomą valdžią. Riauši
ninkai tvirtina, kad generolo 
Chiang Kai-Shek valdžią, įsteig
toji 1927 metais, neišsilaikys.

Stipriai įsikasę Sliantung ir 
Honan provincijose generolai 
Yen Hsi Shan ir Feng Yu 
Hsiang rengiasi šaukti Peipin- 
ge konferenciją naujai valdžiai 
steigti. Jų kaltinimas yra, kad 
Nankingo nacionalistų valdžia 
yra netikusi, supuvusi ir bejė
ge. prieš siaučiantį banditizmą.

Nacionalistai tuo tarpu skel
biasi sumušę šiauriečius suki
lėlius. Tuo tarpu pusės milijo
no armija po smarkių kovų il
sisi prie Geltonosios upės. Yang- 
tse atkalnėse tūkstančiai ban
ditų ir komunistų plėšia mie
stelius ir gaudo imtinius, ku
riuos paskui paleidžia už už
mokėsiu. Yochow komunistai 
pavogė kini jos muitininkus, 
kuriuos bepaleido už $70,000.

Sulaužytų kaulų 
rekordas

ATLANTA, Ga., liepos 13. 
— Vedusi pora padavė skun
dus dėl savo sulaužytų kąulų. 
Mrs. Stallings skundžiasi nu
kentėjusi 8 didesnius kaulų pa
laužimus, — pečių, dviejų ran
kų, dviejų sprandokaulių, dvie
jų kojų ir kulšies. Pats Stal
lings turi perskeltą galvokau- 
šį, nykštį, kriauklus, du spran- 
dokaulius, petį, žandokaulį, ko
ją, krutinę, šešis šonkaulius de
šinėj ir šešis kairėj pusėj. Kas 
tuos kaulus sulaužė, nepasa
kyta.

Kanadoj matomos nak
tį vaivorykštės

--- ,--------
REGINA, !Sask., liepos 13.— 

Nepaprastas reginys stebina 
Saskatchevano Prerijų gyvento
jus, tai vaivorykštės, kurios lai
kosi šiaurės danguje ligi pat 
vidurnakčių.

Juodosios motinos iš
plaukė Europon

NEW YORKAS, liepos 13.— 
Iš 700 pakvietimų išsiuntinėtų 
Amerikos juodukų kareivių, žu
vusių pasauliniame kare, mo
tinoms tik 56 išvažiavo į Fran- 
ciją savo sūnų kapų lankyti.

Nepaprastai mažas važiavu
sių skaičius išaiškinamas tuo, 
kad valdžia įžeidė juodųjų pi
liečių jausmus, atskirdama juo
dąsias motinas nuo baltųjų ir 
juodosioms paskirdama visai 
kitą ir pigesnį laivą.’ Juodukų 
tautines organizacijos padarė 
tuo reikalu protestų.

Europos Jungtinių 
Valstybių Steigimas

Vokietija reikalauja nusiginklavimo, tai
kos sutarties revizijos ir lygių teisių su 
nugalėtojais. Lenkija susirupinusi.

BERLYNIAS, liepos 13.—Vo- 
kietija šiandien pasiuntė Fran- 
cijos užsienių ministeriui Brian- 
dui atsakymą į jo memoran
dumą dėl įsteigimo Europos 
jungtinių valstybių. Vokietijos 
atsakyme aiškiai pabrėžiama 
mirusio Stresemano nuomonė, 
kad “Vokietija nemano siūly
ti Europos jungtinių valstybių, 
kurios butų opozicijoj Ameri
kos jungtinėms valstijoms.”

Vokietijos atsakyme taip jau 
išdėstytos sąlygos, kuriomis 
Vokietija bendradarbiautų Bri- 
ando siūlomame Europos tari
fo plane; tos sąlygos yra, kad 
Vokietija butų paliuosuota nuo 
tų didelių suvaržymų, kokiais 
ją apsunkino taikos sutartis, 
ypatingai ginklavimosi reikale.

I

Francijos pasiūlymas stato 
pavojun Klaipėdą

Vokietijos notoje Paryžiui 
duodama suprasti, kad taika 
Europoje tik tada bus galima 
užtikrinti, kada nugalėjusiosios 
tautos nusiginkluos ligi tiek 
piat, kiek yra Vokietija nugink
luota. Tuo budu butų pasiekta

širšuolės nulėkė 6 my- 
lias i jūres ir užgesino 

švyturius
BOSTON, Mass., liepos 13.— 

Šiomis dienomis užgeso keli jū
rių švytiriai prie Cape Ann, 
Nauset ir Cape Cod. Camden 
laivo kapitonas nuvažiavo pa
žiūrėti ir atidaręs lempas pa
mate, kad viduj sausai yra pri
sikimšę širšuolių, kurios išpuo
lę kapitoną baisiai sugėlė.

Ruošiasi lėkti aplink 
pasauli

Chicagietis John Henry Mears 
išskrido į New York ir į Hart
ford, Conn. galutinai pasiruoš
ti skridimui aplink pasaulį. Iš
skristi žada dar šią savaitę.

Prancūzas išsisuko nuo 
alimonijų amerikietei
PARYŽIUS, liep. 13. — čia 

tik ką gavo divorsą nuo savo 
amerikoniškos pačios Pauline 
Parker, lakūnas Jean Assolant, 
kurią buvo vedęs prieš pat 
išskrisdamas orlaiviu “Geltonas 
Paukštis” skersai Atlantiko. 
Teismas panaikino alimoniją 
$60 menesiui, kurią Assolant 
turėjo mokėti ligi teismo.

Didysis kunigaikštis 
mėgsta kalėjimą

NEW YORKAS, liepos 13.— 
čia pasodintas į kalėjimą Au
strijos didysis kunigaikštis Leo
poldas Habsburgas, M.A.B.C.A. 
B.R.M.J.P.I.—Ta virtinė raidžių 
yra did. kunigaikščio pirmieji 
vardai, dėl vietos ir patogumo 
rašomi tik pirmomis raidėmis.

Did. kunigaikštis yra paso
dintas už apgaulingą pardavi
mą savo tetos Marijos Teresos 
daimontų. Kunigaikščiui drau
gystę kalėjime sudaro iš vie
nos puses nigeris ir iš kitos 
pusės kišenvagis. Leopoldas sa
kosi kalėjimą pamėgęs, ir ža
da rašyti knygą iš savo įspū
džių kalėjime.

ir sulyginimo ir žymaus nusi
ginklavimo. Taip pat Vokietija 
reikalauja taikos sutarties re
vizijos.

Vokietija savo atsakyme sto
jasi prieš Francijos ir Italijos 
kombinacijas, kuriose Briand- 
as lošia pirmą smuiką, o Ita
lija pritaria. Francijos Briand- 
as nori kad Vokietija priimtų 
jo siūlomą pan-Europos planą 
ir už tai siūlo Vokietijai kai- 
kurių finansinių palengvinimų 
ir Lenkų koridoriaus reviziją 
Pabaltijy, dabar skiriantį Vo
kietiją nuo Rytų Prūsų.

Austrija nori jungtis su 
Vokietija

Austrija savo atsakyme Bri- 
andui kas link pan Europos 
unijos, pasižada padėti visais 
budais tą planą įgyvendinti, 
bet taip jau siūlo pirma patai
syti kaikurias klaidas, kliudan
čias Europos taikai. Tos pro
blemos esančios politines ir tu
rinčios būti išrištos vadovau
jantis nauja Europos dvasia.

Portugalija atsakė prielan
kiai ir dėl Europos federacijos 
sudarymo nestato jokių sąlygų.

Vokietija nenori tak- 
suoti senbernius ir 

senmerges
BERLYNAS, liepos 13. — 

Šiandien Vokietijos reichstage 
kilo karšti debatai dėl finan
sų ministerio Dr. Dietrich įneš
to įstatymo sumanymo apdėti 
mokesniais senbernius ir sen
merges. Sumanymas buvo įneš
tas į reichstagą su paties kanc
lerio Breuningo užgyrimu ir 
žadėjo valdžiai į $25,000,000 
pelno. Del smarkios opozicijos 
pasiūlymas išimtas iš dieno
tvarkes.

Kiek Illinois šiemet pir
ko automobilių

Cook County pirmais šių me
tų 6 mėnesiais pirkosi 52,307 
naujus karus, o visa Illinois, 
valstija per tą patį laiką pir
ko 108,937 naujus karus. Per
nai metais tuo pačiu laiku bu
vo nupirkta 130,(KM) naujų ka
rų.

Priverstinas aukojimas 
Vytauto fondui

KAUNAS. — Pranešama, kad 
kažkokie asmens lankosi tur
tingesnių asmenų namuose ir 
renką aukas neva Vytauto fon
dui, tačiau nurodą sumą, ku
rią aukotojas turįs aukoti.

Rodos visiaime pasauly yra 
jpriimta, 'kad auka neaprčžia- 
ma nei minimum, nei maksi- 
mum, tuo ji skiriasi nuo mo
kesnio.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO. ILL.



Vi tarė

Kova dėl laisves Francuzijoje
Revoliucijos išvakarės. Kova 

dvi laisvės iki Bastilijos 
paėmimo

(Pagal O. V. Bervi apibraižą, 
redaguotą prof. I. I. Ivaniu- 

kovo)
Pernai sukako 140 metu nuo 

to, kai buvo paimta Bastilija. 
Tas įvyko liepos 14 dieną, ir 
Francuzijos gyvenimo laikotar
pis iki to laiko čia atvaizduo
tas.

Revoliucijos išvakarės^ Kova 
dėl laisvės iki 1789 m. liepos 
14 dienos (Bastilijos paėmimo)

Francuzų revoliucija, taip 
staigiai, kaip atrodo. Įvykusi, 
buvo ruošiama per visą amžių 
eilę. Svarbiausia priežastimi 
buvo laipsniškas žlugimas feo
dalines tvarkos, viešpatavusios 
kai kurį laiką netik Francijo- 
je, bet ir vištoje Europoje.

Esant feodalinei tvarkai vi
sa žeme buvo atiduota naudoti 
karalių feodalams arba 
vasalams, ir būdavo nusta
tomi tam tikri santykiai tarpe 
karaliaus ir vasalo ir tarpe va
salo ir gyventojų. Vasalai už 
tai, kad jie gaudavo žemę iš 
karaliaus, prisiimdavo pareigą 
tarnauti jam, teikti jam karo 
atvejije kariuomenę, kurių jie, 
savo keliu, rinko iš savo pa* 
valdinių arba 1 e n i k ų (sko* 
liniukų) skaičiaus, kuriems jie 
būdavo maždaug tuo, kuo jiems 
patiems buvo karalius.

Kaimiečiai, gyvenusieji ant 
žemės, kurią valdė vasalas, už 
tai, kad turėjo, teisę maitintis, 
dirbdami tą žemę, pasiimdavo 
sau visą eilę pareigų savo vieš
pačiui: jie buvo jo kariuome
ne, jie mokėjo jam mokesčius 
gaminiais, darydavo jam He
lius daugybę darbų ir t.t.

Atradimai ir išradimai, pa
žymėjusieji savimi perėjimą iš 
vidurinių amžių Į naująjį lai
ką, įneša visiškai naujus pra
dus į Europos gyvenimą ir nu
traukia ryšius, kuriais laikėsi 
feodalinė tvarka. Amerikos 
atradimas, išradimas kompaso, 
parako ir eilė kitų ištobulini
mų daro pradžią pramonei, pre
kybai, kuria naujas pardavimo 
vietas, naujas darbo rųšis. Vi
sam tam reikalinga pirmiausiai 
darbo rinkos, reikalingi kadrai 
žmonių, galinčių savistoviai 
elgtis, nuskilusių vienu ar ki
tu budu nuo feodalinės tvar
kos. Ir feodalinė tvarka ima 
sviruoti; ruošiamas jos žlugi* 
mas, kuris ir buvo francuzų 
revoliucijos laikotarpyje.

Išsivystymas pramonės, pre
kybos. darbo rųšių pasikeiti
mas, išlaisvindami palaipsniui 
dirbančius gyventojus nuo feo
dalų pavaldinystės, veikė ir 
privilegiruotas klases, dvasiš
kius ir bajorus; nuo jų atluž- 
davo sveikesnės dalys, kurios 
prisidėdavo prie naujų gyve
nimo pavidalų ir teikė veikėjus, 
palaipsniui sudariusius trečiąjį 
luomą, v

Drauge su visu tuo ėjo įtem
ptas žmogaus minties darbas, 
rišęs sudėtingiausius gyveni
mo klausimus-. Minties žmonės 
anksčiau už kitus suprasdami l 
naujus gyvenimo reikalavimus,' 
kunijo juos mokslo kuriniuose.! 
Tam, kad iškovoti teisę laisvai! 
mąstyti, žmonėms teko visur 
kovoti su bažnyčia, laikiusia su
kaustytą mintįr Kova su baž
nyčios despotizmu visur buvo 
prieš pačią kovą su pasaulinės! 
valdžios despotizmu.

Per amžių eilę Europa gyve
no visai pasidavusi bažnyčiai. 
Bažnyčia, nugalėjusi pagonybę. • 
pasidarė pasaulio valdove. Bfc- • 
veik visas krikščioniškas pa
saulis buvo kaip ir vienas di
džiulis vienuolynas, su Bomoš 
papa vadu, kurio klausė visi.

Laisvo, nepriklausomo nio- ■ 
kslo nebuvo; buvo tik menkas 
jo panašumas. Bažnyčios idea
lai buvo ne ant žemės.

Pirmas žmogus, aitriai ir 
drąsiai pareiškęs savo įsitiki
nimus ir savo pasipriešinimą 
žmonių prislėgimui nuo dva
siškių. buvo slovėnas čekas Jo
nas Husas; jis buvo vienuo
lių suimtas ir sudegintas ant 
laužo 1414 metais. Huso lau
žas buvo naujo gyvenimo auš
ra. Po Huso buvo Liuteris. 
Nauja žmonija Huso ir Liute
rio asmenyje įneša dvasią lais
vo, nepriklausomo tyrinėjimo į 
tikybos reikalus, skelbia tiky
bą kiekvieno žmogaus sąžinės 
reikalu ir neigia Romos bažny
čios dogmatus. Protestaniz- 
mas plačia banga išsilieja Va
karų Europos gyventojų ma
sėse. Senas gyvenimo trobe
sys, pastatytas ant klusnumo 
bažnyčiai, ėmė griūti stumia
mas išsilaisvinančios iš vergi
jos minties ir valios.

Kaip gali atrodyti, koks ga
lėjo būti ryšis tarpe protesto- 
nizmo ir gyvenimo Vokietijos, 
Francuzijos, Anglijos ir Skan
dinavijos valstybių kaimiečių? 
O tuo tarpu tas ryšis pasirodo 
vis labiau, nes protestantizmas 
platinasi plačiuose gyventojų 
sluoksniuose, mintis apie žmo
gaus išminties teisę pereina iš 
galvos į galvą; Vokietijoje už
sidega kaimiečių karai. Kata
likybe labai brangiai kainavo 
žmonėms. Dvasiškiai ėmė la
bai dideles rinkliavas už sielų 
išgelbėjimą,—ir žmonės noriai 
darėsi protestanąis dėl grynai 
ekonominių sumetimų.

Bet praeina ilgas laikas, kol 
kova su bažnyčia pereina į ko
vą ir su pasauline valdžia; su 
neribota monarchų valdžia.

Tas istoriškas procesas, ku* 
ris vyksta kiekvienoje šalyje, 
Francuzijoje įvyko pusantro 
šimto metų vėliau, kaip Ang* 
Ii joje, ir francuzų revoliucija 
kainavo žmonėms brangiau, 
kaip anglų, kainavo jiems dau* 
giau aukų; bet užtai ir jos užl 
simojimas buvo platesnis, ir 
jos įtaka visam pasauliui, ne* 
palyginamai didesnė.

Išskyrus Angliją, Francuzija 
pirmoji Europoje padarė pas 
save visišką politinį pervers
mą, pirmoji įgyvendino demo
kratiškus šalies valdymo pra* 
dus, ir tame—jos didis istoriš
kas užsitarnavimas. Francuzų 
revoliucija įsižiebė gaisru, nuo 
kurio nulėkė kibirkštys į visą 
Europą, ir nuo kurio sena 
tvarka užsidegė visur, ir pa* 
laipsniui atėjo išsilaisvinimas 
viso pasaulio.

Didus pradai laisvės, lygy* 
bes, brolybės buvo paskelbti 
pirmą kartą Francuzijoje, ir tai 
buvo didžiausiu įvykiu visoje 
pasaulio istorijoje, kokios ne
buvo tobulos revoliucijos arti
miausios pasėkos pačiai Fran- 
euzijai.

Vicšpaptaujant francuzų ka- 
raliartis Liudvikui XIV ir Liud
vikui XV, XVII ir XVIII am
žiuje, neribota karalių valdžia 
buvo privesta iki kraštutinu
mo, rūmų puošnumas pasiek"? 
negirdėtą kiekį; Liudvikas 
XIV galėjo apie save sakyti: 
“valstybė—tai aš!“

Tuo pačiu laiku žmogiška 
mintis francuzų galvotoji] ir 
rašytojų asmenyje padarė di
delius žingsnius pirmyn ir žy
miai paruošė francuzų revoliu
ciją. Volteras, Ruso. Montesk- 
je, Didro, Dalamberas ir kiti 
darė didžiulės įtakos į bendra- 
laikius. Volteris buvo labai ta
lentingas satirikas; savo kuri
niuose jis be pasigailėjimo ir 
piktai išjuokė prietarus ir puo
lė dvasiškiją, jos slėgimus ir 
piktadarybes. Jį sodino į ka
lėjimą, bet jis ir ten netilb ir 
vis išjuokė paikumą ir prie
vartas; jo kuriniai buvo degi
nami budelio ranka, bet jo į- 
taka visuomenei nuo to didėjo. 
Volterio bendralaikis, Zan žak 
Ruso (ženevietls), buvo toks 
pat drąsus* protas. Jis kaltina 
visą civilizuotą visuomenę, taip 
išdidžią dėl savo civilizacijos;

jis užduoda jai klausimą: ar 
atnešė visa ta civilizacija gerą 
žmohėms? Ar pasidhrė žmo
nės dėl jos laimingesni? Ir, 
atsakydamas į tą klausimą, jis 
nurodo į trukumus ir blogus jo 
laikų visuomenės palinkimus, 
palygina ją su laukinių žmo
nių visuomene, ir nurodo į tai, 
kad daugelyje atvejų laukiniai 
žmonės geresni už juos.

Romane “Emilius“ jis piešia 
busimos visuomenės žmogų to
kį, kokį jis įsivaizduoja: ne
priklausomą, mokantį galvoti ir 
veikiantį visuomet nepriklauso
mai. neigiant gyvenimo ir el
gimosi visų priimtus pavida* 
lūs, niekus, neigiantį praban* 
gą, gerbiantį labiausiai už vi* 
są ką drirbą ir uždirbantį sau 
lėšas pragyvenimui fiziniu dar
bu.

Visa eilė mokslininkų ir ra
šytojų, Volterio ir Ruso ben- 
dralaikių, — Dalamberas, Did
ro, Montėskje,— ir kiti—ėmė
si sudaryti bendromis pastan
gomis “Didžiąją mokslų ir me
nų enciklopediją’’. Tame kū
rinyje buvo manoma suteikti 
pagrindines žinias iš visų mo
kslų; kiekvienas iš to darbo 
dalyvių turėjo parašyti enci
klopedijai stbaipsnius iš savo 
specialybės. Bet visi jie turė
jo bendra tame; kad skelbė 
pirmiausiai laisvę, visišką visų 
žmonių lygybę, reikalavo gy
venimo, pastatyto ant išmin
ties ir teisingumo. Enciklope- 
distų darbas neturėjo galėji
mo būti baigtas; jų enciklope
dija buvo uždrausta ir konfis
kuota, jos autoriai daugiausiai 
suimti, bet darbas buvo vis tik 
padarytas. Jie padarė didžiulę 
įtaką bendralaikiams, dar gi 
ir už Francuzijos ribų. Pirmą 
kartą pasigirdo žodis “žmo
gus“. gerės'nia, aukšta to žo
džio prasme, kaip būtybė, tu* 
rinti protą, sąžinę, laisva, be 
bet kokių privilegijų, luominių 
ir kitų pirmenybių, nežiūrint 
jo kilmės, be jokio ryšio savo 
bočiams, priklausimo vienam 
ar kitam visuomenės būreliui, 
dargi nepriklausoma nuo savo 
išlavinimo.

Visų tokių minčių išplatini* 
mui daug padėjo brošiurinė Ii* 
tėraturą, kuri atsirado tuo lai
ku ir pasidarė didžiulė. Daugy* 
bė naujų brošiūrų ir knygų 
sprendė visokius' laiko klausi* 
mus taip kaip sakė išlaisvini
mo idėjos XVIII šimtmečio fi
losofų. Tos brošiūros būdavo 
išperkamos išgrobtinai, iš ran
kų paskleidus; tas karštas at
siliepimas ir bendra užuojauta 
visuomenėje aiškinama tuo, kad 
bendra būklė Francuzijoje bu
vo privesta iki tokio įtempimo, 
kad be atnaujinimo žmonės tu
rėjo žūti.

Tai kokia buvo bendra Fran
cuzijos būklė XVIII amžiaus 
pabaigoje?

Francuzija iki revoliucijos 
nebuvo vienas politinis viene
tas,' o, priešingai. buvo su
smulkinta į provincijas, iš ku
rių kiekviena laikė savo seno
viškus papročius, kalbą ir k t.; 
kai kuriose provincijose buvo 
savo atskiri įstatymai ir savo 
mąstai; visa šalis buvo išpiaus- 
tyta muito sienomis; perva
žiuojant nuolat buvo imami 
muitai.

Tokia tvarka pasidarė visiš
kai nepakenčiama pagal preky
bos ir pramonės didėjimą; vi
sos tos muitinės, muitai, mąstų 
ir tvarkos skirtumas laikė lais
vą pramonės vystymąsi, ir gy
venimas privedė XVIII šimt
metyje Francuzija prie to, kad 
jai reikėjo pasirinkti vieną iš 
dviejų: arba sustabdyti toli
mesnį pramones ir prekybos 
vystymąsi, arba baigti su viso
mis tomis provincijų privilegi
jomis ir sujungti Franctiziją. 
Ir todėl, žinoma, visa Francu- 
cija troško sujungimo; tas 
troškimas buvo visuotinas; jis 
buvo reiškiamas visur: ir laik
raščiuose, ir klubuose, susirin
kimuose, ir brošiūrose. Tokiu 
budu, Francuzijos politinė su
dėtis pirmiausiai buvo reika
linga pakeitimo iš pagrindų; 
tas pats buvo jaučiama ir ki

tose gyvenimo srityse.
Visų Francuzijos' gyventojų 

buvo apie 25 milijonai; jie da
linosi į tris luomus: dvasiški
ją, bajoriją ir taip vadinamą 
trečią luomą, kuriame buvo vi
si tie, kas nebuvo nei bajoras, 
nei dvasiškis; tų luomų skait- 
lingumas buvo maždaug toks: 
400,000 dvasiškių, 500,000 ba
jorų, gi kiti dvidešimt keturi 
milijonai buvo trečias luo
mas. Savo sudėtimi trečias 
luomas buvo labai įvairus, neš 
jame buvo beveik visi kaimų ir 
miestų gyventojai; jis buvo 
todėl iš grupių: jame buvo, iš 
vienos pusės, visi stambus ša
lies piniguočiai, kurių rankose 
buvo visi pinigiški kapitalai, 
prekiautojai, paskui pirkliai, 
fabrikantai, pasku? amatnin- 
kai. meistrai, inteligentiškų 
profesijų žmonės' (teisininkai, 
gydytojai, rašytojai ir kt.) ir, 
pagaliau, visa miestų darbinin
kų ir kaimieti jos masė. Tre
čiame luome buvo ir buržuazi
ja, ir darbo žmonės. Nors tas 
pasiskirstymas buvo aiškus, 
bet anuo laiku jis nebuvo dar 
suprastas taip, kaip dabar. Tik 
kai kurie autoriai kalbėdavo 
savo kuriniuose apie ketvirtą 
liiomą; džiugiausiai trečias 
luomas buvo suprantamas — 
visi, kas nebuvo dvejuose pir
muose.

Anksčiau valstybės gyveni
me tebuvo tik dvasiškija ir ba
jorijai ; žmonės buvo beteisiai 
ir nieku nedalyvavo politinia
me gyvenime, gi buržuazija 
ėmė pasireikšti tik besiple
čiant pramonei ir prekybai. Pa
gal tą, kaip bajorija smuko, 
jos vieta valstybėje ėjo į bur- 
žuozijos rankas'; gi apie liau
dies masę, kaip apie savistovią 
klasę, kalbos labai ilgai ir ne
buvo, nes ji buvo beteisė; bet 
liaudis turėjo daugiau bendra 
su buržuazijos reikalais, kaip 
su bajorijos reikalais.

Liaudies ir buržuazijos buvo 
vienas priešas' — patvaldystė 
(absoliutizmas) ir visa senoji 
tvarka (režimas). tuo tarpu 
kai dvasiški jai ir bajorijai buvo 
už naudingą jiems seną tvar
ką. Buržuazija be liaudies ne
galėjo nieko padaryti; gi liau
dis, neturėdama atstovų, su 
kuria visai nesiskaityta, galėjo 
tik per buržuaziją reikšti savo 
reikalus, ir buržuazija, atmokė
dama jai už tai, kad ji liejo 
savo kraują, dabojo iki tam 
tikro laipsnio, kaip savo, taip 
ir jos reikalus.

Kai buvo labiausiai išsiplati
nusi brošiurinė literatūra, 1789 
metų pradžioje, revoliucijos iš
vakarėse, tarpe kita, pasirodė 
viena kunigo (abato) Sieso 
brošiūra, padariusi didžiulį 
triukšmą; ji visa buvo išreiš
kiama trimis klausimais ir at
sakymais: (B. d.)

S. L. Fabian & Co.
809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

SKAUSMAI
Ypatingi Moterims

Periodiškas kentėjimas

KAI galvos skaudėjimas laikys jus 
namie — ar mėnesinis laikas 

jums neleidžia išeiti i pasimatymus 
— atminkit Bayer Aspirin. Paban
dykit šias piliukeš, ir jus busit dė
kinga už jų suteikta palengvinimą 
Jos palengvina taip daug visokių 
skausmų ir tuoj. Nėra jokios ne
laimės jas naudoti. Aspirinas ne
gali jums kenkti! Gydytojai jums 
pasakys, kad jie neslogina širdies. 
Patyrimas milijonų žmonių kalba jų 
naudai. Bereikalingai nekęskit. Bayer 
Aspirin sulaikys jūsų šaltį, paleng
vins galvos skausmų ar neuralgijos 
skausmus taip lengvai! Pirkit 100 
piliukių bonkutę ir taupinkit pinigus.

BAYER 
ASPIRIN

6542 So. Western Avė.
Tel. Prospect 2102

M. Rozenski & Co

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St.
Tel. Prospcct 3140

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

Cor. Archer and Central 
Tel. Prospect 8759

4559 So. Paulina St,
Tel. Yards 0145

NAUJOS KNYGOS |
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

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

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

1 1 vaikams ir ligoniams.
LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .............................. ,...... $3.00 A

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

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ............ $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........      50

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

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

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. N.

Jau Išėjo

Columbia Rekordas
Įgrajitas Budriko Radio Orkestros

Orkestrus, kurią jus girdėjote iš Radio sto
ties WCFL kas nedėldienj per visą žiemą

16173 F. Vakar, vakar vakare ir Čigonai

NAUJOS LIAUDIES DAINELĖS
Įgrajino Budriko Radio Orkestrą

16160 F Lazdijų Polka ir Mylimo Polka — Mahanojaus Orkestras 
16167 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka 
16166 Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis
16155 Ganiau Aveles ir Saulutė Tekėjo
16151 Mielaširdyste ir Oi, Berneli Vienturti
16161 Valio Dalgelis ir Jausmai Svajonės
16067 Sirpsta, noksta Avietėlės ir Vakarinė Daina
16041 Mes be Vilniaus Nenurimsim ir Girtuoklio Daina.
16085 Vanaginė Polka ir Lietuvos Džezas— Vanagaičio
16154 O čia čia ir šimt Velnių — Polka — Vanagaičio
16130 Margarita ir Benosis — Vanagaičio
15121 Dvi Gitaros ir Juodos Akys .
15076 Kvietkos— Valeas ir Buk Sveikas — Polka
15571 Anusos Polka, Buchatkos šokis.

Šie visi rekordai yra labai grąžys, elektra 
rekorduoti. Kaina 75 centai kiekvienas. Per
kant 6 rekordus kartu, j kitus miestus, mes 
už persiuntimą nieko nerokuojame.

Jos.F.Budrik>
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
WISSIG,

Pasauliniame kare
Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, 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 išgydS 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d.
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573 H

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie £902

3514-16 Rooseveit R<L 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Šaukite YARDS 
1770 dėl 

VALYMO už 
Naujas Žemas-Kainas 

Išvalomi ir Suprosinami

Į " Si .00Siutai, , * I
Topkautai J

Moterų
Paprastos Dresės
Kautai

spo
J šią kainą jeina pasiėmimas ir pristatymas

Kenwood CIeaners
740-44 West 47th Street

00 R
Muline Co., Dpi. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Švarios, Grynos, Sveikos • 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieti- j 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

KnynU “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

O
■ - - - —*
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

damas viską, kapinių trustisas
A. Tamkevičia nurodė, kad

Lietuvių tautiškos 
kapinės

tau-štai vienas-kitas įvykis 
tiškose kapinėse, apie kuriuos, 
manau, didžiuma lotų savinin
kų visai nežino. Man teko apie 
tai sužinot iš įtokių asmenų, 
kurie kapines dažnai atlanko.

Keli mėnesiai atgal buvo 
vanduo išleistas tris kartus iš 
“tankus” arba kubilo, kuris yra 
aukštai iškeltas; iki šiol dar 
negalėta žinoti, kas tą vande
nį išleido. Tiktai numatoma, 
kad tą darbą padaręs toks as
muo, kuris yra gerai susipa
žinęs su Įtaisyta kapinėms van
dens sistema.

Kitas įvykis pasitaikė kelios 
savaitės atgal. Kapinių užveiz- 
da Šulcas patėmijo, kad gėlės 
geltonuoja ir džiūsta ant gra
žiai parėdyto kapo. Pradėjo 
ieškoti priežasties. .Jis rado, 
kad kai kurios gėlės buvo išr- 
rautos, o žemėje duonos įdė
ta; aplinkui gi buvo pilna 
skruzdelių, kurios naikino gė
les. Kapinių darbininkas tą pa
tį rado ant kito gražiai parė
dyto kapo, — t. y. duonos šmo
tą įdėtą ir taippat pilną skruz
delių. Iš to matyti, kad kas 
nors nešvarų <|arbą atliko ir 
kad tai buvo kerštas arba prieš 
kapinių užveizdą arba prieš lo
tų savininkus.

O štai vienas Įvykis. Čiu
ras atsivedė du žmones Į ka
pines ir pradėjo jiems siuyti 
’dn lotus pirkti už $350 už 
lotą. Tiems lotams kaina ne
buvo nusakyta, 
vaizdą Šulcas pasakė 
kad už tiek šitų lotų 
ma parduoti, 
pradėjo barti

pinėse, o jis esąs narys komi- 
jsijos lotų kainai nusakyti. Nor
vaišas, atėjęs, pastebėjo Čiu- 
rui, kad šis neturįs teisės lo
tams kainas skirti ar padėti, 

’ nes tai yra užduotis komisijos, 
! kuri susideda iš trijų asmenų. 
;O ir, be to, galutiną kainų nu
stato visi trustisai balsavimu, 
čiuras tuomet ėmė barti ir 
Norvaišą.

Vienok, nežiūrint to, lotai 
buvo parduoti po $500. Tai
gi, rodosi, lotų savininkų rei
kalas butų ištirti tuos įvykius • * • 
busimame visuotiname lotų sa
vininkų susirinkime, kuris į- 
vyks ateinantį ketvirtadieni, lie
pos 17 d.

Mes matome, kad bolševikų 
mašina veikia visu smarkumu 
po vadovyste komisaro Andru
lio ir su pagelbai musų trus- 
tisų čiuro, Ben. Liubino ir J. 
Dantos. Ir jeigu lotų savinin
kai apsileis štai bolševikų gau
jai, tai kapinės gali susilauk
ti kartais kų nors nepaprasto. 
Mes žinome iš patyrimo, kad 
bolševikai nėra niekas kitas, 
kaip tiktai tvarkos ardytojai. 
Todėl kam rupi gerovė tautiš
kų kapinių 
kymas jose, 
ateinančiame 
susirinkime.

galutinai minėta nuosavybę 
SLA minėtų tikslų naudai. 
Perleidimas atliekamas legaliu 
keliu. Terminui 90 dienų išsi
baigus, jei pasiūlymas ir sąly
gos nebus priimtos ir legaliai 
užfiksuotos, p. Bačiuno pasiū
lymas nustoja galios.

Reikia priminti, kad p. Ra
čiūnas jau geri metai atgal bu
vo padaręs pasiūlymų Chicagos 
lietuviu labdarinėms ir kultū
rinėms organizacijoms, auko
damas žemės lietuviškų vaikų 
vasaros poilsio vietai Įsteigti. 
Puvo sušaukta net pora susi
rinkimų, ir musų laikraščiai 
buvo pradėję kalbėti. Bet ta
da p. Bačiuno pasiūlymas taip 
ir aptilo. Priežastis buvo tame 
paprastame “lietuviškume” — 
nerangume. Kas kam galvoj 
vaikų sveikata, senelių likimas, 
bile tuo tarpu patiems gyvena
si. Interesuosimus, ar SLA bus 
jautresnis. —J. P.

Dabar p. Vilimas su šeimy
na išvyko atostogoms į Sodus, 
Mich., pas pp. Rakauskus.

Kaimynas.

Reumatizmas išnyksta
Niekad negirdėjome, kad nebūtų 
pavykę per 18 metų. Žolių recep
tų knygutė dykai su užsakymu. 

Del smulkmenų rašykit

KER8 «£0l(W£ CO. 
1031 30 I71SAVC.

K MAYttOOD, IIL

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO, ILL.

■I DEL JU8U ŽOLYNU IR 1‘APARCIU ■

| SKYSTAS ŽOLYNU
| MAISTAS

Stovėdaipas

■■■■

Brighton Park

ir tvarkos palai- 
visi privalo būti 

lotų savininkų
Ig. D.

Juozas Bačunas do 
vanojo 10 akrų sene 

JI lių prieglaudai
Pasiulymas SLA. Centrui 

lioja 90 dienų laikui.
ffa-

uz-Kapinių 
čiurai

Tuomet 
kapinių

netoli ir

čiuras 
užveiz-

girdė

Teko patirti, kad laike SLA. 
seimo Chicagoje p. Juozas Ba- 
čiunas, Tabor Farm rezorto 
savininkas, Įteikė SLA. Centro 
organams' dokumentų, kuriame 
jis savo Farmoje skiria žemės 
1C akerių senelių prieglaudai 
įsteigti, jei tik SLA. to darbo 
imsis.

(Atlantic and Pacific motoj

Torreyton, N. Y. — John’D. Rockefeller, Amerikos multimilio- 
nierius, kuriam liepos 8 d. sukako 91 metai amžiaus.

kurį čia no-

savo nuosa- 
Farm— turi 
žemės’ skly- 
patalpas lie,-

Ar SLA. organai darė kokių 
žygių ar darys, rašančiam dar 
nežinoma, tačiau šiomis dieno
mis teko matyti ir paties do
kumento nuorašą, 
riu atpasakoti:

Juozas Bačunas 
vybėj — Tabor 
-numatęs 10 akrų 
pa tikslui Įsteigti
tuviškos kilmės vaikų ir sene
lių prieglaudai. Tam tikslui 
atsiekti jis siūlo Įsteigti trus- 
tą minėtam žemės sklypui že
miau išdėstomomis sąlygomis’:

Savininkas, J. Bačunas turė
damas galvoj labdaringus tiks- 

1 lūs, parduoda tą žemės sklypą

Lietuvių Susivienijimui Ame
rikoj už Vieną Dolerį ($1.00) 
(legališka procedūra) ir po 90 
dienų po šio apskelbimo atsi
sako tos žemės sklypo nuosa
vybės teisių aukščiau minėto 
tikslo naudai, tai yra lietuvių 
kilmės vaikų ir senelių prie
glaudos Įsteigimui turint gal
voj, kad SLA laike tų 90 die
nų įsteigtų fondą pakankamą 
pastatyti prieglaudos namams 
ir tos nuosavybės operavimui 
prieglaudos’ naudai terminui 
ne mažiau kaip 10 metų.

Išpildžius kalbamas sąlygas, 
p. Račiūnas ir jo ainiai bei ki
tokį jo interesantai perleidžia

Vartojamas ir reko- 
menduojamas kvietki- 1
ninku per 15 metų.
NEW PLANT LIFE 
vra ekonomiškas, be '
kvapsnio ir patogus. r
Tai vra idealės trąšos 
dėl medžių, gėlių, kru- 
mų ir žolvnu. ^==-7==^

PARSIDUODA PAR VISUS KVIETEI 
'.'INKUS IR SEKLIU SANKROVOS!

(ZENKE'S)

of Lake 
ir Anelė 
gal būt

(ZENKE'S)

ĮNew Plant LifEį

Digestible 
asmilk 
Itself I

New
delight in
Cheese flavor

Štili anothcr Kraft-Phenix 
triumph! Ncw digestibility, 
hcalth qualities and delicious 
ncw flavor addąd to chccsc.

In Velvccta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minerals. Good for every- 
one, including the children.

Velvccta spreads, sliccs, or 
mclts and toasts instantly.Try 
a half pound package today.

KRAFT
V/elveeta

▼ The Delicious Nevv Cheese Food

Susilauksime ir vėl naujų 
gyventojų šioje apielinkėje. 
Namų statytojas kontrakto- 
rius, Juozas Vilimas, pardavė 
savo penkių butų trobesį, ku
ris randasi adresu 4556 South 
Rockvvell street. •

Pirkėjai yra Town 
lietuviai, pp. Pramas 
Rumšai, kurie dabar
prisidės ir prie Brighton Parko 
papuošimo.

(> kontraktorius J. Vilimas, 
gavęs gerų pluoštų pinigų, ža
da vėl statyti keletą puošnių 
namų ir duoti darbo gražiam 
būreliui darbininkų.

J. Vilimas, nors yra dar jau
nas kontraktorius, bet turi ne
paprastų gabumų ir supratimo 
statybos reikaluose ir teisingai 
išpildo /?avo kontraktus. Tai 
aš patyriau iš A. Vaitkaus, ku
riam Vilimas statė 4 butų na
mą adresu 7626 So. Fairfield 
irivenue, ir iš M. Gaizauskio 
'(1440 So. Talhnan avė.), o 
taipgi iš daugelio kitų.

HAS 
MADE GOOD wtth 

millions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounce® for 25/ 
Pure—Econotnlcal 

EfRcient
MILLIONS OP POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

Buy gloves with whaf 
it savęs

NSra reikalo moKėti 50c ar } 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
ko&elę. Listerine Tooth Pai te, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupinti 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti pirfttinaites ar ką kitą. . > 
Lambert Ph ar macai Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e
GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

GRAŽUOLI!
KONTESTAS

■

3, 1930 
CHERNAUSKO 

DARŽE

SEKS

R vtgpiučio- .Augusto

Šiais metais, kaip ir praeityj, yra rengiamas gražuolių kontestas, ku
ris įvyks “Naujienų” piknike. Skiriama yra net penkios dovanos — 
nuo 100 iki 10 dolerių vertės. Visos lietuvaitės gražuolės (nevedusios) 
ir ne jaunesnės, kaip šešiolikos metų, kurios norite dalyvauti konteste, 
išpildykite žemiau paduotą aplikaciją ir kartu su savo paveikslu pri- 
siųskite kontesto komitetui.

Juo greičiau prisiusite, tuo geriau.

/ ——--------------— 1 1 .......................... ...........>

APLIKACIJA
Naujienų Kontesto Komitetui,
1739 So. Halsted Street, -
CHICAGO, ILL.

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių kon-
teste. Esu .................metų amžiaus; ............  pėdų .. ........ colių

ūgio; sveriu ..............svarų. Gimiau ..... . Užsiėmi-
mas.............................

Vardas-pavardė ...... 11
Adresas ............. .......

k____________________

Chica.ro
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. BEDARBIŲ APDRAUDA

Pastaruoju laiku Amerikos spaudoj vis dažniau ir 
dažniau pasirodo straipsnių apie apdraudą nuo nedar
bo. Tuo klausimu susidomėjo ir stambiojo kapitalo or
ganai. Jie, žinoma, suranda, kad tokios rųšies apdrau- 
da yra visai nepraktiškas dalykas. Daugiau to — tai 
esanti tik savo rųšies labdarybė.

Tiems kritikams William Leizerson atsako, jog 
užsienyj praktikuojama nedarbo apdraudos sistema 
kur kas mažiau tėra panaši į labdarybę, negu Ameri
koj. Daugelyj Amerikos miestų bėgiu sausio ir vasario 
mėnesių bedarbių šeimoms išdalinta daugiau pinigų, 
negu paprastai būdavo išdalinama per visus metus. Vi
soj eilėj miestų šelpimo fondai ištuštėjo ir reikėjo 
skelbti naujus vajus, kad juos papildyti. Žiemos metu 
visur buvo steigiamos virtuvės bedarbiams maitinti. 
Kadangi daugelis neturėjo vietos kur gyventi, tai jiems 
buvo steigiamos prieglauęlos. Tos rųšies 'bedarbių šel
pimo sistema yra visai netikusi. Ji yra išimtinai pa
remta labdarybe ir išmaldomis. Bedarbis yra statomas 
elgetos vietoj.

Visai kas kita yra Europoj, kur praktikuojama 
apdrauda nuo nedarbo. Ten žymioj dalyj patys darbi
ninkai sudeda pinigus į fondų. O kada darbininkai ne
tenka darbo, tai iš to fondo jie gauna tam tikrą mo
kesnį. Tai visai neatsiduoda išmaldomis arba labdary
be. Darbininkas nėra pažeminamas ir nėra verčiamas 
maldauti.

Vadinasi, amerikoniškas bedarbių šelpimas yra 
pastatytas grynai ant labdarybės pagrindų. Atimk 
labdarybę, ir bedarbiai turės badu mirti. Noromis ar 
nenoromis, o bedarbiais tenka rūpintis ekonomiškoms 
organizacijoms, taip kaip tai daroma Europoj. Visas 
skirtumas tik tame, kad Europoj bedarbių šelpimas 
yra sutvarkytas sistematiškai, -o Amerikoj viskas eina 
palaidai, pasiremiant viduramžių labdarybės idėjomis.

Toliau Leizerson sako, jog jei mokėjimas bedar
biams pinigų yra išmalda, tai tokia jau išmalda yra 
mokėti dividendus neveikiančiam kapitalui. Gi ekono
miški tyrinėjimai rodo, jog laike depresijos dividendai 
ir nuošimčiai nesimažina. Tikrumoj šių metų gegužės 
mėnesyj dividendais ir nuošimčiais buvo išmokėta dau
giau, negu pernai tą patį mėnesį, — pernai buvo išmo
kėta $490,400,000, o šiemet — $570,300,000. Tiesa ir tai, 
kad įmonės turi reguliariai mokėti savo bėgančias są
skaitas, nes kitaip jos nusibankrutytų. Bet su dividen
dais yra kitoks reikalas. Dividendai paprastai reiškia 
uždarbį. Todėl turėtų būti taip: juo uždarbis didesnis, 
tuo ir dividendai didesni, — ir priešingai. Tačiau prak
tikoj to nesilaikoma. Sakysime, pereiti metai buvo ge
ri, — taip bent laikraščiai rašė. O visgi dividendais 
per pirmuosius penkerius mėnesius tebuvo išmokėta 
$1,055,700,000. Tuo tarpu šiais metais per tą patį laiko
tarpį industrinės korporacijos dividendais išmokėjo 
$1356,000,000. Blogesni laikai, o daugiau dividentų mo
kama, — ar tai nėra paradoksas?

įmonės mažina produkciją. Jos mažina darbininkų 
skaičių ir daugelyj atvejų kapoja uždarbius. Bet ne
žiūrint į visa tai, — moka dar didesnius dividendus.

Apskaičiuojama, kad pramonėj šiais metais dirba 
ant 10 nuošimčių mažiau darbininkų nei pernai. Jų už
darbis sumažėjo ant penkių nuošimčių. Bendrai imant, 
gamyba šiais metais sumažėjo ant trylikos nuošimčių. 
O visgi dividendų šiais metais mokama daugiau nei 
pereitais metais. Ar tai nėra savo rųšies išmalda? Jei 
netaktiška ir nedora (kaip tvirtina kapitalistų spauda) 
mokėti ką nors bedarbiui, tai daug nedoriau yra mo
kėti padidintus dividentus “nedirbančiam” kapitalui.

Dividendų išmokėjimas yra galimas tik ačiū tam, 
kad ir depresijos laikais yra šis tas uždirbama, o prie 
viso to dar yra pridedama perviršis iš “gerųjų laikų”. 
Korporacijos skaito praktišku ir geru daiktu kurti ap
saugos fondus, iš kurių depresijos laikais butų galima 
imti pinigus dividendų išmokėjimui. Esmėj tai yra nie
kas daugiau, kaip tik savo rųšies apdrauda. Gerai tvar
koma korporacija stengiasi išmokėti ne tik bėgančius 
dividendus, bet steigia atsargos fondus, kad ir ateityj 
užtikrinus dividendų išmokėjimą. Dividendų apdrau
da yra visuomet tokia pat sunkenybė, kaip ir apdrau
da nuo nedarbo. Sakoma, kad dividendų apdrauda pa
laiko visuomenės perkamąją jėgą ir sušvelnina indus

Užsisakymo kaina:
ChicaRoje — paštu:

Metams -----------   $8.00
Pusei metu ...............   4.l(
Trims mėnesiams_______ _  2.0(
Dviem mėnesiam____________ 1.5(
Vienam mėnesiui.75

ChicaRoj per iineiiotojust 
Viena kopija__ - ■ 8c
Savaitei__  _ 18c
Mėnesiui- t , 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
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Metams$7.00 
Pusei metu 8.50 
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Dviems mėnesiams _________  1.25
Vienam mėnesiui ,75
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trinių krizių pasėkas. Lyginai tas pat butų galima pa
sakyti ir apie nedarbo apdraudą.

Vargu kuo nors galima pateisinti didinimą divi
dendų laike depresijos. Tačiau, sako Leizerson, pilnai 
galima pritarti dividendų stabilizacijai. Bet kodėl ta 
gera politika privalo būti taikoma tik korporacijoms? 
Kodėl negalėtų būti sukurti fondai palaikymui ne tik 
“nedirbančio” kapitalo, bet ir netekusių darbo darbi
ninkų?

Atrodo, kad kapitalistams visokios akcijos yra ne
palyginamai svarbesnis dalykas, negu minios skurstan
čių bedarbių. j

žinoma, nedarbo apdraudos įvedimas yra pusėti
nai keblus 'dalykas. Bet jeigu Europos šalys daugiau 
ar mažiau sutvarkė tą reikalą, tai kodėl negali tai pa
daryti Amerika? Kad ji gali įvesti apdradą nuo nedar
bo, — dėliai to nėra mažiausios abejonės. Bet kadangi 
Amerikos politikoj darbininkai lošia labai menką rolę, 
tai į jų reikalus mažai kas ir tekreipia dėmesio. Dėliai 
tos jau priežasties socialės įstatymdavybės atžvilgiu 
Amerika yra toli atsilikusi nuo kitų kultūringų šalių.

SOVIETŲ BAISENYBIŲ SALA

Solovecko Salos Baltojoj Juroj bus greitu laiku 
paskelbtos nepriklausoma “Ištremtųjų Respublika”. 
Tuo budu Sovietų Rusija tikisi užtikrinti savo vieną 
bjauriausių padarinių, priduodama tam pasmerktųjų 
pragarui neva “nepriklausomybės” skraistę. Bet tai 
yra tik žiaurus pasityčiojimas. Jau pats salų vardas, 
Solovecky (lakštingalų salos) yra kruvina ironija, ka
dangi tose salose nėra ne tik lakštingalų, bet abelnai 
jokio gyvo paukščio.

Tų salų istorija, pradedant 1920 metais, yra išti
sas šiurpas ir baisi tragedija. Tada tos salos buvo pa
darytos koncentracijos liogeriu ir perpildytos politi
niais tremtiniais, išimtinai iš socialdemokratų ir anar
chistų. Tik stipriausieji ir sveikiausieji iš atsiųstų dar 
yra likę gyvi. Veik visi žymiausi prieškarinės Rusijos 
socialistų ir radikalų politikai buvo deportuoti į tas 
salas, daugelis ištisomis šeimynomis, su kūdikiais ant 
motinų rankų. Apie keturis metus niekas visiškai nesi
rūpino tais tremtiniais. Buvo vien tremtinių kariška 
sargyba aprūpinama. Tie sargai buvo tyčia parinkti iš 
brutališkiausių ir žiauriausių sužvėrėjusių bolševikiš
kų korikų ir budelių.

Anarchistai pradžioj buvo internuoti ant vienos 
mažutės salos, kur jiems buvo leista gyventi “anarchis- 
tišku” gyvenimu, tai yra palikta jiems patiems save 
aprūpinti. Tas “laisvas” gyvenimas privedė prie tragiš
kų konfliktų ir daugelio kraujo praliejimų, ir galop 
valdžia anarchistus paskirstė tarp kitų salų.

Kadangi mirtingumas tose salose pralenkė viso 
pasaulio mirtingiausias šalis, tai bolševikų vyriausybė 
pasirinko tą vietą ir savo pačių partijos nepatinka
miems nariams nusikratyti. Žymus skaičius tų draugų, 
kurių komunistai dėl kažin kokių priežasčių norėdavo 
nusikratyti, kas met buvo čia siunčiami. Apsauga įves
ta su visomis žiaurenybėmis. Vyrai ir motęrys čia bu
vo mušami ligi mirties, šimtai nuogų ir alkanų išvija- 
mi į speiguotus tyrus ir palikti mirti nuo sušalimo. 
Tūkstančiai prieškarinės Rusijos intelektualų tose kan
čiose patys nusižudė, tame tarpe daugelis žymių moks
lininkų ir artistų, kui'ie nepakėlė gyvenimo tose žvėris- 
koše sąlygose.

Patys bolševikai mėgsta piktintis Italijos fašistų 
pragaru, Lipari salomis. Jei Lipari salos yra tikras 
pragaras, kokį tik Dante galėjo įsivaizduoti, tai bolše
vikų Solovecko salos visokį pragarą pralenkia. Kada 
nors ateinančios kartos įvertins dabartinių sužvėrėju
sių dvikojų gadynę ir jų pragarus ant žemės.

450 milijonų gyven
tojų valstybės 

provincija

PUPŲ, GAOLIANO IR 
KUKURUZŲ ŠALIS

Paslaptingieji Rytai. Kinija ir 
jos provincija Mandžurija. 
30 milijonų darbininkų, ne
žinančių apie šventes. Pupos 
—maistas, goalinas — ku
ras, kukuruzų stiebai — sta
tybos medžiaga. Didelis dar
bas—menkas maistas. 60-ties 
patiekalų pietus, valgomi iš 
atbulo galo. Vietoj šaukšto, 
peilio ir šakutės — trys ša
kaliukai. Sriuba “samavore”, 
pečius pašonėj. “ChĮopuško- 
mis” vaiko piktas dviasias. 
Charbinas ne Kaimas — ne- 
tdri... medinių trotuarų...

Tolimieji Rytai...

Rytai. Tolimieji/ rytai. Tai 
vardąi, kurie europiečiui nie
kuomet neturi visai aiškios są
vokos, kuriuos gaubia lyg pa
slaptis, lyg misticizmo skrais
te, lyg kaž koks milžiniškas 
kinetines (NB—kinai—kineti
nė energija) energijos šaltinis, 
lyg kaž kas tokio, ko bijo vi
sas pasaulis, bet kas tuo tar
pu verda savo syvuose...

Ir nežiūrint į kasdienines 
radio telegramas bei ilgesnes 
informacijas, vis dėlto Tolimų
jų Rytų gyvenimas sunku sau 
aiškiai įsivaizduoti. .

Todėl tur būt neapsiriksime 
norėdami gerbiamuosius skai
tytojus painformuoti apie tą 
Tolimųjų Rytų 450 milijoninės 
valstybės provinciją, kuri pa
skutiniuoju laiku buvo atkrei
pusi viso pasaulio dėmesį kai
po vieta, kurioj įvyko nūn jau 

baigiamas likviduoti, SSSR 
konfliktas su Kinija, būtent — 
painformuoti apie Mandžuriją. 
Gal Japonijos karo dalyviams 
tai sukels atminty blunkančių 
atsiminimų, gal kam suteiks 
naujų žinių, gal kas pastebės, 
kad svetur gyvenama visai ki
tu gyvenimu, negu pas mus ir 
sukels naujų minčių, —■ už vi
sa tai tenka tarti ačiū tam 
gerb. asmeniui, kuris apvažia
vęs visą pasaulį ir apsistojęs 
Kaune, maloniai sutik’o pasida
linti žiniomis, įspūdžiais', bet 
kurio vardas tuo tarpu lieka 
neskelbiamas.

Mandžurija

Tai Kinijos provincija šiau
rės rytuose. Pietuose ji susi
lieja su visa Kinija, o iš kitų 
pusių rubežiuojasi su Sovietų 
Rusija. Mandžurija — Kinijos 
respublikos dalis', kurią valdo 
viršininkas, dabar Dzan-šu- 
Elan, sūnūs nužudytojo gene
rolo žan-Zo-Lino (čangtsolino). 
Jis tiesioginiai priklauso nuo 
Mukdeno, o šis savo eile, nuo 
Šanchajaus. Mandžųrijos val
džia visiškai lojali centralinės 
Kinijos valdžiai ir vykdo Go- 
mindano (demokratiškai tau
tiška partija) planus, kurių 
vyriausias tikslas — vieninga, 
savarankiška, visiškai laisva 
Kinija.

Šalis

didžiulė ir turtinga. Turi ne
blogą dirvą; daug akmenio 
anglies, kuris yra kasamas ke
liose kasyklose; turi daug miš
kų, kuriuose yra net tigrų.

Svarbiausis maisto ir preky
bos produktas yra pupos. Drą
siai galima pasakyti, kad Man
džurija gyvena iš pupų ir ver
čiasi pupomis. Kasmet iš Man- 
džurijos eksportuojama užsie
nin milijonai pūdų pupų.

Pupos, pupos, pupos!..'

Pradedant spalių mėn. ir 
baigiant gegužės mėn. kasdien 
išvežama po 1000 vagonų pu
pų. Eksportas eina dviem krip- 
tim — į Vladivostoko ir Eger- 
šeldo uostus, o iš ten į Japo
niją, Angliją.

Pupos sunaudojamos gamin
ti tekniškam aliejui, išspaudos 
pašarui. Krašte yra didžiuliai 
fabrikai, kurie pupas mala, va
ro aliejų ir k. Be to, Mandžu
rijoj auga goalianas, kurio sto
ri stiebai eina kurui, ir kuku
rūzai. Daug veisiama kiaulių, 
avių. \

Ne visi šalies turtai išnau
dojami. Dabar susirūpinta ap
gyvendinti laisva žemė, kurios 
Mandžurijoj dar labai daug, ir 
iš Central i nes Kinijos gabena
mi Mandžurijon kiniečiai be
žemiai.

Gyventojai 

didžiumoje kiniečiai, tačiau tu
ri skirtingą kalbą, papročius, 
savotišką kultuvą ir ypatingas 
gyvenimo sąlygas. Yra ir japo
nų. rusų ir kitų europiečių — 
anglų, prancūzų.

Mandžurijoj dabar yra apie 
20—30 milijonų gyventojų iš 
visų 450 milijonų visos Kinijos 
gyventojų. Mandžurai yra pri
mityviškos kultūros žmonės'; 
arčiau miestų gyveną šiek tiek 
kulturiškesni.

Kaip Mandžurai gyvenia?

Dvejus ’ metus išgyvenau 
Mandžųrijos kaime ir turėjau 
progų prisižiūrėti mandžurų 
gyvenimui. Tai nepaprastai 
darbingi, išimtinai ištvermingi, 
milžiniškai kantrus žmonės. Jie 
dirba be poilsio nuo ankstyvo 
ryto iki vėlyvo vakaro — išti
sus metus. Nes reikia žinoti, 
kad šventadienių jie neturi ir 
švenčių nešvenčia. Darbas be 
paliovos.

Tiesa, jie turi per metus po
rą švenčių, kurių didžiausia 
Naujųjų metų. Ji tęsiasi visą 
mėn. (neturtingi trumpiau) ir 
baigiasi maskaradu karnivalu, 
laike kurio visas miestas skam
ba nuo pukštynių (chlopuška) 
trenksmo. Visi, kas gyvas, 
tranko pukšynes; pašaliečiui 

atrodo, lyg miestą kas puola.
Pukšynių trenksmu, mand

žurai tiki, išvaiką piktas dva
sias...

Laike to karnavalo visi žmo
nės vaikšto su liktarnomis, vi
si namai apšviesti, upė iliumi
nuota, triukšmas, klegesys, 
linksmybė... Einama į svečius, 
rašoma raudoni laiškai, susi
taikoma. Didelė tai šventė.

Mandžurai gyvena

lūšnose — fanzose — supinto
se iš kukuruzų stiebų ir aptep
tose moliu. Gyvenamas namas 
iš dviejų dalių — virtuvės, ku
rioj įmūryta katilas ir dalies, 
kur valgoma ir miegama. Map- 
džurai miega ant narų, po ku
riais yra krosnis, goaliano stie
bais (tai jų kuras) šildoma.

Mandžurai valgo

— neturtingieji, darbininkai: 
daržoves, pupas, gaolianą, ku
kurūzą, kiaulieną valgo tik tur
tingi. šiaip mandžurų maistas 
labai menkas ir negausingas. 
Darbas baisiai didelis, o mais
tas visai menkas, ir jie moka 
tenkintis. Nepaprastai kuklus, 
nereikalaujanti žmonės.

Turtingi, žinoma, kitaip mai
tinasi. Pietus, kurie neturi 50- 
60 patiekalų, ne pietus. Visi 
kieti patiekalai smulkiai su- 
piaustyti, sukapoti, ir valgoma 
šakaliukais, trimis siauromis 
balanėlėmis, ne, šaukštais ir k. 
Pradedama nuo saldaus, vaisių

Andrejs Upits

Vaivorykštes Tiltu
Iš latviško verti Emilą Skujenielu

(Tąsa)

“Stovėti už sienos ir sudaryti 
opoziciją — juk tai lengviau sis 
darbas. Bet jei pažiūrėsime į 
praktiškąjį darbą, tai pasirodys 
visai kas kita!”

Robertas užsirukė cigaretą. 
Nuo .nervingųjų pirštų krūpčio
jimų Žiemelis suprato, kad jis 
kiek sujaudintas.

“Ak, prie ko čia praktiškas 
darbas! Demokratines idėjas, 
tas mes statome pirmoje vieto
je.”

Žiemelis irgi įsikarščiavo.
“Butų gerai, jei jus tą dary

tumėt!”
Mandelis ramindamas padėjo 

jam ranką ant peties.
“Demokratai mes esame visi, 

pone Žiemeli. Tikėk Tamsta 
manimi, tas skirtumas visai ne 
toks jau didelis. Pagyvensi 
Tamsta, pamatysi, kaip gerai 
mes galėsime susiprasti. Idėjos 
skaldo, bet bendras darbas jun
gia. Taip pat turime gyventi 
visi — ar aš ne, ar Tamsta...?”

Roberto cigaretas čirškėjo ir 
durnais lindo į akis.

“Ponas Žiemelis visai ne 
toks. Aš esu įsitikinęs, kad su 
ponu Žiemeliu mes sugyventu- 
mėm. Bet už jo juk stovi kiti... 
asmenys. I>eja, jis pasidavęs į- 
takai.”

“Taigi, sakyk, pone Žiemeli, 
kaip Tamsta ten gali painiotis 
su tais socialistais? Ką — so
cialistai! Kai aš turiu prieš sa
ve dorą socialistą, tai žinau, su 
kuo turiu reikalą. Bet tie, pa
kalikai, dviveidžiai, vėjo rodyk
lės be nugarkaulio... šiandien 
jie demokratai, ryt — socia
listai, poryt — komunistai...”

“Bet leisk Tamsta! Bet ar 
Tamsta pats savo laiku nebu
vai radi kalų-demok ratų parti
joje? Dar aštnonioliktais me
tais spalių mėnesį Tamsta iš 
ten išrinko tarybom”

“Taigi, taigi! Bet radikalai- 
domokratai buvo pilietinė .parti
ja. Tuomet ji turėjo savo reikš
mę. Dabar, Ikai turime saVo 
savistovę, nepriklausomą vals
tybę, visi piliečiai turėtų susi
jungti. Latviai, nacionalistai e- 
sa/me, ir daugiaus nieko.” ‘

Dabar tai Žiemelis buvo 
smarkiai sujaudintas.

“Taip! Bet kai aš norėjau 
pastoti į '“Tarpininką?... kai aš 
[prašiau kredito Rytų-V'a'karų 
banke — tai ne. Tada aš nebe- 
nacionalistas...”

— atvirkščiai, negu europie
čiai. Vietoj duonos — pampuš- 
kos. garu iškeptos tešleles.

Sriubos paduodama... virdu
ly. Virdulys ypatingas, iš ke
lių vertikališkų dalių, kurių 
kiekviena turi kranų. Ant sta
lo sriubos virduly verda: ko
kios nori — prašau...

Valgių skaičiuje daug tau
tiškų — trepanga, lotoso lape
lių sriuba ir k. Geria hanšą ir 
alų — visa karšta.

Mandžųrijos centras yra 
miestas

Charbinas — Fu-Dzi-Dzian

Charbinas — europietiška da
lis — turi apie 150,000 gyven
tojų; Fu-Dzi-Dzian — kinietiš- 
ka dalis — turi virš milijono 
gyventojų. Tai moderniškas, 
sparčiai augantis miestas. Kaip 
sparčiai auga, galima turėti 
supratimą iš to, kad jis teturi 
vos apie 30 metų amžiaus.

Charbinas — Fu-Dzi-Dzianas 
turi mek sfal'tuotas gatves, 
tramvajų, elektrą ir kita. Ja
me išeina 6 dienraščiai rusų 
kalba, 2 — anglų, 1 — vokie
čių, o yra dar kinų, kinų, japo
nų, lenkų ir k.

Yra politeknikos', juridinis ir 
mokytojų institutai. Miestas 
turtingas, gyvenimas virte ver
da. Kodėl? Jis prie didžiausios 
Mandžųrijos gyvybės arterijos
— Rytų Kinų geležinkelio, ku
ris yra didžiausis turtų šalti
nis. [“L. U.”]

Robertas jį nutraukė.
“Kodėl Tamsta painioj iesi 

su aferistais... kriminalistais, 
kurie net randasi po slapta po
litinės apsaugos priežiūra? Ar 
Tamsta gali būti -tikras, kad jie 
nėra čion atsiųsti su tam tik
rais uždaviniais? Aš Tamstos 
vietoje bučiau atsargesniu...”

Jie turėjo pasikalbėjimą nu
traukti. Įėjo Sudrabs su Blu
kiu. Tuoj aus už jų deparUphen- 
to atstovas Kluga, Sudrabo 
žentas, oficialus ir susilaikan
tis su visais. Žiemelis nusiste
bėjo, kad ir jam paspaudė ran
ką. Dar sustojo ir truputį pasi
kalbėjo.

“Tai gerai, kad ir Tamsta 
atėjai. Mes ministerijoje laiko
mės tos nuomonės, kad toki 
plati įmonė, kaipo “Tarpinin
kas,” privalo turėti bendrai na
cionalinę bazę. Jei įmonės dar
buotės plotas apima visą Rygą 
ir dalinai visų Latviją, tai joje 
turi būti atstovaujamos visos 
politinės grupės. Kitaip kyla 
tik bereikalingas -trinymasis 
ir nesantaikos, kas ardo ramų 
darbą. Ramus, taikingas dar
bas—tai vienintelis, kas mums 
dabar reikalingas. Už Tamstos 
stovi tam tikra grupė, Tamsta 
turi savo laikraštį — Tamsta 
čia gali būti naudinga jėga. 
Labai naudinga jėga...”

Dabar vėl Sudrabs purtė 
Žiemelio ranką.

“Sveikas, pone Žiemeli! Man 
begalo .malonu, kad ir Tamsta 
ateini iš tos nesutaikomosios 
opozicijos pusės. Gana jau 
esate mums neteisingai užpuo
lę.”

“O jus man? Ar aš jau se
nai nebuvau užsirašęs į na
rius?”

Sudrabs žvilgterėjo atgal ir 
prišliaužė arčiau.

“Aš žinau. Mes čia turime 
tokių elementų, kuriems asme
niniai interesai artimesni, nei 
visuomenės reikalai. Bet reikia 
tikėtis, kad dabar dalykai pa
ims kitą kryptį.”

Ir dar arčiau.
(Bus daugiau)

' ATĖJO “Darbininkų Bal
sas”, politikos ir visuome
nės laikraštis, leidžiamas 
Rygoje. Kaina 3 centai. Ga
lima gauti “Naujienose”.

ATĖJO “Kultūros” No. 5. 
Galima gauti “Naujienose”. 
45c kopija.
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Pirmadienis, liep. 14 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Susivienijimo byla 
dar kartą atidėta
šeštadienį, liepos 12 dieną, 

vėl buvo padėta kalendoriau 
bolševikų byla prieš Susivieni
jimo viršininkus.

Kadangi šiuo laiku teisėjas 
Feinberg buvo atostogose, tai 
bylos klausyti teko teisėjui 
Klarkovvskiui.

Bet bolševikų advokatai, 
ažuot varyti byla pirmyn, krei
pėsi j teisėjų prašymu atidėti 
nagrinėjimų dar 30 dienų.

Pildančiosios tarybos narių 
gynėjai (advokatai) tačiau už
protestavo. Todėl bylos nagri
nėjimas atidėta tik 10 dienų.

Tai jau trečią kartą buvo 
ši byla atidėta. Pirmiau, du 
kartu, bolševikai prisipažino 
teisme, kad jų skundas neturi 
pamato ir gavo teismo leidimų 
pataisyti skundų — kiekvieną 
kartų po 10 dienų. Dabar jie 
patys prašė duoti jiems laiko 
ne»t 30 dienų skundui pataisy
ti.

Atrodo, kad bolševikams tik
rai sunku yra sutaisyti toki 
skunda, kuris galėtų išlaikyti 
teismo reikalavimus.

Pažiūrėsime ką jie pasakys 
ketvirtų kartą. Rep.

West Pullman
Susivienijimo Lietuvių Ameri

koj 55 kp. narių žiniai

S.L.A. 55 kp. valdyba atsi
meta nuo S.L.A. centro ir taip
gi rengias visus kuopos narius, 
gyvatiškai iš SLA. išsivest, pas 
komunistus. x

Šitoks kuopos Valdybos el
gęsis yra neleistinas. Jei val
dyba ir jiems pritariantys na
riai. nori pasitraukt iš S’.L.A. 
ii- eiti prie komunistų, mes kuo- 
pos nariai nieko prieš tai ne- 
ilurime, bet kad musų kuopos 
valdyba nori ir mus sykiu nu- 
sivest, tai mes turime pasaky
ti tiems svieto lygintojams, kad 
mes esame S.L.A. nariai ir pa
siliksime jais.

Paskutiniame S.L.A. 55 kp. 
susirinkime laikytame Liepos 
5 d. \Vest Pullman Park sve
tainėj, valdyba pasakė, kad iš 
narių surinktas mokesčius ne- 
siųs S.L.A. centrai), o pasiliks 
kuopoj iki teismas užsibaigs. 
Tada kuopa vėl spręs kas rei
kia daryti.

Reiškia, jei teismas užsibaigs 
greit, ir komunistai jj pralai
mės, tada kuopa spręs, kas rei
kia daryti. O ar kuopa nuta* 
re, kad nesiųsti Centrai) pini
gų? Ne, tik valdyba nutarė.

Todėl ir teismą pralaimėjus, 
kur jie sako, kad kuopa spręs, 
tai vėl viena valdyba pasakys, 
kad jūsų pinigai perduoti Nau
jai Komunistiškai S.L.A. Val
dybai, kuria išrinko Meldažio 
svetainėje.

Atsižvelgiant j tokius komu
nistiškos musų kuopos žygius, 
kurie stato pavojui) visus kuo
pos narius, nustoti visų teisių 
S.L.A. kaip gavimui pašelpos 
ir įnirusiems pomirtinės ir tik 
dėl to, kad kuopos valdyba 
yra komunistai, jokiu budu ne
leist inas dalykas. Musų sumo
kami pinigai turi būt siunčia
mi centrai).

Bet kada mes tokį reikala
vimų statome Valdybai pavie
niai, jie nieko nepaiso, tik pa
sityčioja iš pavienių narių rei
kalavimo.

Todėl S.L.A. 55 kp. nariai 
rimtai pasvarstykime kok; 
priemonių mes turime griebtis 
i ieš toki diktatoriška Valdy
bos elgesį. Kada kuopa narių 
raokesties nesiųs Centrą n, reiš
kia, visus reikalus pertrauks su 
centru.

Tai kaip bus su sergančiais 
nariais arba kurie apsirgs? Kaip 
su jų pašelpos gavimu bus? 
Beabejo, tokie nariai negaus 
pašelpos. Tada musų valdyba 
pasakys, kad centre sėdi suk-' 

čiai apgavikai, na ir mes tu
rėsime su tuo sutikti, — kų 
kitą darysi, jei nepasirūpinsi
me kuopoj dalykus sutvarkyti 
kaip ištikrųjų turi būti.

Man rodosi, kad mums tėra 
viena išeitis iš tų keblumų, ku
riuos mums kuopos valdyba 
daro, tai išsirinkti tam tikrus 
žmones, kurie sutinka pildyti 
S.L.A. įstatus, kad jie musų 
mėnesinius mokesčius centrai) 
pasiųstų ir kitokius kuopos rei
kalus tvarkytų.

Apie tai pasvarstykime na
riai.

Antanas Narbutas.

Burnside
Lygybę norėjo padaryti

Birželio 30 dieną, apie 3 va
landa nakties, keturi juodi bro
liai atvažiavo dideliu vežimu 
pas Burnsidės piliečius ir su
stojo ties namais 9546 La\v- 
rence avenue. Jie norėjo kon
fiskuoti visą, kas tik stuboje 
randasi. Bet savo laimei savi
ninkai laiku pastebėjo, ir juo
di broliai turėjo nešdintis nie
ko nepešę. Juodi broliai nu
dūmė savais keliais, keikdami 
šį surėdymą ir piliečius, kad 
pastarieji nesidavė ekspropriįlo
ti arba padaryti bolševikiška 
lygybę.

Tai dar pirmas toks atsiti
kimas, kad juodi broliai lan
kytųsi šioje kolonijoje tokiais 
“svarbiais reikalais’’. Ši kolo
nija iki šiol buvo liuosa nuo 
juodų brolių;-*jie čia negyve
na, ba jų nejsileidžiama. Maty
ti, kad jie buvo atvažiavę iš 
toliau, kaip svieto lygintojai.

J. S.

Komunistų išvažia
vimas

Po priedanga Apšvietus ir 
Dailės Draugijos komunistai 
buvo surengę išvažiavimą lie
pos 6 dieną prie 87 ir Maple 
avenue.

Šitas išvažiavimas skiresi 
nuo kitų tuo, kad jame nebu
vo nė Andrulio, nė Siurbus, 
kuriems būdavo mokama po 
$10 ir daugiau už jų pliauš
kimus, ba draugija ir taipjau 
stambiai aukoja juodųjų brolių 
organui.

Išvažiavime žmonių buvo ma
žai — apie pilnas šimtas. No
rėta gauti naujų narių. Kas 
tik atsisakė, rašytis, tuos iš- 
pravardžiuota. Teko nuo ko
munistų net ir pačioš tos drau
gijos nariams.

Žinoma, toks bolševikų el
gęsis draugijos naudai neišei
na. Ant. M.

CHICAGOS ŽINIOS 
Chicagos sveikata

AGNIEŠKA MISEVIČIENE

(Jifterija 6, 
measles 3, plaučių uždegimu 3, 
skarlatina 3, tubcrkuliozu L

Nubudę liekame 
Sunai, Dukterys, žentai 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Ežerskis, tel. Blvd. 9277

Sveikatos departamento biu- 
letenas pataria kreiptis į svei
katos inspektorių P. Brecken- 
cidge, jei piliečiai turi skundų 
dėl nešvarumo jėlų, išmatų etc. 
Inspektoriaus telefonas yra: 
Yards 0005. Arba galima- ra
portuoti inspektoriaus ofisui, 
kinis randasi adresu 337 Swan 
street.

Gyventojai esantys 22-roje 
\vardoje tais pačiais reikalais 
•turi kreiptis į inspektorių Char- 
’es Bromberg; jo telefonas yra: 
Lawndale 1436; inspektoriaus 
ofisas randasi adresu 3035 W. 
26th street.

Piliečiai gyvenantys 11 \var-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 13 d., 1^15 valandą ryte, 
1930 m., sulaukus 60 metų am
žiaus, gimus Kaltinėnų mieste
ly ir parap., Tauragės apskr. 
Amerikoj išgyveno apie 20 me
tų. Paliko dideliame nubudime 
tris sunuš — Juozapą, Fran- 
ciškų ir Aleksandrą, dukteris— 
Bronislavą Petrokienę, žentą 
Tamošių, Zofiją Kolyčienę ir 
žentą Juozapą, seseries dukte
rį Bronislavą Mogobenę, žentą 
Vincentą ir anuka Eawardą. 
Kūnas pašarvotas randasi pas 
žentą T. Petroką. 8462 S. Vin- 
ccnnes Avė., iki seredos po 
piet, tada bus perkeltas 4358 
S. Cabfornia Avė.
Laidotuvės įvyks ketverge, lie

pos 17 dieną, 8 vai. ryte iš žen
to J. Kolyčiaus namų. 4358 S. 
Cabfornia Avė., Brighton Park, 
į Nekalto Prasidėjimo P. šv. 
parapijos ba* tyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
veliones sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Agnieškos Misevi
čienės gimines, draugai' ir pa
žįstami iš Indiana Harbor, St. 
Charles, Chicago ir kitu mies
tų esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Sveikatos Departamento biu- 
letenas praneša, kad praėjusią 
savaitę sirgo užkrečiamomis li
gomis: 21-oje \vardoje — dif- 
terija 7, tuberkuliozu 2; 12-to- 
je wardojc — dt f tori j a 2, plau
čių uždegimu 4, skarlatina 3, 
•tubcrkuliozu 2; 22-j e vvardoje 
— difterija 2, plaučių uždegi
mu 1, tubcrkuliozu 6, whoop- 
ing cougb 1, skarlatina 1; 11- 
toje Nvardojc

doje turi kreiptis į inspektorių 
Mary Setters; jos ofisas ran
dasi adresu 613 West 29 st., 
tol. Victory 6603.

» » »
Maisto 'biuras, veikiąs svei

katos departamento žinioje, už- 
girė lietuvio, Joseph Balčuno, 
krautuvės užlaikymą — taip 
švarų krautuvėje, kaip gerumą 
parduodamų joje produktų. 
Balčuno krautuve randasi ad
resu 3200 So. Lowe avenue. 
Tai yra Grocery & Meat Mar- 
ket. ’

Chicagoje 400,000 len
kų ir 200,000 juodukų

Chicago cenzo komitetas pa
skelbė svetimtaučių tautinį 
santykį Chicagos mieste. Ne
paprastai didelis prieauglis ra
sta pas lenkus, kurių 1920 me
tais buvo 137,611 ir šiemet jau 
yra 100,000! Tie skaičiai nėra 
visai tikri, bet yra netolimi tik
rumai.

Juodukų 1920 metais buvo 
109,158 ir šiemet yra 200,000. 
Vokiečiai paaugo per tų laikų 
iš 112,288 ligi 350,000. Airišiai 
paaugo iš 56,768 ligi 175,000. 
Švedai iš 58,563 ligi 175,000. 
Čekoslovakai iš 50,392 ligi 150,- 
000 suvirsti. Dainai iš 11,268 
ligi 30,000. Grekai iš 11,546 
ligi 60,000. Italai, iš 59,215 li
gi 150,000. Meksikonai iš 11,- 
141 ligi 30,000. Japonų yra tik 
apie 300, ir kiniečių apie 2,- 
353.

Kur lietuviai, kurie giriasi 
turį virš 100,000? Kaip “tau- 
tiškiausia” lietuvių kolonija be
ne bus jau ištautėję? O gal tar
pe tų 400,000 reikia ir lietu
vių ieškoti? Kam nežinoma, 
kaip mielai lenkai lietuviams 
“patarnauja”.

JUOZAPAS ŠNECKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 12 dieną, 1 valandą ryte, 
• 1930 m. Gimęs Raseinių apskr., 
. Juibarko parapijoj ir mieste. 

■' Amerikoj išgyveno 18 metų. 
Paliko dideliame .nuiiudime mo- 
terj Oną, po tėvais Matukaite, 

' 2 dukteris — Martą ir Antani- 
■> ną, sentų V. Lewandowski, 3 

sūnūs — Vincentą, Juozapą ir 
Stanislovą, 2 brolius — Vincen- 
tą ir Joną, seserį Julijoną ir 

, gimines. Lietuvoj motiną Bar
borą ir brolį Pranciškų. Kūnas 
pašarvotas randasi 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuves įvyks utarninke, 
■ liepos 15 d., 8 vai. r^feųiš Eu- 
. deikių. koplyčios į š'sąjKo Kry- 
' žiaus parapijos bažTųrią, ku

rioje atsibus gedulingos pamal-* 
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas Į Šv. Kazimiero 
kapines.

- Visi a. a. Juozapo Šneckaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

’ Nuliūdę liekame 
Moteris, Dukterys, Sunai, 

Žentus, Sesuo, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
' borius Eudeikis, tel. Yards 1741

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

SpeclallatM gydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti neralSjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mana. Mano pilnas iterzamlnavl- 
mae atidengė jueų tikrų lira ir jei aš apsi- 
imeiu jus rydyti, sveikata jums surryi. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSerzaminavlmo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvrife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

’atarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage. eleetrie

blankets ir
Moterim ir 

merginom pata
rimai dovanai.

Graboriai
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
X. *

CHICAGO.

TI).LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu atsmaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street
Canal 8161

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musą patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime iilaida užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabu išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Akių Gydytojai

Dr. JOHN SMETANA

Optometristas
Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukotas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skiltų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

Graboriai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46t> St.

Telefonas
Boulevard 6203

1327 So. 4«th Ct.

Telefonas
Cicero 8724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOfOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neivuotu- 
mo. skaudama akių karkti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

-------- o—------  
Tel. Yards 1829 

dr: g. serner 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvl 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandom nuo 10-12, 1-3, 7t9 

Res.: S>06 Wcst 69th St., 
Vai. huo 4 iki 6 vai. vakare.

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apfa jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyka egzamina
vimą, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iŠ namų i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai___

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

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

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

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 6640 S. Mąplewood Avė.

Telefonas Repubbc 7868

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 Te). Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėboj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai .
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antra ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Sena# ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Mi|waukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai. t 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Bramnrick 4983
Namų telefonas Brunsvick 0597

Ultravioletini iviesa ir diathermia
-------O

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III.
------ O-------

OflHO Telefonai Vlrglala 0080 
Bea. Tel. Vaa Barei 6808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoa 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki ♦ ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom ano 10 iki 12 dle- 

•#. Mamų oflaaa Kortb Nida 
3413 Franklin Blvd. 

Valaadoa 8:80 iki p :8O vakaro
-------O-------

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Weste#n Avenae 

Tel. LafayettJ 4146 
VALANDOS: f

nuo 9 iki lu valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro - -- ,Q----  —

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Rezidence Phone Henilock 7691

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELISLIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avcnae

Ant Zaleskio Aptiekos
CHICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedtlioj pagal sutarti

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo lt iki 12

..ę.yįyjy j.?L-
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. IIERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SRore 2238 ar Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS .
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų liiot 
OFISO VALANDOS)

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

Phone Midivay 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nodė!. nuo 10 iki 12,
Rez. Teleųhone Plazs 3202

5

Įvairus Gydyjpjaj 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 

senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stata Bankų

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOSi
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 Iki H 

Nedėboj nuo 2:80 iki 4:80 po piet
Telefonai Cana] 0464

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, . 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėbomis ir šventad. 10—12 dieng
.-■.L.:,______  j ___ t_____

‘ Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn StM Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810
Va!.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėbomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin «2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI T?

11 S. La Šalie Street, 
Room 1701 

Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St.

Room 928 
Tel. Franklin 4177 

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava.

Tel. Pullman 5954
Nuo 3 iki 9 vak. ir Suimtomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Iieavitt St. 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

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

Narnų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1

Telephone Roosevelt 9990 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V? W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

Tel. Randolph 5L‘>0 *
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 SO. DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St.

Tiktai pagal sutarti 
Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 So. Rockwcll St.
Tel. RepubUc 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš kelionės po 
Europą

Dr.Jau aną sykį rašiau, kad 
S. A. Birenza, chicagietis, 4608 
So. Ashland Avė., išvažiavo 

Europon studijoms, šiomis die
nomis gavau nuo jo tris atvi
rutes, kuriose jis rašo:

“Birželio 21, 1930, Vienna, 
Austrija. — Aš atlankau vi
sas klinikas, kuomet tik lai
ko turiu, šiame puikiame me
dicinos mokslų centre — Vie
noje. šis miestas labai man pa
tinka savo puikumu ir artis-, 
tiškumu.”

“Innsbruck, 
Jio 28, 1930. 
čionai vienai 
me traukinio, 
nuveš j žinomą lošimą—“Pas- 
sion Play”, Oberammergau, 
Vokietijoj. Labų dienų vi
siems.”

“Oberammergau, Vokietija, 
birželio 28, 1930. — Šį vaka
rą, subatą, laukiame didelės 

parodos suvažiavusių svečių 
5,000 asmenų, kurie atvažiavo 
čia pamatyti “Passion Play”. 
Visos rezervuotos vietos šiam 
lošimui jau išpirktos mėnesis 
laiko atgal, šiame mirsite gy
ventojų yra tiktai 1,500. Lo
šimas prasidės nedalioj, 8 vai. 
ryto, ir tęsis iki 6 vai. vaka
ro, su pertrauka užkaiuĮžiams. 
Tai yra išdidus ir tikrai iškil- 
imingas spektaklis. Labų dienų 
visiems. — Dr. S. A. Brenza.”

Tai taip šauniai praleidžia 
Dr. Brenza atostogas Europo
je. — A. žymontas.

Vokietija, birže-
— Apsistojome 

dienai ir laukia- 
kuris tiesiai mus

.. ... . , 
rojęs kaip ir nelaimę. Važiuo
damas valtele, jis pasviro per 
daug į vienų pusę ir — van
denin, ir gražiai, povai leid
žiasi dugnan.

Kilo sujudimas tarpe tų, ku
rie įvykį matė. Jie išsigando, 
kai kurį gal skausmas pervė
rė.

Reikia tečiaus pasakyti, kad, 
anot draugo, kuriam pats Ru
peika savo įspūdžius papasako
jo, jis, Rupeika, neturėjęs ne 
trupučio tokių nesmagumų, ko
kius pergyvenę buvusieji sau- 
gesnioj vietoje.

Iš karto, girdi, lig nesmagu 
buvę. Bet greitai 
žymiai pagerėjusi, 
siekęs dugną, ji ir 
gi pasirodžiusi.

Auksinės žuvytės 
jj, upės deivės pasirodžiusios 
buriu, atsiradusi taipgi 
žin kur 
deivė, su 
ties.

Smagu
Lietuviai turi pasakų apie 

upių, jurų i,r ežerų merginas. 
Kurie neturėjo progos ilsėtis 
jų prieglobstyje, tie abejoja to
mis pasakomas, (prasimanymu 
vadinas jas.

Bet pa klauskite St. Rupei
kos, o jis pasakys jums, kad 
vandens merginos tikrai yra 
i.r kad... skęsti ne taip jau pri- 
klu, kaip kai kurie' įsivaizduo- j 
ja. Paklauskite!

O ir gyventi ten... anapus 
nėra taip nemalonu, kaip kar
tais esti šičia. Jis žino, jis bu
vo šiapus ir anapus ir gali kai-1 
'bėti

jo padėtis 
ir kol pa- 
visai sma-

apsupusios

ir viena-kita 
kuria turėjęs

ir malonu.

Šičia ir anapus
“Naujienose” jau buvo mi

nėta, kad liepos 4 dieną musų 
brolis lietuvis, St. Rupeika, tu-

iš ka- 
žemės 
pažin-

autoritetingai. Rep.

Kensington
Smagus išvažiavimas

Praėjusį sekmadienį, Gečo 
darže, Glenwood, Illinois, įvy
ko Brolių ir Seserų draugijos 
išvaživimas. Diena buvo graži, 
saulutė skaičiai
gija iš anksto tikėjosi turėti 
daug publikos.

švietė. Drau-

Neturintiems

MADOS MADOS MADOS

2846—Paskiausis žodis iš Paryžiaus. Elegantiška ir labai paprasta, bet 
gerai atrodanti suknelė. Galima siūdinti iš byle materijos, sunkesnės arba 
visai lengvos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20 metu panelėms.

Norint gauti viena ar daugiau virš r 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota b lanku te. arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago. III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No...................
Mieros ...... ... ....... .... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Atsakymas Į Kupreliškiečio Laišką
laiškas tilpo “Vilnies”

No. 12'5-me, gegužės 27 d.
š. m.)

“Vilnies” redakcija įdėjo tą 
laišką, stambiomis raidėmis pa- 
žymėdamai antraštę: “Nuomonė 
žmogaus, kuris moka blaivai 
žiūrėti.” Del tokio pasakymo 
kyla klausimas: Ar ir girtas 
būdamas moka blaivai žiūrė
ti?

O apačioje, irgi stambiomis 
raidėmis, laiškui daroma įva
das: “Nikolajevo kooperatyvas. 
Sabaliausko ir Bajorūno me
lai.”

Ir “Vilnis” paaiškina, buk ji 
dedanti Kupreliškiečio laišką 
dviem sumetimais: 1 
iparodyti, kas tie Sabaliauskas 
ir Bajorūnas yra per vieni (ai, 
ai, tik jau perdaug!); 2 —

manęs kartu. Bet kur tau! Jis 
išvažiavo visu mėnėsiu pirmiau 

Lietuvon.
Vėliau, parvažiavęs, radau jį 

rąstus piaunant pastogėje. Iš
važiuoti Amerikon jam nepa
vyko. Konsulas nedhvė vizos, 
nes jis neturėjo jokio paso.

“Vilnies” redaktorius nesu
prato tų “dviejų sesučių”, ir 
tur būt manė, kad Kuprcliš- 
kietis iš Nikolajevo piškina tuos 
laiškus. Kitaip jis nebūtų nė 
tokio prierašo dėjęs garbin
damas tokį pat pabėgėlį, kaip 
kiti, o kitus šmeiždamas.

Ir kurie pažįsta A. Valen- 
Amerikoje skaniai nu
neš ypatingu sumanu- 
nepasižymejo. Jisai iš- 
Amerikoje 25 metus, 
išmoko džiabo pasipra-

tęs misliji: Kuris čia iš jų yra 
iškliukagajlvis Kupreliškie- 
tis ar “Vilnies” rašytojas? Po 
plynių: Nikolajevo atmosfera 
prasta; čia jau jis neranda nė 
sodnų, nė miškų, ir sako, buk 
iš karto nė jam nepatikę... O 
vėliau patiko — ir išbėgo jis 
Lietuvon! Mat, tenai randasi 
Meganių sodžiaus ilgi krūmai, 
tai 
po 
no

CLASSIFIEDADS.
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Fin ančiai 
Finansai-Paskoloa

tą, tai

tur būt kvaitinėja dabar 
juos, svajodamas apie ma- 
“nedorybes”.

(Bus daugiau)

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomia mtneain*- 
tnis mokestimia.

Mes taipjau perkame morgiėiua ii 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

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

automobilių buvo paimta tre
kas, kuris! vežė per dieną žmo
nes į išvažiavimą.

Vieta išvažiavimams gera. Yra 
platformė šokiams. Yra nema
žai ir medžių, kur galima pa- 
aunksnyje tyru oru pakvėpuo
ti.

Jau pirm dvyliktos valandos 
buvo daug publikos privažia
vusios. Pradėjus muzikai grot 
šokius, jaunimas šoko, linksmi
nos. Čia pat buvo baras su 
šaltais gėrimais, sušilę galėjo 

| atsigauti. Buvo ir užkandžių, 
išalkę galėjo pasistiprinti, žo
džiu sakant, išvažiavimas buvo 
prirengta gerai. Svečiai visi 
pasitenkino juo. Temstant 
skirstėsi namo. Draugija tu
rėjo nemažai išlaidų, bet ma
nau jai liks ir pelno.

Apie pavakarį peštynės išti
ko. Už jas draugija neatsako. 
Kas nori, tas gali pasipešti ir
pasilinksminti. Pagaliaus gal (^ur būt pagirti), kad Kū
ne draugijos' narės ir buvo ką preliškietis arba Antanas Va- 
pešesi. Aš, neužgaudamas drau- Men^ mokąs, jų supratimu, 
gijos, papasakosiu kaip buvo, p^iivai ^protauti. 
Dvi leidės jau iš seniai sker- ' ....
savo viena ant kitos. Didesnė | ?.on* tai Jo raugai 
leidė, stipri, 
turi dirbti dirbtuvėje, o maža-i 
jai moterėlei nėra laiko dirbti. , 
Tvirtoji moteris, jasdamąsi,! . * 
kad ji esanti skriaudžiama, su’ Ljno 
manė atsimokėti. Paėmusi už L'“\itų smogenis ekzamenuo. 
plaukų mažąją, it katė pelę, Ljau.” liet dabar tai atrodo, 
šeria per nugarą, sakydama: Įka(| ga]gjo tame klausime būti 
Ar dar lysi prie mano draugo! ir pamat<); juk SVeikas žmo- 
0 ši verkia: Atsiprašau, dova- gUs, nors jam ir nepatiktų ki- 
nok, daugiau taip nebus. Bai- įas asmuo, negi kalbės per laik- 
giantis šitoms peštynėms, žiu- raštį, kad kieno nors čeba'tai 
riu į kitą pusę —gi du vyrai |ne atrodė pagal jo skonį, 
susipešė. Pešėsi kaip gaidžiai.
Vienas kitą “išsirupužiavo”.

Negražu, kad taip daro lietu
viai. Primink jiems užsipre
numeruoti laikraštį, arba kokią 
knygelę perskaityti, tai atsa
ko: kokia ,girdi, nauda bus iš 
to. Nauda butų štai kokia: 
nereikėtų peštis išvažiavimuo
se. Tokie peštukai daro sar
matą draugijai ir visiems lietu
viams.—Buvęs. #

Bet kuomet sugrįžau 
i, su 

•i i jis susitikdavo, klausė
- ~ |ar Valentas nenukalbąs

buk tai buvę pradėta šne
kat! pas jį ne viskas na- 
Atsakiau: “O paraliai ji 
juk aš nesu specialistas,

So. Chicago
Fanatikų darbai

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 74 kuopa turėjo mėne
sinį susirinkimą liepos 2 die
ną.

Narių į susirinkimą atsilan
kė ne daugiausia.

Turėjo būti išduotas rapor
tas iš Susivienijimo Seimo. Na, 
ir pradėjo A. Pažarskas šmeiž
ti Pildančiųjų Tarybų ir vary
ti agitaciją už komunistų pa
statytą raudonąją tarybų. O 
jam gelbėjo M. Muiža.

Nariai pastebėjo, kad komu
nistai seniai proto neturintys. 
Vaje tu mano, kaip pradėjo 
bolševikai visokiais balsais plū
sti iš juodųjų brolių žodyno, 
kas tik ant liežuvio pakliuvo, 
tai nors ausis užsikimšk vata.

Mat, Pažarskas yra pas ko
misarus ir S.L.A. 74 kuopos 
sekretorius, o Muiža yra tos 
kuopos pirmininkas.

Diskusuota kam tokias auk
štas asabas prašalino iš Seimo 
už triukšmo kėlimą. Mat, juo- 
du seimavojo pas komunistus 
ir komunistams jie aukų mal
dauja.

Nariai turėtų apsisaugoti to
kių paukščių ir neduoti jiems 
aukų nė iš kuopos iždo, nei 
pavieniai. -

Pastaba: A. Pažarskas lai
ke Seimo vežė tokius žmones 
i Seimų, kurie nepriklauso nė 
Susivienijimui Lietuvių Ameri
koje, ir sodino delegatų eilė
se. - R.

Fram Youth lo Age
Yra trys suokus periodai mo
teries gyvenime: kada mergaltS 
subręsta į moterį, kada moteris 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidur} amžiaus. 
Tais laikais Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound pagelbsti 
atstei^tl normale sveikatą ir 
gyvumą.

LYDIA E. PINKHAM’S 
VEGETABLE COMPOUND 

1)1 X L. PINKUAM MI I). l'U, 1 X \\ XI XSS.

'Chica- 
kuriais 
manęs, 
nieko;

“Vilnies” redakcija ragina 
savo skaitytojus atidžiai per
skaityti tą laišką ir surasti ant 
kiek Bajorūnas apšmeižęs So
vietų Sąjungą ir jos valdžią per 
“Naujienas”.

Laišką Kupreliškietis prade
dąs nuo tų dviejų “pabėgėlių”
— K. S. ir iM. B. Bet visiems 
lietuviams yra žinoma, kad grį
žusių lietuvių iš Rusijos ran
dasi ir Chicagoje, ir Clevelan- 
de, ir Brooklync po keletą. Iš 
laiško gi atrodo, kad tik Sa
baliauskas ir Bajorūnas pabėr 
gę. O kur yra tas “blaivai pro
taująs” A. Valentas? Ne jo 
“sesutės”, kurių jis neturi, nė 
jis pats nerašo, kur jis dabar 
randasi. Seserį jis tik vieną te
turi, ir ta dabar Lietuvoje sy
kiu su juo gyvena.

<♦ M I
Gerbiamieji, dalykas šitoks 

buvo. Aš visai nemaniau rašy
ti prieš tuos šmeižtus, kuriuos 
“Vilnies” redakcija prirašė apie 
mane. Bet nekuric draugai ir 
pažįstami reikalauja, kad pa
sakyčiau teisybę, nes, girdi, 
žmonės įdomauja. Susitikau pa
žįstamų, jie ir klausia: Kur tei
sybė; vašiai “Naujienose”, na, 
o dabar “Vilnyje” kitas visai 
kitaip rašo.

Taigi turiu pasakyti, kad nie
kuomet pirma nerašiau į “Nau
jienas” ir Sovietų Sąjungos ne- 
šmeižiau. Kas buvo pasakyta, 
tai “Naujienų” žmogaus. Fak
tais darodau, kad teisybė. Ti
kiuos, kad neatsiras ne vieno 
žmogaus, kuris darodys kada 
ir kur šmeižiau Sovietų Sąj un- 

|gą-
Taipgi aš vienas nuvažiavau

— mėnesiu paskiau. Visus ra
dau jau dirbančius. A. Valen
tą sergantį radau. Kada nu
ėjau pas jį, tai radau gulintį 
be sveikatos. Jis grįaudingai 
išstūmė žodžius: Tai, brolau, 
pasmirsti reikės čionai.

Žinot, kaime šilta; atidarai 
langus tai musės ir lendai prie 
tavęs; nepaiso, kad ir sergi. 
Bet aš padrąsinau jį tada, o 
vėliau tas pats Sabaliauskas, 
kurį dabar šmeižia nuvežė pas 
daktarą. Valentas pasveiko, ir 
vėl dirbome sykiu.

Vėliau pamačiau, kad A. Va
lentas jau rengiasi išvažiuoti, 
(parduoda darbinius marškinius, 
Juodis nupirko gerus čevery
kus, lovų paklodes, kaldres 
(blanketus),. pančiakas.

Sakau Valentui: Tai jau 
trauksi?

O jis atsako: Ką čia, velnio 
—, matosi, kad nemožnės gy
venti.

Dar paprašiau palaukti (ir

m u jis 
gyveno 
Vargiai 
šyti, rusiškai nieko nesupran
ta, tai sekiojo paskui kitus. O 
Amerikoje visgi buvo pratęs 
gyventi prie parkių, maudytis 
vonioje, tai Nikolajeve, kur nė
jo, ten spiaudėsi — net sar
mata būdavo.

Dabar, kokius šmeižtus su
rado “Vilnies” redakcija? Gau
kite to laikraščio numerį 125- 
tą (gegužės 27 d. šių metų) 
ir pamatysite. Kalbamame Ku
preliškiečio laiške sakoma, ka( 
Sabaliauskas skupus ir kad ai
manavo, jogei viskas Rusijoj 
brangu... Vaje, vaje — ar gi 
tai ne “šmeižtas” prieš Sovie
tų Sąjungą?

Mat, atrodb, kad Valentai 
bagOti vyrai, nors varge mo
terį paliko. O betgi mėgina iš 
kitų tyčiotis. Bet jeigu mote
ris nebūtų nusiuntusi iš Ame
rikos pinigų, tai jis nebūtų 
galėjęs nė iš Rusijos išvažiuo- 

ir kalbėti: išsipardavęs 
mane atšvilps pas Ma- 
Chicagon ir apsirėdys.

viską, 
rijoną
Dabar bindzinčja. apskuręs Lie
tuvoje.

O kai dėl skolinimo drabu
žių' • iš Zdramavičienės tai ne 
teisybe. Zdramavičienė jau daug 
metų (Rusijoj, ji ir negali tu
rėti geresnių drabužių.

Toliau jis pats, Valentas, sa
ko, kad Daubaras baręs kam 
važiavo Rusijon; kad nepripra- 
site... Tai ir suprask: jeigu iten 
taip į'crai ir gražu, tai ne pri
prasi gyventi!

Ve tau ir “proto blaivybė”! 
Ir prisipažįsta, kad ir Dauba
ras turėjęs tiesos bardamas.

. Toliau Valentas (arba Ku- 
preliškiėtis) rašo jau apie Ni
kolajevo “atmosferą”. Porskai-

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nauja serija 

sideda su Liepos Ima diena, 
bar laikas pradėti taupyti kaip su
augusiems taip ir vaikučiams.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų visuo
tinas pusmetinis susirinkimą^ įvyks 
July 17 d., 1930, Lietuvių Auditori
jos svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
7:30 vai. vakare ant 1 lubų. Būtinai 
atsilankykite į ši susirinkimą. Taipgi 
ateidami i susirinkimą atsineškite 
atvirutę kaipo ženklą, kad esate loto 
savininkas-kč, nes be atvirutės nebu
site įleidžiami i susirinkimą.

Nut. Rast. J. Zalatoris.

pra- 
Da-

Keistuto Skolinimo ir Budavojimo 
Bendrove Nr. 1 laikys savo metini 
susirinkimą penktadieny, liepos (Ju- 
ly) mėnesio 18 d„ 1930 m. Chicajros 
Lietuvių Auditorijos svetainėje, ant 
pirmų lubų, 3133 So. Halsted St. Su
sirinkimas prasidės 8 vai. vak. Visi 
nariai ir narės pribukite laiku, nes 
bus rinkimas direktorių sekančiam 
terminui. —J. P. Ewald.

L. A. P. Janitorių Kliubas laikys 
savo mėnesini susirinkimą koperaty- 
viame name, 6201 So. Kimbark avė., 
janedėly, liepos 14 d., 8 v. v. Kvie
čiame visus janitorius atsilankyti j 
susirinkimą ir kurie neužsimokėję, 
užsimokėkite užsilikusius mokesnius.

Janitorių Kliubas.

ATIDARIAU
Ceverykų Krautuvę

Užlaikau čeverykus dėl visos 
Šeimynos.. Prieinamos kainos 
Užlaikau Irving Extra plačius 
čeverykus dėl Starkių moterų 
ir Kindergarten čeverykus dėl 
vaikų ir mergaičių, žalios sku- 
ros padais. Taipgi taisau senus 
čeVerykus. Kviečiu atsilankyti.
Frank Paulauskis

3109 Weat 63rd Street

CLASSIFIE D ADS.
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Paskolos suteikiama i vieną dieną 

2-RI MORGIČIAI
6 Nuošimčiai 

Mes perkajne real estate 
kontraktus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

Educational 
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7’O

Praktiškos instrukcijos, darbas ko 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankyki t arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous for Sale 
Įvairės Pardavimai

PIRKITE ANGLIS DABAR—Su
taupykite. Žemiausios vasaros kainos 
imant vežimais. Garsus Radimu Mine 
$6 su pristatymu, švarus rankomis 
išrinkti Lump $7.50 su pristatymu. 
Telefonuokit Govalis, Boulevard 1036

ATOSTOGOS tęsis nuo bir
želio 30 iki rugpiučio pirmai 
dienai.

Fumished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

patogumais; su valg-iu ar be valgio. 
Prieinama kaina. 4449 S. Halsted St.

PAMOKOS prasidės rugpiu
čio pirmą dieną. Bus mokina
ma dienomis ir vakarais. Už
sirašyti galite bile kada.

RENDON kambarys su valgiu 
Marąuette Park apielinkėj. Yra te
lefonas. Paul Gricius, 6614 South 
Sacramento Avė.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Personai

PAJIEŠKAU Navickio, paeina iš 
Gelsodžio kaimo, Luokės parapijos. 
Gyvena Chicagoje, turiu svarbu rei
kalą, meldžiu jis pats ar kas žino
te pranešti. Juozas Martinavičius, 
264Q W. 69th St. 2nd fl. užpakaly.

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

Business Service 
Biznio PatarnavimaB

NAMŲ REMODELIAVIMAS
Garažai, porčial, pamatai, sankrovų prie

kiai. kambariai bunralow vlfikose, stogų 
dengimas. ___

9UTAUPINKITH PINIGUS 
PASAUKDAMI MUS

Garažai nuo $15. Uždaryti porčial nuo $50.
Visą darbą galima padaryti su $5 Jmok8- 

jimu. Likusius mažais mėnesiniais iSmokėji- 
mais. Ateikite, rąžykite ar telefonuokite

ZELEZNIK CONST. CO. 
5201 W. Grand Avė. Tel. Berkshire 1321

. ----- o-----
PAIEŠKAU Agotos Shimanauskie- 

nes, 1923 m. gyveno 1011 Elizabeth 
St., Kenosha, Wis. Ji paeina iš ša- 
duvos. Meldžiu jos palios atsiliepti, 
arba kas kitas praneškit apie ją, pri- 
siųsdami jos adresą, už ką busiu dė
kinga. Mrs. Sophia Binkevičienė, 3313 
So. Lowe AveM Chicago, III.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

8147 S. Halsted St
Victory 7261, Res. Hemlock 1292

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS barberis; atsišau- 
kit greitai. 1951 Canalport Avė. Tel. 
Roosevelt 7706.

--------r—O-------------

MES pastatome garažius, porčius, 
remodeliuojame, suvedame plumbin- 
gą ir apšildymą. Jus nusistebėsite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 įmokėti, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
Mr. Bartunek, 5500 Norwood Park 
Avė. (N. W. Highway) Tel. Avenue 
860Q. Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

REIKALINGAS patyręs shoemake- 
ris. Atsišaukit po 5 vakare. 2709 W. 
71 St.

Help Wanted—Female
________D»rMninklp^Re!jkij>_______

REIKALINGA senyva moteris 
firidabojimui vaikų. Valgis ir guo- 
is. 4600 S. Wells St. Tel. Boule- 

vard’ 0755.

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

B. PELECHOWICZ, 
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

Business Chtaices 
P>rdavimni Bizniai

PARDAVIMUI Real Estate ofisas 
geroj apielinkėj. Pigi renda. 1826 So. 
Halsted St.

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Perfcraustpm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto į 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei- 
ai taisome stogus visokios rūšies, 

bile kada ir bile Kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge- 
riauiti d arba miestą. Kedzie 8468

PARDAVIMUI 40 akrų farma; 
pusė dirbamos, kita pusė miškas. 
Arklys ir kiti įrankiai, šalimais par
siduoda 77 akrai su budink ais ir gy
vuliais. Cash arba mainymui j namą.

Peter Lucas
R. 5, White Cloud, Mich.

Real Estate For Sale 
Namai-Žeme Pardavimui

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. Gro.vehill 1038

Paul M.’ Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, jfarmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
air yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

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.

PARSIDUODA Už SKOLAS
Dviejų augštų mūrinis biznio na

mas ant dviejų lotų; biznio gatvė 
prie gatvėkarių linijos. Bus par
duotas daugiausia įsiūliusiam už 
cash. Stverkitės šios progos.

Del platesnių žinių telefonuokite 
Yards 3092

AUTOMOBILIŲ PASKOLA 
Užsimokėkite savo taksus, bilas ar 
kokį konstrukcijos tikslą. Refinansa- 
vimas. Greitas, Konfidencialis. že
miausios kainos. Paskolos suteikia
mos tą pačią dieną. Specialė domė 
atkreipiama i tuos, kurie klausia Mr. 
Bagdonas.
MAJESTIC INVESTMENT CORP. 
105 W. Monroe St„ tel. Randolph 4364 
2139 S. Cicero Avė., tel. Rockwell 2000

AR SUGABŲS SU ĮRANKIAIS?
AŠ turiu 2 reikalingus nedidelio 

taisymo namus, kuriuos galima nu
pirkti labai pigiai. Jūsų darbas bus 
iriimtas kaipo pirmas jmokėjimas, 
ikusius gi labai lengvais išmokėji

mais. Del platesnių žinių prisiųskit 
tik savo var<|a. adresą ir telefono 
numerį, adresu;

Box 1215, 1739 So. Halsted St.

MEDINĖ bungalow 5 kambarių, 
varduosiu arba mainysiu ant ūkės; 
kaina $7500.00, furnasu apšildoma. 
28 E. 101 St., Chicago, III.


