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Lenkai Protestuoja Prieš 
Vokietijos Sienų Reviziją

Vokietija vis dėlto mano kelti Tautų Są
jungoje klausimą, dėl atidavimo Len
kijai Klaipėdos krašto ir uosto už Dan
cigo koridorių '

BERLYNAS, rugp. 17.—Vo
kietijos charge d’affaires Var
šuvoje padarė vizitą lenkų už
sienių reikalų ministeriui Za
leskiui atsakyti į Lenki jos aš
trų protestą prieš viešus Vo
kietijos okupuotų kraštų mi- 
nisterio Treviranuso pareiški
mus, kad Vokietija' reikalau
sianti savo rytų sienų revizi
jos.

kokius Treviranuso pareiški
mus Varšuva laiko “pasikėsini
mu prieš lenkų valstybės “vi
sumą”.

Kaip girdėt, atsakyme Za
leskiui Vokietija tikino, kad 
savo kalbose Treviranus kal
bėjęs tik apie sienų reviziją 
taikos keliu, o ne jėgos prie
monėmis.

Tuo tarpu Vokietijos kabi
netas per dvi dienas svarstė 
klausimą, ar ne patogu butų 
prašyti Tautų Sąjungos tary
bą, kai ji susirinks Genevoje 
rugsėjo mėnesi, kad ji imtų 
svarstyti klausimą dėl taikaus 
rytų sienų peržiūrėjimo.

G and h i reikalauja 
visuotinio balsavimo

Indijos klausimu
LONDONAS, rugp. 17. — 

Praneša, kad Indų nacionalistų 
vadai, po pasitarimo kalėjime 
su Mahatma Gandhi, įteikė In
dijos vicekaraliui lordui Irwi- 
nui laišką, kuriuo jie reika
lauja, kad Indijos klausimas bu
tų išspręstas pačiu Indijos žmo
nių referendumu. Patys Indi
jos žmonės visuotiniu balsavi
mu turį pasisakyti, ar jie no
ri, kad Indija butų Anglijos 
dominija, ar visiškai nepriklau
soma valstybė. O ligi įvyks vi
suotinis balsavimas, kad tuo 
tarpu butų sudaryta laikinė In
dijos valdžia.

Nacionalistų vadai savo laiš
ke sako, kad tik Anglijai pri
ėmus šitas sąlygas jie sutik
sią dalyvauti r o u n d table 
konferencijoj Ix>ndone ateinan
tį spalių mėnesį.

NEW YORKAS, rugp. 17.— 
Del nuolatinio laužymo kalėji
mo taisyklių ir bandymų su
kurstyti neramumus kalinių 
tarpe, Robert Minor, komunis
tų vadas ir kandidatas į kon
gresą, tapo iš VVelfare salos 
perkeltas i kalėjimo farmą Ri- 
kers saloj.

S&) R RSd
Chicagai ir apielinkei tedera* 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš dalies debesiuota; kartais 
gali būt lietaus; nedidele tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
mainosi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 67° ir 73° F.

šiandie saulė teka 6:00, lei
džiasi 7:48. Mėnuo teka 11:53 
vakaro.

Kaina 3c

Vokietija mano, kad laikas 
sienų revizijai jau pribrendęs. 
Santykiai tarp Lietuvos ir Len
kijos pastaruoju laiku esą pa
gerėję. Gali būt, kad ginčas 
dėl Vilniaus tarp jųdviejų bu
siąs išlygintas tam tikrais te
ritoriniais nusileidimais ir sie
nų pakeitimais. Ir vokiečiai 
mano, kad tai butų patogus 
laikas pakelti klausimą dėl ga
limumo vadinamą Lenkų ko
ridorių perkelti į rytinį Prū
sų pakraštį [vadinas, atiduoti 
lenkams Klaipėdos kraštą ir 
uostą!] ir tuo budu atsteigti 
Prūsijos visumą.

Vokietijos ambasadorius Pa
ryžiuje, von Hoesch, tuo da
lyku turėjo pasikalbėjimą su 
Franci jos užsienių reikalų mi- 
nisteriu Briandu, bet gavo šal
tą atsakymą.

šiuo tarpu Rytų Prusnose 
lankosi .Jungtinių Valstybių 
ambasadorius Sackčt, tyrinėda
mas Lenkų koridoriaus ir ša- 
ligrečių kraštų problemą.

5 žmones užmušti 
aliejaus gabenamam 

laivui sprogus
JACKSONVILLE, Fla., rugp. 

17. '— Vietos uoste vakar va
karą įvyko aliejaus gabename 
laive Brilliant sprogimas, ku
rio penki įgulos žmonės buvo 
užmušti, o kiti du pavojingai 
sužeisti.

Kilęs dėl sprogimo gaisras 
laivą visai sunaikino.

‘Surpaipės’ sprogi
mas N. Y. virto ‘re

voliucija’ Rusijoj
Praeito balandžio mėnesį, 

kaip žinia, New Yorke po 
Broadway, ties 35ta gatve, įvy
ko “surpaipės” sprogimas, ku
ris išdraskė šaligatvio dalį.

“Išeinąs Leningrade komuni
stų žurnalas “Stroika” gegužės 
mėnesio numery įdėjo to men
ko incidento atvaizdą, paimtą 
iš vieno New Yorko laikraščio, 
ir atvaizdo apačioj padėjo šito
kį parašą: 
“BOMBARDAVIMAS BROAD- 

WAY!
“Anapus vandenyno, tame 

‘demokratijos’ krašte, šiandie 
verda didelis socialis neramu
mas, pasireiškiąs pavidale dide
lių streikų, demonstracijų ir 'at
skirų teroristinių aktų. Kas yra 
tų teroristinių aktų kaltininkai, 
ligšiol dar nebuvo surasta. Pra
eitą balandžio mėnesį Broad- 
vvay, svarbiausioj New Yorko 
gatvėj, vieną dieną sprogo 15 
bombų. Sprogimai sukėlė bai
siausio sumišimo ir padarė di
delės žalos — kaip matyt iš 
šio atvaizdo.”

Du lakūnai užsimušė 
aeroplanui nukritus
TEMPLE, Tex., rugp. 17.— 

Jų aeroplanui nukritus netoli 
nuo čia, George Williams, 45, 
aeroplanų inžinierius, užsimu
šė, o pilotas Clyde Moore, 25, 
mirtinai užsigavo.

Chicago, III. Pirmadienis, Rug pintis-A u gust 18 d., 1930

[▲tluutic and Pacific Photo]

Kinų Hankovo miestas, i kuri, pasak pranešimų, artinasi komunistų armija. Ilankovas yra, svarbus pramonės miestas Jang- 
tse upėj, svetimų kraštų pirklių ir misijų centras.

Rusų tremtinio laiš
kas ant atgabento iš 

sovietuos rąsto
NEW YORKAS, rugp. 17.— 

Ant vieno iš sovietų Rusijos 
atgabento miško rąsto buvo 
netikėtai surastas išbraižytas 
visas laiškas, kuriame aprašo
mas tragingas likimas rusų 
tremtinių, dirbančių žiemių Ru
sijoj miško kirtimo ir krovi
mo į laivus darbus.

Laikraščiai sako, kad neti
kėtas to laiško suradimas ir 
buvus pirmutinė kampanijos 
prieš sovietų miško įsileidimą 
priežastis.

Vienas darbininkų, Paul At- 
wood, pastatytas sergėti atga
bentą į uostą rusų mišką, ne
tyčia' pastebėjo, kad vięnas rą
stų buvo išmargintas kftž-ko- 
kiais ženklais. Kadangi jis ne
galėjo tų ženklų išskaityti, tai 
pasišaukė kitą darbininką, ru
są, kuris rašinį perskaitė.

■Rašte pranešama, kad rašąs 
vienas tremtinių, dalyvaująs 
sovietų miško krovime į laivą. 
Jis norįs papasakoti pasauliui 
apie baisius kentėjimus, ku
riuos kenčia rusų tremtiniai, 
pasmerkti katorgos darbams. 
Jie dirbą apsikarstę vienais 
skarmalais, rankas ir kojas ap
sivynioję ryzgaliais. Maisto vie
toj jiems duodama po gabalė
lį suplėkusios duonos ir puode
lį vandens.

Rašytojas sako, kad jis du 
kartu bandęs per sargus pa
siųsti laišką į užsieni, bet ne
pavykę. Tad jis sugalvojęs ra
šyti ant nutašyto rasto.

■ ■ ■■ ■ ■■ ............. —•

Kiek Dėdė Šernas iš
leidžia pinigų vieš- 

keiams
WASHINGTONAS, rugp. 17. 

— Naujiems vieškeliams steig
ti ir seniems taisyti federali
nė valdžia išleidžia didžiausias 
pinigų sumas. Ir kas metai iš
leidžiama vis daugiau.

Oficialiomis žiniomis,*per pa
starus vienuolika metų vieške
liams federalinė valdžia išlei
do bendrai daugiau kaip 4 bi
lijonus dolerių, tiksliai — $4,- 
043,351,000.

1919 metais naujiems fede- 
raliniams vieškeliams steigti ir 
seniems tajsyti buvo išleista tik 
$3,752,750, o jau pernai me
tais išleista $101,212,185.

Be federalinės valdžios, kiek
vienas atskiras štėtas taip pat 
kas metai išleidžia milijonus 
dolerių naujiems savo štėto 
vieškeliams steigti ir seniems 
gerinti. I

f I

Nusižudė Chicagos 
skerdyklų magnato 

sūnūs
NEW. YORKAS, rugp. 17.— 

Vakar vakarą čia vienoj pri
vatinėj sanatorijoj nusišovė 
William E. Swift, 35 metų am
žiaus, Chicagos skerdyklų mag
nato Swifto sūnūs.

Nusižudėlis buvo alkoholi
kas, ir sanitorijoje buvo lai
komas per pastatus aštuonis 
mėnesius.

Persai įteikė Tur
kams ultimatumą

Reikalauja, kad kovojanti kur
dus turkų kariuomenė aplei
stų persų žemę

LONDONAS, rugp. 17. — 
Londone gauta žinių, kad Per
sų Tabrizo distrikto komen
dantas gavo instrukcijų įteikti 
Turkų baudžiamosios ekspedi
cijos prieš kurdus vadui ulti
matumą, kad jeigu jsibriovusi 
per sieną turkų kariuomenė 
tuojau neapleis persų teritori
jos, tai Persija laikys tą isi- 
briovimą karo aktu ir puls tur
kus.

Santykiai tarp Turkijos ir 
Persijos pasidarė dar labiau į- 
tempti, Turkijai vakar 'atšau
kus iš Teherano savo ambasa
dorių ševoketą.

Girdėt, kad Turkijos prezi
dentas Kemalis prašęs buvusį 
Afganistano karalių Amanullą, 
kad jis tarpininkautų kilusiuo
se tarp turkų ir persų nesu
sipratimuose.

Per audrą perkūnas už
mušė tris žmones

BOSTON, Mass., rugp. 17.— 
Massachusetts ir Conneoticuto 
valstybėse vakar siautė smarki 
vėjo, lietaus, ledų ir perkūni
jų audra, padariusi, kaip ap
skaičiuoja, apie milijoną dolerių 
žalos.

Windsore perkūnas, trenkęs i 
vieną pašiurę, užmušė tris žmo
nes, kurie ten buvo pasislėpę 
nuo audros.

Trujillo — naujas Do
mingo prezidentas

SANTO DOMINGO, Domin- 
go Respublika, rugp. 17.—Va
kar čia įvyko naujo Domingo 
respublikos prezidento, gen. 
Rafaelio Trujillos, inauguravi- 
mas. Naujas prezidentas yra 
dar tik 37 metų amžiaus.

Viceprezidentu lieka buvęs 
laikinis prezidentas Rafaelis 
Urena.

Iš sovietų kasyklų 
pabėgo 40000 badau
jančių angliakasių

RYiGA, rugp. 17. — Maskvos 
Pravdos pranešimu, per pasta
rus tris mėnesius iš Doneco 
anglies kasyklų pabėgo 40 tūk
stančių darbininkų dėl to, kad 
angliakasiai nebuvo aprūpinti 
maistu. Metę darbą kasyklose, 
jie išbėgiojo ieškotis darbo ir 
duonos kitur.

Sovietų darbo ir apsaugos ta
ryba dėl to nutarė mobilizuo
ti keletą dešimčių tūkstančių 
beturčių Ukrainos valstiečių, ir 
vietoj pabėgusių angliakasių pa
statyti juos dirbti valdžios ka
syklose.

%Del bado Doneco krašte, “če- 
kos” agentai areštavo koopera
tyvų valdininkus, kurie buvo 
apkaltinti dėl maisto pristaty
mo sabotavimo. Dešimt jų, pa
sak Pravdos, dėl stokos jų nu
sikaltimo įrodymų, buvo nutei
sti nuo dvejų iki trejų metų 
ištrėmimo i koncentracijos 
punktus.

Pravda prisipažįsta, kad Do
neco angliakasiai badavę per 
keletą savaičių.

Šiaurės Kinų sukilė
lių armija sumušta
Išvyto iš Tsinano gen. Jeno 

armija neteko dviejų trečda
lių kareivių

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
17. — Gauti tiek iš Nankino, 
tiek iš Peipingo pranešimai sa
ko, kad šiauriečių sukilėlių ka
riuomenė Šantungo fronte ta
po skaudžiai centralinės Kinų 
valdžios kariuomenės sumušta. 
Sukilėlių vadas, gen. Jen Hsi- 
šanas, neteko beveik dviejų 
trečdalių savo armijos.

Manoma', kad ši didelė cen
tralinės valdžios pergalė reiš
kia greitą viso šiauriečių ge
nerolų sukilimo susmukimą.

Sumušti ir išvyti iš Tsina
no, šantungo provincijos sosti
nės, kurią jie ilgesnį laiką lai
kė užėmę, sukilėliai turės trauk
tis j Tientsiną, arba atgal į 
Šausi provinciją.

Praneša, kad tiek Tientsine, 
tiek Peipinge viešpatauja di
delis nerimas centralinės val
džios priešų tarpe ir kad dau
gelis jų iš anksto jau ruošia
si bėgti.

Liepos 19 d., 15 vai. po piet, 
per Devinduonių ir kitų kaimų 
laukus perėjo audra su ledais. 
Apgadintas vasarojus ir rugiai. 
Už vis labiau nukentėjo taba
kas.

Dvi komunistės nuteis
tos dėl Amerikos flago 

išniekinimo
ELMIRA, N. Y., rugp. 17. 

— Taikos teisėjas William 
Westbrook nubaudė dvi komu
nistes, Miss Aileen Holmes ir 
M i ss Mabel Husą, po $50 pa
baudos pinigais ir po tris mė
nesius baudžiamojo kauntės ka
lėjimo. Abidvi jos buvo kal
tinamos dėl Jungtinių Valsty
bių vėliavos išniekinimo.

Miss Holmes ir Miss Husą 
buvo komunistų laikomos Va- 
nettene vaikų stovyklos ve
dėjos.

Garlaivis su 317 
žmonių pavojuje

4 laivai skubinas nelaimės vie
ton pasažierių ir įgulos žmo
nių gelbėt

ŠUVA, Fidži Salos, rugp. 17. 
— Ramiajame vandenyne, apie 
460 mylių į pietų vakarus nuo 
Rarotongos, Kuko salose, ne
laimė ištiko britų garlaivį Ta- 
hiti, plaukusį iš Wellingtono, 
Naujojoj Zelandijoj, į San 
Francisco. Kelionėje garlaivis 
buvo sužalotas, prarado vieną 
savo propelerių ir vidun ėmė 
veržtis vanduo.

Į garlaivio bevielį pagalbos 
šauksmą, nelaimės vieton sku
binas keturi garlaiviai, kurių 
arčiausias yra' norvegų krovi
nių garlaivis Penybryn.

Kadangi nukentėjęs garlaivis 
ėmė palengva skęsti, tai jo va
dyba įsakė pa'sažierius nukelti 
su pagalbos valtimis į van
denį.

Viso laive yra 175 pasažie- 
riai ir 142 įgulos žmonės.

Rusai apšaudė suo
mių laivą; Suomija 

protestuoja
HELSINKIS, Suomija, rugp. 

17. — Vienam Suomijos gar
laiviui plaukiant Suomių Įlan
kos vandeniu, iš sovietų Kras- 
naja Gorka tvirtovės imta j jį 
šaudyti. Laivas tačiau nebuvo 
kliudytas.

Suomijos vyriausybė instruk
tavo savo legaciją Maskvoje 
reikalauti, kad sovietų užsienio 
reikalų komisariatas dėl to in
cidento pasiaiškintų.

PERSIKĖLĖ MOKESČIŲ
* INSPEKCIJA

Šiandie Kauno miesto mo
kesčių inspekciją persikėlė iš 
Maironio gatvės į L. Al. 72 nr. 
į naujai remontuotus namus.

No. 194

Sovietų valdininkas 
sušaudytas už bėgi

mą užsienin
BERLYNAS, rugp. 17. — Iš 

Maskvos praneša apie sušaudy
mą sovietų valdininko Gurevi
čiaus. Gurevičius buvo sovietų 
petroliaus sindikato atstovas 
Latvijoje. Jis buvo atšauktas 
į Maskvą ir ten pareikalautas 
duoti kai kurių pasiaiškinimų.

Nujausdamas bloga; Gurevi
čius bandė slapta pabėgti iš 
Rusijos, bet buvo suimtas ir 
tuojau sušaudytas.

[Sušaudymas Gurevičiaus pa
rodo, dėl ko daugelis sovietų 
valdininkų užsieniuose, gaVę iš 
Maskvos įsakymą grįžti namo, 
atsisako įsakymo klausyti ir 
meta sovietų tarnybą. Jiems 
yra nukaltas ir specialus “ne- 
vozvraščencų”, vadinas, negrįž- 
tahčiųjų, vardas.]

Lietuvių komunistus 
“Daily Worker” kal
tina dėl šovinizmo

Amerikos komunistų partijos 
leiborganas “Daily Worker” ai
triai kritikuoja Chicagos lietu
vių komunistų laikomos valgy
klos vedėjus, kaltindamas juos 
šovinizmu.

Tas lietuvių komunistų šo
vinizmas pasireiškęs tuo, kad 
savo restorane jie, pasak 
“Daily Worker’io”, neleidę val
gyti negrams komunistams, da
lyvavusiems liepos 4 dieną įvy
kusioje Chicagoj bedarbių kon
vencijoje. r

Lietuvių komunistų valgyk
los valdyba; sako “Daily Work- 
er”, paaukojus 40 dolerių be
darbių konvencijos sušaukimo 
išlaidoms, bet negrams delega
tams liepus eiti į kitus resto
ranus^ valgyti.

21 asmuo prigėrė 
pervazui apvirtus

BELGRADAS, Jugoslavija, 
rugp. 17. — Dravos upėje, ne
toli nuo žurevicos miestelio, 
prigėrė dvidešimt vienas as
muo, pervazo laivui apvirtus. 
Tik penki keleiviai buvo išgel
bėti.

Nelaimė atsitiko dėl to, kad 
pervazo laivas priėmė daugiau 
keleivių, ne kaip jis galėjo pa
kelti.

Visi žuvusieji buvo grįžtan
tieji namo iš bažnyčios maldi
ninkai.

Prof. A. Voldemaro 
bylos

“R.” praneša, kad esanti at
naujinama byla už neatsiskai- 
tymą iš Kopenhagos laikų, ku
rioj tardymas esąs senai pra
vestas, tačiau tapus p. Volde
marui ministeriu pirm., ji bu
vusi atidėta ad calendas gre- 
cas.

O liepos 31 d. busianti na
grinėjama Voldemaro byla su 
pulk, štenccliu, kaip V. R. M. 
gen. sekretorium. Byla esanti 
uridiniai paini.

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

NAUJIENOS
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Kaip buvo ruošiamos pa-i 
rodos “prie ruskio ”

$ w fe

(Pagal rašytojo Eugenijaus Čirikovo apibraižą “Progresas”) <

Ar liepsi tamstai įpilti?
—Prašau!... , 
Sudaužę stikliukus, bendra

kalbiai srėbė po gurkšnį vyne
lio ir pasiškoitejo juo...

—Lyg kad truputį rūgštoka? 
—Taip... yra... Apsimokės, 

Pavėl vasi/jėvfĮ!... fiestas nuo 
savęs duos pehkioliką dvide
šimts tūkstantėlių... Ūž miestą 
aš laiduoju!... Na^ apskritis — 
penketą tiffestančiiį... šiai ir 
bus. Pajamos iš ©ksponehių, iš 
įėjimo bilietų... Galima tok 
jaukų, linksmutį restoranėlį pa
daryti... Che che che!...

Sukiku pasakyti, kas vertė 
pirklį Klionovą taip aistringa 
trokšti pąrodos, 'bet mintis apie 
ją nepasilikdama persekiojo j 
nuo io laiko, kai jis pravažiuo
damas pabuvojo pagodoje Orio 
miešte. Labai galimas dalykas, 
kad Klionovas norėjo garbės, 

j žinomybės, norėjo būti aprašo
mus spaudoje 'kaip “apsišvietęs 
veikėjas,” o gal būt, jame iš 

i noras padaryti 
gerą darbą miestui netiesiogi
niu keliu, apie save “primini
mų” kelių... Kaip tai nebūtų 

miesto nežinojo... Sakau, Šake- buvę, o Klionovas, kaip sako
ma, miegodavo ir matydavo pa
rodą ir visiškai nebedavė ramy
bės su ta paroda savo žmonai.

—O tu ką, Fiokla Stepany- 
dovna, išstatysi?

—Gana tau, dejuoto  jau! Su- 
sigėsk!... Kokia aš tau Stepany- 
dovna ?...

Tai paimsiu aš tave po ran
kele ir — į -parodą! Kitą dieną 
laikraštyje: “Vakar teikėsi ap
lankyti parodą musų gerbiamas 
miesto galva su savo teisėta 
įfti- — >99žmona...

—O tau tas ir patinka?...
—Prieis gubernatorius... Prie 

kepurės ranką pridės... Aš, ži
noma, grandinį užsikabinęs... 
Jis pagarbą ne man, o Ženklui 
atiduoda. Aišku, ir aš taip pat 

“su pagarba!”
šį kartą Niikanorui Ivanovi- 

čiui pasisuko valdybos pirmi
ninkas, ir jis, vietoje žmonos, 
vargino su paroda pirmininką... 
Bendrakalbiai jau baigė vyno 
butelį besikalbėdami 
rodą, bet Nikanoras 
nenorėdamas paleisit savo au
kos, pareikalavo naują butelį...

—Palauk, pakalbėsime! 
laikė jis bendrakalbį, apsvaigęs 
ir nepastebimai pradėdamas 
vadinti “tu.”

Pirmininkas, pataikęs valan
dėlę, pabėgo.

“Miesto galva”, sviruodamas, 
nuėjo išilgai didžiosios alėjos. 
Čia jis pagavo vietinio “Lape
lio” reporterį, familjariškai 
pagriebė jį po ranka ir nusi
tempė į akacijos krūmus.

—Nofs jus, velniai, tik ir ži
note, kad keikiatės, o vis tik aš 
spaudą gerbiu ir visuomet pa
siruošęs...

—Aš, Nikanore Ivanovičiau, 
su poniomis... Atsiprašau!— 
pabandė išsisukti reporteris.

Palauk!... Reiškia, reikalas 
yra!... Bobos nepabėgs, visuo
met su tavim liks...

Reporteris liūdnai ėjo paskui 
galvą, bet kai šis nutempė jį 
iš alėjos į krūmus, — instink
tyviai pašoko atgal 
kė:

—įKurgi tamsta

—O ką, Pavel Vasiljič, ko
dėl gi ir mums ko nors nepa
rodyti ?

—Tai yra kaip?...
Gi labai paprastai: parodė

lę padaryti, nors nedidelę... Vis 
tik ir mes ne karna siūti... Ne
reikia atsilikti...

—Ar moksliniai pramoninę?— 
su pašaipos atspalviu paklausė 
Pavel Vaąįljevič.

—Ne... Koks ten mokslas!... 
žemės nikio.. Rėdyba su dvari
ninkais, yra vis tik ir pavyz
dingų ūkių... Pavyzdžiui, tams
tos... O svarbiausia, juk reikia 
kuo nors apie save pareikšti?... 
Taip mes amžinai pralenkti pa
siliksime... žmonės rūpinasi, 
žmonės turi geležinkelius ir vi
sokią pažangą, o pas mus kaip 
buvo 
taip 
metų 
jokios 
kodėl ? 
pintis..
miesto galva Truščobinsko mie
ste... O į mane žiuri, akis pra- 
žiodę, lyg niekuomet ir tokio

žirniui viešpataujant, 
ir dabar... Aš štai 
ketveriukę esu galva, oi 
pažangos nematau... 01 

... Buvau išvažiavęs ru-
Persistatau: sakau, tijępyjų buvo

lė mums butų pageidaujama... 
Prisijungti prie pažangos... O 
jie: kokia ten Šakelė? Kam?... 
Nėra ko jums vežioti... O ko
de!?... Tupime — ir apie mus 
nei garso!...

—Taip... — susimąstęs, teis
damas iš po ūsų 
mėliits, tarė Pavel 
—-Musų rūpestis
žiuojamąją Šakelę 
kais... Nosis!...

—O tamstai butų neblogai? 
ką?... Tamstos dvarelis kaip tik 
šalia šakelės butų... Sėdai, din- 
din-din?... trrr... ir nuvažiavai, 
nuvažiavai! Po dviejų trijų va
landų namie, pas teisėtą žmo
ną!... Che, che, che!...

—Hm... ta—aip...
Duona neina pilvo ieškoti, 

Pavel Vasiljevič... Patiems rei
kia rūpintis.. Taip pat ir pa
žanga!... Ją už uodegos reikia 
pagauti, ir dar stengtis nepalei
sti! Che che che!

“Miesto galva” tvojo apskri
ties valdybos pirmininkui į ke
lią ir nusijuokė tuo sočiu pasi
tenkinimo ir pasitikėjimo savi
mi juoku, kokiu kvatoja sukio
ki pilvuzokai pirkliškai...

Bendrakalbiai sėdėjo miesto 
sodo jaukioje kertelėje, prie 
triukšmingos, ryškiai nušvies
tos stoties, skendusios žalume 
ir atrodžiusiame dabar kažin 
kokia pasakiška vaizduotės pi
limi, Bakscho šventykla... Juo
kas, kalbėjimas, bilijardo ka
muolių trinktelėjimai, kamščių 
šovimai, peilių džingėjimas, in
dų skambėjimas, orkestrionas, 
— kažin koks laukinis garsų 
šėlimas plito iš atidarytų, apa
kinamai nakties ryškių tamso
je stoties langų...

Tirštas akacijų krūmas den
gė vienišą žalią skobnelį su 
suoleliu. Čia šviečiant rožinės 
spalvos žiburėliui, kompanijoje 
su portveino buteliu, abu ben
drakalbiai jautėsi gerai, laisvai 
ir jaukiai... Smalsi žmonių akis 
negalėjo pamatyti pro tirštą 

. akacijų sieną, o tuo tarpu čia 
buvo puikiai girdimas kariškos 
muzikos orkestras, per kiek
vieną pusvalandį griežęs pol
kas, valsus ir šmotukus iš 
“Gyvybės už Carą”...

—O ar tamsta manei, 
pažanga pati tamstai 
lys?... Ne!... O štai padarysime

tabokos du- 
Vasiljevič. 

apie priva- 
nuėjo nie-

apie pą- 
Ivanovič,

ir pasitrau-

tempi ?
Manai, mu

šiu? Ne... Aš ne toks... Prašau, 
rašyk, keikis kiek telpa, aš vy- 

kad resnybei neimsiu skustis... Aš 
į burną spaudą vis tik gerbiu...

— Sėskis! — be apeliacinio 
parodėlę, o ten naikvynės namu-1 liepimo balsu tarė galva, sturn- m___________ • . ____________________ ... ... .......ką... Tamsta štai jau pasirū
pinai agronomų. Kiek apie tam
stą rašė?!... Ir tegul rašo! Te
gul žino, mato, atsimena!!...

—Apskritis sunkioje būklė
je... Pats tamsta žinai, kaip pa
veikė musų biudžetą visi tie 
/leužaugimai, neturėjimas pa
šaro...

—Niekai! Dievas duos dieną, 
duos ir pinigų... Che che che!

telejęs vietinio laikraštėlio 
bendradarbį į tą patį suolelį, 
nuo kurio pabėgo nesenai val
dybos pirmininkas.

Paskui galva pripylė į stikli
nėles vyno ir tarė:

—Sakyk “dėkui Dievui!”
—Kodėl taip?
- Bus tau uždarbis... štai jau 

parašysi kiek norėsi!... nura
minsi dvasią... Dabar kiekvieną
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Marion, tnd., kauntės kalėjimas', iš kurio andai baltųjų govėdos smurtu paėmė du 
negrų nusikaltėliu ir kalėjimo kieme medy pakorė.

dieną j valdybą bėginėji ir 
klausi “kas naujo” — o tuo
met, brolau, tik spėk rašyti!.-..

—O kas taip?
—«Na, išgerkime iš pačios 

pradžios!... Buk sveikas! Ra
šyk, stengkis, o jau mes tavęs 
neužmiršime!...

.......................«■■—■■ ■■■■■! ! I ■■ ■ |

Ilgai prieš -atidarymą Truščo
binsko mieste parodos “Pakal
nės’ kaimo seniūnas Mironas 
Matviejevas, pagal valsčiaus 
raštininko parėdymą, sušaukė 
suėjimą. Laikas buvo darbin
gas, karštas, todėl 
žmones buvo nelengva.

Mironas vaikščiojo 
mus ir 
nes:

-Ei, 
mie?

Pakeliama langinė ir 
iki juosmens aštuorierių metų 
vaikėzas:

—Tėtuko nėra, dėduti... Lau-

bildeno lazdele

Grigorij!... Kas

suvaryti

po kie- 
į langi-

yra' na-

išsikiša

gėlės buvo užpildę visak kerte
les gražių parodos paviljonų ir 
parodomųjų langų... čia buvo 
ir naujai išrastoji mašina, kuri 
pati sęjo, pati kirto, kūlė ir tik

—Ar neši jam pietus?
—Nešiu... Greitai bėgsiu: 

žiūrėk, kame jau saulutė?!
Pasakyk tėvui, kad į suėji

mą rytą ateitų, kad neišeitų j 
lauką! Iš rėdybos, sakyk, toks 
popieris atėjo musų įbrolį lie
čiąs... Labai svarbus, pasakyk, 
reikalas.

—Gerai, pasakysiu...
—Žiūrėk, neužmiršk! Taip ir 

pasakyk: ipopieris atėjo., iš rė
dybos...

Langinė buvo užtrenkiama, o 
Mironas ėjo toliau.

—Ei! Kas yra?
— Ko tau ? — atsako 

kieno liguista: 
balsas...

•—Atidaryk! Reikia!
Iš lango išsikiša 

barzdelė.
—A, tu, Kuzma., 
—Namie, Miron 

Karštinės nukamavo...

tu

kažin
nepatenkintas

rctutė aštri

namie!
M'a'tvieyč...

Nuvar-

laikraštininkai, 
— ar naudin-

žinoma!...
žmogų, kuris

Galva susidaužė stikliukais 
su reporteriu ir vienu gurktelė- 
jrmu išgėrė stiklinėlę.

Išgėrė ir bendradarbis.
—Kaip jus, 

manote: paroda 
gas dalykas?

—Kurgi ne!...
—Kolioti tą

padarys tą patį dalyką, ar gali
ma?...

—Kodėl gi kolioti būtinai?
—Taigi toks ir dalykas!...
—0 ką?
—Bus paroda!... štai tau ma

no ranka!... Aš nebusiu 
jeigu...
, —Ką gi, puiku...

—Bet tu kodėl man 
“puiku!”. r~ '/ 
laikys mane laikraštis? Ar taip 
pat užsipuls? Jums neįtiksi...

—Musų organas kiekvieną 
gerą, kilnų darbą palaiko... Ne 
žmones, o darbą...

A, ką tu niekus pasakoji! 
Darbą! Ar pats, ar ką, tas dar
bas pasidarys? Juk, žmonės gi 
jį dirbs?

—Žinoma, žmonės.., hm.
—Duok ranką!... Nors jus 

lojate, o aš miestui iš visos sie
los... Man nieko nereikia! Aš 
ir nuo algos, brolau, jeigu pa
norėsiu, — atsisakysiu... štai į 
kaip! Aš pažangai visuomet 
pasiruošęs...

Po dvejotos dienų po aptašy
tojo vakaro, vietiniame “Lape
lyje” pasirodė pirma pastabėlė 
apie busimą Truščobinsko že
mės ūkio parodą: “Mes girdėjo
me iš Visai patikimų šaltinių, 
tad musų gerbiamas miesto 
galva' N. I. Klionovas yra šuma- 
nytojas padaryti Truščobinsko 
mieste pirmą žemės ūkio paro
dą. Rytoj pakalbėsime smul
kiau apie tą simpatiškiausią ir 
naudingiausią kraštui sumany
mą, teikiantį garbės musų 
“miesto tėvui,’’ o kol kas tik 
pasakysime: gero pasisekimo!”

Ta pastebėlė taip, suteikė gal
vai tipo, kad jis tudjau pat pa
siuntė pakviesti valdybos sek
retorių “Platonyčių,” — kaip 
visi vadino jį jam nesant* —ir 
ėmėsi reikalo:

—Reikia, Maksim Platonyč, 
parašyti pranešimėlį apie paro
dą... Tik gailesnį, kad atstovai 
nesilaikytų prieš... Kad visa 
nauda iš parodos butų mato
ma...' O tai žmonės mėgsta pri
spaudę laikyti... Dvidešimts 
tūkstančių reikia prašyti...

—Galima...
—Ar įstengsi? O jeigu 

•tai paprašyk laikraštininko, ku
ris pas mus žinelių ateina... Jis

galva,

sakai
Tu pasakyk: ar pa

ir

ne,

puikiai, sklandžiai rašo. Aš ga
liu užmokėti, — naudingas 
darbas.

—Pats įstengsiu...
—Ne, pakviesk, broleli!... Jis

šunį tuose reikaluose suėdė... tik nekepė duonos kepalų, čia 
Prieš jį neįstengsi... . i buvo ir patobulintos stambių ir

Paskui galva' apvažinėjo vi-'smulkių naminių galvijų veis- 
sus įtakingiausius atstovus ir ,lės: nepaprasto didumo kiaule, 
apsirūpino jų visišku sutikimu; vos velkanti savo riebią mėsą, 
balsuoti už parodą, kas buvo, 
tarpe visai kito, nesunku, nes 
kiekvienas iš atstovų turėjo ką 
išstatyti...

Ištisus metus Truščobinsko 
miestas ruošėsi atidaryti paro
dą... Asmeniškos ir visuomeniš
kos kalbos, kalbos* su begaline 
daugybe žodžių: pažanga, kul
tuvą, civilizacija, žmonių gero
vė ir tt., visa' eilė straipsnių 
“.Lapelyje” su obalsiu:

“Sėkite tai, kas išmintinga', 
gera, amžina.”

Visi kalbėjo, 
apie tą didžiu

išdidus didingas žirgas ir stora 
karvė; buvo javų veislių sėk
los: Amerikos avižos, karališki 
rugiai, karališki miežiai ir tt.

Atlaike (padėkos Viešpačiui 
Dievui pamaldas, ir įvairiaspal
vės vėliavos iiškibo ant augštų 
pagaikščių virš paviljonų. Ka
žin 
rys 
bą, 
das
dalyvavusius iki galvos skaudė
jimo. Toje kalboje kalbėtojas, 
labiausiai, nurodinėjo į vyks
tančio įvykio reikšmę ir visų jo 
gyventojų krašto ekonomiška
me gyvenime...

Paskui sugriaudė kariškos 
muzikos orkestras ir atėjo ben
dras džiaugsmas.

le oks parodos komisijos na- 
pasakė progai tinkamą kal- 
kuri tęsėsi apie dvi valan- 
laiko ir nuvargino visus

—Štai ką, Kuzma: į suėjimą 
reikia rytoj!

—O ką?

—Iš rėdybos popieris atėjo... 
Raštininkas skaitė jį, — tik aš 
kažin kodėl nevisai supratau... 
Kažin koks pagerinimas mums.

—Duok Dieve!
—Tai ateik rytoj rytą!...
—Kaip nors atsivilksiu... Gal, 

lengviau pasidarys, atleis.
Taip Mironas apėjo visas tvar

kas ir visose vietose pranešė 
apie popierį iš rėdybos.

žinia apie tą popierį iš kaimo 
nuėjo vaikštinėti į laukus.

Kitą dieną diduma Pakalnės 
kaimo gyventojų buvo namie 
ir nuo 'ankstyvo ryto slankiojo 
gatvėse, kalbėdami apie “po
pierį iš rėdybos.” Del jo reikš
mės buvo nepaprasčiausiai 
sprendžiama.

—Sako, pagerinimas... Sako, 
sėklų išduos ir kito ko...

—Ne, kodėl 'sėklų ?! Juk, aš 
girdėjau, kaip raštininkas su 
uriadninku kalbėjo... Kažin ką 
apie gyvulius. Matomai, nori 
išduoti gyvulių...

(Bus daugiau)

RAUDONOJI GYSLA
Išgydoma be Peilio 

Už ŽEMĄ MOKESTI
Žlibumas, niežėjimas, kraujo 

tekėjimas, prasikišimas. Raudon- 
gyslių (pilės) arba kitu mėšlinės 
nesmagumų, padarome sveiku be 
pjovimo ar deginimo, ligonbučio 
arba sugaišinimo laiko darbe. 50 
metų pasekmingo gydymo atvežta 
iš rytų j Chicagą, garantuoju 
jums pasveikimo nuo 2 iki 10 sa
vaičių, Lengvais, nedideliais iš
mokėjimais. Ėkzaminavimas dykai. 
Vienos savaitės trytmentas dykai, 
dėl patikrinimo jus galimumo iš
gydyti, arba prisiųskit dėl 5 dienų 
namų pagelbos trytmento. DYKAI.

PILĖ DEPARTMENT, S-M-S.
HEALTH INSTITUTE, 
1869 N. Damen Avė.

Chicago, Illinois
Valandos 10 iš ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj 10 iš ryto iki 2 po pietų. 
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taitė ir rašė 
visuomenišką 

reikšmę, kurios yra visos paro
dos bendrai ir kokios busimoji 
Truščobinsko paroda bus atski
rai... Reikalų darytojai suplakė 
liežuvius, 'kartodami išmoktus 
sakinius apie parodos visuome
nišką vaidmenį, jos protinę ir 
dorovinę reikšmę visai sričiai, 
įtaką į apsisprendimą 
ventojų ir tt.

Klausant visas tas 
buvo galima pamanyti, 
sima Troščobinsk 
darys laimingą visą kraštą, o 
lo krašto kaimiečiai iš karto 
pasidarys protingi, bus augštos 
dorovės, nustos mušti savo bo
bas, nebevaikščios į smukles, 
Visi praturtės ir pasidarys ge
rais “mokėtojais”... O ir kaip-gi 
kitaip? parodoje buvo galima 
sužinoti, kad arti reikia visai 
ne dviragiu mediniu arklu, o 
geležiniu vienragiu; kad vieto
je to, kad berti javus ant že
mės kertant, lenkti kaip vežlan
kį nugarą ir teisti tiek daug 
laiko veltui, — galima dirbti su 
kertamąja mašina: ji švariai 
nukįrs, ir pėdus suriš, ir grūdo 
neišbers... čia buvo galima su
žinoti, kad liesos su gyslotais 
šonais ir nugraužtomis uodego
mis karvės ir arkliai — bloges
ni tiž grynos veislės Tyrelio 
karves ir veisliniai užaugintus 
kumeliukus... Bendrai, čia bu
vo galima daug ką pamatyti, 
sužinoti ir daug ko išmokti...

Po metinės rupšos paroda pa
minėjo savo atidarymo iškil
mes...

Tai buvo, 
tinio “Laipelio” kalba, 
tinė šventė skirta žmogt..... 
protui, taip sėkmingai plečian
čiam savo galią neklusnioms 
gamtos jėgoms, ir jos priešin
giems žmogui gaivalams...”

Įvairus “pasisekimai” ir pra
monės įvairiose ūkio šakose, j- 
vairių rųšių pažangos ir pažan-

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIREJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta .............................
1,054 patarimai kaiį) virti įvairius valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ........................ .............
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 ................................................... ..............
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...........
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................................................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ............................... ......... ........
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.
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KORESPONDENCIJOS Kas Dedasi Lietuvoj Panaši Mooney byla 
Lietuvoje

Detroit, Mieli
J. Ambroses šeimyna serga
Vienas chicagietis gavo ps 

Detroito laišką nuo žinomų 
veikėjo ir energingo laikraščių 
korespondento p. Juozo Am
brose, kuriame taip rašoma:

“Žinai ką, aš turiu pasaky
ti, kad nuo to laiko kai aš bu
vau Chicagoj, tai dar nebuvo 
musų nuomuose sveikatos. Pats 
turėjau pažeistą koją, bet jau 
baigė gyti kai atsirado trys 
votys viena po kitai: viena šo
ne, kitos ant abiejų rankų po 
vieną. Tos dar nespėjo išgyti, 
kai susižeidžiau tiesios rankos 
pirštą, ir tik per mažą plauką 
nenustojau piršto visiškai. Ne
spėjau pirštą sugydyti, kai kai
mynų vaikas bežaidžiant pa
leido mano vaikui su aštriu 
stiklu į. burną. Ėmė daug lai
ko ir daug kainavo, kol žaizdą 
užgydė. Tas dar nespėjo pa
gyti. kai kitas 
vaikas susirgo, 
go, kol daktarai
Dabar yra su virš savaite kai 
padare operaciją. Vaikas pra
dėjo sveikti, bet daktaras dar 
šešias savaites turės prižiūrė
ti kas antrą dieną. — Na, o 
ant galo dar paskutinė bėaa. 
Vakar parėjęs iš darbo radau 
moterį susirgus. Nuvežiau pas 
gydytoją, 
jęs, sako, 
tas...

Ale, ką 
juk ir savo bėdų turi, 
šiau tik dėlto, 
tum, 
nieko neparašau.
rš apsileidimo, tik iš negalėji
mo.

Kaip sekasi Lietuvai 
be konstitucijos

Čia kunigas papirko liudinin
kus, kad švenguagiškai liu
dytų prieš nekaltą žmogų.

Ir gerai. Lai kurias, lai or
ganizuoja, lai konkuruoja.

Bet tame dalykas, kad kon-į 
kuruoti nėr su kuo. Viduramy- 
žiu organizacijos susisuko sau

Koncentracijos stovykla ar 
inkvizicijos stovykla?

jaunesnysis
Ir sunkiai sir- 

surado ligą.

Gydytojas apžiurč- 
rodos, bus difteri-

čia tamstą varginti, 
Para- 

kad nemany- 
kad tik iš apsileidimo 

Visai ne dėl

Jūsų J. Ambrose.
“Naujienų“ štabas iš visos 

širdies linki gerb. Ambroscs 
šeimynai kuogreičiausia visas 
ligas nugalėti.

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

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

S. P. Kazvvell & Co
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

nantieji lietuviai pamatys, kaip 
atrodo Lietuvos spauda Vytau 
to Didžiojo metais.

kaip nepakankamai dar smar
ki. Tad pasiliks idomys ar- 
chyvai su išmargintais, iškar
pytais, perrašytais!, cenzorių 
batų suterštais puslapiais. Siū
lau, kad amerikiečiai suruoštų 
to pirmojo periodo spaudos 
parodą. Tada be daug žodžių 
patys pamatys dalykų, kurių 
viduramžiai dar nežinojo. Ka
da praeis Aravičiaus sloga, ta
da galima bus ir antroji paro
da surengti.

Tegul ir laisvoj šaly gyve-

spaudos neturėti, kaip turėti 
spaudos parodiją, kelis mizer- 
nus lapelius. įvairių . cenzorių 
suėstus', išskustus ir nupliek
tus, kaip silkininko kumelpalai- 
kės.

'Nebūtų stebėtina dar, jei 
musų taip brangiai kainavu
sią kol tapo atgauta spaudą 
užsėstų kokie beraščiai igno- 
rantaų kurie patys pasirašyti 
nemoka. Betgi Lietuvos spau
dą kaip ir visą jo kulturinj gy
venimą paraližavo ir suėdė ne 
kas kitas, kaip buvę patys žur
nalistai, laikraštininkai, Sme
tona su Voldemaru! Tatai Lie
tuvos žurnalistų profesijai gar
bės nedaro.

Po pusketvirtų metų leite
nantų viešpatavimo 
spaudoje, naujasis
vidaus ministeris Aravičius su
galvojo išleisti spaudos įstaty
mą, kurs galėtų pavaduoti cen
zūrą. Tokio įstatymo pats 
Rusijos caro premjeras Stoly- 
pinas nebūtų išgalvojęs! Tai 
yra projektas spaudai visiškai 
išvaryti į Prusus, nes Lietuvoj 
niekas ne tik rašyti ir reda
guoti, bet ir. skaityti negales, 
be pavojaus patekti
poros administracinėms, polici
nėms, komendantinėms. teismi
nėms ir kitokioms pabaudoms.

Greit prasidės Lietuvos spau
dos golgotos antroji stacija. 
Pirmoji bus padėta į archyvą,

SIUSKIT PER

NAUJIEHAS
PINIGUS LIETUVON

Jos baigia 
pozicijas, 

neapsakomai Sustiprėjo

nijoje ir pas mus. 
atgauti senobines 
Jos 
ir įsidrąsino iki apgaistestau-
jamolaipsnio. Pažangioji vi
suomenė ramiai žiuri ir dargi 
vaikus joms patiki, ypač išdy
kusius, sunkiai suvaldomus, 
piktus. Kas čia dabar daro
si? Kur nužengsime? Gal vėl 
norime kokį istorinį zigzagą 
padaryti?

Jei vaikų auklėjimas, jų mo
kymas 
amžių 
tai tas

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Po Voldemaro ištrėmimo pra
deda aiškėti vis įdomesnių da
lykų. Smetoninės tai yra da
bar valdančiosios grupėj šni- 

' pūkai suostę, kad naktį. į lie
pos 28 d. voldemariniai ruošė 
perversmą. Iš voldemarininkų 
išleisto birželio 30 d. slapto 
atsišaukimo aiškiai buvo ma
tyti, kas dedasi tų “tautinin
kų“ liogeriuose. Voldemari
niai labai sunkiai apkaltina 
smetonininkus stačiai išdavi
kiškais darbais ir pasikėsinimu 
Lietuvą atiduoti jėzuitams ir 
paversti inkvizicijos stovykla. 
Klerikalai tada atsikirto, sa
kydami, kad dabar Lietuva yra 
koncentracijos stovykla.

Bet ilgai laukti nereikėjo. 
Naktį iš liepos 24 j 25 d. Vol
demarą suėmė ir be ceremonijų 
ištrėmė j Platelius, o pas dau
gelį jo šalininkų tų pat naktį 
padarė kratas. Sako, net su
sisiekimas buvo nutrauktas ir 
tiltai per Nemuną perimti, po
licija sukelta ir patruliai su
stiprinti.

Vos tik Voldemarą ištrėmus, 
tikrai, derybos su klerikalais 
pasidarė gyvesnės. Juodasis 
Mykolas (kun. Krupavičius), 
tas klerikalų tamsusis geni
jus, kaip juodvarnis maistą 
pajutęs, skubiai sugrįžo iš 
Franci jos, kur Voldemaras jį 
buvo ištrėmęs. Jau ir kunigas 
Šmulkštys, kurs net i Ameriką 
buvo kojas nunešęs, kilnoja 
sparnus atgal grįžti. Pradeda 
susivokti visi buvusio krikščio
nių laikų šeškomo nariai, visi 
tie, kaip juos išvardina slap
tasis voldemarininkų atsišau
kimas. Planuojama, Tubelį už 
“atstupną“ pašalinti kur nors 
į šiltą vietą, o jo vieton prem
jeru pašaukti Merkį, dabar 
Klaipėdos gubernatorių, kurs 
kaikada buvo jau krikščionių 
demokratu patapęs.

Kol kas smetonininkų pirš
lybos su krikdemais kliūva už 
labai formalinės kliauties. Nė
ra jokios konstitucijos, kuria 
j .siremiant galima butų susi
derėti. Pasirodo, po ta per
versmininkų sufušeriuota kon
stitucija tikrai 
ro parašo, tai 
vertės.

Smetonininkai 
kad tą konstituciją pats Volde
maras esąs pavogęs. Bet spė
jama, kad tik tuo budu nori iš
sisukti, kadangi tikrąją konsti
tuciją, Steigiamojo Seimo pri
imtą, sumynus, kitos nebeturi.

Tam sunkumui pagelbėti at
eina jėzuitai, kurie jau prade
da Lietuvos politikoj savo pra
gaištingą rolę lošti, panašiai 
kaip unijos' su lenkais metais. 
Jų nuomone, praktiškiausia bu
sianti “faktų konstitucija“, tai 
yra kumštis ir kryžius^ Po
nios ministerienės ir kunigai 
tam sumanymui pritaria...

—Agabegk'as.

nėra Voldema- 
ji skaitosi be

jau paskelbė,

buvo su- 
byla ir 
teismas 

d., pasi-

staiga parupo vidur- 
kvepiančiom brolijom, 
dar daugiau turėtų pa
kitus amžinijos, kaip 

vaikuose, nebepripažįstančiai, 
visuomenei. Sukruskimę. Tai 
begalo svarbus klausimas.”

Lietuvos 
“liberalas”

1928 m. rugpiučio mėn. 11 
d. Tirkšlių parapijos klebonas 
kun. Pakeltis apskundė teismo 
tardytojui pil. Joną Kučką, 
kad jis esą viešai šmeižęs ka
talikų tikėjimą. Esą pil. Kuo
ka 1928 m. liepos 1 d. susirin
kusiems prie Tirkšlių vartoto
jų b-vės žmonėms kalbėjęs, 
kad bažnyčia yra tamsus pur
vynas, kur visos apeigos yra 
apgavikų kunigų išmistai, kad 
išpažintis tai didžiausia kvai
lystė ir kunigai yra tiktai ap
gavikai — žalčiai.

Pil. Jonui Kučkai 
daryta • baudžiamoji 
Šiaulių Apygardos 
1929 m. | rugsėjo 21
remdamas liudininko Bona
ventūro Jonaičio parodymu 
(liudininkais buvo dar dvi 
moterys, bet teisme juodvi sa
vo parodymų, duotų teismo 
tardytojui, atsisakė) nubaudė 
J. Kučką pusantrų, metų ka
lėti.

Jausdamasis nekaltu p. J. 
Kučka pasiskundė Vyr. Tribu
nolui, bet, Vy^.’ Tribunolas 
apygardos teismo nutarimą 
patvirtino. Nelaimingąjam li
ko tik kęcti neužpelnytą bau
smę, bet gyvenime veikia toks 
dėsnis, kad teisybė vistiek ka
da nors iškyla į viršų. Ir, štai, 
nesnai prieš pil. J. Kučką liu
dijęs Bonaventūras Jonaitis, 
sąžinės graudžiamas, prie liu
dininkų prisipažino, kad jis 
teisme prisiekęs melagingai, 
įkalbėtas kunigo, kuris žadė
jo už tai duoti jam atlygini
mą.

Vadinas, pil. Jonas Kučka 
yra kunigų neapykantos auka. 
Bet dabar, paaiškėjus visai tei
sybei, jo byla bus peržiūrėta 
iš naujo, o neteisingai paliu
dijusiam B. Jonaičiui gręsia 
didelė bausmė už teisino su- 
klaidinimą ir nekalto žmogaus 
įkalinimą. “ Žemaitis.”

Ar ne laikas rengti 
Lietuvos spaudos pa
rodą Vytauto didžio

jo metais?
.—Kaunas, Kad tas Vytautas 
g-alčtų, jis', beabejo, paprašytų 
savo iškilmių rengėjų perkelti 
jo sukaktuvių paminėjimą ko
kiems metams vėliau, ar. ge
riau sakant, kol dabartinė pa
dėtis pasibaigs. Nes kaip des
potišku ir norėtų kaikas jį 
padaryti, vis tik ir pats Vy
tautas nuraustų, matydamas 
kas šiandie Lietuvoj dedasi.

Paimsiu tik spaudą šiam 
kartui. Vytauto laikais lietu
viškos' spaudos dar nebuvo. 
Na, nebuvo, nebuvo, niekam 
tada gal ir į galvą neatėjo, kad 
spaudos nėra. Tas faktas Vy
tautą išgelbėjo nuo įtarimo, 
kad jis butų persekiojęs spau
dą. Beabejonės, Vytautas pa
sakytų, kad verčiau visiškai

Jėzuitai Lietuvoj vėl 
skaldo gyventojus 

į luomus
Ponaičiams” mokyklų steigi 
mas yra viduramžių grąžini 
mas.

taip lengvai 
Kaip gydyti

Galvos 
skaudėjimus 
Neuralgija 

Neuritis 
ar sulaikyt 

šalti

kelerio-

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
Daktaras

Kapitonas
Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimu, gerkles skaudėjimai ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Ned&iomis iki 12 d. 
4200 Weat 26 St., kampas Keeler Avė*, Tel. Crawford 5573

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

SKAUSMAS
palengvintas

DRAUGIJOMS
Atsišaukimus

j Lapelius
’ Korteles 

Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

“L. Ž.” vedamajame sako: 
“Ar ne juokingai atrodo tė

vai socialistai, kurnu ateitis, 
atseit vaikai, globėjai tėvų jė
zuitų. “Saulės” vienuolių ir 
dar kurių dievobaimingų mo
terėlių. Keno vaikai — to ir 
ateitis — nūdien bekovojančių 
pasaulėžvalgų šūkis. Kiek
vienas filosofinis sistematas

J£ODEL tūlos moterys tokios kant
rios skausmuose? Vaikščioja po 

krautuves, su skaudančia galva. Dir
ba kuomet visą skauda. Daug va
landų pereina kol paima Bayer As- 
pirin ir gauna palengvinimą! Dau
gelis ima šias piliukes kain tik gre
sia koks skausjnas. Taip ir jus tu
rėtumėt daryti. Tikri Aspirin visiš
kai nekenksmingi; negali* sloginti 
širdies. Bayer vardu piliukė visuo
met tikras Aspirinas; visuomet tas 
pats, visuomet saugus. Taigi nėra 
išmintinga kankintis galvos skaudė
jimu, šalčiu, neuralgijos skausmais, 
ar kitkuo, ka šios piliukes galėtų pa
lengvinti vęik taip greit, kaip jas 
praryjat. Pirkit bonkutėmis ir tau- 
pinkit pinigus. Bet kuri vaistine tu
ri 100 piliukių dydžio.

BAYER
lomiu gaivon organizacija,! ja y y TKT
iek dvasiška, tiek pasaulinė. Į H, Į Į^Į

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

tai musų auginti- 
Taip turėtų galvoti ir 

kiekviena sveika ir 
norinti galvoti organizacija

Chicago, III

Tel. Yards 6894

V. Milaszewicz 
4600 So. Wood St.

Tel. Vircrinia 0117

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Prospect 21Q2

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

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

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

nuomenės savo įtakon pri- 
grobti. Ytin garsus inteligen
tų vaikučiai. Jie gi valdys 
ateity Lietuvą. Reikalinga jų 
tarpe tad turėti maksimam sa
vų žmonių. Kad butų galima 
yasigirti: 
niai!

1739 South Halsted Street,

ClinkThison Your Compact
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KORUPCIJOS ĮRODYMAI

Valstybės gynėjo ofisui pavyko surasti neseniai 
nužudyto “gensterių” vado, J. Zutos, dokumentus, ku
rie buvo padėti saugioje vietoje slaptu vardu. Užvakar 
dalis tų dokumentų tapo paskelbta Chicagos anglų 
dienraščiuose.

Vienas tų dokumentų yra atskaita biznio, kurį ve
dė gembleriavimo ir butlegeriavimo firma su Zuta, 
Moranu ir Aiello priešakyje. Atskaita parodo, kiek pi
nigų ir iš kur Įplaukė per tam tikrą laikotarpį ir taip 
pat kiek padaryta išlaidų ir kiek turėjo pelno.

Bendrai biznio apyvarta, sulig tuo dokumentu, bu
vo netoli pusės miliono dolerių, būtent — $429,046.78. 
Gryno pelno, padengus visas išlaidas ir išmokėjus “di
videndus”, padaryta $75,135.37.

Bet tarp Zutos dokumentų užtikta da ir įdomes
nių dalykų. Rasta išmokėti čekiai, vekseliai (notos) 
stambioms sumoms ir kitokios rūšies popieriai, iš ku
rių matyt ankšti “bizniški’.’ ryšiai tarp butlegerių bei 
gengsterių vienoje pusėje ir valdininkų bei politikos 
veikėjų antroje. Tuose čekiuose ir vekseliuose yra var
dai Municipalio teismo teisėjo Schulmano, buvusia tei
sėjo Ellero, buvusio valstijos senatoriaus Van Lent’o, 
policijos seržanto Richard J. Williams’o, teisėjo FL 
shero brolio ir k.

Toliaus žadama paskelbti ir daugiau panašių do
kumentų. *

Vadinasi, dabar yra jau ir dokumentalių įrodymų, 
kad valdžios tarnai Chicagoje dalinasi pelnais su kri-
minalio biznio atstovais ir kad jie tuo budu yra suin
teresuoti šito biznio pasisekimu.

Žmonės seniai žinojo, kad taip yra, tik iki šiol ne
buvo užčiuopiamų įrodymų, kad butų buvę galima rei
kalauti, idant kaltininkai butų patraukti atsakomybėn. 
Įdomu bus dabar pažiūrėti, ką darys prokuratūra, tu
rėdama faktus savo rankose.

Tečiaus, ką ji nedarytų, kol bus prohibicija, var
giai ta politikos ir valdžios įstaigų korupcija galės būt 
sustabdyta. Perdaug pelningi yra šiandie butlegerių ir 
artimų jiems elementų bizniai, kad valdininkai galėtų 
atsilaikyti prieš “pagundą”! /

KOMFAŠISTŲ BURBULAS

Del “Naujienų” pastebėjimo, kad bolševikai ren
giasi savo “progresyvius” pasekėjus ištraukti iš SLA. 
ir suorganizuot juos j naują “darbininkišką susivieni
jimą”, Brooklyno komunistų šlamštelis rašo:

“Socialfašistams ir fašistams baisu (! — “N.” 
Red.), kad pažangieji SLA. nariai tokį žinksnį da
ro. Jie manė, kad su policijos pagelba (! — “N.” 
Red.) jie galės lengvai apsidirbti su veiklesniais 
SLA. nariais, kurie kovoja prieš fašistinę (! — 
“N.” Red.) politiką SLA. organizacijoj, ir ant to
liaus galės bosauti Susivienijime Lietuvių Ameri
koje. Bet dabar jie mato, kad jų pradėtas skaldy
mo darbas (! — “N.” Red.) Chicagoje (išmetimas 
su policija 208 delegatų) gali privesti SLA. orga
nizaciją prie galutino pakrikimo.”
Ir toliaus komfašistų organas gąsdina “fašistus ir 

socialfašistus” šitokiais strošnais žodžiais:
“Ir jeigu pažangieji sudarys savo naują Susi

vienijimą, tai mes galime užtikrinti fašistams ir 
socialfašistams, kad naujas Susivienijimas, Lietu
vių Darbininkų Susivienijimas, greitu laiku išaugs 
į milžinišką organizaciją.”
Dieve, jiems 'padėk, anot to posakio. Tečiaus mes 

galime užtikrinti ir brooklyniškius ir visus kitus kom- 
fašistus, kad jų “naujas Susivienijimas” bus didžiau
sias muilo burbulas, kokį kada nors yra lietuviška pub
lika mačiusi! Nekalbant jau apie sveikai protaujančius 
žmones, bet ir didelė dauguma komunistų apmonytų 
“progresyvių” už tą “naują Susivienijimą” (jeigu jisai 
bus įsteigtas) neduos nė sudilusio dvylekio, — kadangi 
jam nėra nė mažiausios ateities.

Juokingi tiė komunistiški pleperiai. Argi jie tikrai 
mano, kad, išvedę savo šalininkus iš SLA., jie padarys 
Susivienijimui kokios nors žalos? Sakysime, kad jie iš
siveda kokią tūkstantį žmonių. Tai kas tuomet pasida
ro? Ogi pasidaro tas, kad tų žmonių sumokėti pinigai

pasilieka Susivienijimo ižde, ir jisai patampa nepalygi
namai stipresnis finansiškai.

Šiandie SLA. turi savo apdraudos fonde daugiaus, 
negu pakankamai turto išmokėti visas pomirtines, kai 
ateis jų mokėjimo laikas (imant vidutinišką narių mir
tingumą) ; narių apdraudos, vadinasi,, yra daugiaus 
kaip šimto nuošimčių saugios. Bet jeigu dalis narių pa
sitrauks, tai aišku, kad likusiųjų narių apdraudos pa
sidarys dar saugesnės. Paaiškinsime tatai skaitlinėmis. 
Sakysime, kad komunistai išvilios iš SLA., kaip aukš
čiau minėjome, tūkstantį žmonių. Daugelis jų yra mo
kėję Susivienijimui duokles per 20 metų ir ilgiau; kiti, 
žinoma, galėjo būt nariai tik keletą metų. Imkime, kad 
vidutiniškai jie yra išbuvę Susivienijime po dešimti 
metų ir kasmet sumokėję po dešimti dolerių. Pasidaro 
šimtas dolerių kiekvieno nario sumokėtų pinigų, arba 
šimtas tūkstančių dolerių viso “bunčiaus”.

Jeigu bolševikai ir jų uprogresyviški” šalininkai
I pasitrauks iš SLA., tai tie šimtas tūkstančių dolerių 
pasiliks Susivienijimo ižde. Tai ir viskas.

Susivienijimui dėl to ne tik nepasidarys “galutinas 
pakrikimas”, bet, priešingai — jo finansinis pamatas 
sustiprės, nes bus žymiai didesnis jo apdraudos fondo 
perviršis (surplus).

Ir aišku, kad juo didesnį skaičių narių komunistai 
išvilios iš SLA., tuo ..šiam -bus finansiškai sveikiau.

Bet ne tik finansiškai. Pasitraukimas iš SLA. bol
ševikų ir tų neprotaujančių jų pasekėjų, kurie nesu
pranta, kad bent organizacijos seime delegatai privalo 
elgtis, kaip kultūringi žmonės, o ne kaip laukiniai, —

$8.00
4.10 
2.00 
1.50 

„ .75

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams--------
Pusei metu... ....... ............
Trims mėnesiams ... ....... .
Dviem mėnesiam ... ........ ..
Vienam mėnesiui

Chicagoj per iineiiotojust
Viena kopija - r r - - - 8c
Savaitei _  , f - 18c
Mėnesiui_____ „ i 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicasroj. 
paltu:

Metams....... ...............A..—. . 17.00
Pusei meta___ —.... .... . 8.60
Trims mėnesiams....... ...... —1.75
Dviems mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui —.......     .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ____ . , $8.00
Pusei metu_________ . <•©•
Trims mėnesiams   ______ * 2.60
l'inlKu» glitai a. Blw.il x»aatx> Monev

Orderiu kartu su ulsakymu.

jų pasitraukimas butų didžiai naudingas Susivienijimui 
ir moraliniu atžvilgiu.

Taigi ką bolševikai mano nugąsdinti savo grąsini- 
mais steigti “naują Susivienijimą”?

Boba iš ratų, ratams lengviau!
Jeigu mes įspėjame SLA. nąrius dėl bolševikų su

galvoto skaldymo plano, tai visai ne dėl to, kad mes jo 
bijome, bet tiktai dėl to, kad norime apsaugoti tuos, 
kurie per savo neapsižiūrėjimą gali patys sau pakenkti.

Kas sąmoningai, apsisvarstęs, mes SLA. ir eis j 
Mizarų, Andriulių if Pruseikų bučių, tas tegu eina. 
Laimingos jiems kelionės! Bet tie, kurie nenori būt 
komfašistiškų humbugierių apgauti, privalo apsižiūrėti.

; Apie Įvairius Dalykus :

Kaip atrodo padėtis 
Kinijoj

Laike paskutinių dešimtme
čių įvairių naujenybių impor
tuota į Kiniją iš Europos', ir 
visa tapo apversta ir pritaikin
ta Kinijos gyvenimo ypaty
bėms. Taip atsitiko ir su iš 
Maskvos importuotu komuniz
mu. Krikščionybe, konstituci
ne vyriausybė, amerikoniškas 
furnitūras, fox-trot, mokyklų 
žaislai, visa iš Vakarų paimta 
Kinijoj pasidaro nebepažįsta
ma. Dabar norint žodžiais' iš
reikšti kas yra Kinijos komu
nizmas, reiktų pavartoti ilgą 
sakinį, kad pati Maskva bega
lėtų suprasti.

Kada komunistams sekėsi
Dar tik penki metai atgal, 

komunizmas Kinijoj grėsė pa
daryti pamatinį perversmų ir 
viską nunešti kojomis, bet ir 
tadą komunizmas btvo supras
tas ne kaip, kokia Marks'o 
doktr’na ar Maskvos dovana, 
bet kaip priemonė pašalinti 
Kn įjos žmonių kančias vi
siems laikams.

Tiesa, tada buvo daug Įvai
rių iš Rusijos patarėjų, in
struktorių, komisarų prie Kan
tono valdžios, ten buvo daug 
pačių kiniečių studentų, išmo
kintų Maskvoj ir būrelis aka
demikų, tikinčių į k< munizmą.

Da;. ar visa yra visiškai ki
taip. šių dienų netikėtame ar
mijų pakilime, kurios šlu da 
Yangt?ę upės lygumas, sunku 
beatskirti tarp komunizmo ir 
guerilin m ii i tari z r? o ir papras
čiausio banditizmo.

L)28 metais įvyko pamati
nis rpsivalymas iš komunistų, 
kada nacionalistų partija, Kuo- 
mintang, nusprendė išsivaduoti 
iŠ Rusi..s koni les. A|siva- 
r/f- ;.s buvo* papr.‘Tas, bet k 
bai pval atikas, atliekamas ma- 
čįniois i žmuši.aais ir niekas 
.m žino kuk de%mčių tūkstan
čių komunistų tais metais ta
po i mukta 'i ir kiek t <• 

oficialines ir neoficialines ar
mijas. Jie kenčia banditerijos 
terorą ir ištisos provincijos 
yra plėšiamos. Karai ir ban- 
diterija sunaikino visokią pre
kybų. Sidabrui sumažėjus, nu
krito pinigai. Vienų miestą 
užima neva komunistų armija, 
kelis' kitus užima tikriausi plė
šikai. ir taip pat vadindamiesi 
komunistais. —žmonės per-ke- 
lis tūkstančius metų pripratin
ti nualaidumo ir paklusnumo, 
negali pasipriešinti, ir tik ga
lutina pražūtis gali prikelti 
valstecius prieš visokius para
zitus.

W. Reymont

(Tęsinys) ‘ /
Antanas klausėsi ir jautė, 

kaip tie žodžiai, lyg peilis, ba
do jo širdį. Ir tos žaizdos darė 
jį silpnesniu ir silpnesniu. Jis 
pergyveno tų pasakojimų. Ma- 
te ją, matė, kaip jinai stovėjo 
ir gėrė, girdėjo savo smagepy- 
se jos riksmą, nešuliniai pa
šokdavo, kad sulaikyti ją ir 
Vėl atsisėsdavo, kai atsiminda
vo, kur įsąs. Tas Kuronsikio 
beviltingumas baisiai jį slėgė. 
Jis jautėsi atsidūręs kokioj tai 
tamsoj ir pradėjo pasiduoti 
haliucinacijoms. Jis kas minu
tę atsikeldavo, žingsniuodavo 
po kambarį ir vėl atsisėsdavo, nupuolė nuo krutinės, — taip 

suminkštino jo širdį tas kudi--^nebepajėgė daugiau nei klau
sytis, nei žiūrėti. Kelis kartus 
jis buvo sustojęs, kad padaryti 
išpažintį. Jis troško susidurti 
su kuo tai baisiu, kas galėtų 
paliuos.ubti jį iš dabartinės pa

sstančių vien ti< panašių į ko
munistus tapo išnaikinta.
Be to tais metais Kinija galu
tinai nutraukė visokius diplo
matinius lyišus su Sovietų Ru
sija, ir komunizmą išrovė su 
visomis šaknimis.5-
Visi banditai dabar komunistai

Bet apsivaliusi iš komunistų 
nacionalistų partija nesugebė
jo sudaryt pastovios tvarkos. 
Pradėtos laikinės represijos ne 
tik komunistų, bet bile darbi
ninkų organizacijų, vėl iššaukė 
reakcijų. Be to gyventojų ne
laimes didino nuolat pasikar
tojantys civiliai karai, milita
ristinės ekstorcijos ir kitoniš
kas organizuotas banditizmas.

Nauja anarchija atsigavusi 
pradėjo vėl garsintis komunis
tų vardais, nors komunizmo 
čia niekas kitaip nesuprato ir 
nesupranta kaip tik būdas leng
vai daryti ekspropriacijas ir 
plėšimus, kaip tai generolai da
ro.

Dabar bile kas gali labai 
lengvai ir greitai suorganizuoti 
bile armiją, nes; Kinijoj dabar 
yra tik vienas dalykas tikra, 
kad būti kareiviu, reiškia, bū
ti pašertu, ir už dubenį risų 
košės kiekvienas gatavas stoti 
kariauti bile prieš ką. Taip ta
po sudarytos įvairios šių die
nų komunistinės armijos.

Šiandien Kinija yra natura- 
lės netvarkos plotas. Bile obal- 
sis, bile pažadas, bile riksmas- 
ar prisakymas yra klausomas 
ir pildomas’. Tik dėlto, kad 
nieko nebegali būti blogiau 
kaip dabar yra. Visokia tra
dicinė disciplina Kinijoj yra 
clingusi, —disciplina papročių, 
Auklėjimo, šeimynos, valdžios, 
dingusi sykiu sp dingusia se
nąją Kinijos civilizacija.

7 ‘ ‘ .Į

Nori stoti ant savo kojy
Šiandien Kinijos gyventojų 

kančios yra neapsakomos. Jų 
kaimai ir ūkiai yra nuolat 
trempiami kariuomenių per 
metų metu^. Jie yra nuplėšti 
mokesnių su tikslu palaikyti'

dėties. Kas po to neatsitiktų, 
— jam visvien pasidarytų leng
viau, ta suniki našta nusiristu 
nuo jo širdies ir jis mažiau 
bekentėtų. Bet kiekvienų kartą 
jis susilaikė, ir dėl tos silpny
bės pradėjo pats savęs neapkę
sti. — Niekšiška! Niekšiška! 
Niekšiška! — šaukė jis pats 
sau, širdis jo tiesiog plyšo nuo 
įtempimo, bet jis tylėjo.

... — Vietoj vaistą nuo 'kosu
lio jinai išgėrė azotinės rukš- 
ties, kuri buvo tokiame pat bu
teliuke. Kas ten jų pastatė, ne
pasisekė išaiškinti.

Antanų apėmė isteriką. Ne
begalėdamas ilgiau susilaikyti, 
jis pradėjo verkti. Iš jo kruti
nės ėjo kokie tai keisti garsai. 
Nuo verkimo jam pasidarė kiek 
lengviau. Fiziškas nuovargis 
nuo pergyventų dvasinių aud
rų pradėjo jį prie miego trau
kti. Kuronskis apkabino jį ir 
pradėjo bučiuoti.

- Gerasis, mielasis!...
—Nebučiuok, jei tu žinotum, 

ak, jei tu žinotum! —ir jis dar 
labiau pradėjo verkti.

Ir labai galima, kad jis il
giau nebebūtų galėjęs susival
dyti ir butų papasakojęs vis
ką, jeigu gretimame kambaryj 
nebūtų pasigirdęs vaiko verks
mas. Kuronskis pašoko ir nu
bėgo į kitą kambarį, o Antanui 
tas verksmas, pasirodė lyg įs
pėjimas iš kito pasaulio.

Verksmas nutilo. Kuronskis 
sugrįžo, ir tuoj juodu nuėjo 
miegoti į kambarį, kuris ra
dosi šalia vaiko kambario.

Antanas greit užmigo. Bet 
kokioms .dviem ar trims valan
doms prdslinkus jį išbudino 
koks tai tylus ir gailestingas 
verksmas. Jis pasikėlė ir pradė
jo klausytis: — tai verkė Zo
sė. Jis atsikėlė, kad (pažiūrėtų 
į kitą kambarį, priėjo prie du
rų, bet išgirdo tylą auklės bal
są ir nuolat kartojamą žodį: 
“mama! mama!” Antanas įsi
klausė į tų mažų kūdikio balse
lį, kuris reiškė ir gailesį, ir il
gesį, ir mieguistumą, — ir ko
kia tai nesuprantama šilima 
pripildė jo krutinę. Kūdikio 
balselis jam darėsi neįmanč- 
mai malonus ir saldus.

Vaikas užmigo, vėl viskas; 
nutilo, o jis yis dar tebestovėjo 
prie durų. Jam dar kartą no
rėjosi išgirsti tų čiulbėjimų, ku
ris teikė tidk daug malonumo. 
Bet tylumoj girdėjosi tik Nu

Šimtmetis spaudimo iš Vaka
rų Europos pusės, vakarų vals
tybių armijos ir laivynai, va-' 
karų ekonominis išnaudojimas, 
vakarų diplomatų parazitizmas, 
vakarinės politines idėjos, de
mokratizmas, individualizmas, 
visa susimaišė kiniečių galvo
se su ta pačia vakarų skubios 
industrijos' ir išandojimo, kapi
talizmo ir moderniško despo- i 
tizmo praktika. —Kinija šian
dien graibosi ne komunizmo, ir 
nieko svetimo, atnešto, tik vie
na dalyko, kaip pačiai atsisto
ti į kojas ir atgauti lygsvarą.

ronskio knarkimas, lietaus la
šai barškino į langines, ir kur 
tai toli pasigirdo gaidžių giedo
jimas. Antanas atsisėdo ant 
lovos. Miegas visiškai praėjo. 
Lindo keistos mintys į galvo
tas verksmas skalbėjo ir budino 
jo tėviškus jausmus.

“Mano, mano!” — galvoje 
jis, ir jo veidas nušvito pasiten
kinimu ir prabudusią meile. Pas 
jį gimė noras paglamonėti tą 
mažų sutvėrimą, prispausti jo 
galvutę sau prie krutinės. Jis 
troško mylėti ir būti mylimu.

Visą, ką jis pergyveno ir 
perkentėjo, tarsi sunkus akmuo

kis. Jis dabar pamatė tikslą 
gyventi. Taip netikėtai atbu
do jame tėviškas jausmas, taip 
jis tapo sužavėtas, jog ir pats 
nepasijuto, kaip pradėjo eiti į 
vaiko kambarį. Jį traukė ten 
koki tai nepermaldaujama jė
ga. Apie tai, kad taip daryti 
jis neturi jokios teises, jis nei 
nepagalvojo. Pusiau apšviesta
me kambaryj jis pamatė mie
gančių mergaitę, atsiklaupė prie 
jos lovutės ant kelių ir tiesiog 
negalėjo atitraukti savo akių 
nuo mergaitės veido. Mergaitė 
neramiai miegojo, vartėsi ir per 
miegą kukčiojo. O jis nei ne
manė pasišalinti: klūpojo ant 
kelių, kaip prikaltas. Ji vėl iš
budo ir, pamačiusi svetimą vei
dą, ėmė verkti. Antanas nu
ramino jų, ji nutilo, bet visai 
išbudusi, įsmeigė į jį savo juo
das alkis. Paskui ištiesė savo 
rankutes ir su šypsena veido 
sušnibždėjo:

— Lialia!
Jis nesuprato, 'kas su juo at

sitiko. Susijaudinęs bučiavo 
jos rankutes, tiesiog pakvaišo 
nuo laimės. Mergaitė pradėjo 
trinti akis ir vėl pravirko. An
tanas suvyniojo ją į kaldrą ir 
iškėlė iš lovos.

— Tark: papa! papa! — pra
šė, maldavo jis. Bet Zosė pur
tė galvų. '

— Lialia, ne papa!
Ir jis vis jų bučiavo ir pra

šė:
—♦ Tark: papa, papa! Lialia 

f ir yra papa! — ir pradėjo ją 
vadinti maloniausiais vardais.
Jo sieloj -buvo rojus, jis' ap

svaigo nuo laimės ir visai ne
juto, kaip į kambarį įėjo Ku
ronskis, i kurį, matomai, išbudi
no vaiko verksmas.

Pamatęs tą reginį, jįs iš pra
džių nusišypsojo, bet taip tę
sėsi neilgai. Jo veidas staiga 
persimainė.

— Tark: papa, papa! -r- 
šnibždėjo Antanas.

Kronskis sustojo prie durų 
ir žiurėjo. Nuožiūra, kaip žai
bas, nušvietė jo smagenis. Pa
vydo siūlai vis labiau ir labiau 
•pradėjo į vieną mazgų rištis. 
Tūkstančiai smulkmenų pradė
jo jam prisiminti, — tokių 
smulkmenų, į kurias pirma jis 
nei ’ mažiausio dėmesio nekrei
pė. Prisiminė jis žvilgsnius, 
malonius žodžius, — ir nuo jo 
akių lyg apdangalas nukrito. 
Dabar jis žinojo visą tiesą. Ir 
jis stovėjo nejudėdamas, beveik 
/nekvėpuodamas, sustingęs nuo 
pasibaisėjimo. Viskas jame 
griuvo nuo baisaus atidengimo. 
Skausmo, neapykantos ir pasi
baisėjimo uraganas siautė ja-

me, nesurasdamas išeities.
— Tark, Zose: — papa! 

Tark, mano kūdiki, mano an- 
geliu'k! — maldavo Antanas.

Kuronskis savyj ar kur ki
tur girdėjo kokį tai baisų 
šnypštimų. Jis sustingo negy
vame judėjime. Taip nustebi
no jį tai, kų jis sužinojo, taip 
stiprus buvo smūgis, kad jis 
stovėjo, kaip negyvėlis, nieko 
nejausdamas ir visai buvo mir
ties beprotybės prieangyj. Jis 
Jis žengė kelis žingsnius ir no
rėjo ką tai tarti. Bet skaus
mas jo gerklę tiek suspaudė, 
kad jis tik sumykė, negalėda
mas nei žodžio tarti.

Antanas nugirdo, pakėlė gal
vą. ir mirtinai išiL>a.lo; jų dviejų 

akys susidūrė ir suliepsnavo.
— Papa, papa! — linksmai 

sušuko Zosė, pamačiusi tėvų. 
Antanas atsikėlė su vaiku ant 
rankų. «Jį apėmė gyvuliška bai
mė. Kuronskis buvo tiesiog 
baisus. Nebuvo galima žiūrėti 
j jo suakmenėjusį, mirtingai iš
blyškusį vaidą: rodėsi, kad jis 
atsiskirs nuo kūno ir smogs vi
su neapykantos smarkumu, 
taip jis degino savo akimis, ku
riose matėsi beribis pasibaisėji
mas ir beviltingumas. Jis sto
vėjo susikūprinęs, tarsi reng
damasi šokti, visas tiek įsitem
pęs, kad matėsi net išsipūtę 
raumenys. Suspausti pirštai 
judėjo. -Atrodė, kad jis tuoj 
griebs už gerklės ir ims dras
kyti. Jis kaleno dantimis. Per- 
didelis įtūžimas jį nusilpnino. 
Mergaitė Vėl ėmė veikti.
LKuronskis tarsi iš miego at

budo ir sušnypštė:
— Tavo?
— Mano kūdikis! — ir pris

paudė mergaitę prie krutinės.
Jis nieko daugiau nebegalėjo 

pasakyti. Vaiko artimumas 
gimdė jame neįmanomą drąsų. 
Nežiūrint j niekų, jis norėjo gy
venti, jis jautė dabar, kad jei 
tas sudžiūvęs žmogus pakels 
ranką ir bandys nuo jo atimti 
vaiką, tai jis jam smagenis iš
taškys. Jis pajuto savyj neį
manomų jėgą ir, reikalui esant, 
buvo pasirengęs kovoti su visu 
pasauliu.

šalin, plėšike, galvažudy! 
— dusliai pasakė Kuronslds su 
tokiu reikšmingu gestu ir jėga, 
kad Antanų net šaltis nukrėtė. 
Nei žodžio netaręs, jis tuoj ap
sirengė, suvyniojo mergaitę į 
kaldrą, o paskui į savo apsiaus
tą ir išėjo. O Kuronskis, kaip 
užsuktas automatas, sekė pas
kui. Jo balsas gaudė, kaip 
perkūnas, kurčiai-galingai:

— šalin, plėšike, galvažudy, 
šalin!

Jis jau nieko nebeatjautė ir 
nebeatsiminė.

Nelaimė jį visai sunaikino. 
Jis nei ant žingsnio nepasiliko 
nuo Antano. Praėjo parkų ir 
tą takelį, kuriuo nelabai seniai 
Antanas grįžo kartu su Vladis
lovu. Paskendo tamsoj. An
tanas jau bėgo iš visų jėgų, 
bandydamas išsigelbėti nuo to 
vaido, kad nebegirdėti balso, 
kuris vis labiau ir laibiau dras
kė jo nervus ir savo kurčiu 
dundėjimu lindo į sielos gel
mes. Bet Kuronskis, kaip bal
tas vaiduoklis, bėgo paskui ran
ką ištiesęs ir šalike:

— Šalin, plėšike, galvažudy, 
šalin!

Jie paskendo nakties tamsu
moj, 'kurioj medžiai, akmenys 
ir žmonės rodėsi kokiais tai pa- 
svajais. Prarijo juos naktis, 
(kurios glėbyj žmogui pradeda 
rodytis, jog jo siela tirpsta' ir' 
susilieja su tamsa, kaip nakties 
ore embrionas. Antanas pasi
suko iš tako ir, iš visų jėgų ėmė 
bėgti, kad 'kaip galima greičiau 
pasiekti mišką. Jis jau nebe
žinojo nei kur randasi, nei kur 
bėga, tik norėjo kaip nors pa- 
siliuosuoti nuo to duslaus gau
džiančio balso. Bet Kuronskis 
nepasiliko nėi ant žingsnio, ir 
tarsi pririštas nematomu rete
žiu,; bėgo ir šaukė.

Jie pranyko miško gilumoj, 
bet ir iš ten girdėjosi, atsimuš
damas į dangų ir pripildyda
mas erdvę, tas šauksmas, — 
.galingas, 'kaip varis, lygus, lyii- 
SUS: , '

— šalin, plėšike, galvažudy,
šalin! (Galas)
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos sveikata

plaučių uždegimu 1,

chi-

Praėjusią savaitę užkrečia
momis ligomis sirgo: 22 war- 
doj 
Avhoopihg cough 1; 11 vvardoj 

plaučių uždegimu 2, tuber- 
kuliozu 2; 21 vvardoj
ckenpox 1, scarlet fever 1; 12 
wardoj 
uždegimu 1, tuberkuliozu 1.

tt tt tt
Sveikatos departamento 

spektoriai įspėja 11, 12, 21 
22 wardų gyventojus, kad svei
katos departamentas neišduos 
laisnio jokiai biznio vietai, ku
rioj norima laikyti valgomieji 
dalykai, kad juos toj vietoje 
suvartoti (kaip pav. valgyklo
se), jeigu tokioj vietoj 
ivestas tekantis karštas 
tas vanduo ir įtaisytas 
karnas toiletas.

difterija 1, plaučių

in- 
ir

nebus 
ir šal- 
atatin-

tt tt tt
Besiartinant mokyklų 

rymui, sveikatos komisionierius 
Dr. Arnold Kegel ragina mo
tinas nuvesti savo vaikus pas 
daktarą jų sveikatai apžiūrėti 
—j ypač pataisyti gendančių ar
ba sugedusius vaikų dantis. Ba 
dantų ir kitokie kūno defek
tai (ydos) trukdo vaikų mok
slą. ' *'

atida-

Vandens filtravimo 
reikalu

Tarpe asmenų, kuriuos Zu- Ku-kluksams nesiseka 
tos atskaita pažymi kaip ga
vusius pinigų, yra Municipalio
teismo teisėjo J. W. Schiilma-tlo vakara turėjo ceremonijas 

Mirė Chicag-OS multimi-;110 vardas, vardas advokato'Santa Fe" parke, arti Willow 
lionierio sūnūs jLo.lįls? FlsĮ.ier_“ ^roll° Springs. Pa

cuit teismo teisėjo Ilarry M. vaizdą Oscaro De Priest, neg- 
IFisher, policijos seržanto Wil- j>0 Suv. Valstijų kongresmano

ta parašų pilnas j kiekis bran
giau, kad galėjus paduoti klau
simą referendumui.

Nusišovė New Yorko ligoni
nėje William E. Swift, jauna
sis Chicagos stokjardų 
multimilionierio Louis F. Swif , 
to sūnūs. Williamo Svvifto nėr j 
vai buvę • pakrikę dėl alkoho
lizmo ir jis buvo padėtas ligo
ninėje gydytis.

Senatorius mirė 
nuodų

Chicagos ku-klu«ksai šeštadie-

, arti Willow 
Parade sudegino at- 

;o De Priest, neg-

{vairus Gydytojai 
GYDO

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Raklčio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel. 
Prospect 1980.

Sena* ofisą* toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. TeL Pros
pect 1980. Nedėliomi* tik pairai tu* 
tarti.

Kraujo, odos, chroniškas

Lietuvės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Phyaical Therapy & Midvrife
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

»*****-«WW****'

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
■ senas žaizdas, ligas rectal

liamso ir kitų.
Iš užgriebtų dokumentų ty- ^pįe 300 kunkluksų. Gi žiūrėto- 

kad yra už-|jų nebuvę ne poros tūkstančių, 
slėptų Zutos ir daugiau doku- Taip kad parado rengėjai jau- 
'mentų. Tyrinėtojai, sako Her-'f ' ! ' !' ‘ ■ 12
ald-Examiner, skubinasi surasti1 
tuos dokumentus. Bet, girdi, 
nesnaudžia nė tie, kurių var
dai gali būti dar pažymėti ki
tuose dokumentuose; ir jie de
dą pastangas, idant pagauti do
kumentus pirma ir sunaikinti 
juos.

barono . .
; nnfitojai nužiun

dėl

irIllinois valstijos senatorius 
žymus Chicagos politikieris, 
John T. Joice, mirė nuo nuo
dų naktį iš 'šeštadienio į sek
madienį. Valdininkai, kurie ty
rinėja jo mirties priežastį, iš 
karto spėję, kad ji, senatorių,

4 milionai keliaus

s ieagos. Pa'rade dalyvavo

čiasi nusivylę. Matyt, chicagie- 
čiai visai nepritaria' kluksams.

Chicagos ukrainiečių 
laikraštis

naujas

Viešųjų darbų komisionie
rius, Richard VV. VVolfe, šiuo

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage. eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanket* ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai. A. MONTVID, M. D.

1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampa* North Avė. ir Damen Avė. 
VaLi 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Bnm*wick 4983
Namų telefoną* Brunswick 0597 

Ultravioletini ivieia ir diathermia

Dr. 1 W. Beaudette
Viriui Ashland Stata Banką

1800 So. Ashland Avė.

VALAMDOSi
Nuo 2 iki 4:81 Ir nuo 7 1H 11 

Nedėlioj nuo 2:80 11d 4:80 po pM
Telefoną* CanaJ 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTA
Rasas Gydytojas ir Chirurgą*

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicagą 
‘arti 31st Street

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomi* ir iventad. 10—12 dieną

Telefoną* Boulevard 1989

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. UI.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių itempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karkti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, 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. Nedilioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Atsiųstas mainais
Amerikos ukrainiečių laikraštis 
4Ukrainia”, leidžiamas 812 N. 
Da'men Avė. \ledaktorius Dr. 
W. Sieminovičius, menageris 
red. J. J. Voronko (buvęs Balt-

Illinois gubernatorius Em- gūdžių ministeris Lietuvoj) ir 
merson įsakė paskelbti betus gener.
kontraktoriams, kurie nori ap- čius.

i Laikraščio tikslas kovoti už 
1930 m. Kontraktai sieksią $4,- laisvą nepriklausomą Ukrainą, 
000,000. žymi tos sumos (la-'pasitikint savo pajėgomis. Laik- 
lis bus išleista taisyti keliams ^ašty daug vaizdelių iš sunkios 
Chicagos metropolio distrikte. ukrainiečių padėties po lenkais 

rugsėjo 10 r sovietais. Laikraštis savaiti
nis. Linkėtina musų istoriš- 

— i'kiems kaimynams geros kloties
ų tiksluose.

nunuodiję ir jo priešai. Kitaip sįįmtj valstijos kelius taisyti
sakant, spėja, kad gengsteriai 
nužudę Joycą. «

Kaip šiandie 
stoti prieš grand 
ti paaiškinimų, 
damas jis neseniai apkaitino kai 
kuriuos politikierius ir gengste- 
rius sėbravimu. Taigi ir daro
ma išvadas, kad, rasi, senato
rius buvęs nužudytas, idant ne
išduotų nemalonių tūliems as
menims paslapčių. Bet tolesnis 
tyrinėjimas gali parodyti ir ki
tokią priežastį, nei šis pirmas 
spėjimas.

Joycc turėjo 
džiurę ir duo- 
kuo pasirem- Chicagos 

Betai bus daroma 
dienų.

Užgtiebta bravoras
Užgriebta bravoras, įrengtas 

adresu 4714 VValton st. Mano
ma, kad tas bravoras priklau- 
ęs Morali ui.

menageris T. Dutkavi-
OflM TelftfoMM Vlrrlaja 0080 

&m. Tel. Vaa Burei. S8B8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valaadoe 11 ryto Iki 1 po pietį], B iki 4 

iki 8 vakaro. MedėUom ano 10 iki 1S dle- 
■1. Mamą ofieai Morth Sida

3413 Franklin 'Blvd.
Valandoa 8:80 iki 9:80 vakaro

0
ir

Advokatai

Graboriai

Dokumentai, rodantys 
politikierių ir geng- 

sterių sėbravimą

Nusižudė dėl nesiseki 
mo bizny

D. Harold Hoffman, žymus 
Chicagos biznieris -real-estati- 
ninkas, nusižudė. Jis iššoko iš 
Masonic Temple trobesio 17

Valstybės gynėjo' ofisas už
tiko pundą dokumentų, kurie' 
priklausė Ja'ck Zutai, 'neseniai aukšto. Masonic Temple yra ad-

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotoj’as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue

Tel. Yardą 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
8

CHICAGO. ILL.

laiku vadovauja vajui, idant su- nužudytam Wisconsine Chicagos resu 32 Wcst Randolph Street, 
rinkti 321,629 piliečių parašų butlegeriui ir rodhauzių ope- Saužudystės priežastis buvusi
ir padėti baletams — balsavi
mui referendumu — klausimą, 
ar piliečiai pageidauja įtaisyti 
Chicagoj vandens filtravimą.

Per porą savaičių to vajaus 
surinkta jau per 125,000 pa
rašų. Tikimasi, kad bus surink-

nepasisekimas biznyruotojui.
Užtikta Zutos atskaita paja

mų ir išlaidų, kaip manoma, 
už viena mėnesį. Zutos biznio 
apyvarta už tą mėnesi, sulig 
dokumentais, siekia daugiauJdiers Field aikštėje buvo pirma, 
kaip $400,(XX). Atskaitoj paro- Chicagos policijos departamen- 
doma', kiek iš kokio šaltinio pa- to metinės parodos, 
imta pinigų ir kiek kokiems iprogramo susirinko apie 40,000 
asmenims išmokėta.

Policininkų paroda
šeštadieni, rugp; 16 d., Sol-

Pažiūrėti

E. PINKIIAM’S 
VEGEIABEE compound 
Lt OI* MED. i.YVS, MASS.

Juozapas Jozaitis

*

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOjAS
» L'v

Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chięajfo, III.

Tel. Victory 1115

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningu ir ne
brandus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrių.

' 3307 Auburn Avė 
CHICAGO. ILL.

DEL ISIPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ

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

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikalo meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

A. K. Rutkauskas, M.D.
• 4442 South We*tern Avenie 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vaL Idhtarfani 

vakarą, išskyrul ketvertą.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

Dr. A. P. Kazlauškis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Bouleyąrd 7589

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

Dr. JOHN SMETANA
PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

Phone Frąnklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Sireet
Vakarais nup 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
• ADVOKATAI

11 South La Šalie Street,
Room 1701 Tel. Randolph i 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai 
3241 S‘. Halsted St. tel. Victory I

Valandos — 7 iki 9 vakaro
Subatos vak.

Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios v.
Olis—Utar., Ketv. ir

0331 
vak. 
0562

Buy gloves wlth what 
it savęs

NCra reikalo moKdti 50c ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
košele. Listerine Tooth Pašte, 
didelis tūbas par»iduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite eutaupinti 
Š3, už kuriuos galite -nusipirk
ti pirStlnaites ar • ką kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

■.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Jonas Midislauskas
DR. A. J. KARALIUS 

Gydytojais įr Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

skiltų valandų, Ropm 3
Phone Canal 0523

Dentistas
Persikėlė i naująf vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Šalimai Dcpositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

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

Room 928 
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subata*

Lietuviai Gydytojai

52 E. 107th St.
, Kampas Mięhigan Avi*.DR. J. J. KOWARSKAS Nuo > SSUnd.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028 J;
Rez. 2359 S. Leavitt SU Canal 2330

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9
Nedėlioj pairai sutarti

Yra trys aunkųa periodai mo- 
toriea gyvenime: kada merg^ita 
subręsta l moterį, ,kada moteris 
Vimdo pirma kūdiki, kada mo
teris paniekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound pagelbsti 
atstelgti norniaiį sveikatą * ir 
gyvumą.

Rugpiučio 16 dieną, 5 valandą 
sulaukęs Iii m. amžiaus, gimęs Kepsginų kaime, ša- 
Paliko dideliame nuliūdime motiną Oną Lietuvoje, 
Tutorienę ir švogerį Tutorį, pusseserę Seliomiją 

Liutkienę ir švogerį Liutkų Amerikoje. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 710 W. 18th St. (iraboriaiis Butkaus koplyčioje.

Laidotuvės įvyks Antradieny, Rugpiučio 19 dieną, 2 vai. po 
pietų iš.namų bus nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Vidislausko giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Seserys ir švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja graborius Butkus, Tel. Canal 3161.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
ryte, 193(1 m., 
kių apskrity, 
seserį Franią

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

■K

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 
1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

Bvvj

VoinFotS
Night and Morning to knęp 
t be m Clean, Clear and Healthy

Write for Free fiEye Care”
, or *‘Eyę Beauty” Book

M«rmeC*,DcpęILS-3B.QlūoSt..Chk4t'> ji

j

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučio 16 dieną, 4 valandą 
po pietų, 1930 m., sulaukęs 58 m. amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio parap., Birciunų kaime. Amerikoj išgyveno 40 melų. 
Paliko dideliame nuliūdime moterį Kazimierą, po tėvais Grinevi- 
čaitę, du sūnų — .Juozapą ir Vladislovą, marčią Brouislavą, uoš
vienę Petronėlę Grinevičienę, brolį Kazimierą ir seserį Elzbietą 
černauskienę, du švogeriu — Petrą ir .Juozapą Grinevičius, 4 pus
brolius — Kurlauską, Joną, Justiną Juozaičius,, Joną, Jurgį As
trauskus. Prigulėjo prie Lietuvių Keistučio Pašelpos kliubo, Brid- 
geporto Politikos ir Pašalpos kliubo ir American Lithuanian 
Citizens’ Club. Kūnas pašarvotas randasi 6011 S. Frąncisco Avė.

Laidotuvės įvyks L’tarninke, Rugpiučio 19 dieną, 2 vai. po 
piet iš namų bus nulydėtas į Tautiškas kapines.

A. A. Juozapo Jozaičio giminės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. ų

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau\ 
Y>rie errabu iždir- 
bystės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.
TeL Victory 4088

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

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevąrd 8483

DR. MĄRGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 1* iki 12

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavltt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pčtntfčioj nuo 9 iki 6

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. Manle^ood Avė.

Telefonas Republic 7868

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS 1$ 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

A. A. SL A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

ČHlęAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 8395

Tel. Drcxel 6323 g

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
4740 Dorėhester Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street
' ' / * l ♦ .

t X ‘ !»• I f % • •
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žiųomas 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. k

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 S-hore 2238 ar Randolph' 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams StM Room 2117 

Telcphone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nue 6-1

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Renublic 9606 -----------o------- -  ,

V* W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 Sq. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9-^1 
Rezidencija 6158 S. Talman At.

Tel. Prospect 8525

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.

Nedilioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS]

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880
4 

Telefonas Yards 0994

o

Tel. Randolph 5130 *

Paul M. Adomaitis
( ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal sutarti 

Tel. Canal 2552
Oi—

DR. MAURICE KAHNI J<?S MvoS'I 
4631 South Ashland Avon** 4631 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800 ’
Rcs. 6515 So. Rockvcll SL

Tel. Re pųblic 9728

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieno, 2 iki 8 po njet, 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Tcleehone Plaza 8202



ti

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandie St. Kodžio 
laidotuvės

Velionis Stasys Kodis bus iš
lydėtas iš namų (4049 North 
Springficld avenue) 2 valandą 
po pietų j Bohemian National 
Crematory (čekų nacionalę kre- 
matoriją), kuri randasi adresu 
5300 North Crawford avenue.

Iš namų išlydint, fotografas 
Banelis nutrauks laidotuvių pa
veikslą.

Grabnešiai bus: Dr. Zimon- 
tas, adv. Bračiulis, p. Semaška*, 
p. Rugis, p. Žukas ir p. Pivo- 
runas.

Krematorijos koplyčioje 
bes Lietuvos konsulas p. 
vaitis, Dr. Zimontas. adv. 
čiulis ir gal kiti. Pagalios
nininkas Juozas Babravičius su
giedos atsisveikinimui 
giesmių.

Vargonams grojant, 
bus kremuojamas.

kal- 
Kal- 
Bra- 
dai-
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nieriams už dovanas r nutarė'surasta, kad vagiliai įsibriovė 
remti tuos biznierius, eurie ne
pamiršta draugijų.

Draugystė Saldžiau; ios 
dies Viešpaties Jėzaus 
(Vuoja, ir verta yra kiekvienam'pp. Žilinskai ir jų svečiai pa- 

i- 'tyrė apie vagilių atsilankymą į 
'jų namus, kaimynystėje gyve- 

gonius, bet nuo mitingo du at- nąs lietuvis daktaras, p. žilvi- 
, tis (6609 So. Whipple st.), šu

tai širdinė grįžo namo. Jisai išlipo iš auto, 
ketina daug veikti ateityje. Ikad atidaryti garažo duris; Ir 

Narys, čia susidūrė su dviem 
[kurie paliepė daktarui 
rankas aukštyn.

Ką darys? Daktaras 
sė paliepimo. Bet holdaperiai 
nespėjo tinkamai jo kišenes iš
kratyti. Dalykas toks, kad gal 
minute-kita anksčiau 
važiavęs ir daktaro 
šis, įvažiavęs savo 
garažan, priėjo prie 
uždaryti nakčiai garažą. Jis pa
matė daktarą Žilvitį bestovin
tį iškeltomis rankomis, o apie 
jį porą vyrų besitriusiant.

Kaimynas trenkė garažo du-

šir- 
f era i gy-

lietuviui priklausyti pijie jos

vidun ir išnešė iš kambario, 
kur buvo sudėta drabužiai, mo
terų ridikiulius (paketbukus).

Kuone tuo pačiu laiku, kaip

| Draugystė turėjo pųnkius Ii-! 
gonins. bet nuo mitindo dn at- 
simaldavo. Liko trys. .

Kaip girdėjau,

vyrais, 
iškelti

NAUJIENOS, Chicago, III.

PRANEŠIMAI

CLASSIFIED M
Educational

Mokykloj__

Tautiška Draugtstč Lietuvos Duk
rų mėnesinis susirinkimas įvyks 
rmadieny, rugpiučio 18, 1930 m., 
irk VVhite Square ^vet., 7:00 vai. 
k. Draugės malonėkite atsilan- 
ųstųi ’in^ pAą

CLASSIFIED ADS
Help Wanted—Malė 

Darbininkų reikia
BARBERYS reikalingas, katras 

supranta savo darbą, turi turėti bis- 
kį pinigų. C. P. Suromski, 3352 So. 
Halsted St* Tol. Yards 6751, Rez. 
Boulevard 0127.

Lietuvis, sužeistas 
auto nelaimėje, 
skunkiai serga

paklau-

buvo par- 
kaimynas. 

•automobilį 
durų, kad

[Pacific and Atlantic Photo]

John R. Voorhis, New Yor- 
ko politikierius ir Tammany 
Hali “bosas,” kuris dabar 
švente 101 metų savo gimimo 
sukaktuves.

SpecisUatM rydyme chronllkų ir ssnjų 11. 
ffų. Jei kiti negsičio jumli lirydytl, steflan* 
kyklt pas mane. Mano pilna* ifeffzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikra Ura ir jei aS apsi- 
imsin jus gydyti, sveikata Jums surryl. Ei
kit pa* tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ilegzamlDavlmo—kas jums yra

Help VVanted—Femaie 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS moterys, turi būt 
patyrusios siuvėjos prie kibasų 
“Casings”. Ateikite tuojaus. 946 
W. 33rd St.

keletą

kūnas

Bridgeportas

Pirm savaitės laiko tapo sun
kiai sužeistas jaunas lietuvis, 
Petras Paliulis, 19 metų. Jisai 
yra sūnūs lietuvio biznierio, ku
ris, kartu su Liepa, laiko Jus- 
tice Parką, buvusį seniau Blin- 
trupo daržą.

Petras Paliulis prižiūrėjo ga
zolino stotį, kuri randasi prie|ris ir ^go pagelbos ieškoti. O ___
Kean ir Archer gatvių. Nelai- [banditai, išgirdę durų trenks-rių. Ji nuėjo pas Mikelionį pa

klausti, ką jis mano daryti ne- 
iųsdaimas pinigų centrui. Mike- 
ionis komisijai nepasirodė. Bet 
vėliau sužinota, kad buvę pasių
sti pinigai tų narių, kurie pri
ėjo 
Bet 
čiąs

'klausta Mikelionies, kodėl jis 
aip darąs. Mikelionis 'atsakęs, 
ogei niekas negalįs priversti 
į pinigus siųsti, o ir laiko esa- 
na dar pakankamai.

Narių tarpe kilo sujudimas. 
Susidarė komisija' iš trijų na-

KM T ir KM JUIDB BKUUUO. 
po galutino ileriamUiavlmo—kas jums

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

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
oietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pieta

St.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.

infor-

Saldžiausios širdies Viešpa
ties Jėzaus Draugija turėjo su
sirinkimą rjigpiučio 5 dieną, ku
riame daug narių dalyvavo.

Šiame susirinkime buvo pri
imta Draugystė šv. Jurgio, 
švento Jurgio Draugystė gyva
vo per 30 metų, bet dabar, su
mažėjusi turtu ir nariais, ji pri
sidėjo prie širdinės.

Išduota raportas apie metinį 
balių. Komitetas pranešė, kad 
bus labai gražus veikalas arba 
perstatymas 12 dieną spalių 
mėn. Chicagos Lietuvių Audito
rijoj. Taipjau pranešė, kad bus 
keturios dovanos, kurias* auka
vo Iz. Petrauskas (vyrui siu
tą), A. Junevičius (laikrodėlį), 
Bridgeport Furniture Co. (lem
pą), ir pirm. Butkus (pianą). 
Nariai buvo labai dėkingi biz*

mės dieną, vakare, jisai, su |mą, įšoko į savo automobilį ir 
draugu^važravo automobiliu na-nuvažiavo, nespėję daktaro ki
mo. Jo automobilis susikūlė ,su §enių išekzamenuoti.
kitu. . Rep.

Petras Paliulis tapo sužeis-1 ________ - .
tas taip sunkiai, kad dabar jau 
savaitę laiko guli šv. Kryžiaus 
ligoninėje ir tųr būt darine 
greitai teks ligoninę apleisti. ^84 kuopos susirin-
Paliulio draugas išliko Aesužei- ^mas buvo liepos 6 _ dieną, 
stas, tik buvo sukrėstas. Pirm. J. Vaitkus atidarė jį ir

_  Reps pranešė, kad finansų sekreto- 
_________ ritis išvažiavo į ' Chicagą apsi- 

ti<- • ____ i_________ gyventi. Todėl dabar reikia iš-Mėgino padaryti (rinkti naujQ sekretorių, 
holdapą lietuviui

daktarui

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO, ILL.

Tolleston, Ind visai arti 
kitų narių 
Centran.

suspendavimo, 
pinigų nesiun-

Narys.

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimas

Vyriškų papuošalų, geresnės rū
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų 
4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mšnesius; 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu išrijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
laistyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnal 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytoja. 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. ILK

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Itaisai

Aš PARDUOSIU su dideliu sau 
nuostoliu savo gražius 4 kambarių 
rakandus ir kaurus, vartotus tik 3 
mėnesius. Atsišaukite tuojaus.

, 3040 West 62nd Street.—-o

ir

------o-----
RAKANDŲ BROKERIAI

Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 
esate kviečiamos pasinaudoti muša pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandu* tiesiai 
Ifi dlrbtuvčs už eutaupimą mažiausia.

60% cash pamatu
Joki* užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis —- nuo mažo stalelio iki tisų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuveftime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryfiius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Saukite Columbus 0407. 
M R. WELLS dėl platesnių žinių.

Furnished Rooms
NAUJAI furnišiuoti kambariai 

ant rendos, renda pigi, su visais 
patogumais. 2318 Washington Blvd. 
Tel. West 5970.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Tuojau perstatyta tai vietai 
komunistas V. Mikelionis, kuris 
buvo išrinktas S. L. A. 36 sei
mui delegatu. Kadangi Mikelio- 

Pračj tįsią savaitę, trečiadie-|njeg nebuvo tuo laiku susirin- 
nio vakare, pas pp. Žilinskus kime, kai jis perstatyta finansų 
(6607 So. Whipple Street) bu- sekretoriaus vietai, tai rinkimas 
vo susirinkusi šeiminiška suei- fjnansų sekretoriaus paliekama 
gėlė — keletas svečių. Namiš- laikui,.kai jis pribus,
kiams ir svečiams besisneku- Pradėta' skaityti protokolas, 
čiuojant, staiga pajusta oro Atsirado ir Mikelionis. Jisai 
traukimas, lig kas butų atidaręs tu0j pradejo reikalauti, idant 
namo duris ar langus. butų renkama finansų sekreto-

Iš svečių kambario susirin- rjus nje]<0 nelaukiant. Vos ne 
klišieji išėjo pažiūrėti, kas at- VQS jį numalšinus, pabaigta 
sitiko kituose kambariuose. Ogi s]<aityti protokolas, kuris ir bu

vo priimtas.
Paklausta V. Mikelionies, ar 

jis sutinka būti finansų sekre
toriumi. Mikelionis atsakė, kad 
mielu noru sutinkąs. Dar pasi
gyrė, jogei busiąs geresnis fi
nansų sekretorius, nei jo pirm- 
takunas.

Pikniko komisija išdavė ra
portą, kad iš parengimo pelno 
likę $9.64.

Delegatai, išrinkti S.L.A. 36- 
tam šeiniui, išduoda raportus. 
Mikelionis pasakoja, kas buvę 
seime per pusantros dienos iki 
likosi prašalinti jie — “didžiu
ma”. O kai tapę pašalinti, tie 
jie laikę savo seimą pas Melda- 

«|žj. Antrasis delegatas patvirti
no Mikelionies pliauškalus.

Jiem buvo duotas paklausi
mas, iš kur jie žiną, kad komu
nistų buvusi didžiuma, jeigu jie 
palikę savo mandatus Lietuvių 
Auditorijoj. Dar padaryta pa
staba, jogei visi nariai žino, 
kad komunistų susirinkimas 
Meldažio svetainėje buvo nele- 
galis ir neturėjo teisės vadin
tis Susivienijimo seimu.

Išgirdę tokį klausimą ir to
kią pastabą, buvę susirinkime 
komunistai ėmė rėkti, reikalau
dami pašalinti susirinkimo pir
mininką. Kiti nariai stojo pir
mininko pusėje, apginti jį. Pir
mininkas pasakė, kad musų 
kuopos delegatai nebuvo seime, 
kuriam 284 kuopa juos rinko, 
bet dalyvavo komunistų parti
jos mitinge. Ir todėl delegatų 
raportas turįs būti atmestas.

Kilo klausimas, ar apmokėti 
kelionės lėšas buvusiems dele
gatams. Lėšas nutarta apmo
kėti.

Abelnai imant, išskiriant su
keltą komunistų triukšmą, tvar
ka' susirinkime buvo gera.

Keturios dešimtys kuopos na
rių sumokėjo mėnesinių duok
lių $113.

MADOS MADOS MADOS

3477 —< Elegantiška sporto suknelė. Galima siūdinti iš bile lengvos ma
terijos. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20 metų panelėm.

Iš Henry Fordo verguvės

Liep. 31 d. automobiliu kara
lius Fordas paleido iš savo dirb
tuves Chicagoje visus alginius 
vergus, atimdamas bėdžius ir 
iškabindamas pranešimus, jogei 
rugpiučio 11 dieną vėl dirbtuvė 
pradėsianti dirbti.

Sulaukta' rugpiučio 11 diena. 
Teisybė, dirbtuvė pradėjo dirb
ti. Bet kai kuriuose departa
mentuose padaryta permainos: 
atleido senuosius darbininkus, 
kurie gaudavo geresnes algas, 
o jų vietoms paėmė naujus, ku
riems mokės tik $6 dienai.

Valymo departamente dirbo 
apie 70 darbininkų. Iš čia at
leido visus, išimant septynius. 
Jų vietas užpildė naujais,'"at
siųstais iš kitų departamentų. 
O į atsiųstųjų iš kitų departa
mentų vietas padėjo visai nau
jus, paimtus iš lauko. —irgi tik 
už $6 dienai.

Teko nugirsti, kad po šio at
leidimo net kelis šimtus darbi
ninkų išvarė laukan todėl, kad 
jų algos buvusios per didelės.

Kaip girdėti, tai dar ir atei
tyje ši Henry Fordo sistema 
busianti vykinama —atleidinės 
senuosius darbininkus, o ims 
naujus už žemesnę algą. Dau
gelis atleistųjų yra vargę prie 
sunkaus darbo po šešįs arba ir 
daugiau metų.

♦

Ne mažai atleistų darbininkų 
ėjo prašytis pas viršilas, idant 
jie priimtų juos atgal. Rugpiu
čio 13 dieną vienas ateivis 
vengras’ atsivedė net moterį ir 
keturius vaikus prašyti darbą 
atgal. Jis išdirbo šioje dirbtu
vėje, valymo skyriuje, net pen
kis metus. Vienok nė jo, nė 
moters prašymas nieko negel-, 
bėjo, ir jo 
kitas. (

Rugpiučio 
kus keliems
dėjusių bedarbiu 
dirbtuves, kurie tikėjosi darbą 
gauti, buvo pašauktas policinin
kas tvarkai padaryti prie dirb
tuvės vartų, nors pačios dirb
tuvės vačmonų arba tvarkdarių 
randasi devynios galybėj. Bet 
Fordo dirbtuvės vačmonai yra 
ne ginkluoti, o miesto policija 
ginkluota, ir, kaip nužiūrėdama, 
gali lengviau minią išvaikyti.

Kol Hooverio sistema viešpa
taus, su Wallstričiu priešakyje, 
tol ir nedarbas pasikartos šaly
je; tol Morganai, Rockefelle- 
riai, Fordai, Carnegies ir kiti 
kapos algas savo vergų ir išnau
dos darbininkus. Darbo žmo
nėms niekas netenka, kaip* tik 
nedateklyj gyventi 

—Pasaulio

Klausykite Lietuvių 
Radio Programų

Nedėliomis iš Stoties W. C. F. L. 
970 kilocykles, nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų, ir Ketvergais iš Stoties 
W. II. F. C. 1420 kilocykles, nuo 
7 iki 8 vai. vakaro.

ŽEMOS VASAROS KAINOS 
ANT RADIJŲ:

Atwater Kent, 7 tūbų, $ACI 
su viskuo, už .....................
R. C. A. Radiola, 10 tūbų, $AQ 
su viskuo, už ........... .......
Sparton 9 tūbų, I
su viskuo, 
Victor, 10 
su viskuo
Brunswick, 9 tūbų, 
su viskuo, už ......
Brunswick Radiola, su Fonogra
fu sykiu, su viskuo $98
Zenith Radio, 9 tūbų $QQ
už ....................................

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

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

Tel. Boulevard 4705

General Motors 
Radios

3343 S. Halsted St.

uz ... 
tūbų, 
už ...

*99 
109 
98

M

vietoje jau dirba

14 dieną, susirin- 
tukstančiams išba- 

prie Fordo

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7*0

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

For Reni
ANT RENDOS štoras, įtinkama 

apielinkė aicekreeminei arba kito
kiam bizniui, labai puiki vieta, 
Brighton Parke. Tel. Lafayette 2727, 
4148 Archer Avė..

Lošt and Found
Rasta Pamesta

Business Service 
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
» Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261, Re*. Hemlock 1292

Boulevard 6520 Re*. Yard* 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

PATENTAI, Copyright* — išradi
mai visokios rūšies. 

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

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ
Aš esu pardavėju James Coal C6. 
anglių, kurių yardai randasi 58 ir 
Halsted St. ir 81 ir Wallace St. Kai
nos prieinamos visiems. Laukiam jūsų 

PETER ADOMAITIS
6630 So. Talman Avė.

Tel. Prospect 3938

J. WELICHKA
Pigiausias lietuvis nmferis Chicagoj 
Taipgi mufuoju ir į kitas valstijas.

6725 So. Rockwell St.
, Tel. Republic 3713-3691

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM ‘PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $303.00 
J. NAMON & CO. 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

kas Radote — pamečiau
Pamečiau Packetbook su įvairiais 

popieriais ir man labai reikalingais 
daiktais. Pamesta buvo Blue Island, 
apie 121 St. ir Westcrn Avė. Kas 
radote — malonėkite grąžinti — bu
siu labai dėkingas. Mrs. J. Jerutis, 
3430 So. Halsted St.

Business Chancen

PARDAVIMUI Malt ir Hop krau
tuvė, įsteigta dešimts metų, arba 
mainysiu. Labai pigiai. 732 W. 
31 St.

--------O--------
■...................... ... 1 't—* ....... ■* 111

------- O------ --
PARDAVIMUI restaurantas iš 

priežasties partnerių nesutikimo — 
vieta išdirbta ir neša gerą pelną. 
7427 So. Western Avė.

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

------o-----
PARDAVIMUI grosernė, pagyve

nimui kambariai. Renda nebran
gi. Parduosiu pigiai. 3735 So. Eme- 
rald Avė.

o

-------- O--------
PARSIDUODA KVIETKŲ 

KRAUTUVE
Septyni metai kaip uždėta dide

lėj lietuvių kolionijoj. Biznį gali
ma nupirkti už vertę tik įrengimui 
nieko už gerą Avilį. Bile lietuvių 
šeimyna gali sudubcltavoti biznį į 
trumpą laiką.
' Rašyk “Naujienos” Box 1223

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė arba mainysiu ant mažo namo; 
priežastis liga. 3213 S. Pernell Avė.

Norint rauti viena ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo varde, pavarde 
ir adrese. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti >

Naujienų: Pattem Dept., 1739
So. Halsted St., Chicago^ UI*

a » »
Komunistas Mikelionis nenori 

siųsti duokles Susivienijimo 
'centran. Kasierius pasiskundė 
kitiems valdybos nariams, kad 
iMikelonis nepildo blankų ir pi
nigų negrąžina kasieriui. Ųž-

ir badauti
Vergas*

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko- 
kiu nors mažu i* pažiuro* 
daiktu. 
.• i

TAI yra piuku jeigu gali taip
4 padaryt, jog kitiem patiktum. 

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums ritą 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauja budu. Musu che
mikai pagalio* surado sustatė 
kurą ištikro šveičia nedrasky* 
damas dantų emale* —- tas sun
ku* uždavinį* pagalio* tapo iš
rištas.

Didele tūbą Listerine danttl 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. . 
Lambert Pharmacal Co, Saint

Skolinam Jums Pinigup 
$100 iki $2,000

Jų* atmokate mažomis minėsiu* 
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame monričiu* 
Real Estate kontraktu*.

Petrzilek Bros 
1647 W. 47th St

Arti Marahfield Ava

b

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

k t , H SU
HMM ■filiilL

Farms For Sale
- _ _ _ r UHiąi Pąrdąyi mui________

ŪKĖS DYKAI
4p akrų ant cimentinio kelio, nau

ja stuba, barnės, upė teka, sodnas, 
gyvuliai, javai, padargai $3000, no 
mainais. 50 akrų geri budinkai 
$900. 120 akrų, geri budinkai, sod
nas,. upė $2100. 2 geros ūkės ant 
mainų.

P. A. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

PARSIDUODA 57 akrų farma ar
ti Gobies, Mich. 1000 pėdų prie 
krašto ežero, 6 kambarių namas su 
maudynėmis, vinuogės, žemogės ir 
vištų farma. Gera vieta žuvauti, 
šauk Mr. Sanauskis, Humboldt 3026

Real Estate For Sale 
Namai-Ž^mž Pardavimai

Paul M. Smitti & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mu*, lotus, farmaa. biznius visokio* 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkė* h 
kur yra ar kas yra. Perkam nota*. 
2nd mortgage ir parūpinant) 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas natamavima*
4425 So. Fairfield Avė,

Tel. Lafayette 0455

AB JUS GALITE VARTOT
Aš turiu 

lauja mažų pataisymų ir jie gali
ma i .................. \
cott Avė. ir 4239 Ozanam St.

Jūsų 
pirmas 
narnom 
namus.

ĮRANKIUS
2 namus, kurie reika- 

nupirkti prieinamai, 3639 Al-

darbas bus priimtas
(mokėjimą*, 
sąlygom. —

likusieji 
Matykit

BERG,WAi.ri:r e. r ■ 
Merimac 4773

kaipo 
prici- 
Ši uos


