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Komunistu Planai SLA Sugriaut
J.

Bolševikų “prezidentas" Bacevičius 
išduoda saviškių paslaptis

Bacevičiaus prisipažinimas galutinai nu- 
maskuoja bolševikus ir parodo dienos 
šviesoj jų konspiraciją prieš Susivieni
jimą Lietuvių Amerikoje

šiomis dienomis vienas SLA. 
darbuotojas prisiuntė SLA. 
Centrui bolševikų “pildomosios 
tarybos” vyriausio vado — 
“prezidento” M. Bacevičiaus, 
laiška, rašyta vienam savo sė
brui Susivienijimo skaldymo rei
kalu.

šis laiškas yra labai svarbus, 
nes jis išduoda visus bolševi
kų planus Susivienijimui skal
dyti, siekiant net visiško Su
sivienijimo sugriovimo su teis
mų pagalba.

Patariame kiekvienam SLA.
nariui šį laišką perskaityti ir 
rimtai pasvarstyti bolševikų pa- 
simojimą Susivienijimą sunai
kinti. Laiškas yra sekamo tu
rinio (rašybą paliekame origi
nalią) :
“Gerb. Drauge:—

“Ne jus vienas barate mus 
už nedavimą informacijų, bet 
gaunam to iš visur. Vienok da
lykai štai kokie yra:

“Advokatai uždraudė mums 
daryti bent kokius pareiškimus 
savo vardu ir imti pinigus nuo 
kuopų. Tas daroma tam, kad 
nepakenkus bilai, (turbut, by
lai? Red.). Gi bilos nenumirė, 
bet varomos. Jau yra užveda
ma ir New Yorke bila su geru 
advokatu. Tenai bila bus pla
tesnė ir daugiausia varoma už 
proporcionalį turto pasidalini
mą. Gi jeigu kur mes įsišok
tume, tai tuomet gali išeiti taip, 
kad mes nieko negautume. Svar
bu mums įrodyti, kad mes ne
sam organizacijos skaldytojai 
o jie. Gi jeigu jie galėtų įrody
ti, kad mes skaldytojai ir su- 
žiniai skeliam organizaciją, tai 
negautume nieko. Tas mus ir 
sulaiko nuo visokių pareiški
mų.

“Kuopų mokesčiai laikyti pas 
savę kuopoj yra pilnai legališ- 
ka. Tie nariai, kurie kuopoj už
simoka skaitosi užsimokėju
siais. Suspenduoti juos negali 
(? Red.) ir pašelpa ligoje ar 
pomirtinę sulaikyt neturi tei
sės. Tas aišku kaip diena. Gj 
iš antros pusės, gegužinių ir 
ligonių pašeipos reikalaujančių 
nėra prasmės laikyti pas save, 
nes tuo nieko nepagerysi. To
dėl Musų nusistatymas yra 
toks, kad aršiųjų gegužinių, ku
rie reikalauja, mokestis siųsti,

ORFIS.
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesiuotumas ir tru-
pūtį šilčiau; lengvi ir viduti
niai, daugiausia pietų krypties, 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 54° ir 73° F.

šiandie saulė teka' 6:18, lei
džiasi 7:19. Mėnuo leidžiasi 
3:34 ryto.

o savų ne. Tas parodys, kad 
nariai nepasitiki valdyba ir to
dėl organizacija eina’ velniop. 
Tas duos įsikišti inšiurino de
partamentui ir jeigu nesusitai
kys, tai patvarkys taip, kad 
paleisti visą organizaciją ir įmo
kėtus pinigus gražinti kiekvie
nam arba grupėms pagal su
sitarimą. Tas ir svarbiausia dėl 
nesiuntimo mokesčių. Gi jeigu 
siųsi mokesčius ir jie turės įro
dyt, kad organizacija nenuken
čia, kad jie yra valdyboj, tai
tuomet nebūt to įrodymo or
ganizacijoj suirutės ir musų 
prašymai teisme gali būt at
mesti. štai kodėl nereikia' pi
nigų siųsti.

“Kuomet kuopa nutaria, sek
retorius jokios atsakomybės ant 
savęs neima. Tai kuopos atsa
komybė ir jūsų raštininkai ga
li nebijoti.

“Tiesa, kad ant narių daug 
veikia tos agitacijos fašistų, 
bet mes turime stengtis per
kalbėti. Kitokios išeities nėra. 
Del pirmiaus nurodytų kliūčių, 
mes negalim kuopoms savo 
vardu siuntinėti įsakymus. Tas 
mus ir narius labai nervuoja, 
bet kitokio kelio nesiranda.

“Buletiną turėjote gauti. Del 
tų pačių klinčių — laukimo 
kaip teismas išeis, sutrukdė bi- 
skį ir buletiną. Mat viskas tu
ri būt sutvarkyta taip, kad jie 
negalėtų prisikabyti. Mums ge
gužinės tarybos pareiškimas 
daug pasitarnaus bilos vedimui 

taip sako advokatai.
“Neužilgo bus teismas Chi- 

cagoj. Kaip jis išeis, tai bus 
pranešta spaudoj. Bet kaip ne
bus su tuo teismu — šitas teis
mas vedamas tik indžionkšeno 
gavimui — kiti teismai eis sa
vo keliu. Bila už organizacijos 
turto eikvojimą, bila už kokią 
teisę jie turi valdyt susivieni
jimą ir bila už turto pasida
linimą, seks paskui šitą. Vie
nok indžionkšeno negavimas 
yra ženklu tuo, kad mums vi
są organizaciją nebus duota val
dyti.

“Jūsų draugai pareiga per
kalbėti narius, kad jie nepa
siduotų fašistinei agitacijai 
kad stengtųsi mokestis palai
kyti kuopose iki dalykai pa
kryps vienoj ar kitoj pusėj. 
Dalykai ilgai nesitęs ir todėl 
pavojaus nariams nesiranda'. 
Beto, žinokit, kad vienoj vie
toj su gegužiniais nesugyven- 
sim ir jie jau pradėjo skaldy
mą. Jie užkorė ant musų ir 
mes turėsime jį priimti kad ir 
kaip nenorėtume. Bet nereikia 
per daug anksti skubintis kel
ti viešumon. Reikia ruošti vi
są operatą (turbut, aparatą? 
Red.) ir laukti patogios pro-
gos. Gi tose kuopose, kur mu
sų žmonės sudaro mažumą ir 
jų valdyba, turi laikytis nuo 
suspendavimo ir priruošti savo 
operatą naujai kuopai, kad prie 
to reikale greitai iškiltų vir
šun.

“Draugiškai M. Bacevičius 
“P. S. Su laiškais skupus

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Pagarsėję lakūnai, kurie dalyvavo oro lenktynėse. Iš kaires' į dešinę: Fritz Lohse 
(Vokietijos), Marcei Doret (Francijos), Charles Lindbergh (Amerikos), Petro Columbo (Itali

jos) ir leitenantas R. Atcherley (Anglijos).

todel, kad nenoriu, kad musų 
laiškus kas pagautu ir panau
dotų byloje prieš mus.”

Tai šitokius planus yra slap
tai padarę “progresyvių“ va
dai, bolševikai, ši iš “Tėvynės“ 
prisiųsto dokumento kopija pa
rodo aiškiai, ko jie nori pa
siekti. Bolševikų tikslas yra 
visiškai sugriauti Susivienijimą, 
kurį jiems nepavyko “užkariau
ti“ seime Chicagojc.

Aišku dabar ir kuriais ke
liais jie prie to tikslo eina. 
Viena', jie agituoja, kad bolše
vikų kontroliuojamos SLA. 
kuopos nesiųstų mokesnių į cen
trą, idant atrodytų, kad Susi
vienijimas “eina velniop”, ir 
valdžia jį uždarytų.

Antra, jie yra pasiryžę ko
voti Susivienijimą teismuose, 
už vesdami/ dar tris bylas prieš 
jį.

Šitaip griaudami organizaciją, 
tačiau, bolševikai stengiasi sa
vo tikrus paslėpti, ‘kad atro
dytų, jogei ne jie skaldo Su
sivienijimą, bet jų priešai.

šis Bacevičiaus prisipažini
mas galutinai bolševikus numu
šk uo j a. Dabar visi mato, kad 
bolševikai yra veidmainiai ir 
melagiai, kurių nė vienu žod
žiu negalima tikėti.

Ar rasis dar nors vienas pa
dorus žmogus, kuris dabar no
rėtų su tokiais gaivalais ben
dradarbiauti ? Red.

I

Trockio sesuo, Ka- 
meneva, išmesta iš 
- kompartijos v

BERLYNAS, rūgs. 4. — Ma
dam Kameneva, buvusio vieno 
žymiausių komunistų vadų, Lco 
no Kamenevo, žmona ir Troc
kio sesuo, tapo pašalinta iš ko
munistų partijos. Del ko ji 
pašalinta, žinių nėra. Pirmiau 
ji laikė užėmus labai augštą 
vietą sovietų vyriausybėje.

Kai kurie Berlyno laikraš
čiai apskaičiuoja, kad nuo rug
pjūčio 1-mos dienos iki 20-tos'’ 
sovietų Rusijoje buvo pasmerk-
ta' sušaudyti trys šimtai as
menų.

Indijoj kilo smarkus potvy
niai. Bramaputros upei išėjus 
iš krantų, ypač apie Bokoni ir 
Laoknoa, 100 tūkstančių gy
ventojų buvo priversti bėgti iš 
namų.

Amerika žiopla, kad 
nepripažįsta Rusų, 

sako Wheeleris
Montanos senatorius sako, kad 

nepripažindama sovietų Ame
rika žudo Rusijos bizni

NEW YORKAS, rūgs. 4. — 
“Mes esame tik žiopliai — a 
bunch of suckers — kad nepri
pažįstame sovietų Rusijos.”

Taip pasakė Montanos sena
torius Burton K. Wheeler, pa
buvojęs dešimtį dienų Rusijo
je ir vakar garlaiviu Levia- 
than pagrįžęs į New Yorką. 
Kartu su juo grįžo ir Kentucky 
senatorius Alben W. Barkley, 
kuris važinėjo po sovietiją tre
jetą savaičių.

Senatorius Barkley, nors apie 
ekonominę padėtį Rusijoj at
siliepė palankiai, bet saVo nuo
monę pripažinimo klausimu at
sisakė pareikšti. Tuo tarpu se
natorius Wheeler pasakojo:

“Visur, kur tik ma’n teko bū
ti Europoje, girdėjau kalbant, 
kad Amerika neturinti pripa
žinti Rusijos. Bet visur užsie
niuose Rusija yra pripažinta, 
ir Europos kraštai gauna visą 
jos biznį.

“Jei mes pripažinsime Rusi
ją ir padarysime su ja preky
bines sutartis, tas dar nereikš, 
kad mes pritariame jos vald
žios formai. Pripažinimas to vi
sai nereiškia.

“Rusija sudaro didžiausią pa
sauly rinką Amerikos prekėms, 
daug didesnę, ne kaip Pietų 
Amerika ar Kinija. Rusija rei
kalinga tik ilgalaikių kreditų.”

Senatorius Barkley pa'sakė, 
kad jis nenorįs savo nuomo
nės pareikšti dėl Rusijos pri
pažinimo, bet tiek galįs pasa
kyti, kad jei Rusijoj ir toliau 
išsilaikysianti pastovi valdžia, 
tai Jungtinės Valstybės turė
siančios pasvarstyti, kaip ilgai 
.jos galėsiančios atidėlioti pri- 
ph^inimą. Rusija’, šiaip ar taip,
daranti progreso. Bet jis kal
bąs tik ekonomiškai, ne poli
tiškai.

ę _ ____——--
MU^CIE, Ind., rūgs. 4. — 

Dumont Lotz, 65, buvęs mo
kytojas, gavęs proto pamišimą, 
padegė čia savo namus ir pats 
liepsnose žuvo.

Francuzaį aviatoriai iš
skrido į Texas

VALLEYi STREAM, N. Y., 
rūgs. 4. •— Transatlantiniai 
franeuzų aviatoriai, Coste ir 
Bellonte, kurie savo “?” aero
planu atskrido be sustojimo iš 
Paryžiaus į New Yorką, šį ry
tą išskrido į Dalias, Texas, pa
siimti $25,000 prizą. Tokį pri
zą jiems yra paskyręs pulk. 
Wm. Easterwood.

Andree kūnas par
gabentas į Norvegiją

• .. ......... ■ I II

TROMSOE, Norvegija, rūgs. 
4. — Laivu Bratvaag į čia ta
po pargabentos liekanos atšiau- 
rės tyrinėtojo Salomono Au
gusto Andree ir jo bendrake
leivio Nilso Strindbergo, kurie 
1897 metais balonu išlėkė iš 
Špicbergeno į žiemius, bandy
dami nuskristi į žiemių ašiga
lį, bet kelionėje žuvo. Jų lie
kanos buvo prieš keletą dienų 
atrastos leduose Baltojoj Saloj.

Iš karto buvo pranešta, kad 
Andree ’ ir jo draugo Strind
bergo kūnai rasti visai dar ge
rai išsilaikę, bet tie praneši
mai buvo neteisingi. Ekspedi
cija rado saloj tik tyrinėtojų 
griaučius, ir pažinti juos pavy
ko tik iš jų rūbų ir kitokių 
daiktų. Ekspedicija manė, kad 
ji suradus ir trečio Andree eks- 
pediejios dalyvio, Knuto Fran
kelio, liekanas, bet paskui pa
aiškėjo, kad tai butą meškos 
kaulų.

Andree drapanose rasta už
rašų knygos, bet jų turinys dar 
nepaskelbtas. Tie užrašai, ma
noma, pąpasakos pasauliui vi
są tos polerinės ekspedicijos tra
gedijų, įvykusią prieš 33 me
tus.

Prof. Niemi Kaune
Į Kauną atvažiavo žinomas 

Lietuvos bičiulis, Helsinkio uni
versiteto prof. Niemi. Prof. 
Niemi žada praleisti porą sa
vaičių Lietuvoj.

BALT1MORE, Md., rūgs. 4. 
— Daugiau kaip 40 karo vete
ranų, grįžę iš ekskursijos į An- 
napolį, susirgo nuo sugedusio 
maisto.

Teisiamasis prisipa
žino sąmoksle nužu

dyti Mussolini
TRIESTAS, Italija, nigs. 4. 

— Byloje, kurioj arti šimto 
jugoslavų yra kaltinami kaip 
teroristai, veikusieji prieš fa
šistų valdžią, vienas kaltinamų
jų teisme prisipažino buvęs są
moksle nužudyti Italijos dikta
torių Mussolinį. Atentas turė
jęs įvykti netrukus.

Visi kaltinamieji yra jugo
slavai, gyventojai krašto, ku
ris po karo buvo atiduotas Ita
lijai, nors dauguma jo gyven
tojų yra jugoslavai.

Lietuvos Seimo nėra, 
bet jo išlaidų yra 

milijonai litų
Po naktinio 1926 metų gruod

žio mėn. perversmo išvaiky
tas Seimas “tebevalgo” val
stybės pinigus «

Lietuvos valdžios laikraštis 
“Liet. Aidas” savo rugpjūčio 
20 dienos leidiny paskelbė val
džios išlaidas “valstybės atsto
vavimo reprezentacijos [“Atsto
vavimo reprezentacija” čia' rei
škia, rodosi, du grybu barščiuo
se.] ir tvarkymo reikalams” per 
1927-1931 metus.

Iš to paskelbimo matyt, kad 
nors Lietuvos Seimo nėra nuo 
pat naktinio perversmo 1926 
metų gruodžio mėnesį, bet ir 
neegzistuojąs Seimas valgo mo
kesčių mokėtojų pinigus milijo
nais litų. “Liet. Aido“ prane
šime, būtent, nesančio Seimo 
išlaidos atskirais metais paduo
damos šitaip:

1927 m. išleista 675,500 litų
1928 m. išleista 222,000 litų
1929 m. išleista 184,100 litų
1930 m. numatyta 483,800 litų
1931 m. skiriama 490,000 litų

Viso labo 2,055,300 litų
Kitos “atstovavimo reprezen- 

ta'cjios ir tvarkymo reikalams” 
1927-1931 metų išlaidos, nota- 
bene, “nesurištos nei su krašto 
gynimu, nei su piliečių apsau
ga, nei su krašto kultūra, nei 
su krašto ekonomika,” kaip 
“Liet. Aidas” paduoda, yra:
Respublikos prezidentūros, ben

drai, litų 1,475,000
Valstybės Tarybos, 1,263,200
Klaipėdos Krašto gubernatu- 

ros, 1,727,600
Ministerių Kabineto, 17,007,- 

200
Valstybės Kontrolės, 6,209,- 

000.

Kontroliuos eksportuo
jamas vyšnias

KAUNAS. — Lietuvos vyš
nios eksportuojamos Vokietijon 
be kilmės dokumentų, (kuriuos 
išduoda valsčių valdybos) turi 
turėti ir sveikatos liudymus.

žemės ūkio rūmai pavedė au
galų apsaugos stoties vedėjo 
padėjėjui Mastauskui ir Vilka
viškio sodininkystes instrukto
riui Rinkevičiui atlikti ekspor
tuojamų vyšnių kontrolę. Už 
vyšnių kontrolę nustatytas mo
kestis po 50 et. už 1 centnerį.

MITCHELL FIELD, N. Y., 
rūgs. 4. — Gaisras čia sunai
kino trijų augštų sandėlį, pa- 

I daręs $300,000 nuostolių.

GPU susekus didelę 
konspiraciją prieš 

sovietų valdžią
Maskvoj ir kituose sovietijos 

miestuose įvyko skiaitmenin- 
gi “kontrrevoliucininkų” su
ėmimai

MASKVA, rūgs. 4. — GPU, 
slaptoji sovietų policija, suse
kė platų sąmokslą prieš so
vietų valdžią. Suimta keletas 
dešimčių asmenų, kaltinamų 
kaip konspiratorių sovietų val
džiai nugriauti, jų tarpe dvi
dešimt plačiai žinomų žemės 
ūkio ekonomų ir devyni žymus 
profesoriai.

Skaitmeningi areštai įvyko 
taip pat kituose dideliuose Ru
sijos miestuose. Visi suimtie
ji kaltinami dėl kontrrevoliu
cinio sąmokslo.

Pavojus “piatilietkai”
Centralinis vykdomasis komi

tetas išleido įspėjimą, kad pen- 
kerių metų industrializacijos 
planas žlugsiąs, jei urnai ne
busią priimta tinkamų priemo
nių situacijai gelbėti. Industri
jos fronte turinčios būt užkal
tos visos skylės, gamyba pa
skubinta, darbininkų mainymą- 
sis sumaži»tas, biurokratizmui 
ir nedarbingumui turįs būt pa
darytas galas.

Vykdomasis komitetas sako, 
kad darbininkų mainymuisi su
mažinti turinti būt sustiprinta 
darbo disciplina, visame kraš
te įsteigiant juodąjį sąrašą vi
sų tokių darbininkų, kurie be 
leidimo meta savo darbus. Iš 
antros pusės, darbininkai turj 
būt aprūpinti maistu ir butu.

300 žmonių žuvo per 
baisia audra Vaka- L L

rų Indijose
Tūkstančiai kitų sužaloti. — 

Skaudžiausiai nuo uragano 
yra nukentėjus Domingo re
spublika

Vakarų Indijose vakar siau
tė baisi audra, kuri padarė di
džiausios pragaišties.

Associated Press praneši
mais, per audrą žuvo ne ma
žiau kaip 300 žmonių, o tūk
stantis ar daugiau kitų buvo 
sužaloti.

Skaudžiausiai nukentėjo Do
mingo respublika. Santo Do
mingo, krašto sostinė su 50,- 
000 gyventojų, beveik visai su
naikinta. Namai ir kitoki trio- 
besiai nuvartyti ir nunešti. Su
sisiekimas visame krašte su
ardytas.

Uraganas iš Vakarų Indi jų 
eina žiemių vakarų ilnkon ir 
bijoma, kad nepasiektų Flori
dos.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
P a S t u ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.



NAUJIENOS, CHcago, UL

Įkorešpondencuos
j vo sužinoti iš “Tėvynės” bei 
i kitų laikraščių ir iš ištikimų 
į SLA. seimo delegatų apie “pro
gresyvių” smurtą SLA. seime, 
ir kuomet truko “progresyvių” 
blofo burbulas, kad su teismo 
pagelba bus galima atimti SLA 
turtas, knygos ir užvaldyti pa
tį SLA, tai tuoj SLA eiliniai 
nariai pradėjo nerimauti. Nu- 

| tarimas, kad nesiųsti mokesčių 
j Centrą yra tolygus nutari
mui išstoti iš SLA, atsižadant 
visų savo teisių prie apdrau- 
dos ir pašalpos. O rizikuoti 

| pašalpą ir apdraudą dėl “prog- 
resyviškų” užmačių, tai tikrai 
kvailas dalykas. Tokios rizikos 
ir karščiausi “progresyvių” ša- 

; liniukai nenorėjo imti. Todėl 
“progresyvių” frontas pradėjo

i griūti. Pirmiausiai tose vietose, 
i kur randasi vienoj apielinkej 

apielinkės 2 SLA. kuopos, t. y. viena 
delegatai, “progresyviška”, o kita SLA. 
Chicagos, j igtikimų narių, kaip tai: Mc- 

turėjo parsivežę orderius Kces Roeks ir Bridgeville. Na-

Fittsburgh, Pa

Visokios žinios iš Pittsburgho 
padanges. — SLA. Seimo at
balsiai “progresyvių” fronte.

Pittsburgho apielinkej “pro
gresyvių” frontas dėl užkaria- i 
vimo SLA. suiro per visas siu-. 
les. “Progresyvių” armijos ei
liniai kareiviai apleido savo 
raudonuosius vadus. Vadai, li
kę be armijos 
traukiasi. Vieni seka 
eilinius “kareivius” - 
ir siunčia mokesčius' į SLA. 
centrą — o kiti nė patys ne
žino ką daryti: ar mokėt, ar 
ne. Jie laido visokius prasima
nymus apie SLA. 
SLA. viršininkus 
SLA. darbuotojus.

Pittsburgho ir 
“progresyvių” seimo 
kai tik sugrįžo iš 
jau 
iš “vyriausio progresyvių šta-!riai pradėjo reikalauti persi
ko”, kad pervaryti kuopose nu-' kcąimo lakštų iš “progresyvių” 
tarimus nesiųsti mokesčius j kuopy. Progresyvių kuopų val- 
SLA. centrą, bet palaikyti kuo-, dybos nenorėjo tą reikalavimą

jos, patys betvarkėj I 
paskui | 
moka į

ir 
bei

keikia I 
visus

pose 
moji 
priešakyj

iki “progresyvių” Pildo- 
Taryba su, Bacevičium 

per teismo pagelbą 
perims visą SLA. turtą ir kny- 

nelabųjų” geguži-

dieną po du sykius aplankau 
visus musų keleivius visose 
kles’ose ir turiu pasakyti, kad 
visi yra pilnai visu kuo paten
kinti ir dėkingi savo agentams 
už patarimus šiuo laivu važiuo
ti. Tarpe keleivių turime du 
lietuvius kunigus: kun. Sauru- 
saitį ir kun. Matulaitį, kurie 
kiekvieną rytą patarnauja ke
leiviams pamaldomis ir visą 
dieną būna liuosi, nes niekas 
nesiveda, nemiršta ir krikšty
nų nėra. Visi “parapijonys” 
geri. —A. S. Trečiokas, 

Ekskursijos vadas'.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

" " / ■ - - - I

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimą^ 

Vyriškų papuošalų, geresnės rū
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų 
4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St.

Iš kelionės į Lietuvągato į SLA. seimą.
Del “progresyvių” nelaimių 

reikale užkariavimo SLA. Pitt
sburgho apielinkej yra daug 

silpnas Pittsburgho i priežasčių. Tačiau svarbiausi 
priežastis tai — APLA (Augš- 
čiausi Prieglauda Lietuvių A- 
merikoj). Kaip visiems yra ži
noma, APLA “progresyviai” 
turi užkariavę ir “darbininkiš
kai” ją valdo jau per eilę me
tų. APLA didžiosios kuopos 
randasi Pittsburghe ir apielin
kej, o centras McKees' Rocke, 
Pa. Pittsburgho ir apielinkės 
“progresyvių” vadukai turėjo 
laimūs pasimainydami» būti 
APLA centro valdyboj ir kai 
kurių kuopų valdybose. Jie 
tad įrodė savo darbais, ką reiš
kia “darbininkiškas” valdymas. 
APLA nariai yra patyrę ant 
savo kailio, ką reiškia bolše
vikiška tvarka pašaipiuose 
draugijose. Dauguma APLA. 
narių taip pat priklauso ir 
prie SLA. ir todėl gali paly
ginti “darbininkišką’ 
APLA su “gegužine” 
Susivienijime. Tiems 
jokiu budu neįkalbėsi mesti 
“gegužinę” tvarką, o priimti 
“darbininkišką”. Jie kratosi 
nuo tos “darbininkiškos” tvar
kos, kaip velnias nuo kryžiaus. 
Jokie bolševikiški blofai šių 
narių nesuklaidins. Abelnai 
Pittsburgho lietuviai turėjo 
progų prisižiūrėti bolševikiš
kam valdymui APLA. Jie ma
to, kaip bolševikiški 
rukai, būdami 
valdyboj, visai 
paprasčiausiomis 
mis ir tamposi 
nariais, su kuopomis. Pas juos 
visur yra vartojamas smurtas. 
Pašalpų ir pomirtinių išmokė
jimas yra matuojamas bolševi
kiškos partijos arba bolševikiš
ko paklusnumo mastu. Jei ko
misarams ištikimai, — viskas 
tvarkoj, o jeigu ne, tai tave 
šokdins per virvelę. Naujoji 
APLA konstitucija Centro Ko-

1 mitetą padaro tikrais diktato- 
■ riais ne tik pašalpos ir pomir
tinės išmokėjime, ale ir 

. tvarka yra palikta Centro 
■ 1 miteto nuožiūrai.

atsiskaitys su tais savo “gera
dariais”.

patenkinti. Pavyzdžiui, Mc- 
Kees Itoeko 286 kuopos nariai, 
negaudami persikėlimo lakštų 
iš savo kuopos, kreipėsi i Cent
rą su prašymu, kad juos’ per
keltų į 353 kuopą. Bet ir Cent
ras ne visus narius galėjo pa
tenkinti, kadangi 353 kuopa 
kai kuriuos kandidatus atsisa
kė priimti. Mat, norinčių per
sikelti tarpe radosi karštų bol
ševizmo garbi ii tojų, tai tokių 
353 kuopa nepriėmė. Nepriim
tieji nariai siunčia savo mo
kesčius į Centrą pavieniai.

Bridgevillė’s 265 kuopos na- 
| riai irgi pradėjo reikalauti per- 

kaip tik SLA. nariai ga-įsikėlimo
Į Bet 265 kuopos 
I pamatę
savo narių, tuojau atšaukė nu- 

; tarimą 
pradėjo 
siųsti į 

Kitos
mos kuopos Pittsburgho aplo

siančia 
nors du 

siunčia 
kurie

gas iš tų
ninku.

Vasaros karščiais 
rių

mažai na-, 
ilanko į susirinkimus, j 
un “progresyviai” vei-1

nariai nebuvo spėję su-1 
kas iš tiesų įvyko SLA. I 
Chicagoje. Prie tokių j 
“progresyviams” ir pa- i 

nutarimus, kad j 
j Centrą, c!

sąlygų
i\vko pervaryti 
le.iusti mokesčių 
aikyti kuopose.

llilillllllllllllllllillllllllilllllilillllillll
Neturi substitutu - 
aukščiausia kokybe

■ET Malt

Anheu«er-Busrh

Budweiser
Barley-Malt Syrup

ŠVIES P S Ali TAMSUS 
RIEBUS

2

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lakštų i 90 kuopą, 
progresyviai”, 

kad gal netekti visų

nesiųsti mokesčių. Jie 
reguliariai mokesčius 

Centrą.
“progresyvių" valdo-

| linkėj taip pat jau 
l mokesčius į Centrą, 
1 nekurios sabatažuoja: 
į tik tų narių mokesčius, 
i eina prie suspendavimo ir lai
kosi kuopos ižde mokesčius už 
du mėnesius. Mat, vargšai 
progresyviai bijo atsakomybes 

' prieš savo kuopos narius ir ti- 
1 ki, kad jie nors tuo daro SLA. 
nuostolių. Tie “progresyvių’ 
žiulikiški darbai yra daromi be

I narių žinios, ba nariai moka 
mokesčius, kad butų į Centrą 
pasiųsti, o ne kad kuopose bu- 

: tu laikomi. Vėliau ar ankščiau * . 
' tokie “progresyvių” darbeliai 
išeis j aikšte ir nariai tinkamai

“Progresyviai” dar pirm 
SLA. seimo jaute, kad jų fron
tas tikrai 
apielinkej, nors jie ir turėjo
persitraukę savo komisarą Zal- 
doka bei vietiniai komisarukai 
buvo pasidalinę darbu dėl už
kariavimo SLA. * Darbas buvo 
paskirstytas maždaug sekamai: 
“drg.” J. Gataveckui buvo .pa
vesta 1 užkariauti Bridgevillė’s 
90 kuopą ir Gledale, Pa., 323 
kuopą; “drg.” Sliekui, Sliekie-; 
nei ir Pipirui buvo pavesta už
kariauti Soho 40 kuopą; ?drg.” 
Miliauskui VVashingtono, Pa., 
258 kuopą. Kitais žodžiais sa
kant, beveik visos SLA. kuo
pos Pittsburgho apielinkej bu
vo aprūpintos' “progresyviš- 
kais” vadais. Tačiau “progresy
vių” darbuotes pasekmes čia 
buvo visai prastos. Ne tik kad 
neužkariavo naujų pozicijų, 
ale da savas prarado. Duokim 
sau, “drg.” J. Gataveckas ne 
tik kad neužkariavo Bridge- 
villė’s 90 kuopą, ale ir savoje 
Carnegie 128 kuopoj prarado 
visas pozicijas. Nariai ne tik 
neišrinko delegatu į SLA. sei
mą, ale ir pačioje kuopoje jis 
liko suspenduotas už skandalus 
ir šmeižimą Pildomosios Tary
bos. Kad tokie dalykai galėjo 
atsitikti su Gatnvecku 128 kuo- 
)X>j, tai prieš kiek laiko niekas 
nebūtų tikėjęs. Juk tai buvo 
Gatavecko tvirtove!

O kiek tas vargšas Gatavec
kas darė tripų i Bridgevillę, 
kad užkariauti 90 kuopą! Kiek 
jis yra nuplėšęs čeverykų, kiek 
yra landęs po lietuvių stubas 
ir kiek visokių lapelių yra iš
dalinęs, — ir visa ta Gatavec
ko “procia” nuėjo niekais. Ki
tose SLA. kuopose irgi nieko 
nepešė vargšai “progresyviai”.

Visi to sunkaus darbo Pitts
burgho apielinkej rezultatai 
buvo sekami: iš 40 SLA. kuo
pų Pittsburgho apielinkej pro
gresyviai tegalėjo teisėtai iš- j 
rinkti tik 6 delegatus i seimą. 
Penkis turėjo išrinkę neteisė
tai ir juos buvo pasiuntę ii 
Chieagą. Tuo tarpu bolševikų; 
priešai turėjo išrinkę 20 teisė
tų delegatų vien tik 3-čio Ap
skričio ribose. Dviem nepribu
vus, 18 delegatų dalyvavo SLA 
seime. O jei bolševikų priešai 
nors' pusę tiek butų dirbę už
kariavimui bolševikiškų SLA. 
kuopų, tai bolševikai nebūtų 
galėję pasiųsti nė vieno dele- yra naudingos.

tvarką 
tvarka 

nariams

komiso- 
APLA centro 
nesiskaito su 

nariu teise- 
po teismus’ su

visa
Ko-

Tai mat, kur bolševikų 
pasisekimo priežastis reikale 
užkariavimo SLA. Pittsburgho 
apielirikėje. Sį Bakanas.

ne-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Keliaudami namu link-
C

1AIKAS bėga—ir metai—ir namų pasiilgimas vis didėja! Kiekvienas
- sezonas šaukia mus atgal—bet neprisilygina prie rudenio. Spalių 

dienos ant vandenų neprilygstomi. Vėlus ruduo Lietuvoj yra linksmas, 
šventinis nutylimas tarp vasaros ir žiemos. Ruoškitės namų link bet 
kuriuo United States Linijos laivyno laivu.

Spalių Išplaukimai
S. S. PRES. HARDING .....................................  Spalių 1
S. S. REPUBLIC .................................................. Spalių 6
S. S. PRES. ROOSEVEI/r................................. Spalių 8
S. S. GEO. WASHINGTON............................... Spalių 15
S. S. LEVIATHAN .............................................. Spalių 18
S. S. AMERICA ...................................................... 'Spalių 29SAUGUS

PIRMI MORGICIAI
Išplaukimai į Plymouth—Chcrbourg—Southampton—Hamburg.

Patogus parankamai- -neklaidus švarumas—puikus valgis—nenuil
stamas patarnautojų rūpesnis apie jūsų smagumų—padai'o šiems lai
vams pasaulinę garbę ir padaro juos labiausiai mylėtinus laivus tarp 
prityrusių keliautojų.

Platesnėm informacijom, kainom, ir tt., kreipkitės savo vietinio 
agento arba rašykit tiesiog į

UNITED. STATES LINES
CH1CAGO OFFICE 

Charles Krcilck, Gen. Agt. 
216 No.

OENERAL OFF1CES 
45 llroadivay 

New York City

Puikiausias Investmentas
^Shapiro’s

Central^^Bank
A TRUST COMPANY 

1110 West 351b Street
A State Bank • • • • ACtearingHouseBank

GERESNI ČEVERYKAI DEL 
VISOS ŠEIMYNOS

6307 So. Western Avė.
PRITAIKOMI IR PRIMIERUOJAM1 SUKUR /ČEVERYKAI YRA

X-RAY. MOKYKLOS ATIDARYMO IŠPARDAVIMAS 
VAIKU ČEVERYKŲ

Mes užlaikome visokio didumo geriausių išdirbysčių. Mes galime 
pritaikinti prie jūsų kojos, pritaikymą garantuoti arba duosime 
naują porą, ir nekaštuoja daugiau pirkti čeverykus čia, negu kad 
jus pirktumėt kitur, kur laiko išpardavimus. Čeverykai dėl vyrų, 
moterų ir vaikų. Didžiausias čeverykų pasirinkimas už vidur- 
niiesėio rybų. Atsineškit šį apgarsinimą ir gaukit 5 nuoš. nuolaidos.

Po šešių dienų kelionės lai
vu Statendam, kuris turi gar
bės pervešti LLAAA. paskuti
nę šių metų ekskursiją, jau 
privažiavome Anglijos pakraš
čius ir dabar visi skubiai rašo 
pirmuosius pranešimus iš kelio
nės dėl savo artimųjų.

Kelionė buvo labai gera, 
smag| ir linksma. Laivas Sta
tendam didelis 40,000 tonų, 
vienų metų senumo su vėliau
sios mados įrengimais. Valgis 
ir įvairus patarnavimai dau
giau negu geri. Tiktai labai 
gaila, kad iš 151 lietuvių kelei
vių, 60 dėl įvairių priežasčių 
negalėjo suspėti į šią ekskur
siją. Važiuojame 91 ir visi va
žiuosime specialiu traukiniu iš 
Rotterdamo į Klaipėdą. Daiktai 
(bagažas) taipgi yra specialiai 
pervežamas ir muitnių nelie
čiamas'. Musų lietuviai kelei
viai yra pasiskirstę sekančiai: 
trečia klesa 71, turistų klesa 7, 
ir antra klesa 9 ir 4 svetimša
liai važiuoja su musų ekskursi
ja į Klaipėdą. Aš kiekvieną

TĖVAI SUPRATO ŠIO RUDI 
KIO KALBĄ

“Mes manėm, kad mes netek
sime kūdikio, dantims dygs
tant”, sako Kentucky motina. 
“Jis nieko negalėjo suvirškinti 
ir kasdie darėsi liesesnis. Po 
vienos jo neramių, verksmingų 
nakčių aš prisiminiau Castoria 
ir tuojaus ją įsigijau. Keli la
šai padarė jį ramų, o po kelių 
dožų jis išrodė visai skirtingas 
kūdikis”. Daktarai visur reko
menduoja grynai augalų, ne
kenksmingą Fletcher’s Castoria 
nuo šalčių, konsti pači jos, dieg
lių ir kitų kūdikių ir vaikų li
gų, o milionai motinų žino, kad 
jos švelnus veikimas yra ge
riausias. Šalinkis imitacijų. 
Fletcher parašas yra ženklas 
tikros Castoria.

(Apgarsinimas)
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CALIFORNIJOS VYNVOGLS
(GREIPSAD

Naujas Sultingų Vynuogių Vardas

WABASH GELEŽINKELIS 
25th ir Canal gatvės

VISOS KUŠYS — GERIAUSIA KOKYBĖ 
ŽEMIAUSIOS KAINOS — ATDARA VISĄ DIENĄ

Tiesioginio pristatymo kainos bus užtikrintos į visas 
vietas už Chicagos rybų.

____

Nuliudimo Valandoje
Kreipkitės Pas Mus

Kuomet atsiskiria nuo jūsų motina, tcyas, brolis, Sesuo, jus tuojau kreipiatės 
prie graboriaus.

Jei jus toje nuliudimo valandoje atsikreipsite pas mus, čia gausite tinkamiausj, 
mandagiausi ir geriausį patarnavimą.

Musų daugelio metų patyrimas ir visuomet teikiamas visiems mandagus patar
navimas' liudija, kad ir jus turėtumėt pašaukti mumis, kuomet bus reikalas.

Mes parduodam visokius grabus, pigius ir brangius ir turime jų didžiausį pa
sirinkimą. Taipgi užlaikome visokius reikalingus rubus ir papuošimus. Prie to dar 
teikiame automobilių ir ambulance patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 South Hermitage Avenue

' Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.,s. Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201
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Kaip elgtis sveikstant
Sveikata ir ligos nėra du vi

sai svetimi vienas antram 
reiškiniai, bet jie yra tarp sa
vęs sujungti įvairiausiais perei
namais laipsniais, iš kurių vie
nas yra ypač svarbus, būtent 
sveikojimas, taisymasis po li
gos.

Yra sunku, arba visai nega
lima, griežtai nustatyti mo
mentą, kada pasibaigė liga ir 
prasidėjo taisymasis. Jei ligo
ni tyrinėti su Rentgeno spin
duliais, tai dar po kelią savai
čių, rodosi, po visiško pasvei
kimo galima pastebėti ligos 
žymių. Taip pat klystama ma
nant, kad užkrečiamų lipry ba
cilos organizme žūva tuoj pa
sveikus. Kad ir nelieka jokių 
matomų ligos pažymių, saky
sime, karščio, bet tai visai dar 
nereiškia, kad bacilos yra din
gę. Jos gali būti susimetusios 
kurioj vienoj organizmo daly ir 
pasirodyti staiga po kelerių 
metų.

Atsižvelgiant į tai tenka bū
ti labai atsargiam taisantis po 
ligos. Ypač po didesnio nusi- 
šaldymo ir po visų sunkesnių 
ligų, kaip antai šiltinės, plau
čių uždegimo ir tt. Ligonis ne
privalo, jaučiamojo stiprėjimo 
suviliotas, tuojau šokti iš lo
vos ir rodytis visiškai sveiku. 
Del neatsargaus, per greito 
perėjimo Į “sveikuosius”, liga 
gali atkristi, kas yra labai pa
vojinga. Sveikstant reikia vis
ką daryti atsargiai ir pamažu. 
Keliantis iš lovos, po kelių sa
vaičių gulėjimo, reikia dvi tris 
dienas pratintis sėdėti, paskiau 
— mokytis vaikščioti ir sėdėti 
kėdėj, vėliau — vaikščioti po

visą kambarį, ir tik gerai ap
sipratus mėginti eiti lau
kan, bet ten pirmomis dieno
mis ilgai nebūti. Sveikstant 
reikia kreipti ypatingo dėmesio! 
į valgį, kurs turi būti lengvas, j 
maistingas, turtingas vitami
nais. Valyti dantis ir plauti 
burną, kas pagerina virškini-; 
mą. Laikyti švariai kimo odą, 
vakarais apsitrinant šlapiu, pu
siau šiltu, rankšluosčiu, pas
kiau sausai nusišluos’tant. 
Sveikstant labai yra naudinga 
kokia pramoga, sakysim, ra- 
dio. Bendrai, sveikatai ir tai- 
symuisi turi didelės reikšmės 
geras ūpas, pasitikėjimas, va
lia. Vengti reikia pykčio, susi
erzinimo, nepasitenkinimo. Rei
kia pratinti dvasią nugalėti kū
no kaprizus. Tada ir pati liga 
atrodys lengvos'nė ir sveikėji
mas eis greičiau.

Iš kitos pusės • yra žalingas 
taisymosi metu per didelis, nie
ku nepamatuotas atsargumas, 
Įsivaizdavimas. Daug kenkia 
Įsikalbėjimas, baimė vėl ap
sirgti. Su tokiais reiškiniais 
reikia lygiai taip pat kovoti, 
kaip ir su liga. Nereikia pasi
duoti nusiminimui ir liūdnu
mui.

Šie lietuviai realestati- 
n ink a i pasirengę jums 

patarnautiU---------------- --------------
Fs. P. Kazwell & Co. | 

! 2839 W. 63rd St. i
□ Tel. Re public 8899

Apsinuodijimas grybais
Dabar yra kaip tik grybų 

laikas. Jie yra renkami, gabe
nami parduoti, arba ir suval
gomi. Bet ne visi grybai tinka 
valgiui. Jų tarpe yra daug pa
vojingų, nuodingų. Kasmet dėl 
neatsargaus grybų vartojimo 
apserga gana daug žmonių. 
Todėl yra labai svarbu mokėti 
gerai su grybais apsieiti.

Pirmoji apsinuodijimo prie
žastis yra nuodingų grybų, 
kaip antai, musmirių, šungry
bių ir kitų suvalgymas. Todėl 
renkant grybus tenka būti 
ypač atsargiems. Nereikia siųs
ti grybauti žmonių, nemokan
čių atskirti gerų gr^bų nuo 
nuodingųjų. Taip pat reikia 
parneštus namo grybus visada 
perrinkti, kad per neapsižiūrė

jimą į juos nebūtų patekę ne
gerų. -j

Antroji, taip pat labai svar
bi nuodijimosi grybais priežas
tis yra nemokėjimas grybus 
pagaminti. Reikia atminti, 
kad gaminami valgyti grybai 
turi, būti švieži. Senų blogai 
kvepiančių, išpampusių ir lie
taus permirkytų grybų virti ir 
valgyti negalima, nes jie yra 
pavojingi. Surinktų, arba pirk
tų grybų niekad nereikia ilgai 
laikyti nesutvarkius. Grybai 
privalo būti tuojau perrinkti, ir 
nuvalyti, viršutine oda nulup
ta ir išpiaustyti koteliai. Taip 
sutvarkyti grybai gali stovėti 
ištisą parą nepagesdami, tik jų 
nereikia uždengti, nes grybus 
uždengus, tuojau atsiranda 
juose nuodų, kurie. gali būti 
labai pavojingi. Taip elgiantis 
su grybais, visada bus išveng
ta rimtu nelaimiu.

Apsinuodijimas grybais taip 
pasireiškia: ima skaudėti vidu
riai, dažnai varo lauk, arba 
verčia vemti, ligonis silpnėja 
ir alpsta, šie reiškiniai pasiro
do arba tuojau po valgio, arba 
tik po kelių valandų. Apsinuo
dijus, tuojau reikia kreiptis pas 
gydytoją. Kol gydytojas at
vyks, reikia pasistengti, kad li
gonis kuo daugiau vemtų. Jam 
reikia duoti kiek galima dau
giau šalto, nevirinto pieno. Ta
čiau geriausias budaą išsisau
goti nuo apsinuodijimo yra bū
ti atsargiems renkant, perkant 
ir gaminant grybus. “T.”.

Tarp Ghicagos 
LietuviųKas aš?

Gaida kaip “Man nereikia 
plunksnos anei atra- 

mento”

Jai nereikia “ružių”, anei jo
kio pento,

4600 So. Wood St
Tel. Virginia 0117

6542 So. Western Avė
Riospect 2102

BESBOLO SKORAI
Pasiklausykite Blue Ribbon Malt Sport Report kiekvieną vakarą 6:30 v. Daylight 
Saving Time, iš WMAQ stoties, Chicago.

4559 So. Paulina St
Yard« 0145

Feenamint
Laxativas 

kurį jus 
kramtote kaip 

gumą. 
Nėra kito skonio 

kaip mėtos
Aptiekose —15C,2$C

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kare \

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

Mano mergužėlė čiumgumj su
kramto.

Smailus čeverykai, o kulnai nuo 
yardo,

Pilna pasiutimo kai į mane spar
do. »

Esu vyras geras, mergas my
lėt moku,

Spiriam’s į pašonę tartum ožys 
šoku.

Kai ištraukiu pante, gatvėj stul
pai žydi,

Keli policistai į nakvynę lydi.
Linksmai dienas leidžiu, geriu 

kai veršiukas,
Tankiai išsimiegu purve kai par

šiukas.
Aš turiu lorduką dešimts metų 

seną,
Springsai kai išlenda, sėdynę 

kutena.
Aš esu mokytas, turiu vyro pro

tą,
Kartais vežu Oną, o kartais 

Agotą.
Mano mergužėlės laimingai gy

vena, 9

Katrą pavažioju, per nedėlę ste
na.

Viena guli serga, Jėzų vardu 
šaukia,

O kita ant kampo raido gau
ti laukia. 

i

Pustapėdis.

Piknikas su 
žnaibymais

Nedėlioj prieš Darbo Dieną 
buvo Liepos ir Paliulio darže 
kažkieno piknikas. Kas jį ren
gė, nežinau. Sakė, kad sanda- 
riečiai, bet nebuvo parašyta. 
Faktas, kad daugumoj buvo 
sandariečiai ir jie man patiko 
kaip džentelmonai ir gana 
draugški žmonės.

Bet baigiant pikniką iš kaž
kur išlindo keisti žmonės. Vie
ni mane, kad kauniečiai, kiti 
bečino, kad “atalijonai”, bet 
man rodosi, kad australiečiai. 
Nes jie elgėsi lygiai kaip iš

Mažųjų Antilijų salų atvežti. 
Vyrams rankas sukinėjo, o mo
terims kinkas žnaibė. Viena 
panelė, ant rytojaus, žiūriu, 
rodo kitai moterei nuogą ran
ką, kaip lazurka! Tai tą pats 
mačiau, bet antroji nusivedė tą 
panelę į kitą kambarį, sakyda
ma “O tu eik čia, ką aš tau 
parodysiu!”

Ką ji ten parodė, nebegaliu 
parašyti, nes man neteko ma
tyti nė kaip atrodė, nė kurioj

vietoj. — Bet tikiu, kad tokie 
dalykai greit pagija, tai ir ne
skauda.

Beje, piknike buvo ristynių, 
kumštynių ir visokio sporto. 
Na tai gal sportininkų žaislai 
ir menininkėms Įvarė žnaibymo 
deliriumą. šiaip visa kita pa
siliko tvarkoj, net medžiai, 
suolai, stalai ir budinkai paliko 
bestovį savo vietose, kai iš 
pikniko grįžome namo.

—Pustapėdis.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Šiuo pranešu gerbiamai visuomenei, draugams ir kostumeriams, kad aš da- 

dar esu naujame bizny, savo name: 
Malevojame ir Taisome Fenderius ir Bodies. 

Plauname už $1. Automobilių Greesojame ui $1.
Kviečiame visus draugus ir kostumerius atsilankyti; jums darbą 

atliksime greitai ir gerai.

ROME AUT0PA1NT SHOP
V. J. TAMAŠAUCKAS, Sav.

907 West 35th St. Tel. Boulevard 8256

^CHEVROLET j

X _______

A New 6-cylinder 
Chevrolet Truck 

with Dual Wheels

Naujas šešių cilinderių tono Chevrolet trokas — su dvilypiais ratais— 
dabar yra gaunamas pas Chevrolet pardavėjus visur. Tai yra didelis ir 
nuojėgus, tvirtas ir užtikimas. Jis pasiūlo daugeli naujų ypatybių, labai 
vertingų moderniniam troko vartotojui. Ir jokis kitas trokas lygios įtal
pos nekainuoja tiek mažai operuoti ir užlaikyti. Jūsų artimiausias Chev
rolet pardavėjas mielai suteiks jums bandomąją krovinio demonstraciją 
—bile laiku.

*365Llght Delivery Cha«»i» .«

Light Delivery Cho»si» I
wi»h Cab....................................

(Pick-up box extra)

Roadster Delivery.........................*440
(Pick-up box extra)

Seda n Delivery......................... *595
134-Ton Chassls with Cab ,. . . *625

UTIIITY 1M.-TON CHASSIS

*520
Price of iH-ton chassis with or wlthout 
cab includes front fandars and aprons, 
running boards, covvl, dash and com- 
pietely eguipped instrumant panai, hood, 

head lamps and spare rim.

DUAL WHEELS $25 EXTRA 
©niki-ton modeli including spare wheel. 
Ali prices f. o. b. Flint, Michigan

SVARBIOS YPATYBĖS
t

Dvilypiai ratai už mažą primokėjimą, su šešiais 
trokų rūšies cord tairais—didesnė, sunkesnė už
pakalinė ašis—visiškai apgaubti keturių ratų 
stabdžiai (brėkiai)—naujas didesnės nuojėgos 
trokų rūšies kločius—nauji, stipresni plieninių 
relių rėmai—4 greitumų transmission—50 ark
lių jėgos valve-in-head šešių cilinderių motoras.
CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICHIGAN

Dlvlslon of Gonaral Motors Corporation

IŠMINTINGA YRA PASIRINKTI ŠEŠI l

______ .____ _
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BOLŠEVIKŲ SĄMOKSLAS IŠKILO AIKŠTĖN

Pirmam puslapy šio “Naujienų” numerio skaityto
jai ras kopijų dokumento, kuris pateko į SLA. centro 
rankas. Tai konfidencialis laiškas, rašytas “draugo” M. 
Bacevičiaus, kurį bolševikiški atskalūnai, birželio mė
nesy, susirinkę Meldažio svetainėje, išsirinko “Susivie
nijimo prezidentu”.

Šis dokumentas galų-gale atidengia visas kom-fa- 
šistiškų konspiratorių kortas. Jie nori suskaldyti ir, 
jei galima, visiškai suardyti Susivienijimų Lietuvių 
Amerikoje!

Bacevičius, bolševikiškų “progresyvių” pravady- 
rius, graudena savo draugų, kuriam buvo rašytas tas 
laiškas, kad “progresyvių” kontroliuojamos SLA. kuo
pos nieku budu nesiųstų narių duoklių į SLA. centrų. 
Kodėl taip svarbu yra duoklių nesiųsti? O ve kodėl:

“Tas parodys”, skaitome laiške, “kad nariai 
nepasitiki valdyba ir todėl organizacija eina vel
niop. Tas duos įsikišti inšiurino departamentui ir 
jeigu nesusitaikys, tai patvarkys taip, kad paleisti 
visų organizacijų ir įmokėtus pinigus gražinti kiek
vienam arba grupėms pagal susitarimų. Tas ir
svarbiausia dėl nesiuntimo mokesčių.”
Tai matote, kur taiko bolševikiški “skymeriai”. 

Jie nori įrodyti, kad SLA. “eina velniop”, ir tuo pri
versti Apdaudos departamentų įsikišti ir paleisti visų 
organizacijų!

Norėdamas palaikyti “progresyviuose” pasiryžimų 
nesiųsti duoklių i SLA. centrą., laiško autorius nesi- 
drovi savo pasekėjus net apgaudinėti, meluodamas 
jiems, busiu nario duoklių nepridavimas centrui nepa
naikinus to nario teisių organizacijoje. Girdi, pakanka 
tiktai, kad narys užsimokėtų į kuopų, nežiūrint kų 
kuopa su jo mokesniais padarys, ir jisai jau “skaitosi 
užsimokėjęs”. Likę fun! — anot tos amerikoniškos pa
tarlės. Narys, kurio duoklės nėra gautos centre, nėra 
užsimokėjęs, — ypatingai, jeigu narys žino, kad kuopa, 
kuriai jisai savo duokles davė, yra nutarusi tų duoklių 
centrui nesiųsti.

Bacevičiaus aiškinimas yra grynas humbugas, ku
riuo norima apdumti akis neprotaujantiems “progresy- 
viams”, idant jie, patys to nesuprasdami, padėtų bol
ševikams sugriauti Susivienijimų.

PLANUOJAMA NAUJOS BYLOS TEISMUOSE

Laiško rašytojas praneša savo vienminčiui, kad 
bolševikai yra suplanavę užvesti dar daugiau bylų teis
muose prieš SLA. Girdi, —

“Neužilgo bus teismas Chicagoj.... kiti teismai 
eis savo keliu. Bilą (byla) už organizacijos turto 
eikvojimų, bila už kokių teisę jie turi valdyti susi
vienijimų ir bila už turto pasidalinimų, seks paskui 
šitų.” ’
Vadinasi, bus bandoma užvesti dar trys naujos 

bylos. Viena nauja byla New Yorke jau esanti užveda
ma “su geru advokatu”.

Tai, mat, kaip uoliai Maskvos tezių pasekėjai nau
dojasi “kapitalistiškos valdžios” patarnavimu! Ketu
rias bylas jie varysiu “kapitalistiškuose” teismuose ir 
kartu šauksiųsi “kapitalistiškos” administracijos (“in
šiurino departamento”) pagelbos. Ir vis, matote, tam, 
kad “progresyviai” darbininkai butų apginti nuo “fa
šistu” ! v-

“Draugai darbininkai” turės, žinoma, sudėti pini
gus toms byloms vesti, nes advokatai uždykų juk ne
dirba.

KONSPIRATORTAI PAGAUTI Už UODEGOS

Jei kas iki šiol manė, kad bolševikiški skandalistai 
“veikia” Susivienijime, vadovaudamiesi gerais norais 
ir gera valia, tai tokiems žmonėms dabar turės atsida
ryti akys. Bacevičiaus laiškas aiškių aiškiausiai pasa
ko, kad tie Susivienijimo ardytojai yra begėdiškiausi 
veidmainiai, kokius tik galima įsivaizduoti.

Jie, besarmačiai, yra padarę visus -planus sugriauti 
organizacijų, o tuo tarpu ve kų rašo Bacevičius:

“Svarbu mums įrodyti, kad mes nesame orga
nizacijos skaldytojai, o jie.”
Viens kitam privačiai, slaptuose pasikalbėjimuose

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ______  3c
Savaitei _________________________________ 18c
Menesiui ...................................   76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ........................  $7.00
Pusei metų .............................. 3.50
Trims mėnesiams ..............  1.75
Dviems mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] >

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

Orderiu kartu su užsakymu.

MELUOJA

ir konfidencialiuose laiškuose, bolševikai atvirai pasi
sako, kad jų tikslas yra suskaldyti SLA.; bet viešai 
prieš publikų jie stengiasi “įrodyti”, kad skaldytojai 
yra ne bolševikai, bet Gegužis, Jurgeliutė ir visi tie, 
kurie Pildomųjų Tarybų remia!

Štai koks bolševikų “principas”: darykime vienaip, 
bet žmonėms sakykime kitaip, “jrodinėkime”, kačl mes 
nedarome to, kų mes darome!

Ar gali bent vienas sveiko proto žmogus, akyvaiz- 
doje šitokio Bacevičiaus prisipažinimo, tikėti bent vie
nu tų gaivalų žodžiu?

Nelaimingam kom-fašistų “prezidentui” tečiaus at
sitiko taip, kaip dažniausia atsitinka kiekvienam veid
mainiui, kuris bando ilgesnį laikų verstis melais. Jo 
“draugiška” išpažintis tapo sugauta.

Lygiai, kaip anųmet pakliuvo “Naujienoms” į ran
kas slaptas “draugo” Siurbos aplinkraštis, taip dabar
atsidūrė SLA. centre ir šis dokumentas. Dabar bolševi
kiškiems konspiratoriams bus dar karščiau, negu anų 
kartų. Juk jie yra sugauti beapgaudinėjant ne tik, SLA. 
narius, bet ir teismų, kurio pagelba jie bando pasinau
doti savo pasalingiems tikslams!

Kaip Bacevičius aiškiai pasako savo laiške, bolše
vikai gerai žino, kad teismas pasmerktų juos, jeigu ji
sai patirtų, “kad mes skaldytojai ir sužiniai skeliam 
organizacijų”. Bet “progresyvių prezidentas” siūlo Sa
vo vienminčiui ne vengti tokių darbų, kurie juos gali 
diskredituoti teismo akyse, bet — varyti skaldymo dar^ 
bų slaptai, idant paskui teisme butų galima išsimeluoti. 
Jisai tvirtina, kad ir bolševikų advokatai šitaip jiems 
patariu. Įdomu butų, kad SLA. Pildomoji Taryba ir ši
tų klausimų apie bolševikų advokatų “patarimus” pas
keltų teisme, kai ateis bylos nagrinėjimas.

Iš ,šio dokumento su Bacevičiaus parašu, vadinasi,< 
dabar yra visai aiški bolševikų konspiracija prieš Su
sivienijimų. Viskas, kų sųmokslininkai norėjo paslėpti 
nuo SLA. narių ir nuo teismo, išėjo aikštėn! Dabar 
mes tikimės, kad Susivienijimas — taip jo viršininkai, 
kaip ir nariai — ir teisingumo įstaigos tars savo žodį: 
apie tuos besųžiniškus, begėdiškus humbugierius!

“Laisvėje” vienas jos ben- 
dradarbis rašo:

“Bet kas rašo prieš Sovie
tų Sąjungos pripažinimų? 
Spėkite? Tai senis' ‘socialisr 
tas’ John Spargo. Ir dar kaip 
kas mano, kad ‘socialistai’ 
nėra paškudnesni už aršiau
sią buržuazijų!”
Kad kom-fašistams net ar

šiausia. buržuazija yra geres
nė, negu socialistai, tai tikra 
tiesa. Bet kad John Spargo 
esąs socialistas, tai — “paš- 
kudnas” melas'. Jau karo me
tu jisai persimetė į socialistų 
priešų pusę (panašiai, kaip kad 
truputį vėliau padarė “kaire- 
sparniai”) ir tenai jisai tebėra 
ir šiandie.

LENKIJOS GYVENTOJAI

Sulig “V. R.”, pernai metais 
surinktos lenkų statistinės ži
nios rodą, kad Lenkijos turin
ti viso 30,500,000 gyventojų. 
Iš šitų trijų dešimčių su vir
šum milionų gyventojų 20,000,- 
000 esą lenkai, o 10>500,000 ki
tataučiai.

Pagal tautybę Lenkijos gy
ventojai dalinasi taip: 20,000,- 
000 lenkų; 5,400,000 ukrainų; 
1,000,000 gudų; 1,250,000 vo
kiečių; 2,300,000 žydų; 550,- 
000 kitų tautybių.

Taigi pačių lenkų žiniomis 
Lenkijoje daugiau kaip trečda
ly s gyventojų (būtent, 35%) 
susideda Iš nelenkų. Bet tikros 
skaitlinės veikiausia parodytų, 
kad “kitataučiai” Lenkijoje su
daro apie 40%. Aukščiaus pa
duotose lenkų žiniose yra, pav. 
sumažintas skaičius ukrainie
čių ir baltgudžių (gudų).

Lenkija, vadinasi, nėra tau
tinė valstybė. Ji yra tautų mi
šinys, panašus į tą, kokį turėjo 
senoji Austrų-Vengrų imperija 
arba turi dabartinė bolševiki- 
ja.

PRALOTAS OLŠAUSKAS 
ŽADA “PASIPROVYTI”

Nuteistas už žmogžudystę 
garsusis Lietuvos klerikalų šu
las, pralotas Konstantinas Ol
šauskas, įteikė prezidentui 

Smetonai antrą malonės prašy
mų. šis prašymas yra pana^ 
šus į pirmų jį, kurį sunkiųjų 
darbų kalėjimo įnamis buvo 
padavęs p. Smetonai tuoj po 
teismo nuosprendžio. Tik nau
jam savo prašyme pralotas Ol
šauskas dar priduria, kad jisai 
pasižada, jei bus paleistas iš 
kalėjimo, “padoriai gyventi”, 
reiškia—daugiau nepaleistuvau
ti ir moterų nesmaugti.

Prašymas skamba taip:
“1. Aš esu senas, 64 me

tus einantis^ liguistas žmo
gus'.

“2. Liepojaus gimnazijos 
ir kitų mokyklų kapeliono 
darbą, virš jėgų bedirbdamas 
su moksleivį rusiškumu bei 
pravoslaviškumu besigrum- 
damas buvau susirgęs plau- 
čių-gerklės sunkia liga nuo 
kurios vos nevos per 10 me
tų šiaip taip pasigydžiau, bet 
sveikata man liko iki šiol 
silpna, kalėjimo režimas, 
gryno oro stoka, per kalini
mo 16 mėnesių visiškai su
naikino mano silpną sveika
tą.

“3. šią dienų mane kanki
na sena plaučių—gerklės li
ga, širdies liga, baisi padag- 
ro» — reumaliniai, širdies 
bei visų sąnarių skausmai — 
gėlimai, nervų suirimas ir 
baiminga mažakraujystė, — 
hemeroydai ir t. t.

“4. Nežiūrint j gydytojų 
jau 2 sykiu kalėjime dary
tus konsilijumus ir nuolati
nius visokių kalėjime galimų 
gydymo būdų vartojimų aš 
jaučiuosiu šiandienų visiškai 
paliegęs, širdis pradeda kar
tais . taip smulkiai plakti, 
kad rodos greit priscis mir
ti.

“5. Be to visos mąno tei
sės, net ir turto, atimtos, 
neturėsiu iš ko nei kaip pri
dera ligoniui maitintis, nei 
kaip atsakančiai gydytis, vie
nu žodžiu aš moraliai ir fi
ziniai baisiai hipotsinėje pri
slėgtas, atsidūriau nelaimin
giausioje padėtyje.

“Be to .drįstu šiandieną 
prašyti (Jūsų Ekscplenciją 
atkreipti saVo malonę aty- 
dų: a) į mano ligą, sunkų 
su didžiausiu pasišventimu 
be algos dirbtą Lietuvos 
švietimo kultūrinimo darbą, 
b) į mano uolų pasidarbavi
mą išgarsinant Lietuvos var

dą viso ' pasaulio katalikų 
bažnyčioje kolektos dienoje, 
c) į mano nenuilstamas pa
stangas laike karo varant 
žodžiu ir raštu propagandą 
Nepriklausomai Lietuvai at
statyti, d) į mano labai sun- 
kia,®, l>et patiiilcmiiig-as ptx- 
stangas išgauti iš Vokiečių 

sutikimų sutverti pirmų Lie
tuvos Tarybą, bei Nepri
klausomos Lietuvos Valsty
bės pripažinimą. Taip daly
kams esant aš turiu garbės 
nužemintai prašyti ir mal
dauti Maloningo ir Galingo 
Pono Prezidento pasigailėti

' tJ E. T. A. Hoffman Verte J. Pronskus

i Velnio Eliksyras
(Tęsinys)

Atsikėliau iš savo gulyklos ir 
lyg vaiduoklis, pasiėmęs lem
pą, kurių pats buvau prieš Ma
rijos paveikslų vienuolyno ko- 
ridory uždegęs, nušliaužiau per 
bažnyčią j relikvijų sandėlį. 
Mirgančios lempos šviesos nu
šviesti rodėsi, krutėjo bažny
čioj šventųjų paveikslai, rodėsi 
jie pasigailėdami sužiuro į maž
ne; per išmuštus langus į cho
rus putė kurčias audros šnio- 
kštėsys—man rodėsi, tarsi gir
džiu verkiančius įspėjančius 
balsus', lyg mano motina iš to
limos tolybės butų šaukusi: 
Sunau Medardai, ką tu darai, 
mesk tą pavojingą žygį! 
[ėjus į relikvijų sandėlį visa 
buvo ramu- ir tylu; atidariau 
spintų, pagriebiau dėžutę, bon- 
ką, bematant išgėriau vienų 
stiprų gurkšnį! — Gyslose pa
tekėjo ugnis, mane pripildė 
neaprašomas smagumas — iš
gėriau dar kartą, ir many pra
sidėjo naujas puikiausias noras 
gyventi! — Skubiai uždariau 
į spintą tuščią dėžutę, par
bėgau su geradaringa bonka 
į savo kambarėlį ir padėjau 
ją į savo rašomąjį pultą.—Ne
tikėtai apsigriebiau mažą rak
čiuką. kurį anuo kart, norėda
mas išvengti pagundos, buvau 
išėmęs ir ryšio, bet kokiu bu
du kaip tada, kai svečiai bu
vo, taip dabar atidariau spin
tą ? —Išmėginau visus savo 
raktus ir atradau krūvoj su 
kitais nežinomą raktuką, su 
kuriuo taip tuomet, taip dabar 
atidariau spintų, užsimiršęs ir 
į tai visai neatkreipęs dėme
sio.—

Nenorėdamas sudrebėjau, 
tačiau prieš lyg iš gilaus mie
go pakirdusių dvasią vienas 
marguojantis vaizdas vijo kitą. 
Aš neturėjau nei ramybes nei 
poilsio, kol tik išaušo links
mas rytas ir aš galėjau pasku
bėti apačion į vienuolyno so
dą, pasimaudyti saulės' spindu
liuose, kuri karšta ir skaisti 
tekėjo iš už kalnų. Leonardas, 
broliai pastebėjo mano permai
ną; vietoj būti užsidaręs savy, 
kaip pirma ,buvau nusiteikęs 
ir gyvas. Tartum prieš susi>- 
rinkusius parapijomis, galėjau 
kalbėti su visu iškalbumo karš
čiu. kaip ir pirmiau. Pasili
kus vienam su Leonardu, jis 
ilgai žiurėjo į mane, lyg no
rėdamas' mane, kiaurai perma
tyti, paskui jis bet prabilo ir 
jo veide matėsi lengva ironijos 
šypsena: Broliui Medardui be
ne vizija iš aukšto parsiuntė 
naujų pajėgų ir atjaunintą gy
venimų ?—

Pajutau, kad degu iš gėdos, 
nes tuo momentu mano ekzal- 
tacija, iššaukta gurkšnio seno 
vyno, atrodė nieko neverta in 
apgailėtina. Stovėjau nulei
dęs akis ir nulenkęs galvą. 
Leonardas paliko mane vieną 
su savo durnomis. Labai bijo
jau, kad tas pakilimas, į kurį 
mane perkėlė paragautasis vy
nus', neilgai tvers, o mano kar
čiai daliai iššauks dai\ didesnį 
nusilpnėjimą; bet taip nebuvo, 
priešingai, jaučiau, kaip su at
gautomis pajėgomis j mane 
grįžta jaunystes drąsa ir tas 

manęs, liguisto, seno 64 me
tus einančio nelaimingiausio 
žmogaus, jau 16 mėnesių 
nuo 1929 metų kovo 24 die
nos pravargusio, nusikanki- 
nusio Kauno sunk. d. kalė
jime ir dovanoti malonėti 
man Vyr. Tribunolo paskir
tą visą bausmę, bei sugrą

žinti man visas teises' už kų 
aš busiu visados Jūsų Eks
celencijai dėkingas ir dirbsiu 
kiek galėsiu Geriausiojo Die
vo garbei ir brangios Tėvy
nės Lietuvos naudai padoriai 
gyvendamas.” 

nenuilstamas veržimasis į au
kštesnį veikimo lauką, kokio 
man vienuolynas teikė. Aš įsi
maniau ateinantį šventadienį 
vėl sakyti pamokslą ir tai bu
vo man leista.. Prieš pat par
lipdamas į sakyklą paragavau 
stebuklingo vyno; niekuomet 
prieš tai nekalbėjau taip karš
tai. pagaunančiai ir įtikinan
čiai. Bematant paplito žinia 
apie mano pagijimą ir vėl pri
sipildė bažnyčia. Bet juo la
biau užkariavau minių, juo 
rimtesnis ir atsargesnis darėsi 
Leonardas. Aš pradėjau jo 
visa siela nekęsti, tikėdamas, 
kad jis yra apsėstas smulkaus 
pavydo ir vienuoliško išdidu
mo.—

Medardo prigimtis kelia riau
šes prieš vienuolišką nusižemi
nimų. Tai pastebi jo motina ir 

globėja, ir išsižada jo

Artinosi Bernardo diena, ir 
aš visas degiau noru savo švie
sa kaip reikiant sužibėti prieš 
kunig-aikštytę. Prioro papra
šiau leisti man tą dieną sakyti 
pamokslą Cisteriečių vienuoly
ne. — Pajutau, kad mano pra
šymas Leonardą ypatingai enu
stebino. Jis atvirai man prisi
pažino šį sykį ketinęs patsai 
sakyti pamokslų ir dėlto jau 
esą padaryti atatinkami žings
niai, tačiau tuo lengviau esu 
patenkinti mano prašymą: jis 
atsiprašysiąs dėl ligos ir savo 
vietoj nusiusiąs mane. —

Tikrai taip ir įvyko!—Savo 
motiną ir kunigaikštytę gavau 
matyt dar iš vakaro. Taip bu
vau užimtas savo kalba, kuri 
turėjo pasiekti aukščiausios iš
kalbingumo viršūnės, kad su 
jomis pasimatymas tepadarė 
į mane labai maža įspūdžio. 
Mieste paskelbė, kad vietoj ap- 
sirgusio Leonardo' pamokslą sa
kysiu aš, ir ši aplinkybė su
traukė gal būt dar didesnę dalį 
švieshomenės. Nieko neužst- 
rašęs; vien tik mintyse sutvar
kęs savo kalbą į dalis, tikėjau
si aukšto* įkvėpimo, kurį turė
jo sukelti many iškilmingos 
pamaldos, susirinkę dievoti 
žmonės ir pati gražioji skliaus- 
tinga bažnyčia, ir ištikrųjų ne
klydau. —Lyg ugnies srovė py
lėsi žodžiai, kurie prisimenant 
šventą Bernardų įgavo turtin
giausių mintimis vaizdų, dievo- 
baimingiausiij minčių. Visų į 
mane nukreiptose akyse skai
čiau .nusistebėjimą ir pamė
gimų. Su kokiu įtempimu lau
kiau, ką pasakys kunigaikšty
tė, kaip laukiau, kad ji bus ne
apsakomai patenkinta. Man ro
dėsi, kad ji tą, kurs dar bū
damas' vaikas, jų stebino, aiš
kiai jausdama jame esančią 
aukštesnę galybę, pasitiks su 
nčnuslepiama pagarba. Kai aš 
srti ja norėjau pasikalbėtą ji 
liepė man pasakyti, kad ji ne
tikėtai apsirgusi, su niekuo, net 
ir su manim negalinti kalbėti. 
— Mane tai juo labiau erzino, 
kadangi, kaip mano išdidusiam 
pamišimui rodėsi, abtisū turėjo 
jausti noro išgirsti dar mano 
jausmingų žodžių. Motina pa
sirodė kažkokia susikrimtusi. 
Priežasties nesiryžau ištirti, 
nes nežinomas jausmas to jos 

susikrimtimo priežastį man pa
čiam prikaišiojo. To jausmo aš 
taip pat nemokėjau aiškiau iš
rišti. Ji įteikė man nuo kuni
gaikštytės mažą raščiuką, ku
rį aš tik į vienuolyną grįžęs 
teprivalėjau perskaityti. Vos 
tik sugrįžau į savo k a.inL>a. rin
ką. kaip nustebęs perskaičiau 

sekantį:
! “Tu, mano mielas sunau 
(nes tokiu noriu tave dar va
dinti), savo prakalba, kurią 
laikei musų vienuolyno bažny
čioj, įvarei mane į giliausį su
sirūpinimų. Tavo žodžiai paei
na ne iš dievobaimingos, į dan
gų pakilusios širdies, tavo už
sidegimas nebuvo tas, kurs die
votų žmogų Serafinų sparnais 
kelia į aukštybes, taip kad jis 
šventame pagavime pajėgia 
matyti dangaus karalystę. Ak! 
— tavo kalbos išdidęs pasipu
timas, tavo aiškiai matomos 
pastangos kiek galima daugiau 
pasakyti patinkamo, blizgan
čio, mane įtikino, kad tu, vie
toj parapijoms mokinti ir už
degti juose dievobaimingų 
minčių, ieškojai vien pasauli
niai nusistačiusios minios pa
mėgimo, jos nevertingo nusi
stebėjimo. Tave apsėdo apga- 
vikingoji dvasia ir ji' tave pra
žudys. jei nesugrįši į save ir 
neišsivaduosi iš tos nuodėmės. 
Nes tavo darbai ir pastangos 
yra tik nusikaltimas', didis nu
sikaltimas, juo didesnis, kad 
tu vienuolyne per maldingumą, 
per visų žemės niekybių atsi
sakymą, esi pasižadėjęs dan
gui. Šventas Bernardas, kurį 
tu savo apgaulinga kalba taip 
niekšiškai įžeidei, tegul atlei
džia tau vien dėl savo dangiš
ko gerumo, tegul apšviečia, 
kad tu vėl surastum tikrąjį 
kelią, iš kurio tu nelabojo su- 
vyliotas nukrypai, ir tegul už
taria jis už tavo vėlės išgany
mų. Buk sveikas.”

Lyg šimtas žaibų pervėrė 
mane abtises žodžiai. Mane 
uždegė pyktis. Aišku, maniau, 
tai Leonardas, kurs visaip man 
prikaišiojo dėl pamokslų, pa
naudojo kunigaikštytės dievo
tumų. sukurst.vdamas jų prieš 
mano iškalbumo talentą. Nebe
galėjau pažvelgti į jį be įtūži
mo. Dažnai man ateidavo į gal
vą mintis jį nužudyti, tokiu 
budu, kurio pats išsigąsdavau. 
Dar nepakenčiamesni man ro
dėsi abtisės ir prioro išmeti
nėjimai, kadangi giliausioj sie
los gelmėj jaučiau juos turint 
tiesą; ir tik dar labiau užsi- 
gaudamas, pasistiprindamas iš 
paslaptingos bonkos vyno la
šais, mokinausi savo pamoks
lus papuošti visokiais retorikos 
gražinimais, rūpestingai studi
javau savo veido bruožus ir 
mostus, tuo budu labiau ir la
biau žavėdamas ir stebindamas 
minią.

(Bus daugiau)

Šaukit Boulevard 3624
Mes atvažiuosime pasiimti jūsų dra

bužius, išvalysime, suprosisime ir su- 
: taisysim juos, padarysim kaip naujus.

Musų kainos: Vyrų siutai išvalomi 
ir suprosinami $1: Moterų dresės iš
valomos ir suprosinamos $1 ir augs.; 
Moterų kautai išvalomi ir suprosi
nami $1 ir augš.

SLEETER BROS.
' Siuvėjai, Valytojai ir Dažytojai. 

5122 Wentworth Avė.

— pagarsėjęs visame pasaulyje

Pinaud’s
Shampoo

Palieka jūsų plaukus 
bUsgančlua, sveikus Ir 
ne perdau? sausus. Pas 
jūsų pardavėja. arba 
prisiųskite 50c už pilno 
didumo bonka.—Pinoud, 
Dept. M., 220 E. 21 St., 
Ncw York. (Sempello 
buukutė dykai).

padaro jūsų 
DVIEJŲ 

AŠMENŲ BKITV4
(Senąjį ir naujų j j modelį)
Geresne Britva 

—arba pinigai grąžinami 

I-00 50c■ už dešimti už penke:- 
Garantuotos

PROBAK CORPORA1ION 
r ■ C •

Aulo$i«op Co., Ine , N. Y. G
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

18-tos gatvės 
apielinkė

SLA. 129 kuopos buvęs turtų 
raštininkas V. V. Vtasis ir 
v€l reikalauja kvitų už bir
želio ir liepos mėnesius

Nežinau kalne dalykas. Ar 
nesupranta Vasis ar nepa teini - 
jo, jog “Naujienų” penktadkV 
nio, rugpiučio 29 d. numery 
buvo pranešta, kad birželio ir 
liepos mėnesių kvitos randasi 
pas iždininką F. M. Valaitį. 
Tos kvitos nėra slepiamos, tad 
rašinėjimas per spaudą yra nie
kas daugiau kaip paties Vasio 
noras išsisukti prieš teisėtus 
SLA. 129 kuopos narius.

Vasis sako, kuo gali musų 
kuopai pasiteisinti Valaitis. Ge
rai, kad jis neužmiršta savo 
kuopą pavadinti teisėta. Aš no
riu paklausti p. Vasio, ar jau 
pasidaro kuopa iš keturių na
rių ir kelių pritarėjų, pabėgu
sių iš SLA. 36 Seimo ir Pildo
mosios Tarybos, ‘atsižadant kon
stitucijos ir visų teisių ir iš
sikepant neteisėtą savotišką 
“pildomąją tarybą”? Toks pa
sielgimas reiškia visišką pabė
gėlio prasižengimą.

Dabar tie pabėgėliai nesisar- 
matija užsipuldinėti ant teisėtų 
narių, ypatingai ant iždininko, 
kad jis nepritaria jų klikai ir 
neatiduoda narių turto tam fal- 
šyvam kom-fašištų štabui.

Beje ar pameni, ponas Vasy, 
kaip senai kuopos nariai tau 
akis draskė, norėdami atgaut 
savo sumokėtas duokles? Reiš
kia, nariai ne tik tau nemo
ka, bet ir sumokėtus mokes
nius reikalauja atsiimti. Tai 
bene dar geriau įrodo jūsų kli
kos iegališkumą. SLA. kuopos 
ir nariai turi teisę apsiginti nuo 
smurtininkų ir reikalauti SLA. 
Centro juos' apginti. Tai 129 
kuopa ir padarė.

SLA. 129 kuopos nariai, ma
tot ko musų buvę delegatai 
siekia: jie būtinai nori musų 
kuopą išgriauti, ir tas jų no
ras yra bendras bolševikų pla
nas griaunant SLA. Taigi, ku
rie norite apsisaugoti ir kuo
pą apginti, atsiminkite, kad 
SLA. 129 kuopa laiko susirin
kimus kas antrą nedėldienį 1:30 
vai. popiet G. M. černansko 
svetainėj, 1900 So. Union Avė.

Senas katn»:i rotas.

Cicero
Iš Lietuvių Improvement Kliu- 

bo susirinkimo

Susirinkimas įvyko nugsėjo 
3 d. p. Lukštienės svetainė
je. Susirinko vidutiniai. Įstojo 
keletas naujų narių, arba gė
riau sakant, senų kurie buvo 
per keletą metų užmiršę užsi
mokėti. Tai gerai, ir taip tu
rėtų padaryti visi namų savi
ninkai, nes esant tvarkingu na
riu ir lankant kliubo susirin
kimus, galima ir savo reikalus 
geriau apginti.

Komisija Vytauto sukaktu
vėms rengti paaiškino, kad vis
kas eina tvarkingai, tik lau
kia rugsėjo 14 d. čia pat buvo 
pardavinėjami ženkleliai su Vy
tauto atvaizdu. Daugumas nu
sipirko.

Apie vandenį Cicero gyven
tojams komisija pranešė, kad 
darbas eina sparčiai, rengiamos 
rezoliucijos siųsti į Spring- 
fielda ir vietiniai valdžiai. Re
zoliucijos bus pasiųstos šio 
mėn. 8 dienai, nes tą vakarą 
valdininkai turės susirinkimą. 
Tai turėtų kuodaugiausia žmo
nių dalyvauti, tai bus protes- 
tlis prieš valdžios sumanymą 
parduoti vandenį privačiai kor
iju racijai.

Komitetas pareiškė, jog mie
stelio valdininkai tame reikale 
jau žiuri kitaip, tad yra vil
ties, kad tas klausimas gali bū
ti atitaisytas žmonių naudai. 

Tąi butų labai puiku, nors tai 
ir kainuoja daug vargo ir iš
laidų, bet kuomet visi išvien 
veikia, žmonės prisideda ir re
mia’, viskas galima atsiekt.

Kliubo komitetas ir gi su
rinko jau apie $100, ir dar yra 
pasižadėjusių. Vadinas, nusima
to aiški pergalė. — Komitetas 
buvo apsilankęs pas vietinį ase
sorių p. Huček ir visi kliubų 
komitetai lankėsi pas apskri
čio asesorių Katmore ir su juo 
turėjo pasikalbėjimų apie auk
štas taksas. Pasirodė, kad yra 
daug dirbama politiškų skimerių 
ir vargiai kas iš to išeis, ta
čiau prieš rinkimus gal ir pa
siseks kai kas padaryti.

Kliubo komitetas yra įgalio
tas ir toliau veikt sykiu su ki
tomis tautomis ir tėmyti poli
tikos stovį, nes pasirodo ta ne
lemta politika gali daug gero 
ir pikto padaryti.

Kliubo koresp.

D-ras Graičiunas ap
leido Bridgeportą?

Jau kelios dienos vaikščiojo 
gandai po Bridgeportą, kad jo 
pats seniausias rezidentas, be
ne pusketvirtos dešimties me
tų dildęs puspadžius į aštrius 
Olstryčio akmenis, D-ra’s A. L. 
Graičiunas rengiasi kur tai iš
sikelti.

Šiandien tikrai paties D-ro 
Graičiuno adresuota kortelė 
gandus patvirtino. Kortelėj sa
koma: Dr. AL Graičiunas, 
Physician and Surgeon announ- 
ces the opening of a new office 
at 2643 West 47th Street, Chi- 
cago, III. Priėmimo valandos 
10-12 ryto ir 6-9 vai. vakaro. 
Telefonas Lafayette 2886.

Parašas... No. 13!

. Joniškiečiai su ma- i 
runiečiais Michiganel

Pereitą sekmadienį rytą Jo
niškiečiai su Marųuette maru- 
niečiais (Marųuette Maroons) 
trimis mašinomis patraukė lin
kui Michigan. Nuvykę į p. 
Daraškų farmą jau radome 
daug svečių privažiavusių iš

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

ryte, 1930 m., sulaukęs' apie 40 metų amžiaus; gimęs 
Lietuvoj, Raseinių apskr., Liūlių parap., Slyžiškių kaime. 
Amerikoj išgyveno 25 metus. Priklausė prie Illinois Lie
tuvių Pašelpinio Kliubo. Paliko dideliame nuliudime brolį 
Ignacą, du anūkus — Bronislavą ir Joną Saunorus ir gi
mines. Kūnas pašarvotas randasi Masalskio koplyčioj, 
3307 Auburn Avė.

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

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

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, tel. 
BĮvd. 4139.
——flBMMi ■miii ■■■■ ū—MEMiwmi ir irau—

Chicagos. Vėliau dar atvyko 
dvi mašinos, ir ant galo par
važiavo p. O. Daraškienū 
(Bridgeportietė) su savo šei
ma. Priskaičiau viso 16 au
tomobilių. Tai gana gražus 
būrys abiejų lyčių svečių.

P. Daraškienė su savo pa- 
gelbininkėmis skubiai ėmėsi 
ruošos: vienos valgius gamina, 
kitos jau į stalus neša, ir taip 
per pusantros valandos visus 
svečius privaišino.

Vakarui atėjus ir girgždė
lėms krūmuose pradėjus tarš
kėti, pilnas kiemas prisėdusių 
žmonių Joniškiečių choro, va
dovaujant p-lei Ančiutei, už
traukė: “Važiavau dieną, va
žiavau naktį
Ir privažiavau Daraškų farmą. 
Toje farmelėj, toje plačiojoj, 
Ten chicagiečiai linksmai

uliojo.”
Iš visų dainų geriausia 

skambėjo “Ant rudens galo 
oras atšalo” ir “Mister Burba, 
duok pilną uzboną”. Paskuti
nės dainos nusisekimui dau
giausia pagelbėjo Buknys, Jon- 
kus, Butautis ir Šniukas. Be 
to Joniškiečiams smarkiai pa
dėjo dainuoti p-lč Ona Burkai- 
tč ir Dr. Rooth (Marųuette- 
parkietis) Antanina Jurgaitie
ne (Brightonparkietė) su kito
mis dainininkėmis padainavo 
daug komiškų dainelių, kurio
mis gali Vanagtitį “bytiti”.

Galop Mataušas su Juozu 
užtraukę ant dvieilės garmoni- 
kos, tai visi pasijutome Lietu
voje bešoką. Vėlai, vėlai be- 
atsimename, kad laikas gult.

Rytmetį teko anksti kelti, 
nes gaila dribsėti, kad lauke 
tikras rojus. x P. Pronskietis 
sakėsi niekuomet farmon nu
važiavęs nemiegąs,,taip jis ir 
čia darė.

Buvo ir kankliečiai atvykę. 
Peter Burdulis ir Joe Stulgai- 
tis su savo draugėmis. Oras bu
vo šiltas, tai daugelis važiavo 
į Indian Lake maudytis. Joniš
kiečiai taip jau ta proga nau
dojosi.

Ne just nepajutome, kaip 
dvi dienos švenčių pralėkė, o 
be to pp. Daraškų vaišingu-

JUOZAPAS GUDAS

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

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

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

Nubudę liekame,

Broliai. Pusbroliai 
ir Giminės. 

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

mas ir malonumas musų sma
gumą dar labiau didino. Pir
madienio pavakary dėkodami 
faunos šeimininkams vykome 
atgal iš kur nuvykę.

—Brightonpiarkietis.

Bridgeport

Fordai Pasisveikino

Susidūrimas automobilių ne 
naujiena. Vienok pravartu pa
tapti važiuojantiems, kad butų 
atsargesni prie skersgatvių. Va
kar, apie 1:30 po piet, “pasi
sveikino” du “Fordai” ant ker
tės 30-tos ir Emerald Avė. Vis 
tai pasekmės smarkaus važia
vimo. Mat, vienas jų, kuriame 
važiavo Ažukas ir kitas vy
ras, lenkė troką, kuris ir ga
na smalkiai bėgo, įvažiavo į 
kitą skersai važiuojantį “For
dą”. Pasekmės: Ažuko autas 
apsivertė, priekinis ratas nu
muštas, radiatorius pramuštas, 
tur būt ir “erank case” truko, 
nes pasipylė alyva, sulanksty
ta “fenderiai” ir t.t. “Tow car” 
jį nusivežė kur reikia. O ant- 
ramjam šoną pusėtinai aplan-k- 
stė, užpakalinį ratą snjlaužev 
Laimingai ne vieną žmogų ne
sužeidė. Rep.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai • 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVIfH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

Phonc Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1616 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS . 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy & Midvvife
• Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Phone 

Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 75 89 
--------o----

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
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Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Dr. JOHN SMETANA

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

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir. Chirurgas 

3147 So. Halsted Street 
Tel. Calumet 3294

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

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

Tel. Kcnwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 So. Mapleivood Avė.

Telefonas Republic 78(^8

Tel. Drexel 6323

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

CHICAGO. ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedčlioj uuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

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

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, UI.

Ofiso Telefonas Virglnla 0030 
Rez. Tel. Ven Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 p6 plotų. 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NedOliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė j naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandon 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedčlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Įvairus gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedčlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880
..........- L------------------------------

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS;

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

Telefonas Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedčlioj nuo 9 iki 12 ryto 

------------o .-

—O------
A. A. OLIS

R. A. VASALLE
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street,

Room 1701 Tel. Randoip'h 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S'. Halsted St. tel. Victory 0562 

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3 697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHLTS
Lietuvis Advokatas 

127 North Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vikaro.

S e rėdo j ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

z Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117
Telcphone Randolph b7T7

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525
— o-----

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal iutartį 
Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas j

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwe|į St.
Tel. Republic 9723 .. 4
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Nekoks ir plėšiko 
amatas

Pereitą šeštadienį važiuojant 
gatvekariu Halsted st. prie 
Canalport apie 10 vai. vakaro 
plėšikas išėjo į konduktoriaus 
platformą, paprašė sustabdyti 
karą neva norėdamas išlipti, 
bet konduktoriui • apsistojus, 
atkišo į jį revolverį, reikalau
damas pinigų.

Laimei keli jauni vyrai pa
matė per duris konduktorių su 
iškeltomis rankomis ir vienu 
momentu per abiejas duris iš
šokę į aikštelę kaž kuo smogė 
plėšikui per galvą, kad tas net 
revolverį išmetė, ir pats su
kniubo.

Banditą išmetę lauk ir ištie
sę ant šalygatvio, padėjo jam 
ant pilvo jo revolverį, patys 
nuėjo ir gatvekaris nuvažiavo, 
žmonės išsigandę buvo visi nu
bėgę į kitą karo galą. Kada 
plėšikas beatsipeikėjo, nebete
ko matyt, nes konduktorius ne
norėdamas trukti, karą pasku
bino. A-nė.

Ruošiasi 1932 m. Olim
piadai

Pranešama, kad už dviejų 
metų, 1932 m., Los Angeles, 
Cal., įvyks dešimtoji pasaulinė 
sporto Olimpiada. Užpernai bu
vo Amsterdame, Holandijoj.

Jau iš 35 valstybių gauta 
pareiškimas apie dalyvavimą 
Olimpiadoj. Sporto lenktynės 
tęsis 16 dienų ir nakčių nuo 
liepos 30 d. ligi rugpiučio 14 
dienos.

Amerikos sporto garbę Am
sterdame išgelbėjo lietuvaitė iš 
VVorcester, Mass., Albina’ Osi- 
pavičaitė. Ar nemano chicagie- 
tė Emma Shemaičiutė paban
dyti tą patį Los Angeles?

Kada susiprato, kad 
reikia vandenį valyti

Loarn Gayton, miesto inži
nierius raporte viešųjų d'atbų 
komisionieriui Richard Wolfe 
pareiškė, kad esąs skubus rei
kalas įvesti geriamojo vandens 
filtravimą, nes Michigan eže
ras metai iš metų darąsis blo
gesnis. Pasirodo, kaip iš to ra
porto matyt, apie 10-13 mylių 
nuo miesto esą verčiama į eže
rą visokios biaurybės (trade 
wastes) ir jau ištisais plotais 
esąs susidaręs ežero dugne sto
ras purvo sluoksnis, kurs au
drai pakįlus yra išjudinamas ir 
skiedžiamas. Todėl esą reika
linga vis daugiau vartoti chlo
rino vandens baseinuose, kurio 
kiekis jau kelia rimto klausi
mą, kaip jis ateity atsilieps į 
gyventojų sveikatą.

Filtruojant vandenį pakiltų 
kaina 2 centais nuo galiono. 
Kadangi žmogus sugeria apie 
ketvirtdalį galiono dienai, tai 
perkant po 15 centų galioną iš
eitų miestui vanduo metams į 
.$43,800,000. Tas filtravimo pla
nas keliamas sąryšy su šio ru
dens rinkimais.

Viena tik galima' pridėti, kad 
Chicagos vanduo nebe šiemet 
reikalauja pamatinio valymo. 
Gyventojai gerai atsimena', ko
kį vandenį tenka gerti audrai 
užėjus. O kas tas dumblas yra, 
kurį žmonės įgeria su vande
niu, ponai inžinieriai turėjo se
nai viešai pasakyti.

Kviečia saugotis medi
nio spirito automo

biliams
Patirta, kad naujas pavojus 

gresia automobilių važiuoto
jams, būtent pradedama pratin
tis vartoti alkoholis kaip ra
diatorių apsauga nuo sušalimo. 
Rinkoj pasirodė šalę parduo
damo denatūruoto alkoholio taip 
jau medinis alkoholis, vadina
mas methanol.

Tas medinis spiritas (metha
nol) yra baisiai nuodingas. Juo 
galima užsinuodyti per burną, 
odą ir plaučius ir beveik nebe
galima neitralizuoti, nes kūnas 
dar neturi atatinkamo prisitai
kymo tiems nuodams nugalė
ti. Dažnai šešiems mėnesiams 
praėjus, mediniu alkoholiu už
nuodytas žmogus apanka', gau
na paraližių arba mirtį.

Gana vieno arbatinio šaukš
telio to nuodo gauti į vidų, kad 
žmogus apaktų. Gana tokio pat 
saiko per odą ar plaučius, to
kios pat pasekmės laukia. Ke
li lašai ant odos gali labai kenk
smingai paveikti.

Radiatorius su mediniu alko
holiu gamina nuodingus garus 
ir taip ilgai, kol tik radiato
rius yra' karštas. Tad dėl viso 
gero ar pikto patariama visiš
kai saugotis medinio alkoholio.

Bylos dėl kačių ir šunų 
karo

Teisėjas Helander turi dar
bo su dviem šeimynomis, Bar- 
taškų ir Mikeškų, abidvi iš 2221 
So. Kedvale avė. Vakar abi
dvi šeimynos vėl atsidūrė teis
me. Paaiškėjo, pirma padary
tas teisėjo nuosprendis negel
bėjo. Mikeškos kates fr Bartas- 
kos šunės sulaužė taikos pa
liaubas, ir ėmėsi už ausų.

Jau šunės ir katės buvo du 
roundus atlikę, kai į ringį at
bėgo Bartaškos ir Mikeškos ir 
pradėjo savo tarpe imtis. Tre
čią roundą nutraukė policija, 
kuri atvažiavusi su dideliu ve
žimu, pradėjo skambinti varpų, 
ir peštukus nusivežė į stotį.

Ketvirtas roundas įvyko teis
me, kur Bartaškos su Mikeško- 
mis vėl susikirto teisėjo akyse. 
Mrs. Mikeška' skundėsi, kad 
Mrs. Bartaška turinti tris pa
čius biauriausius, pačius šlykš
čiausius, nežmoniškiausius ka
dmis, kokius tik gali matyti, 
ir tie katinai tiek tik ir žiną, 
kad gainioja kas dieną jos šu- 
nes.

“Ne, tai jos šunės, ponas 
teisėjas, yra pasiučiausi sutvė
rimai, ir mano vargšai kačiu
kai negali be sargybinio net 
pro duris pasirodyti. Jie sėdi 
visą laiką medžiuose, bijodami 
žemėn nulipti, ir galėtų tikrai 
laimėti medžio sėdėjimo mara
toną.

“Neklausyk, jūsų malonybė, 
perkirto Bartaška: Ji vieną kar
tą pagavp mano katinus ir nu- 
sukinėjo jiems sprandus, na' ir, 
žinoma, katinai mirė. O kada 
aš norėjau tą pat padaryti jos 
šunėms, ji ir jos vyras su re
volveriais suvarė mane ir ma
no vyrą į stubą!

Teisėjas nieko geresnio ne
beišmanė, kad uždėti abiem, 
Mikeškoms ir Bartaškoms, po 
$400 taikos bondsus. Tik kaip 
ir kas turi pranešti šunėms ir 
katėms apie naujas karo pa
liaubas, nė teisėjas nežino.

Kova dėl smulkių ir
stambių g-engsterių

Teisėjas Lyle vėl turi bėdos su 
kriminaliu teismu

Vakar dieną Municipalio tei
smo teisėjas Lyle per 5 minu
tes nuteisė po $100 ir po 6 
mėnesius katorgos du stambiu 
gengsteriu, Israel Aldermaną ir 
Joseph Condi iš Morano-Aiello 
gengės. Tuo pačiu tarpu Jus
ticijos šefas iš kriminalio teis
mo John McGoorty skubiai 
svarstė jam įteiktą’ prašymą 
habeas corpus (paliuosavimo) 
gengsteriams.

Lyle norėdamas kad McGoor
ty nepaleistų jo nuteistųjų, nu 
siskubino pamatyti patį polici
jos komisionierių John Alcock. 
Alcock užpuolė Lyle, kam jis 
užvakar paleidęs 58 smulkius 
gembleriukus, o stambius net 
per 5 minutes nuteisęs. Lyle 
atkirto, kad visa' policija pro
teguojanti kriminalistus, imanti 
graftus ir kvailinanti žmones, 
gaudydama' smulkias žuvytes, 
vietoj gaudyti stambius krimi-. 
nalistus. Po to įvyko kuo ne 
kumščių argumentai. Alcock 
paliepė Lyliui nusiimti akinius, 

Lyle nusiėmęs akinius pasakė, 
kad Alcock yra beraštis ir ne- 
naturalizuotas. Alcock dar rie
biau atkirto, bet muštynės ne
galėjo įvykti, dėlto kad kiti 
žmonės juodu perskyrė.

Moterys vampirai
Turtinga žmona įkalino savo 

nesveiką, 77 m. seną vyrą

Senas, 77 m. amžiaus, raišas 
žilaplaukis Hudson Donald, 
6539 University avė. tapo nu
teistas 6 mėnesiams kalėjimo 
už neišgalėjimą mokėti saVo pa
bėgusiai žmonai alimonijos.

Donald vedė ją 1903 m. Ta
da buvo turtingas inžinierius. 
Susitaupęs pinigų jis vežėsi vi
siems metams savo pačią į Eu
ropą. Paskui jam atsitiko ne
laimė, dirbtuvėj sulaužė koją, 
jis nebegalėdamas dirbti, nu- 
bėdnėjo. 1925 m. jo pati pabė
go ir gyvena pas turtingus gi
mines. 1927 m. ji apskundė Do
naldą, reikalaudama po $15 sa
vaitei alimonijų. Donaldas apie 
metus mokėjo, bet pats beuž- 
dirbdamas po $10 savaitei, pra
dėjo nebeišmokėti. Tuomet teis
mas sumažino alimoniją ant $8 
savaitei. Donaldui liko po $2 
savaitei. Trečią kartą apskun
dus, teisėjas pasiuntė senį 6 
mėnesiams kalėti.

Senatorius Joyce nu
nuodytas

Nesenai staiga* miręs valsti
jos senatorius Joyce, kaip da
bar ištirta, buvo nunuodytas 
prussic acid nuodais. Joyce bu
vo įveltas į garsųjį Sanit’ary 
distriet graftą. Valstijos advo
katas Swanson atsisakė daryti 
tyrinėjimą Joyce nunuodijimo 
byloje.

Užmuštų skaičius jau
685

Cook County šiemet jau už
mušta automobiliais 685 žmo
nės. Vakar nepagautas žmogus 
užmušė vietoje 6 vaikų moti
ną, našlę Mrs. Lillian Thomas, 
33 m. amžiaus, kada ji skubi
nosi iš darbo namo. Kiti du 
užmušti, mergaitė June Pier- 
man, 8 m. ir Frank M'a'jevski, 
56 m. amžiaus, iš 5520 South 
Francisco avė.

Jaunų socialistų ban- 
kietas

Chicago Y. P. S. L. (Jau- 
nu jų Socialistų Lyga) pradeda 
naujų narių kampaniją su ban
ketu, kurs įvyks 3145 West 
Roosevelt Rd., šeštadienį, rūgs. 
6 dieną, 7:30 vai. vakaro. — 
Visi interesuoti socializmo ju
dėjime, ypatingai jaunuomenė, 
kviečiami apsilankyti. Jaunieji 
gali pastoti Y. P. S. L. na
riais.

Vakarienė su įdomiu progra
mų, kainuoja $1.00

YPSL Spaudos Komisija.

Nemokama anglų kal
bos mokykla

Rugsėjo 8 d. atsidaro Board 
of Education anglų kalbos kur
sai svetur gimusioms moti
noms ir jaunoms moterims, prie 
Gage Park Field Ilouse, prie 
So. Western avė. ir 55th st. 
Klesos atidarytos pirmadieniais 
ir antradieniais nuo 1:30 ligi 
3 popiet. Mokytojai kreips ypa
tingos domės į tas, kurios ne
moka nė žodžio angliškai ir 
toms ypatingai padės pasiruoš
ti prie pilietybės popierių. Už 
mokslą nieko nereikia mokėti.

Pavogė iš unijos $37,000
Henry Beckman, buvęs 27 

metus pierytojų (Lathers) uni
jos iždininku, susekta pasisa
vinęs tos unijos $37,522.57. 
Beckman pasislėpė.

Pagautas bailifas plė
šikas

Abe Schultz, 4527 Drexel 
blvd., buvęs Municipalio teismo 
bailifas, pagautas su šešiais ki-

Londonas. — P-ia Dudley^ 
Coats, kuri apsivedė su Mar- 
shall Field III, Chicagos mi- 
lionierium.

tais plėšikais. Areštuojant bai- 
lifą rasta, kad jis tebenešioja 
policisto žvaigždę. Pas juos ra
sta, be kitų vogtų daiktų, ta
bokos už $50,000. Visi paleisti 
už $150,000 užstatus.

Salveišiai rinks $379,000
Chicago Salvation army pra

dėjo ruošą naujam pinigų rin
kimui; žada nesustoti, kol ne
surinks $379,000. Laukiama, 
kad daugiau 6,000 rinkikių pa
sipils po gatves.

Gaudo gengsteriu arse
nalo šefų

Buvęs Chicagos policistas 
Harold Denman, kaip susekta, 
pereitą pavasarį pardavė Chi
cagos plėšikams ir gengsteriams 
500 šaudyklių. Jo ginklų arse
nalas buvo laikomas Gary, Ind. 
Denman gaudomas.

Chicago kviečia prancū
zų lakūnus

Pereitą trečiadienį atskridę į 
New Yorką iš Paryžiaus pran
cūzų lakūnai Coste ir Bellonte 
kviečiami į Chicago. New Yor- 
ke juos priėmė su didžiausio
mis iškilmėmis.

PRANEŠIMAI
Jaunų Liet. Taut. Kliubas laikys mė

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

Rast. S. KuneviČe.

SLA. 238 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 5 d., 7:30 v. v., R. Gra- 
monto svetainėj, 4535 So. Rockvvell St. 
Pageidautinas skaitlingas narių atsilanky
mas, nes turim svarbių reikalų kuopos 
nutarimuose, priegtam, kurie esat užsi
likę su mėnesinėms duoklėms teiksitės 
užsimokėti. 238 kp. rast. Povilaitis.

Lietuvių Kriaučių Lokaras 269 A. C. 
W. of A. rengia didelį išvažiavimą j 
Jeffersono girias, nedėlioj, rugsėjo 7 d., 
1930 m., 10 vai. ryto. Todėl ger
biami kriaučiai ir visi lietuviai malonė
kit kuoskait tingiausiai atsilankyti. nes 
bus įvairus programas. Kaip tai dainos, 
šokiai, lenktynės ir kiti, o muzikantai, 
tai jau bus ir negirdėtų daugeliui, nes 
bus iš 6 parapijų, todėl lauksim.

Komitetas.

Cicero Raudonos Rožės Pašelpos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks rug
sėjo 5 d.. 1930 m.. 7:30 v. v. p. S. 
W. Lukštos svetainėj. 1500 So. 49 
Avė., Cicero, III. Malonėkite visi nariai 
atsilankyti j šį susirinkimą. Bus svars
toma kaip maršuosim 500 metų Vy
tauto mirimo paminėjime rugsėjo 14 d. 
ir kitokių nutarimų, taip kad jūsų bu
vimas neatbūtinai reikalingas.

B. Tumavich, rast.

North Side. Bijūnėlio Choro išva
žiavimas su išlaimėjimu į Jcfferson gi
rias, rugsėjo 7 d. neįvyks, tapo perkel
tas į rugsėjo 14 dieną iš priežasties 
dviejų išvažiavimų. — Komisija.

Simano Daukanto Draugija laikys mė
nesinį susirinkimą, sekmadieny, rugsėjo 
7 d., 12 vai. dieną, Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svet., Visi draugai būtinai 
dalyvaukite, kadangi turime nekuriu 
naujų reikalų apsvarstyti, taipgi nepa
mirškite apsimokėti savo mokesčius.

P. K., nut. rast.

PALIUOSUOTAS NUO 
NUODŲ

“Peoria. III. — Trinerio Kartus Vy
nas apvalė mane nuo nuodingų atma
tų. Aš jau taip buvau nusivaręs ir ne
tekęs vilties dėl atgavimo sveikatos, kad 
maniau, jog galas atėjo. Tuomet aš 
nusipirkau

TRINERIO KARTAUS VYNO 
ir mano apetitas tuoj pagerėjo. Mano 
nervingumas ir nemiegas dingo, aš pil
na gajumo.^ Miss Nettie Erion”.

Vidurių trubelius sukelia nuodai nuo 
nesuvirškinto maisto. Trinerio Kartus 
Vynas išvalo ir paakstina vidurius. Vi
sose aptiekose.

SpeclallatM gydyme chroniškų Ir aaujų Il
gų. Jei kiti negalfijo Jumis Ifigydytl, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnaa iiegsamlnavl- 
tnaa atidengs jūsų tikra liga Ir jei aš apsl- 
Inisiu jus gydyti, sveikata jums augryl. Ei
kit paa tikrą specialistą, kuria neklaus Jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzamlnavlmo—kas Jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

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

liol nuo 10 rvto iki 1 no nifitn

r ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalus 
per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visados sutaupysi daug išlaidų

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

Pardavimo Notariališkus raštus. 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIEDADS,
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTGS 
AMATO. X

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLE.GE,

672 West Madison Street.

Business Service
_______ Biznio Patamavinmg_______

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261, Rei. Hemlock 1292

Business Service
Biznio Patarnavimas

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

PATENTAI, copyrights •— išradi
mai visokios rūšies.

B. PELECHOWICZ, 
2800 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

AR REIKTA JUMS ANGLIŲ
Aš esu pardavėju James Coal Co. ang
lių, kurių yardai randasi 5 8 ir Halsted 
St. ir 81 ir Wallace St. Kainos priei
namos visiems. Laukiam jūsų.

PETER ADOMAITIS
6630 S.o Tahnan Avė. 

Tel. Prospect 3938

Financial
________ Finansai JPaskoJos _____

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mašomii mėnesini 
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame morgitius b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marahfield Ava.

■ ■- C '

Paskolos suteikiama I viena diena 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.60 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėto* 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Automobiles
ATDARAS sport modelis Packard 

1927 m., mažai naudotas, gerame sto
vyje, 6 tajerai, Lorraine spot light; su 
stiklais atidaromais iš fronto ir šonų. 
Turiu parduot greitu, laiku. $450.

Šauk
Englewood 8484 

6220 So. Morgan St.

Furnished Rooms
ŠVELNUS, pastovus, gero budo vy

ras, švarus, dirba raštynčj, (nenaudoja 
svaigalų, nė tabako), paieško kambario 
prie blaivių, švarių žmonių. Norėčiau 
gauti vietą kur nėra vaikų ir maža šei
myna. Rašykite Naujienos, Box 1229, 
1739 S. Halsted St.

For Rent
RENDAI tinkama vieta Bile štorui 

---  sykiu ir ruimai gyvenimui. Ren
da nebrangi. Taipgi rendai 4 ruimai 
už $16.00 mėnesiui ir 5 ruimai už 
$25.00 mėnesiui. Randasi — 3653 So. 
Halsted St. Tel. Victory 1?66.

PASIRENDUOJA 6 kambariai, 2 
augšte, garu apšildomi, $45 į mėnesį. 
Arba parduosiu. 6424 S. Kaminsky Av.

BRIGHTON PARK ant rendos mū
riniame, kampiniame name 6 rūmų fla- 
tas, karštu vandeniu apšildomas, 2 augš
te, 4457 S. Talman Avė. Virginia 0508

Personai
Asmenų Ješjco

PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našlės, ne senesnės 3 5 metų amžiaus. 
Esu našlys, daugiau sužinosite per laiš
ką. J. Z., 6837 S. Talman Avė., Chi
cago, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė namų dar
bui, prie mažos šeimynos. Dr. P. P. 
Žallys, 30 E. 111 St.

Heln Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS restorane patyręs in
dų plovėjas, vyras ar moteris,

5248 S. Ashland Avė.
................................................................... .... I > , I III ■■■ —

Situation Wanted
*Darbo Ie>ko

PAIEŠKAU darbo už karpenterį, esu 
gerai patyręs prie naujų statymo ir se
nų taisymo, už prienamą mokestį. Ar
ba garažiuje už mechaniką, suprantu 
darbą ant visokių karų. šaukite

MIKE BEETS.
1750 So. Union Avė., 

Tel. Canal 0630

Furniture & Fixtures
Raka ndaLjįtaisai

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

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
Iš dirbtuvės už sutaupima mažiausia.

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

didelis -— nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite šiandie. 
Mes nuvešime jus pas fabrikantus. Mes tu
rimo ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. šaukite Colutnbus 0467. 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI grosernė, seniai iš
dirbta vieta, parduosiu pigiai.

1709 So. Union Avė.

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

DIRBK DEL SAVĘS
Gasolino Station biznis parsiduoda 

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

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

Tel. Yards 6751 Rez. Boulevard 0127

PARSIDUODA grocery stpre, geras 
biznis daromas, geroj vietoj. Del men
kos sveikatos turiu važiuoti j Lietuvą. 
1 653 W. 89th St.

Farms For Sale
ŪkiaiPardaviinui

KOMFORTAS — GEROVĖ — NE
PRIKLAUSOMYBĖ DEL JUS —ANT 
VAKARINĖS DAKOTOS FARMOS. 
Eikite pirmyn. Užmirškit baimę dėl be
darbės. Bukit pats savo bosas. Pieni
ninkystės, grudų ar maišyta farma ar 
gyvulių ūkis vakarinėj daly North ar 
South Dakota, parinkta su pagelba di
delio geležinkelio, teikia jums didelę 
progą, ne turtus susikrauti, bet įsigyti 
nepriklausomybę. Jus rasite daugiau 
pasitikėjimo, daugiau komforto ant far- 
mos šiandie, negu kad būdavo pirmiau. 
Farmų kainos žemos, sąlygos lengvos.

Milvvaukee geležinkelis pagelbsti nau
jai apsigyvenantiems gauti geriausias že
mes vertes už jų pinigus; apsaugo juos 
nuo neteisingų atpasakojimų apie klima
tą, žemę, derlius. Musų Agrikukuri- 
nis Agentas, kuris žino tas žemes, mie
lai patars jums kokios rūšies farmeria- 
vimas labiausia tinka kiekvienai apielin- 
kei — ir davinės patarimus po apsigy
venimo. Tiktai sėkmingas farmeris yra 
naudingas Mihvaukee geležinkeliui.

Tos derlingos žemės yra įvairios — 
nuo lygių iki kalvuotų, tinkamų farme- 
riavimui su traktoriais ar arkliais — iki 
kalnuotų, tinkamų ganykloms ir gyvu
lių auginimui. Kainos įvairuoja sulig 
apielinkės ir rūšies žemės nuo $5 iki 
$25 už akrą neišdirbtos; nuo $15 iki 
$40 už akrą išdirbtos.

Ant žemių, kurias mes rekomenduo
jame, gerai auga ir gerai apsimoka kor- 
nai, kviečiai, linai, avižos, miežiai, al- 
falfa, alfalfa sekios, saldieji dobilai, dar
žovės, mažieji vaisiai. Gyvulių augi
nimas, paukščiai, kiaulės ir pienininkys
tė yra labai pelningos. Geri keliai, ge
ležinkelių marketai, mokyklos, bažnyčios, 
geri kaimynai.

Leiskite mums pagelbėti jums. Duo
kite klausimus, angliškai, jei galima. Ra
šykite dabar dėl nemokamos, paveiksluo
tos knygelės. . Pasakykite mums kokios 
farmos jus norite, ar grudus, ar gyvu
lius jus norite auginti. Visi klausimai 
bus teisingai atsakyti. Jokių jums pa
reigų. Žemos kelionės kainos farmų ieš
kotojams. R. W. Reynolds, Commis- 
sioner, The Milwaukee Road, 94 2-Z 
Union Station, Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI farma, 157 akrų, 
lietuvių apielinkėj, prie Wisconsino upės. 
50 akrų dirbamos, 13 galvijų, 2 ark
liai, 100 vištų ir visos žemės dirbimo 
mašinos. Visos triobos geros. Randa
si prie Stevens Point, Wis. Parsiduoda 
iš priežasties ligos. Atsišaukite pas 
Wm. Pecker, 6149 S. Hermitage Avė., 
7 v. vak., ar nedėlios ryte.

Rea! Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

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

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

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

Tel. Yards 6751 Rez. Boulevard 0127

PARDAVIMUI pusantro augŠto re
zidencija ir gerai einąs medžio biznis; 
50 pėdų lotas. 5 karų garažas, trokai, 
elektrinis piuklas. Pigiai. 7029 S. 
Ada St., tel, Stevvart 2765.

PARDAVIMUI mūrinis namas dėl 2 
šeiminų. 2 karų garažas. Kaina tiktai 
$2,000, 2040 So. Ruble St.

PARDUODU namą už $6000.00. 
ant rankos reikia .tik $500.00, yra 7 
kambariai, furnasu apšildomi, konkrito 
beisementas, 3 toiletai, naujos tvoros, 
viskas geram stovy.

Atsišaukite greitai.
7210 So. \Vestern Avė. 

Tel, Republic 5667^


