
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roos:cvelt 8500 Night Phone Roosevelt 3073

NAUJIENOS
Mwri   I ■■ III l W.| I —m—>

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily news

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Night Phone Roosevelt 3078

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XVII Kaina 3c Chicago. IK. Pirmadienis, Rugsėjo-September 8 d., 1930 No. 211

Prezid. Yrigoyeno Diktatūra
Argentinoje Nuversta KALNAS. — Netoli Butri

monių norint pereiti demarka
cijos liniją sulaikytas aukšt.

Pats diktatorius bandė pabėgti, bet tapo 
suimtas ir įkalintas - Naują respubli
kos valdžią sudarė kariškių komitetas 
- Sukilime Buenos Airese 160 krito, 
1,200 sužeisti

BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 7. Nauja Argentinos 
vyriausybė vėlai vakar vakarų 
pranešė, kad buvęs prezidentas 
Yrigoycn tapo suimtas ir už
darytas kareivinėse La Platoj, 
apie 45 mylias nuo sostinės.

bet tapo suimtas. Naują vy-

MINIA PUOLĖ NUVERGTO 
PREZIDENTO NAMUS

BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 7. — Vakar vakarą mi
nia* puolė nuversto prezidento 
Yrigoyeno namus ir ėmė juos 
plėšti. Yrigoyeno šalininko 
Scarlatto, parlamento nario, 
namai skersai gatvę nuo bu
vusio prėzidento namų buvo 
minios padegti.
SUKILIMAS PRIEŠ YRIGO

YENO DIKTATŪRĄ
BUENOS AIRES, Argentina, 

rūgs. 7. — Įtūžę žmonės ir 
kariuomenė prieš diktatoriaus 
prezidento Yrigoyeno valdžią, 
pagaliau, sukilo ir ją nuvertė. 
Argentinos respublika dabar 
yra armijos kontrolėje.

H ipolitas Yrigoyen, nuvers
tas diktatorius, bandė pabėgti,

riausybę sudarė karininkų jun
ta (komitetas) su generolu 
Jose Evaristo Uriburu prieša
ky.

Vakar po pietų ir iki vidu
nakčio Buenos Airesef buvo ne
tvarkos ir susikirtimų tarp se
nojo rėžimo šalininkų ir revo- 
liucininkų, tarp ištikimos sena
jai valdžiai policijos ir suki
lusių kariškių ir šiaip gyven
tojų, ligi rcvoliucininkai paėmė 
viršų.

Kautynėse, kaip apskaičiuo
ja, 160 asmenų buvo užmušti 
ir apie 1,200 sužeisti.

Gen. Uriburu, kaip naujos 
valdžios galva, išleido dekretą, 
kuriuo anksčiau paskelbta ka
ro padėtis panaikinama ir cen
zūra nuimama. Gyventojai grau
denami nurimti, išlaikyti tvar
ką ir respektuoti kitų gyvy
bę. ir turtą. Dekrete pareiškia
ma, kad kiekvienas, kuris bus 
sugautas laužyme įsakymo ir 
ardyme tvarkos, bus atiduotas 
karo teismui ir, jei bus rastas 
kaltas, tuojau sušaudytas.

technikos mokyklos buhalteris 
Garnys kuris savo laiku pa
dirbtu čekiu norėjo išsiimti iš 
banko 20,000 lt.

Kartu su Garniu sulaikytas 
ir pil. Rutkauskas, anksčiau 
buvęs teismo tardytoju.

Sako, Voldemara nu-' c

vertusios Smetonie
nė su Tubeliene

Chicagos Tribūne koresponden
to “žinios” apie tai, dėl ko 
Vytauto paveikslą nešiota po 
Lietuvą

KAUNAS, rūgs. 7. [Chica
go Tribūne Press Service.] — 
šiandie į (laikinę) Lietuvos so
stinę bus pargabentas Didžio 
Kunigaikščio Vytauto, pripa
žinto kaip didžiausio Lietuvos 
valdovo, paveikslas. Tas paveik
slas buvo nešiojamas po visą 
kraštą, garbinamas kaip šven
tenybe.

Kaune paveikslą pasitiks ‘ae
rodrome prezidentas Smetona, 
jo žmona ir jos sesuo, minis- 
terio pirmininko Tūbelio žmo
na.

Abidvi seserys, katalikų ku
nigijos padedamos, praeitų me
tų rugsėjo mėnesi nuvertė 
prof. Augustino Voldemaro dik
tatūrą.

Vytautui viešpataujant, Lie-

Svetimšaliams g y - 
vent bolševikijoj da
rosi vis pavojingiau
Rusai ypačiai nekenčia ameri

kiečių buržujų, dirbančių so- 
vietijoje inžinieriais ię me
chanikais

RYGA, rūgs. 7. — Dirban
tieji sovietų Rusijoj Amerikos 
inžinieriai, atvykę į Rygą pasi
pirkti tinkamų žieminių rūbų, 
kurių Rusijoj negalima gauti, 
pasakoja, kad pastaruoju lai
ku Maskvoj vis dažniau atsi
tinka užpuolimų ant Amerikos 
turistų ir sovietams dirbančių 
inžinierių bei mechanikų. Da
gi dienos metu esą pavojinga 
svetimšaliams lankytis darbi
ninkų kvartaluose, kadangi ru
sų darbininkai labai nekenčiu 
jų, o ypač amerikiečių.

Čeką sergi turistus
Kai į Maskvą atvyksta ame

rikiečių turistų partijos, jos vi
sados esti paskiriamos čekistų 
sargybos daboti, kad jauni ko
munistai, neužkabinėtų neken
čiamų Amerikos buržujų. Ame
rikiečiams esą užginta vaikš
čioti gatvėmis be oficialaus pa
lydovo.

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

Nenusistojęs orias; nedidele 
temperatūros atmaina; lengvi 
ir vidutiniai mainąsi.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 67° F.

Šiandie saulė teka 6:22, lei
džiasi 7:14. Mėnuo teka 8:23 
vakaro.

Krautuvė amerikiečiams
Pasak inžinierių, sovietų vy

riausybė neseniai atidarius spe
cialią krautuvę svetimšaliams, 
kur parduodama Įvairus kon
servuoti Amerikos maisto pro
duktai, cigaretei ir kitokios 
Amerikos prekės. Krautuvės 
langai užkalti stipriomis lento
mis, o ties durimis pastatyti 
du milžiniški vyrai, kurie ne
leidžia pirkėjų įeiti į krautu
vę, kol tie neparodo jiems sa
vo užsienio pasportų.

Dažnai atsitinka taip, kad 
kai amerikietis išeina iš krau
tuvės su pasipirkto maisto *etc. 
punduliais, kas nors pakiša jam 
koją ir parmeta ant žemės. O 
kol amerikietis atsikelia, išbar
styti jo punduliai jau, pasirodo, 
išgaudyti ir išnešioti į visas 
puses.

Darbininkai ima nerimti
Tie Amerikos inžinieriai, ka

dangi jie vėl turi grįžti Į Ru
siją, bijo ateinančios žiemos, 
kadangi, sako jie, dėl stokos 
maisto darbininkai vis labiau 
imą nerimti.

Valdžios kontrakto- 
riai nuskėlė algas 
iki 25 centų vai.

ST. LOUIS, Mo., rūgs., 7.— 
Lankęsis čia karo sekretorius 
Hurley Įsakė ištirti skundus, 
kad samdytojai, kurie yra ga
vę valdžios kontraktus Missis- 
•sippi upės tvankoms statyti, 
apkarpė savo darbininkų algas.

Kontraktuose buvo nustaty
ta, kad darbininkams bus mo
kama 45 centai. valandai, ta
čiau kontraktoriai, naudoda
mies tuo, kad krašte siaučia 
nedarbaą, nuskėlė algas iki 25 
centų valandai.

Sulaikytas aukšt. tech 
nikos mokyklos bu

halteris

tuvos sienos traukėsi nuo Bal- 
tjios iki Juodųjų jurų. Tikro
ji jo penkerių šimtų metų gi
mimo [mirimo!] sukaktuvių 
šventimo ir paveikslo nešioji
mo priežastis yra ta, kad vie
tos žmonės tiki, jogei Vytau
tas buvęs lenkų nužudytas. 
[Kažin, iš kurių šaltinių Chi- 
cagos Tribūne korespondentas 
tą savo žinią suėmė?] Lietu
vos vyriausybė, rodydama to 
didžiojo kunigaikščio paveikslą, 
bando sukelti neapykantą Len
kijai [sic!], ragindama liaudį 
neužmiršti Lenkijos pagrobto 
Vilniaus.

Per įvykusį Domingo 
uraganą žuvo dau
giau ne 4,000 žmonių

SANTO DOMINGO, Domin
go Respublika, rūgs. 7. — Pa
skiausiais apskaičiavimais, per 
siautusĮ praeitą trečiadienį ura
ganą Santo Domingo žuvo dau
giau kaip 4,000 žmonių. Tos 
žinios tačiau vis dar nėra pil
nos, ir manoma, kad skaičius 
žuvusių gali siekti* nemažiau 
kaip 5,000.

Iš daugiau kaip 5,000 su
žeistų taipjau daugelis veikiau
sia nebepasveiks.

Materialiniai nuostoliai, au
dros padaryti, siekia nuo 40 
iki 50 milijonų dolerių.

žuvusiųjų kūnai, kadangi 
nėra galimumo visus juos pa
laidoti, yra deginami.

Šiandie prasideda 
Tautų Sąjungos ta

rybos mitingas
GENEVA, Šveicarija, nigs. 

7. — Rytoj [šiandie] Genevo- 
je prasideda Tautų Sąjungos 
tarybos susirinkimas, o trfečia- 
dienį susirinks metinis Tautų 
Sąjungos seimas.

[Pacific and Atlantic Photo]

Sir Cecil Kurst, kuris Hagos 
Tarptautiniame Teisme užėmė 
Charles Hughes’o vietą.

Panamoje kilo poli
tiniai neramumai
PANAMOS MIESTAS, nigs. 

7. — Politiniai neramumai į- 
vairiuose Lotinų (Pietų) Ame
rikos kraštuose persimetė ir i 
Panamos respubliką. Eina gir
dai, kad ministerių kabinetas 
jau atsistatydinęs.

Naujojo spaudos įstaty
mo reikalu

KAUNAS. — Pasirodžius ži
nioms, kad Vidaus reik, minis
terija ruošia naują spaudos į- 
statymą, susirūpino juo žurna
listų s\ga, kuri redaktorių su
sirinkime išrinko specialę tuo 
reikalu komisiją. Komisijon Įėjo 
žurnalistų s-gos pirm. dr. Pu
rickis ir “Ryto”, “Lietuvos ži
nių”, “žydų Balso”, “Lietuvos 
Aido” ir “Musų Rytojaus” at
stovai.

Komisija kreipėsi Į Vidaus 
reik. min. p. Aravičių, prašy
dama įstatymo projekto, su ku
riuo galima butų susipažinti ir 
dėl kurio patiekti pastabų bei 
pataisų, jei butų reikalas.

Min. p. Aravičius sutiko į- 
stat. projektą duoti žurnalis
tams apsvarstyti, bet jis dar 
nesąs galutinai paruoštas ir dar 
nesąs apsvarstytas pačios V. R. 
ministerijos, žinoma, Min. Ka
binete, kaip kai kuriuose laik
raščiuose buvo patašyta, jis ne
buvo dar svarstomas.

Be to, V. R. min. p. Aravi
čius pareiškė, kad kalbamas — 
spaudos įstatymas norima pri
imti susitarus su spauda. To
kiu budu, kai žurnalistų s-ga 
susipažins su Įstatymo projek
tu, p. Ministeris paprašysiąs 
spaudos žmones pasikalbėjimui.

Kol kas, spaudos Įstatymas 
esąs paruošimo stadijoj.

Du lakūnai žuvo aero
plano katastrofoje

KANSĄS CITY, Mo., rūgs. 
7. — Jų aeroplanui nukritus 
netoli nuo Fairfox aerodromo 
užsimušė aviacijos studentas 
Wm. Rothwell ir jo draugas 
Gerald Gittinger, abudu 20 me
tų amžiaus.

Lenkų aeroplanas nu
krito ant namų; 2 mirė, 

6 sužeisti
VARŠUVA, rūgs. 7. — Ar- 

mijos aeroplanas vakar užside
gė ore ir nukrito ant vienų na
mų stogo, Varšuvoje. Du ka
riškiai aviatoriai užsimušė, o 
šeši namų gyventojai buvo rim
tai sužaloti.

Diktatoriai nuversti 
jau penkiose Lotynų 
Amerikos valstybėse

Nuo šių metų pradžios lig- 
šiol Pietų Amerikoje buvo nu
verstos penkios diktatūros, bū
tent :

Domingo Respublikoje prezi
dento Iloracijos Vasųuezo dik
tatūra nuversta vasario 24 die
ną.

Haiti — prezidento Louiso 
Borno diktatūra griuvo gegu
žės 15 dieną.

Bolivijoj prezidento Her- 
nando Sileso diktatūra nuver
sta birželio 28.

Peru vi jo j — prezidento Au
gusto Leguios diktatūra nuver
sta ruglpiučio 25.

Argentinoje — prezidento Hi- 
polito Yrgioycno diktatūra nu
griauta rugsėjo 6 dieną.

Be to, dar kitose šešiose Lo
tinų Amerikos respublikose pa
sireiškia nera’mumų prieš esa
mas valdžias.

Italų fašistų valdžia 
sušaudė keturis 

jugoslavus
ROMA, rūgs. 7. — Trieste 

pasibaigė didelė politinė byla', 
kurioj keletas dešimčių jugo
slavų buvo kaltinami dėl tero
rizavimo darbų ir dėl sąmok
slo nužudyti Italijos diktatorių 
Mussolini. Byla tęsėsi ištisą sa-

Kaltinamųjų keturi buvo pa
smerkti mirties bausmei ir ta
po tuojau sušaudyti.

Visi kiti nuteisti įvairiems 
terminams — nuo pustrečių iki 
30 metų — baudžiamojo kalė
jimo.

Sušaudyti buvo: Luigi Va- 
lencič, Francesco Marusič, Zvo- 
nimir Miloš ir Ferdinando Bi- 
dovač.

Jugoslavija užgynė 
skelbti žinias apie 

sušaudymą
VIENA, rūgs. 7. — Praneša, 

kad Jugoslavijos vyriausybė 
užgynė laikraščiams dėti žinias 
apie pasmerkimą ir sušaudy
mą keturių jugoslavų Trieste, 
tariamai dėl to, kad nekiltų 
riaušių prieš italus Jugoslavi
joje.

čekoslovakų laikraščiai pa
reiškia, kad sušaudymas ketu
rių jugoslavų Trieste, Italijoj, 
esąs kruviniausias darbas, koks 
ligšiol tik sovietų Rusijoj te
buvęs žinomas.

Žemės drebėjimai
MURCIA, Ispanija, rūgs. 7. 

— Vakar čia buvo jaustas sti
prus žemes drebėjimas, labai 
išgąsdinęs gyventojus. Žalos, 
rodos, nepadarė.

Drebėjimas Italijoje
MELFI, Italija, rūgs. 7. — 

Vakar 10:30 vai. vakaro čia 
ir apielinkėje buvo jausti že
mės supurtymai. Kiek žinoma, 
žalos nebuvo padaryta.

Dar Keletas Smulkmenų Apie 
Atentatą Prieš Rusteiką

Kauno prokuratūra esanti nustačius, kad 
teroristai veikę pagal slaptos voldema- 
rininkų organizacijos nutarimą

KAUNAS, rugp. 23. [Lž.]— 
Vyriausio Tribunolo prokuroras 
Kalvaitis, kurio rankose yra 
teroristų Vaitkevičiaus ir Pu- 
palaigio tardymas, pareiškė 
spaudai, kad teroristai iš pulk. 
Rusteikos atėmė piniginę su 
svarbiais dokumentais ir pini
gais.

Kiek pagrobta’ pinigų dar ne
žinia, nes sveikatos stovis ne
leidžia Rusteikos apklausti.

Ligi šiol nei piniginė su pi
nigais, nei dokumentai dar ne
rasti. Tardomas Vaitkevičius 
tvirtino, kad bėgdamas pinigi
nę išmetęs.

Pinigai, matyti, užgriebti 
pripuolamai, o 
svarbiausia atentatininkų už

puolimo tikslas,
buvo pagrobti minėtus doku
mentus.

Padarytieji paskutinėmis die
nomis suėmimai — tame skai
čiuje ir Mačiuikos — turi ry
ši su pasikėsinimu prieš kri
minalinės policijos direktorių.

Prokuroras Kalvaitis taip 
pat pareiškė, kad galima laiky
ti nustatytu, kad 
Vaitkevičius ir Pupalaigis vei
kė slaptos voldemarininkų or

ganizacijos pavedami.
Teroristų apklausinėjimas jau 

baigtas, bet jie dar papildomai 
gali būti apklausinėjami.

Teroristai ir kiti šio sąmok
slo dalyviai kaltinami 51 ir 455 
str. baud. st. ir 14 ypat. ap- 
saug. įstat. paragrafu.
Jiems gresia mirties bausmė.

N

Atentato planai
“Memeler Dampfboot prane

ša, kad teroristai prisipažinę, 
jog atentatas buvęs suplanuo
tas žymiai plačiau, negu pasi
sekę Įvykdyti.

Teroristai prisipažinę, kad 
esą numatyta nužudyti 12 as
menų, kurių tarpe vyriausybės 
narių, kurių tarpe vyriausybės 
narių, aukštų karininkų ir tau
tininkų vadų.

Tas pats “Mem. Dampfboot” 
rašo, kad pasmerktųjų nužudy
ti sąraše be kitų buvę įtrauk
ta Tautininkų lyderiai, vyriau^ 
sybės nariai ir žymesni kari
ninkai.

Ryšy su atentatu Plateliuo
se sustiprinta sargyba, ypač 
stropiai saugoma šuazelio rū
mai, kur gyvena Voldemaras.

Iš autoritetingų šaltinių te
ko sužinoti, kad pas atenta- 
tininkus, rąstą juos kompromi
tuojančių dokumentų.

Be ko kita paaiškėjo, kad 
stud. Vaitkevičius buvo 

klasiškas provokatorius.
Vaitkevičius su kriminalinės 

policijos direktorium >*Konti- 
nent” viešbuty susitikęs yra jau 
keletą kartų vis duodamas ne
va žinių apie voldemarininkus.

Pasikėsinimo metu teroris
tai sakę krim. polic. direkto
riui, kad

mieste sukilimas
ir tamsta gyvas iš čia vis tiek 
neišeisi. Bet kol pulk. Rusteika 
žiūrėjęs priešais, t. y i Į tero
ristus, tol juodu nedrįsę pra
dėt pulk. Rusteiką mušti. Tik 
kai Rusteika pažiūrėjęs j ša
lį, urnai Pupaleikis Rusteikai 
smogęs brauningu Į galvą. Ru
steika kritęs be sąmonės.

Vaitkevičius* sako, stovėjęs, 

nežinodamas, ką daryti. Jis 
manęs, kad pulk. Rusteika jau 
nebegyvas. Vaitkevičius pama* 
tęs, kad Pupaleikis traukia pei
lį, jam labai pagailę pulk. Ru
steikos ir jis norėjęs pasiūlyti 
savo viršininkų

smaugte smaugti.
Bet savo pastabų Vaitkevičius 
jau nepaspėjęs padaryti, nes 
Pupaleikis paleidęs peilj į pulk. 
Rusteikos krutinę.

* Keturios žaizdos Į krutinę 
padarytos “medkočiu” peiliu, 
kitur vadinamu “duoniniu”, to
dėl ir yra pavojaus, kad nekil
tų komplikacijos ir kraujo už
krėtimas.

Už durų pasigirdęs bildesys 
ir Vaitkevičius išbėgęs. Pupa
leikis pasilikęs kambary ir med
kočiu peiliu pulk. Rusteiką ba- 
dęs. •

Tardoma 11 asmenų i
Iš oficialių šaltinių sužinota, 

kad sąryšy su atentatu prieš 
pulk. Rusteiką Kauno sunkių
jų darbų kalėj iman uždaryta 
šie asmenys:, teroristai Vaitke
vičius ir Pupaleikis, buv. Var
nių teismo tardytojas Petras 
Požėla, Kazys Šileika, studente 
švietkauskas, stud. Ant. Povi- 
lauskas, inž. Statkunas ir Ged
minas. VI forte karo kalėjime 
Gineitis, Verbickas; karo ligo
ninės arešto palatoj Mačuika.

Juos visus tardo ypatingai 
svarbių bylų tardytojas Morke- 
liunas.

Dabar prokuratūra ir teismo 
tardytojai tardo iš viso 11 as
menų.

Kauno kalėjime padėtas ir 
Alf. Dėdelė, bet jis dar ne
buvo tardomas. Byloj bosią tar
doma ir liudininkų. Tardymas 
jau davęs labai svarbios me
džiagos.

Autobuso katastrofa 
tarp Palangos ir

Klaipėdos
KLAIPĖDA, rugp. 12.—Va

kar 1 vai. 30 min., maž daug 
piusiaukely tarp Klaipėdos ir 
Palangos, važiuojantį į Palan
gą autobusą ištiko baisi ka
tastrofa.

Nusmuko užpakalinis ratas, 
kuris buvo nusviestas apie 20 
metrų j šalį, šoferis nebega
lėjo autobuso sustabdyti, ir jis, 
visa jėga atsitrenkęs i žemę, 
apsivertė. Pasigirdo sprogimas 
ir autobusas užsidegė.

Autobusu važiavo apie 20 
keleivių. Vienas jų užmuštas; 
beveik visi sužeisti, 6—8 kelei
viai sunkiai sužeisti ir nuga
benti į Klaipėdos ligoninę, ši
feris taip pat sunkiai sužeis
tas. Aujzibusas visiškai sudegė. 
Visi sunkiai sužeistieji kelei
viai klaipėdiškiais

LIETUVON
Siunčiame P i n i k u s 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -
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Levas Tolstojus

MALDA
... Žino Viešpats, kame jūsų 
norai pirm jūsų prašymo 
(Mt. 6. 8).

Ne, ne, ir ne. šitaip negali 
būti... p. daktare. Nejaugi nie
ko negalima. Delko gi jus ty
lite..?

Taip kalbėjo jauna motina, 
išeidama dideliais žingsniais iš 
vaikų kambario, kur mirtinai 
sirgo- jos pirmas ir vienintelis 
trijų metų vaikelis. Tyliai kal
bėję tarp savęs vyras ir dak
taras' nutilo. Vyras atsargiai 
priėjo prie jos, švelniai paly
tėjo jos nuvargusią galvą ir 
tyliai atsiduso. Daktaras sto
vėjo nuleidęs galva ir savo ty
lėjimu nejudėdamas rodė bevil-

galvojo ji. —Ir kaip skaudu 
tai, kad jis numirė. Delko? Ne
jaugi galėjo Dievas prie Kurio 
aš taip meldžiausi leisti, kad 
jis numirtų? Delko gi tai 
Dievui? Nejaugi jis kliudė 
kam? Argi Dievas’ nežino, kad 
jame* visas mano gyvenimas, 
kad be jo gyventi negaliu ? Ir 
tuojau paimti šį brangųjį, ne
kaltą daiktą, padaryti nelaime 
ir suardyti mano gyvenimą ir 
tuom padaryti, kad jis išverstų 
savo akytes išsitemptų jo kū
nelis, užšaltų suakmenėtų.”

Ir ji vėl mato. Jis eina. 
Toks mažytis, per tokias dide
les aukštas duris, mosuodamas 
rankytėmis kaip kad didelis ei-
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Chicago. — Charles A. Lindbergh su savo žmona oro lenktynėse. Po dešinei Clarence Young

tiška būklę. jf
—Ką gi padarysi— kalbėjo 

vyras. —Ką gi darysi brangio
ji...

—Oi, nekalbėk, nekalbėk 1 — 
sušuko ji skausmingai prislėg
tu balsu, greitai apsisuko iri 
nuėjo i vaikų miegamąjį.

Vyras norėjo sulaikyti ją, 
sakydama— Katryte, neik...

Ji nieko nesakydama žvilg-1I terėjo į jį didelėmis suvargu
siomis akimis ir sugrįžo į vai
kų miegamąjį.

Vaikas gulėjo ant auklės | 
rankų su pakišta ix> galvytėj 
balta pagalve. Jo akytės buvo į 
atmerktos, bet jomis jis jau! 
nežiūrėjo. Iš sučiauptos burny-1 
tėš tekėjo putos. Auklė su! 
piktu, išdidžiu ir paniurusiu!

na. Ir žiuri šypsos... “Mažy
tis”! Ir jį tai Dievas norėjo 
nukankinti ir numaukti! Delko 
gi melstis Jam, jeigu Jis gali 
daryti tokias baisenybes.

Tuom staigiu tarpu Matreša 
mergaitė pagelbininkė auklės, 
pradeda apie ką tai baisaus 
kalbėti. Motina žino, kad t^ai 
yra Matreša ir tuom tarpu ji 
ir Matreša ir angelas. “O jei
gu ji yra angelas, tai delko pas 
ją nėra ant pečių sparnų?” 
galvoja motina. Ji prisimena 
kas tai, —ji neatsimena kas, 
bet kas tai artimas kalba jai, 
kad dabartiniu mecu ir ange
lai be sparnų. Ir mergaitė 
Matreša angelas kalba: Be rei
kalingai jus pone ant Dievo 
rugojate, Jam negalima visų

veidu žiurėjo kur tai į tolį pro ' 
jo veidelį ir nejudėjo įeinant1 
motinai.- Kada motina stačiai! 
priėjo prie jos ir pakišo ranką I 
po pagalve, kad paimti kūdikį 
nuo jos auklė tyliai pratarė: 
“Miršta” ir pasišalino nuo mo-

klausyti. žmonės dažnai to 
prašo, kad ką vienam padary
si, tai kitą tuom pat nuskriau
si. Dabartiniu laiku visi mel
džiasi, bet koki žmonės! Patys 
pirmieji vyskupai, kunigai baž
nyčiose kaip meldžiasi prieš

tinos. Bet motina nepaklausė 
jos ir vikriu priprastu judėji
mu paėmė vaiką pas save ant | 
rankų. Ilgi garbanuoti vaike
lio plaukai išsiskirstė. Ir ji tai
sydama plaukus, pažvelgė Į jį.

Ne negaliu, —pratarė ji ii 
greitu, bet atsargiu judėjimu 
atidavė jį auklei ir išėjo iš 
kambario.-

Kūdikis sirgo antrą savaitę.! 
\ isą laiką ligos metu, motina 
po keletą kartų jį dieną buvo j 
lai prie vilties, tai prie nelai
mes. Visą tą laiką ji miegojo 
vos pusantros valandos į porą.

Visą tą laiką ji nenustoda
ma po keletą kartų į dieną ei
davo į savo miegamąjį, klaup
davo prieš didelį Išganytojo 
paveikslą paauksuotuose rė
muose ir meldėsi, kad Jis 
išgelbėtų jos vaikelį. Judbru- 
vis Išganytojas laikė mažoje) 
lankoje auksuotą knygą, ku
rioje buvo parašyta “Eikit prie 
Manęs nelaimingieji ir vargs
ta n tej i, o Aš jus nuraminsiu”. 
Stovėdama prieš šį paveikslą ji! 
meldėsi ištiktos širdies,^"sude
dama visas spėkas į savo mal
dą. Ir nors viduje sielos, mal
dos metu, ji jautė, kad jos ne
laimė nesumažės ir kad Dievas! 
ne pagal jos, o pagal savo norą!

relikvijas, kad Dievas duotų 
japonams galą, bet ar tai yra 
geras dalykas? Ir melstis apie 
tai nereikėtų, bet ar gali Die
vas visiems įtikti. Japonai 
taipgi meldžiasi, kad Die
vas jiems padėtų laimėti 
karą. Ir Jis tarp visų yra vie
nas. Dievuliau kas gi jam da
ryti !

v Kas gi jam daryti poniu
tei—kalba Matreša.

—Tai šitas taip, šita sena. 
Apie tai dar Volteris kalbėjo. 
Visi tai žino ir kalba. Aš lie 
apie tai. O delko gi Jis negali 
išpildyti mano prašymo, jeigu 
aš prašau ne blogo daikto, ar
ba apie ką kitą, aš tik prašau 
apie tai, kad nenumirtų mano 
mažas vaikelis. Aš be jo gy
venti negaliu— kalba motina 
ir jaučia, kad jis apkabina jos 
kaklą savo minkštomis ranky
tėmis ir ji savo k u nu jaučia 
mažą jo kūnelį. “Gera, kad tai 
neįvyko”, galvoja ji.

—Tai yra ne tai viena pone, 
—prisispyrus taip beprasmiai 
kaip ir visada, kalba Matreša 
—ta ne viena šita. Būna taip 
kad vienas prašo to, ko jam 
niekaip negalima išpildyti to, 
ką jis nori. Mums tai aiškiai 
žinoma. Aš tai žinau dėlto,

kad ją nuo mirties išgelbėjo. 
Pakol vaikutis tą grūdelį tu
rėjo savo kelnaičių kišeniuje, 
tai nesimokindamas žinojo vi
sas pamokas ir kaip jis nuo to 
pat grūdelio, prarado savo at
mintį, deliai to, kad nesimoki- 
no. Negalima jam Viešpačiui 
iš žmonių paimti piktą. Ir 
jiems nei prašyti apie tai ne
reikia, jie patys žmonės turi 
pamesti pikti}, išrauti iš savo 
širdies ir apie tai visai užmirš
ti.

Iš kur ji šiuos žodžius žino, 
galvoja pone ir kalba.

—Tu visgi Matreša neatsakai 
į mano klausymą.

—Palaukit viską savo laiku 
pasakysiu, —kalba Matreša.— 
O tai ir taip būna, pasakoja, 
kad pakriko šeima, ne pagal 
savo kaltę, visi verkia, vietoje 
gerų kambarių gyvena sveti
mame kampe, dargi arbatos ne
turi, prašo kaip nors jiems pa
dėti. Ir tapgi negalima Dievui 
padaryti pagal jų norą. Jis ži
no, kad šitai jiems nebus nau
da. Jie nemato, o Jis Vieš
pats žino, kad jnigu jie ištek
liuje gyventų, jie tuojau iš
tvirktų.

—Šitai yra teisybė — mano 
pone,—bet delko gi ji taip pa
prastai išsireiškia apie Dievą? 
šitai yra visai negera. Visgi 
prie progos apie tai pasakysiu.

tuom savo plaučius. Dar pir
miau prieš metus buvo jis... 
kada jo visai nebuvo. Jus visi 
manote, kad jus esate ir kad 
jums ir tam, kurį mylite turi 
visada būti gera ir turi būti 
jie tokiais, kokiais dabar yra. 
Bet gi jus nenorite nei minu
tės pasilikti vietoje,, vis' bėgate 
kaip upė, visi lekiate kaip ak
muo žemyn prie mirties, kuri 
anksčiau ar vėliau laukia Jus 
visų. Kaip gi tu nesupranti, 
kad jeigu jis iš nieko tapo tuo, 
kuo jis buvo, tai jis nepasiliko 
vietoje nei minutės, nepaliko 
tuo, kokiu buvo, kada, mirė, o 
kaip iš nieko tapo čulbuonėliu 

i ir tuo pasidarė vaikučiu, taip 
iš vaikučio tapo berniuku, to
liau jaunuoliu, suaugusiu ir 

| senstančiu seniu. Tu nežinai 
j kuo jis butų buvęs, jeigu butų 
'likęs gyvas. O aš žinau.

Ir čia motina mato viename, 
šviesiai apšviestame elektra ka
bineto restorane (vieną kartą 
jos vyras buvo nusivožęs ją į 
tokį restoraną) priešai stalą, 
su likučiais trupiniais nuo va
karienės, mato storą pasiputu
si su raukšlėtu veidu ir i vir
šų užriestais ūsais nesimpatiš
ką senį. Jis s’ėdi giliai užsi
mąstęs, minkštoje sofoje ir 
girtomis akimis godžiai žiuri į 

I nusidažiusią, nukirptais plau- 
! kais, storu kaklu ištvirkusią

Auklė jau nuprausė ir aprengė 
Kastelį, su vaškine suplonėju
sia nosiuke, su duobutėmis 
šnyrplėse ir sulygintais ant 
kakčiukės plaukučiais jis guli 
ant kokio pakėlimo. Aplinkui 
dega žvakes ir ant staliukų 
aplinkui jį stovi, baltos, ruža- 
vos ir lelijavos gėlės. Auklė 
keldamos! nuo kėdės su pakel
tomis į viršų akimis, ištemp
tomis lupomis ir žiuri į pakeltą 
į viršų akmeninį nejudomajį 
veidelį. Per kitas duris prie
šais motiną eina Matreša su 
savo paprastu geraširdžiu vei
du ir užverktomis akimis.

—Kaip gi ji man kalbėjo, 
kad negalima skausmingai nu
busti, o pati verkia— galvoja 
motina. Ir ji tuom kart pa
žvelgia ant numirėlio. Tą pat 
sekundą ją nustebina pasikei
tusi vaizduotė, baisus panašu
mas' mirusio veidelio į to se-

nio kurį ji matė sapne, bet ji 
nustūmė tą mintį ir persižeg
nojus prisiartino prie mirusio 
ir savo šiltomis lupomis pri
spaudžia prie jo šaltos vaški
nės kaktos, vėliaus bučiuoja 
sudėtas atšalusias rankytes ir 
tuom kart kvapas gėlių susi
maišė su keno tai nauja kalba; 
ir kalba jai apie tai, kad jo 
nėra ir kad niekad daugiau ne
bus, ją smaugia verksmai, dar 
kartą bučiuoja jo kaktytę ir 
kartu ji verkia. Ji’ verkia, bet 
verkia bevilčiai, karčiomis gai
liomis ašaromis. Jai skaudu, 
bet ji jau nesinervuoja nesi
skundžia, nes žino, kad tai, kas 
buvo turėjo būti ir dėlto buVo 
gera.

—Nuodėmė, matute verkti— 
kalba auklė ir priėjus prie mi
rusio mažyčio, nušluosto su
lenkta skepečiuke, likusias' ant 
kakčiukės ašaras motinos. — 
Nuo ašarų mažyčio vėlei sun
kiau bus. Jam gera dabar. 
Angelas be nuodėmės. O gy
vas butų, kas žino kas butų 
buvę.

Taip, tai taip, o visgi skau
du, skaudu!—kalba motina.

Vertė iš rusų kalbos
Jonas Miarkevičius.

Buy gloves with what 
it savęs

Nėra reikalo moKėti 50c ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
košelę. Llsterine Tooth Paete, 
didelis tūbas parsiduoda Už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis Be to galite sutaupiau 
$3, už kuriuos galite nusipirk- 
ti pirStinaites ar ką kitą. > 
Lambert Pharmacal Co.

■.ISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25c

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS
4556 So. Rockwell St., 

CHICAGO, ILL.

SKAUSMAS

padarys, bet visgi ji meldėsi, 
skaitydama žinomas jai ir sa-

kad pridedu—kalba Matreša— 
angelas; lygiai tokiu balsu kaip

vo sukurtas maldas, kalbėjo i ji vakar kada pone ją siuntė 
balsiai su dideliu įtempimu. pas poną, kalbėjo auklei. “Aš

Dabar kada ji suprato, kad tai žinau, kad ponas namie del- 
jis mirė, ji pajuto, kad galvo- to aš jam pranešu.
je kaž kas atsitiko, kad kaž —Kiek- kai tų prisiėjo ponui 
kas butų nutrukę, galva pra-! pranešti, —kalbėjo Matreša, — 
dėjo suktis ir ji atėjus į savo kad tai geras' žmogus — iš jau- 
miegamąjį su nusistebėjimu nų vis daugiau—prašo padėti 
apžiurėjo savo daiktus, kaip jam, kad jis blogų dalykų ne- 
nepažindama jų. Po to atgulė darytų negirtuokliautų, nelai- 
į lovą, padėdama galvą ne ant į dokautų, kad jis vien Kart blo- 
pagalvės, bet ant .sulenkto vy-Įgus darbus pamestų.
ro cholato ir paliko . be sąmo-. —Kaip Matreša gerai teisiu-
nes. 'gri kalba, galvoja pone.

Ir štai sapnuoja ji, kad jos —O jam niekaip negalima 
Kostelis sveikas linksmas sėdi • šito daryti, dėlto, kad kiekvie- 
su savo garbinuotais plaukais į nas pats turi stengtis. Tiktai 
ir gražiu baltu kaklyčiu ant nuo rūpestingumo, darbštumo 
kedytės, žaisdamas mosuoja • ii- stengimosi daug naudos bu- 
kojytėmis ir atkišęs lupytes j na. Jus pačios poniute davėt 
stropiai sodina lėlę—vaiką ant i man skaityti pasakėlę apie juo- 
bekojo, popierinio su įlenkta dą vištytę. Ten pasakyta, kaip 
nugara arkliuko. i vaikui juoda vištytė davė tokį

“Kaip gera, kad jis gyvas— gražų kanapės grūdelį, už tai,

—Bet aš ne apie tai klau
siu—pakartoja motina. — Aš 
klausiu: delko, už ką norėjo šis 
tavo geras Dievas paimti nuo 
manęs mano vaikeli?

—Ir motina mato priešai sa
ve savo gyvą Kastelį ir klauso 
jo, kaip skambučio varpelio, 
vaikiško visai malonaus, gra
žaus, brangaus juoko. —Delko 
jie paėmė jį nuo manęs? Jeigu 
Dievas galėjo šitai padaryti, 
tai Jis piktas blogas Dievas ir 
visai nereikia jo ir nenoriu ži
noti apie jį.

Ir kas gi tai yra: Matreša 
jau visai ne ji, bet kas tai vi
sai kita, nauja keista neaiški 
būtybė, ir kalba ši būtybė ne 
lupomis, balsu, bet kuom tai 
kitu, tiesiai į motinos širdį.

—Gaila, tu aklas ir blogas 
sutvėrimas kalba ši būtybė. 
—r-Tu matai savo Kastelį, tokiu 
kokiu jis buvo prieš savaitę su 
tvirtu stipriu organizmu, ii-! 
gaiš garbinuotais plaukais ir 
su šypsojančiu maloniu veide
liu. Bet nejaugi jis visada 
buvo tokiu. Buvo laikas, kai 
tu džiaugiaisi, kada jis ištar
davo “mama” ir “tėte” ir su
prasdavo kas jis—kas, o dar 
pirmiau tu džiaugdavaisi kaip 
jis stovėjo ir ant galų piršty- 
čių minkštomis kojytėmis, nuo 
kėdės į kėdę nueidavo, o dar 
pirmiaus tu laiminga ir links
ma buvai, kad jis kaip .gyvu
liukas vaikščiojo keturiomis, 
dar pirmiaus, džiaugdavaisi, 
kad jis supranta, jog laiko be
plaukę galvytę su kvėpuojan
čia burnyte, o dar pirmiau, kad 
jis ima papelj ir spaudžia su 
savo bedančiais smegenimis. 
Dar pirmiau džiaugdavosi, kad 
jis visas raudonas ir neatskir
tas nuo tavęs gailiai verkia, 
traukia orą į save gaivindamas

moterį ir ką tik apversdarrtas 
liežuvį, pamėgdžioja, pakarto
damas keletą kartų netinka
mą šposą.

—Neteisybė, tai ne. jis, tai 
ne mano kūdikis, ne mano Kraš
telis!— surinka motina ir su 
išgąsčiu žiuri į biaurų senį, 
kurio tame biaurume yra kaž 
kas tokio jo žvilgsnyje, jo lu
pose, primenančio kaip tik Kas
telį. “Gera kad tai yra sapnas, 
—galvoja ji— Tikrai yra kaip 
Rąstelis”. Ir ji mato balčiaus} 
plikutėlį su pakilę krūtinaite 
Rašteli/, sėdintį maudyklėje (vo 
nioje), kuris juokdamasis mo
suoja kojytėmis, ne tiktai ma
to, bet jaučia, kaip jis su syk 
apkabina jos apnuogintą ranką 
ir bučiuoja, bučiuoja, galų gale 
kanda ją nežinodamas, ką gi 
dar jam padaryti su šia bran
gia jam ranka.

—Taip tai yra mano Rąste
lis, o ne tas baisus senis, kal
ba ji sau. Ir su tais žodžiais 
ji pabunda ir su išgąsčiu pri
pažįsta tikrenybę, nuo kurios 
nėr jau kur prabusti.

Ji įeina į' vaikų kambarį.

taip lengvai palengvintas
Kaip gydyti

KOLEI, tūlos moterys tokios kant
rios skausmuose? Vaikščioja po 

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

BAYER 
ASPIRIN

Feetfamint

SKIH ITCHING ENŪS
•vften aoothing lemo Is usedl

Right from the first touch, antiseptiev 
healing Žemo takos the itehing 
misery out oi mosųuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folka 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff f adė when safe, 
antiseptic Žemo te applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
'Any druggist. 85c, 60c, $1.00.

Laxativas 
kuri jus 

kramtote kaip 
gumą. 

Nėra kito skonio 
kaip mėtos

Aptiekose —150,25c

Bernard Petkas t |i
Pilnas Pasirinkimai, J 

Vyriškų papuošalą, geresnes ru- Ji 
šios, didesnios verčlos, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue 
kampas Hichmond St.

F. SEVERĄ CO., Cedar Raplds. loua

Šaukit Boulevard 3624
Mes atvažiuosime pasiimti jūsų dra

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

Musų kainos: Vyrų siutai išvalomi 
ir suprosinatni $1; Moterų dresės iš
valomos ir suprosinamos $1 ir augš.; 
Moterų' kautai išvalomi ir suprosi- 
natni $ 1 ir augš.

SLEETER BROS.
Siuvėjai, Valytojai ir Dažytojai. 

5122 Wentworth Avė.
■ . i............................. /

Lietuviški Rekordai
10 colių, 75 centai

Budriko Radio 
Orkestrą

16173 Vakar-vakarčlį ir Čigonai, 
M. Juozavitas

16041 Mes be Vilniaus nenurimsim 
ir Girtuoklio daina, 
J. Butėnas

16152 Pasaulis stovi ir Man tik 
rodos, A. Vanagaitis

16156 Ar tau seselė ir Kelkis berneli, 
Mahan. Liet. Mainierių Ork.

Lietuvių Polka ir Pasaulio Polka, 
Šokių Orkestrą

Nakties sapnai, Šokis ir Gegutės Polka, 
Šokių Orkestrą

Amatininkų’ Mazurka ir Po puotai 
Šokis, Šokių Orkestrą

Vėjo Valcas ir Vilniečių Mazurka, 
šokių Orkestrą

Budriko Radio
Valandos

Iš Stoties WCFL 970 kyl.
Subatomis nuo 6 iki 7 vai. vak.

—-ir —
Ketvergais iš Stoties WHFC.

1420 kyl.
Nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

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

Tcl. Boulevard 4705 
L --------- -------/

WISSIfi, 1
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ij pūsles, 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 daugeli mėty ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 Weat 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5578

NAUJOS KNYGOS
I

$

Gaunamos “Vienybės” Knygyne
VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ............................. I

“ 1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.
MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro........ i

Mokykloms ir šeijnininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

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

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

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

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais. .

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ............................................  L .55
Namų darbai, namine sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai Šeimyną užlaikyti.

193 Grand Street

$2.50

$1.50

$3.00

.60

$7.00
.. .50

Brooklyn, N. N
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Zeigler, III

tas iš musų padangės

Kuomet, oras atvėsta, tai, ro
dosi, turėtų ir žmonių protas I 
atvėsti. Bet taip nėra. Kaip į 
tik priešingai, — karštis pas 
bolševikus Susivienijimo at-| 
žvilgiu dar smarkiau kyla. Pa
vyzdžiui, imkime kad ir musų 
mieste gyvuojančią 
kų kontroliuojamą 
irutė čia vis dar 
Narių mėnesinius 
pasiuntė į Centrą 
pintį. Bet štai staiga įvyksta 
permaina.Bėgioja vieni pas ki
tus, kad esą reikalinga sušauk
ti nepaprastas SLA 308 kuopos 
susirinkimas’. Susirinkimas tu
ris įvykti rulfcpiučio 27 d., kad 
aptarti narių mokesčių siunti
mą į Centrą.

Tame specialiame susirinki
me man neteko dalyvauti. Ta
čiau suėjau su keliais kuopos 
nariais, kurie susirinkime da
lyvavo. Pasirodė, kad iš “aukš
tybių” buvo prisiųstos rezoliu
cijos, 
priimti ir pasiųsti į SLA Cent-

Pirmas ultimatumas Cent- 
toks: sugrąžinti kuopos na- 

mokesčius, — kiek kuris 
įmokėjęs. Jei Pildomoji Ta-

ir bolše.vi- 
kuopą. Su- Į 
nesibaigia, 
mokesčius

ir už rug- . ,
i nieko

kurias nariam^ reikėjo

Ješkevičiutei. 
, tai balsuo- 

priėmimą 
Mat, ne

pamesti Susivie- 
Bet pasipriešinusieji 

bolševikiškai iškolioti ir 
tylėti. Komisarukai aiš- 
kad Pildomoji Taryba 
turės sugrąžinti įmokė-

rą. 
r ui 
rių 

Vra
ryba atsisakys tai padaryti, tai 
bus iškelta byla, kad teismo 
pagalba atgauti savo mokes
čius.

žinoma, ta rezoliucija tapo 
priimta ir pasiųsta su kuopos 
valdybos parašais apdraustais 
laiškais: viena sek r. P. Jurge- 
liutei, o kita E. 
Kaip teko girdėti
jant už rezoliucijos 
atsirado ir opozicija, 
visi sutinka 
nijimą. 
buvo 
turėjo 
kino, 
tikrai
tus mokesčius. Dauguma todėl 
ir balsavo už rezoliuciją, norė
dami atgauti savo pinigus. Ta
čiau nei per pusę lupų- nebuvo 
prisiminta apie tai, kad atgau
ti pinigai norima priskirti prie 
bolševikiško “centro”.

Teko nugirsti, jog jau pra
deda kuopoj kilti “buntas”. 
Nariai, kurie nenori pamesti

šie lietuviai realestati- 
Yiinkai pasirengę jums 

patarnauti

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

Tel. Republic 8899

Susivienijimo, rengiasi laik 
savo susirinkimą ir rinkti m 
ją valdybą. Ta valdyba turė
sianti rinkti mokesčius ir siųs
ti juos į Centrą, žinoma, kitaip 

j ir būti negali. Jei kurie nariai 
• įnori pamesti Susivienijimą, tai 

jų niekas’ negali nuo to sulai
kyti. Tačiau kuomet valdyboj 

Į esantys bolševikai skelbia, jog 
jie bus teisėtais Susivienijimo 

’ nariais tol, kol jiems nebus 
sugrąžinti mokesčiai, — tai lai
kas apsižiūrėti. Tie ponai gal 
bandys ir nuo narių mokesčius 
rinkti. Nariai privalėtų su jais 

bendro nebeturėti ii 
jiems jokių mokesčių nebemo
kėti. O tai* dėl tos’ paprastos 
priežasties, 
sisakė, jog 
priklausyti

Ištikimų 
rių pareiga 
Įima greičiau šaukti susirinki
mą, kad išrinkus kuopos val
dybą, kuri turėtų perimti kuo
pos knygas ir iždą. Konstitu
cijoj yra pasakyta, jog kuopai 
sugriuvus, jos visas 
tenka Centrui, šiame 
jyj kuopa pasiliks ir 
likviduota. Dar yra 
narių, kurie pasiliks
Jie kuopos reikalus ir privalo 
tvarkyti.

Turiu pažymėti; kad musų 
bolševikūliams argumentuoti su 
savo oponentais nekaip sekasi. 
Negalėdami ginčus laimėti pa
doriu budu, jie paleidžia savo 
liežuvius i darbą, — plūstasi 
kaip piemenys. Tuo ypač pasi
žymi raudonos davatkos. Jos 
prie kiekvienos progos iškolio- 
ja kitaip manančius žmones.

Rugpjūčio 10 d. SLA 356 
kuopa buvo surengusi diskusi
jas. Nors tai ir senas laikas, 
bet verta jį prisiminti. Tos 
diskusijos parodė bolševikus 
tikroj šviesoj. Tiek jdukusių 
žmonių man niekur dar nebu
vo tekę matyti. Negalėdami ir 
nemokėdami apginti savo po
zicijų, jie tiesiog buvo pasi
rengę sumušti tuos’, kurie nu
peikė bolševikišką taktiką link 
Susivienijimo. Iš trijų atvejų 
jie bandė išprovokuoti mušty
nes. Diskusijų pirmininkas, 
matydamas, kad negali atsilai
kyti 'argumentais, iškoliojo Ge
guži ir diskusijas uždare. Tik 
didelis opozicijos narių šaltu
mas ir ramus užsilaikymas ne
davė progos bolševikams baig
ti argumentus kumštimis’, 
tai vienas įsikarščiavęs 
vikas buvo užsimojęs 
mušti. Laimei, moters 
laiku sulaikė bolševiko 
ranką. Kadangi opozicija šal
tai laikėsi, tai ir dėl to atsiti
kimo neįvyko jokio susirėmi-

t
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[Atlantic and Pacific Photo]

Terre Mauto, Ind. — Traukinių susidūrimas. Nelaimėj tapo sužeista keli desėtkai žmonių

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

MJRozenski & Co
6542 So. Western Avė

Tel. Piospect 21Q2

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

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

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St

Tel. Yards 0146

kad jie aiškiai pa- 
prie Susksrienijimo 

daugiau nebenori.
Susivienijimui na- 

dabar yra kiek ga-

turtas 
gi atve
ji nebus 
nemažai 
kuopoj.

Ir 
bolše- 

moterį 
vyras 

iškeltą

mo.
Tai matote pi*ie ko veda fa

natizmas. Nuo savęs aš patar
čiau visiems padoriems Susi
vienijimo nariams* vengti sufa
natizuotų bolševikų. Kuomet 
tie maskviniai chuliganai ne
turės progos kitus mušti, tai 
jie ims tarp savęs peštis, — 
vieni kitiems makaules daužy
ti. Taip, pavyzdžiui, atsitiko 
rugp. 30 d. piknike, kur vie
nas bolševikas su alaus bonka 
užvažiavo kitam bolševikui į 
tuščią labonę.

Šiaip nieko gero iš musų ko
lonijos negalima pranešti. Jo- 
kis kultūrinis ir lietuvių 
tai naudingas darbas čia 
dirbamas’. Liepa.

ĮVAIRENYBĖS

tau- 
nėra

Gydomasis eleksiras 
smegenyse, žymus 

pasisekimai gydant 
epileptikus

Yra žinomas senas, net vi
duramžių medicinos’ laikus sie
kiąs, užmirštas, bet dabar ir 
vėl atrastas medicinos princi
pas: “Vienodas vienodu”. Ki
tados žmogus, nukovęs narsų 
priešą suvalgydavo jo širdį, 
kad padidėtų savas narsumas, 
vėliau širdies ligas gydydavo 
širdies pavidalo lapelis, o paga
liau ir moderniojoj homeopa
tijoj tas principas' įgijo para
doksišką (ne visai atitinkančią 
vyriaujančiai nuomonei) formą 
— kokią nors ligą gydyti la
bai mažais kiekiais tokių vais
tų, kurie sveikam sukelia toly
gius reiškinius. Moderniškoji 
medicina sugrįžta įgyvendinti 
senoviškojo “vienodas vieno
du”. Nuo arterijų sukalkėjimo 
ji duoda preparatą iš jaunų 
gyvulių kraujo indų, nuo ke
penų ligų — kepenų ekstrak
to, nuo inkstų skaudėjimo — 
inkstų syvų; nuo vidurių ligų, 
tam tikro gaminio iš gyvulių 
vidurių, nekalbant apie eks
traktus iš pilvo syvų liaukų 
nuo cukraus ligos ir gemalų 
liaukų — hormonų nuo seksu
alinės srities sukrikimo.

štai kokie dabar atskirų už
mirštų ir vėl pradėtų bandy
mų paskutinieji vaisiai: smege
nys nuo smegenų ligų. Viena
me specialiniame psichiatrijos 
žurnale Dr. Stawkowskaja pra
neša apie nepaprastai gerą pa
sisekimą gydant epileptikus, 
kurio jis pasiekė gydydamas 
smegenimis.. Iš triušių smege
nų jis padarė tam tikrą tirpi
nį valgomosios druskos skiedi
ny, kurio jis įtrekšdavo epilep
tikams. Tokie itrėškimai 1—2 
mėnesius būdavę daromi kas
dien ir jais pasisekdavę pasiek
ti puikiausių vaisių. Ligonys 
pagerėdavę tiek fiziškai, tiek 
psichiškai, padidėdavęs noras 
valgyti ir kūno svoris, pasitai
sydavusi atmintis, ligonys vėl 
susidomėdavę pasauliu ir pasi-

darydavę darbingesni. Beveik 
galima pamanyti, kad pagerė
jimas kildavo nuo kitokios rų- 
šies'. (iš triušio paimto) balty
mo jtrėškimų. Reikia pasakyti, 
kad pripažįstama gera ir ne
specifinė baltymo įtaka; pa
staruoju 
džiagas
rioms, net chroniškoms ligoms 
gydyti.

Dabar keistas eksperimen
tas: gydant tokius sužalotais 
smegenimis šunis smegenų 
skiediniu, priepuolius sukelti 
pavyksta tik paleidus pilno

laiku balymines me- 
pradėta vartoti įvai-

stiprumo srovę, vadinasi, kaip 
sveikiems’ šunims. Pasidavimas 
epileptiškiems apmirimams, pa
didintas smegenų sužeidimu, 
smegenų ekstraktu, vadinasi, 
atstatomas reikiamon normom 
Be to įdomios ir prof. Biero 
(Berlyne) bandymų išvados, 
kad toks smegenų ekstraktas 
gali pašalinti sunkias ligos 
komplikacijas žmogaus' galvos 
ir nugarkaulio smegenyse. Sme
genų ekstraktas su nervų er
zinančiu strichninu, pasirodė, 
gali žymiai pagerinti net įsi-1
galėjusias smegenų suminkštė- vaisių. [“T.”]

jimo (paralyžiaus) ir nugaros 
smegenų kvaitulio (Tabes) li
gas, net tokiais atsitikimais, 
kur nieko nebepadeda maloria- 
kuras’. Taip pat ir Vienos psi

chiatrijos prof. Potzlio, WaK- 
ner-Jauregg sekėjo, klinikoj, 
smegenų preparatą vartoję gre
ta malariakuro ir tuomi pavy
kę ligonis ne tik kūniškai pa
gerinti, bet pakelti ir psichinę 
jų nuotaiką.

Nauji prof. šteinacho bandy
mai išaiškina lydymo pasiseki
mą su smegenimis kaip vais
tais nuo nervų sistemos susir
gimo, taip pat tiesia kelią į to
limesnius didesnius’ pasiseki
mus žadančius pritaikymus. 
Šteinachui pavyko iš gyvulių, 
taip pat ir žmonių smegenų 
padaryti tam tikrą medžiagą 
— smegenų hormoną. Medžia
gą, kuri, kaip pasirodė iš ban
dymų su gyvuliais, padidina 
reflekso jautrumą ir sujudina 
bendrus nervų sistemos veiks
nius. Pagaminimas ir pritaiky
mas ištikrųjų gydomos’ medžia
gos iš smegenų, žinoma, atve
ria
efektingesnius gydymo budus, 
negu to galima pasiekti su iš 

išspaustais syvais, 
pamanyti apie 

syvų liaukų 
ir gryną hormon In-

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra pinku jeigu gali taip 

" padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, vado 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

daug intensyvesnius ir From Youth to Age
smegenų , išspa 
Užtenka tik l j 
skirtumą pilvp/ 
ekstraktų
suliną. Tačiau šie pasisekimai 
su iki šiol vartotais žaliais pre
paratais iš smegenų, duoda 
vilties, kad pavartojimas gry
no hormono duos dar geresnių

Yra trys sunkus periodai mo
teries gyvenime: kada mergaite 
subręsta į moterį, kada moteris 
gimdo pirmų kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais Lydi a E, Pinkham’s 
Vegetable Compound pagelbsti 
atstelgti normale sveikatų ir 
gyvumų.

I YD1A E. PINKHAM’S 
VEGETABLE COMPOUND 
IA OI t t. PINKHAM MEp. CO., LYNN, MA$S.
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BIZNIERIAMS

MILLION5 OF POUNDJ bJEO BY 
OUR GOVERNMENT

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus
Lapelius
Korteles
Programos
Tikietus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Jos niekas 
nekviečia

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

(Mz^OAOO

Ar jus žinote kodėl ji 
buvo nepageidaujama? 
Ne ji pati nežinojo. Hali* 
tosis (dvokiarftis kvapas) 
yra tokia draugijinė, ku
rios niekas neatleidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pašalina blog* 
kvapą. Vartokite kas- 
die. Lambert Pharmacal 
Co., St. Louis, Mo. \

1739 South Halsted Street, Chicago, III LISTERINE
pašalina halitosis

Sunaikina 200,000,000 perų

Garsinkitės ‘N-nose’
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PERVERSMAI PIETŲ AMERIKOJE

Mažiau kaip per pustrečio mėnesio įvyko trys “re
voliucijos” Pietų Amerikos respublikose. Birželio 28 d. 
buvo nuverstas Bolivijos prezidentas Hernando Šilęs 
ir valdžią į savo rankas pasiėmė karininkų “džiunta”, 
vadovaujama gen. Carlos Blanco Galindo. Rugpiučio 
25 d. krito Peruvijos diktatoriaus Augusto B. Leguia 
valdžia ir respublikos priešakyje atsistojo armijos ka
rininkų vadas, pulk. Louis Sanchez Cerro. O pereitą 
šeštadienį tokį pat perversmą padarė armija ir Argen
tinoje, sukildama prieš prezidentą Hipolito Yrigoyn ir 
jo kabinetą. Čia irgi laikiną vyriausybę sudarė kari
ninkų sąjunga su gen. Jose Evaristo Uriburu.

Pranešama, kad neramumai prasidėję jau ir Pana
mos respublikoje.

Iš to matyt, kad revoliucinių judėjimų dvasia plin
ta, kaip gaisras, apimdama vieną kraštą po kito. Vei
kiausia yra ir bendrų to judėjimo priežasčių įvairiose 
lotynų respublikose. Pamatinė priežastis bene bus ašt
rus finansinis ir ekonominis krizis, kurį dabar pergy
vena Pietinė Amerika, kai sumažėjo jos žemės ūkio 
produktų eksportas į didžiausias pramonės šalis (Ang
liją, Jungtines Valstijas, Vokietiją), kurios kenčia dėl 
biznio stagnacijos ir nedarbo.

Tuose perversmuose sprendžiamą rolę suvaidino 
visur armijos karininkai. Iš to kyla pavojus, kad vie
toje nuverstų valdžių, kurios nebuvo žmonėms geros, 
gali susidaryti dar blogesnėj valdžios — militaristinės 
diktatūros. Apsaugoti kraštą nuo despotizmo šiandie 
gali tiktai gerai susiorganizavęs stiprus laisvę mylin
čių darbininkų judėjimas. O Pietų Amerikoje darbinin
kų klasė da yra silpna, kadangi pramonė tenai menka.

APGAVIKIŠKAS DARBAS

SLA. nariai jau matė ir “Tėvynėje” bolševikų 
“prezidento” Bacevičiaus laišką, kuris penktadienį bu
vo tilpęs “Naujienose”. Mums praneša, kad čikagiškiai 
komisarai per savo lapą bandą užginčyti laiško tikru
mą. Tai tik naujas įrodymas, kad bolševikų lyderiukai 
yra praradę paskutinį gėdos krislą!

Jų taktika yra — apgaudinėti visuomenę. Bacevi
čiaus laiškas šituo atžvilgiu yra klasiškas. Tenai pasa
kyta: “Svarbu mums įrodyti, kad mes nesam organiza
cijos skaldytojai, o jie.” Jau bolševikai seniai yra pa
darę planus suskaldyti Susivienijimą; jau jie nuo bir
želio mėnesio sulaiko narių mokesnių siuntimą į SLA. 
centrą; jau jie stengiasi gauti čarterį “Darbininkų Su
sivienijimui” ir veda už jį viešą agitaciją, — bet jie 
dar vis stengiasi “įrodyti, kad mes nesam organizaci
jos skaidytojai”!

Eidami šituo veidmainiavimo ir apgavystės keliu, 
bolševikai tiesiog besąžiniškai mulkina net savo šali
ninkus. Štai, mums pateko į rankas naujo jų lapelio 
“Tiesos” kopija. Tenai skelbiama “musų draugams ir 
prieteliams”, kad esą organizuojamas “Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas”, į kurį galėsią įstoti visi “prog
resyviai”, kaip tik jis busiąs “sutvarkytas”. Ir ve kokių 
pažadų tenai bolševikai duoda savo pasekėjams, kurie 
dėl duoklių nesiuntimo j SLA. centrą gali pražudyti 
savo teises Susivienijime:

“Mes gvarantuojame (gvarantuojame kuo? — 
“N.” Red.), kad kiekvienas narys, einąs su mumis, 
gali būt užtikrintas, kad pašalpą ir pomirtinę 
gaus, kai tik mes susitvarkysime centrą. Kurie na
riai fašistiniam centre jau būt susispendavę ir su
sirgtų, tiem pasiliekame skoloje (o kur yra tos sko
los užtikrinimas? — “N.” Red.) už jų pašalpą ir 
atiduosime, susitvarkę reikalus.”
Pasakykite, ar turi sąžinę tie žmonės, kurie drįsta 

šitaip rašyti?
Jie “gvarantuoja”, “užtikrina” ir pasižada būti 

“skoloje” tiems nariams, kurie, jų paklausę, neteks li
gos pašalpų ir pomirtinių Susivienijime. Bet kuo jie 
gvarantuoja ir užtikrina? Savo»melagingu bolševikiš
ku žodžiu?

Ką iš bolševikų gaus jų sumulkinti nariai, kuomet 
patys bolševikai visą laiką, kaip ubagai, tik iš almuž- 
nų ir aukų gyvena?

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
Mėnesiui ............................. „.... „ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Kol nevėlu, tegu kiekvienas SLA. narys apsižiūri, 
kad paskui nereikėtų gailėtis.

VILNIAUS KLAUSIMAS ATDARAS

Lietuvos socialdemokratai, kurių pareiškimą deda
me, šio numerio Apžvalgoje, primena Lenkijos socia
listams rezoliuciją Vilniaus klausimu, priimtą Šiaurės 
Rytų Europos valstybių socialistinių partijų konferen
cijoje, kuri buvo sušaukta Socialistinio Darbininkų 
Internacionalo.

Toji rezoliucija aiškiai sako, kad Vilniaus klausi
mas dar nėra išspręstas. Tai yra oficialis socialistų In
ternacionalo nusistatymas šituo klausimu.

NAUJAS ANGLIAKASIŲ
LAIKRAŠTIS

Kadangi prieš reorganizuoto
sios mainierių unijos viršinin
kus vienas' teisėjas Illinois val
stijoje išleido indžonkšeną, ku
riuo uždraudžiama visoks tų 
viršininkų veikimas, tai laiki
nai turėjo sustoti ėjęs ir “The 
Illinois Miner”, tos unijos or
ganas. Vietoje to laikraščio da
bar pradėjo eiti “The Ameri
can Miner“, kurį leidžia redak
torius Oscar Ameringer.

Jo turinys yra toks pat, kaip 
“The Illinois Miner“. Leidėjas 
praneša, kad naujasis laikraš
tis eis' tol, kol nebus nuimtas 
nuo unijos indžonkšenas, kas 
bus padaryta veikiausia neto
limoje ateityje. Norintieji skai
tyti “The American Miner“ 
gali jį gauti per šešias savai
tes, pasiųsdami leidėjui 25 c.

Indžonkšeno svarstymas ta
po perkeltas iš Franklin kalin
tas, kurioje teisėjai yra palan
kus Lewisui, j Joliet. Tikimasi, 
kad čia teisinas bus bešališkes- 
nis ir indžonkšeną nuims.

SOCIALDEMOKRATŲ 
PAREIŠKIMAS

Neseniai laikraščiai įdėjo 
Lenkų Socialistų partijos ly
derio Nedzialkovskio pasikal
bėjimą su laikraščio “Liudowe 
Nowiny“ atstovu Vilniaus 
klausimu. Sekant tuo pasikal
bėjimu, Niedzialkovskis P. P. 
S. vardu taip pasakęs: “Mes, 
socialistai, laikome, tą klausi
mą (Vilniaus' klausimą. Red.) 
išspręstą dabartine padėsim. 
Lietuviai gali šauktis tik (isto
rinių reminiscencijų. Etnogra
finiu atžvilgiu i Vilnių jie jo
kių teisių neturi...“

Tąja proga “L. A.“ stato ir 
mums, Lietuvos socialdemo
kratams, klausimą: kurios gi 
viltys belieka susitarti geruo
ju ir su lenkų demokratija?

Mes nesiimam atsakomybės 
už teisingą Niedzialkovskio 
pareikštų minčių pranešimą. 
Bet jeigu jis yra taip formu
lavęs P. P. S. nusistatymą 
Vilniaus klausimu, tai mes lai
kome reikalingu esant priminti 
ir jam ir Lietuvos visuomenei, 
kaip tas klausimas buvo svar
stomas' 1927 metų gruodžio 18 
ir 19 d. Berlyne Šiaurės Rytų 
Europos valstybių socialistinių 
partijų konferencijoj, ir kaip 
juo ten buvo nusistatyta.

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo sušauktoje Berly
ne konferencijoje dalyvavo 
tuomet pats Niedzialkovskis ir 
Diamand. Toje konferencijoje 
L. S. I). Partijos atstovai 
griežtai pareiškė, kad jie laiko 
esamą Vilniaus krašto būvį 
smurto aktu, Želigovskio avan
tiūros sudarytu, kad jie laiko 
Vilniaus klausimą neišspręstą 
ir kad vienintelis būdas j j tai
kiu budu.išspręsti tai — leisti 
patiems Vilniaus krašto gy
ventojams pasisakyti dėl val
stybinės' savo priklausomybes 
visai laisvo apsisprendimo są
lygose.

Konferencija, išdiskusavus 
klausimą, priėmė rezoliuciją, 
kurioje dėl Vilniaus krašto da
bartinio būvio šiaip pasisakė:

“Konferenciją prisideda prie 
tautų apsisprendimo 

principo, kuris iki šiol Vilniaus 
kraštui dar nebuvo taikytas; 
tas principas ir tėra vieninte
lis, kuriuo remiantis sprendi
mas patenkintų visas Vilniaus 
krašte, gyvenančias tautas.“

Tuo savo pasisakymu Ber
lyno konferencija patvirtino, 
kad Vilniaus klausimas nėra 
išspręstas. Be P. P. S. atstovų, 
konferencijoje dalyvavo socia
listinių partijų atstovai iš 8 
valstybių, pirmininkaujant Soc. 
D. Internacionalo atstovui 
Fridrichui Adleriui. Prie kon
ferencijos nutarimo prisidėjo 
ir P. P. S. atstovai. 

į

Jei laikraščiai teisingai pra
neša Niedzialkovskio pasisaky
mą Vilniaus klausimu, tai pas 
jj butų labai trumpa atmintis. 
Mes betgi esame tikri, kad 
Socialistinio Darbininkų Inter
nacionalo nusistatymas tuo 
klausimu yra ne tik aiškus, bet 
ir nepakeičiamas ir kad jis, 
reikalui esant, mokės atitaisy
ti atminties' trukumus savo na
rių tarpe.

(“Socialdemok ratas'' ’)

“GELEŽINIS VILKAS“ OR
GANIZAVO PASIKĖSINIMĄ

Teismo ir policijos organai 
jau yra nustatę, kad nužudyti 
kriminalinės policijos direkto
rių Rusteiką kėsinosi buv. tni- 
nisterio pirmininko Voldemaro 
draugai. Dabar išėjo aikštėn 
da ir daugiau įdomių dalykų. 
Vyriausiojo Tribunolo proku
roras, p. Kalvaitis, kuriam pa
vesta tardyti pasikėsintojų, 
stud. Vaitkevičiaus ir Papulai- 
gio (ar Papuleikio), bylą, sako, 
kad tą atentatą buvo suorga
nizavusi teroristinė tautininkų 
draugija “Geležinis Vilkas“, 
kurią įsteigė Voldemaras, dar 
būdamas valdžioje.

“Geležinis Vilkas“ dar vis 
nėra likviduotas, nors dabarti
nė vyriausybė jau seniai sten
giasi jį panaikinti. Jis turįs 
kelis tūkstančius narių, ir jo 
centre stovįs pats Voldemaras.

Įdomų šitais klausimais pa
sikalbėjimą turėjo “L. ž.“ ben
dradarbis' su prokuroru. Jisai 
Kauno dienraštyje tapo šitaip 
aprašytas:

Vyr. Tribunolo prokuroras 
p. Kalvaitis priėmė “L. ž.“ 
bendradarbį ir suteikė tiksles
nių žinių apie atentatą ir visą 
bylą.

Prokuroras sako, kad šiuo 
įvykiu visuomenė gyvai inte
resuojasi, todėl yra pravartu 
ir spaudoj tikslesnių žinių pa
tiekti.

Pirmiausia^ prokuroras kon
statuoja faktą, kad atentatą 
padarė “Geležinis vilkas”, o ne 
kažkokį indivydai. Atentatas 
— organizacijos darbas.

—Jei tai organizacijos dar
bas, — “Liet. *žinių” bendra
darbis klausia prokurorą, — 
tai ar yra kokių garantijų, kad 
dabar toji organizacija bus 
likviduota ir daugiau atentatų 
nepasikartos ?

Į tą klausimą prokuroras at
sako:

—Lengviau buvo “Gelež. 
Vilką“ suorganizuoti, negu 
likviduoti. “Gelež. ; Vilko“ na
rių yra keli tūkstančiai, to
dėl nors ir senai su jais ko
vojama, bet lig šiolei jų išnai
kinti nepavyko; Spėliojama, 
kad “Geležinio Vilko“ cent
re stovi Voldemaras. Kaip 
jau visuomenei žinoma ir

Momento klauteisūs “Gyvenamojo

simais“ brošiūroj rašoma, kad 
“Gelež. Vilką“ suorganizavo 
Voldemaras, būdamas min. 
pirm. Jis norėjęs “Gelež. Vil
ku“ remti kilus ginčams su 
tautininkų partija. Todėl “L. 
ž.“ bendradarbis teiravosi 
smulkiau pas Vyr. Trib. pro
kurorą ir apie “Gelež. Vilką“.

—Kaip “Gelež. Vilkas“ ap
siginklavęs ?

Prokuroras atsako:
—Dabar areštuojant tos' or

ganizacijos narius ginklų san
dėlių nerasta, bet atskiri žmo
nės turėjo ginklų.

—Ar bus ištardytas Volde
maras, paklausė kor., turėda
mas galvoj einančius apie tai 
gandus.

—Kol kas dar nėra pasiryž
ta Voldemarą ištardyti, bet 
galų gale vis dėlto reikės ir jis 
ištardyti. Tas daug priklausys 
nuo suimtųjų tardymo ir by
los davinių.

—Ar daug žmonių suimta?
—Lig šiolei suimto 20 žmo

nių. Suimtųjų tarpe yra stu
dentų, valdininkų; daugiausia 
kauniškiai. Tik du-trys suim

'i E. T. A. Hoffman Vertė J. Pronskus

j Velnio Eliksyras I
(Tęsinys)

Lyg dangaus spindulys nu
švietė mane garbingojo Leo
nardo žodžiai. Aš jo nekenčiau, 
bet dabar lyg saldus skaus
mas perėmė mane meilė, kuri 
mane prie jo kitą kartą rišda
vo. Liedamas' karštas ašaras, 
spaudžiau prie lupų jo rankas. 
Jis apglėbė mane, ir man ro
dėsi, kad jis žino mano slap
tingiausias mintis ir teikia man 
laisvę, nusileisdamas fatumui, 
kurs mane užvaldęs, po trum
pos palaimos minutės, galbūt 
butų įstūmęs į amžiną pražūtį.

Dabar nebebuvo reikalo bėg
ti. Galėjau apleisti vienuolyną, 
ir be atilsio, kol tik surasiu 
sekti ją, ją, be kurios šiame 
pasauly man nebuvo ramybės 
nei išgelbėjimo. Kelionė į Ro
mą, įgaliavimai tenai man ro
dėsi esą Leonardo vien prama
nyti, mane vykusiu budu pa
leisti iš vienuolyno.

Naktį praleidau maldomis ir 
ruošdamasis į kelionę; paslap
tingojo vyno likučius susipy
kau į pintinę bonkutę, pasiry
žęs jį vartoti kaipo stiprinimo 
priemonę, ir tuščią bonką įdė
jau atgal į dėžutę.

Nemažai nustebau išgirdęs 
plačias prioro instrukcijas, kad 
mano siuntimas į Romą tikrai 
turėjo rimto pamato ir kad 
reikalas, dėl kurio buvo siun
čiamas įgaliotas brolis, turėjo 
savy daug svarbos. Man pasi
darė sunku ant širdies, kad 
aš buvau pasiryžęs, lyg koją 
vienuolyno iškėlęs be atodai
ros pasiduoti savo laisvei; bet 
mintis' apie ją mane drąsino ir 
aš nusprendžiau būti ištikimas 
savo planui.

Susirinko broliai, ir atsisvei
kinimas su jais, ypatingai su 
prioru Leonardu, mane giliau
siai sujaudino. — Galiausiai 
paskui manęs užsidarė vienuo
lyno vartai, ir aš buvau lais
vėj, išsirikiavęs į tolimą ke
lionę. '

ANTRA DALIS
Įžengimas į pasaulį

Medardas ištrukęs į laisvę pa
junta sugrįžtant sielos ramybę. 
Vienuolyno atsiminimai lieka 
vien kaip vakarykščias sapnas.

Melsvu ruku apsuptas apa
čioj slėny gulėjo vienuolynas, 
gaivus rytų vėjas pūkšnojo ir 
srovendamas nešė į mand aukš
tyn dievobaimingas brolių gies
mes. Netyčiomis pradėjau ir 
aš pritarti. Degančiu ratu iš 
už miesto tekėjo saulė, jos 
blizgantis auksas švietė me
džiuose ir linksmai čežėdami 
lyg ‘deganti deimantai biro ra

tųjų yra provincijos gyvento
jai.

—Ar suimti Mačuika, Vir
bickas ir Gineitis turi ką bend
ro su atentatu?

—Taip. Jie suimti santyky 
su atentatu prieš Krim. polic. 
direktorių.

—Kalbama, kam Mačuika
jau paleistas?

—Ne. Kadangi jis serga džio
va, tai perkeltas į Karo ligoni
nę. Karo ligoninėj prie Mačui- 
ko pastatyta s’argyba.

—Koks teismas teis tuodu 
teroristu ?

—Greičiausia, kad Kariuo
menės teismas.

Paskui buvo prokuroro pa
klausta, ar tik tuodu teroristai 
į kaltinamųjų suolą tebus so
dinami.

Prokuroras atsakė, kad, kaip 
matyt iš tardymo davinių, j 
kaltinamųjų suolą bus suso
dinta daugiau žmonių.

—Kodėl “Gelež. Vilko“ tero
ristai savo darbą pradėjo krim. 
polic. direktorium?

—Todėl, kad krim. polic. di
rektorių “Gelež. Vilkas“ laikė 
pavojingu.

sos lašeliai ant tūkstančių 
margų vabalėlių, kurie šnarė
dami ir zumbdami kilo aukš
tyn. Paukščiai pabudo ir purkš
čioje miške visaip giedodami 
ir džiūgaudami! — Į kalną li
po būrys kaimiečių bernų ir 
šventadieniškai pasipuošusių 
mergų. “Garbė Jėzui Kristui!“ 
šaukė jie, eidami pro šalį. Per 
amžius! atsakiau, ir man rodė
si, lyg į mane butų grįžęs nau
jas gyvenimas, pilnas laisvės 
ir džiaugsmo, su tūkstančiais 
žavingų reiškinių! — Niekuo
met neturėjau tokio ūpo, aš 
pats savęs nebepažinau, ir lyg 
naujai gimusios pajėgos įkvėp
tas ir pagautas, skubiai žen
giau mišku pakalnėn. Pasitik
tojo valstiečio paklausiau, kur 
randasi nurod^oji mano marš
rute nakvynės vieta, ir jis nu
pasakojo man daug artesnį tie
sų taką, per patį kalnyną, kurs 
šiek tiek nusisuko nuo didžio
jo kelio. Jau buvau nuėjęs' dik- 
toką galą, kaip į galvą atėjo 
mintis apie nepažįstamąją ir 
fantastinį planą jai surasti. 
Bet jos vaizdas buvo tartum 
nežinomos rankos nuplautas, ir 
aš tik per vargą begalėjau at
siminti jos išblankusius bruo
žus; juo labiau stengiaus dva
sioj atgaivinti jos vaizdą, juo 
labiau tirpo ji migloje. Tik 
mano po to paslaptingo įvykio 
išgležnėjęs elgesys vienuolyne 
aiškiai stovėjo akyse. Dabar 
man pačiam buvo nesupranta
ma, su kokia kantrybe prioras 
visa tai iškentė ir vietoj užpel
nytos pabaudos išsiuntė mane 
į pasaulį. Greitai įsitikinau, 
kad tos nepažįstamosios mote
riškės paveikslas buvo tik vi
zija, perdidelio įtempimo pada
rinis. Vietoj, kaip kitą kartą 
bučiau tai padaręs, šitą apgau
lingą, klaidinantį moną laikyti 
nelabojo persekiojimu, aš pa
laikiau tai tik savo sujudusios 
sąmonės kliedėjimu. Jau viena 
ta aplinkybė, kad nepažįstamo
ji buvo apsirengus panašiai 
į šventą Rozaliją, rodosi, tiki
no mane, kad žymia dalimi 
tam padėjo anas gyvas šven
tosios paveikslas', kurį aš tikrai 
nors ir gana iš tolo bei įstri
žai mačiau. Labai stebėjaus iš 
prioro išminties, kurs pataikė 
išrinkti tikriausias priemones 
man pasitaisyti, nes, uždarytas 
kambarėly, apsuptas tų pačių 
daiktų, vis labiau savy užsida
rydamas ir krimsdamasis, tos 
vizijos, kuriai vienuma teikė 
vis karštėąnių ir drąsesnių 
spalvų, bučiau iš proto išvary
tas. Vis labiau susigyvendamas 
su mintim, kad tai buvo vien 
sapnas, aš voš beišsilaikiau 

pats iš savęs neprasijuokęs. 
Lengvamaniškai, kas taip man 
būdavo svetima, juokavau pats 
su savo mintimis, kad į mane 
buvo įsimylėjusi šventoji, ir 
kad ir aš pats vieną sykį bu
vau pats šventas Antanas'. —

Jau daug dienų, kaip klai
džiojau kalnuose tarp drąsiai 
dangų parėmusių bauginančių 
uolų siaurais takeliais, pro ku
riuos šniokštė audringi kalnų 
upeliai; vis dykesnis, vis sun
kesnis darėsi kelias. Buvo pats 
vidudienis', saulė degino mano 
pliką galvą, mane troškino, bet 
artumoje nebuvo jokio upelio 
ir vis dar negalėjau pasiekti 
kaimo, į kurį turėjau užeiti. 
Visai pajėgų netekęs atsisė
dau ant vieno uolos gabalo 
ir negalėjau susilaikyti nepa
ragavęs gurkšnio iš savo pin
tinės bonkos, nors tą nepapras
tąjį gėrimą norėjau kiek be
galėdamas taupyti. Naujos pa
jėgos sušildė mano gyslas. At
sigaivinęs ir susistiprinęs žy
giavau tolyn, norėdamas pa
siekti savo tikslo, kurs rodės 
jau nebe toli bebuvo. Vis tan
kesnis ir tankesnis darėsi egly
nas, giliausioj tankumynčj kaž
kas šnarėjo ii* gie.it sužvengė 
žirgas, kur ten buvo pririštas.
Medardo prietykiai tik dabar 
prasideda. — Keistu sampuo- 
liu Medardas atsiduria grafo 
Viktorino rolėj. — Viktorinas 
slaptai mylėjosi su vieno baro
no žmona ir žadėjo persirengęs 
vienuoliu apsigyventi barono 
dvare bet nukrito į bedugnę, 

pas kurią likimas atvedė 
.> ' medardą

Pažengiau dar keletą žings
nių priekyn ir bemažko nepa- 
styrau iš išgąsčio, atsidūręs 
ties išsišiepusios baisios bedug
nės. Į bedugnę per aštrias dan- 
tėtas uolas šnypšdamas ir taš
kydamasis puolė kalnų upelis, 
kurio griausmingą bildesį jau 
toli būdamas girdėjau. Arti 
prie pat prapulties ant vieno 
virš gelmės prasikišusio uolos 
gabalo gulėjo uniformoj kaž
koks' jaunas vyras. Greta bu
vo padėti skribelė su aukšta 
plunksnų skiautere, kardas ii' 
portfelis. Visu kunu kyboda
mas virš bedugnės jis, rodėsi, 
miegojo ir pamažu slinko že
myn. — Jis neišvengiamai tu
rėjo griūti. Apsidrąsinęs prisi
artinau ir griebdamas jį ran
komis ir norėdamas sulaikyti 
garsiai sušukau: Del Jėzaus 
malonės! Pone pabusk! — Del 
Jėzaus malonės! — Lyg tik aš 
•jį paliečiau, jis pabudo iš gi
laus miego, beį tą patį akies 
mirksnį, netekęs lygsvaros, 
griuvo j bedugnę, kad net nuo 
uolos ant uolos smailių krisda
mi sutriuškinti sąnariai braš
kėjo; jo širdį draskąs riksmas 
nuaidėjo neišmatuojamoj gily
bėj, iš kurios dar iškilo kur
čias dejavimas, ir tas greit ap
mirė. Stovėjau vos gyvas iš 
baimės ir pasibaisėjimo, galop 
pagriebiau skribėlę, kardą, 
portfelį ir norėjau greičiausia 
pasitraukti iš tos nelaimės vie
tos. Iš eglyno prieš mane išė
jo jaunas vyras! pasirengęs me
džiotoju, pirma padyrusiai pa
žiuro man į veidą ir paleido 
juoktis taip nuoširdžiai, kad 
mane šaltas drebulys nukrėtė.

(Bus daugiau)

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

— pagarsėjęs visame pasaulyje

Pinaud’s
Shampoo

Palieka jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
De perdaug sausus. Pas 
jūsų pardavėją, arba 
prisiimkite 60c už pilno 
didumo bonką.—l’inoud. 
Dept. M.. 220 E. 21 8t„ 
New York. (Sempello 
boukutė dykai). ,
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CHICAGOS 
ŽINIOS

18,500 darbininkų gaus 
darbo-?

prasideda darbai 
linijos tęsimo prie 

nuo South Park ligi 
Kitai savaitei

40,000 norvegų diena 
Chicagoj

Saugokitės atidaryti 
duris1

Lietuvės Akušerės Lietuviai Gydytojai įvairus Gydytojai

Radio paskaitos
Speakers Bureau per WCFL 

stotį 6:30 vai. vak. duoda šias 
paskaitas:

Pirmadienį, rugsėjo 15 d.
Chicagos trafiko reguliacija.

Trečiadienį, rūgs. 17 d. Chi
cagos vandens atsargos filtra
vimas.

Penktadienį, rūgs. 19 d. Chi
cagos maudyklės.

Šiandien 
gatvekarių 
51 gatvės 
Cottage G rovė,
tikimasi jau gauti leidimą West- 
ern Avė. gatvekarių linijos tę
simo tarpe 74 ir 111 gatvių.

Greit busią pradėti darbai 
State st. požemio (Subvvay) 
statyme, įkur gausią darbo 13,- 
800 gal ir 18,500 darbininkų. 
Registruotų bedarbių Chieago- 

bu-je, kaip praneša Census
reau, yra 145,852 žmonės.

J Pavyzdys musų drau- 
. gijoms

Tryliktas skaičius 
laimingas

ne

Vakar Chicagoj prie 63 st. 
ir So. Park av. pagauti du ban
ditai iš Gary, Ind., kurie buvo 
ką tik apiplėšę 12 taxi šoferių 
ir užpuolė plėšti tryliktąjį. Pa
gauti dejavo padarę klaidą, kad 
nesustoję tą dieną ant dvylik
tojo.

Pirmas kinietis nukrito
Vakar mirtinai prisimušė du 

lakūnai, David Bishof ir Lee 
Poo, kinietis, kurie buvo iš
lėkę palakstyti kažkur gautu 
senu kriauklu orlaiviu. Kinie
tis iššoko iš 500 pėdų aukščio 
ir nukrito ant pat kelio vidu
rio ir tačiau dar randasi gy
vas Melrose Park ligoninėj.

Amerikoj yra susitvėrusi vo
kiečių respublikonų Carl Schurz 
draugija, įsteigta tų imigran
tų, kurie kovojo prieš kaize
rį ir 1848 m. bandė Įvesti res- 
įtublikų. šiemet ta draugija pa
siuntė Vokietijon 4 jaunus, ga
bius moksleiviifš susipažinti su 
savo tėvų šalim. Jaunuoliai Vo
kietijoj buvo ptukviesti svečiais 
pas Dresdeno ir Hdldelbergo 
universiteto profesorius, pas 
daugelį aukštų Vokietijos res
publikos vadų, ir net Einšteiną 
gavo matyti. Jų tarpe penktas 
buvo amerikonas jaunuolis, 16 
metų, James Rounds. Visi grį
žę neatsigėri “aukšta Vokieti
jos žmonių kultūra” ir kito
kiais Įspūdžiais. Panašias jau
nuomenės ekskursija šiemet 
rengė Skandinavijos šalių atei
viai į savo gimtines.

Kviečių kaina pašoko
Argentinoj prasidėjus suiru

tėms ir nebeįvežant iš ten kvie
čių, vakar prasidėjo karšta spe
kuliacija kviečiais šiame kra
šte. Chicagoj per 10 minučių 
kviečių kaina ant bušelio pakilo 
nuo 88 centų ligi 92 centų, ir 
apsistojo ant 90c.

SIUSKIT HER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
1b prašo Lietuvos žmonėse* 
tepataria Lietuvos Baniai

Gengsteriai plėšia mili
jonierius

Anksti šeštadienio rytą, be
grįžtančią iš naktinio kliubo še
šių milijonierių partiją pasivi
ję netoli Evanston keturi geng
steriai apiplėšė iš jų $130,006 
brangenybių. Nuo vienos tik 
ponios Whitney, Kraft-Pheonix 
sūrių kompanijos prezidentie
nės, atėmė žiedų ir perlų už 
$125,000. Banditų vadas, kaip 
spėja, buvo gaudomasis Capone 
sėbras, Abbot.

Pier ‘ vakar prasidėjo 
metinė Norvegų Die- 
susirinko apie 40,000 

kilmės amerikiečių, 
diena įsteigta Lcif 

vardu. Eriksen buvo 
Amerikos atradėjas. 
Dienos iškilmėse da-

Vėl dvi moterys appilėštos 
savo namuose, atidariusios du
ris nežinomiems vyrams', apsi
rengusiems krautuvių vežikų 
rūbais, kurie sakėsi neva atve
žę pirktas prekes. Vienai atim
ta turto už $2,000, kitai už 
$1,800.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue>favy 

aštuntoji 
na, kur 
norvegų 
Norvegų 
Eriksen 
pirmasis 
Norvegų
lyvauja du Birdo ekspedicijos 
vyrai, lakūnas Bert Balchen ir 
radio operatorius Oarl Peter- 
son. Sekmadienį vyko motori
nių laivelių lenktynės, $10,000 
dovanai laimėti.

Tą pat dieną Chicagoj įvyko 
švedų kilmės internacionalės 
draugijos konferencija ir žydų 
sionistų konferencija.

Visos bėdos Chicagai
Vakar taxi cab atvežė iš 

Michigan City moteriškę, kurią 
du plėšikai vyras ir mergina', 
važiuojančią savo kare, pagavo, 
surišo, apiplėšė, atvežė jos pa
čio kare j Michigan City ir iš
metė j gatvę. -Moteris randasi 
Woodlawn policijos stoty, 
važiavo vyras iš Detroito 
atsiimti.

At
jos

Chicagos gyventojai 
prieš 20,000 metų

Bekasa’nt žemę prie 22 gat
vės ir La Grange iškasta keli 
dantys ir dalis kaukolės didžiu
lio' priešistorinio mastodonto, 
kurie šioje apylinkėje gyveno 
prieš 20,000 metų.

Dar du gengsteriai 
dingo

Dominick Nuccia ir Tommy 
Abbot kelinta diena dingo be 
žinios. Nuccia yra Capone sėb
ras, Abbot taip pat. Spėjama, 
kad Aiello atsigavo ir pradeda 
atgaivinti sunaikintąją North 
Side gengę. Abbot buvo gaudo
mas sąryšy su Zutos užmušimu 
ir keliais plėšimais.

VIKTORAS JUS1SJONAS JODIS

Musų mylimas vyras ir tėvas 
atsiskyrė iš musų palikdamas 
mus nuliūdusiais ir pilnus šird
gėlos. rugsėjo 7 dieną, 1930, 
8:55 valandą ryte išgyvenęs ant 
šio svieto apie 5 2 metų, o šioj 
šalyje 25 metus; A. A. Jonas 
Jodis paėjo iš Lietuvos, Ežerėnų 
apskr., Užpalių parap. Dabar 
randasi prirengtas į paskutinę ke- 
loinę, namuose 5 5 56 S. Kilder 
Avė., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks
rugsėjo 1 1 dieną, 10 vai. 
to iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visus gimines, draugus 
žįstamus nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse 
mirusiamjam paskutinį 
mą ir atsisveikinimą.

Liekame nuliūdę.

Moteris, Brolis (Lietuvoj'), 
Sūnūs Kazimieras Jodis, 
Marti ir Giminės.

Grįžo pavojingas “kid- 
naperis”

Burke, pavojingas ban- 
žmogžudis ir 

gaudomas visame

Fred 
ditas, žinomas 
plėšikas, 
krašte, esąs grįžęs į Chicago.
Jau jis spėjo pavogti Ilarold 
Cusacką, Brighton parko poli
cijos bosų ir, kaip spėjama, jis 
pavogė du gengsteriu, Nuccia 
ir Abbot.

9252
prie 
duodu 
eleetrie

Phone 
Hemlock

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

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 West Marquette Rd. Valan- 
andos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo

nas Prospect 1930.
Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 

So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
1 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote 
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Asbljfnd State

1800 So. Ashland
Banko

Avenue

Akių Gydytojai
A. MONTVID, M. D.

1579 Milvvaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunsvvick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

7 iki 10

Pagauti 7 žmogžudžiai
Pagauti 7 banditai, Montgo- 

mery, G. Smith, W. Nackcr, 
Abe Schultz, Geo. Kelly, Ad. 
Sands ir David Ginsberg, kal
tinami dviejų žmonių užmuši
me ir 21 apiplėšimi. Padėti po 
$260,000 bondsų.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, 

priežastimi galvos skaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, 
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. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai, po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

kuris esti 
svaigimo, 
skaudamą

Telefonas 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 46tb St. Chicago, Ilk

Ofiso Telefonas Virpinta 0030 
Rez. Tel. Ven Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NcdSlioin nuo 10 iki 12 dienų. Namų ofisas North Side 

3413 Franglin Blvd.
Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

Graboriai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 
nuo

ryto9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

127

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu Automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139I *

A. MASALSKIS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
.Rezidencija:

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto -——o , —. .

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. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

South Ashland Avc. 
Tel. Boulevard 75 89 

valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

4712
Ofiso

Residence Phone Hemlock 7691

Dr. JOHN SMETANA PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

---- o----
A. A. OLIS

R. A. VASALLE
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street,

Tel. RandolphRoom 1701
Valąndos nuo 9 ryto iki 5 vai
3241 S'. Halsted St. tel. Victory I

Valandos — 7 iki 9 vakare
Subatos vak.

0331 
vak. 
0562

Olis—Utar., Ketv. ir 
Vasalle—Pan., Ser. ir PėtnyČios ▼.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

Dentistas
Persikėlė į naują vietą po 

numenu
1545 W. 47th St.
Šaliniai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas

127 North Dearborn St.
Room 928

Tel. F ranki in 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

Optometristas
Akiu Ekspertas ir pritaikymo akiniu 
1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 0:30 iki 12 v. Nedėliomis 

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

nėra

Lietuviai GydytojaiBronis-

iš ten bus nulydėta į šv. Kazimiero

ir pa
kviečiame 

ir suteikti 
patarnavi-

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų : 
nuo 6 iki 8 vai. vikare

Rez. 3201 South Wallace Street

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

A. L. Davidonis,M.D
4310 So. Michigan Avenue

Tel. Kenvvood 5 107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius Butkus Co., Telefonas 
Canal 3161.

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

ketverge, 
iš ry-

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.Biznis gerėja visame 

krašte? ' *

Illinois Manufaclurer’s Asso- 
ciation padarius tyrimą įvairio
se biznio ir pramonės srityse, 
skelbia žymų pagerėjimų dar 
šių 1930 metų paskutiniame 
mctčvertyje. Bendrai šiais mo
tais per pirmuosius tris met- 
čverčius gamybos produktingu- 
mas buvęs apie 13 nuošimčiu 
mažesnis, kaip 1928 metais.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 7 dieną. 5 valandą ryte, 
1 9 30 m., sulaukęs 11 metų am
žiaus. gimęs Chicago. III.y gegužės 
22, 1919 m. Paliko dideliame 
nuliūdime tėvelius Joną ir Petro
nei Jtįsius, dvi seseles
lavą 1 i m., Prancišką 7 m. ir gi
mines. Kūnas pašarvotas randasi 
4 3 32 So, Rockwell St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
rugsėjo 10 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliudę liekame.

Tėveliai, Seselės ir 
Giminės. IGN. J. ZOLP

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

DOMININKAS 
ALEKSANDRAVIČIA

1646 W. 46th St,
Telefonai

Boulevard 5203
Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct
Telefonas

Cicero 3724

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 8. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandon 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

52 East 107th St.
• Kampas Michigan Avė.

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

John Kuchinskas
Phone Boulevard 84 83

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

Lietuvis Advokatas 
2221 Wcst 22nd St. 

Atti Leavitt St. 
Telefonai Canal 2552 

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

MAMIE PLONIS
Musų mylima duktė ir sesuo atsiskyrė iš musų pa

likdama mus nuliudusius ir pilnus širdgėlos nedėlioj, rug
sėjo 7 dieną, 1930, 5 vai. ryte, susilaukus 9 metų am
žiaus, gimus Chicago, III., Dabar randasi prirengta į pas
kutinę kelionę namuose 82nd St. ir Kean Avė., Juštice 
Park, 111. (priešais Tautiškas kapines).

Laidotuvės Įvyks seredoj, rugsėjo 10 dieną, 9 vai. iš 
namų bus nulydėta į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią 
(18 gatvės apielinkėj), kur atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o 
kapines.

Visus 
kviečiame 
paskutinį

gimines,
dalyvauti
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Liekame nuliūdę
Motina, Brolis, Patėvis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Butkuj & Co. Tel.
Canal 3161.

draugus ir pažįstamus nuoširdžiai 
laidotuvėse ir suteikti mirusiajai

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 5 dieną, 9:30 valandą 
vakare. 1930 m., sulaukęs 39 m. 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr.. 
Švėkšnos parapijoj. Šaltėnų kai
me. Amerikoj išgyveno 19 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 2 se
seris 
gėrius — Kazimierą Damalauskį, 
Tamošių Menkuną. brolį Juozapą, 
2 pusbrolius 
ir gimines, 
randasi 6159

Laidotuvės 
sėjo 9 dieną, 
į Gimimo Panelės švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Domininko Alek
sandravičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečia- 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Seserys. Švogeriai, Brolis, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Jievą ir Petronėlę, 2 švo-

-— Joną ir Juozapą
Kūnas pašarvotas 

So. Kolmar Avė. 
įvyks utarninke, rug- 
8 vai. ryte iš namų

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. R ADŽIUS
PIGIAUSIU 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

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. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

M.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Wc»t Washinzton Street
Cor. \Vashington and Clark Sts.

Ofiso Tek Central 2978 
Namų Tek Hyde Park 3395

Tel. Drexęl 6323 \

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

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

ir

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

st.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS •
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
-----o-----

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National B art k Building
38 SO. DEARBORN STREET 

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

------- O------- . I*’^T1

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 vak Nedėk nuo 10 iki 12.
Rez. Telepbone Plaza 3202

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4(331 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwe!l St.
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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Grįžo p. Gugiai
šeštadienio vakarę grižo iš 

New Yorko adv. Kazys Gugis, 
kurs buvo prieš savaitę išva
žiavęs j SLA. Pildomosios Tary
bos posėdį. Grįždamas taip jau 
parsivežė savo žmoną, Norą Gu
dienę, kuri buvo atostogų pas 
gimines Conn. valstijoj.

Mirė p. Kareivų 
sūnūs

Pereitą šeštadienį gauta tele
fonograma iš New Mexico, kad 
Albuquerque mirė A. J. Karei
vos sūnūs Eduardas. Po sun
kios ligos Eduardas atsiskyrė 
su šiuo pasauliu rugsėjo 6 d. 
4 vai. 20 min. ryto.

Eduardo kūnas parvežamas : 
Chieago šį pirmadienį, rugsėjo 
8 d. ir bus ant Dearbom sto
ties 9 vai. ryto. Tuo pačiu trau
kiniu sykiu parvažiuoja Ed
uardo tėvai, p. Kareivos.

Eduardo kūnas bus pašarvo
tas Eudeikio koplyčioj. Laido
tuvės įvyks ketvirtadienį, 10 
vai. ryto.

North Side
Pirmyn Choro praktikos

Vasaros karščių sezonui pra
ėjus mišrusis Pirmyn choras 
pradeda savo praktikas. Prak
tikos vyksta kas antradienį 
7:30 vai. vakaro Almiro Si- 
mon svetainėj, 1642 N. Han
cock st.

Visi choro nariai ir narės 
įsitėmykite, kad praktikos pra
sideda su rugsėjo 9 d., tad vi- 
si-visos esate kviečiami atsilan
kyti į praktikas.

Choro mokytojas p. Stepo
navičius prižadėjo tuojau imtis 
mokinti operetę, tad svarbu 
kad visi sykiu susirinktų.

Taip gi kviečiama prisidėti 
prie choro North Side jaunuo
menė, kurių tarpe randasi daug 
gerų dainininkų ir dainininkių, 
tik nežinia dėl kokių priežas
čių šalinasi nuo lietuviško vei
kimo.

Mano supratimu NOrthsidie- 
čiai galėtume sudaryti gerą ir 
gražų savo chorą. Tad stokim 
prie Pirmyn choro ir parody
kim, ką Northsidiečiai gali pa
daryti. Antanėlis.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

V. Griteno ristynės su vagiliu

Daugeliui žinomas lotų ir na
mų pardavėjas p. Gritenas jau 
keletą metų yra tame biznyje, 
bet jis niekuomet neturėjo to
kio patyrimo, kaip pradžioje šio 
mėnesio.

Gritenas biznio reikalais apie 
11:30 vakaro važiavo Garfield 
bulvaro ir Crawford avė. kam
pu. Čia sustojo, kadangi jo 
draugas, kurs su juo kartu va
žiavo, turėjo užeiti į vieną na
mą, biznio reikalu.

Kadangi buvo šiltas vakaras, 
tai p. Gritenas pasiliko ore ir 
išlipęs iš automobilio paėjo ir 
išsitiesė ant bulvaro žolės.

Besiritinčdamas ant žolės 
Gritenas klausosi, kad jo auto
mobilį kažkas starduoja važiuo
ti. Greit pašokęs Gritenas žiu
ri, kad jo kare sėdi kažkoks 
nematytas žmogus. Gritenas be 
ilgesnio galvojimo suprato, kad 
jo automobily sėdi vagis.

Pribėgęs Gritenas be ceremo
nijų pačiupo vagilių už kruti
nės ir išsitraukė lauk iš auto
mobilio. Kadangi arti žmonių 
nesimatė, tai vagilius galų ga
le iš Griteno roplių ištruko. Ta
čiau kad ir trumpai pabuvęs 
Griteno naguose vagilius turės 
ko atsiminti, nes, sako, tik 
kraują laižydamas ir abiem ko
jom šlubuodamas benubėgo.

Automobilistai turėtų būti 

atsargus naktimis, nes auto va
gilių priviso nemažiau, kaip ir 
kišenvagių.

Pasaulio Vergas.

Šis tas naujo iš pietų 
fronto

-------- T

Rugsėjo 6 d. vakare apie 9:30 
vai. Bridgeporte ant Lime st. 
Fordą gerai apdaužė, bet pats 
mas su nauju fordu apvirto 
ant Lime ir 32 gatvių kampo. 
Fordą gerai padaužė, bet pats 
nesusižeidė ir iš sulankstyto 
auto išlindo sveikas. Auto 
“sportas” tapo vietoj areštuo
tas ir nuvestas į policijos sto
tį, kur turės atsakyti už grei
ta važiavima.

Visa laimė, kad tuo tarpu ne
buvo žmonių ar vaikų toje vie
toje, o butų nelaimė galėjus at
sitikti. Auto “sportai” turėtų 
gerai žinoti, kad automobilis 
tai dar nėra paukštis: jis ga
li ir apvirsti, ir į medį įlipti, 
ir i>o traukinio pavdžiuoti ir 
gatvėje vaikščiojančius žmones 
užmušti. Antras dalykas taip 
pat atmintinas, kad “naminė”, 
“munšainas”, ar kaip ten ir va
dintum, nesugyvena su geso- 
linu.

Pereitą savaitę Chicagoje lan
kėsi svečiuose pas sesutę ir ar
timus pažįstamus draugus po
nia Marijona’ A. Stanelis iš New- 
arko, N. J., kur ji nelaiko 
Beauty Shop, vadinasi mergi
nų bei moterų gražinimo dirb
tuvę.

P. M. A. Stanelienč yra vie
na iš veikliausių moterų savo 
apylinkėj. Ji bene vienintelė ne
užmiršta tankiai aplankyti ir 
draugą J. Perkūną, New Yor
ko ligoninėje sergantį. Dr-gas 
Perkūnas kaikada buvo ener
gingas visuomenės veikėjas 
pažangiame judėjime, rašinėjo 
į laikraščius žinutes iš darbo 
žmonių klesos judėjimo ir sa
kydavo prakalbas.

1912 metais vienoje N. Y. 
valstijos lietuvių kolonijoje 
drg. J. Perkūnas sakė prakal
bas, bet tamsioji lietuvių mi
nia, kunigijos pasiundyta, puo
lė kalbėtoją ir baisiai jį sumu
šė. Jau prieš sumušimą drg. 
Perkūnas buvo silpnos sveika
tos, bet po sužalojimo galu
tinai neteko sveikatos ir po 
šiai dienai kenčia vienoje New 
Yorko ligoninėje su sulaužytais 
sąnariais.

Daugelis j'o draugų užmiršo 
savo buvusį idėjos prietelį, ir 
vienatinė Marijona A. Stane- 
is po šiai dienai j[ dažnai lan- 
<o ir dovanelių nuneša.

Pasaulio Vergas.

Šv. Jurgio parapijos 
žinios

Kaikas gal manė, kad tik Ci
cero klebonas yra “gabus biz
nierius”, kas galima matyti jo
jo leidžiamame lapely.

Prigauti keli numeriai “Šv. 
Jurgio parapijos žinių” parodo, 
kad visi prabaščiai žino savo 
biznį, štai keletą ištraukų:

Sakysite,’ gengių karas?
Klebono Krušo laikraštis kur

sto savo parapijonus mušti iš 
savo teritorijos lauk kitų teri
torijų kolektorius, kolektorkas 
nelyginant, kaip Caponiečiai, 
Moran-Aielliečius. “šv. Jurgio 
parap. žinių” 25 nr. aprašomas 
atsitikimas, kur kokie tai pa- 
rapi jonai surišę ir primušę ko
kias tai kolektorkas, ir laikraš
tėlis duoda tokį patarimą savo 
parapi jonams:

“Kolei tas įvykis yra po sek
retu, “žinios” tikrai sužinos^ 
kur ir kiek kolektorkos gavo 
į kailį ir “žinios” mano, kad 
atsiras ir daugiau panašių drą
sių vyrukų, ikur tos valkatos 
gaus ir daugiau; tada “Žinio
se” patėmysite, kas gavo, kiek 
gavo ir kur gavo. Jų pasišven
timas yra veidmainiškas, dėlto 
kad prie sutvarkyto parapijos 
darbo jos nedirba, nes nieko ne
gauna; ten jos dirba, neva “pa
sišvenčia,” kur jas niekas nekon
troliuoja, (kur jos g*ali kiek no
ri sau pasiimti. Butų nepro-

šalį, kad musų žmonės visur 
iškeltų pirtį kolektorkoms arba 
kolektoriams, kurie neturės nuo 
savo klebono paliudijimo.”
Kunigai pešasi, o nuo davatkų 

kudlos lekia
Iš tolimesnių “šv. Jurgio pa

rap. žinių” išvadžiojimo galima 
suprasti, kad sumuštosios ko- 
lektorkos buvę , iš kito kunigo 
teritorijos, ir rinkusios pinigus 
svetimos parapijos dievui. Esą 
tokioms “valkatoms” “įpylus 
kailį”

“Tokios ponutės užsimokėtų 
bausmę, atsinorėtų kolektuoti, 
išbyrėtų joms įvairus svetimi 
tikietai, net albumai, ir gal po
licija išmokytų geras paTapi- 
jonkas klausyti savo Klebono 
ir dirbti savo parapijai. Nerei
kėtų svetimų dievį, svetimų 
kunigėlių ieškoti”.

“Neturėsi svetimų dievų 
prieš mane”

Toliau įdėjęs perspėjimą iš 
arkivyskupo laikraščio šv. Jur
gio klebonas rašo:

“Prierašas. Matome kad joks 
agentas ar ikolektorius-ka ne
turi teisės vaikščioti po para
piją per žmones be vietinio kle
bono pavelijimo. Nežiūrint kas 
ką neatstovautų, kokiam tiks
lui kas ką nereikalautų. Ir Vy
skupas, jei turi nors ir mažą 
reikalą su žmonėmis parapijoj, 
visados pirmiausiai atsiklausia 
vietinio klebono. Vyskupas val
do vyskupiją, o parapiją vy
skupas paveda’ valdyti klebo
nui, ne tik parapijos dvasiškus 
bet ir materiališkus reikalus.”

Steigiamas naujas pelno 
šaltinis

Prancūzijos kunigai turi ne
išsemiamą pelno šaltinį iš tam 
tikros “stebuklingos vietos”, 
Lourdo. Prancūzijos kunigus 
su didesniu ar mažesniu pasi
sekimu pamėgdžioja daugelio 
kitų šalių kunigai, steigdami 
“liordus”. Jų jau yra ir Lie
tuvoj. Tad ir kun. Krušas ža
da' tokį įsisteigti. Jo laikraš
tis sako:

“Nori atsižymėti, lai suren
ka gana ant bažnyčios lango, 
Musų bažnyčiai reikia keturių 
naujų langų: dviejų didžiulių, 
kurie kainuoja po $2,500 ir 
dviejų mažesniųjų, šalia didžio
jo altoriaus, kurie kainuoja po 
$400. O jei myli Mariją ir no
ri jos garbę praplatinti, gali 
įtaisyti lauke, prieš bažnyčią, 
Lourdą Panelės šv., kuri kai
nuotų $3,000. Ji butų apšvies
ta elektra ir bėgantis vanduo 
įtaisytas.”
Dar viena nutautinimo fabriką

Nesenai “Draugo” kunigai 
dejavo, kad jų katalikiškos mo
kyklos nutautinančios lankyto
jus vaikus ir vaikai pabuvę 
parapijinėse mokyklose nebeno- 
rį net girdėt apie lietuvybę.

Šv. Jurgio klebono laikraštis 
taip pat aprašo vieną savo pa-

MADOS MADOS MADOS

RUDENINfi MADŲ KNYGA
Kiekviena moteris, kuri rūpinasi 

savo išvaizda ir kuriai svarbu, kad

3301 — Graži iš aksomo arba sunkesnio šilko rudeninė mokyklon 
eiti suknelė. Galima siūdinti iš vienos spalvos materijos su baltu api- 
kakliu ir mažėtais, arba, iš dviejų spalvų materijų — spalvas reikia pri
taikinti. Sukirptos meros 8, 10, 12 ir 14 metų mergaitėm.

2564 — Augusiai moterei suknelė. Ji tinka bile kokiai progai. Ga
lima siūdinti iš šilko arba sunkesnės rudeninės materijos. Sukirptos 
mieros 16, 18 taipgi 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę.

2961 — Naujoviška suknelė. Tinka iš margo šilko arba plono mar
go aksomo. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.ji visuomet gerai išrodytų, būtinai 

reikia visuomet po ranka turėti ma
dų knygą. Joje ji susiras paskiau
sios mados dėvimas sukneles sau. 
savo dukrelei, šuneliui. Joje ji ras 
pasiskaitymo apie visokius mote
rims reikalingus dalykus, suviunius 
ir kitus rankdarbius. Ta knyga kai
nuoja tik 10 centų. Ją galima už
sirašyti ant visų metų už 40 centų. 
Nevilkindanios užsisakykite, o kny
ga jums būs siunčiama kas sezoną.

Garsinkite Naujienose

N /VI UTENOS, Chieago, III.

Atlantic Photo]

Los Angeles, Cal. — Lon 
Chaney, garsus krutamu jų pa
veikslų aktorius, kuris šiomis 
dienomis čia pasimirė.7 

ra’pijonką nuo Bridgeporto to
kiais žodžiais:

“Gatava būdavo kažin ką pa
daryti, net akis išplėšti, ir žiū
rėdavo į tokius (nebažnytinius) 
su didžiausiu pasipiktinimu ir 
panieka. Kur tik ją nepamaty
si beveik visur ir visados su 
didžiausiu rūpesčiu gindavo lie
tuvius nuo svetimtaučių išnau
dojimo, neleisdavo nė vieno lie
tuvio krikštyti savo vaikelių 
svetimtaučių bažnyčioj; neleis

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankute arba priduoti pa
vyzdžio -numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 

So. Halsted St.t Chieago, UI.

davo nė vienai lietuvių porai 
paimti šliubą jų bažnyčioj; pa
tardavo visiems lietuviams sių
sti savo vaikelius į savo (pa
rapijinę) mokyklą.

Nugi dabar jau ji atsivertė. 
Kiek ji pirmiau buvo už lietu
vius ir kas lietuviška, dabar ant 
tiek priešinga. Koks liūdnas ir 
apgailėtinas atsivertimas. Da
bar su kurni ir dūšia yra atsi
davusi kitataučiams. Nebematy
si jos lietuvių susirinkime ir 
lietuvių bažnyčioje, šiandien 
visus savo darbus ir savo iš 
lietuvių uždirbtus centus neša 
kitataučiams. Nors dar nedaug 
supranta angliškai, bet jau ne
besivadina lietuve ir bando vi-

BpeclallitM rydyme chroniškų ir >anjn li
trų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atulan- 
kyklt pai mane. Mano pilnai Uegzaminavi- 
maa atidengi jum tikrą Ilgą Ir jei ak apii- 
imiiu jui ffydytl. įvelkata jumi lurryš. Ei
kit pai tikrą ipeclallita, kurie aeklaui jum 
kur ir kai jumi ikauda, bet pati paiakyi 
po galutino ikeffsamlaaylmo—ku jumi yri

Dr. J. E. Zaremba
2ū W. Jackson Blvd^ netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

sados ir visur angliškai šne
kėti.”

Tai tokios švento Jurgio ži
nios... X.

PRANEŠIMAI
Indiana Harbor. SLA. 34 3 kp. lai

kys mėnesinį susirinkimą, rugsėjo 9 d., 
7 vai. vakare U. S. National Bankos 
svet., Broadway — Main St.

Visi nariai-ės būtinai turite būti ant 
susirinkimo, nes yra labai daug svarbių 
reikalų. Be to dar dauguma yra pasi
likę su mokesniais, prašau užsimokėti. 
Dabar nebėra karščių ir laiko daugiau 
yra, tad, man rodos, kad dabar visi gali 
ateiti į susirinkimą. Tad ir prašau vi
sus būti. Fin. rašt. P. S. Rindokas.

Bridgeport. *— Chicagos Lietuvių Au
ditorijos Bendrovės Direktorių ir Drau
gijų atstovų susirinkimas įvyks pirma
dieny, rugsėjo 8 d.. 8 vai. vak.. Audi
torijos svetainėj. Kaip Direktoriai, taip 
ir atstovai malonėkit laiku susirinkti — 
yra svarbitj^reikalų aptarti. — Valdyba.

D. L. K. Vytauto Beno repeticijos 
įvyks utarninke, rugsėjo 9 d., 8 vai. 
vak., p. Lukštienės svet., 1500 So. 49 
Avė. Visi lietuviai muzikantai malonė
site atsilankyti, nes turim prisirengti D. 
L. K. Vytauto Jubiliejaus Apvaikščioji- 
mui. — Rašt. J. Balakas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašelpos susirinkimas atsibus •utar
ninke rugsėjo 9 d., Masonic Temple 
svetainėj, 1547 N. Leavitt St., 7:30 vai. 
vakare, taipgi draugijos Dr. Biežis turės 
paskaitą. Visi nariai malonėkite susi
rinkti laiku. — X. Saikus, rašt.

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 
ir mokslinis gydymas, Dr. Schyman at
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligoninės. Nelaukite deginančių skau
smų ir kitokių pavojų. Lengvus išmokė
jimai. Bandomasis gydymas ar egzami- 
nacija dykai iki 8 v. v., nedėliomis iki 
1 2 v. dienos. Rašykite dėl nemokamo 5 
dienų gydymosi namie. Pilė Dept., 
S-M-S Health Institute, 1869 N. Damen 
Avė., Chieago.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visados sutaupįsi daug išlaidą

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.
h ........... I. i

Educational

MOKYKIS BARBERYSTeS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEŲE, 

672 West Madison Street.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą 1 devynis mėnesius: 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS, Mokytoj®.
3106 S. Halsted St

CHICAGO. IIK

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7’0

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

SCHOOL
2040-42 Washingrton Blvd.

Business Service 
Biznio Patarnavimai

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

Boulevard 6520 Re® Yarda 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St. •
CHICAGO

PATENTAI, Copyright* — išradi
mai visokios rūšies.

B. PEUECHOWICZ, 
230fl Chieago Ava, BHmaviak 7167

pirmadienis, rūgs. 8, 19 >0

Business Service
Biznio Patarnavimas

AK REIKIA JUMS ANGLIŲ 
Aš esu pardavėju James Coal Co. ang
lių, kurių yardai randasi 58 ir Halsted 
St. ir 81 ir xWallace St. Kainos priei
namos yisiems. Laukiam jūsų.

PtTER ADOMAITIS
6630 S.o Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

Financial
Finansai-Paskoloa________

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jum atmokate mažomia mėnesinė
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame morgiėius Ir 
Real Eatate kontraktua.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marahfield Ava

------ O------
Paskolos suteikiama I vieną dieną 

2-RI MORGIČIAI
6 Nuošimčiai 

Mes perkame real estete 
kontraktus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.60 

8804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedziė Avė.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl dvie

jų arba vienos ypatos — su valgiu ar
ba be valgio. 2909 So. Emerald Avė. 
2nd fl. prekis.

Furniture & Fixtures
RakandaLItaisai

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

RAKANDU BROKERIAI 
Kiekvienai, ypačiai jaunos veduaioa poroi. 

esate kviečiamos pasinaudoti musu pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandui tiesiai 
Iš dirbtuvės už eutauplmą mažiausia.

60 % caah pamatu
Joki s užsakymas nšra per mažai, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki ylių 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite šiandie. 
Mes nuvešime jus pas fabrikantui. Mes tu
rime ryšius su vilomis rerlauaiomii kompa
nijomis Chicagoje. Saukite Columbin 0407. 
M R. WELLS dėl platesnių žinių.

Business Chancen
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, seniai iš
dirbta vieta, parduosiu pigiai.

1709 So. Union Avė.

BIZNIO proga. Delicatessen, mo
kyklos reikmenų. Skersai gatvę nuo 
mokyklos. 636 W. 37 St.

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
namo 100 akrų farma su visu staku ir 
mašinomis; geri budinkai; mokykla 
skersai kelią; miestas arti. Meldžiame 
atsišaukti.

JOHN LAKUS.
R. F. D. 3, Box 136 

Stevvens Point, Wis.

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

SPANISH BUNGALOW
2700 Newcastle Avė.

6 kambarių Stucco Rezidencija 
5040 Harding Avė.

Abu šie namai įrengti su visais mo
derniškais parankumais, taipjau karštu 
vandeniu šildomi. Abu yra puikus na
mai, kuriais galima didžiuotis ir geroj 
apielinkėj. Jeigu jus galite suteikti ge
rus liudijimus, ištirkite. $500 reikia 
įmokėti.

V/ALTER BERG, 
2700 Newcastle Avė. 
Tel. Merrimac 4773

DIDELIS muro namas ir mažas vie
nam lote, mainom į farmą — derlingos 
žemės, arba pardavimui. Geram žmo
gui. gera proga.

Kreipkitės bile kada.
JUOZAS DANYLA. 

2 lubos
1243 So, 48 Ct.» Cicero. <


