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Pralotą Olšauską Dabar Teis 
Dvasiškas Teismas

Praloto Olšausko byla gali užsitęsti dar 
keletą metų. Dvasiškame teisme pra
lotą Olšauską kaltins prokuroras kun. 
Malakauskas. Pralotas Olšauskas ga
lės statyti civilius gynėjus

Kauno “L. Ž.” praneša:
Musų bendradarbis, pasitei

ravęs atitinkamose dvasininkų 
sferose, patyrė ištisą eilę įdo
mių dalykų' apie tolimesni pral. 
Olšausko bylos procesą dvasiš
kame teisme.

Pasirodo, kad pralotą Olšau
ską dabar turi pirmiausia tei
sti
Kauno arkivyskupijos metropo

lijos tribunolas.
šio teismo sąstatan Įeina Al. 

Dambrauskas—Jakštas, kan. P. 
Dogelis, kun. Penkauskas ir ki
ti Kauno žymesnieji dvasinin
kai.
Pralotai Olšauskas taip pat bu

vo šio teismo narys,
kol nebuvo iškelta jo byla. Iš
kėlus bylą, pral. Olšauskas iš 
šio teismo sąstato dalyvių pa
šalintas.
Pral. Olšausko byla galinti už

trukti keletą metų,
nes Kauno arkivyskupijos me
tropolijos tribunolas yra pral. 
Olšauskui tik pirmoji dvasiško
jo teismo instancija. Po to 
pral. Olšauskas dar gali ape
liuoti į Vilkaviškio vyskupijos 
tribunolą, kaip į pirmąją ape
liacinę dvasiškojo teismo in
stanciją. Pagaliau, trečioji dva
siškojo teismo ir galutinė in
stancija, tai —

Popiežiaus teismas Romoje),
Noks ir pirmosios dvi dva

siškojo teismo instancijos pral. 
Olšauską pasmerktų, bet žinant 
pral. Olšausko užsispyrimą — 
išrūdyti savo nekaltybę — jis 
vis vien eis iki Popiežiaus teis
mo.

Jo labiau patikėtina, kad tai 
Olšauskas darys, kadangi, kaip 
jis pats tvirtina, apie 
pral. Olšauską Vatikanas esąs 

geros nuomonės,
nes buvo pastatytas kandidatu 
i Vilniaus vyskupus, o, girdi, 
blogų kunigų kandidatais i vy
skupus visai neprileidžia sta
tyti.

Pral. Olšausko byla susidarė 
kelių tomų, juo labiau ji padi
dėjo, kadangi dvasiškas teismas 
pral. Olšausko bylai prideda jo 
sunaus Ričardo ir viso “Olšau

sko “meilės gyvenimo” 
istorijas.

Dvasiškas teismas imsis vis
ką iš naujo studijuoti, svarsty
ti ir nagrinėti.

Bus leista pral. Olšauskui 
duoti pasiaiškinimas, ką jis, 
kiek girdėti, dabar ir rašąs.

Bus išklausytos visos naujos 
bylos aplinkybės ir versijos, jei 
tokių rasis. Reikia manyti, kad 
jų bus nemaža.

įfigp R RŠ,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prar 
našauja:

Gali būt lietaus; vėsiau; len
gvi ir vidutiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 75° F.

šiandie saulė teka 6:29, lei
džiasi 7:02. Mėnuo teka 10:32 
vakaro.

Pralotu i Olšauskui bus leiski 
pastatyti savo gynėjai, kad ir 

civiliai asmens, 
tik su dvasiško teismo sutiki
mu.

Kauno arkivyskupijos tribu
nolo prokuroras yra kun. Ma
lakauskas, kuriam teks pral. 01- 

Išauska kaltinti.
Bet pralotas Olšauskas gali 

prokurorą, jį įtarus šališkume, 
pakeisti nauju prokuroru.
Dabar pral. Olšausko byla 

yra Arkivyskupo Skvirecko ži
nioje ir nuo jo- priklauso šios 
bylos nagrinėjimo paskyrimas.

Dvasiškam teismui civilinės 
valdžios teismo sprendimas nė
ra privalomas. Dvasiško teismo 
sprendimas galis būti visai ki
tas.
Bet neigti to, kas yra padaryta 
oficialinių įstaigų su parašais, 

esą negalima.
Tad pral. Olšausko byloje ci

vilinės valdžios teismų moty
vuoti sprendimai busią priima
mi dėmesin, jie kritiškai per- 
svarstomi ir tik tada išneša
mas sprendimas.

Jei dvasiškam teismui bus 
pristatyti praloto Olšausko nau
ji liudininkai, tai jie bus ap
klausiami.

Kiek girdėti, pralotas Olšau
skas

deda labai dideles viltis į 
dvasiškąjį teismą.

Jis Įsitikinęs, kad Kauno apy
gardos teismo ir vyriausio tri
bunolo sprendimai tai esą tik 
socialistų kerštas prieš jo as
menį.

Tačiau nežiūrint į tas dideles 
pral. Olšausko viltis, 
daugelis kunigų yra pesimistiš
kos nuomonės apie pral. Olšau

sko išteisinimą dvasiškame 
teisme.

Vienas garsus Kauno kuni
gas, Teologijos fakulteto pro
fesorius apie pralotą Olšauską 
pareiškė taip:
Pral. Olšauskas vertas 6 met. 
kalėjimo bausmės vien tik dėl 
to, kad prileido šitokią 'bylą 

jam iškelti.
Pral. Olšauskas katalikų tar

pe laikomas susikompramitavu- 
siu žmogumi, tad ir dvasiška
me teisme jo išteisinimas, kai 
kurių kunigų tvirtinimu, daro
si negalimas.

Pral. Olšausko bylą dvasiš
kojo teismo nariai išnagrinėja 
kiekvienas atskirai, parašo mo
tyvuotą nuomonę ir prisiunčia 
pirmininkui. Tada jau šaukia
mas bendras teisėjų posėdis ir 
daromas bendras sprendimas. 
Ligi posėdžio teisėjai nežino 
vienas kito nuomonės.

Penki asmens mirė nuo 
nuodingos degtinės

NEW YORKAS, rūgs. 14.— 
Nuo nuodingos degtinės vakar 
New Yorke mirė penki asme
nys, o dvidešimt kitų buvo nu
gabenti Į ligoninę be sąmonės. 
Kai kurie jų veikiausia nebe- 
pasveiks.

Tyrinėjimai parodė, kad deg 
tinę buvo pagaminę aštuoni be
darbiai jurininkai, norėję šiek 
tiek “užsidirbti” pinigų, ir tam 
tikslui įsigiję pusantro galiono 
medinio alkoholio.

(Atlantlo and Pacific Photo]

Buenos Aires. — Argentinos vyriausybės namas, kuris tapo apiplėštas revoliuciniam judėjimui 
prasidėjus

Popiežiaus Pijaus XI 
giminės įsivėlę į fi
nansinį skandalą

Kaltinami dėl suktybių su ap- 
draudos kompanijos fondais. 
Papa esąs labai dėl to susi
krimtęs.

ROMA, rūgs. 14. — Italijoj 
iškilo du dideli finansiniai 
skandalai, kurių viename yra 
Įsivėlę augštų katalikų bažny
čios pralotų, dagi paties papos 
■Pijaus XI, giminės.

Visų pirma skandalas iškilo 
su neseniai įsteigta Praeviden- 
tia apdraudos kompanija, ku
rios generalinis vedėjas Mar
celio Migone, praloto Migone 
brolis, tapo pašauktas tieson 
dėl padarytų neteisėtumų su 
kompanijos pinigais. Kiti į by
lą įvelti viršininkai yra: du 
papos Pijaus XI giminaičiai, 
būtent, Franco Ratti ir Eduar
do Ugolini IPersichetti, ir Ro
mos kardinolo vikaro brolėnas 
Serafino Pompili, advokatas ir 
kompanijos patarėjas.

Sako, kad papa Pijus esąs 
labai susikrimtęs dėl Praevi- 
dentia kompanijos skandalo.

Antras skandalas iškilo di
delėj Fondi Rustici žemes pir
kimo kompanijoj, kuri prieš 
dvejetą metų prarijo kitą pa
našią kompaniją, vadinamą Bo- 
nifiche ‘Pontine. Francesco An
seliui, kompanijos vedėjas, su 
savo sėbru Gino Clerica, esą 
pasiglemžę $350,000 Fondi 
Rustici pinigų. Anselmi tapo 
suimtas ir laikomas iki teismo 
kalėjime, o Clerici kažkur pra
nyko.

Carolinos pakraš
čiuose siautė smar

ki audra
RALEIGH, N. C., rūgs. 14.— 

North Carolinos pakraščiais 
vakar siautė smarki audra, ku
ri vietomis padare didelės ža
los.

Cape Lookaute audra sugrio
vė daug namų, taip kad keli 
šimtai asmenų liko be pasto
gės. Visos susisiekimo linijos 
tarp Cape Henry ir Cape He
teras nutrauktos.

Bijoma dėl likimo keleto žve
jų valčių ir jų Įgulų, audros 
užkluptų juroj. x

Žydai ir beduinai pada
rę amžiną taiką

JERUZOLIMAS, Palestina, 
rūgs. 14. — žydų telegrafo 
agentūra skelbia, kad tuo tar
pu, kai diplomatai Genevoje gin
čijas dėl priemonių, kaip ge
riausiai išlaikyti taiką pasauly
je, žydų kolonistai Migdale ir 
kaimynės beduinų gimines da
vę Genevai geriausią pamoką: 
jie, būtent, tarp savęs susitarę 
ir vieni antriems prižadėję gy
venti amžinoj taikoj ir drau
giškumo.

Kuboje bijoma revo
liucinio sukilimo

HAVANA, Kuba, rūgs. 14.— 
Bijodama ginkluoto revoliucinio 
sukilimo, prezidento Machado 
valdžia pastatė visame krašte 
stiprias sargybas geležinkeliuo
se, vieškeliuose ir apie valdžios 
įstaigas.

| strateginius punktus tapo 
pasiųsti kariuomenės skyriai 
sukilimams patrempti, jei toki 
pasireikštų.

Per pastaras dvi savaites j- 
vairiose Kubos provincijose Įvy
ko neramumų, tačiau nieko 
rimta neatsitiko.

14 japonų žvejų žuvo 
laivui sudužus

HONKONGAS* Kinai, rūgs. 
14. — Hainano sąsiaury sudu
žo japonų žvejų laivas Ibuki 
Maru, ir manoma, kad ketu
riolika jo įgulos žmonių pri
gėrė.

Nelaimes vieton atvykęs bri
tų laivas Pearleaf išgelbėjo su- 
dužusio laivo kapitoną ir tris 
Įgulos žmones. Keturiolika kitų 
buvo prieš tai apleidę Ibuki 
Maru, bandydami gelbėtis sie
lių, bet jų niekur nebesuras ta.

Amerikos, lakūnai iš
skrido kelionėn į 

Londoną
MONTREAL, Que., Kanada, 

rūgs. 14. — Lakūnai, kap. Er- 
roll Boyd ir Įeit. Harry Con- 
nor, vakar rytą aeroplanu iš
skrido iš čia į Harbor Grace, 
Newfoundlande, iš kur jie skris 
per Aatlanto vandenyną Į Lon
doną.

Skrenda per Ramųjį 
vandenyną iš Japo

nijos į Ameriką
Amerikos lakūnai tikisi pavo- 

vojingą 4,500 mylių kelionę 
perskristi niekur nenusileis
dami.

SAMISHIRO, Sambongi, Ja
ponija, rūgs. 14. — Du drąsus 
lakūnai, Įeit. Harold Bromley 
ir jo navigatorius Harold 
Gatty, šiandie išskrido savo 
aeroplanu City of Tacoma pa- 
vojingon kelionėn per Ramųjį 
vandenyną į Tacomą, Wash.

Iš Japonijos į Tacomą yra 
4,500 mylių tolumo, ir tą kelią 
lakūnai tikisi nuskristi be su
stojimo.

Lakūnai išskrido iš čia šian
die 5:08 vai. ryto (Chicagos 
laikrodžiu šeštadienio 3:08 vai. 
po pietų).

Kruvinos muštynės 
prieš reichstago 

rinkimus
BERLYNAS, rūgs. 14.—Bai

giant politinę kampaniją prieš 
reichstago — parlamento—rin
kimus, kurie Įvyksta šiandie, 
įvairiuose Vokietijos miestuose 
vakar įvyko aštrių susikirtimų 
tarp įvairių partizanų, daugiau
sia tarp fašistų ir komunistų.

Berlyne ypačiai buvo kruvi
nų muštynių tarp fašistų ir 
komunistų, per kurias vienas 
riaušininkų buvo- užmuštas, o 
keletas dešimčių sužeisti, jų 
tarpe bent aštuoni tur būt mir
tinai.

šiandykščiuose reichstago rin
kimuose dalyvauja 24 politinės 
partijos, išstačiusios bendrai 
7,113 kandidatų, jų tarpe 637 
moteris, apie 500 parlamente.

Pilotas ir pasažierius 
žuvo aeroplano ka

tastrofoje
MEXICALA, Meksika, rūgs. 

14. — Jų aeroplanui nukritus 
netoli nuo čia, užsimušė Mek
sikos armijos lakūnas, Įeit. En- 
rique Cąstanieda, ir jo pasažie
rius Juen Yee Kun, kinietis.

PARYŽIUS, rūgs. 14. — Ita
lijos ambasadoj vakar čia nu
sišovė ambasados sekretorius 
Gino Cantu.

Bandė ištrukti 6 kali
niai nušauti Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
14. — Iš San Luis Potosi pra
neša, kad ten iš kalėjimo ban
dė ištrukti šeši kaliniai, bet im
tynėse su sargyba ir policija 
buvo nukauti. Visi šeši buvo 
kaltinami dėl užmušimo vieno 
rančininko.

11 Estų komunistų 
nuteisti kalėti

TALINAS, Estija, rūgs. 14. 
— Vienuolika komunistų, kal
tinamų ryšy su nužudymu ge
nerolo Unto, Talino įgulos vir
šininko, tapo nuteisti nuo 4 iki
12 metų sunkiųjų darbų kalė
jimo.

Tikrieji gen. Unto užmušėjai 
yra pasprukę i sovietų Rusiją.

Darbo Pasaulyje
FABRIKININKAI Už NAKTI
NIO MOTERŲ IR VAIKŲ 

DARBO PANAIKINIMĄ

NEW YORKAS, rūgs. 14.— 
Cotton Textilc Institute, fabri- 
kininkų organizacijos, vykdoma
sis komitetas priėmė rezoliuci
ją, kuria pataria fabrikinin- 
kams panaikinti naktinį mote
rų ir vaikų darbą tekstilės fa
brikuose.

Einant rezoliucija, moterų ir 
vaikų darbas turėtų būt užgin
tas nuo 9 vai. vakaro iki 6 vai. 
ryto.
TIPOGRAFŲ UNIJOS SEIMAS 

ATMETI'PENKIŲ DIENŲ
DARBO SAVAITĘ

IIOUSTON, Tex., rūgs. 14.— 
International Typographical U- 
nijos konvencija atmetė pasiū
lymą stengtis dėl įvedimo pen
kių dienų darbo savaitės. Dele
gatai paliko pačioms vietų uni
joms tuo klausimu žinotis. Dar
bo sutrumpinimo komisija ra
gino vietų unijas kovoti dėl 
penkių dienų savaites.

Pasiūlymas, kad per ateinan
čius penkerius metus nebebūtų 
priimami nauji nariai į uniją, 
idant tuo budu butų suipažin- 
tas nedarbas tarp unijinių 
spaustuvių darbininkų, buvo 
taip pat atmestas.
OLANDŲ PILOTAI LAIMĖJO 

PIRMĄ PASAULY AVIACI
JOS STREIKĄ

HAAGA, Olandija, rūgs. 14. 
— Pirmas pasauly aviacijos 
streikas Olandijoje pasibaigė 
pilotų laimėjimu. Samdytojai 
sutiko priimti atgal visus at« 
leistus pilotus ir pagerinti avia
cijos sąlygas. Streikas tęsėsi 
dvi savaites.

Penki žmonės žuvo 
sudužusio traukinio 

liepsnose
ENID, Okla., rūgs, 14. — 

Netoli nuo Kremlino, Okla., va
kar susikūlė gazolino gabena
mas Rock Island traukinys, ku
ris tuojau užsidegė ir, kiek ži
noma, penki žmonės žuvo liep
snose. Žuvusieji, matyt, btivo 
slapta traukiniu keliavę darbi
ninkai.

Keletas artimesnių namų ir 
vienas garažas, užsidegę nuo 
liepsnojančio benzino, taip pat 
buvo sunaikinti.

BUCHARESTAS, Rumanija, 
rūgs. 14. — Ryšy su muitų 
kova, Rumunijos vyriausybė 
išleido dekretą, kuriuo užgina
ma graikų laivams įeiti į bet 
kur j Rumunijos uostą.

No. 217

Francija ir Italija su
tarusios dėl savo 
laivynų stiprumo

Tas sutarimas esąs vaisius An
glijos vyriausybės vestų su 
Roma ir Paryžium pasikal
bėjimų

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
14. — Praneša, kad dėl Ar- 
thuro Hendersono, Anglijos už
sienių reikalų ministerio pasta
tyto praeitą ketvirtadienį uiti- 
niatumo, Francuzai ir Italai be
veik baigią susitarti dėl savo 
laivynų stiprumo, dėl kurių jie 
negalėjo susitaikinti buvusioj 
Londono, penkių valstybių juros 
konferencijoje.

Nors oficialios sferos dedasi 
nieko nežinančios, tačiau kal
bama, kad Dino Graudi, Ita
lijos užsienių reikalų ministe- 
ris, veikiausia ateinantį trečia
dienį vėl grįš į Gienevą daly
vauti Tautų Sąjungos tarybos 
susirinkime ir atsiveš jau pri
rengtą ir premjero Mussolini 
aprobuotą laivynų sutarties su 
Francija projektą.

Manoma, kad tariamas Itali
jos Franci jos sutarimas yra re
zultatas pasikalbėjimų Anglijos 
admiraltijos lordo A. V. Alex- 
andero su Grandi, kur Alexan- 
der, sako, užtikrinęs Italiją, jo- 
gei ji nenukentėsianti, sumaži
nus savo laivyną Tarpžemio ju
roj. Tuo pačiu reikalu Alexan- 
der turėjo pasikalbėjimu ir su 
Francijos juros ministeriu Du- 
mesnilu.

Britų-Italų paktas
LONDONAS, rūgs. 14.—Bri

tų admiraltijos lordo Alexande- 
ro pastarojo vizito Romai re
zultate, tarp Didžiosios Brita
nijos ir Italijos tapo įsteigtas 
glaudus susiartinimas. Franci
ja, kaip praneša, esanti dėl to 
labai susirupinus.

Anglai buvo vis labiau nepa
tenkinti Francijos vedama po
litika, kuri stoja skersai kelią 
tikram nusiginklavimui, o Ita
liją labai erzino franeuzų pla
nai didinti savo laivyną Tarp
žemio juroj.

Dabar Anglijos vyriausybė 
užtikrinus Italiją, kad jos po
zicija Tarpžemio juroj nesu- 
silpnėsianti, kad Francija ir pa
didins ten savo laivyną.

Čilė pripažino naują 
Argentinos valdžią

BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 14. — Čilės respublikos 
valdžia vakar formaliai pripa
žino naują provizorinę Argen
tinos valdžią.

1,000 kvortų nitroglice
rino sprogimas

WICIHTA, Kas., rūgs. 14.— 
Wichita Heightse, apie 9 my
lias Į žiemių rytus nuo čia, 
penktadienio naktį įvyko bai
sus 1,000 kvortų nitroglicerino 
magazino sprogimas, kurio vi
sas miestas buvo supurtytas. 
Nuo sutrenkimo apielinkėj vi
sų namų langai išbyrėjo. Lai
mingai, žmonių regis niekas ne
nukentėjo.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -
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Kiiut Hamsun’as

gatvėje
Vaikštinėjau pirmyn ir atgal klausančius

savo kambarių ir galvojau natūralu, kad jis tau dabar 
apie nuotykį su mažuoju laik- dėkingas ir nebelįs tau į akis 
raštininku. siūlydamas savo laikraštį, kai

Teisybę sakant, kodėl jis tu praeisi pro jį.
man taip rupi? Pagaliau ne turi tam tikrą taktą; gal būti, 
kažin kaip jau blogai su juo jis net buvo gerai išauklėtas, 
pasielgiau, ir jis pats juk pa- Eidamas aukštyn, pamačiau jį 
liko patenkintas. O vis dėlto stovint
sugaišau kokias dvi valandas Jis stovėjo po pačiu žibintuvu, 

ąjir dabar aiškiai jį mačiau. Pri
eidamas prie jo dar kartą pa
galvojau, kad jis tikrai ramiai 
patylės, kai aš eisiu pro jį. 
Stengiaus eiti kuo arčiausiai

pinigus. Visai

Jis, tur būt,

prie Grand-hotclio.

kokiu
Kad-

jo beieškodamas, kad 
sutvarkyčiau.

Visa tat atsitiko štai 
budu: Ėjau aukštyn
Jolianaten’u. Buvo tamsu ir 
šalta, bet ypačiai šalta, matyt, 

valanda. Ėjau 
štai, matau, ant

prie cukrainės stovi 
laikraštininkas ir 

nuolat kartodamas

ir žvalgiaus, 
kampo, 
vaikezas 
šaukia, 
tuos pačius žodžius:

Prašau pirkti “Vikingą“.
Iš pradžių nekreipiau į jo 

žudžius nė mažiausio dėmesio, 
tik praėjęs keletą žingsnių, ka
žin kode! atsiminiau šiuos žo
džius. Atsigrįžau ir ėmiau 
akimis ieškoti mažiuko laikra
štininko, galvodamas tuo pat 
laiku: juk galėčiau jam de
šimt ienų duoti, juk tikrai dėl 
to nepravargeiau. Ir ėmiau 
graibytis po kišvnius to dešimt 
ienų pinigo. Pabrėžiu, kad iš 
karto tikrai buvau norėjęs 
duoti vaikui dešimt ienų. Bet 
tuo pat laiku, kol mano ranka 
ieškojo kišenėje pinigo, man 
sugrįžo mano įprastoji gyveni
mo išmintis, ir aš tariau pats

jį mane pažinti. Bet mano 
suklysta. Jis ne kiek neskyrė 
manęs nuo bet kurio kito ke
leivio įr ištiesė tiiąn laikraštį 
sakydamas:

Prašau pirkti “Vikingą”. 
Praėjau pro jį tylėdamas ir už
sigavęs. Buvau visiškai da
bar juo nusivylęs. Matyti, jis 
buvo tikrus gatvės vaikėzas, 
jis jau, tur hut, rūkė ir pames
davo kąs sykis savo “dorovin-

huvo rašomi blogi pažymiai. 
Trumpai sakant: mano turėta 
reikalo su tikru sukčium.

Buvau gerokai dabar ant jo 
supykęs ir eidamas toliau gal
vojau, kad, nedavęs jam de
šimt ienų, visai tinkamai su 
juo pasielgiau-

Betruko lik, kad jis ir trečią 
kartą man savo laikrašpalaiki

((amas pačius skaudžiuosiųs, 
užgaunamuosius posakius, ku
riuos tik žinojau, dėl to, kad 
jis drįsta lįsti žmonėms į akis. 
Jis tylėjo, bet atsidėjęs tebe
žiūrėjo į mane, ir tas dalykas 
pasirodė man didžiausiu įžū
lumu. štai tuo laiku ir ding
telėjo man galvon tasai kvai
lasis šposas, /kurį paminėjau 
aukščiau. Išėmiau iš kišenės

vaikui į panuosę ir paskui nu
mečiau j j pro grotelių dviejų 
virpu tarpą. Tą padaręs, išsi
ėmiau antrą 50-ieuų pinigą, 
vėl pakišau jį vaikui į panosę 
ir numečiau jį tuo pat budu 
paskui pirmąjį.

— Štai, prašau, — tariau, 
piktai džiaugdamasis, — trauk 
juos iš ten, velniūkšti, o mane

ir aš net buvau patenkintas 
matydamas įkyrųjį vaikezą 
dedant pačias varginamąsias 
pastangas šiems pinigams pa
siekti. Jo pirštai lipo prie 
sušalusios geležies, ir aš pas
tebėjau, kad jis susižeidė de
šiniosios rankos riešą; bet jis 
su tomis pačiomis pastango
mis "siekia pinigų. Jis pasi
raitę dešiniosios rankos ran
kovę ir prakišo ją pro geleži
nius grotelių virbus.

Bet kokia tat buvo sulysusi 
ir varginga rankytė.

Pagaliau jam pavyko 
siekti vieną pinigą.

Na, vis dėlto pasiekiau 
vieną, — tarė jis nudžiugęs. 
Ištraukdamas ranką, jis nti- 
brųzdiną ją į namų sieną. Jis 
žiuri į mane, ar aš tikrai lęi- 
siu jam paimli tuos pinigus, 
šitiek pinigų! Ir kadangi aš 
tyliu, jis įsideda pinigą ir eina 
antrojo išimti. Jis vėl prakiša

pa-

viu, ištiestais pirštais, besisten
giantį ištraukti sidabrinį pipi- 
ga. Išvertė G. Z.

/—-įjb’*' " ■■ maut—i.. "w.«r
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Sveikatos Dalykai
Iš kur ligos atsi 

randa?
Rašo Dr. A. J. Karalius

Rockford, III.

dovanojęs jam dešimt ienų, 
net dešimt kronų nepadėtų 
kaip reikiant. Tai tėra žmo
gaus tvirkinimas, demoraliza
cija ir 11.

lydėjau ligi universiteto ir 
sugrįžau vėl tuo pat keliu. Prie 
vieno knygyno langų sustojau 
ir ėmiau žiūrėti knygas. Ir 
staiga, tuo pat laiku, kai aš 
stovėjau nugara nusigręžęs į 
gatvę, vėl išgirdau laikrašti- 
ninkėlio balsą. Jis čia pat 
ginčijosi barėsi su dviem gir
tais jurininkais, kurie suplėšė 
jam “Vikingo” numerį ir ne
norėjo dabar už jį užmokėti. 
Mažulis laikraštininkas ėmė 
gailiai verkti. Tuomet priėjau 
prie jų ir smulkiai išklausinė
jau apie visą nuotykį. Išklau-

padaryti, nes aš, matyt, turė
jau reikalo su įžūliu gatvės 
vaikezu. Taip, tikrai, šito tik 
betruko.

Universitetą priėjęs vėl grį
žau ir ėmiau samprotauti, kur 
dabar dar kartų galėčiau susi
tikti su laikraštininku. Norė
jau susitikti su juo kur nors 
skaisčiai apšviestoj gatvės vie-

progos mane pažinti.
Ilgai galvojau apie šį nuo

tykį ir — turiu prisipažinti, 
kad ir kaip man gėda — 
ėmiau smarkiai jaudintis ir 
didinti savo susijaudinimą 
įvairiais spėliojimais. O kas, 
— galvojau, — kad šilus vai
kezas bus namo nuėjęs?

Tuomet be reikalo karšinu 
sau galvą visais šiais dąlykais 
Dięvas težino, ar nenujo jis 
tikrai namo, gal jis net pats 
ėjo paskui mane, užduot ėjęs 
man priešais.

Ir sunku įsivaizdinti, kad aš, 
jau senas žmogus, ėmiau

Taigi, taigi, bematant mes smarkiai žengti, skubėti, be-

kiek galima daugiau ištiesti 
pirštus, kad pasiektų šią ma
žąją brangenybę. Jis nepapra
stai stengiasi varginusi, išsitie
sia išilgai grotelių, net iškiša lie
žuvį, lyg tai galėtų jam padėti. 
Kad tik turėčiau mažą skied- 
rukę, tuomet galėčiau jį pas
tūmėti.

Daugybė įvairių įvairiausių 
ligų žmoniją dar tebekankina 
įvairiuose šios ašarų pakalnės 
kraštuose. Kiekviena salią, 
kiekviena tauta 'turi savas li
gas: šiltų kraštų ligos', ledy
nuose gyvenančių, ligos, baltųjų 
ligos, ligos juodosios ir gelto
nosios rases, kaimiečių ligos, 
miestų darbininkų ligos ir t.t.

Iš kur atsirado pirmutinis 
susirgimas tokia liga, kuri šią
dien mums' visiems žinoma? 
Senovės liekanų tyrinėtojui su
rado žymių tų pačių ligų tūks
tančius metų atgal mirusių 
žmonių kauluose. Serga gyvū
nai, serga augalai, serga net 
tos pačios bakterijos, kurios 
žmoniją ligomis apleido. Galų 
gale serga ir vadinami negyvi 
daiktai—akmenys, uolos, meta
lai, mineralai. O gal būt liga 
reiškia savo rųšies kovą dėl 
būvio tarpt', pasakysim, bakte
rijų ir žmogaus, arba žmogaus 
ir bakterijų... Kas žino?...

Civilizuotas žmogife savas li
gas sukataliogavo, davė joms 
vardus, surado jų priežastis ir 
budus kaip jas naikinti arba 
bent jų plėtotę paralyžuoti. Mo- 
dernoji medicina kartu su mo- 
dernąja inžinerija 
naikinti tokias ligas 
lera, šiltinė, drugys, 
t.t. Bet mūsiškis' 
paremtas naudojimu

daugybę nau
da rbin inkų li- 
gauna fabri- 
vienos ligos, 

štai jau turi-

juriniukains, jog jie turi už
mokėti. Bet tas nė kiek ne
padėjo, — jie ramiausiai nusi
juokė ir tarė.

ir žiuri į mane.
Nejaugi jis tikrai laukia ma

no padedamas. Ar lik nęjsi- 
vaizdiua šis mažasis mulkis, 
kad aš paduosiu jum skiedrą?

Palauk, aš atnešiu tau 
skiedrą, — sakau, — bet visai 
ne tani, kad padėčiau tau. Aš 
atnešiu tau trumputę skiedrą, 
kuria tu nieko negalėsi pada-

tamstos paklausom 
šitas dalykas mane 

supykdė, ir iš piktumo

visą tai tik tam,
gerokai kad duočiau progos varginga- 

berniukui laikraštininkuisu

Man kadaise buvo padova
notas k; klaraikščiui segtukas, 
šis segtukas buvo toks didelis, 
jog ji galėjai bet kuo palaiky
ti, net policijos ar kokiu kitu 
slaptu ženklu.

jam
dar kartą pasiūlyti ipan “Vi
kingą”, žinoma, jei jis tik bu-

įsismeigęs šį 
kariojoj pu; 
Ir tuo laiku,

Prie vienos krautuvės stai
ga vėl jį pamačiau; jis dabar 
ramiai šalo prie geležinių gro
telių po krautuves langu; jo 
pečiai buvo aukštyn iškelti,

jau baigia 
kaip cho- 
rauplės ir 
progresas, 

žmogaus

Piagrabas
Rugsėjo 8 d. sugaudė varpai 

pranešdami liūdną žinią, kad 
mirė Jeva Čapulicnė

Velionė mirė pas savo dūk 
terį Jevą Kulvinskienę, išvar
ginta 2 savaičių sunkios ligos 
Jos kūnas buvo pašarvotas ten 
pat. Ji paliko didžiausiam nu-

sa vo ypatingai darbš- 
malonaus it simpatiško 
buvo visų mėgiama, vi- 
turėjo draugus. Todėl iri

šv. Marijos kapus. Velionę i 
amžinosios ramybės vietą pa
lydėjo apie 50 automobilių.

Dar pora akimirksnių ir iš
dygo naujos kapas.

Beveik visų susirinkusių vei
duose matėsi ašaros.

vinskierię, Rožę Lankauskienę 
Marijoną Marčaitienę ir spnų 
Stanislovą Čapulį.

Velione gimė Lietuvoje, Aly
taus m; 1858 m. Amerikon at
vyko 1907 m.

Del 
taus, 
budo 
silose
nestebėtina, kad paskutinį kar
tą ją pamatyti bei atsisveikinti 
aplankė daug žmonių ir gavo 
daug vainikų bei bukietų. Josios 
karstąs skendo gėlėse.

Rugsėjo m. 10 d. su bažnyti- 
liųdime tris dukteris Jevą Kul- nėms apeigoms tapo nulydėta į

Taip gaila, taip liūdna ir ne
jauku... Ir tik vėjeliui papūtus, 
medeliai linguodami tartum, 
kažkokiu paslaptingu balsu iš 
mirties karalystės Šnabžda:

“Mes buvome tuo, kuo jus 
esate—jus busite tuo, kuo mes 
esame”...

Jos.F.Budrik,liw
Sumažintos Kainos

Radio, Pianų, Parlor Setų 
ir Skalbimui Mašinų

** Gulbransen Trade Mark

UPRIGHT PIANO
Grojikliai Pianai biskį vartoti, labai ge
rai atrodo ir gražiai groja tik 4 A 
tereikia įmokėti. 1 U

segtuką liemenės 
sėj, po švarku, 
kai girtieji jurininkai tyčiojo
si mumis ir nenorėjo užmo
kėti už suplėšytąjį numerį, 
man staiga dingtelėjo gana drą
si mintis. Atsigręžiau į šiuos 
niekšus, atsegiau švarką ir ty
lėdamas parodžiau į savo ne
paprastąjį segtuką. Kurį lai
ką tylėdami žiūrėjome kili į 
kitus, o paskui aš tariau šaltai

linių kišenes. Retkarčiais pa
matęs praeivį, jis šaukdavo
są vų j į

dabar nebeišimdamas 
iš kišenės neištiesdavorankų 

laikraščio numerių.
Ir štai ėmiau prie jo artin

tis. Priėjau kiek galima ar
čiau prie jo: mus teskiria ko
kių dviejų uolekčių atstumas, 
ir jis aiškiai mato mane skais
čioje gatvės žiburio šviesoje.

Tuojaus jis išsitiesia, ismei-

— Ne, tuomet nereikia, — 
atsako jis, pagalvojęs. Jis iš
sitraukia iš kišenės surūdijusį 
peiliuką ir pradeda juo veikti. 
Jis laiko jį tarp dviejų pirštų 
ir pamažu, atsargiai stumia 
pinigą peiliuko galu vis artyn, 
artyn.

Jis, tur būti, išsitrauks ir 
antrąjį pinigą. Taip šis suk
čius nenurims, kol ištrauks pi-

Be galo nepatenkintas stebė
jau, kaip jam tikrai pavyko 
pristumti pinigą prie plyšio 
galo. Išgirdau jį tariant.

Na, dabar jau nebeilgai 
truks.

Apžiurėjau. Visa žmonių 
minia susibarė aplink mus, ir 
žmonės su nuostaba žiurėjo į 
mane ir į 
gryžau ir

Bet jau 
aukštyn
bernioko laikraštininko ieško
damas. Rankoje laikiau dvie-

berniokų. Greit apsi- 
nuėjau savu keliu, 
per valandą vėl ėjau 
Garl-Johanateno, to

Na, ką, norite jus dabar Tuojaus jis išsitiesia, ismei- 
užmokėti, ar, gal, jums ląbiaulgia į mane akis, pakelia visą 
tinka eiti su manim? laikraščių pundą ir sako, lyg

Tai padėjo. Jie užsimokėję tarp musų nebūtų nieko atsi- 
už “Vikingo“ numerį, ir mesi tikę, 
visi, po šių smarkių ginčų dėl j 
popieriaus gabalėlio, nuėjome, 
kas savo keliu. Mažutis laik- Į 
raštininkas nusišluostė akis iv 
nuėjo aukštyn ta pat gatve, aš 
ėmiau leistis Karl-Johanateu’u, 
o jurininkai svyrinėdami nu
ėję Tivoli linkui.

Prie pašto pasukau ir grįžau 
vėl tuo keliu. Vis tebegalvo
jau apie laikraštininkėlį. Mąs
čiau: štai tu dabar padėjai 
šiam vaikezui išgauti jam pri-

Aš 
įtempimu 
bandymo 
širdis ėmė smarkiai

Prašom pirkti “Vikingą”, 
sustojau. Su tokiii 

buvau laukęs savo 
išdavos, jog mano 

plakti,
kada jis tarė šįuos žodžius.

Ir čia, pasidavęs savo pyk
čiui, iškrėčiau gana kvailą 
šposą.

Berniukas ramiausiu budu 
sukvailiuo mane tris kartus. 
Buvau nustebęs ir supykęs ir 
ėmiau jam išmėtinėtu pąrink-

Norėjau sutaikinti su juo 
arba tikriau sakant, susitarti 
su juo ir duoti jam keletą ienų 
pirštinėms.

Bet jis dar gali pirktis šiais 
pinigais tabokos arba dar ir 
pragerti juos. Ne, tikrai, nuo
dėme duoti jam pinigų.

Taip begalvodamas grįžau 
namo. Bet šiandien kažin ko
dėl vis tebegalvojau apie ma-

jo liesąją, vargingųjų rankytę 
įr kelis kraujo lųšus ant jos; 
matau jį gulint iškištu liežu-

beturčio, sukūrė 
jovinių ligų: tai 
gos, kurias jie 
kuose. Nyksta 
gimsta kitokios,
me naują ligą —aviatorių ligą, 
paskui karo įnagiai (bombos, 
kanuolės, e,te?) vol medicinai 
suteikė savo rųšies pagarsėju
sią ligą (bombų šokas). Išrodo, 
kad ir patys' žmonės ligas sau 
pasigamina...

Kalbant apie paprastąsias 
ligas, turime pasakyti, kąd jų 
daugumą pagamina bakterijos 
—toki maži sutvėrimėliai, ku
rių musų toli gražu netobula 
akis pamatyti negali. Fizikos 
mokslas mums suteikė didina
muosius ;
pagamina, 
mums' tuos 
perus' aiškiai 
sakome, kad 
apsikrečia,

stiklus, o inžinieriai 
mikroskopą, kuris 

nenaudėlius ligų 
parodo. Už tai ir 
žmonės ligomis 

reiškia ligos perai 
kokiu nors budu įeina j ligonio 
kūną. O įeiną visokiais budais: 
galime įtraukti su oru plaučių 
uždegimo, difterijos, džiovos ir 
kt. ligų bakterijas; kitos bak
terijos patenka į žmogaus kūną 
su maistu arba gėrimu (vau- 
deniu) —cholera, šiltine ir kt.; 
sifilio, hidrofobijos (pasiuti
mo), stabo ir kt. ligų bakteri
jos gali įsigauti j kūną per 
žaizdas; daug pavojingų ligų 
perų išnešioja vabzdžiai —uo
dai, musės (drugys, miego li
ga ir kt.) arba ir didesni gyvū
nai (žiurkės, šunys, katės ir 
kt.).

Daugybę įvairių ligų paga
mina dirbtuvių nuodai, o tų 
nuodų musų laikų dirbtuvėse 
turime tūkstančius.

Nėra Niežėjimo! 1
Nckęskito nuo kanki- L
nąnūioH, niežtinčio* odos. ■ IĮ
Tik uždėkite Sėve.ra’s IĮ
Esko.. Tokia pastebėtina ffi
pu^elba nuo to Beldi- Iii
nančio niežėjimo. Taip Zfl
vėsinantis, raminantis. fM

i klauskite savp aptieki- ff«
t ninko. /ffj
1 6 //fj

FeŠkoI h\ JBf //M
Miyitašy'i/io dėl nemokumo JIM 
lal\ sempelio >f*HI
\ HĮCVE^A COė C*>d*r BhuIM ' »<>vvi>

Garsinkite ‘N-nose’

Baby Grand Pianas vertės $1,000.00

........ ............... $225
Kiti Grand Pianai nuo $350 ir aukščiau

Didelis pasirinkimas Brunswick Ra- 
dio, Victor. RCA, Philco. Majestic, 
Sparton, Zenith, Atvvater Kent ir Ge
neral Motors. Jus galite gauti pas mus 
UŽ daug žemesnes kąinas negu kur kitur.

Atvvater Kent naujas Radio ir Phonograus sykiu 
vertės $250.00, dabar už $149

Brunsvvick Combination Radio ir Phonogra-

S...................... ....... $185

NAUJOS SKALBIMUI MAŠINOS
Thor, Maytag ir Hoover karpe tų valymui mašina.

Philco Radios su Screen Grid tūbomis dynamic spykeris už .... $72.00 
Atvvater Kent modelis 60 su viskuo už ......................................  $109.00
Victor su 10 lubų su viskuo už ................................   $109.00
Cub Radio su viskuo už .......................   $59.00
Majestic 8 tūbų su viskuo už ........................................................ $59.00

Parduodame aid Lengvų Išmokėjimų.

Jos. F. Sudrik, be
3417-21 South Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705.
Chicago, III.

General Motors Radios
3343 South Halsted Street
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ĮVAIRENYBĖS
Reklama Amerikoj

miestuose naktimis ant namų 
stogų mirgėte mirga skelbimai. 
Dabar mėginama rašyti skelbi
mus ant debesų vartojant tam 

Dienos
Reklama yra siūlymas, pir

šimas, skelbimas pirkti vieną 
ar kitą prekes, ar pasirinkti 
vieną ar kitą patarėją ar dar

iais laikais jokio biznio 
be reklamos negali gy- 
Konkurentų yra tiek 

kad tik nuolatinis, kas- 
s’kelbimas gali patraukti 

Todėl

įmonė 
vuoti. 
daug, 
dienis
didesnį klientų skaičių, 
visose šalyse biznieriai į rek
lamą kreipia didelio dėmesio.

Tačiau niekur pasauly rekla
ma taip neišsipletė ir neįsiga
lėjo, kaip Amerikoj. Ameri
kos įmonės gerai supranta, kad 
be geros reklamos neapseisi. 
Kuo daugiau reklamuojiesi, tuo 
geriau sekasi. Tačiau prak
tiški 
nestovi vietoj, 
ko naujų, 
domesnių būdų 
niams reklamuoti, 
kuri atliekama 
bimus į laikraščius, 
čiams jau nusibodo, 
skelbdamiesi 
amerikiečiai 
giasi parašyt įdomiai, orgina- 
liškai, kad jie patrauktų, su
domintų skaitytoją, paskatintų 
jį pirkti.

Be skelbimosi laikraščiuose, 
Amerikoj plačiai naudojamasi 
šviesos reklama. Amerikos

i sekasi, 
amerikiečiai ir reklamoj 

Jie nuolat ieš- 
originališkesnių, į- 

savo gami- 
Reklama, 

duodant skel- 
amerkie- 

Bet ir 
laikraščiuose, 

skelbimus sten-

oiumDia

1 604 l

16152

16156

Lietuviški Rekordai
10 colių, 75 centai

Budriko Radio
Orkestrą

Vakar-vakarėlį ir Čigonai, 
M. Juoząvitas
Mes be Vilniaus nenurimsim 
ir Girtuoklio daina, 
J. Butėnas

Pasaulis stovi ir Man tik 
rodos, A. Vanagaitis

Ar tau seselė ir Kelkis berneli, 
Mahan. Liet. Mainietių 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.
Sukatomis 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 

Tel. Boulevard 4705

žodžiu,

tikrus instrumentus, 
metu lakūnai durnais rašo pa
dangėse skelbimus.
Amerikoj visur susiduriama su
reklama, net tokiose vietose, 
kur europiečiui atrodytų įžeidi
mu, sakysim, kapų paminkluo
se.

Štai vienam paminkle skai
tom toki parašą: “Po šiuo ak
meniu ilsisi Ona Havkins. Ji 
mirė iš apmaudo, kad neteko 
gražumo. To nebūtų atsitikę, 
jei ji kasdien, prieš eidama 
gulti, butų tepusi veidą musų 
kremu, kuris yra gaunamas’ vi
sose vaistinėse.” Po parašo ei
na kremo firmos vardas. Kitam 
paminkle stovi: “čia guli Ed- 
uard MacKremer. Jis urnai 
mirė, nes. nusišovė musų fir
mos revolveriu, kurs geriausiai 
patarnauja norintiems baigti 
gyvenimą šioj ašarų pakal
nėj”. — Seka revolverių fir
mos adresas. Vėl kitam, bjau
raus pavidalo paminkle para
šyta: “Čia ateity bus palaido
tas Joe Baumstamm, savininkas 
žinomos firmos, kuri aprūpina 
visus 
mis”, 
firma 
numo
savo konservais 
netrukus’ mirė.
dojo savo lėšomis ir ant kapo 
pastatė paminklą su parašu: 
“čia palaidotas 
ibu Tau el-Sahab, 
išmintinguoju. Jis 
damas 102 metus.
žiaus jis sulaukė tik dėl to, kad 
maitinosi musų 
Vargšo turkaus
kė daug žioplių lankytojų. Ta
da kita firma nupirko kapuose 
vietą greta taikaus kapo ir 
pastatė ten paminklą, kuriam 
štai kas buvo parašyta: “čia 
niekas nepalaidotas, nes jis ne
galėjo gimti, kadangi jo moti
na niekad nevartojo musų fir
mos kosmetikos ir todėl nepati
ko nei vienam vyrui”.

Beieškant naujų reklamos 
būdų, griebiamasi ir visai ne
tikėtinų. Yra žinomi atsitiki
mai, kad firmos siūlydavo di
delius pinigus pasmerktiesiems 
mirti, jei jie paskutinėj 

mirtį paminės jų 
Žinoma, pinigai 

pasmerktųjų

[Pacific and Atlantic Photo]

Generolas Jose Eva risto Uri- 
buru, kuris tapo Argentinos 
prezidentu po nuvertimo Yri- 
goyeno režimo.

NAUJIENOS, Chichgo, 111.

pasisakė radęs pinigus, padėjo 
juos stalan ir apsisukęs norėjo 
išeiti. Redakcija stengiasi j j 
sulaikyti, primindama žadėtą 
atlyginimą, bet angliakasys at
sisako laukti ir imti atlygini
mą, nes jis to neuždirbęs. Tuo 
tarpu buvo iššauktas pinigų 
pamėtė jas. Ir iš šio angliaka
sys nieku budu nesutiko atly
ginimo imti. Tada šis kreipėsi 
j angliakasį, siūlydamas jam 
paimti vedėjo vietą krautuvėj, 
kurią norįs atidaryti, nes to
kių dorų ir sąžiningų žmonių 
jis niekad dar nebuvo sutikęs. 
Angliakasys sutiko, tik su są
lyga, kad jam už darbą bus 
mokama, nes dirbti jam vis 
tiek kur esą. Šį įvykį redakci
ją plačiai aprašė savo laikraš
ty ir padarė naujai krautuvei 
didžiausią reklamą. Abu gud
ragalviai padarė gerą biznį, 
nes daug žmonių ėjo krautuvei! 
tik pamatyti “sąžiningą” radė-

šita sala yra labai ypatinga. 
Jos paviršius mažai pakilęs iš 
vandens. Del to antplūdžių me
tu beveik visą vanduo užlieja. 
Nežiūrint nepalankių gyventi 
sąlygų, vis tik ši sala gyvena
ma. Ten esama apie 4000 žmo
nių. .Jurininkus, plaukusius sa- 
lon, nustebino nepaprastas gy
ventojų augalotumas. Vyrai esą 
labai stambaus kūno, raume
ningi taip, kad iš kiekvieno 
raumens sveikata net trykš-

tajjji. Moterys lieknos, bet dai
lios. Pamatę atvykstančius 
svetimus žmones, gyvento
jai pradžioj baiminosi, bet 
greit 
nemaža 
matinės sąlygos, taip ir mity
ba saloj menka. Mintama žu
vimis ir kokosiniais riešutais. 
Salos vidurys kiek aukščiau pa 
kilęs. Ten ir pastatytas gyven
tojų kaimas. Sala pailgos iš- 

vaiždos apie 20 kv. kilometrų,

Pamatę
žmones, 

pradžioj baiminosi, 
apsiprato ir p 
vaišingumą. Kaip kli-

yra prie pat pusiatijo ir pri 
klauso Gilberto salynui. Lig 
šiol ji nė vienam žemėlapy ne 
buvo pažymėta.

Iš salų radusio laivo įgulu 
atsirado penketas jurininku 
panorėjusių “robinzoniškai 
pagyventi "nežinomoj saloj’

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

Rasta nežinoma sala

Net ir Špinakai Turi Būti Au 
ginami Rūpestingai...

Tas Pats Yra ir su Pienu

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų. 
Pardavinėjamas aptiekose.

Lydia E. Pinkham’s
Sanative Wash

Lydia E. Pinkliam Medicine Co. 
Lynn, Masu.

geriausiomis medžiago- 
Viena mėsos konservų 

pasikvietė 101 metų se- 
turką ir taip pavaišino jį 

kad vargšas 
Firma j j palai-.

Abu-Hasson 
vadinamas 

mirė, turė- 
To ilgo am-

konservais”, 
kapas s’utru-

šoferiai keikiasi, dūduoja, o 
išsigandęs ponas’ nežino kur 
dėtis. Judėjimas sustoja, ap
link renkasi žmonės, o polici
ninkai skuba tvarkyti. Tuo 
akimirksniu pasinaudoja kitas 
ponas, vedąs su savim didelį 
buldogą. Staiga šuo išsprunka 
iš pono rankų ir bematant įsi
kimba į aukštojo pono kelnes. 
Šuns savininkas’ stengiasi bul
dogą atitraukti, bet šis tik 
urzgia ir šturtina įsikandęs 
kelnes. Kyla sumišimas. Bet 
aukštasis ponas stovi visai ra
miai, nekreipdamas dėmesio Į 
plėšiantį kelnes šunį, ir išsiė
męs iš kišeniaus pluoštą lape
lių pradeda visiems dalinti. La
peliuose stovi parašyta: “Pir
kite kelnes tik pas X siuvėją, 
nes 
kaip

Nors ir sakoma, kad geogra
fiškų atradimų gadynė seniai 
pasibaigė ir nesą pasauly ma
žiausio žemės sklypelio, kurio 
nebūt mynusi baltojo žmogaus 
koja, bet tikrenybėj pasirodo 
visai priešingai. Beveik kasmet 
vis surandama jei ne nežino
mos žemės sritys, tai bent kas 
mažai ištirtose vietose ypa
tinga. Nesenai vienam ameri
kiečių laivo kapitonui visai pri 
puolamai pavyko rasti Ramia 
jame vandenyne didžiulę salą.

jos yra nesudraskomos, 
patys matot.”

SKAUSMAI
Ypatingi Moterims 

Periodiškas kentėjimas 
Galvos 

skaudėjimas 
Neuralgija- 

Neuritis 
Štai tikras 

palengvi
nimas!

kalboj 
firmos 

tada 
gimi-

suma-

prieš
vardą.
tekdavo
nėms.

Tačiau pasitaiko visai
gudrių visai nekalto po-' 

reklamų. Vienas’ New 
siuvėjas griebėsi tokio 

norėdamas save parek-

nių ir 
budžio 
Yorko 
šposo,
lamuoti. Aukštas, beveik dvie
jų metrų ūgio ponas stovi gat
vių kertėj vienam iš didžiau
sių New Yorko kvartalų, kur 
judėjimas yra milžiniškas. Jis 
norėtų pereiti gatvę, bet ne
drįsta, kadangi automobiliai 
eina nepabaigiama eile. Galų 
gale, Įsidrąsinęs šoka ir... pa
kliūva i automobilių sukurį.

amerikiečiai sumanė is- 
didelę krautuvę ir nuta

rė dėti po 50,000 dolerių. Bet 
prieš atidarant krautuvę rei
kalinga pasireklamuoti. Ta
čiau reklama turėjo būti savo
tiška, ptrt!rftt»kianti. Po ilgo 
galvojimo gudragalviai taip nu
tarė. Vienas paskelbsiąs, kad 
pametė 100,000 dolerių, o ant
ras, pasirėdęs angliakasiu juos 
rasiąs. Didžiausio New Yorko 
dienraščio redakcijon atėjo 
vienas ponas ir davė skelbimą, 
kad esąs pametęs 100,000 do
lerių. Radusiam žadąs duoti 
trečdalį sumos radybų. Prieš 
išeidamas iš redakcijos jis pa
reiškė, kad, žinoma, netikįs, 
kad šiais laikais butų dorų 
žmonių, bet jei iš netyčių at
sirastų radėjas, tai prašytų ji 
iššaukti telefonu, kad čia pat 
galėtų sąžiningą radėją atly
ginti. Ir iš tikrųjų: po kelių 
dienų redakcijon atėjo paiši
nas apdulkėjęs angliakasys,

Du

KAI galvos skaudėjimas laikys jus 
namie — ar mėnesinis laikas 

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

BAYER 
ASPIRIN

1 — 1 ......

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaua

i^PINAKAI ir kiti 
“gamtos padaryti” 

produktai yra “opus”. 
Kad extra geri jie bu
tų, jie turi būti užau
ginti ir atvežti extra 
rūpestingai. Tas pats 
yra ir su pienu.

Bowman’o Pienas, pavyzdžiui, yra pilnos 
Smetonos pienas, paimtas tik iš tų kar
vių, kurios perėjo griežtus Bowmano ty
rimus. Taigi jis yra extra geras jau pa
čioj pradžioj. Ir tas jo extra gerumas 
niekad nebūna pražudomas.
Nuo to laiko kai pamelžiama karvę iki pri
statoma prie jūsų durų, Bowman’o Pienas 
yra rūpestingai refrigeruojamas, kad išlai
kyti jo saldumą. Greitas, tiesioginis jo pri
statymas užtikrina jo šviežumą. Atvežtas 
į musų moderniškas, švariausias pilstymo 
dirbtuves, jis yra pasteurizuojamas ir au
tomatiškai pilstomas į sterelizuotas stikli
nes bonkas. Tai užtikrina visišką tyrumą. 
Pasekmė šio cxtra rūpestingumo yra ran
dama pačiame piene. Jus esate tikras, kad 
kiekvieną melų dieną jus gausite— 
ir gardžiuositės—pienu, kuris yra 
riebus Smetona, šviežias ir nepaly
ginamai geresnio skonio. Užsisaky- 
kit bonką Bowman’o Pieno šiandie.
Pamatysit patys kodėl jis yra po- 
puliariškiausias Pienas Chicagoje 
ir priemiesčiuose.

Bowman
DAIftY COMPANY

MILK
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai

Telefonas
Superior C800

ir Varškė

padarė jūsų
DVIEJŲ

AŠMENŲ BRITVĄ
(Senąjj ir naująjį modeli)
Geresne Britva

—arba pinigai grąžinami
•00 . 5f|Cuž dešimti Ww už penkes

Garantuotos
PROBAK CORPORATION 

o»
AvtoSlrop Sofoty Roior Co., Ine., N. Y. C

DEL ISIPIOVIMŲ IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną isipio- 
m|, žaizdą ar jsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

Buy gloves with what 
it savęs

NCra reikalo moKėtl 50c ar 
dauKlau. kad gauti trerą dantų 
koAele. LUterlne Tooth PaBto, 
didelis tūbas parsiduoda ut 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite bu taupu t i 
$3. už kuriuos galite nusipirk- ; 
ti pirfitinaitea ar kitą.
Lambert P h ar macai Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

$2.50

$1.50
Aptiekose -I5C,25C^

$3.00

.50

193 Grand Street

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........................
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr, J. Kvedaro.......
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti Šveikus 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 ........... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................................................59

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

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

Feen-amint
Laxativas

kurį jus 
kramtote kaip 

gumą.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos

ir

Tel. Republic 8899

BY WESTPHAD

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

0UR CyES
Night and Moming to keep 
tnem Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care** 
or "Eye JBcauty” Book

DbfL H. S,9 B. Oki« SuChiaftB

STAR DUST Copynght Mi<lwcst Feahire Service

■■niHiu

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

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 
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 
2 vai. po piet. Rašykite dėl nemokamo 5 
dienų gydymosi namie. Pilė Dept., 
S-M-S Health Institute, 1869 N. Damen 
Avė., Chicago.

(Apgarsinimas)

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijfrną 
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 daugel} metų ir išgydi 
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 5573

M. J. Kiras
3335 So. Halsted

Tel. Yards 6894

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tol. Prospect 2102

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

9. E. Cor. Archer and Central 
Tel. Prospect 8759
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

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

8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Ralsted St., Chi
caRo. IU. Telefonas Roosevelt 8500.

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

Orderiu kartu su užsakymu.

RINKIMŲ KAMPANIJA NEW YORKE

Gal nė vienoje vietoje Amerikoje šiemet rinkimų 
kampanija nėra taip gyva, kaip New Yorke. Kęturiuo- 
se kongresiniuose distriktuose to Amerikos didmiesčio 
ribose pastatė savo kandidatus socialistai: Norman 
Thomas, Heyvvood Broun, B. C. Vladek ir Jacob Pan- 
ken. Visi keturi labai gabus vyrai.

Ar bent vienas jų bus išrinktas į. kongresą, sunku 
pasakyti. Socialistų partijos organizacija yra palyginti 
silpna, ir ji beveik neturi spaudos, kuri galėtų lenkty
niuoti su milžiniškais kapitalistiškais dienraščiais. Bet 
tur-but niekuomet dar socialistų kandidatai nebuvo 
taip populerųs, kaip šį kartą.

Priežastis yra ta, kad New Yorko žmonės yra be 
galo pasipiktinę demokratų Tammany Hali korupcija. 
Jau iškilo į aikštę, kad keletas New Yorko teisėjų už 
pinigus yra pirkę savo vietas. Pats New Yorko meras 
Walker viešai prisipažino, kad miesto administracijoje 
yra taip įsigalėjęs graftas, jogei be piliečių pagelbos 
jisai nebepajėgiąs su šituo piktu kovoti.

Bet socialistai, ypač jų vadas Norman Thomas, 
yra daugiausia pasidarbavę tai korupcijai išvilkti į 
viršų. Todėl New Yorko žmonės pradeda žiūrėti į so
cialistus, kaip į vadus, kurie gali apvalyti politiką nuo 
supuvimo. Socialistų kandidatų prakalbos pritraukia 
dideles minias žmonių ir apie jas daug rašo net didžio
ji spauda, kuri socialistų idėjoms nepritaria.

Labai populerus New Yorke yra laikraštininkas 
Heyvvood Broun, kuris prieš keletą mėnesių įstojo į 
Socialistų partiją, įsitikinęs, kad pažangesnių žmonių 
pastangos “reformuoti” republikonus arba demokratus 
neturi jokio pasisekimo. Svarbiausias Brouno kampa
nijos obalsis yra kova su nedarbu.

Jisai turi daug asmeniškų draugų tarpe laikrašti
ninkų, artistų ir profesionalų, taip kad jo vardas yra 
nuolatos minimas spaudoje ir diskusijose. Aną dieną 
jisai davė auką republikonų kandidatui tame pačiame 
distrikte, kuriame jisai kandidatuoja, p-iai Ruth Pratt, 
pasiųsdamas jai garsiojo anglų rašytojo Bernard Shaw 
veikalą “Intelligent Woman’s Guide to Socialism” (In
teligentiškos Moteries Vadovėlis į Socializmą)!

Kaip visur, beje, taip ir New Yorke socialistams 
bando kaip įmanydami pakenkti komunistai. Jie keikia 
ir šmeižia socialistų kandidatus, tarytum Tammny 
Hali butų juos pasamdžiusi. Bet i sufanatikėjusių 
Maskvos davatkų riksmą mažai kas tekreipia dėmesį. 
Nusivylę kapitalistinėmis partijomis, New Yorko žmo
nės lapkričio mėnesį paduos už socialistus daugiau bal
sų, negu kada nors iki šiol, ir gal būt vienas, kitas kan
didatas praeis”! kongresą.

SENATORIAUS ANEKDOTAS

Thaddeus H. Caraway, Jungtinių Valstijų senato
rius iš Arkansas, laikydamas kalbą demokratų partijos 
valstijos konvencijoje, pasipasakojo, kaip jisai pavirto 
“eks-farmeriu”.

“Kai Woodrow Wilson buvo prezidentas”, sa
ko jisai, “aš turėjau farmą. Po Hardingo prezi
dentavimo man tepriklausė tik dalis turto. Paskui 
atėjo Coolidge, ir visa, kas man bepaliko nuo mano 
farmos, buvo tik aidas. Dabar gi, kai mes turime 
Hoover’o ‘prosperity’ gadynę, tai nuo mano farmos 
tėra tik atminimas.”
Kaip anekdotas, senatoriaus Caraway pasakaitė 

yra gana sąmoninga. Tik ją gali politiniai senatoriaus 
priešai atkreipti prieš jį patį. Juk iš to Arkansas de
mokratų šulo prietikių išeina, kad jam “prosperity” 
buvo tiktai tol, kol jo partija turėjo valdžią savo ran
kose. O kai tik atėjo valdžion priešinga partija ir de
mokratų politikieriai pražudė įvairius riebius “džia- 
bus” ir progą tuos “džiabus” dalinti, tai minėtasai se
natorius ėmė liesėti ir per dešimtį metų visiškai sulyso.

Nenuostabu, kad Arkansas oratorius pasiilgo lai
kų, kada demokratai valdė kraštą. Bet ar demokratų 
valdymas reiškia gerovę farmeriams, tai kitas klausi
mas. Ką demokratai yra davę farmeriams?

Demokratai yra tokia pat kapitalistų partija, kaip 
ir republikonai. Jiedvi abi kontroliuoja susiorganiza
vęs į trustus industrinis ir bankinis kapitalas. O tas 
kapitalas farmerius kaip tik ir skandina.

Užsisakymo kaina:
ChicaRo je — paštu:

Metams ..............  .*.......... $8.00
Pusei metu ..............................  4.00
Trims mėnesiams ....................  2.00
Dviem mėnesiam ............... «....... 1.50
Vienam menesiui ..........................75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija -------- ---------------- 3c
Savaitei ---- ---------------------- « 18c
Mėnesiui .......«............  75c
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paštu:

Metams ........................ «...—, $7.00
Pusei metų -----------  8.50
Trims mėnesiams .............. «... 1.75
Dviems mėnesiams ................... 1.25
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Taikos Siekiant
Internacionalas ir jo pastangos 

įgyvendinti taiką

Rašo Emile Vandervelde, So
cialistinio Darbininkų Inter

nacionalo pirmininkas
Keikia būti dideliais opti

mistais, kad internacionalinių 
santykių atžvilgiu rastume 
daugiau davinių mus raminan
čių, negu keliančių musų neri
mą.

Tiesa, Reino srities eyakua- 
vimas yra didelis laimėjimas, 
kuris buvo lygiai džiaugsmin
gai sutiktas anglų, belgų ir 
prancūzų socialistų, kaip ir vo
kiečių. Taip pat turi juk šio
kios tokios reikšmes ir tai, kad 
Ispanijoj yra nuversta diktatū
ra, kad fašistinė reakcija/ nepa
siekė savo tikslo ten, kur ji 
dar neseniai taip šėlo. Atsimin
kime ir tai, kad Londono jurų 
nusiginklavimo konferencija da
vė geresnių vaisių, kaip buvo 
tikėtasi. Tačiau šalia šių švie
sių taškų visose horizonto pu
sėse matosi dar daug tamsių 
šešėlių! Derybos dėl Saaro yra 
nutrauktos. Vokietijoj vietoj 
socialdemokrato Hermann Miu- 
llerio vyriausybės susidarė silp
na buržuazinė koalicija, kurios 
krypimas į diktatūrą rodo ne
paprastą jos bejėgiškumą. Val
džios silpnumas duoda galimy
bes įsigalėti nacionalinei reak
cijai. Balkanuose pinamos įtar
tinos intrigos. Musų draugai 
suomiai atsidūrė sunkių kovų 
akivaizdoj. Fašistinė Italija ir 
naujo nacionalinio bloko valdo
ma Prancūzija duoda viena 
antrai pamato stiprinti milita- 
rines jėgas. Praslinkus dešim
čiai metų po Pasaulinio karo, 
kalbama vėl apie karą; ir ne 
apie tolimo karo galimumą, 
bet apie čia pat gręsiantį pa
vojų.

Esant tokioms sąlygoms, kai 
kurie draugai, ką mes gerai 
žinom, klausia savęs, ar Inter
nacionalas daro viską, ką gali 
ir ką turi daryti demokratijai 
ir taikai ginti.

Prieš karą mes buvome silp
nos opozicinės grupės, ir, grę- 
siant tarptautiniam konfliktui, 
turėjome tik vieną kovai su 
juo priemonę — apeliuoti į 
viešąją nuomonę. Ši priemonė 
ir dabar tebeturi savo reikš
mės, tačiau draugai reikalauja 
iš Soc. Darb. Internacionalo 
energingo veikimo, tegu never
tina šios priemonės labiau už 
tai, ką Internacionalas kitų 
priemonių pagalba gali nuveik
ti ir ką iš tikrųjų nuveikia.

Pavyzdžiui, yra aišku, kad 
Saaro problemai laimingai iš
spręsti bendri musų draugų 
franeuzų ir vokiečių pasitari
mai turi didesnės reikšmės, 
negu tiesioginiai Soc. Darb. In
ternacionalo organizuojamos 
demonstracijos. Jeigu Balka
nuose kažkas vyksta, jei mu
sų draugai Vengrijoj baimisi, 
kad negrįžtų į sostą Habsbur- 
gai, tai šių įvykių rakto reikia 
ieškoti Paryžiuj ar Londone.

Ir jei tokioms sąlygoms 
esant nebuvo rengiama viešų 
susirinkimų, tai dar nereikia 
daryti išvados, kad Soc. Darb. 
Internacionalas elgiasi nepake
liui su savo nariais — atskirų 
šalių partijomis.

Kol' Anglijoj valdžia bus dar- 
biečių rankose, pasiremdami 
paskutinių mėnesių patyrimu, 
galime būti tikri, kad siekimai 
Europoj iššaukti priežastis pa
vojui arba susirėmimui bus 
laiku užgniaužti.

Bet, pasakysite, viso to už
pakaly stovi fašistinė Italija 
su savo akiplėšiškom pastan
gom iš bet kurios neaiškios 
padėties sau ką nors laimėti, 
surinkti apie save visas reak
cines jėgas, dideles ir mažas. 
O visų pirma yra dar karo pa
vojus, kyląs iš įtemptų Italijos 
ir Prancūzijos santykių, kurie 
ir seniau nebuvo geri, bet pa
staruoju laiku ypačiai pablogė
jo.

Mes neneigtam pavojaus rim
tumo, bet iš to dar neseka, kad 
karas neišvengiamai turi įvyk
ti: Ką dievai nori sunaikint, 
tą jie apakina.

žinoma, gali kartais atsitik
ti, kad duče, kuris mato po ko
jų nykstantį pamatą, vieną 
gražią dieną beprotystės paim
tas, kaip Napoleonas III, pamė
gins ieškoti laimės kare. Ta
čiau tie, kurie jį pažįsta, su
tinka su tuo, kad šalia mėgi
nio girtis ir masių aistrų iš
naudojimo jam netrūksta ir 
atsargumo. Pietųslavija yra 
tikra, gausianti iš Europos mi- 
litarinių jėgų paramą. O Itali
jos moralinis vienumas yra 
diktatūros sugriautas. Toks jė
gų neatatikimas yra perdaug 
aiškus ir matomas, ir jį mato 
pats Musolinį.

Turėdami tai galvoje, mes 
turime manyti, kad pavojus 
tik tada bus rimtas, kai fašis
tinė Italija bus neviena, kai 
ji galės tikėtis kieno nors pa
galbos, pavyzdžiui,* kad ir veng
rų reakcininkų arba Albani
jos gaujų vadų, — žodžiu, jei 
pavyktų sudaryti sąjungą su 
kitomis jėgomis, bijančiomis, 
kad jų triūsas pavieniui nie
kais nenueitų.

Tačiau ir čia mes galime 
šiek tiek nusiraminti, nes visi 
šia kryptimi Italijos darytieji 
bandymai, kaip atrodo, yra 
šaltai sutikti.

Tuo tarpu Vokietijoj social
demokratija laiko fašizmą už
gniaužusi ir yra stipriausia 
taikos tvirtovė. Todėl busi
miems Vokiečių rinkimams

Didelis skandalas 
mažoj valstybėj

Europos kurjozas. — Origina
liškas išsprendimas imigraci
jos klausimo. — Skandalas 
parlamente. — Išeikvojimas 
banko pinigų. — Nusigink
lavimo klausimas. — Santy
kiai su Vokietija. — Viaduz 
miestas.

Jeigu jūsų Europos žemlapis 
yra pakankamai didelis, tai, sa
ko Prescott Dennett, tarp 
Šveicarijos ir Austrijos jus gal 
surasite savotišką tašką. Tas 
taškas reprezentuoja Liechten- 
stein kunigaikštystę, kuri yra 
mažesnė nei bile vienas Šveica- 
rjos kontonas. Ta kunigaikš
tystė yra tikras Europos kur
jozas.

Per paskutinius dvyliką me
nesių kunigaikštystėj įvyko to
kių dalykų, kokių ji nepergyve
no per ištisus du šimtu savo 
gyvavimo metų. Pirmoj vietoj 
ten kilo imigracijos klausimas, 
kuris tapo labai originališku 
budu išspręstas. Antras įvy
kis,—-tai susekimas korupcijos.

“Dėde Šamas”, —kaip vietos 
gyventojai vadina amerikietį, 
jo žmoną ir sūnų, — nutarė 
pasišalinti iš triukšmingo Ame
rikos miesto ir apsigyventi ra
mioj vietelėj prie Alpų. Jie nu
sipirko nedidelę farmą ne
toli nuo Vaduz, kuris 
yra žaislinės valstybės 
sostinė. Farmoj amerkie- 
čiai pradėjo auginti ožkas ir 
galvijus.

Ramus kaimo gyvenimas 
amerikiečiams tiek patiko, kad 
jie nusitarė patapti mažytės 
valstybės naturalizuotais pilie
čiais. Senas kunigaikštis Jo
hanu, kuris valdė tą valstybę, 
prieš dvejetą metų pasimirė, 
būdamas 80 metų amžiaus. 
Valdžios vairas teko j u sunui, 
kuris dabar yra šešių dešimčių 
metų amžiaus.

Naujas kunigaikštis tvirtai 
pasiryžo laikytis senovės tradi
cijų. Kuomet amerikiečiai pa

yra teikiama reikšmes, toli 
peržengiančios vidujines poli
tikos ribas.

Taigi pagrindinis klausimas 
Vokietijoj, kaip ir visoje Eu
ropoj : kas nugalės artimiausiu 
laiku — demokratija, kurie sie
kia taikos, ar priešingos jė
gos, kurių pergalė reikštų ka
rą. Šiam klausimui išspręsti 
internacionalinės demonstraci
jos, kad ir kažkaip smarkios, 
neturėtų didelės reikšmės.

Dabar musų pareigos, ku
riom mes turime pirm visko 
pasiaukoti, yrą — suvienodinti 
socialistinę akciją atskirose 
valstybėse, dažnų pasitarimų 
pagalba užtikrinti atskirų so
cialistinių partijų bendram 
tikslui bendradarbiavimą, sten
gtis kas kart labiau vienyti 
darbininkijos jėgos ir visomis 
moralinėmis jėgomis remt tuos 
draugus, kurie dabar randasi 
priešaky kovos už demokratiją.

Ir štai, dabar tokius įvykius, 
kaip italų socialistų susivieni
jimą arba “Bundo” įstojimą į 
Soc. Darb. Internacionalą, rei
kia sveikinti, kaip tikrą laimė
jimą.

Musų draugai prancūzai, ko
vodami su Klemanso politikos 
atnaujinimu, — dirba taikai.

. Musų draugai vokiečiai ir 
austrai, kurie kaip tik dabar 
turi sunkiai kovoti, kovodami 
už darbininkų klasės teises ir 
demokratiją, — dirba taikai.

Ir musų draugai anglai, ko
vodami su Beavenbrooko ir 
Rothermereo imperializmu, — 
dirba taikai.

Iš jų kovos sąskambio, ko
vos visų socialistų, Internacio
nalas semia sau jėgas ir kūry
binę galią naują pasaulį sta
tyti.

davė prašymą pilietybei gauti, 
tai jis griežtai pasipriešino: 
girdi, praeityj" dar niekuomet 
nebuvo tokio atsitikimo, kad 
amerikiečiui butų suteikta pi
lietybės teisės. Todėl ir šį kar
tą jis negalįs senovės tradici
jų laužyti.

“Bet reikia neužmiršti to 
fakto, kad amerikiečiai turi 
daug pinigų”, kalbėjo kaimo 
atstovai. “Tie Amerikos dole
riai ir mums butų pravartu tu
rėti. Jeigu amerikiečiai ne
gaus pilietybės ir apleis musų 
šalį, tai kartu su jais išvažiuos 
ir doleriai”.

“Labai gerai”,, atsakė kuni
gaikštis, “mes Amerikos sve
čius padarysime Liechtenstein 
kunigaikštystės garbės na
riais.”

Tokiu budu klausimas tapo 
išspręstas taip, kad ir ožka pa
siliko sveika ir vilkas buvo so
tus.

Neužilgo po to kunigaikštis 
išyko į Vieną pasimatyti su 
akių specialistu. Kaip tik tuo 
laiku sostinėj Vaduz kilo skan
dalas. Tapo susekta, kad par
lamentas, susidedąs iš dvylikos 
narių, eikvoja pinigus.

Tačiau dar didesnis skanda
las kilo visai neseniai, kada 
paaiškėjo, jog “Liechtensteiner 
Landesbank” direktorius Franz 
Thony, energingas 34 metų am
žiaus žmogus, ir jo trys padė
jėjai užsiėmė visokiomis spe
kuliacijomis, naudodami visuo
menes pinigus. Daugiausia jie 
pinigų išeikvojo berengdami 
baterijas.

Kunigaikštis, žinoma, yra 
griežtai nusistatęs prieš tos rų- 
šies gembleriavimą. Priegtam 
bankas yra valstybės įstaiga. 
Kai tapo peržiūrėtos knygos, 
tai pasirodė, jog Thony su sa
vo prieteliais išeikvojo 1,500,- 
000 šveicariškų frankų arba 
$800,000. Tai buvo toks smū
gis, kuris sukrėtė valstybę iš 
pat pamatų. Kunigaikštystė 
nuo bankruto išsigelbėjo tik 
ačiū tam, kad kunigaikštis iš 
savo kišenės paklojo apie 750,- 
000 frankų.

Skandalas davė pakankamai 
medžiagos dviem mažyčiam ku
nigaikštystės laikraščiam. Kiek
vienas laikraštis atstovauja 
skirtingą partiją. Tarp savęs 
jie veda aitrią polemiką, kuri 
vyriausia susiveda prie kelio
nių. Vadinasi, polemizuoja 
bolševikiškai.

Po to skandalo vyriausybė 
tuoj turėjo pasitraukti. Paleis
tas tapo ir parlamentas. Nau
juose rinkimuose laimėjo opo
zicijos partija, kuri yra žino
ma kaipo Burger-partei. Ji su
rinko keliais tuzinais daugiau 
balsų, negu Volkspartei, kuri 
stovėjo prie valdžios vairo.

Bankininkai teisme nei ne
bandė užsiginti. Jie atvirai pri
sipažino, jog praspekuliavo 
daugiau nei pusantro miliono 
frankų visuomenės pinigų.

Politinis ir finansinis skan
dalas visai nustūmė j šalį “nu
siginklavimo” klausimą. Prieš 
penkias dešimtis metų Liech
tenstein kunigaikštystės vyrai 
turėjo tarnauti kariuomenėj. 
1866 m. per šešias savaites ji 
sumobilizavo net 91 kareivį. Ir 
dabar, kuomet kalba užeina 
apie karą, tai paprastai turima 
galvoj tas nepaprastas įvykis, 
kuris atsitiko prieš 64 metus. 
O kai dėl pasaulinio karo, tai 
jis visai nepadarė įtakos į ma

į E. T. A, Hoffman

i Velnio EliKsyras |
Vertė J. Pronskus

(Tęsinys)
Medardas netikėtai susitinka 
Aureliją ir didelis jo sujudi
mas bemažko neišduoda jo pla
no. Tik veidmainiškas pamal

dumas jį išgelbsti
šiais žodžiais baigė ReinhoL 

das savo pasakojimą, kurs ma
ne visokeriopai prikankino, ka
dangi tuo tarpu many kryžia
vosi įvairiausi priešginumai. 
Mano savasis aš, virtęs kapri
zingo sampuolio žiauriu žais
mu ir prasiskiesdamas į keis
tus pavidalus, plauke nesusto
damas juroj visų tų įvykių, 
kurie lyg pasiutusios bangos 
plūdo ant manęs. — Nebegalė
jau pats savęs' surasti! — Aiš
ku, kad Viktorinas buvo nu
verstas į bedugnę to paties 
sampuolio, kurs buvo pagavęs 
mano ranką, bet ne mano no
rą! Aš pareinu į jo vietą, bet 
Reinholdas pažįsta tėvą Medar
dą, parpokslininką Kapucinų 
vienuolyno .. ryje, ir as jam 
esu tikrai tas, kas esu! —Bet 
santykiai su baronesa, kuriuos 
palaike Viktorinas, pareina 
ant mano galvos, kadangi aš 
esu Viktorinas. Aš esu tas, 
kas esu, pats sau neišaiškina
mas spėjimas, su perskeltu sa
vo aš!

Nežiūrint savy siautančios 
audros, man pasisekė išlaikyti 
kunigui pritinkamas' ramumas 
ir toks stojau prieš baroną. Jį 
radau esant metuose vyrą, te
einu išgesusiuose bružuose bu
vo dar žymu nepaprasto pilnu
mo ir pajėgos. Ne, senatvė, 
bet susikrimtimas ištraukė 
raukšles per jo plačią, atvirą 
kaktą ir baltai nudažė garbi
nąs. Nežiūrint į tai visoj jo 
kalboj ir visame užsilaikyme 
reiškėsi giedra ir linksmumas, o 
tai kiekvieną į jį traukte trau
kė. Reinholdui atrekomenda- 
vus mane tuo, kurio atsilanky
mą buvo baronesa pranešus, jis 
pažiurėjo j mane perveriančiu 
Žvilgsniu, kurs vis darėsi prie
lankesnis Reinholdui pradėjus 
pasakoti, kaip jis dar pirm ke
lių metų girdėjęs mane Kapu
cinų vienuolyne.,„ ryje sakant 
pamokslą ir įsitikinęs dėl mano 
retos iškalbingumo • dovanos. 
Baronas atvira širdim ištiesė 
man ranką ir tarė, kreipdamosi 
į Reinholdą: “Aš nežinau, mie
las Reinholdai! kaip tai ypatin
gai man pasirodė šio gerbia
mojo pono veido bruožai pirmą 
sykį užmetus akį; jie iššaukė 

žytę šalį, —ten ramybė pasi
liko nesudrumsta.

Santykiai tarp Vokietijos ir 
Liechtenstein tebėra įtempti 
nuo to laiko, kai Bismarck’as 
užmiršo į 1866 m. padarytą 
taikos sutartį įtraukti kuni
gaikštystės vardą. Pravartu 
čia bus pastebėti ir tai, kad iš 
visų vokiškai kalbančių valsty
bių Liechtenstein užsiliko vie
natinė monarchija.

Beveik visi tos kunigaikštys
tės gyventojai—kurių priskai- 
toma keli šimtai — važinėja 
dviračiais. Dauguma Vaduz 
miesto gyventojų turi mažytes 
formas, kur jie augina ožkas 
ir karves. Susitikti svetimša
lį kunigaikštystėj yra didelė 
retenybė.

Visoj “šalyj” nėra nei vieno 
geležinkelio. Tiesą sakant, jo 
nei nereikia: per porą valandų 
ir pėsčias gali pereiti kunigai
kštystę. Tačiau automobiliai 
pasiekė ir tą kampą, — jų ten 
randasi du ar trys.

Vaduz turi porą bažnyčių ir 
kunigaikščio palocių, kuris ta
čiau nepasižymi puošnumu. 
Kitų gyventojų namukai yra 
labai paprasti ir neturi moder
niškų parankumų. Visoj sosti
nėj nėra nei vieno viešbučio. 
Pats kunigaikštis daugiausia 
laiko praleidžia Vienos kavinė
se.—K. A.

atsiminimą, kurio aiškiau jo
kiu budu nebegaliu atsiminti.”

Man rodėsi, kad jis ištars: 
tai yra Viktorinas, nes stebė
tinu budu man tikrai rodėsi, 
kad aš esu Viktorinas. Jaučiu 
kaip kraujas gyslose smarkiau 
plaka ir bekildamas kaitino 
man veidą. — Tikėjau Rein- 
holdu, kurs mane pažinojo tė
vą Medardą esant, nors tai 
man rodėsi melagystė: niekas 
nebegalėjo išaiškinti mano su- 
mišusios padėties. Baronas no
rėjo, kad aš tuojau susipažin
čiau su Hermogenu, bet jo nie
kur nebuvo galima rasti. Kai 
kurie matė jį išeinant į kalnus 
ir dėlto nesirūpino, nes jis tuo 
budu daug kartų ištisomis die
nomis dingdavo. Visą dieną 
praleidau drauge su Reinholdu 
ir baronu, ir pamažu, taip su
sipratau pats su savim, jog 
vakarop jaučiau pakankamai 
drąsos ir pajėgų drąsiai pasi
tikti visus prietykius, kurie 
rodėsi manęs laukiau. Vidunak
tį atidariau portfelį ir įsitiki
nau, kad tikrai tai buvo Vik
torinas, kurs' sutriuškintas gu
lėjo bedugnėj, bet jam rašytie
ji laiškai buvo tiek paprasto 
turinio, kad iš jų nė per raidę 
negalėjau pažinti jo artimesnių 
gyvenimo santykių. Del to dau
giau nesirūpindamas nuspren
džiau, kai baronesa parvažiuos 
ir mane pamatys, elgtis visai 
taip, kaip sampuoliš norės. — 
Jau kitą rytą visai netikėtai 
grįžo baronesa su Aurelija. Aš 
mačiau abidvi išlipant iš veži
mo ir su baronu ir Reinholdu, 
kurie jas pasitiko, einant j rū
mų portalą. Neramus vaikš
čiojau po kambarį, keistų nu
jautimų apniktas. Neilgai tru
kus buvau pakviestas nueiti j 
apačią. —Baronesa atėjo man 
priešais— graži, žavėjanti mo
teriškė, dar pilname žydėjime. 
—Mane pamačiusi ji kaip tai 
ypatingai sujudo, jos balsas 
drebėjo, vos begalėjo žodį su
rasti. Jos aiškus sumizgimas 
pridavė drąsos, aš drąsiai pa
žvelgiau jai j akis ir vienuoly
no papročiu ją palaiminau — 
ji išbalo, ji turėjo atsisėsti. 
Reinholdas pažiurėjo į mane, 
visai linksmas ir patenkintai 
šypsodamas. Tame akies mirks
ny atsidarė durys’ ir įėjo ba
ronas su Aurelija.—

(Bus daugiau)

Garsinkitės “N-nose”
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CHICAGOS 
ŽINIOS

kėlusi, lai banditai bų^q ir ją 
“susiareštavę”. Visiems namiš
kiams grįžus, plėšikai susivarė 
juos į svečių kambarį, atėmė 
iš Mrs. Janeliunas jos du žie
dus, vertės $1100, iš jos vyro 
Jancliuno paėmė $38, iš Rude
lio $22 ir iš Valavičiaus $47.

Vagys apiplėšė Jane
liunų šeimyną

Naktį į sekmadienį būrys plė
šikų užėmė Julijaus Janeliuno 
rezidencijų, 6338 South Mozart 
gatvėj ir visą šeimyną apiplė
šė, atimdami $1100 vertės bran
genybių ir $107 pinigais. Jane
liunas yra automobilių parda
vimo proprietorius, 3222 South 
Halsted st.

Du plėšikai dar iš vakaro už
valdė namus, areštavo tris ras
tus namie šeimynos narius, ta
da laukė kol sugrįžo šeši kitil 
šeimynos nariai. Vadinasi, va
gys laikė okupavę Janeliunų 
namus ligi pačiam pusiaunak
čiui.

Po to linkėdami namiškiams la- 
’bos nakties vagys susėdo į au
tomobilį, kurs su trimis kitais 
banditais laukė gatvėj, ir nu
važiavo.

Sergantis lietuvis 
apsinuodino

Pereito sekmadienio rytą, 
rugsėjo 14 d. anksti per klai
dą išgėręs kokių tai deginan
čių skystimų, apsinuodijo lie
tuvis James Lukavičius, 1527 
49 et. Cicero. Jis gyvena su 
kitu lietuviu. Kitas dirba nak
timis. Lukavičius sirgo ir pa
likęs vienas, atsikėlęs ėjo ko
kių nors vaistų jėškoti, ir per 
klaidą išgėrė kokia tai rūgštį.

^3500 Douglas blvd., kurs veU 
jkia jau 28 metus, šį rudenį pra
deda tokį veikimo programą: 
Meno mokykloj (Institute Art 
School), kurią vadovauja Emil 
Arminas, mokinama piešimo, 
tapybos ir kitokių meno šakų; 
keturių metų high school duo
da vakarinius kursus darbinin
kams; atidaromas vaikų teatras 
su šokių kursais; rengiama ei
lė rimtų lekcijų ir debatų, ku
riems kviečiami tokie žmones, 
kaip Clarence Darrow, Scott 
Nearing, Paul U. Kellog, Ro- 
bert Morss Lovett, Shcrvvpod 
Eddy, Normali Thomas ir kt.

Ko galima išmokti va 
karinėse mokyklose

Pradinės mokyklos dalykai.
Lietuviai pasinaudokete!

— pagarsėjęs visame pasaulyje

Janeliunų adoptuotas sūnūs 
Viktoras, 16 m. ir duktė Jo- 
sephine 12 m. skaitė lekcijų 
knygas sėdėdami basemente. Ja- 
neliuno motina, Johanna, 65 m. 
amžiaus, miegojo kitame kam
bary. Tai liek ir buvo namiš-

Pašaukus telefonu, p. Eudei- 
kis pasiuntė savo ambidance 
vežimą, skubiai nugabeno ligo
nį į Francis VVillard ligoninę. 
Ten ligoniui išpumpavo vidu
rius ir dabar yra pilna viltis, 
kad pagys.

kių tuo tarpu.
Vaikams beskaitant plėšikas 

su šaudykle prikišęs savo vei
dą prie lango pareikalavo ati
daryti duris. Viktoras grasina
mas duris atidarė, tada įėję 
du banditai jį su sesere nu
varė į viršų ir laikydami juos 
areštuotus,^ laukė taip ilgai, kol 
tik kiti šeimynos nariai sugrį
žo, būtent pats Janeliunas, jo 
žmona Olga, jos tėvas VVilliam 
Rudelis iš Melrose Park ir Mr. 
su Mrs. George Valavičiai su 
duklere Butą, 7 metų, taip pat 
iš Melrose Park.

Pasidarykit saulės 
atsargos

Sveikatos kom. Kegel pareiš
kė, kad dar tik trys savaitės 
liko, kuriose galima gauti “ge
rų ultra-violetinių spindulių 
oro”, tad ragina vysus kuo- 
daugiausia pasinaudoti, kad su
sidarius kūne saulės spindulių 
atsargą žiemai.

Suėmė 25 opiumo rū
kytojas

Prieš jiems sugrįžtant seno
ji Mrs. Janeliunas buvo atsi-

MADOS
šeštadienį federaliniai narko

tikų agentai areštavo 25 žy
mius asmenis, tarpe kurių dau
guma jaunų gražių moterų ir 
merginų iš “society” ir viena 
net Miami Beach gražuolė lai
mėtoja. Rasta opiumo ir pyp
kių, moterys apsvaigę, šilkų py
jamose. Be to keli žymesni 
gengsteriai, narkotikų statyto
jai su kriminaliais rekordais, 
(asta taip jau skaičius šautu

vų. Keturios dešimts areštų dar 
laukiama.

Dar jaunas o jau “pasi
žymėjęs”

Vakar Evanstonc pašautas 
Lucius Scheidish, 18 metų, iš 
1730 Dempster st., jau apį- 
plėšęs 30 gazolino stočių, laike 
vieno mėnesio.

Sąryšy su vaistininko Fidel- 
ke nužudymu areštuoti Peter 
('ristino su jo pačia iš Chicago 
Heights, Walter Adams arba 
Zolovvinski, 1507 Polk st. ii 
John Clark.

Kaip veikia Chicagos 
žydai

žydų Liaudies Institutas
(Jevvish Peoples Institute),

$A^ E PRlCf 
40 YEARS
2į ouncej f ar Zįcents

purę

If/T'BAKINC 
lWP0WDER 
erricient

IT’$ DOUBLE ACTINC
MILLIONS* OF POUNDJ UfEO BY 

OOP COVtRNMlNT

Pinaud’s
Shampoo

Palieka jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
jūsų pardavėją, arba 
prisiųskite 60c už pilno 
didumo bonką.—Pinoud, 
Dept. M„ 220 E. 21 8t„ 
New York. (Sempelio 
bonkutč dykai).

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

Akių Gydytojai

Lietuviai Gydytojai
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- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

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

lvalr jai.
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

’ rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
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. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:30 it nuo 7 iki 10 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

2660 — Kiekvienai moterei “tin
kanti sporto suknelė. Be tokios 
suknelės nei viena moteris negali 
apseiti. Ji reikalinga kur nors iš
einant arba kokiai rimtesnei pro
gai. Sukirptos mieros 16, 18, taip
gi 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
ruduotą blahkutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti aavo vąrdą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
MHkymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 9o. 
Halsted St., Cfricago, III.
f —------------------

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III- ;
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No--------.........
Mieros .................. ....... per krutinę

(Vardus ir pavardi)
............... •••—•• 1

(Adresas)

(Miestas ir valst.) ,;
L a_-.ru--------uinru-------------------------- ---  T**** p " "■*****"■ •

DOMINIKAS SIPA1TIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 14 dieną. 10:20 valan
dą ryte. 19 30 m., sulaukęs 48 
m. amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Smilgių parapijoj. Paliko dide
liame nubudime žmoną Elzbietą, 
du sūnūs — Antaną ir Kazimie
rą ir dvi dukteris — Oną ir Stel- 
lą. dėdę Vincentu Klevicką ir 
švogerį Antaną Yukdoną, o Lietu
voj motiną ir 3 brolius ir 
giminės. Kūnas pašarvotas ran
dasi 105 24 Indiana Avc., Rose- 
land.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
rugsėjo 17 dieną. 2 vai. po piet 
iš namų bus' nulydėtas į Lietu
vių Tautiškas kapines.

Vist A. A. Dominiko Sipaičio 
giminės. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame.

Žmona. Sūnus, Dukterys, 
Dėdė, Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Harrison teknikos mokyla, 
Marshall Boulevard ir 24 st. at
sidaro šį pirmadienį, rugsėjo 15 
d. Mokslas dykai. Lekcijos va
karais.

Teknikos dalykai: Spaustuvių 
darbas,- linotype ir rankos rin
kimas. Architektinis braižymas. 
Mašinų braižymas. Mekaniškas 
braižymas, braižymas ant meta
lo lapų. Braižinių skaitymas ir 
vertinimas. Elektra. Įrankių ga
minimas. Mašinų dirbtuvės. 
Medžio darbai. Automobilių in- 
žinai.

Komercijos dalykai: Diktavi
mas ir sekretoriaus darbas. 
Knygvedystė. Biznio aritmetika. 
Knygvedyste ir B iii ings maši
nos. Komercijos korespondenci
ja. Komercijos įstatymai. Pirk- 
lyba ir garsinimas. Mašinėle ra
šymas.

Akademiški dalykai: Algebra. 
Geumet ri j a. Tr igonometri j a.
Anglų kalba. Francuzų kalba. 
Chemija. Ispanų kalba. Gimna
zija -vyrams. Gimnazija mote
rims.

Namų ruošos mokslas: Rūbų 
siuvimas. Siuvinėjimas. Skribe- 
lių darbas. Papuošalų darbai. 
Virimas.

Elementariškos ir ateivių 
klasės: Anglų kalba ateiviams.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Phone

Hemlock 9252

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

Graboriai
Teįefonas Yards 1138

Stanley P, Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia DoAfrai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

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 46th St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

ir Akinių Dirbtuvė
West 35th St

Ofisas

756
kampas Halsted St. 

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

Ofiso Telefonas Virginia 0036 
Rez. Tel. Ven Buren 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto 11d 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
0 Iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

nų, Namų ofisas North Side
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas'. 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

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

Tel. Lafayette 4146v

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

K. GUGIS
ADVOKATAS ' 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 14 dieną, 5:45 valan
dą ryte, 19 30 m., sulaukęs 4 5 
m. amžiaus, gimęs Šildės parapi
joj, Raseinių apskr.

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, IH.
Tel. Cicero 5927

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Dr. JOHN SMETANA

Optometristas
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Paliko dideliame 
draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas. 
Butkaus koplyčioj, 710 
St.

nuliudime

randasi
W. 18th

Loidotuvės įvyks pirmadieny, 
rugsėjo 15 dieną. 2rą valandą 
po pietų iš Butkaus koplyčios bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Kesulio drau
gai ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę

Draugai ir "Pažystami.

Laidotuvėmis rūpinasi Antanas 
Jackis.

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

FRANCIŠKUS BARDAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 13 dieną, 3:30 valandą 
ryte. 1930 m., sulaukęs 67 metų 
amžiaus, gimęs Šilalės parapijoj, 
Raseinių apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas randasi But
kaus koplyčioj. 710 W. 18th 
St.

Apie laidotuves bus pranešta 
vėliau.

Visi A. A. Frančiškaus Bar- 
dausko giminės, draugai ir pažįs- • 
tatmi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Draugai ir Pažįstami

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Butkus Co.. Telefonas 
Canal 3161.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

-------—

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street,
Room 1701 Tel. Randolph 0881 
Valąndos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S; Halsted St. tel. Victory D562 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697 
3315 South Halsted St.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
T elefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių 
1801 S. ASHLAND AVENUE 
PJatt BJdg., kamn. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

Dentistas
Persikėlė į naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.

Šalimai Depositors Banką 
skersai gatvės nuo 

Peoples Banką 
arti Ashland Avė.

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas

127 North Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas 

52 Easf 107th St.
Kampas Michigąn Avė. «. 

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

J. Lulęvičius
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. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS
GRABORIUS CHlCAępJ

LaidOftivėse 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

A. L. Da vidonisJM. D 
4910 So. Miehigan Avenue 

Tel. Kcnvvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio. 
■■I I ■ I . Į I.. ■■ —1 ■ ■■■■■■■> — ■ ■ ■ ■■

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6 64 0 So. Mapleioood Tloe.

Telefonas Republic 7868

Tel. Drexel 6323

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

CHICAGO. ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tęl. 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.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukce Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3202

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Wc8t Washington Street
Cor. Washington and Clark Sis.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St.

Tiktai pagal autattį 
Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell SL
Tel. Republic 9723 j
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Milžinai Žemėje

skui statome paminklus, kai- 
kuriuos skaitome žmonių rasės 
išganytojais, o daugelio tokių 
kaulai subirėją tolimuose kraš
tuose, savųjų užmiršti, sveti
mųjų nežinomi.

Kareivos atrado lietuviams 
naują žemę

Kareivų šeimyną neperdėda-
Musų pionieriai tolimose šalyse Imas vadinu pirmais lietuvių 

-----------  . pionieriais tolimame Meksikos 
Ar skaitėte vieno norvego Įlankos pakraštyje. Jų pavyz- 

autoriaus naują knygą “The džiu, nereikia daug pranašau- 
Giants in the Earth?” žinoma, ti, neužilgo paseks daug daug 
neskaitėte, tuo labiau, kad tai lietuvių. Jiems bus jau leng- 
rašyta ir aprašo vargus ir kan- viau, dėlto, kad pirmųjų pio- 
čias mus mažai interesuojan- nierių ašaros, prakaitas ir pa
čios tautelės pionierių į Suv. tirtis bus usnis ir dyglius pra- 
Valstijų vakarines ir pietines skynę ir kelių pralaužę. Pu- 
tolybes. Kaip jie keliavo žemės siau užnuodyti “back of the 
keliais, primityviais vežimais, yards” atmosferos lietuviai ka- 
nežinomais tyrlaukiais, jėškoda- da nors pradės dairytis svet
ini naujų vietų kolonijoms, kaip kų, laisvų, vaisingų lygumų, ir 

kelionės sun- trauks ten, kur kelias jau bus 
ir tapo pa- pralaužtas. Panašios lygumos, 
tyruose, ko- rodos, zbus Rio Grande Valley, 
ir skausmai Texas, apie kurią žadu ateity-

jų kūdikiai mirė 
kenybių nepakėlę 
laidoti žiauriuose

• kie nauji vargai 
pirmuosius kolonistus lankė to-|je plačiau parašyti.
Urnoj padangėj, Jru )ygiai metni> kajp Karei.

Tai kiti apie savuosius rašė, vos išsikėlė į tą Rio Grande 
Bet ar mes paklausėme savęs, lygumą. Kiek pajėgdami nusi- 
kaip atsirado lietuviai tolima- pirko nuosavios žemės. Kita 
jame Pacifiko pakrašty, Britiš- tiek pasinuomavo. žemė gera ir 
koje Kolumbijoje, Santa Bar- dėkinga ir už kiekvieną prakai- 
bara apylinkėse, Texas, New to lašą žada užmokesnį. Prasi- 
Mexico? Ak, jų gyvenimo ke- deda sunkus, bet malonus dar
bai ir pergyvenimų rekordai tik bas ant tos brangios žemės, kū
jų pačių širdyse užrašyti ir tosĮri mus visus nešioja ir maiti- 
širdys tyliai, -be reklamos 
si su savim į amžinastį 
gyvenimo knygas.

Tačiau didesnis įvykis 
moję kolonijoje kartais ir muši svetima šalis, 
pasiekia, ypač kada musų ry- skyrimas nuo savųjų. Bet kur 
šiai su atsitolinusiais pionie- lietuvis ras didesnę laimę, kaip 
riais nėra dar galutinai nutru- savo taikioj šeimynoj dirbda- 
kę. Kartais tragedija, įvykusi mas pilkąją žemelę.
už tūkstančių mylių ir mus Pa' Nauja žemė pirkta brangiomis 
siekia, ir mes pasijuntame te- aukomis
besą tampriais brolybės ryšiais 
susirišę su giminės krauju, iš
blaškytu po i 
naujojo pasaulio tolius.
Pionieriai skina kelią i ateitį

Turiu galvoj vieną naujausį 
įvykį, net musų Chicagą paju
dinusį. Tai yra Antano ir Kot
rynos Kareivų šeimynos trage
dija. Ne dėlto čia rašau, kad 
turėčiau tikslo rausliotis po jų 
širdžių žaizdas ir ne dėlto, kad, 
kaip pas mus esti, — apie vie
nus kalbame ir rašome perdaug, 
apie kitus nieko. Dėlto, 
Kareivų likimai man labai 
kiai primena tų norvegų 
mes Milžinų” dalį.

Gyveno Chicagoj, gėrėdamie
si skaitlingi) artimų ir draugų 
prisirišimu. Tėvas, motina, duk
tė ir sūnūs, šeimyna pavyz
dinga, šviesi, visų mylima ir 
paguodojama. Vienintelius du 
vaiku išauklėjo kiek tik musų 
gadynei prieinama, kad butų 
savo tautai ir savo gimtajai 
šaliai naudingi ir pavyzdingi. 
Vaikai tokie buvo. Tėvai gėrė
josi. Lietuvių kolonija tikėjosi.

Likimas pasiuntė Kareivų šei
myną toli, toli iš Chicagos, nuo 
savo artimųjų. Pasiuntė pio
nieriais į tolimą, svetimą ir 
mums ligi šiol nežinomą Texas 
valstiją, už tūkstančių mylių, 
kur “varnas kaulo nenuneša”. 
Apleidę biznį ir ryšius, iškeliavo 
farmeriauti.

neša- na. Vaismedžių kaupimas, bal
savo vių, tomačių, kopūstų, ridikė

lių ir kt. sodinimas. Naujos są- 
toli-| lygos, dar nepriprastas oras, 

vienuma, atsi-

čiame pražydime, savo ūkyje 
žaidžia su montekristo šautu
vais. Tėvas sako: Tai buvau 
nupirkęs vaikams Kalėdų dova
nų. Nors Texas Kalėdos nežy
mu, nes tuo laiku sėjamos bul
vės ir sodinami tomeičiai, be; 
šventėme senu papratimu...

Tegul jums, kančios bičiuliai, 
musų bus toks linkėjimas: 
Aukštai širdis ir galva! Dau
gelis kenčia, tik ne visus gir
dime. Jei tokia dalis, bukite 
pavyzdžiu .milžinų kančioje, 
kaip esate pavyzdžiu žemės 
meilėje, žmogaus didybė yra jo 
dvasios tvirtybėje. J. P.

Smart moteris

NAUJIENOS, Chicago, III. 
bet dažnai dar pasijuokia, tac 
nieko nuostabaus, kad dauge
lis nukentėjusių kriaučių pra
deda šaltai žiūrėti į uniją.

Vyras tai mat -vis vyras

Andai trys mergaites kokių 
10-11 metų vežėsi ratukais na
mo ledų, bet bevažiuojant joms 
šalygatviu, ratukai apvirto ir 
ledų gabalas išlėkė iš ratukų. 
Ko mergaitės nedarė, bet ne
pajėgu ledą į ratukus įkelti. 
Mergaitėms pasidarė
striokas, ir abidvi pradėjo verk
ti.

Jų laimei atmaršavo trys ber
naičiai, basi, murzini, apiplyšę, 
ir matydami, kad mergaites 
patiko nelaimė, vienas iš jų nu- 
sispiovė, krutinukę pastatė, ran- 
kovikes pasiraitojo ir šoko prie 
ledo gabalo, pakėlė, įmetė į ra
tukus ir paleido juoktis: žiūrė
kite, koks aš, kaip tikras Šar
kis. Mat vis tik vyras!

1 Northsidietis.

tikras

ugs

kunigų mulkino tamsių žmone
lių minias ir pakaitomis rinko 
aukas. Bet jiems nė vienas 
liasvamais nekėlė triukšmo, ži
noma, jei kas butų tik vieną 
žodi ištaręs, tai kunigai su da
vatkomis savo butų gyvų į 
pekla nuvarę. Gal Amerikoj 
tokių atsitikimų nėra?”

kietą reikia užsimokėti, taip 
klebonas po bausme prisakė.

Pereitų rudenį statė svetai
nę prie airišių bažnyčios. Visi 
lietuviai gelbėjo statyti, dirb
dami dykai. Klebonas ant pa
mokslo pasakė, kad svetainė 
bus visiems ir visi galėsite 
rengti sau pares, vestuves. Bet 
taip sake tol, kol pastatė. Kaip 
pastatė, tad į vidų neleidžia už 
dyką nė pažiūrėti. Kurie lie
tuviai norėjo gauti salę ba
liams arba parems, reikėjo mo
kėti po 15.20. Ir tai ne visi ga
li gauti, tik tie, kurie eina į 
bažnyčių. Bet ir tie, kur į 
bažnyčių eina, būna airišių pa
juokiami “polak”, “lugan” ir 
kt. Musų broliai lietuviai $ęr- 
daug tamsus yra, kad nemato, 
kaip juos begėdiškai išnaudoja.

—Reporteris.

CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-PaHkoloH

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $306.00 
J. NAMON & CO. 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. yVestelm Avė.

Tel. Grovehill 1038

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

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jųa atmokate mažomiz minėtino
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame morgičiui ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marahfield Ava.
------- O-------

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visados sutąupįsi daug išlaidų

Perkam Moftgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Pad^om davernastes ir Pirkimo bei 

Padavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmingumo.
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

Mrs. Mariau Janulevičienė, 23 
metus buvusi chicagietė, šiomis 
dienomis nusipirko kotelį Wood- 
boro, Wis. Kotelis yra prie pat 
didelio ežero kranto, turi 15 
svečiams kambarių; ežere yra 
laiveliai, viešbučio nuosavybė; 
labai graži apylinkė, kur vasa
rų lankosi daug svečių. Apylin
kėje gyvena daug lietuvių.

Mrs. Janulevičienė yra atva
žiavusi iš Lietuvos prieš 24 me
tus. Pagyvenus metus Bostone, 
Mass., ji atvažiavo į Chicago, 
kur ir ištekėjo už p. Janulevi- 
čiaus. Išgyvenę šeimynos ry
šiais 22 metu, prisigyveno 5 
vaikus: 3 sūnūs ir 2 dukteris. 
Vyriausioji duktė Sofija yra jau 
4 metai ištekėjusi ir turi vie
nų vaikų. Janulevičiai gyveno 
turtingai ir pavyzdingai. Bet 
prieš 5 metus įsimetė į namus 
‘'trikampis”. Mrs. Janulevičie
nė, kuri atrodo gana gerai ir 
energingai, sako: Daug sykių 
išpyliau kailį tai namų laimės 
griovikei, bet nieko negelbėjo, 
ir dėl tos šventos ramybės da
viau vyrui perskyras. Turtu pa
sidalinę. Taip jau pasidalinę ir 
vaikais: Vienas sūnūs teko vy
rui, o kitu du sunai ir jauniau
sioji dukrelė likosi su motina. 
Vyras jau esąs apie 57 
amžiaus.

Laiškas iš Lietuvos

Iš

North Side
Humboldt Park apylinkės

----- o-----
Paskolos suteikiama i viena diena 

2-RI MORGIČIAI
6 Nuošimčiai 

Mes perkame real estate 
kontraktus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.60 

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. I^favette 6738-6716 - " -o—-

Lie- 
laiš- 
kur

kad 
betParvažiavus iš lietuvių kriau

čių smagaus ir linksmo išva
žiavimo, ir sustojus ant Le 
Moyne st. ponia P. ir ponia ž. 
išlipo iš automobilio. Tuo tar
pu prieina p-lė G». ir paleidžia 
ponios P. adresu tokius žod
žius, sakydama “Kodėl tamsta 
mane vadini kreivakoje?” Po 
trumpų argumentų ir ponia ž. 
įsimaišė ir sako panelei “kad 
aš tau duosiu i valgomąją”. P-lė 
A. G. pasiūlymą priima ir po
nia ž. nebegali atsisakyti nuo 
pasiūlymo, ir paleido vienų ypą 
į p-lės veidelį, kad net miltai 
nudulkėjo. Užbaigusios vienų 
raundą moterys tęsia pasikal
bėjimą dėl antro raundo. Bet 
boksą sugadino vienas ponai
tis iš publikos, sakydamas kad 
vieno raundo visiškai pakanka. 
Moterys susitarė pakartoti 
rungtynes kitų kartų, kada ma
žiau publikos bus aplinkui.

Publika visiškai patenkinta 
nemokamu teatru, skirstėsi juo
kaudama, kad jau ir Humboldt 
parkas patapo moderniškas 
sporto rungtynėmis ir dar ko
kio sporto, kad nebe vyrai, o 
moterys boksuojasi.

Žvirblis.

Viena chicagietė gavo iš 
tu vos, Tauragės apskričio, 
ką nuo savo giminaičio, 
jis be kitko rašo:

“Sakau širdingų ačiū, 
žadate parsiųsti knygų,
klausimas, kokiu budu Tamstai 
galėsiu atsilyginti, nes juk 
knygos ir pinigų kainuoja, tai 
tas man labai nelinksma, kad 
turiu išnaudoti kitą.

Pas mus mokslo aiškumų 
platinti yra labai sunku, nes 
tuojau klerikalų lyderiai kiša
si. Čia aprašysiu vieną kleri
kalų užpuolimą ant musų. Tai 
atsitiko rugpiučio 3 d., šių me
tų, Tauragėj.

Padaviau prašymą ir gavau 
iš valdžios leidimą surengti va
karėli—gegužinę su paskaita ir 
prakalbomis. Leidimą gavau 
tik vakarėliui, bet paskaitai ir 
prakalboms nedavė. Tai suren
giau gegužinę Tauragės dvaro 
sodne, ant Juros upes kranto. 
Gegužinė prasidėjo apie 2 vai. 
popiet. Publikos buvo gražios, 
bet atsitiko nelaimė. Jaunimui 
pasilinksminus pradėjome lai
kyti prakalbas ir paskaitas. 
Man laikant paskaitą apie še
šiolika Kristų ir jų ypatybes, 
tuojau apšaukė mane ir mano 
draugus komunistais, tuoj kilo 
sumišimas, atvyko policija su 
klerikalų lyderiais ir pareiškė 
protestą. Mus areštavo kaip 
“komunistus” ir administraci
niu budu mane nubaudė 150 
litų pabaudos. Mano draugus 
nubaudė, vieną ant 100 litų, 
du po 50 litų, ir tuojau gavo
me įsakymą, kad pabaudos bu
tų apmokėtos per vieno mėne
sio laiką. Negalėj ome nė au
kų rinkti, viską reikėjo pa
tiems iš savo kišenės sudėti.

O kaip musų krikščionys 
pelnosi, štai Teneniuose, Būd
vyčio sodne iškasė šulinį, pa
statė iš gypso moteriškos ly
ties stovylą ir paskelbė 
ėms kas susirgęs gers iš 
linio vandenį, pasveiks, 
turi duoti aukų. Buvo
cinkulio” atlaidai, kur apie 12

CLASSIFIED ADS
Educational 

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEŲE,

672 West Madison Street

----- o—
PINIGAI

Mes skolinam nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA 5 kamb. flatai, 

karštu vandeniu 
mėnesj. Vieta 
Mrs. B. Yoknis 
Cicero, III. Tel.

šildomi, $50.00 per 
gera. Atsišaukite. 
1441 So. 50th Avė., 
Cicero 1976 M.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakį). Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu išrijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. HJk

Ateina devintas mėnuo tokio 
neišmatuojamus|pionieriško darbo, suserga duk

relė ir lygiai devyniems mė
nesiams suėjus miršta.

“Nors mirus man, bejaus
mis kūnas

Visviena kur žeme pavirs, 
Vienok arčiau gimtos ba

kūžės
Norėtų atsilsėt širdis...”, sa

ko poetą.
Tai jausdami tėvai ir bro

lis gabena Sofijos bejausmį kū
nų Chicagon, kur jos širdis ga
lėtų amžinai atsilsėt arčiau gim
tosios bakūžės. — Sunaus per- 
jautrus organizmas, nepratęs 
prie tokių skausmų ir susikrim
timų, nusilpsta ir tėvai, grįž
dami į tolimąją Rio Grande 
lygumą, palieka sūnų pusiau- 
kelyje, 1300 mylių nuo Chica
gos ir 1300 mylių nuo savo 
žemės, kurioj vaisiai, daržovės 
saulės spinduliuose noksta.

Tėvų širdys ir ašaros pasi
lieka su sunu St. Joseph Sa
natorijoj, bet žemė ir pareiga 
šaukia jį palikus keliauti ir 
dirbti, dirbti prakaite 
Sukako metai, miršta 
Nuėjo pas sesutę... Bet 
ra suraminimas 
pas tėvus, vaikus, seseris, bro
lius, draugus, — į pilkąją že
mę, tačiau kiekvienam norisi 
savo amžiaus dieną ligi vaka
rui išgyventi. Vėl traukia liūd
na procesija į Chicagą, arčiau 
gimtosios bakūžes. Bet ją ly
di jau tik du: tėvas ir mo
tina...

kad 
ryš- 
“že-

Visi

kaktos.
sūnūs.

tai nė-
eisime

metų PASIRENDUOJA 6 kambarių fla- 
tas. Pigi renda. 2023 Ruble St. Rak
tai randasi 1976 Canalport Avė.

North Side Furniture & Fixtures

Lemtis pati parenka piėnierius
Tame žygyje galima išskai

tyti ir lemtį ir didelę gyvenimo 
tiesų. Daug dalykų atskiri žmo
nės padaro nesąmoningai, tar
tum paties likimo siunčiami at
likti. žemė išduoda iš savęs 
milžinus, tautos išskiria iš sa
vęs pionierius. Kas Kolumbą 
siuntė į tolimus pavojingus va
karų vandenynus? Kas Magella- 
ną siuntė aplink pasaulį? Kas 
Andree, Amundseną, Skottą, 
Birdą ir armijas kitų charak
terių siuntė į mirtim dvelkian
čius ledynus? — Pionieriai iš
auga iš tautų, kaip metaugės 
išauga iš medžio galūnės: kad 
žinojimą praplėtus, kad naujų 
gyvenimui vietų suradus, kad 
musų žemę ir jos paslaptis iš
tyrus. Be tokių žmonių, žmo
nijos gimine šiandien tebeve- 
getuotų sauskimšai susigrudusi 
kokiame nors pirmykščiame se
nojo pasaulio slėnyje.

Kaikuriems drąsuoliams pa-

žmogaus didumas yra jo 
kentėjime '

Mačiau juos, ir supratau 
kas yra “giants in the earth” 
Motinos akys užputę nuo vaka
rykščių ašarų. Tėvo veidas pa
juodęs, kaip toji ’ pilka žemė, 
kuTią jis visa širdim numylė
jo. Bet abudu rimti, draugiš
ki, malonus. Svečio pareiga, 
nedrumsti kančios naujų žaizdų 
varstymu ir verčiau gyvumu 
liūdesio valandą paįvairinti, 
kaip bejėgiai dejuoti. Vis tik
tai ir pašalinis negali nepamą- 
styti, kas yra žmogus: Kaip 
jis yra menkas likimo ranko
se, bet koks jis yra milžinas 
kentėjime.

Pionierių būrelis mažėja. Jau 
tik du begrjš j savo pilkos že
mės dirvonus. Tėvai rodė su
naus ir dukters paveikslus. Vie
name matyt abudu, jauni pa-

Savitarp. Pašalpas Draugija

šioje miesto daly sėkmingai 
gyvuoja Uhicagos lietuvių Sa
vitarpinės Pašalpos Draugija. 
Ši draugija yra didžiausia ne 
tik North Side bet ir, galima 
sakyti, visoj Chicagoj. Kapita
lo turi apie $20,000.

Pereitą savaitę utarninke j- 
vyko tos draugijos mėnesinis 
susirinkimas. Atvėsus orui, na
rių susirinko skaitlingai. Mėne
sinių duoklių sumokėta virš 
$700. Ligonių draugija šiuo sy
kiu turi tik 7. Tai visai mažas 
skaičius dėl tokios didžios drau
gijos. Draugija turi savo dak
tarą, ir ligoniai yra teisingi, 
tad niekas bereikalo draugijos 
neišnaudoja.

Iš valdybos pranešimų, drau
gijoj viskas yra pilnoj tvarkoj. 
Valdybos nariai eina pareigas 
atsargiai ir praktiškai. Aptarta 
draugijos turtų saugumo klau
simas. Nors jos turtai ir da
bar yra gana saugus ir neša 
gerą nuošimtį, bet dėl dabar
tinio krizio ir dėl abelno sau
gumo, tapo nutarta pinigus lai
kyti federaliame rezerve. Bai
gus klausimus, Dr. Biežis tu
rėjo paskaitą apie sveikatą. Ka
dangi draugija susirinkimus at
lieka greitai ir tvarkingai tai 
sumanyta po susirinkimų pa
švęsti po pusvalandį naudin
goms pramogoms.

Lietuviai kriaučiai
Nedėlioj, rūgs. 7 d. lietuvių 

kriaučių 2&9 lokalus turėjo iš
važiavimą Jefferson giriose. 
Diena iš ryto rodė ant lietaus, 
bet susirinko gana skaitlingas 
būrys kaip kriaučių taip ir ne 
kriaučių. Buvo gera lietuviška 
muzika nuo Bridžporto, tai vi
si smagiai 
laiką leido.

Abelnai 
gyvenimas 
mažesniųjų
Nors kriaučiai turi ir savo uni
ją, bef* veik nieko negelbsti. 
Tai apsileidimas biznio agentų, 
kurie turėdami šiltas vietas ne
kreipia domės j darbininkus^ do tikietą už $5.00; Už tą ti-’

pašoko ir smagiai

Chicagos kriaučių 
neužvydėtinas, ypač 
šapų darbininkams.

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

Numerio 13 memo 
randumas

Gerb. Apšvietos ir
Komisijoms prie 

paklausimas

Sveikatos 
SLA.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL 
204042 Washington Blvd.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
16 dlrbtuvčs už sutauplmą mažiausia.

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

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

PARSIDUODA maži rakandai ir 
keturi ruimai su maudyne ant ren- 
dos. 2016 Canalport Avė.

Gerbiamieji:
Artinasi rudeninis 

nis sezonas. Gegužinės ir dyk- 
aikis pasibaigė. Prasideda kon
certai (teatrai), vaidinimai, 
prakalbos ir kitokios rųšies pra
mogos.

Manau, kad ir Sveikatos-Ap- 
švietos komisijos prie SLA. ne
miegos ir apie Nr. 13 mažiau 
rūpinsis (Skaityk “Naujienas”, 
No. 214, rūgs. 11 d. š. m.), 
jet planingai stos darban Ap
švietos -Kultūros -Labdarybės 
dirvonuose.

Intelektualinių jėgų netruk- 
sta-truksta tik geros valios ir 
pasiryžimo!

Am. Liet. Dakt. Dr-ja pa
kviesta talkon mielu noru ap
siima patarnauti iš Sveikatos 
ir Blaivybės sričių su prelek- 
cija.

(Seal)

ir i žiemi-

žino
to ŠU-

Tik
“por-

Business Service
______ Biznio PatamavimM ___

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Business Chanai 
Pardavimui Bizniai

GASOLINO stočių vietos. Nepapras
tai geros, prie didžiųjų vieškelių arti 
Chicagos. Patinkančios pirkėjams są
lygos. Del platesnių žinių rašykite: 
Naujienos, Box 1232, 1739 South
Halsted St.

Su tikra pagarba

D-ras A. L. Graičiunas.

Mt. Greenwood 
padangė

Lietuvius verčia j airišius

Čia yra viena airišių bažny
čia. Airišis klebonas pasakė 
lietuviams pamokslą angliškai, 
ir pagrasino, kurie neisite į 
bažnyčią, visi vyrai arba mo
terys busite išvaryti į senąjį 
kraštą. Klebofl^ išsiuntinėjo 
konvertus su tikietais. Kiek
vienas savo namuose gavo to
kius laiškus. Kas atidarė, ra-

Specialistas gydyme chroniškų ir aauja U- 
|. Jei kiti negalčjo jumis llgydytl, atsllan- 

____ _______ Mano pilnas iiegzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikra ilga Ir Jei ui apst
irusiu jus gydyti, sveikata jame sugry*. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus just* 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
PO

e. Jei k______
klt pas mane.

galutino iiegsamlnavlmo—kas Jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po Dietą

yra

20 St.

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO, ILL.

AR REIKIA -JUMS ANGLIŲ 
Aš esu pardavėju James Coal Co. ang
lių, kurių yardai randasi 58 ir Halsted 
St. ir 81 ir WaUace St. KaindsT'priei- 
namos visiems. Laukiam jūsų.

PETER ADOMAITIS 
6630 S.o Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

PARSIDUODA grosernė tirštai 
apgyventoj apielinkėj, išdirbta per 
20 metų arba mainysiu ant namo. 
3735 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI restaurantas. 12 kam
barių. Pigi renda.

1403 S. Jefferson St.

Boulevard 6520 Res. Yardz 4401
NORKUS & CO.

Perkraustęm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

PARSIDUODA viešbutis su 55 kam
bariais, visi fonišiuoti, lietuvių distrikte, 
taipgi yra didelė saldainių krautuvė, biz-. 
nis išdirbtas per 50 metų. Parduosiu' 
kuopigiausia. Pardavimo priežastis — 
likau našlys. Kreipkitsės 

P .GADEIKO.
1606 So. Halsted St.

T0WN OF LAKE
Visiems labai gerai žinomas biznie

rius ant Town of Lake, kurs veža ang
lis ir mufuoja žmones iš vienos vietos 
i kitą.

Dabar parvažiavo su savo šeimyna 
iŠ Lietuvos, kur jie viešėjo 3 mėne
sius.

Dabar jeigu kostumeriai norėtumėt 
tarnavimo, tai meldžiu pašaukti:

ADAM STUGIS
4642 So. Wood St.

Lafayette 0973

Farms For Sale
_______ Ūkiai Pardarini u i

ŪKĖ LIETUVOJE
Turiu 24' dešimtines žemės su trio- 

boms Šeduvos miestely, ant Panevėžio 
gatvės. Parduosiu pigiai, nes nemanau 
grįsti Lietuvon.

JURGIS JERAŠUNAS 
1116 Market St. 

DeKalb, III.

pa Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PATENTAI, cop^rights — išradi
mai visokios rūšies.

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

PAAUKUOSIU 3 5 pėdų lotą už 
$750, Beverly Hills apielinkėj, 5-tas 
lotas į pietus nuo 63 gt. prie Cicero 
Avė., $4,500. Tinka dėl kotelio ar 
restauranto. W. C. Firmer, £43 Wood 
Bine, Oak Park, III.

Phone Republic 4949

PETER GRIBAS
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS

Malevojimas, Dekoravimas ir.
Popieravimas

6127 So. Maplevvood Avė.,
CHICAGO, ILL.

5 KAMBARIŲ MŪRINĖ 
BUNGALOW

Priimsiu $200 cash ir labai lengvus 
mėnesinius išmokėjimus. Furnasu šil
doma, 
ketos, 
portacijos. 
mo už $6750, pamatykite šį.

išmokėjimus.
Gatvė ir elė ištaisytos ir užmo- 
Arti gerų mokyklų ir trans- 

Jeigu jus norite tikro na-

5839 Eddy St. 
SAVININKAS

I'el. Merrimac 4773

M


