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Lietuvos Kunigai Sklis 
Valdžią Popiežiui

Valdžia sumanė uždaryti visas moksleivių 
organizacijas. Sumanymas paliečia ir 
klerikalinę jaunimo organizaciją, Atei
tininkus

Švietimo ministerio cirkuliorius

KAUNAS, Lietuva. — švie
timo Ministerija oficialiai pa
skelbė raštą, kuriuo pasisako 
uždaranti visokias moksleivių 
organizacijas. Rašte kalbama:

“Kas moko, tas turi ir auk
lėti. Mokymas ir auklėjimas 
privalo vieningos vadovybės. 
Tai yra valdžios pareiga ir tei
sė. Už jaunimo mokymą ir auk
lėjimą ji atsako prieš tėvus 
prieš visuomenę ir prieš visą 
tautą. Del to švietimo minis-| 
terija, giliai įsitikinusi, kad 
moksleivių kuopelės yra žaliu-, 
gos mokymui ir auklėjimui, ry-i 
žosi padaryti galą jų atgyven
tai tradicijai.

Taigi, pasirėmęs “Vidurinių 
ir aukštesniųjų mokyklų įsta
tymo § 61 (Vyr. Žiu. Nr. 190, 
eil. 1289), nuo šių mokslo me
tų pradžios visos, be jokios iš
imties, politiškai visuomeninio
pobūdžio moksleivių organizaci-| 
jos visose Lietuvos mokyklose 
(vidurinėse ir aukštesniosiose 
bendrojo lavinimo ir speciali- 
nėse) švietimo ministerijos nu
tarimu uždaromos, o “Instruk
cijų pedagoginiam aukštesniųjų 
ir vidurinių mokyklų persona
lui” skyriaus I skiltis 3 “Apie 
mokinių organizacijas” (§§ 23 
—33) anuliuojama. Visų tų mo
kyklų p. p. direktoriams Įsa
kau neatidėliojant uždaryti vi
sas tokias moksleivių kuopeles 
ir apie jų uždarymą tuojau pra
nešti švietimo Ministerijai.”

Sovietuos tautos no
ri atsimesti nuo bol

ševikų Rusijos
MASKVA, rūgs. 17. — Izvie 

stija, sovietų valdžios organas 
vakarykščiame savo leidiny įdė
jo vedamąjį straipsnį apie tai, 
kad įvairiose Rusijos dalyse 
esanti vedama agitacija už įvai
rių tautų atsimetimą nuo so
vietų Rusijos ir pasiskelbimą 
nepriklausomomis.

Izviestija sako, kad tai esąs 
pavojingas judėjimas ir su juo 
reikią kovoti. Reikią, girdi, 
spausdinti juo daugiau knygų 
atskirų tautų kalbomis, ir iš 
viso kiekvienai sovietų sąjun
gos tautai reikią duoti juo dau
giau teisių savo kalbai.

Izviestija nurodo, kad, pa
vyzdžiui, Ukrainoje esą nepa
kankamai išleidžiama knygų ir

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

Gražu ir truputį šilčiau; dau
giausia vidutiniai pietų vakarų 
ir pietų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 53° ir 72° F.

Šiandie saulė teka 6:32, lei
džiasi 6:57. Mėnuo teka 1:17 
ryto.

Vyskupo Kurija ir Kunigų 
Vienybė grasina konkor

datu
Klerikalų organai “Rytas” 

199 nr. įdėjo Kunigų Vieny
bės šulo, kanauninko Dogelio, 
pasirašytą straipsnį, kuriame 
fye kitko sakoma:

“spauda skelbia švietimo mi
nisterijos nusistatymą užda
ryti ateitininkų organizaci
ją”.
Toliau kun. Dogelis įrodinė

ja, kokių nuopelnų turi atei
tininkai, kad yra įsisteigę rusų 
caro režimui esant,

“jie patys tą nepriklausomy
bę ir laisvę iškovojo”.
Gale taip rašo:

“Dvasiškoji vyriausybė į 
ateitininkų uždarymą, pažiū
rėtų kaip į prieš Katalikų 
Bažnyčią Lietuvoje pradėtą 
žūt būtiną kovą”.
Straipsnis baigiamas grasini

mu:
“Paliesti ateitininkus, va

dinasi, ardyti katalikiškąją 
akciją. O čia butų jau kon
kordato laužymas”.
Ir t. t.
žodžiu, įdėtas į “Rytą” kan. 

P. Dogelio raštas, einant ku
nigų raštų< skelbimo tvarka, tu
rėjo patekti kurijos cenzūrai, 
ergo, būti žinomas ir aukštes
niąja] Bažnyčios vyriausybei. 
Tad šiuo raštu grasymai eina 
iš aukščiau, negu kan. Doge
lio ir “Ryto”.

laikraščių ukrainiečių kalba.
Įvairios, pasak Izviestija, tau

tos sovietų sąjungoje nusiskun- 
džiančios, kad joms viešpatau
ją rusai. Dėlto esą svarbu, kad 
kiekviena tauta turėtų valdi
ninkais savus žmones. Faktas 
esąs, kad Uzbekistane, pavyz
džiui, dauguma kareivių esą ru
sai, kadangi vietos gyventojais 
esą ne per daug galima pasi
tikėti.

Stalinas pašalino 
Tomskį į pasku

tines vietos
MASKVA, rūgs. 17. — Mi

chailas Tomskis, buvęs dešinio
sios komunistinės opozicijos Sta
linui vadas, tapo pašalintas iš 
paskutinės savo vietos — vy
riausio sovietų cheminės indus
trijos direktoriaus.

Tomskis, buvęs vyriausias so- 
vietijos profsojuzų vadas, pir
miau buvo vienas stambiausių 
komunistų partijos vadų. Pra
eitą birželio mėnesį jis buvo 
pašalintas iš politbiuro — fak
tinės sovietų Rusijos valdžios 
— už nepritarimą Stalino po
litikos linijai.

Sovietų valdžios organas Iz- 
viestija, trumpai pranešdamas 
apie Tomskio pašalinimą, sako, 
kad jis rezignavęs dėl ’ nesvei
katos ir kad jo rezignacija bu
vus. priimta.

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
17. — Tautų Sąjungos seimas 
ir taryba bendrai slaptu bal
savimu išrinko Franką B. Kel- 
loggą, buvusį Jungtinių Valsty
bių sekretorių, nuolatinio tarp
tautinio teisingumo teismo na-Į 
riu. Pirmiau tą vietą laikė už-i 
ėmęs Charles E. Hughes, da-l 
bar vyriausias AugšČiausioĮ 
Jungtinių Valstybių teismo tei
sėjas.

Kinija nebebuvo išrinkta 
Talitų Sąjungos tarybos nariu. 
Iš 48 paduotų balsų, tik 27 bu
vo paduoti už suteikimą vie
tos Nankino valdžiai, o reikė
jo dviejų trečdalių daugumos.

Į tris vietas taryboj, kurias į 
laikė užėmusios Kuba, Kahadai 
ir Suomija, dabar išrinktos Gua- 
temala, Norvegija ir Laisvoji 
Airių Valstybė.

Europos Federacijos 
projektas pavestas 
specialiai komisijai

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
17. — Franci jos užsienių rei
kalų ministerio pateiktą Euro
pos valstybių federacijos pro
jektą Tautų Sąjungos seimas' 
nutarė pavesti tam tikram Eu
ropos valstybių atstovų, Tautų 
Sąjungos narių, komisijai, kad 
ji tą projektą išnagrinėtų ir 
reportuotų Sąjungos seimui at
einančiais metais.

KAUNAS. — Lietingos die-
nos trukdo miesto gatvių mek- munistų demonstraciją, grėsu- 
sfaltavimui. Laukiama geresnio šią susikirtimais su fašistais, 
oro, kad tuos darbus sparčiau Dvidešimt aštuoni asmens bu-
pavarytų.

Kelloggas išrinktas 
Pasaulio teisingumo 

teismo nariu

Fašistų triukšmavimas 
Vokietijoje

ULM, Vokietija, rūgs. 17. — 
Tarp demonstruojančių fašistų 
ir socialdemokratų partijos na
rių vakar čia įvyko susikirti
mų, per kuriuos vienas fašis
tų viršilų ir dvylika kitų as
menų buvo sužeisti. Keletas

vo areštuoti.

[Atlantic and Pacific Photo]

Buenos Aires. — Avcnida de Mayo gatve, kur tarp suki
lėlių ir valdžios šalininkų įvyko susirėmimas. Susirėmimas pa
sibaigė tuo, kad vakįžia tapo nuversta.

Japonijos generali
niame štabe suėmė 
Maskvos agentus
TOKIO, Japonija, rūgs. 17. 

— Tokio žandarmerija, vedus 
slaptus tyrinėjimus, pagaliau 
suėmė šešis asmenys, tarnavu
sius generaliniame japonų ar
mijos štabe ir skleidusius ko
munistų propagandą kariškių 
tarpe.

Sako, kad visi jie buvę mo
kami Maskvos agentai.

Anglija grąžina Ki
nijai Veihaivejų

VEIHAIVEI, šantungas, Ki
nai, rūgs. 17. — Oficialiai pra
neša, kad Veiha'ivei miestas ir 
uostas ateinančio spalių mėne
sio 1 dieną bus Didžiosios Bri
tanijos grąžinti atgal Kinijai.

Japonų tarybos komisi
ja pasisakė už juros su

tarties ratifikavimų
TOKIO, Japonija, rūgs. 17.

— Slaptosios tarybos komisija, 
kuri per pastarus du mėnesius 
nagrinėjo Londono juros sutar
tį, pagaliau pasisakė už tos su
tarties ratifikavima.

\

Įregistruota stiprus že
mės drebėjimas

WASHINGTONAS, nigs. 17.
— Gėorgetotfno universiteto 
observatorijos seismografas į- 
registravo stiprų žemės drebė
jimą, kuris traukėsi nuo 10:27 
iki 11:15 popiet. Drebėjimas 
turėjo. įvykti apie 900 mylių 
nuo Washingtono, bet kryptis 
nepavyko nustatyti.

triukšmadarių areštuoti. CIBOURE, Frakcija, rūgs.
Berlyne policija išsklaidė ko- 17. — Francuzų karo laivu j

čia atvyko Ispanijos karalius 
Alfonsas. Jis inkognito pralei- 
siąs tris dienas Biarice ir St.
Jean de Luze.

J. V. pripažįsta nau
jas Pietų Amerikos 

kraštų valdžias
WASHINGTONAS, rūgs. 17.

— Jungtinės Valstybės pripa
žino naujas, perversmu įsistei
gusias, valdžias trijose Pietų 
Amerikos respublikose: Argen
tinoje, Peru vi joje ir Bolivijo
je. I

Valstybės departamentas di
plomatiniams Jungtinių Valsty
bių atstovams Buenos Airėse, 
Limoj ir La Paže formaliai pri
statyti savo kredencialus rytoj 
[šiandie], rugsėjo 18 dieną, ir 
atnaujinti normalius santykius.

Anglija, Vokietija pri
pažįsta naują režimą
LONDONAS, nigs. 17.—Dai- 

ly Herald pranešimu, darbiečių 
vyriausybė nutarė pripažinti 
naują Argentinos valdžią, ir 
kad reikalingos instrukcijos jau 
esančios pasiųstos britų amba
sadoriui Buenos Airese.

BERLYNAS, rūgs. 17.—Vo
kietija oficialiai pripažino nau
ją provizorinę Argentinos val
džią.

Urugvaja nutraukė 
santykius su Peru

&

MONTEVIDEO, Urugvaja, 
rūgs. 17. — Oficialiai prane
ša, kad Urugvajos vyriausybė 
nutraukė diplomatinius santy
kius' su provizorine Peruvijos 
valdžia]

To priežastis yra ta, kad per 
revoliuciją Limoj, Peruvijos so
stinėj, Urugvajos ministeris 
Folsaba leido kai kuriems bu
vusio Peruvijos prezidento Le- 
guios administracijos nariams 
pasislėpti legacijoje. Po per
versmo, provizorine Peruvijos 
valdžia paskelbė ministerį Fol- 
sabą esantį persona non grata.

' . . __ ................. N

šykštuolis bekrauda
mas turtus badu 

nusimarino
PITTSBURGH, Pa., rūgs. 17.

— Jo namuose Perrysville gat
vėje rado negyvą turtingą at
siskyrėlį, Williamą W. Levvisą.

Lewis buvo jau senas žmo
gus. Per penkioliką metų jis 
vienų vienas gyveno dideliuose 
tuščiuose septyniolikos kamba
rių namuose, ir buvo žinomas 
kaip šykštuolis.

Gydytojų nustatyta, kad jis 
miręs nuo nuolatinio budėjimo.

Tarp mirusiojo mantos rado 
keletą banko knygelių, paro
dančių, kad dar tik prieš ke
lias dienas jis buvo depozita- 
vęs keletą tūkstančių dolerių. 
Kiti rasti popieriai parodė, kad 
šykštuolis gaudavo keletą tūk
stančių dolerių nuošimčių iš į- 
vairių akcijų ir bonų.

Vieninteliai jo .dideliuose na
muose baldai buvo viena ap
lūžus lovelė, kurioj jis miego
davo, senas rašomas stalas ir 
viena kėdė. Visi kiti kambariai 
buvo tušti. Tik pašelmenio 
augšte policija rado priversta 
senų baldų, skrynių, sidabro 
daiktų ir įvairių indų.

Du J. V. karo laivai su
žaloti kolizijoje

WASHINGTONAS, rūgs. 17. 
— Juroj ties Newport, R. I., 
susidūrė du Jungtinių Valsty
bių karo laivai, Hatfield ir 
Sands. Abudu buvo sužaloti ir 
siunčiami j New Yorko laivyno 
dokus taisyti.

Plėšikai pasišlavė iš 
banko $1,030,000

■ LINCOLN, Ncb., rūgs. 17.— 
Keturi banditai šiandie čia api
plėšė Lincoln National Banką, 
išsigabendami, kaip sako, apie 
$30,000 gyvais pinigais ir $1,- 
000,000 bonais.

Atvykę į banką, plėšikai pri
vertė banko tarnautojus ir val
dininkus sugulti alsioj. Banko 
kasierius Phil Hali, kuris ban
dė priešintis, buvo revolverio 
drutgaliu parmuštas. Apkrau- 
stę banką, plėšikai pabėgo au
tomobiliu, policijos genami. Ma
čiusieji sako, kad banditai bu
vo apsiginklavę kulkosvaidžiu 
ir revolveriais.

Illinois Darbo Fede
racijos konvencijoj

Reikalauja panaikinti prohibici- 
ją. — Rezoliucijos kovai su 
nedarbu. — Indžonkšenai

SPRINGFIELD, III., rūgs. 17 
— Illinois Darbo Federacijos 
konvencijai pasiūlyta rezoliuci
jų, kuriomis reikalaujama: 1, 
kad butų panaikinta prohibici- 
ja ir leista gaminti ir parda
vinėti alus ir lengvas vynas; 
2, kad štėto kelių statybos dar
buose darbininkams butų mo
kamos unijinės algos, ir kad 
tiems darbams samdomi dar
bininkai butų tik Illinois pilie
čiai; 3, kad dailydžių profesi
joje butų įvesta keturių valan
dų darbo diena, idant tuo bu
tų sumažintas nedarbas tos pro
fesijos darbininkuose; 4, kad 
pašto tarnautojams butų įves
ta 44 valhndų darbo savaitė; 
5, daryti spaudimą štėto le- 
gislaturai, kad priimtų senat
vės pensijų įstatymą.

Visos rezoliucijos perduotos 
komisijai apsvarstyti ir refe
ruoti.

Illinois Universiteto prof. Dr. 
E. Berman, kalbėdamas kon
vencijoje, aštriai .atakavo var
tojimą ‘indžonkšenų’ prieš dar
bininkus streikų metu. Indžonk
šenų davimas nuėjęs jau per 
toli. Samdytojams tik reikia 
pirštu pamoti, ir teismas tuo
jau duoda jiems tikį įnagį ko
vai su darbininkais. Bet, pa
sakė Dr. Berman, ateis netru
kus diena, kada teismai, užuot 
buvę samdytojų agentais, bus 
agentai visų padorių piliečių.

Lietuvos geležinkelių 
pajamos per liepos 

mėnesi
KAUNAS. — Per liepos mė

nesį plačiųjų geležinkelių paja
mos pinigais sudarė apytikriai 
apie 3,050,000 litų. Be to, už 
tranzitą ir tiesioginiam susisie
kimui atliktus pervežimus iš 
svetimų geležinkelių reikia dar 
gauti apie 620,000. Tuo budu 
iš viso per liepos mėn. platie
ji geležinkeliai davė 3,670,000 
litų pajamų.

Wisconsino senatorius 
La Follette vedė

MADISON, Wis., rūgs. 17.— 
Šiandie čia įvyko Jungt. Val
stybių senatoriaus Roberto M. 
LaFollette * vestuvės su Miss 
Rachael Wilson Young iš Wa- 
shingtono, D. C.

Žymus Australijos avia
torius užsimušė

SYDNEY, Australija, rūgs. 
17. — Čia užsimušė žymus Au
stralijos aviatorius David Smith 
jo motorui sugedus ir lėktuvui 
nukritus žemėn iš 150 pėdų 
augštumos.

Phil La Follette no
minuotas į Wiscon- 
sino gubernatorius

Gubernatorius Kohlėr, milijo
nierius, kurs vėl kandidata
vo, iššluotas laukan

MIIAVAUKEE, Wis., rūgs. 
17. — Vakar įvykusiuose Wis- 
consino štėte “praimerių” bal
savimuose, nominaciją j štėto 
gubernatorius didele balsų dau
guma laimėjo progresyvių re- 
publikonų kandidatas Philip F. 
LaFollette, jaunesnis senato
riaus Roberto LaFollette’o bro
lis, kuris yra dar tik 33 metų 
amžiaus.
Dabartinis guberpatorius Wal- 

ter J. Kohler, milijonierius fa- 
brikininkas, kuris prieš dvejus 
metus buvo išrinktas kaip “biz
nierių kandidatas”, ir kuris da
bar vėl statė savo kandidatū
rą kaip konservatorių republi- 
konas, buvo nušluotas.

2,625 precinktuose iš 2,824 
balsavimo rezultatai toki:

Už LaFollette 353,349.
Už Kohlerį 252,063.
Jaunas progresyvių republi- 

konų kandidatas, tuo budu, yra 
nuveikęs savo oponentą kon
servatorių daugiau ne 110,000 
balsų dauguma.
-Priešrinkiminėj kampanijoj 

jaunam Philipui LaFollette’ui 
padėjo jo brolis, senatorius Ro
bertas, ir senatorius Blaine.

Gnbematoriui Kohleriui pa
kenkė, be abejo, jo praeities 
rekordas. Jis, būtent, buvo ap
kaltintas dėl korupcijos 1928 
metų rinkimų kampanijoj. Nors 
oficialiai buvo išteisintas, dė
mė vis tik pasiliko.

Hinderburgas atvyko i 
reichswehro manevrus

KISSINGEN, Vokietija, rūgs. 
17. — šiaurinėje Bavarijoje da
bar laikomi Vokietijos reichs- 
wehro (kariuomenės) manev
rai, kurių žiūrėti atvyko pats 
prezidentas Hindenburgas.

Tėvas ir sūnūs užsimu
šė automobilio ne

laimėj
SYRACUSE, Kas., rūgs. 17.

— Vakar vakarą netoli nuo čia 
užsimušė Decaturo, III., gydy
tojas, Dr. Glenn Ra*y, ir jo tė
vas, jų automobiliui paslydus 
palaidame žvyriuje ir susikūlus.

Perkūnas trenkė tram
vajų; 11 sužeistų

NEWARK, N. J., rūgs. 17.
— Vakar perkūnas trenkė Čia 
tramvajų, kuriame tuo metu bu
vo vienuolika pasažierių. Visi 
jie buvo sužeisti, apdeginti. Svei
kas išliko tik motormanas.

Mirė aktorius Sills
LOS ANGELES, Cal., rūgs. 

17. — Širdies liga vakar Holly- 
woode mirė Milton Sills, žino
mas krutamu jų paveikslų ak
torius.

šiais laikas jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.

Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapleisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraščius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi “Naujienose”, 
tas visuomte turi naudos.
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KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa

X isokios žinios iš Pittsburgho 
padangės

Semsis užsimušė.
6 d. Juozas Semsis 

Kazlaucko j 
Kopėčios lūžo ir Juo-

Juozas 
Rugsėjo 
taisė stogą Jono 
stubai, 
zas Semsis krito ir užsimušė
ant vietos. Juozas Semsis' pa
staruoju laiku neprigulėjo prie 
jokios pašelpinės draugystes. 
Nors jis buvo vedęs ir turėjo 
šeimyną, bet su moteria ir sa
vo šeimyna buvo pasimetęs. 
Moteris su mergaite gyveno 
Clevelande, (V Laidotuvėmis 
rūpinosi Jonas Kazlauckas.

Semsio lavonas buvo pašar
votas pas Joną Zaronską ant 
Forbes St Rugsėjo 8 d. Sem
sis buvo palaidotas Lietuvių 
Tautiškose, kapinėse be bažny
tinių apeigų. Laidotuvėse žmo
nių dalyvavo gana daug— virš 
20 mašinų. Mat, Semsis Soho 
lietuviams buvo gerai žinomas 
virš per 20 .metų. Ant kapinių 
tūlas bolševikėlis iš South Si- 
dės, J. Urbonas, net “spyčių” 
pasakė. Tik iš to bolševikiško 
s py čia us daugiau . juokų buvo, 
negu ko kito. Tavorščius J. 
Urbonas jau buvo pats' perdaug 
paėmęs ant drąsos mėnesėlių 
spindulių, tad nežinojo nė ką 
kalbąs. Suminėjo, kad velio
nis Semsis buvo darbininkas ir 
darbininkus visada kritikuoda- 
vo ir da keletą nesąmonių pa
sakė. Baigdamas savo spyčių, 
patarė visiems sekti draugo 
Semsio pėdomis* Aš nežinau,
ar kiti kas seks Semsio pėdo- kai padangei. Pajutus Pitts

burgho padangės tamsumą, ji 
nuskrido į kietųjų anglių apie- 
linkę ir tenai šviečia. Mat, 
tenai nėra durnų, tai geriau 
gali šviesti, negu , Pittsburghe.

Reikia pasakyti, kad Pitsa- 
burghiečiai lietuviai ir net do
resni “progresistai” nemyli tų 
didžiųjų skrajojančių žvaigž
džių— komisarų, kurie nieko 
naudingo nedirba, o tik užsi
ima pjudimais vienų prieš ki
tus ir disorganizacija.

0 0 
veikia,
neatsilieka nuo 

miestų holdopų 
štai tik 3 mėnesių api-

tam vakarui tinkamą progra
mą.

Reiškia, SLA. 3-čias Apskri
tys, besiartinant rudeniui, ir 
vėl stversis naudingų darbų.

0 0 0
Bolševikiška padangė apsi

niaukus; laukiama paskiriant 
I naujo komisaro. Bolševikų 
“Laisvėj” tūlas Komunistas 
skundžiasi, kad Pittsburghe vis 
da bolševikiškas dangus apsi
niaukęs. Mat, Pittsburgho bol
ševikiškos žvaigždės visai yra 
užtemusios ir bolševikiškoj pa
dangėj kas kartą darosi tam
siau ir tamsiau. Kad išgelbė
jus padėtį, tai manoma apgy
vendinti Pittsburghe vieną di
džiųjų komisarų, kad nušviestų 
tą temstančią padangę.

Bet visa bėda su ta Pitts
burgho bolševikiška temstan
čia padange yra ta, kad čionai 
atgabentos bolševikiškos žvai
gždės netarps'ta. Mat, Pitts
burgho klimatas netinka dį- 
džiomsioms bolševikiškoms 
žvaigždėms.

Buvo laikai, kada didžioji 
bolševikiška žvaigždė, komisa
ras Buknys, buvo atgabentas i 
Pittsburghą. 
gždė ne tik kad 
Pittsburgho bolševikiškos pa
dangės, ale da daugiau aptem
dė, Didžioji žvaigždė pajuto, 
kad ir ji ima temti nuo Pitts
burgho durnų, tad tai pas i pus
čius padus išdūmė į Brookly*- 
ną. Buvo atskridus ir kita 
didelė bolševikiška žvaigždė,— 
tai komisaras Zaldokas. Bet ir 
šioji žvaigždė nieko gero ne
padarė temstančiai bolševikiš-

kare

jog atrodė, 
Laimei, už-

apsirgo
Aš pats
Bet po

aplinkui matėme laukus ir gra
žius javus. Į Kauną pribuvo
me apie 8 valandą ryto*. Stoty 
ir vėl mus pasitiko šauliai. Nu
sivedė jie mus į centralinę raš
tinę ir pavaišino alučiu, vals
tybine ir įvairiais užkandžiais. 
Kalbėjo prof. Vailonis, kapito
nas Gedmantas' ir kiti. Nors 
musų ir nedaug buvo, bet mes 
visgi sudėjome šiek tiek ameri
koniškų dolerių. Šauliai mus 
vedžiojo po Kauną, rodydami 
miesto įdomybes. Apžiūrėjo
me karo* muziejų. Gana puikiai 
atrodo. Miestas taisomas. Įve
dama kanalizacija. Namų yra 
visokių: gražių mūrinių ir
prastų medinių lūšnelių. Mato
si ir kiaurų stogų. Nesupran
tu, kaip ten žmonės' gali gy
venti. Drg. Kasparaitis ir aš 
buvo sustoję viešbuty j “Ro
ma”. Kambariai gana švarus.

Liepos 22 d. apleidome Kau
ną. Kasparaitis išvyko į Rad
viliškį pas savo gimines, o aš

-o'nj'n.1 ......
į Šiaulius. Stotyj pasitiko ma
ne pusbrolis Stasys- ir keli kiti 
giminės. Užsukome į pirmos 
klasės bufetą alaus ir valstybi
nės išmaukti. Paskui važiavo
me namo. Šiauliuose man pus
seserės duktė surengė tokias 
vaišes, kad net ir amerikonai 
pavydėtų.. Iš ten nutraukėme 
pas Mendelius. čia vėl užėmė. 
Tą dieną į savo tėviškę nebe
galėjau parvažiuoti. Ne tik tą 
dieną, o Šiauliuose praėjo ir ki
ta diena. Vos-ne-vos ištruko
me, ir naktį su keliais bute
liais valstybinės apleidome 
miestą. Parvykome apie tre-

. , ■ ....... i—........ ............................ M- i ■■■■■

čią valandą ryto. Namiškiai 
dar snaude. Be,t jie tuoj išbu
do ir atsikėlė. Pasisveikino
me, pasibučiavome. Ant stalo 
pasirodė ir arbata. Kadangi 
buvome gerokai pavargę, tai 
greit nuėjome gulti.

Vos spėjau atsikelti, kaip 
mane apspito iš visų pusių. Vi
si įdomavo mano kelione ir 
Amerikos gyvenimu. Turėjau 
daug visokių dalykų pasakoti.

Liepos 28 d. iš Šaukėnų su 
savo brolio dukteria Jadviga 
autobusu važiavome į Šaulius, 
o iš Šiaulių traukiniu i /Papilę. 
Iš ten užsukome, pas mano žmo-
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nos pusbrolius* Pabuvę vieną 
dieną, vėl grįžome atgal. Šį 
kartą važiavome per Kuršėnus. 
Kur prieš 24 metus buvo ponų 
laukai, dabar išdygusios darbi
ninkų bakūžės. Net miela pa
žiūrėti. Nors žmoneliai ir 
skursta, bet visgi turi savo.

(Bus daugiau)

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

ienok ta ’žvaL v 4 I
neapšvietė

mis, ar ne, bet tavorščius J. 
Urbonas tai tikrai *seka Semsip 
pėdomis... Mat, velionis Sem
sis jau per eilę metų irgi mėg
davo mėnesėlio spindulius.

Velionis J. Semsis jau buvo 
apiq 50 metų seųumo. Kai jau
nesnis buvo,. tai pasižymėjo 
veiklumu ir energingumu: da
lyvaudavo lietuvių viešame ju
dėjime. šliupo laikais, kada 
laisvamanybės šalininkai ka
riaudavo su kunigais, tai Sem
sis! buvo didelis Šliupo garbin
tojas. Kiek vėliau Semsis vir
to socialistu. Tačiau jo socia
lizmas buvo mišinys Šliupo 
laisvamanybės, Geležėlės aidob- 
lizmo ir Baltrušaičio “socializ
mo”. Semsfe buvo kiek skaitęs 
ir anarchistiškų raštų, ba dau
giausiai vadovavosi anarchis- 
tiškomis idėjomis.

Laike pasaulinio karo, atsi
radus kairiasparniams, Semsis 
veikė su jais, Kairiasparniams 
virtus bolševikais, Semsis ir 
eina kartu. Pas bolševikus' at
siradus kairiemsiems, Semsis 
pradeda veikti su kairiaisiais. 

. Tačiau ilgai netrukus, Semsis 
nesitenkina nė kariasiais. Tada; 
jis lieka be jokios partijos ir 
ima keikti visas partijas, vi
sus veikėjus ir niekur nieko 
gero nematė, o tik apgavystes, 
darbininkų pardavimus ir kitus 
blogumus. Semsis mėgdavo 
laike prakalbų• išeiti su savo 
neva kritika ir sukelti triukš
mą. Ant galo, metė visas or
ganizacijas ir draugijas, saky
damas, kad draugijos yra tik 
mulkinimas darbininkų. Prigu
lėjo iki mirties tik prie, Lietu
vių Tautiškų kairinių, ba turė
jo serą pirkęs. 

0 0 
Iš SLA. 3-Čio 

niitt’to posėdžio.
SLA. 3-čio Apskričio Komite- Braze 
tas kartu su Rengimų Komisi- i
ja turėjo posėdį, Svarbesnieji Kelionė i Lietuvą

—šiaudinių visai mažai tesimą- 
vO. Pamatėme ir burius' varnų 
bei gandrą. Susitikome daug 
laivų, kurie vežė į Angliją me
džius, maisto produktus ir ki
tokius dalykus. Prie juros 
kranto matėsi paminklas, kurį 
vokiečiai pastate žuvusių 
moterų atminčiai?

Liepos 19 d. buvo apsiniau
kusi ir pradėjo lyti. Ant de
nio vaikščioti nebuvo galima. 
Tad vyrai pradėjo politikauti. 
Vieni stojo už Smetoną, kiti 
už Grinių. Besiginčydami jie 
tiek įsikarščiavo, 
kad tuoj susipeš.
grojo gramafonas ir viskas pa
sibaigė laimingai: vieni nuėjo 
šokti, o kiti kortomis lošti.

Lyti nepaliovė per visą die
ną ir naktį., Pradėjo gerokai 
supti ir musų laivą. Ačiū tam, 
daugelis keliauninkų 
ir nustojo valgyti, 
jaučiaus tarsi girtas.
kelių valandų tatai praėjo. Va
kare buvo muzika ir šokiai. 
Tai paskutinė' naktis ant laivo, 
tad daugelis nenorėjo anksti ei
ti gulti.

Laivas' vos krutėjo, — darė 
septynis mazgus per valandą. 
Bet per naktį visgi dasikasė- 
mc netoli Klaipėdos. Reikėjo 
sutvarkyti savo daiktus. Musų 
stalas nutarė sumesti kelis do
lerius patarnautojams. Surinko 
dvyliką dolerių. Kartu su mu
mis važiavo viena ponia iš Chi- 
cagos'. Tai Olga Smulkis. Su 
ja važiavo ir, jos duktė Floren- 
ce. Ji ir pereitą metą buvo 
Lietuvoj, Florence lanko uni
versitetą, —busianti daktaras. 
Ant laivo dirba ir du lietuviai 
jūreiviai. Vienas labai padorus 
vaikinas,— tai- Kazys Dargis. 
Jo motina jau dešimti metai 
kaip guli suparaližiuota. Bet 
Kazys jos neapleidžia, ir visą 
laiką ją šelpia, nežiūrint į tai, 
kad jis pats per mėnesį ameri
koniškais pinigais gauna tik

Motinos Dabar Su 
žino Vertę Mag-

nesia

Pitts-

Petin. Avė., and
Bulvard atėmė iš

Coat & Apron
1000 Blake 

North Side. At-

Prieš piet oras pasijai ė gra
žus, tik nepaliovė pūtęs gana 
smarkus vėjas. Užveizda ma
nęs paprašė, kad aš surašyčiau 
lietuviškai tam tikrą popierj 
apie tai, ar keleiviai yra pa
tenkinti patarnavimu ir valgiu. 
Aš jo prašymą išpildžiau. Visi 
lietuviai keleiviai pasirašė. At
sisakė savo parašą padėti tik 
vienas žemaitis-kukutis'. Apie 
dvyliktą valandą gavome ant 
laivo paskutinius pietus. Tolu
moj jau matėsi Klaipėda.
Klaipėdoj ir Kaune. — Tėviš

kėj. — Dvarai ir naujaku
riai. — Ryga. - 
Varšuvą ir atgal

0
Holdaperiai 

burghas irgi 
kitų didžiųjų 
srityj.
plėšimų rekordas: Baur Broth
ers Bakery, 
Beechvvood 
peimesterių $2,000, birželio 10.

American
Supply Company, 
Chateau St 
ėmė iš peimesterio $3,000. Bir
želio H .

South Hills Tfust Company; 
pasiuntinį John B. Stauff api
plėšė M t. Washingtone, birže
lio 17 d., atmidami $3,000, ir 
John B. Stauff vėliau mirė nuo 

I • v v •išgąsčio.
North Side Laundry, Winifred 

St.* Darbininkų algas' nunešė 
$3,776. Rugpjūčio 19 d.

Aldine Theater, Liberty 
Tikietų ofisą apipilėšė ant 
500 rugpiučio 23 d.

Cruikshank Brothers, Preble 
Avė. Nunešė $3,500 rugsėjo 5.

White Linen Supply Co., 
Sypres & Grosą St. Nunešė 
$1,448.42. ' t

Williams N. Sauer Plumbing 
& Heating Co. Atėmė iš pei- 

'' j mosteriu $9,000 rugsėjo 12 a.
Reiškia laike 3 menesių

$1,-

Keiionė į 
—Pasikal

bėjimas su vienu rusu.
Po pietų visi atsidūrėme ant 

denio ir žiūrėjome į Klaipėdą. 
Netrukus laivas jau buvo uos
te. Mus pasitiko šauliai, kurie 
kiekvienam prisegė po gėlę. 
Prasidėjo dokumentų patikrini
mas. Apie trečią valandą po 
pietų mes apleidome laivą. Ka
riška muzika pasitiko/ su mar
šu. Muitinėj valdininkai labai 
mandagiai patikrino musų ba
gažus. Po tos' ceremonijos šau
liai nuvedė mus j viešbutį “Vik
toriją”. Čia pavaišino mus j- 

ir kava.
Ačiavo 

gausias au- 
vadovėlj

0
Apskričio Ko-
Rugsėjo 12 d.

Pittsburgho banditai pasišlavė 
arti $25,000.—-Kipšas.

Komiteto ir Komisijų nutari
mai: Surengti prakalbų marš
rutą 8-čio Apskričio ribose, pa 
kviečiant gerą kalbėtoją. Nu
tarta susižinoti su Lietuvoj 
Operos dainininku Jonu Butė
nu ir, jei galima bus, tai su> 
rengti koncertą spalių 5 d.

Nutarta surengti gedulos va
karas spalių 26 d. paminėjimui 
10 metų sukaktuvių nuo Vil
niaus užgrobimo, pritaikant

prisiartinome prie vo- 
Kiel kanalo oras vėl at- 
čia laivas buvo sustojęs 
valandai** Paskui įplaih 

į Baltijos jurą. Važiuo-

Kai 
kiečių 
vėso, 
vienai 
kerne
darni kanalu matėme daug įdo- 

vaizdų. Ūkiai labai gra
žiui atrodo. Namai visur mū
riniai. Štugai gontais dengti,

vairiais sendvičiais i 
Prasidėjo eilė kalbų, 
amerikiečiams už 
kas. Gavome ir po 
turistams. Pirmas kalbėjo apie 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimą p. Vanagaitis, šaulių 
vadas. Paskui keletą žodžių 
pratarė majoras Orliekis, kurks 
prašė amerikiečių atsilankyti 
i rengiamų Kaune apvaikščioji- 
mą. Bukšnaitis savo trumpoj 
kalboj pasveikino šaulius.

Iš viešbučio nuvykome ap
žiūrėti kapų tų, kurie žuvo be
kovodami už Klaipėdos atvada
vimą. Po kelis žodžius pasakė 
Vanagaitis ir Bukšnaitis. Pas
kui ant kapo buvo padėtas gė
lių vainikas. Tam tikslui vieš- 
butyj mes sumėtėme pinigų.

Nedidelis būrelis keleivių nu
tarėme keliauti j Kauną, 
pos 20 d. jau važiavome 
kiniu. Važiavome antra 
Nors buvo tamsu, bet

Lie- 
trau
kiasi, 
visgi

(KJ

rimui

Ah»ndtomeEl*lo 
Legiono aire i a • 
whlte or grcea 

gold filled ctje.

Elgin.. Amerikoj darytas 
laikrodis... geriausias ir 
tikriausias iš visų. Mes 

, turime didelį pasirinkimą 
Elgittų dėl vyrų ir mo
terų, 
yra 
nam

Parduodam

Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksmais, kiek
viena motina turi 
žinoti apie Phillips

Milk of Magnesia.
Šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
vidupiuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kąŲ$į vandens neutra
lizavimo karvės pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai de) 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 170 Varick 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m.

(Apgarsinimą?)

už kainas, kurios 
prieinamos keikvie- 
kišeniui.

ant išmokėjimo arba cash 
— kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių musų 
speciaiiškunias.

Pritaikomą akinius de| kiekvieno. 
Didelis pasirinkimas deimantų ir 

auksinių daiktų.

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A. KAZAKAŲSKAS

2045 W. 35th St.
Prie pat ‘Archer Avė,

* CH1CAGO
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A/. Zoščenko.

ŽMOGAUS GALAS
liau, žinotumėt. Koja — ne 
pers t i pria tįsias daiktas.

Širdies aš labai karštos, gai
lesio žmonėms turiu daug ir.

Baigta. Visiškai nebeturiu 
žmonėms gailesčio širdyje.

Dar vakar ligi šeštos, valan
dos užjaučiau žmones, gerbiau 
juos, tikėjau jais, o dabar, bro
leli, nebegaliu. Per didelis 
žmonių nedėkingumas.

Vakar, matote, už mano gai
lestingumą artimajam baisiai 
esu nukentėjęs, ir, gal būt, 
teks dar teisme atsidurti ne
trukus. •

Baigta. Užgrūdinta mano 
širdis. Tenelaukia artimieji 
ateityj iš manęs nieko.

Ėjau aš vakar gatve, 
ir matau — žmonės
grūdasi prie vartų. Kažin kas 
baisiai dejuoja. Kažin kam 
rankos dreba. Apskritai ma
tau — nuotykis.

Prieinu artyn. Klausinėju.
— Štai — sako — koja sulū

žo vienam piliečiui. Vaikš
čioti nebegali.

— Taigi
čia per vaikščiojimas.

Prasistumiau pro žmones ir 
prieinu prie nelaimingojo.

Matau ---  tikrai guli ant ša
ligatvio kažin koks žmogpalai- 

kis. Knislė jam balta, ir koja 
kelnėse sulužus. G 
drauguži, ir murma:

— Matote gana slidu, pilie
čiai. Dovanokit. Ėjau ir puo-

ir šaukiu greitą- 
Sakau: žmogui 
skubėkite pagal

žmonos, ir neištekėję vaikai 
Amerikos piliečių; ir 27,991 
arba 6.3% tik pervažiavo per 
šalį. Kiti 11,725 arba 2.6% 
inėmė 6,389 svetinių šalių vir
šininkus, 1,902 studentus, 1,- 
340 ministerių ir profesorių ir 
jų žmonos ir 
kai ir t.t.

Metinė kvota 
161,667—1929 
m. gyventojų
153,714 po tautinės kilmės pla
nu. Skaitlius kvotinių imigran
tų buvo 146,918 1929 m. su
lyginta su 141,497— 1930 m. 
sumažėjimas iš 3.7%.

Pereitais metais daug atei
vių buvo išdeportuota, išviso 
net 16,631; padidėjimas 
28.89? Už pereitus metus'.

FLIS.

sumažinta nuo 
m. sulig 1890 
skaičiaus, ik

Einu 
grūste

sakau koks jau

ti, kai žmogus gatvėje galą 
gauna.

Vyručiai, sakau, negalima 
taip, šis tas daryti reikia. Ir 
pats, žinoma, šoku prie tele- 
fopo budelės 
ją pagalbą, 
koja sulūžo, 
adresą.

Atūžia greitosios pagelbos 
automobilis. Išlipa, baltai ap
sirėdę, keturi gydytojai. Išva
rinėja žmones ir neša nuken- 
tejusį automobiliu.

Tuo tarpu žiūriu — tas žmo
gelis visiškai nenori, kad jį i 
automobilį dėtų. Stumdo gy
dytojus, išlikusią sveika koje
le, spardo juos, kiek įkabin
damas ir, prie savęs nė artyn 
nelidžia.

— Eikic — sako — jus visi 
keturi, kur norite. Aš, — sa
ko, — gal būt, namo skubu.

Ir pats, žinote, ko nereikia.
— Žmogeliui, — manau, — 

nuo skausmo galvoj negerai

Imigrantų 
problemos

jisai,

Greitas
Palengvinimas
Reumatizmui

Strėnų
Skaus
mui

Neuralgi
joj, Galvos

Skaudėji
mui 

Šalčių

Staiga lyg kiek sumišo žmo-
Girdžiu — mane šaukia.
— Tu, — sako, — bičiuli, 

greitąją pagalba šaukei.
— Aš, — sakau.
— Na, — sako, — palauk. 

Teks tau atsakyti visu įstaty
mų griežtumu. Be reikalo au
tomobilį šaukei — piliečiui 
dirbtinė koja suhižo.

Užsirašė mano pavardę ir 
nukure.

Ir kad aš o 
savo kilniąją
— nieku gyvu.
akių žmogų galabija — nieku 
budu nepatikėsiu. Gal būt jį 
kino nuotraukai žudo.

Ir, apskritai, niekam dabar 
nebetikiu — laikas toks neti
kimas.

Iš rusų kalbos išvertė Z.

po tokio fakto

Tegu man po

£>AYER Aspirin palengvins 
mus. Be abejojimo. Net

skaus- 
ir tuos 

gilius skausmus kurie suskaudina vi
sus žmogaus kaulus. Net ir siste- 
matiškus skaudėjimus kurios mote
rys kenčia. Jie pasiduoda šiom piliu- 
kem! Tikras Aspirin teikia įvairių 
naudų. Skaitykit nurodytus budus 
vartoti kiekvienam tikrų Bayer As- 
perin pakely, ir nekentėkit bereika
lingų skausmų, neuralgijos, neuri- 
tis, reumatizmo. šių piliukiy bon- 
kute laikykit namie; nešiokit kišeni
ne dėžute.' jei turit netikėtų galvos 
skaudėjimų, greitų šajčiu. Greitas 
palengvinimas, be kenksmingų veik
mių; Bayer Aspirin neslogina šir
dies. Tik visada žiūrėkit Bayer var
do — ir žodžio “tikras” raudonai 
spausdinto kiekvienoj dėžutėj.

BAYER 
ASPIRIN

Pereitais metais imi 
gracija sumažėjo 

net 13.6%

at-

Išviso 446,214 ateivių įleista 
į šią šalį pereitais fiskališkais 
metais, kurie pasibaigė birželio 
30 d. 1930. Iš tų 241,700 buvo 
imigrantai ir 204,514 ne imi
grantai. 272,425 ateiviai išva
žiavo per tą patį laiką, tokiu 
budu metai užsibaigė su padi
dėjimu iš 173,789 šioje šalyje. 
1929 m. padidėjimas buvo 226,- 
829 ateiviai.

Abelnai, imigracija iš Euro- 
nuopuolė net ant 7 nuošim- 
kuomet iš Didžios Britani- 
ir šiaurių Airijos padidėjo 
ant 54.8%. Didžiausias

“Hitch Hiking”
Klausimas—Ar “hitch

ing” (sustabdymas automobi- 
liaus vieškelyj ir prašymas au- 
tomobiliaus savininko pavežti) 
įstatymų <lran<lžiama ?

S. R. Chicago, III.

Atsakymas—Keturios valsti
jos,—Maine, New Jersey, Min
nesota ir Wisconsin ir District 
of Columbia įvedė įstatymus 
draudžiant žmones stovėti 
šame vieškelyje ir prašyti 
tomobiliaus savininko juos 
vežti.

Atlyginimas už darbininko 
mirtį

Klausimas —Mano draugas, 
vedęs žmogus su penkiais vai
kais’ (nuo 5 iki 15 metų), buvo 
užmuštas prie darbo. Kokio at
lyginimo šeimyna gali reika
lauti? Jis uždirbdavo $30 į 
savaitę fabrike.

K. L. Buffalo, N. Y.
Atsakymas— Našlė gali rei

kalauti 30 nuošimtį mirusio 
žmogaus algos, kol lieka našlė. 
Kiekvienas vaikas gauna 10% 
algos 
vaikų 
nė už 
gos. 
$30 į
našlė gaus $8.66 kas s’avaitę, ir 
kiekvienas, iš penkių vaikų gaus 
$2.11 į savaitę pakol sulauks 
18 metų. Visa šeimyna gaus 
$19.20 į savaitę.

hik-

vie,-
au- 
pa-

iki 18 metų, jeigu visų 
pilna suma nebus dides- 
66 ir 2 trečdaliu tėvo al- 
Kadangi tėvas užribdavo 
savaitę, tai reiškia, kad

Sustokit
Bcrnard Petkas *1

Pilnas Pasirinkimai
Vyrišky papuošalu, geresnės rū

šies, didesnios verčios, ge
riausių spalvų

4171 Archer Avenue 
kampas Bichmond St.

pos Y • Cių, 
jos 
net
sumažėjimas buvo Skandinavų 
šalių: nupuolė nuo 17,379 iki 
6,919 arfba 60.2% ir Vokieti
jos nuo 46,751 iki 26,569 arba

Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors 
apšildymo ar virimo 

įtaisą, eikite į

šie lietuviai realestatj- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

S. P. Kazwell & Co.
2839 W. 63rd St
Tel. Republie 8899

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tai. Yards 6894

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Ęrospect 2102

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

Net ir iš Kanados’ mažiaus 
ateivių atvažiavo, negu praei
tyje. 1930 m. atvažiavo 64,- 
440, kuomet 1929 m. atvažiavo 
63,502 ateiviai. Imigracija iš 
Meksikos taip sumažinta, kad 
šiandien negalime vadinti ją 
“rimta problema”, kaip per 
kiek metų buvo skaitoma. Per
eitais metais tik 12,703 meksi
kiečiai atvyko, 
68.4%.

Iš 442,214 
klasų įleistų, 
31.7% atvyko

Northwestern 
Stove Repair 

Company

sumažėjimas iš

ateivių visokių 
141,497 arba 
po imigracijos 

įstatymu iš 1924 m. kaip kvo
tiniai imigrantai; 99,154 arba 
22.2% sugryžtantieji gyvento
jai; 70,823 arba 15.9% laikini 
svečiai; 62,919 arba 14.1% kai
po gyventojai nekvotinių ša
lių; 32,05 arba 7.2% vyrai,

IŠMOKIT DEZAININIMA
Al Dezaininimas ir siuvimas 

dresių moka didele aire. 
Jus galite išmokti šio ge- 
rai apsimokančio užsiė- 

\ mimo i trumpa laika. Di- 
(. 9 j ūlomos išduodamos. Ra- 

įgy lykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER college 
Joa. F. Kasnicka.

Principalas
190 N. State SU k.LakeSt. 10 fl.

PATAISYMAI 
ir dalys dėl 

VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ

5 SANKROVOS 
CHICAGOJE

662 W. Roosevelt Rd.
312 W. 63rd Street 
3209 E. 92nd Street 

2355 Milwaukee Avė.
176 W. Lake Street

Northwestern 
Stove Repair 

Company

Blogi laikai ir imigracija
Klausimas—Gal šiandie sun

kus laikai sumažino imigraciją, 
tuomet ar .žmogus gyvenantis 
Lenkijoj netur geresnę pMgą 
gauti imigracijos vizą?

Š. A. New York City.
Atsakymai— Gal šių dienų 

sunkus, laikai sulaiko kiek nors 
žmones nuo kelionės, bet kas-' 
link Lenkijos, Vokietijos, Itali
jos ir Skandinavų šalių, skait- 
liaus norinčių atvykti Ameri
kon visai nesumažėjo. Vientik 
Škotijoj kvota nepripildyta.

Deportavimas prasižengėlių 
ateivių

Klausimas—Imigrantas mu
sų mieste, išgyvenęs šioje ša
lyje suvirš dešimt metų, pra
sikalto, buvo suareštuotas ir 
nuteistas 14 mėnesių kalėjimo. 
Ar jį išdeportuos, kuomet at
liks bausmę?

K. J. Flint, Mich.
Atsakymas—Šitą žmogų ne- 

išdeportuos. Jeigu jį antru 
kartu nubaustų už prasižengi
mą inimant morališką nedoru
mą, tai jį išdeportuotų. Sulig 
Imigracijos aktu, bile ateivis, 
nepaisant kaip ilgai išgyveno 
šalyje, yra deportuojamas, jei
gu sugaunamas ir nubaudžia- 
mas daugiau kaip vien? kartą.
Ar studentai gali persikelti iš 

vienos kolegijos į kitą
Klausimas—Buvau įleistas į 

šią šalį kaipo studentas, šian
dien lankau vieną kolegiją, bet 
noriu stoti kiton, nes šita man 
nepatika. Ar tą pavėlins Imi
gracijos Biuras daryti?

K. L. Harisburg, 
Atsakymas—Jeigu ta 

kolegija yra Imigracijos
sąraše, jų užgirtų mokyklų, ga
li persikelti. Pirm negu persi-

kelsi turi pranešti Commission- 
er General of Immigration, 
pranešant jam apie tavo norą 
persikelti ir prašydamas jų pa
velijimo taip daryti.

Natūralizacijos liudininkai
Rlausimas-«-Pasiunčiau mano 

pirmą natūralizacijos prašymą 
keli 
dar 
Bet 
nau
miestą, kitur gyvena, 
riu prašyti 
Biurui pranešant vardus kitų 
liudininkų ?

• l K. L. New York.

mėnesiai atgal, bet mane 
nešaukė ant išklausimo. 
abudu vyrai, kuriuos keti- 
šaukti liudininkais, apleido 

Ar tu-
Naturalizacijos

Atsakymas— Natūralizacijos 
Biuras vientik tau praneš, ka
da išklausymas įvyks, ir tada 
galėsi nuvykti su dviem liudi
ninkais (naujais) be jokių pra
nešimų.
Dienos šviesos taupymo laikas 

—“Daylight Saving Time”

Klausimas—Ar visos valsti
jos užlaiko dienos šviesos tau
pymo laiką 
Time”?

“Daylight Saving

Penu, 
antra 
Biuro

Atsakymas —“Daylight Sav- 
ingr Time” prasidėjo karo laiku, 
kuomet reikėjo taupyti kuru. 
Nėr priverstinas ir nėr univer- 
šališkas. Conne.cticut ir Maine 
valstijos įvedė įs’tatyums drau
džiant nustatymą laikrodžių 
viešose vietose pagal “dayligt 
saving time”, nors tose valsti
jose bankai, krautuvės ir fab
rikai užlaiko naują laiką. “Day
light Saving Time” prasideda 
balandžio 27 d., ir baigiasi rug
sėjo 28-tą dieną.

“Partijos Linijos” Kongrese
Klausimai—Ar negalite man 

pranešti, kaip susideda Kon-

h'iX.'.-1 n,.ih n .< mr

greso butai kaslink partijų. 
Man žingeidi! žinoti, -arti
nasi kongresiniai rinkimai.

T. C. New York City.
Atsakymas—Iš 96 senatorių, 

56 yra republikonai, 39 demo
kratai ir 1 darb-ūkininkas. At
stovų Bute yra 435 nariai. Iš 
tų 266 yra republikonai, 165 
demokratai ir 1 darbo-ukinin- 
kas. Dabar trys mirė ir jų 
vietos neužimtos..

Svetimose kalbose knygos
Klausimas—Sulig naujo tari

fo akto iš 1930 m. kiek reika
laus muito už knygas svetimo
se kalbose ?

A. C. V. Ne.w York City.
Atsakymas— Nekurtos kny-

'd . Ii M'

Laiko skirtumas 
i . i

Klausimas— žinau, kad kuo
met pietus Philadelphijoj, tai 
naktis Stoėkholme, ar man ne
galite pranešti kodėl taip yru.

K. L. Chicago, III.
Atsakymas—- Kuomet pietus 

Suv. Valstijose (Eastern Stan
dard Time) yra 5 vai. po piet 
Paryžiuje ir Londone, 6 vai. 
Berlyne, Copehhagene, Ham
burge, Ryme, Stockholm ir Vie
noj ; 7 Vai. Konstantinopoly, 
Leningrade; 12:03 vai. Bogota; 
2 vai. ryte Yohohainoj ir 7 vai. 
Sitkoj Alaskoj. FLIS.

ATSARGUMAS
— šiandie bus svarbus su

gos įleidžiamos už dyką. Miuto rinkimas. fTu dalyvausi?
Biuras tik pereitą dieną įsake 
visiems muito kolektoriams į- 
leisti už dyką “knygas, knygu
tes svetimų rašytojų ir atspaus
dintas svetimose kalbose”.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

kad 
mas.

mas,

Kur nedalyvavęs, žinai, 
dalyvavimas yra privalu-

Tas ir yra... Susimilda- 
pasirašyk ir už mane.

|WISSIG,
’ Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NF.IAOYDOMOS JOS YRA 
Speciali&kai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 StM kampas Keeler Ave„ Tel. Crawford 5573

8514*16 RooMvdt Kd. 
arti St. Louia Ava.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

"REIKŠMINGAS PAVYZDYS"

Amerikos Pasiuntinybes Moroccoj 1923m, 
narys, Legion of Honor (Franci jo j) ofi- 
cierius.

“Gal svarbiausia įtekme Amerikos biznio 
pasauly paskutiniu laiku yra tai, kad pra
monės vedėjai jungiasi su mokslu. Nėra 
įžymesnio pavyzdžio, kaip moderniškam 
naudojime Vlira Violet Ray * S praginti9 
LUCKY STRIKE tabaką. Didelė jūsų, 
eksperimentuose išdava parodo tarp biz
nio ir mokslo išmintį."

To didelio Carnegie Pittsburghe instituto 
įsteigėjas, meno, mokslo ir literatūros tobu- 
lintojas, Andrew Carnegie, žinomas pasauly 
kaip dienos problemą studentas.
Carnegie Technologijos Instituto Pirmi
ninkas, Amerikos National Teatro Direkto
rius.

sako
SAMUEL HAR^EMI

CHURCH
Carnegie Instituto 

Prezidentas

LUCKY STRIKE — puikiausias cigaretas, kurį Jus kada 
ruket, pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso 
tabako Derliaus-TUOMET “JIE SPRAGINTI”. Visi žino, 
kad karštis valo ir taip “Spraginimas” prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir košė- 
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus! Visi žino, kad 
saulės šviesa išnokina — užtat “Spraginimas” naudoja 
Ultra Violet Ray. It’s toasted

Jusu Gerkles Apsauga—Prieš knltejlmus—prieš kosulį

Sutinkąs su savo politika faktų įrodymais publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė Mr. Samuel Harden Church pereit pasižymiejusiu 
asmenų raportus, kurie liudijo LUCKY STRIKES pagarsėjusį Spraginimo Metodą. Mr. Church pranešimas yra pirmyneiga. ,

© 1930. The American Tobacco Co. Mfrs.____ .. ____ __ ,__ __ _ • c
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LA FOLLETTE’O LAIMĖJIMAS WISCONSINE

Kandidatų nominacijose į Wisconsino valstijos gu
bernatorius, republikonų partijos sąrašu, laimėjo jau
nasis Philip E. La Follette. Jisai gavo apie 100,000 
balsų daugiau už savo oponentą, dabartinį gubernato
rių, Walter J. Kohler. Kartu su La Follette’u laimėjo 
nominacijose ir kiti vadinamieji “progresyviai repub- 
likonai”. Tuo budu šiais rinkimais Wisconsino valstija 
vėl sugrįžo progresyvių kontrolėn po to, kai per kele
tą metų joje buvo beįsigalį konservatoriai.

Bendrai imant, didelio skirtumo tarpe progresy
vių ir konservatyvių republikonų nėra. Kol La Follette 
ir jo vienminčiai priklauso tai pačiai republikonų par
tijai, kaip ir Kohler’o plauko politikieriai, tol jie nieko 
ypatingo žmonių labui atlikti negali. Bet šių Wiscon- 
sino balsavimų rezultatai visgi turi reikšmės.

La Follette’as sumušė savo priešą daugiausia tuo, 
kad jisai savo agitacijoje nuolatos atakavo gubernato
rių Kohler’ą, kaipo Hoover’o žmogų. Jisai kritikavo 
dabartinės krašto administracijos politiką farmerių 
pagelbos klausime ir krėtė juokus iš Hoover’o “prospe- 
rity”. Jeigu po šitokios agitacijos didelė dauguma pi
liečių atidavė savo balsus už La Follette’ą, tai reiškia, 
kad Wisconsinas jau nusigręžė nuo Hooverio, kuris 
prieš dvejetą metų, per prezidento rinkimus, turėjo 
tenai didelio pasisekimo.

Kitas klausimas, kuriame- balsuotojai pasisakė ne- 
pritarią dabartiniam Wiscdnsino gubernatoriui, buvo 
vietinis. P-as Kohler iškėlė sumanymą įvesti Wisc,on- 
sine ginkluotą valstijos policiją (constables). Darbinin
kai, kurie žino, kaip kitose valstijose — pav. Pennsyl- 
vanijoje — tokia policija elgiasi per streikus, balsavo 
už gubernatoriaus priešą.

kus netikėti socialistais, bet tikėti bolševikais, nes, gir
di, Rusijoje, kur bolševikai turi galią ir “bedarbės 
klausimas išrištas”, ir “pramonė ,žydi”.

Kažin ar Fosteris niekuomet nėra girdėjęs apie 
tai, kas šiandie dedasi bolševikiškoje Rusijoje: kaip 
tenai nuolatos sušaudomi žmonės už atsisakymą imti 
beverčius popierinius pinigus, kaip namų šeimininkės 
valandų valandomis stovi prie valdžios krautuvių, lauk
damos, kol gaus nusipirkti gabalą duonos arba pusiau 
supuvusios žuvies; kaip tūkstančiai gyventojų miestuo
se dėl maisto trukumo kenčia badą; kaip ūkininkai so
džiuje iki mirties kovoja, gindami nuo plėšrių komisa
rų paskutini savo gyvulį ir pūrą javų?.. Argi Fįosteris 
nieko o nieko apie tai nežinotų?

Jeigu jisai nežino, tai komunistų partijos vadas 
yra žioplesnis už paprastą žmogelį, kuris moka nors 
laikraštį paskaityti.

O jeigu jisai žino ir virgi bando per akis apgauti 
publiką savo melagingomis pasakomis, tai tegu jisai 
paaiškina, kodėl sovietų valdžios atstovai atsisako grįž
ti į Rusiją, kuomet jiems pavyksta iš jos ištrukti.

Vienam tik New Yorke šiandie sėdi trys buvę 
aukšti Maskvos valdininkai — Delgass, Antonovas ir 
Gvozdevas — ir Rusijos komunistų partijos nariai, ku
rie nebenori daugiaus važiuoti į Maskvą, bet pasilieka 
Amerikoje, kur jie neturės nei aukštų činų, nei riebių 
komisariškų algų. Keista yra ta “bolševikiška prospe- 
rity”, jeigu net patys bolševikai bėga nuo jos, kaip nuo 
pavietres.

Fosteris gali plepėt ką jisai nori (už tai Maskva 
jam užmoka), bet juodo jisai nepadarys baltu.

dėstomieji 
apseiti be 

tiesa,

lengvai supranta ir todėl skai
to.

Kad mokyklose 
mokslai negalėjo
naujų žodžių, tai tikra 
nes tiktai dabar atgauta lietu
viška mokykla. Gal mums ir 
sunkoka suprasti visi nauji 
mokslo žodžiai, bet apie tai nė
ra reikalo dejuoti. Aš kalbu 
apie tuos žodžius, kuriuos jau
nieji rašytojai be jokio reika
lo kala. Ar nevertėtų tiems 
kalviams truputį pasilsėti?

—Dr. Karalius.

O keršto, ir neapykantos sunku 
kur kitur tiek butų galifna su- 
rasti.

Gana korektingai atrodo jų 
pažadų garantija. Garantuoja
ma, kad jų “darbinikiška^ su
sivienijimas” išmokės pašalpas 
sergantiems, jeigu bus tokių. 
O kitoj vietoj ve kaip ramina
ma. Girdi, nedidelis daiktas, 
jei pašalpa ir nebus išmokėta. 
Galimas juk daiktas, 
tą persiorganizavimo 
nebus sergančių.

Taip tai bolševikai 
pašalpą, sergantiems,
esanti menkas daiktas. Minima 
kažkokia Ražnienė iš Roselan- 
do. Ji esą gavusi $26 pašal
pos. Iš tos sumos šešioliką 
dolerįų atidavusi bolševikams 
vedimui bylos prieš Susivieniji
mą. Tai žinoma savotiškas pa
raginimas, kad ir kiti geri ta- 
vorščiai tap pat darytų.

Ir visi puslapiai užpildyti 
kerštų, neapykanta ir melais. 
Tam komunistiškam lapeliui 
tiktų ne “tiešos”, bet melagio 
vardas.—Miškas.

jog per 
laiką ir

užtikrina
Pašalpa

HINDENBURGAS PRIEŠ FAŠISTŲ DIKTATŪRĄ

Milžiniškas Hitlerio “nacionalsocialistų”, arba fa
šistų, laimėjimas rinkimuose į Vokietijos reichstagą 
sukėlė užsieniuose baimę, kad dabar Vokietijoje fašis
tai gali bandyt pasigrobt smurto keliu valdžią į savo 
rankas. Šitai baimei pašalinti prezidentas Hindenbur- 
gas pareiškė, kad jisai kovosiąs iki paskutines prieš 
bet kurį Hitlerio bandų pasikėsinimą įvykinti krašte 
perversmą. Ir suprantama, kad fašistų užgaidos neiš
sipildys, jeigu prieš juos griežtai stos valdžia ir kariuo
menė. Fašistams (taip pat, kaip ir Rusijos bolševi
kams) pavyko padaryti perversmą tiktai tenai, kur 
juos parėmė kariuomenė. Kariuomenių durtuvais šian
die visos diktatūros ir tesilaiko.

Ar Vokietijos “reichswehr” (armija) bus ištikima 
krašto konstitucijai, mes nežinome. Bet jeigu Hinden- 
burgas savo priesaikos nelaužys, tai veikiausia ir ka
riuomenė nekels ginklo prieš respubliką.

Reikia atsiminti, kad Vokietijos fašistai, vadovau
jami to paties Hitlerio, kuris ir šiandie yra jų lyderis, 
jau kartą bandė Vokietijoje padaryti “pučą” (ginkluo
tą perversmą). Tai buvo 1923 m. Bavarijoje. Hitleris 
su kitais sąmokslininkais buvo susirinkę vienoje alu
dėje, bet kada atėjo valanda pradėti “revoliuciją”, tai 
vieni jų šalininkai pabūgo ir visai neatvyko paskirton 
vieton, o kiti pranešė apie sąmokslą valdžiai. Hitleris 
su kai kuriais savo sėbrais buvo suimti ir nubausti ka
lėjimu, ir visa Vokietija turėjo skanaus juoko iš tos 
“revoliucijos aludėje”.

Tais laikais fašizmas jau irgi buvo pritraukęs prie 
savęs dideles mases ir turėjo reichstage bene keturias
dešimt su viršum atstovų. Bet po nepavykusio Bavari
jos “pučo” jisai ėmė sparčiai smukti ir laikui bėgant 
beveik visai nusigyveno.

Dabar gi jisai vėl nuo .12 atstovų staigiai pašoko 
iki 107. Tai yra nuostabus dalykas. Bet toki umųs svy
ravimai Vokietijos fašizmo jėgose rodo, kad jisai susi
deda iš palaido ir nepastovaus elemento, kuris lemtai 
nežino nė pats, ko jisai nori. Besąžiniški demagogai, 
tokį elementą panaudodami savo tikslams, gali pada
ryti kraštui daug žalos, — jeigu nėra jėgos, kuri juos 
suvaldytų.

PLEPERIS

Komunistų “generolas” Fosteris, sėdėdamas kalė
jime, išleido manifestą, kuriame jisai šaukia darbiniu-

Skaitytojų Balsai
Komunstiška tiesa

Komunistų padangėj sužibė
jo dar vienas'jų “doros” per
las. Tai “komunistiška tiesa”. 
Tai tikras jų veidrodis, kuris 
parodo, kiek jie yra giminingi 
su tiesa. Tame jų šlamšte vis
kas apversta aukštyn kojomis.

E, T. A. Hoffman
................ ... —

Vertė J. Pronskus

i Velnio EliKsyras
Apžvalga!

KOMUNISTŲ IR FAŠISTŲ
SĄJUNGA

Berlyno “Vorwaerts” aprašo 
įvykusias Chemniz’e (Saksoni
joje,) komunistų priešrinkimi
nes prakalbas, kuriose vyriau
sias kalbėtojas buvo komunis
tų atstovas Saksonijos seime 
Sindermann. Kalbėtojas pareiš
kė, kad komunistai ir nacio
nalsocialistai dabar maršuoja 
petys' į petį, kovodami prieš 
socialdemokratus. Kuomet vie
nas klausytojas iš salės atsi
liepė, užduodamas kalbėtojui 
klausimą, tai Sindermann jam 
atsakė: ,

“Taip, mes prisipažįstame, 
kad esame susijungę su na
cionalsocialistais, kad mes 
išvien su nacionalsocialistais 
esame pasiryžę sugriauti da
bartinę socialistinę sistemą, 
kad mes kartu su nacional
socialistais norime įvesti Vo
kietijoje nacionalbolševizmą.

“Paskui,
socialistų 
liksime, 
me ir su 
niu, bet
norime kartu su nacionalso
cialistais paiiuosuoti Vokie
tijos darbininkus'. Bolševiz
mas ir fašizmas turi bendrą 
tikslą: sugriauti kapitalizmą 
ir socialdemokratų partiją! 
šitam .tikslui pasiekti mums 
yra gera kiekviena priemo
nė.”
Pirma, negu įvyko šitoks ko

munistų su nacionalsocialistais 
(t. y. fašistais) atviras susi
draugavimas' Vokietijoje, ko
munistai priėmė ir įdejp į sa
vo rinkimų platformą fašistų 
obalsius: Youngo reparacijų 
plano atmetimą ir Versalės tai
kos panaikinimą.

kai su nacional- 
pagelba mes tą at- 
tai mes apsidirbsi- 
jais. Ne, tarptauti- 
tautiniu budu mes

JUODIEJI FAŠISTAI Už 
RAUDONUOSIUS

“The Manchester Guardian” 
rašo apie Vokietijos fašistų na
cionalsocialistų skilimą. Nuo 
didžiumos, kuriai vadovauja 
austrijietis Hitler ir jo leite
nantas Goebbels, atskilo dalis 
nacionalsocialistų su Dr. Stras- 
ser’u ^priešakyje, ši atskilusių 
fašistų frakcija leidžia savo 
laikraštį “Del Nycional-Socia- 
list”.

Pradžioje ši fašistų frakcija 
buvo nutarusi boikotuoti rinki
mus į reichstagą, bet 
paskelbė savo organe, 
halsuos už komunistus. 
Manchester Guardian”
kad fašistų laikraštį sunku be
atskirti nuo komunistų organo 
“Welt am Abend”.

paskui
kad ji

“The
sako,

MASKVOS ŠIRDINGUMAS
KAUNUI

Mūsiškiai bolševikėliai susi
riesdami keikia Lietuvos val
džią. Bet jų “dėdės”, patys 
Maskvos diktatoriai, elgiasi vi
sai kitaip. Neseniai, pav. Lie
tuvos karo lakūnai nulėkė iš 
Kauno į Maską, ir tenai jie bu
vo priimti labai draugiškai. 
Jiems' buvo parodyta miesto 
įdomybės ir surengta “rautas” 
(balius). “Viln. Rytojus” apie 
tą vizitą Tašo taip:

“Sugrįžusių iš Maskvos 
Lietuvos karo lakūnų vadas 
majoras Gustaitis papasako
jo spaudos atstovams savo 
įspūdžius. Pasak majoro 
Gustaičio, lakūnai Maskvoje 
buvę priimti labai nuošir
džiai ir vaišingai. Jie aplan
kę karo avijacijos akademi
ją, aeroplanų dirbtuves, mu
ziejus ir kitas Sovietų Ru
sijos sostinės įžymybes. Pri
vatinėje ir karo avijacijoje 
jaučiamas didelis judėjimas. 
Jiems pagerbti buvo suruoš
tas ‘Grand Hotel’ viešbutyje 
didelis rautas, kuriame da
lyvavo raudonosios armijos, 
avijacijos ir užsienių reika
lų komisarijato atstovai. Da
lyvavo taip pat ir Lietuvos 
atstovas Maskvoje p. Baltru
šaitis. Beto priėmimas buvo 
suruoštasx ir Lietuvos atsto
vybės rūmuose.”

l-.*-*-*

Kalbos taisytojai

taisė”. Nau- 
išsireiškimų

Lietuvių kalbą dabar visi 
pradėjo taisyti, ypatingai jau
nieji Lietuvos rašytojai. Taiso, 
taiso ir taiso. Vienas rašo, o 
kitas, žiūrėk ir-gi sako “kalbą 
žiurėjo”, tur būt 
jų žodžių, naujų
devynios galybėš. Vienas rašo 
“kiek operacijai moka”, kitas 
rašo “kiek šitam arkliui mo
kėjai”, trečias susirietęs rėkia 
“šviežias ne lietuviškas žodis’1 
(turi sakyti ne senas —* pv„ 
nėra šviežio pieno, yra tiktai 
ne senas pienas). Vienas jau
nas rašytojas sako “galva ne 
lietuviškas žodis, vadinkime, ka
muoliu” (reiškia, galvos nėra, 
pasilieka kamuolys arba kopūs
tas) .

O jau poetai, tai tikri poe
tai: skaityk nuo viršaus že
myn, arba nup apačios aukš
tyn, vistįek nieko nesuprasi. 
Man išrodo, kad dabar Lietu
vos jaunieji rašytojai susirgo 
naujų žodžių kalimo liga. Kas 
daugiau nukala, tas geresnis 
lietuviškas kalvis ir, vadinasi,

(Tęsinys) 
įsakančiam principui ir veikia 
tokia stebuklinga pajėga į jo 
išorinę pusę, net į patį materia
linį kūną, kitaip suformuoda
ma ir perdirbdama, jog rodos 
visiškai atatinka aukščiau mi- 
lėtiems dėsniams. —Taip iš sa
vo e^mės gylybės žiūrėdama į 
dalykus, kaip nuoširdžiai aš 
niekinu visą tą konvencionalinį 
siaurumą, žaisdama su juo, tu 
jau žinai, —baronas yra man 
pasidaręs pasibiaurėtinai įkyri 
mašna, kurįz lyg persibėgę ra
tai, guli negyva, išnaudota ma
no tikslams. —Reinholdas yra 
perdaug siauras, kad aš galė
čiau į jį kreipt dėmesio, Aure
lija geras vaikas, mudviem be
lieka darbo tik su Hermogenu. 
—Aš jau tau prisipažinau, kad 
Hermogenas, kaip aš jį pirmą 
sykį pamačiau, į mane padarė 
stebėtino įspūdžio. —Aš jį lai
kiau tikusį į aukštesnįjį gy
venimą, kurį aš jam norėjau 
atverti/ ir čia pirmą kartą ap
sirikau. — Jame buvo kažkas 
man priešingo, kas' nuolat man 
prieštaravo, ir visi kerėsią!, 
kuriais taip mokėjau apipinti 
kitus, jį tik nuo manęs atstu
me. Jis likosi šaltas apsiniau
kęs, užsidaręs ir kadangi jis 
su tokia ypatinga stebėtina 
pajėga man priešinosi, tai er
zino mano savijautą, mano no
rą pradėti kovą, kurioj jis tu
rėjo būti nugalėtas. — Kovą 
pradėti nusprendžiau, kai ba
ronas man pasakė, esąs pasiū
lęs Hermogenui mane, vesti, ir 
šis tą pasiūlymą be jokių sąly
gų atmetęs. — Lyg dieviška 
kibirkštis tą patį momentą 
nušvietė mane mintis ištekėti 
už paties barono ir tuo budu 
vienu ypu pašalinti iš kelio vi
sas tas smulkias konvenciona- 
lines atodairas, kurios mane 
taip dažnai nepakenčiamai var
žė. rpesa> aš juk Ph'ma tą patį 
su tavim, Viktorinai, gana daž
nai kalbėjau, dėl to ištekėji
mo, ir atrėmiau tavo abejones 
faktu, kelių dienų bėgy savo 
senį paversdama į kvailą švel
nutį meilužį, ir jis turėjo vi
sus mano norus vykdyti, lyg 
savo giliausius troškimus, ku
rių jis ir viešai ištarti nedrįs
tų. Bčt gilumoj glūdėjo mintis 
atkeršyti Hermogenui. Tas 
kerštas dabar buvo lengviau ir 
tiksliau padaryti. Smųgį nutę- 
siau, kad butų tikresnis ir mir
tinai pataikytų. — Jei mažiau 
tave
čiau, kad tu pajėgi pakilti ligi 
mano
abejočiau, ar verta tau toliau 
apie šį dalyką pasakoti, kurs 
pagaliau įvyko. Aš pasistačiau 
taip, kad galėčiau Hermogeną 
už širdies pagauti. Atvykau į 
sostinę nuliūdus savy uzsida-

topažinčiau, jei nežino-

Amerikoj lietuvių spaudą jie 
dažnai pašiepti mėgsta dėl kal
bos. Tur būt jiems pikta, kad 
amerikiečių raštus žmonės

mo priežasties. — Yra kažkas 
ypatinga, kad pamišėliai daž
nai, lyg būdami artimesniuose 
santykiuose su dvasia ir kartu 
savo viduje, taip jau nesąmo
ningai svetimo dvasinio prin
cipo sujudinti, dažnai perma
to mumyse nuslėptas paslaptis, 
ir prasitaria tokiu 
panašumu į tiesą, 
mus dažnai perima 
šiurpas, antrojo
nantįs balsas. Dėlto, galimas 
daiktas, kad ir musų santy
kiuose, kuriuose randamies tu, 
Hermongepas 
tingu budu 
mums dėl to 
pavojaus. Tik
su savo priešingu nusistaty
mu atvirai stotų į kovos lauką 
ir pasakytų: netikėkite 
prisidengusiam kunigui, 
niekas kitaip nepatikėtų, 
tik pamišėlio išgalvotą
esant, tuo labiau, kad Reinhol- 
das buvo 
žinti tėvą 
aišku, tu 
rėjau ir

stebėtinu 
kaip kad 
baimingas 

aš gąsdi-

ir aš, jis paslap- 
tave, permato, 
nėra mažiausio 

pamanyk, jei jis

tam 
juk 

kaip 
idėją

rius, ir tokiu budu sudariau 
kontrastą su Hermogepu, kurs 
giedringai ir linksmai sukosi 
gyvoje savo karo tarnyboje. 
Dėdės liga draudė man visas 
tas blizgančias draugystes, net 
savo artimiausiųjų draugų vi
zitų tupėjau vengti. — Hermo- 
genas atėjo pas mane, galbūt 
tik pareigą atlikti, kaip tai 
prieš motiną vaikas privalo. 
Jis rado mane, paskendusią 
nelinksmose mintyse. Nustebęs 
Jei mano ryškaus persimainy- 
mo jis pristodamas klausė 
priežasties; aš ašarodama pa
pasakojau jam, kad mane bai
mina barono bloga sveikatos 
padėtis, kurią jis sunkiai be
pajėgia nuslėpti, kad aš galiu 
jo netekti, ir kad jau ta viena 
mintis man yra baisi ir nepa
keliama. Jis buvo sujudintas, 
ir kai aš labai jausmingai pra
dėjau jam nupasakoti savo su 
baronu laimingą moterystę, 
kai aš švelniai ir gyvai nušvie- 
čiau musų gyvenimo prie že
mės mažiausias smulkmenas, 
kai vis daugiau pradėjau nu
piešti kilnią barono dvasią, at
vaizdavau jo šviesų aš, taip 
kad vis aiškiau darėsi, kaip 
begalo aš jį myliu, kaip aš vi
sa juo gyvenu, tai jo susiža
vėjimas, jo nusistebėjimas vįs 
labiau augo. — Jis aiškiai ka
riavo pats su savim, bet toji’ 
pajėga, kuri dabar mano aš 
pavidale įsiveržė į jo vidų, nu
galėjo jame priešingąjį princi
pą, kurs taip man priešinosi; 
kai jis kartą vakarą vėl atėjo, 
mano triumfas man buvo aiš
kus’.

Jis rado mane vieną dar 
liūdnesnę, dar labiau sujudu
sią, kaip vakar, aš kalbėjau 
apie baroną 
kytą ilgesį 
Hermogenas 
be tas. Jis

pažiūrų aukštybių, aš

tiek geras tavy pa- 
Medardą? — Dabar 

nebegali, kaip aš ne
tikėjau, paveikti į

Hermogeną. Mano kerštas 
įvykdytas ir Hermogenas man 
yrą dabar lyg numestas, paga
dintas žaislas ir tuo yra nepa- 
ikenčįamesnis’, kad mane maty
ti jis laiko, kaipo savo atgai
los pareigą, ir dėlto mane per
sekioja savo pastyrusiomis, gy
vai mirusiomis akimis. Jis’ tu
ri būti pašalintas, ir aš tikė
jau galėsianti tam reikalui ta
ve panaudoti, kad sustiprintum 
jo idėją įstoti į vienuolyną, ii 
tuo pačiu laiku įtikinančiais 
prikalbėjimais išgauti barono 
ir jo draugo patarėjo Reinhol- 
do nusileidimą, kad jiedu su
tiktų leisti Hermogeną, kurio 
sielos išganymui tain/esą rei
kalinga, įstoti į vienuolyną. 
Hermogenas man pasidarė iš- 
tikrųjų visai nebepakenčiamas, 
jo žvilgsniai mane dažnai var
gina, jis turi būti pašalintas! 
— Vienintelis asmuo, kuriam 
jis kitoks atrodo, yra Aureli
ja, tas dievotas kūdikis; tik 
per ją tu gali paveikti į Her
mogeną, ir aš pasirūpinsiu, kad 
tu sueitum su ja j artimesnius 
santykius. Jei rasi atatinkamą 
išorinių aplinkybių momentą, 
gali Reinlioldui arba pačiam 
baronui prasitarti, kad Her
mogenas yra tau išsipažinęs 
labai sunkiai nusidėjęs, tačiau 
tu, kaip tavo pareiga liepia, 
aiškus dalykas, negali tos nuo
dėmės pasakyti. — Bet apie 
tai kitą kartą daugiau! Dabar 
Viktorinai, žinai visą, veik ir 
buk mano! Viešpataukiva virš 
to šlykštaus lėlių pasaulio, kurs 
apie mudu taip sukasi. Gyve
nimas turi mudviem atiduoti 
savo smagumus, taip kad pa
tiems nepatekus į jo siauru
mas. — Tolumoje pamatė va 
baroną ir nuėjova jo pasitikti, 
lyg butuva užimti labai dievo
ta kalba. —

(Bus daugiau)

Dienos Ant Vandenyno

PER CHERBOURG — 
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir i

LIETUVĄ
greičiausiais garlaiviais

uždc- 
mano 
ranką 
iš jo

ir savo neišpasa- 
jį vėl pamatyti.

greit pasidarė ne
sekė mano žvilgs

nius ir pavojinga ugnis 
gė jo vidų. Jam paėmus 
ranką jaučiau kaip jo 
konvulsingai tri^kčioja,
krutinės išsiveržė gilus ataduk- 
siai. Tiksliai apskaičiau tos ne
sąmoningos ekzaltacijos aukš
čiausi momentą. Tą ^vakarą, 
kai jis turėjo kristi, aš nesi
varžiau pavartoti visų tų gud
rybių, kurios taip jau yra nu- 
naudotos, ir vis tik taip sėk
mingai atnaujinamos. Pasise
kė!

Vaisiai buvo baisesni, kaip 
kad aš tikėjausi, ir vis tiktai 
jie pakelė mano triumfą, pui
kiai parodydami mano galybę. 
— Pajėga, kuria aš nukaria
vau jo priešingąjį principą, 
kurs lyg nujausdamas taip 
griebtai jame reiškėsi, sulaužė 
jo dvasią. Jis pamišo, kaip tu 
dabar žinai, tiesa ligi šiol ne
žinodamas tikrosios to pamisi-

IR 
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CHICAfiOS 
ŽINIOS

Tėvo karas su sunais
Mirtinai sužeistas daktaras 

kaimynas

Dr. Cleveland Charles Mac 
Lane, 49 m. buvęs puikiniu- 
kas leitenantas Ispanų ir pasau
liniame karuose, mirtinai pa
šautas savo namuose, 8240 Dor- 
chester avė. ir jo žmona ir duk
tė liko gyvi tik ačiū tam, kad 
suspėjo perkristi ant žemės, kai 
kulkos iš trijų šautuvų užbėrė 
jų namų porčių.

Kaimynas, skersai gatvės 
James Thompson, 63 metų, kę- 
lė savo sunui Roy varduvių par
tiją. Pritrukus gėrimo, senis 
tėvas pareikalavo atnešti dau
giau munšaino. Sunui atsisa
kius, tėvas pasiėmė revolverį 
ir pradėjo pilti į sūnų. Tas nu
bėgęs į virtuvę atsinešė antra 
revolverį ir paleido šuvius j tė
vą. Kai abudu savo šautuvus 
ištuštino, Koy’aus sūnūs Law- 
rence, 16 metų, atsinešė trečią 
šautuvą ir paleido į dėdą.

Iš viso to karo namiškiai nė 
vienas nesusižeidė, bet užmušė 
nekaltą kaimyną. Senis uždary
tas policijos nuovadoj.

Policijos karas, su
skunkiu

A. J. Feicht, turtingas In
surance viršininkas iš 2900 
Greenleaf st. sugrįžęs namo iš
girdo beismente didelį triukš
mą. Nekaip, vagys, pamanė ir 
pašaukė policiją. Tuojau atbil- 
dė visas skvadas. Visi braunin
gus atkišę, atidarė beismento 
duris, ir paliepė vagiui išeiti. 
Tuo tarpu išbėgo koks tai keis
tas gyvuliukas su blizgančia di
dele galva. Policistai paleido 
salvę šūvių. Galop užmušę. Pa
sirodo, skunkis, įkišęs galvą į 
konservų stiklą. Kas po to at
sitiko, nugalėtojai nebesako, 
tik kai atėjo reporteris žinių 
gauti, Mr. Feicht atsiprašė, kad 
priimąs svečią pyjamose, nes rū
bus sukišęs į pečių, o policis- 
tams grįžus į nuovadą, šefas 
išbėgo čiaudėdamas ir šaukda
mas, kad policistai daugiau ne
pasirodytų, kol visus drabužiui 
bus sudeginę.

Capone ir visi “ministe- 
riai” bus areštuoti

Vakar teisėjas Lyle paruošė 
varantus areštuoti visus 26 Chi- 
cagos gengsterių vadus, kurių 
priešaky stovi Al Capone. Visų 
tų banditų rekordai esą ren
kami per H metų, ir kiekvie
nas jų turįs tuzinus žmogžu
dysčių, išplėšimų, “raidų” ir ki
tokių šiurpių nusižengimų. Pats 
Capone prieš prohibiciją įve
dant buvęs moterų užlaikyto- 
jas. Vakar per radio duotas pa
liepimas visoms policijos sto
tims ir automobiliams pradėti 
banditų gaudymą. 6000 policis- 
tų pasipylė po miestą ir už
kampius. Pirmas iš 26 “visuo
menės neprietelių” Dauny Stan- 
ton, South Side raketeris ir val
kata, jau pagautas.

.520,000,000 taksų ma
žiau kaip pernai

Pajamų (income) taksų pir
majame Illinois pelno distrikte 
šiemet surinkta dar tik $153,- 
192,168. Pernai tuo laiku bu
vo $170,971,003;

iš 238, lietuvių mirė 
6 vaikai

Sveikatos , departmeuto pra
nešimu pernai metais mirė nuo 
difterijos 513 vaikai. Iš to skai
čiaus 238 vaikai buvo tėvų at
eivių, 130 vaikai buvo ameri* 
kiečių tėvų ir 115 vaikai buvo 
gimę kitose šalyse.

Iš 238 mirusių skaičiaus lie
tuvių ateivių mirė 6 vaikai.

Tuo tarpu lenkų mirė 78, ita, 
lų 35, vokiečių 17, rusų 15, če
kų 15, airišių 12, skočų 10 ir 
t. t.

Komisionierius Kegel sako, 
kad difterijos liga mirimus bus 
galima visiškai išnaikinti, kai 
tik visi tėvai pradės savo vai
kus skiepyti, nelaukdami kol 
vaikai suserga.

Evening Post apie 
j. Elias

Chicago Eyening Post, ruga 
16 d. deda paveikslą p. J. Elias 
ir tokį parašą :Joseph J. Elias 
yra prezidentas ir pirmininkas 
Universal State banko direkto
rių tarybos ir pirmininkas 
Cheltenham Trust and Savings 
banko. Jis atkeliavo į Ameriką 
1892 metais ir pastojo tarnau
toju į vieną odos kompaniją. 
Vėliau jis matrikulavosi Notre 
Dame unversitete ir gavo laips
nį. Laike savo įvairios karjeros, 
Mr. Elias įsigijo plačių patyri
mų biznyje, bankų praktikoj ir 
politikos veikime. 1908 metais 
jis buvo išrinktas apskričio ko- 
misionieriu ir 1916 m. jis tapo 
paskirtas Vietinių pagerinimų 
(local improvements) tarybos 
nariu.

26 vieši publikos 
neprieteliai

Laikraščiai paskelbė pavar
des ir įdėjo atvaizdus 26 gar
siųjų Chicagos “valdovų”, ku
rie per mėty metus terorizuoja 
piliečiui, biznierius ir darbiniu- 
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3131 — Suaugusiai moterei suknelė. Tinka iš bile materijos. Joje 
kiekviena augesnė moteris išrodys plonesnė. Sukirptos mieros 16, 18, 
taipgi 36, 38, 40, 42, 41 ii* 46 coliu per krutinę.

3217 — Mokyklon eiti patogi, lengvai pasiuvama ir gerai atrodanti 
suknelė. Galima siūdinti iš bile materijos. Sukirptos mieros 6, 8, .lO, 12 
ir 14 metų amžiaus mergaitėm.

3033 — Naujos mados rudeninė suknelė. Galima siūdinti iš bile 
spalvos šilko satinus ir, jeigu kuriai tinka, gali apsiūti apikaklę ir ran
koves kokiu kitokios spalvos šilku. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 
08, 40 ir 12 coliai per krutinę.

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
oaduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavarde 
ir adreso. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki- 
;tų patarnavi
mas.
J, F. Eudeikis Komp. 
j PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitagc Avė.

Tel. Yards 174 1 ir 174 2 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Td. Lafayeitc 0727 

SKYRIUS
1410 So. 491 h Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Aųbuni Avė. Tel. Blvd. 3201

ką unijas. Kiekvieno “biogrą- 
fija” labai įspūdinga ir pažy
mėta skaitlingais nužudymais, 
apiplėšimais, ekstorci jomis. Jų 
turtai daugiausia siekia milijo
nus ir neišspręstų bylų skai
čius tuzinais. Ar Chicagai pa
vyks nuverst tą savo “valdžia”, 
dar pažiūrėsime.

Geisking: pripažintas 
Lingle užmušėju

Sugautas Kentucky garsus 
plėšikas, žmogžudys, gengsteris 
Geisking, dviejų liudininkų pri
pažintas Lingle užmušiku. Geis
king žada pargabenti į Chica- 
gą, bet tas labai atkakliai gi
nasi, ir prisipažįsta prie viso
kių kriminalų Montana i? Ken
tucky valstijose, kad tik jo ne- 
vežtų į Chicago.

\

V erta vaikusmokinti 
amatų

\Vashingtone įsteigtas fede
ralinė board for vocal educą- 
tion praneša kad visame U. S. 
krašte jau virš 563,000 vaikų 
yra užsirašę į įvairias preky
bos ir industrijos mokyklas ir 
gauna federalinės valdžios pa
ramą. Apie 11 nuošimčių iš tų 
jaunuolių pastojo į tokias mo
kyklas turėdami aukštosios mo
kyklos išlavinimą ir norėdami 
gauti geresnį darbą. Kiti 90% 
įstojo į mokyklas dirbdami jau 
už algas ir norėdami pagerin
ti savo specialybes.

Mašinų gadynę nelengva ir 
specialistui su darbu, o netu

rinčiam profesinio auklėjimo 
darosi visiškai sunku.

Revolveris atsisakė 
pribaigti

Vakar stebėtinu budu tapo 
pagautas gengsteris Catalano, 
saliunininkas iš 1157 Webster 
avė. tokiu budu: Policija pama
te du vyru, iš kurių vienas pri
dėjęs revolverį' gulinčiam žmo
gui prie galvos klikčiojo, ta-

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

Nlght and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healtliy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eyc Beauty” Book

Marine Co, Dept.ti. S-.9 B. Okio St.,Chicago

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama
«

3319 Aubum Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D.( LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigjausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel.. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

■ r - -r-i . - r- ~ - ................................................................. ..........

Phone Boųlevard 4139
A. MASALSKIS

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

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.
Telefonai

Boųlevard 5203

Boųlevard 8413

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, 111.

Tel. Victory 1115

čiau revolveris nedegė. Pasiro
dė, Catalano ir kitas jo sėbras 
buvo išsivežę nužudymui geng 
sterį, Joe Martolotto, iš 1234 
So. Paulina st., ir peršovę per 
veidą, norėjo pribaigti. Marto 
lotto išliko gyvas, ir Catalano 
suimtas. Sėbras pabėgo.

Pašalina gasą iš pilvo 
ar vidurių

Nesmagumu, kuri pagimdo ganai ar iS- 
piiHti viduriai ar pilvas, yra greitai paSali- 
napuiH hu Nuga-Tone — vaistais, kurie nu
gali konstipaciją. iSvalo kuna nuo ligas gim
dančių nuodų, palengvina inkstų ar pūslės 
įdegimu ir suderina ir sustiprina gaiviąsias 
jėgas.

Nuga-Tone yra puikus dėl menko apetito, 
virškinimo pakrikimų, nerviškumo, nemigos, 
netekimo svarumo ar spėkos, ir panašių 
pakrikimų, paeinančių nuo konstipacijos ir jos 
nuOdų. Jeigu jus nesate stiprus ir pilni 
gyvumo, jus turite leisti Nuga-Tone atgauti 
jums geresnę sveikatų. Nuga-Tone yra par
davinėjamas visų medicinos pardavinėtojų. 
Jpigu jūsų pardavėjas neturi jų stake, pa- 
praAykit jj užsakyti jų dėl jus 16 savo 
džiaberio.

(Apgarsinimas)
— ----- ------ -....... 1---- -  - ----- - - - -I- . ,

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therąpy & Midvvife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue
Phone 

Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag-
netic blankets ir 

Moterim ir 
. i merginom patari

mai dovanai.

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
aklų 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 1Q iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boųlevard 7589 ,

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards '4317

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumct 3294 

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

A. L Da vidoniSjM. D
4910 So* Michigan Avenue

Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Rcpublic 7868

Ofiso ir Rcz. Tel. Boųlevard 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 Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street
CHICAGO, ILL, ’

Phone Boųlevard 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.

Ncdelioj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boųlevard 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 Telefonas Virginla 0038 
Rez. Tel. Ven Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
U iki 8 Vakaro, Nedčllom nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boųlevard 7589

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

PRANEŠIMAS
Phone Boųlevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėle j naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
šalimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24Q3 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Rez. 2350 S. Lcavitt St., Canal 2330 
Ofi$o valandon 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal, sutartį

Phone Boųlevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Scredos 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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

St.

DR. CHARLES SEGAL
. Praktikuoja 20 Inetai 

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. MAURICE KAHN
4G31 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo !0 iki 12 dieną, 2 iki 3 po viet,

7 iki 8 va! Ned'l uuu 10 iki 12.
Rcz. 1 clcphoiic Plaza 3202

5

Įvalrys tojai
- GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31sf Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

-------O-------
A. A. OLIS

R. A. VASALLE
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street, 

Room 1701 Tel. Randolph 0381 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S'. Halsted St. tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—U ta r., Ketv, ir Subatos vak. 
Vasalle—Pąn., Ser. ir Pėtnyčios ▼.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boųlevard 3697
3315 South Halsted St

J. P. WAITCHUS 
Lietuvis Advokatas 

127 North Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Serfdoj ir Pėtnyrioj nuo 9 iki 6

A; A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiuna; Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
z ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
—o-----

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEĄRBORN STREET 

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

---o--------

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ahhland Avė, 
Td Boųlevard 2800

Rez. 6515 So. Ro<'kwel1 tat.
Tel. Rcpublic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn”

North

sekama
North-

Choras turėjo jau antrą prak
tiką šį antradienį, rugsėjo 16 
dieną. Laike praktikos prisira
šė net 12 naujų choristų ir cho- 
risčių-dainininkų iš įvairių kolo
nijų, Marųuette Park, Brighton 
Park, Bridgeporto ir 
Sidės.

Visų parankumui 
praktika bus jau nebe
sidėj, bet Meldažio svetainėj, 
23 Place ir Oakley. Tai bus pir
madienį vakare, rugsėjo 22 d.

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” jau nebebus vien tik 
mišrus choras, bet bus jame 
taip jau gryni vyrų ir mergi
ni) chorai. Taip jau į Chorą 
prisidėjo žinomieji vyrų kvar
tetas ir merginų trio.

Su tokiomis variacijomis Cho
ras žada būti tikrai gyvas.

Ms.

Švarus lietuvių 
restoranėlis

Prie Halsted ir 31 st. yra 
Antano Norkaus valgykla “Uni- 
versal Restaurant”.' Jau septin
tus metus ta valgykla gyvena 
ir vis geryn eina, kaip švaru
mu taip valgymų kokybe, čia 
rasi valgant musų daktarus, ad
vokatus, biznierius, nebekal
bant apie pačius darbininkus.

Kiekvienas biznis remia savo 
pasisekimą finansais, produk
tais, organizacija ir patarnavi
mu, ir kaip p. Norkus sako, — 
kostiumerių patenkinimu, geru 
patarnavimu, sveikais valgiais 
ir švara.

P. Norkus savo bizniui sam
dosi išimtinai lietuvius bei lie
tuvaites darbininkus, rodos, apie 
10, ii- pats nepraleidžia to lie
tuviško parengimo, kur jie ne
dalyvautų. Tokie biznieriai tik
rai verti obalsio “savas pas sa
vą”. X.

P

H. • ’ ... j U • I • ‘ ....
/o pilna svetainė, delnų ploji- tono Baltajam Name gali rasti, 
mu vis daugiau prašė ir pra- Taip jau kareivių uniforma at- 
šė, o jie dainavo. Įrodo gana gerai. z

Apie p. Sabonį reikia pasa
kyti, jis yra artistas daininin
kas, ir jau mes, kurie lankom |sparčiai 
larengimus, turėjom 
daug kartų jo dainavimu ge-įrengimas bus 
rėtis. Bet p-lė Ančiutė, tai Liuosybės 
man tik pirmą syk girdėta. Ji nuo to laiko 
galbūt kokios 17 metų am- mai. 
žiaus ir truputį už p. Sabonį Perejtą meti 
aukštesnė, turi malonų jaus- kai pralošė tik 
minga balsą; ypatingai vyku- Kaip šį metą seksis, parodys 
šiai sudainavo “Myliu aš jį, ateitis. Baseball šiemet sekėsi 
myliu aš kasdieną”. Matyt, nepaprastai gerai. Garbė Cicero 
mes visi jos dainavimu džiau-[lietuviams turėti tokius sporti- 
gėmės ir plojom.

Iš visų kalbėtojų, galima sa
kyti, nuosekliausią kalbą pasa
kė advokatas Kučinskas' ang
liškai. Jis faktais nurodė, ko
kių gerų i 
tie, kurie taupo pinigus spul- 
kose, mokėdami ]. 
kas savaitę arba kas mėnesį į 
spulkos taupomąjį skyrių. Pasak 
kalbėtojo tai tiktai vienas dar
bininko žmogaus ateities’ užtik
rinimas, kiek jis turi susitau
pęs pinigų. Iš kalbos buvo ga
lima suprasti, kad jis žino pats 
ir žino ką kitiem pasakyti.

T, J | Jau prasideda politiški susi-- “IT IT.? Rinkimai. Nuo seniau čia gyvuo
ja Lietuvių Republikonų Kliu- 

.... . . .bas. Susirinkimus’laiko p. Luk-
tik trumpai jr,|gtog svetainėje. Per vasarą su

sirinkimų nelaiko, nes nėra nei 
reikalo, tik sujunda prieš bal
savimus.

Dabar artinantis rinkimams 
pirmadienio vakare buvo su
šauktas susirinkimas Lukšto 
svetainėj. Dalyvavo virš pusės 
šimto narių. Aptarta rengti 
vakarą spalio 26 d. Liet. Liuo
sybės Svetainėj, žada būti daug 
dovanų ir gerų kalbėtojų, ir 
muzikalis programas. Tai bus 

j kampaniją, 
staigus (spulkos) išgali už ma-|§Varbu visiems dalyvauti, nes 
žai mokamą tikietą, o daug ką nuo piliečių pačių priklauso, 
duoti.—Antanas Jusas. ar išsirinksime dorus valdinin-

----------------- kus ar sukčius.

Raudonosios Rožės Kliubas 
rengiasi žiemos ąezo- 

progos|nui su basket bąli. Pirmas pa- 
rugsėjo 20 die- 

svetaineje ir 
prasidės loši-

basketbolinin- 
vieną geimą.

niūkus.
Dabar visi jau žino, kad ne 

bile kas gali lygintis su Cicero, 
ir taip diena iš dienos tas musų 
kampelis didinasi, plečiasi, 

rMŪ]tatų"susilaukėpy«8,a nauji dideli ir 
- maži, šiomis dienomis gražiai 

pagal’ išgalę aPSv!ct« ,49 P°no ,K‘ Vasi; 
liausko du dideli nauji namai, 
kuriuos sukontraktavo p. Grik- 
selis, 
telga.
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[Pacific and Atlantic Photo]

Hippolito Yrigoyen, Argenti
nos diktatorius', kuris tapo nu
verstas ir areštuotas.

557 Pabalenia Anna
562Į Rokauskas Kazimeras 
567 Shasiulis Veronika , 
57,0 Skrebytei Paulihai
570 Tamolonis Peter
579 Vasiliauskas Juozapas
580 Vilkas Ana
585 Zimantrovic Bronislavai

Pataisymas
Antano ir Kotrynos Kareivų 

padėka

Redakcijoj per klaidą buvo 
praleistas šis sakinys: Taip pat 
dėkojame vargonininkui V. 
Daukšai už sudarymą puikaus 
8 vyrų choro ir poniai Peršin- 
skienei, kuri laike laidojimo ce
remonijų prie vargonų pagie
dojo solo “Avė Maria”.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visados sutaupįsi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turų. 
Padarom davemastes ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADS.i

Automobile^
Perbūdavote

International trokai
Mes turime keletu 2 tonų trokų su 

gravity dump bodies — 2 tonų časis 
— ir 3% tonų trokus su dump 
bodies — Chicago stake bodies — alie
jaus tankais ir kitokių rusių bodies.

Taipgi kitokie International ir kito
kių išdirbysčių —■ % iki 3^ tonų di
dumo.

International Harvester Co. 
of America

2919 S. Western Avė. Prospect 4770 
2004 Diversy Blvd. Lakevievv 8114

senas vietos lietuvis ver-

Cicero
prasideda politiški susi-

Butėnas dainuoja 
Budriko radio 

valandoj
Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 

20 d. nuo 6 ligi 7 vai. vakaro 
iš WCFL radio stoties duoda
ma eilinė Juozo Budriko lietu
vių radio valanda. Tai bus ypa
tingai turtinga meno pajėgo
mis radio valanda, nes ji yra 
rengiama Lietuvių Radio Va
landos metinėms sukaktuvėms.

Programoje dalyvauja retas 
svečias, Lietuvos Valst. Operos 
baritonas, Jonas Butėnas. Iš ki
tų naujenybių įsidėmėtina p-lė 
Gricaitė ir Vaidylų Choras. At
sisukite WCFL stotį, 970 kil.

Bridgeportas
Iš Bendrovių Lygos banketo

Nors jau vakarykščiam “N.” 
numery tilpo ilgokas to banke
to aprašymas, tačiau plačiai 
pritardami Lietuvių Taupymo 
Skolinimo ir Budavojimo Beji- 
draovių idėjai ii- tos idėjos 
populiarizavimui žmonių tarpe, 

dedame dar vieno tų Bendrovių 
Lygos veikėjo rašinėlį.

Lietuvių Skolinimo ir Buda
vojimo Bendrovių Lygos bend
ras puikus metinis banketai 
buvo praeitos subatos vakarą, 
rugsėjo 13 d. Lietuvių Audito
rijos abiejose mažose svetainė
se. Vienoj svetainėj šc/kta ir 
pavargusiems šokėjams duota 
išsigerti, o antroj buvo pareng
ta gardi vakarienė ir kartu 
programas. J. J. Zolp kaip 
Lygos sekretorius' ir bankieto 
vedėjas perstatė net visą eilę 
kalbėtojų, o kalbų pertraukose 
p. Sabonis ir p-lė Ančiutė ly
dint pianu p-lei Saboniutei, la
bai gražiai dainavo solo ir due
tu, taip kad publika, kurios bu-

dalykų savo kalboj paliete ir 
juvo žingeidu pasiklausyti. Ki
ti kalbėtojai f“ 
žinoma, daug ką pasakyti ne
galėjo.

Po kalbų bankieto vedėjas 
visiems ačiavo už atsilankymą 
ir vėl prasidėjo šokiai ir davi
mas pavargusiems šokėjams iš
sigerti.

Gal kas manys, kad tokia 
gardi ir turtinga vakarienė su 
programų kainavo kokius 3 
dolerius? Taigi kad ne! ne
kietas buvo po 75 centus. Pasi
rodo, kad taupinimo pinigų į-1 įvadas į rinkimų

valandos bus duoda- 
pimtadienį per kelis 
o galbūt ir per visą

Furniture kompanija

PRANEŠIMAI
“Birutės” Choro pamokos jvyksta 

Gage Parko salėj, lygiai 8 vai., ketver
to vakare. Visi choro dainininkai it 
dainininkes pasirūpinkite ' punktualia 
pribut. Taipgi ir nauji dainos mylč 
tojai kviečiami prisirašyti prie “Biru
tės” choro. Dabar patogiausias laikas

“Birutės” Valdyba.

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ketvir
tadieny, rugsėjo 18 d„ 1930 m., Al- 
miras Simmoris svet., 1640 N. Han
cock St., Chicago, III., 7:30 v. v. 
Narius meldžiu laiku būti.

Sekr. A. Walskis.

CLASSIFIED ADS.
»

Educational
Moky

MOKYKIS BARBERYSTĖS
AMATO-

Dienomis ar vakarais. Del infor- 
naci jų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street

Miscellaneous for Sale
Įvairus, Pardavimai

CUKRUS
Mes parduodame visokios rūšies cukrų 
smulkmeniniai prekybai už urmo kai
rią. Musų kaina šią savaitę — $4.90 

už 100 svarų.
YAKER STORE

35 35 S. Halsted St. Tel. Boulevard 2212

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA salesmanų su karais, pažys- 
tančių groserių prekybą, kreipkitės, 
Sun Y«ast Co., 10 16-18 So. Califor- 
nia Avė.

Willow Springs
Miškinių žmonių pore

Koresp.

Vanagaičio radio 
pusvalandis .

Iš Birutės
Pirmas pasirodymas

ne-

Giriose prie 95 avenue per- 
eitą subatvakarj atsitiko nakti-. ketvirtadienji nuo
nė pare kurioj matėsi chicaips- H vat vakaro bus ya_ 
kų salhiniskų ir b.zniskų veidų.L.^^ (<Margučio„ pusvalan. 
Pare miškuose o dar naktį, yraN Atsisukite WHFC stotį. Sa- 
cujsių ir žmonių ar ijUS įdomių naujų, dar
bas. Tai patvirtino kelios kars- dai U
tos scenos iš susikibimų leidžiu16 
su vyrais. Sako, kada nors at
eis gadynė, kada dvylika vyrų 
vieną gaidį piaus. Bet kad vie
na leidė po kelis kartus išver
čia vyrą iš kojų vienu atkalos
rankos ypu, tokia gadynė jaul Pirmas musų vietinės Biru- 
atėjo. Šiaip, jei ne tie boksai, tės 24-to iš eilės sezono pasi- 
parė buvo labai draugiška. rodymas bus Lietuvių Ąudito- 

—Juokelis rijoje, kur turės išpildyti visą
-------- programą sek. 5 d. rugsėjo (spa- 

4~no»vijlio ? Red.) Keistučio kliubui nuo uoli o turnamento Brighton Park apyiinkes. Tai 
ruoša-- bus įdomus pasirodymas, nes

-------- — kaip yra žinoma Birutė turės
Karas su bolėmis Tabor lau- iš eilės 12-tą choro vedėją ypa- 

kuose tęsis ištisas dvi dienas, toje žinomo pijanisto M. Yoza- 
Kurie nepaspės šeštadienį, at- vito, kuris priruoš visą 
vykę sekmadieniui galės bile gramą, 
kurią armiją paremti. BinitSs Orkestrą

Tabor golt laukis šiomis die
nomis aidės lietuviškai. Rudens Birutės orkestrą šįmet
pradžios gražios dienos Michi- £iau žada veikti. Jau repetici- 
gan valstijoj žada malonių sa- Jos prasidėjo Gage parko svet. 
vaitgalių miesto gyventojams. Orkestrui vadovauja žinomas 
Vanago “ofisas” virte verda, smuikininkas P« Petruševičius, 
Eina įtempta ruoša lietuvių ^ur^s yra P* Yozavito asisten- 
golfo turnamentui ateinantį sa-ras- Teks matyti įdomių paren- 
vaitgalį (šeštadienį ir sekma-|^*mM Birutės vakaruose, 
dienj) Tabor Karmoje, kur ren
giasi vykti daugelis chiicagiečių 

su savo golfbaksiais.

pro-

dau-

Cicero
Šis bei tas apie vietos reikalus

Ateinantį sekmadienį po piet 
Liet. Kareivių Draugystė lai
kys savo mėnesinį susirinkimą 
Liet. Liuosybės Svetainėje. Bus 
plačių raportų apie draugystės 
reikalus ir apie rengiamą vaka
rą ir bus duodamos dovanos 
draugams, kurie nesirgo per 
dešimtį metų.

Draugystės įsigytos vėliavos, 
kuriomis visi gėrėjosi Vytauto 
sukaktuvių apvaikščiojime, yra 
naujos ir pirmos rūšies, anot p. 
Rimdžiaus, tokių tik Washing-

Kviečiami j Chorų

Nors jau visi birutninkai 
linksmai susirinkę dainuoja, 
tačiau Birutė su savo vedėju 
prašo tėvų siųsti savo vaikus 
prisidėti prie Birutės, čia jie 
ras daug malonumo, gražios 
draugijos ir daug malonių va
landų jie sau turės tarpe in
teligentiško jaunimo. Taigi vi
si į Gage parko svetainę prie 
55-tos ir Western avė. kaip 8 
vai. vak. Ten jus Birutė kaip 
visuomet su savo vedėju lau
kia. D. M.

Peoples Furniture 
Radio Valanda

Autoritetingai praneša, kad 
nuo ateinančio pirmadienio,

rūgs. 22 d. nuo 7 ligi 8 vab va
karo per radio stotį WHFC bus 
duota lietuviška radio valanda 
ir tokios 
mos kas 
mėnesius, 
žiemą.

Peoples
buvusi išsiuntinėjus] lietuviams 
kelioliką tūkstančių lapelių su 
atsiklausimais dėl radio valan
dos ir gavusi tūkstančius atsa
kymų su patarimais ir pagei
davimais.

Programos susidėsiančios iš 
dainų, muzikos, juokų, einančių 
žinių, naudingų ir net moksliš
kų patarimų, apie tiesas, svei
katą ir kt. Programoms atlik
ti esą pakviesta ir pasižadėję 
geriausios pajėgos.

Ahtanas.

Babravičius dainuos 
Lietuvių Dienoj

Lietuvos Atstovybė Washing- 
tone užkvietė p. Juozą Babra
vičių dainuoti Lietuvių Dienai, 
spalio 12 d. per Columbia Broad- 
casting System, New York. An
tra dainininkė bus p-lė Katkau- 
skaitė iš Hartfonl, Conn.

Lietuvių Dienos radio valan
da bus sekmadienį, spalio 12 <1. 
lygiai nuo 2:30 ligi 3:00 p. m. 
Standard Time. Programa, kiek 
jau teko nugirsti, bus tokia: 
Lygiai 2:30 p. m. Columbia 
Broadcasting System orkestrą 
sugrieš Lietuvos himną. Po to 
10 minučių užims lietuvių liau
dies dainos ir muzika, tada 10 
migučių tęsis atstovo p. Balu
čio prakalba iš Washington, ir 
pabaigai vėl 10 minučių lietu
vių dainos.

Juozas Babravičius ir p-lė 
Katkauskaite dainuos solo ir 
duetu.

Laiškai Pašte
* šie laiškai yra atėję iš Europos. 
Kam jie priklauso, tegul nueina ) 
vyriausiu paštų (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame surašė pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrų laikų, o 
kui sunaikina.

502
503
504
517 
518 
521

528
529
537
544
550

pas-

Balcunas G
Banas Antoni
Bogucki Karol
Gasmontas Jonas
Gerlikas Josaz
GrigLat iLili
Guvecki Adam
Kamarauskis K
Kartka Antanu
Kuncewicz Bronislaw
Matunas P
Milkene A
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Niežėjimas Išnyko!
Sustokit kasytis. Jei oda 
niežti, uždekite Severa's 
Esko. Vėsinantis, rami
nantis. jis paprastai su
teikia Kteitą 
nuo želdinančio 
mo. Gaukit jo 
uptickos.

pagelbą 
niežčji- 

iž savo

Severa’s
Kažyieto dol nemokamo 

setn polio
W. F,, SEVERĄ CO-. Cedar Rapidu, luua

MOTERŲ LIGOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 
ir mokslinis gydymas, Dr. Schyman at
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligoninės. Nelaukite skausmų nuga
roje, nuvargto, galvos skaudėjimo ir kitų 
pavojų. Lengvus išmokėjimai. Bando
masis gydymas ar egzaminacija dykai iki 
8 v. v., nedaliomis iki 2 v. po piet. Ra
šykite dėl nemokamo 5 dienų gydymosi 
namie. Female Dept., S-M-S Health 
Institute, 1869 N. Damen Avė., Chicago.

iluBiiietsb ftervio
Biznio Patarnavimu

BRIDGEPORT
, PAINTNG CO.

tfalevojam. Popieruojam b
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
'ictorv 7261. Re* Hemlock 12H.

Personai 
Asmenų ieško

PAIEŠKAU savo pusbrolio Felikso 
Lileikio, kuris apie 30 metų yra gyve
nęs Chicago, III. Paeina iš kaimo BaL 
tinikų, parap. Janapolės, apskr. Telšių. 
Meldžiu atsiliepti, arba kas jį žinote 
man praneškite, už ką iš kalno tariu 
ačių.

ANTANAS VAIŠIS, 
520 N. 30th St. E. St. Louis, III.

------- n------

BpeclaUitaa rydyme chronltkų ir aaujn u 
tfij. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau 
kyklt pas mane. Mano pilnas Hegzamlnavi 
mai atidengs jūsų tikrą ligą ir jei M apsi 
imsiu jus frydyti, sveikata jums sugry* Ei 
kit pas tikrą specialistą, kuris seklaus justj 
kur ir kais jums skauda, bet pats pasakys 
po galutiao iftegzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo m ryto iki 1 po Dieta

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ 
Aš esu pardavėju James Coal Co. ang
ių, kurių yardai randasi 58 ir Halsted 

St. ir 81 ir Wallace St. Kainos priei
namos visiems. Laukiam jūsų.

PETER ADOMAITIS
6630 S.o Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

---- o—
PAIEŠKAU brolio Mykolo Yuškos, 

pirmiaus gyveno Shenandoah, Pa. Iš 
Lietuvos paeina iš Subačiaus parapijos, 
Asuklinės kaimo.

BARBORA YUŠKIUTE, 
po vyru Sintautienė,

3917 W. 13 St. Chicago, III.

RUDENINĖ MADŲ KNYGA
Kiekviena moteris, kuri rūpinasi 

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

PRANEŠIMAS ]
Norintieji garsintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-nų Administratorius

touievard 6620 Res. Yardą 440
NORKUS & CO.

erkraustom rakandus, pianus ir vi 
okius biznius, taipsri iŠ miesto < 
miestą. Teisingas patamavim***

1706 W. 47th St
CHICAGO

For Reni __
PASIRENDUOJA 3 kambariai, nau

jai popieriuoti ir išvalyti, $12.00. 
3535 So. Halsted St.

PATENTAI, copyrights — išradi 
nai visokios rūšies.

B. PELECHOWICZ.
•3OO W Chicago Avė Brunswick 71

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 

renduoja, šiltu vandeniu apšildomi, 
maudynės, telefonas ir visi paran- 
kumai. Kainos nuo $2.50 j savaitę 
ir aukščiau, su valgiu ar be valgio.

Chas. Shattas
f848 So. Halsted Si., Chicago.

Tel. Roosevelt 8677
----- o----

Phone Republic 4949

PETER GRIBAS
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS

Malevojimas, Dekoravimas ir
Popieravimas

6127 So. Maplevvood Avė.,
CHICAGO. ILL.

-------- O--------
RENDON šildomas, švarus kamba

rys, 6408 So. Francisco Avė. Tel. 
Republic 6444.

LUMBERIS — 20-50% nuolaidos: 
Durys $1.90, Shiplap $35 už tūkstan
tį. Plater ir Wall boards 3c pėda. Leng
vi išmokėjimai. Atdara vakarais iki 7, 
nedėliom 9 iki 1 v. Abbott Lumber Co. 
5201 W. Grand Av., tel. Berkshire 13 21

ŠVARUS, blaivus, tykus, ramus in
teligentiškas vyras paieško kambario prie 
švarių, blaivių, mažos šeimynos žmo
nių, kur mažų vaikų nėra. Rašykite j 
Naujienas, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, Box 1235.

Financial
Finansai-PaskoloB

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra
6755 So. Western Avenue

Tel. Grovehill 1038

Furniture & Fixtuw
_______Rakandai-Įtaisai

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

;k<»linam Jums Pinuru 
00 iki $2.000

dtn oi.Ete nr»*nt'.»in*
ils mokeirt.imii’

Mes taipjau perkame n< <
Estate kontraktus

Petrzilek Bros 
1647 W. 47th St 

^rti MarghfieM Av«

Paskolos suteikiama i viena dieną 
2-RI MORGIČ1AJ

6 Nuošimčiai
Mes perkame rea) estau 

kontraktus 
INTERNATIONAL

INVESTMENT \ 
CORPORATION 

Kapitalas $600,000.90
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. l.afavette 6738-671#'

KAPITALAS $300,000 
Del paskolų ant pirmų 

morgičių
J. NAMON & CO.

Bankers
6755 S. Western Avė.

PINIGAI
Mes skolinam nuo $60 iki $800 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokytos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekviena*. yp«^al jauno* vedusio* poros 

•sate kviečiamos pasinaudoti musą pasluly 
mn. Mes nupirksime jums rakandus tiesia) 
i* dirbtuves ui sntaupimą mažiausia 

SO 91 oash pamatu
Joki* užsakymas nėra per mažas ar pm 

lidelts — nuo mažo stalelio Iki visų 10 
kamb apartmento rakandų Saukite Rlandle 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus Mes tu 
rime ryžius sn visomis rertausiomis kompa 
nilomis Chtcaąoje. Saukite Columbue 0467 
MfR WELLS dėl platesnių žinių

PARDAVIMUI pečius combination, 
4 skylės ant anglių ir 4 ant geso, ma
žai vartotas. Parduosiu pigiai. Jani- 
torius. 3917 W. 13 St., basemant flat.

Business Chance* 
Pardavimui Rizniai

DELICATESSEN ir grosernė. 
įsteigta 25 metai: moderniški fixturiai. 
Globė slaiseris, balto parceliano svars
tyklės, McGray aisbaksis, didelis ata
kas, geras lysas, karštu vandeniu šildo
ma. 4 pagyvenimui kambariai; puiki 
vieta dėl dveijų moterų ,ar dėl vyro ir 
moteries. Atsišaukite tuojaus dėl šio 
bargeno. 5406 Wentworth Avė. tel. 
Boulevard 1823.

PARDAVIMUI bučernė ir groserne 
arba mainysiu ant namo, loto arba 
bungalow, 4463 Archer Avė.

PARDAVIMUI Rooming- 
house —biznis ir namas. Par
davimo priežastis — mote
ries mirtis. Arba mainysiu į 
nedidelį privatį namą.

4449 So. Halsted St.

IŠSIMANO, grosernė ant automobi
lio, loto arba mažo namo. Kas pirmas 
tas laimės, šaukit Lafayette 5107.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BARGENAS. Gali nupirkti pigiaus 
negu kainuoja pastatyti 2 flatų muro 
namas, 6-6 kambariai, karštu vandeniu 
šildomas, gatvė ir dės apmokėta, arti 
vienuolyno. Telcfonuokit Republic 
555 L _ Z._A


