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Lietuva Atiduos 
Vilnių Lenkams?

Varšuvos laikraštis skelbia, kad greit tarp 
Lenkijos ir Lietuvos busianti pasirašą 
ta sutartis, kuria Lietuva pripažįstanti 
Vilnių lenkams ir, kaip atlyginimą už 
tai, gaunanti Suvalkų krašto sklypeli

BERLYNAS, rugp. 11. — 
Varšuvos Ekspresą Poranny, 
lenkų vyriausybei artimas laik
raštis, praneša, kad ilgai tęsę- 
sis tarp Lenkijos’ ir Lietuvos 
ginčas dėl Vilniaus artinąsis 
galo ir netrukus busiąs išlygin-
tas. Lietuvos vyriausybe jau 
sutinkanti oficialiai pripažinti 
Vilnių lenkams ir tuo budu 
baigti tragingą “karo stovį”, 
kuris per daugiau kaip dešim
tį metų paraližavęs visą abie
jų valstybių gyvenimą. t

Pranešdamas* tą žinią, Eks- 
press Poranny sako, kad ein
ant taikos sutartimi, kurią da
bar rengia abiejų valstybių at- 
stovsi, I.enkija atlygri risianti 
Lietuvai už Vilniaus praradi

mą tuo, kad atiduosianti jai 
Suvalkijos krašto dalį, būtent

Rusų baltgvardiečiai 
rengiasi karui prieš 

sovietą valdžią
Susirinkę I*aryžiuje ctarininkai 

nutarė organizuot armiją ir 
pradėti kampaniją, tik dar 
nežino, kur pinigų gauti

PARYŽIUS, rugp. 11.—Pra
eitą šeštadieni Paryžiuje įvyko 
rusų baltagvardiečių vadų mi
tingas, kuriame jie tarėsi pra
dėti karą su bolševikais.

Carininkų mitingas buvo lai
komas namuose gen. Millerio, 
dingusio gen. Kutepovo įpėdi
nio. Mitinge, kaip teko suži
not, dagi atsargiausi baltagvar
diečių vadai pareiškė, kad 
kontrrevoliucijos pasisekimo 
prospektai niekados' xnebuvę 
taip geri, kaip kad dabar.

Gen. Stogov, baltagvardiečių 
špionažo sistemos tolimuose ry
tuose, galva, tikrino, kad rau
donoji armija nebesanti taip iš
tikima bolševikams ir nepasi
tenkinimas joje vis didėjąs. 
Pasak jo, raudonoji armija su
sidedanti daugiausia iš valstie
čių, kurie esą aitriausi Stalino 
diktatūros* priešai.

Kalbėdamas apie situaciją ry
tų Sibire, gen. Stogovas pasa
kė, kad po Sibiro stepus, gir
di. bastosi tūkstančiai raudono
sios armijos dezertirų, ir kad 
arti Vladivostoko esą daugiau 
kaip 10,000 sukilusių sovietų 
matrosų ir kareivių, kurie te
bevedą kovą su bolševikais.

;QRRS,
Chicagai ir apielinkei federa* 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš viso gražu; truputį šil
čiau; lengvi rytų ir pietų rytų 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 63° ir 70° F.

Šiandie saulė teka 5:54, lei
džiasi 7:56. Mėnuo teka 9:47 
vakaro.

Kaina 3c

Seinų apskritį, kurio gyvento
jai daugumoj yra lietuviai. Esą 
prdjektuojama sudaryti * tam 
tikra komisija, kurios uždavi
nys busiąs išlyginti visus* len
kų lietuvių kivirčus atitinka
moj teritorijoj.

Varšuvos laikraštis tikina, 
kad derybos jau taip toli nu
ėjusios, jogei galima esą lauk
ti. kad sutartis busianti arti
miausiomis dienomis pasirašy
ta, ir sienos tarp Lenkijos’ ir 
Lietuvos vėl atsidarysiančios: 
geležinkeliai tarp abiejų kraštų 
imsią kursuoti ir piliečiai, gy
veną vienoj ir antroj pusėj ri
bos, kurie ligšiol buvę atskir- 

neperei nu nm Rintj siena, 
lesią gauti sienos vizas ir tu

rėti laisvą susisiekimą vieni sli 
antrais.

Paklaustas apie baltagvardie
čių jėgas, gen. Stogovas pasa
kė, kad šiandie Mandžurijos ge
ležinkelio linijoj esą pastatyta 
10,000 gerai ginkluotos ir dis
ciplinuotos baltagvardiečių ka
riuomenės, o dar 30,000 esą į- 
vairiose Mongolijos dalyse. Per 
keletą savaičių, girdi, lengva 
busią surinkti 100,000 išlavin
tų kareivių, jei tik busią pini
gų jiems apginkluoti ir aptai
syti.

Išklausę gen. Stogovo prane
šimų, baltagvardiečių mitingo 
dalyviai priėmė eilę rezoliuci
jų. Jie nutarė, visų pirma, tuo
jau surinkti keletą milijonų do
lerių tarp turtingos rusų emi
gracijos vakarų Europoje. Sa
ko. kad'Sir Henry Deterding 
prižadėjęs duoti kita tiek pi
nigų, kiek busią surinkta tarp 
pačių rusų.

Vyriausiu baltagvardiečių ka
riuomenės rytuose vadu tapo 
išrinktas gen. Michailas Dite- 
richas*, kuris per pastarus pen
kerius metus vedė partizanų 
karą su bolševikais Azijoj ir 
turi savo centrą Šanchajuje.

Baltagvardiečių vadai nuta
rė, kad kai tik busią surinkta 
pakankamai pinigų, tuojau or
ganizuoti armiją Mandžurijos 
pasieny ir pradėti karą su so
vietais rytų Sibire.

Kuba deportavo 9 ispa
nų komunistus

HAVANA, Kuba, rugp. 11. 
— Prezidentas Machado pasi
rašė dekretą, kuriuo devyni is
panų komunistai ištremiami iš 
Kubos.

$1,250,000 gaisras
VANCOUVER, B. C., rugp. 

11. — Siautęs čia didelis gais
ras sunaikino Canadian Na
tional geležinkelio Burrardo 
prieplauką su sandėlių trobe
siais ir kroviniais. Nuostoliai 
siekia 1% milijono dolerių.

Sudegė įmonė
PORTLAND, Ore., rugp. 11. 

— Gaisras sunaikino čia Stett- 
lerio popierinių dėžių fabriką, 
padaręs $750,000 nuostolių.
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[Atlantic and Pacific Photo]

Anglijos’ dirižablis R-100, didžiausias ir greičiausias pasauly orlaivis, kuris rugpiučio 1 
dieną atskrido iš Anglijos į Montrealį, Kanadoje. Savo kelionę per Atlanto vandenyną, diri
žablis atliko per 79 valandas.

Prapuolęs sovietų 
valdininkas buvęs 
Lietuvos pilietis

. PARYŽIUS, rugp. 11.---- Apie

misteringai ’ prapuolusį Pary
žiuje S. B. Feinbergą, buvusį 
sovietų prekybos atstovybės 
narį, pranešama šitokių smulk
menų :

Feinbergas’ per penkerius 
metus tarnavo sovietų preky
bos įstaigose, Paryžiuje ir kar
tu buvo slaptas GPU agentas. 
Artimai draugavo su Dovga- 
levskiu ir Janoviču. Kaip GPU 
agentas, Feinbergas sekiojo 
sovietų tarnautojus užsieny, 
turėjo 3avo šnipų rusų emi
gracijoje ir aktingai veikė Pa
ryžiaus “komjačeikoj”. Jis* bu
vo vienas svarbiausių liudinin
kų byloje prieš Saveliją Litvi- 
novą.

Šaukiamas į Maskvą, bet at
sisakęs grįžti, Feinbergas bu
vo kilęs iš Lfetuvos. Priėmęs 
sovietų pilietybę, jis tačiau bu
vo pasilaikęs ir pirmykštį Lie
tuvos piliečio pasportą, taip 
kad nutraukęs* santykius su 
bolševikais, jis automatiškai 
galėjo grįžti “pirmykščion pa- 
dėtin.”

...... /____________

Aeroplanas bombar
davo anglies kasy

klas Kentucky
PROVIDENCE, Ky., rugp. 

11. — Nežinomas aeroplanas 
šiandie atskridęs nuo Illinois 
pusės numetė iš oro keletą bom
bų į šios apielinkės* anglies, ka
syklas, kuriose jau kelintas mė
nuo tęsiasi streikas.

Bombų sprogimai nors pada
rė dideliq sąjūdžio, tačiau žmo
nių nieko neužgavo ir materia
linės žalos nepadarė.

Sako, kad aeroplanas turė
jęs leidimo numerį C-5088.

Washingtono vyriausybė įsa
kė tuojau padaryti to įvykio 
tyrinėjimą.

Laivas sudužo; visi jo 
žmonės išgelbėti

ST. JOHNS, Newfoundland, 
rugp. 11. — Juroj ties New- 
foundlando pietų vakarų smai
luma sudužo į povandenines uo
las garlaivis Caribou. plaukęs 
iš North Sydney, Nova Scotia. 
Visi* 65 pasažieriai ir laivo į- 
gulos žmonės buvo išgelbėti ir 
pargabenti į Port Aux Bas- 
ques. Nelaimė atsitiko anksti 
vakar rytą^ dar neąušus.

Vokiečių lakūnas Hirth 
atvyko į Kanadą

MONTREAL, Kanada, rugp. 
11. — Garlaiviu Minnedosa va
kar atvyko į Montrealį V Olf Ka
iriai.Hirth, jaunas vokiečių 
aviatorius, kuris su savo drau

gu Oskaru Welleriu buvo pra
dėję skristi iš Vokietijos i Chi- 

cagą, bet atvykę į Islandiją pa
liovė.

Hirth atsigabeno ir savo ae
roplaną, kuriuo jis; ketina skri
sti iš Montrealio į Chicagą.

Sovietai perka Ame
rikoj ūkio mašinų 
už 40 U milijonų

NEW YORKAS, rugp. 11.— 
Amtorgo pranešimu, per pasta
rus du mėnesiu sovietų vald
žia užsakė Jungtinėse Valsty
bėse žemės ūkio mašinų ir 
traktorių už 40VG milijono do
lerių.

Katastrofinga aeroplą? 
nų kolizija ore 1

TERRE HAUTE, Ind., rugp. 
11. — Netoli nuo čia vakar ore 
susidūrė du aeroplanai. Vieno 
aeroplano pilotas, Bernard Al- 
len, užsimušė, o antrojo, pilo
tas Arthur Foulkes, pavojingai 
užsigavo.

4 užmušti traukiniui už
gavus automobili

HARTLAND, Wis., rugp. 11. 
—Greitajam Fishermen’s Spė
riai traukiniui užgavus čia au
tomobilį, keturi juo važiavę as
menys — du vyrai ir dvi mo
terys — buvo užmušti.

Save ir tris vaikus iš-
sprogdino dinamitu
BURNBAY, B. C., rugp. 11. 

— Atsisėdęs ant kelmo ir pa
siėmęs ant kelių tris savo ma
žus vaikus, dinamitu išsisprog- 
dino vietos gyventojas Otto 
Zellar. Jo žmona neseniai pa
metė jį, kaltindama vyrą žiau
rumu.

Susidūrė aeroplanai
KAUNAS. — Lakūnas Peled- 

nius, besikeldamas prieš saulę, 
nepastebėjo kaip. Januškevi
čiaus aeroplano, kuris tik ką 
buvo nusileidęs ir jį užkabino. 
Rezultate — aeroplanai aplam
dyti ir kap. Januškevičiui su
žeista veidas*

Tarptautinė Moterų 
Sąjunga už visuotinį 

nusiginklavimą • - -
Tarptautine Moterų Sąjunga 

Taikai ir Laisvei, kurios tarp
tautiniu pirmininku yra Miss 
Jane Addams, chicagiete, iš
siuntinėjo savo organizacijos 
nariams visame pasauly tam 
tikrą 'peticiją, su instrukcijo
mis rinkti peticijai žmonių pa
rašus. Peticija yra parašyta 
anglų, francuzų ir vokiečių kal
bomis ir joje reikalaujama vi
siško ir visuotinio valstybių 
nusigihklavimo.

Europoje pirmi peticiją pa
sirašę yra: prof. Albertas’ Ein
šteinas, Mrs. Philip Snowden, 
Anglijos iždo kancleriaus žmo
na. rašytojas John Galsvvorthy, 
e,te.

Peticijoj sakoma: “Nežiūrint 
oficialaus atsižadėjimo karų, 
taikai vis dar tebegresia rim
ti pavojai. Ar žmonės leis,, kad 
jų valdžios rengtųsi toliau juos 
skersti? Tegul jie visi išvien 
reikalauja, kad pasaulis nusi
ginkluotų.”

Pašovė žmoną, jos tė
vus ir pats nusišovė
OLD MONROE, Mo„ rugp. 

11. — Įširdęs’, kad jį pametu
si žmona atsisakė grįžti vėl su 
juo gyventi, Frank Giovanelli, 
40, iš Chicagos, pašovė čia ją, 
jos seserį, jos tėvus ir paga
liau pats nusišovė. Tragedija 
įvyko Giovanellio žmonos tėvų 
namuose.

130° karščio Mesopota
mijoj; 14 žmonių mirė
BAGDADAS. Irakas, rugp. 

11. — Nuo baisių kaitrų, ku
rios dabar siaučia visoj Mes’o- 
potamijoj, daug žmonių serga, 
o keturiolika jau mirė. Per iš
tisą savaitę kasdien karštis 
siekė iki 130 laipsnių Fahren- 
heito pavėsy.

Sudegė malūnas
■Liepos 14 d. Višako — Ru

dos bažnytkaimy (Mairiampo- 
lės apskr.) sudegė malūnas ir 
lentpiuve. Nuostolių padaryta 
50,000 litų sumai. Trobesiai bu
vo apdrausti tik 15,000 lt.

Liepos 7 d. Juostininkų km., 
Raguvos v., Panevėžio >ap. dėl 
neatsargumo su ugnimi sudegė 
pil. šliomo Kutniko gyv. na
mas ir klojimas. Nuostolių pa
daryta apie 1900 lt. ...j .

Maskvoj bus įsteigtas 
bedievių universitetas
MASKVA, rugp. 11. — So- 

vietų Sąjungos kovojančių at
eistų (bedievių) draugija nu
tarė steigti Maskvoje centrali- 
nį antireligijos universitetą.

Antireliginės katedros bus 
įsteigtos ir kituose Rusijos 
universitetuose. 

——■■■ I ■ ■ .1 ■ ■■■. ■■ —

Sovietų rašytojas 
Kaminsky - “kont
rrevoliucininkas”
MASKVA, rugp. 11. — žino

mas rusų rašytojas Anatoly 
Kaminsky tapo paskelbtas 
“kontrrevoliucininku” ir paša
lintas iš “sovietų rašytojų są
jungos.” Del to Kaminsky vei
kiausia nebegalės grįžti į Ru
siją iš Paryžiaus, į kur jis prieš 
kiek laiko išvyko, gavęs sovie
tų valdžios’ leidimą šešiems mė
nesiams išvykti į užsienį.

Sovietų rašytojų sąjungos 
leidžiamas Maskvoje literatūros 
žurnalas paskutiniame savo nu
mery praneša, kad Kaminskis 
tapęs pašalintas iš sąjungos už 
savo “antisovietinius ir kontr- 
revoliucinius'” ifiejimun 
gvardietiškoj” užsienio spau

doj.
Kada, kur ir kuriuose laik- 

raščiuose Kaminskis pasirodė 
su “kontrrevoliuciniais” raš
tais, nepasakyta.

Francija ištremia 
daug svetimšalių 
- komunistų

PARYŽIUS, rugp. 11.—Pra
neša, kad francuzų vyriausybe 
nutarė deportuoti 120 svetim
šalių komunistų, kurie buvo su
imti ryšy su komunistų de
monstracijomis rugpiučio 1 
dieną.

Tarp tų, kurie bus deportuo
ti, esą apie devyniasdešimt žy
dų iš Lietuvos, Lenkijos, Rū
mą nijos ir Palestinos.

Į Maskvą atvyko trys J.
V. senatoriai

MASKVA, rugp. 11.—Į Mas
kvą atvyko trys Jungtinių Val
stybių senatoriai: Montanos 
Būrton K. Wheeler, New Mex- 
icos Bronson Cutting ir Ken
tucky Alben Barkley. Jie ke
tina savaitę pabūti Maskvoj, o 
antrą savaitę Leningrade.

Išnyko sala vandenyne
BATAVIJA, Java, rugp. 11. 

— Netolimam Krakatao vulka
nui smarkiai ėmus veikti, Anak 
Krakatao sala, kuri dar prieš 
dvi dienas kyšojo iš vandeny
no 170 pėdų augštumo, staiga 
išnyko.

Čia karšta, čia sniegas
PLATTSBURGH. N. Y., rug

piučio 11. — Adirondacks kal
nuose, jų rytų daly, vakar sni
go. Pasak pranešimų, apie 

JLewisą oras be galo atšalęs.

Nusišovė gimnazistas
Liepos 11 d: apie 16 vai. Bir

žų mieste, Kapų gv. 18 Nr. 
iš revolverio nusišovė Kšečau- 
skas Romualdas 17 metų am
žiaus.

Kšečkauskas lankė Biržų 
gimnaziją ir šiemet neišlaikė 
egzaminų j penktą klasę, ma
noma, kad dėl tos priežasties 
jis ir nusižudė.

No. 189

Japonijos darbo gru
pės susijungė vienon

Darbo partijon
TOKIO, Japonija, rugp. 11.

Trys svarbiausios Japonijos 
darbininkų partijos, Richon 
Taišuto, Zenkoku Minšuto ir 
Zenkoku Kyogikai, kurios per 
eilę metų vaidijoš tarp savęs, 
dabar susitarė ir susijungė 
daiktan, priimdamos bendrą 
Zenkoku Taišuto, arba Nacio
nalinės Liaudies Partijos, var- 
dą.

Taip susijungus, Zenkoku 
Taišuto, kuri iš tikro yra ja
ponų Darbo partija, ketina at
einančiais rinkimais į parla
mentą stoti bendru frontu prieš 
kapitalistinės seijukajų ir min- 
seitų partijas.

i

Austrija įsteigs vals
tybės javų monopolį
Socialistų pasiūlytas sumany

mas visų parlamento partijų 
priimtas

VIENA, Austrija, rugp. 11. 
— Austrijos vyriausybe -pri

ėmė socialistų deputatų pasiū
lymą įvesti valdžios monopolį 

javų prekybai su užsieniais.
Po dviejų mėnesių rietenų, 

pagaliau visos trys partijos 
parlamente priėmė socialistų 
pasiūlymą ir instruktavo žemes 
ūkio ministerį pateikti ateinan
čiai parlamento sesijai atitin
kamo įstatymo projektą.

Einant nutarimu, vyriausy
bė organizuos tam tikrą kor
poraciją, kuri paims į savo ran
kas visą javų importą ir eks
portą. Įstatymui įėjus galion, 
nė vienas privatinis asmuo ar 
firma nebegalės įvežti į Aus
triją javų ir miltų. Pati vald
žia pirks užsieniuose duoną, ka
da ir kiek jos reikės, ir par
davinės ją Austrijos vartoto
jams.

Tikimės, kad tuo budu val
džia, kaip didelis pirkėjas, ga
lės gauti užsieniuose, javų daug 
pigesnėmis kainomis, ne ’ kaip 
privatiniai pirkliai, ir daug pi
giau pardavinėti duoną savo 
krašto vartotojams.

Dvi moterys prigėrė
ALTON, III., rugp. 11. — 

Braidydamos Mississippi upėj 
vakar prigėrė dvi moterys, 
Mrs’. Dunstedter, 36, ir Mrs. 
Klein, abidvi iš Edwardsvillės. 
Jos buvo atvykusios į pikniką.

Pabėgo du kaliniai
KAUNAS. — Palemone nuo 

darbo pabėgo du Kauno sunk, 
darb. kaėjimo kaliniai — Jo
nas Pustelnikas ir VI. Baltru
šaitis. Pirmasis buvo baustas 
U/2 metų, o antrasis 1 met. 
grasos kalėjime.

Liepos 7 d. Daujėnų km. ir 
yAl. gyventojas Šimas Motie
jus girtas būdamas perdūrė pei
liu savo pusbrolį Šimą Joną. 
Sužeistasis Panevėžio ligoninė
je mirė.
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Detroit, Mich.
Margos naujienas

Pas mus naujienos ne ko
kios, —vis dar tebesiaučia di
delė bedarbė, kurios galo nesi
mato. Niekas negali pasaky
ti, kas bus’ toliau, kai žiema 
ateis, kai šaltas oras ims 
spausti. Kur tada turės dėtis 
tūkstančiai žmonių, kurie ne
turės pinigu kuro nusipirki
mui. Nemažai yra ir tokių, 
kurie jau dabar neturi pasto
gės. • Mat, jei žmogus rendos 
neužsimoka, tai jis turi kraus
tytis' lauk. Jei geruoju neno
ri, tai policija iškraustė, ir dė
kis, kur nori.

Tokia bloga padėtis susida
rė ačiū nedarbui, kuri dalinai 
pagimdė mašinos ir visokie 
techniški pagerinimai. Visos 
automobilių dirbtuvės atleido 
ne mažai darbininkų. O kurie ir 
pasiliko dirbti, tai tiems ant 
10% numušė uždarbį. Tik 
Fordas dar nenukapojo mo
kesnio, bet nežinia ką jis pa
sakys po atostogų. Mat, dar
bininkai tapo paleisti atosto
goms,—dviem savaitėm. Eina 
kalbos, kad kai kurių atostogos
užsitęs daug ilgiau. Vadinasi, 
jie bus paleisti iš darbo ne
apribotam laikui. Ką tada jie 
lutės daryti?

Nedarbas siaučia visur. 
Miestų darbininkams nėra kur 
pasidėti, nes darbo ir farmose 
jie negali gauti. O juk val
gyti ii’ apsirengti reikia. Ku
rie turėjo po kelis centus SU- 
sutaupę. tai ir tie atsidūrė blo
goj padėty. Didelė dauguma 
jų savo pinigus buvo inyesta 
vę į namus arba lotus ir už
traukę paskolas. Ko! darbai 
ėjo tai jie galėjo šiaip taip mo- 
Rėtis? Gi dabar jie priėjo liep
to galą, - -už skolas praranda 
savo nuosavybes. Tiesiog gai
la darosi žiūrint i tuos žmo-

9 

neš.
Pas mus jau užsidarė du 

bankai: vienas italų, o kitas 
lenkų, žmoneliai pražudė daug 
pinigų. Net Lietuvių Piliečių
Kliubo vienas tų bankų nusine
šė kelis tūkstančius dolerių. 
Tai vis pamoka.

Kai įvyko bankų krachai, 
tai žmonės per dvi dieni buvo 
apgulę, bankus. Vis laukė, kad 
gal atidarys. Bet veltui. Kai- 

j kurie verkė ir vaitojo. Vienok 
nieko negelbėjo. Pranašauja- 
ma, jpg užsidarys u? daugiau 
bankų, jei prasitęs ta bedarbė.

Ateitis atrodo tikrai juoda, 
i Kur nepasisuksi, — visur ne- 
1 darbas, visi skundžiasi. Ta 
Hooverio “prosperity” gal ati
darys žmonėms akis ir jie, ims

■ protauti.

Pernai pas mus buvo renka
ma miesto valdžia. Majoru 
tapo išrinktas republikonas ir 

| geras ku-kluksų prietelis. Kaip 
paprastai, nauja šluota gerai 

, šluoja. Bet tas šlavimas pra- 
I šidėjo iš vidaus. Senieji vir- 
I šininkai pradėta atleidinėti be 
1 jokios atodairos, kad paliųosa- 
vus vietą majoro draugams ir 
busteriams. Policijos komisio- 

j nieriui majoras tam tikrų but- 
legerių ir šaiste.rių įsake ne- 
Lęisti. Bet štai kartą majoras 
išvažavo j Kentucky arelių 
lenktynių pasižiūrėti, o komj- 
sionierius su savo skvadu pa
darė tikrą pogromą: suėmė 
apie 200 ponių ir ponų už vi
sokius nusikaltimus. Majoras 
baisiai įtūžo, — kaip policijos 
komisionieritis drįso baderioti 
jo prietelius. Kaip ir buvo ga-
Įima laukti, policijos komisio- 
nierius Emmons gavo k i ką, o 
jo vieton tapo paskirtas' WiL 
cox.

Tuo reikalas nepasibaigė. 
Buvusis komisionierius surado 
daug pritarėjų ir paskelbė ma
jorui karą. Iš pradžių buvo 
manyta, kad jis patriukšmaus, 
ir vėl viskas bus tvarkoj. Bet 
pasirodė visai kas kita. Pradė
ta rinkti parašai, kad majorą 
atšaukti. Kitaip sakant, paša- 

I linti jį iš vietos. Parašų bu
vo surinkta daugiau, negu rei
kėjo. žinoma, majoras’ neno-| 
rojo pasiduoti. Visas reikalas 
atsidūrė teisme. Teismas įsakė 

i turėti atšaukimo balsavimus, 
kurie turėjo įvykti bėgiu 35 
dienų, kaip to reikalauja įsta- ■ 
tymas. Po tokio nuospren
džio majoras net apsiverkė, — 
suprato vargšas, kad jam ga
las ateina.

Kadangi po peticija buvo 
pasirašę daug visokių piliečių, 
tai majoras su savo policijos į 
komisionieriu ėmė kai kuriuos j 
jų tiesiog terorizuoti. Kando i 
visiems, kam tik įkasti galėjo. * 
Majoras puolė ramius pilie-

Miss Bernice Decker, kuri 
dalyvavo tarptautiniame gra
žumo konteste Galvestone kaip 
“Miss Chicago”.

,čius, o visokie gengsteriai bu
vo paliekami ramybėj. Per de
šimtį dienų buvo nužudyta 13 
žmonių.

Bet štai įvyko balsavimai ir 
dauguma balsų tapo nubalsuo
ta majorą atšaukti. Tokio 
smūgio jis su savo šaika tik
rai nesitikėjo. Teks jam da
bar atsisveikinti su šilta vie
ta.—F. Lavinskas.

Europos Elektrifi
kacijos planas

Pereitą mėnesį įvykusi Ber
lyne pasaulinė teknikos konfe
rencija iškėlė daug-įvairių nau
jų ir žmonijai naudingų suma
nymų, jei jie, butų įvykdinti, ir 
jei sąžiningai įvykdyti.

Dr. Oscar Oliven garsaus v o- 
kietijos koncerno direktoritfs 
pasiūlė smulkiai išdirbtą planą 
kaip sutvarkyti Europos elekt
rų sistemą, kad energija butų 
naudojama planingai ir eko
nomiškai.

Jo aproka<imu, akmens ang

ly^ gaunamos retose šalyse, 
yra gabenamos geležinkelis į 
tolimiausias šalis ir ten anglys' 
paverčiamos daugiausia elektro 
-nergija. Tuo tarpu, kad bile 
elektro sistema su 110,000 li
gi 22,000 vaitų, gali perduoti 
energiją per 1000 r kilometrų. 
Reiškia galėtų būti anglys pa- 
verč’afnos į elektro energiją 
iškas’mo vietose ir per elektro 
vielas energija perduodama to
li minusioms šalims. Tai butų, 
neapskaitliuojama ekonomija 
išlaidoms ir energijos pigumui.

Energija galėtų būti regu
liuojama visam Europos konti
nentui. Sakysim, Rusijoj die
na pasibaigia 3 valandomis 
anksčiau kaip Ispanijoj. Rusi
jos fabrikams apsistojus, ener
gija galėtų būti dar geroms 3 
valandoms perduodama Vaka
rų Europai pagelbai, ir taip to- 
F u.

Oliven siūlo pastatyti šio
kias elektro energijos perdavi
mo linijas: 400,00 voltų įtem
pimo tinklas' turi būti padalin
tas šakomis: Pirma linija iš 
Šiaurės Francijos per Ispaniją 
ligi Portugalijos,. Antra linija 
iš Švedijos ar Norvegijos per 
------------------Jį---- ----- ,---------  
GREITAS BUDAS SUSTABDY

TI kūdikių Pakrikimus
—n ■■■ ■

“Kaip ir kitos jaunos moti
nos, aš susirupihdavau kiekvie
ną kartą, kai kūdikis pradėda
vo verkti”, sako Syracuse, N. 
Y., moteris. “Kelis kartus, kai 
kūdikis buvo pakrikęs, ar tu
rėjo konstipaciją, aš bandžiau 
duoti ricinos aliejaus, bet jo 
neišlaikydavo. Musų daktaras 
patarė man pabandyti Flet- 
cher’s Castoria, kadangi ji y-’ 
ra nekenksminga ir kūdikiai ją 
mėgsta. Tai užbaigė mano ru
pesnius ir nuo to laiko aš duo
davau ją visiems mano vai
kams”. Castoria visuomet pa
tenkina motinas, nes ji visuo
met greitai pašalina visus kū
dikių ir vaikų pakrikimus, kaip 
dieglius, konstipaciją, šalčius ir 
tt. Del tos priežasties ji yra 
labai populiarė ir labai daug 
jos parsiduoda. Kaip visi geri 
dalykai, ji taipjau yra imituo
jama, bet tikra Castoria—gry
nai augalų produktas — vi
suomet turi Fletcher’s parašą.

(Apgarsinimas)

INKSTŲ -r PŪSLĖS 
GLANDŲ NETVARKUMAS 

Deginantis šlapumas’, skausmas
nugaros, pūslės arba kojų. Sun- 

1 kiai pradeda bėgti nuovargis.
5o metų pasekmingas trytmehtas 
atvestas iš rytų į Chicago ir žo
lės pagerins jūsų padėtį R keletu

Lengvi nedėliniai išmokėjiiųai. 
i > Egzaminavimas dykai. Vienos 

savaitės t rytine n tas už dykų; dėl
pertikrinimo jums, kad galima 
padaryti sveiku, arba rašykite 
dėl 5 dienu namų trytmento. ' 
kidney, bladder prostate

DEPP.. S-M-S HEALTH 
INSTITUTE, 

1869 N. Dainen Avė., 
Chicago, Illinois

Valandos 10 iš ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj 10 iš ryto iki 2 po pietų

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
Gydymas vericose gyslų kojose 

pagalba įširškimo yra dabar 
praktikuojamas progresyvių gy
dytojų daugumoj civilizuotu pa
saulio šalių. Aš suradau šį bū
dą 1918 m. ir nuo to laiko jų 
nuolat ir sėkmingai vartojau.

Gydymas užima tik kelias mi
nutes laiko ir neatsiliepia ir ne
kenkia kūno sistemai. Tai yra 
saugus, tikras ir be skausmo bū
das ir negražios gyslos visiškai 
išnyksią kad niękad (laupau ne
bepasirodyti. Skausmai ir ul- 
ceriai išnyksta .kartu su gyslo
mis. Palieka kojas lygias ir 
švelnias, kaip Ittidikio.
SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 

MOTERŲ
PASITARIMAI DYKAI.

RUPTURA IŠGYDOMA $35
Aš taipgi Išgydau* rupturų be 

peilio, skausmo} ar išlikimo iš 
darbo.

br. E. N. FLINT
32 Nq. Statę St.

kambarys 1105
ęlIICAGO, LLL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
. ųietų. Puuędply ir. Ketverge 

iki' 8:00 vai. vak.
v - ' Z 

Daniją, Vokiętiją, Šveicariją į 
Italiją. Trečia iš Lenkijos pe^t 
Čekoslovakiją, Austriją, Jugo
slaviją ir Albaniją.

Be to dvi linijos iš vakartį į 
rytus: Viena iš' Paryžiau^,, iš
ilgai Vokietijos ligi lenkiškos 
Ankštosios Silezijos'. Antra nuo 
Vakarų Francijos per Šveica
riją, Austriją ir Balkanus ligi 
Ukrainos ir Rusijos Rostovo 
miesto; Tas visas tinklas tu
rėtų apie 10,000 kilometrų il
gio ir kainuotų 2 milijardus vo
kiškų markių. Planas ivykdo- 
hnas per 6 metus. Vienas tik 
klausimas lieka išrišti: ar ga
lima tokiame plane palikti pri
vačią nuosavybę, arba ar gali 
valstybės susitarti tokį planą 
pravesti kaip tarptautišką žmo
nių nuosavybę. Pirmame at- 
vejy, tektų radikaliai naciona
lizuoti privati enterpriza, ant
rame atvejy reiktų, atsisvei
kinti su militaristipiaiš planais. 
Tuq tarpu nė vieną, ne kita 
Europoj dar nėra pribrendę.

' ....
Draugai Amerikiečiai!

Skaitykite pažangiųjų Rygos 
lietuvių žurnalą

“Laisvas Žodis”
“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar

bininkų ir valstiečių kovą už švie
sesnę ateitį ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitu juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesį ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

' “Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

fr

. MARGUČIO PIKNIKAS 
Rugpiučio 17 August 
“The 0 A K ” Darže

(Archer Avė. ir 121st St netoli Lemont)
Bus įvairus programas. įžanga 50 centų.
Programe dalyvaus daug Chicagos artistų, kumštininkas JUO

ZAS VINČA ir ristikas JACK GANSONAS.
Golfo mėgėjai galės golfuoti COG HILL golflinkse, kuris ten 

pat yra.
Chicagiečiai galite užeiti į Margučio ofisą atšižinoti smulkme

nas. Gausite planą kaip nuvažiuoti. Adresas: 2437 W. 69th St. (an
tras blokas Į vakarus nuo Westei‘n Avė.). Telefonas: Grovehill 2242.

Lietuviai
GYVENTOJAI VIENUOLIKTO WARDO:

Mes kreipiamės prie jūsų su specialiu užkvietimu*, kad 
ateitum ė t i

West Thirty First State Bank
Atidaryti taupimo sąskaitą ir pataptumėt nariu didelės 

šeimos depozitorių.
Jus esate užtikrinti ypatiškos atydos jo viršininkų, 

ypatingai jo Prezidento ir Kasieriauš, kuriuos galima ma
tyti bile dieną laike banko valandų.

Taupymo sąskaita gali būt atidaryta su $1.0^ depo
zito. Čekių sąskaitas patariame dėl biznierių.

Šis bankas yra po kontrole Statei Auditoriaus, pasek
mėj jus esate užtikrinti absoliutišku saugumu.

Visokį Bankiniai Reikalui Atliekami.
Saugios Depozitų Skrynutės.

WestThirlyFirstStateBank
31 St. at Wallace

Ignatius Chap, Pres. Arthur L Chap, Cashier.

K

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimai 
dresių moka didelę algą. 
Jus galite išmokti šio Ke
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpą laiką. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kaąnicka, 

Principalas
190 N. State St„ k. Lake St. 10 fl.

Daktaras f MlSSIG,
Kapitonas HBr Pasauliniame kare

Specialistas iš Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą ndelto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Oak Forest, III
Lietuvos Dukterų Draugystė

Kaip buvo pranešta kas link 
atlankymo prieglaudos musų se
nelių tautiečių, tai rugpiučio 3 
d. pusę po pirmos pamatėme 
būrį musų senelių. Keista 
man, kad ne visi čia seni bu
vo. Buvo ir gana jaunų. Vi
si tvarkingi ir mandagus. Ap
sėdę stalus visi valgė su pasi
gardžiavimu. Tarpe lietuvių 
buvo ir keletas žydelių, kurie 
drąsiai stovi lietuvių eilėse ir 
sakė, kad, sako, mes esame žy
dai tik iš religijos, bet tautiš
kai esame lietuviai ir esame iš 
Lietuvos kilę. Tad ir mes ne
darėm skirtumo.

Atvažiavo dvi panelės, kurių 
vardų neteko patirti. Jos pas
kambino piano ir gražiai padai
navo seneliams. Buvo pasaky
ta prakalbų, ir šiaip moterys 
padainavo dar keletą dainelių.

Aš žiurėjau į visus, kaip jie 
buvo pilni džiaugsmo ir dėkin
gumo. Matėsi ir susijaudinimo 
ašarų. Visi gradžiai dėkavojo. 
Po valgių buvo padalitna nosi
nių, cigaretų, saldainių ir pini
gų.

Nors tą dieną iš ryto lijo, bet 
žmonių privažiavo gražus būre
lis. Aš mačiau kaip visi buvo 
pilni giliausio atjautimo prie 
savo tautiečių.

Vardus ir pavardes pranešiu 
vėliau, nes iš sykio butų per
daug vietos užimta. Tuo tarpu 
vardu Lietuvos Dukterų Drau
gystės dėkavojam visų pirma 
“Naujienoms” ir “Draugui” už 
malonų priėmimą ir pagarsini
mą laikraščiuose; Draugystės 
nariams ir Valdybai už rėmimą 
ir įvykdymą mano sumanymo. 
Ačiū Komisijai, ponioms A. Mi-

Victory 2937

Avė.

Vy

vadai

Tel. Republic 8899

Tel. Yards 6894

Tel. Virginia 0117

ne-

Tel. Prospect 21Q2
THEM DAYS ARE GONE FOREVER

Tel. Prospect 8140

didelio puikaus troko: 
viską atvežė ir vėl par- 
Ačiu aukotojams ir Vi

tą dieną dalyvavusiems

pa- 
pa-

da-
pa-

J. Yushkewitz
2433 W. 6Sth St

Mrs. J. Brazausku,
3232 So. Union

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

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

Redaktorius pašalintas: 
pabūgę jo mokytumo...

dėkojam vi- 
šiam darbui 

pritarusiems. Kokias nors 
darytas klaidas stengsiuos

- __ - _______________________________—

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

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

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

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

4559 So. Paulina St
Tel. Y arda 0145 ,

lerienei, J. Brazauskai, A. Va- 
lančiunas, P. Grigonis, V., Ęa- 
davič. Visos darbavosi sij di- 
dideliu pasišventimu. Taipgi 
ačiū poniai A. Dodonis, kuri ne- 
nuilslančiai daug darbo padė
jo.

Ačiū nariams ir šiaip susi- 
ritvkusiems, o ypač ponams 
Bagdonams, kurie mums tiek 
daug padėjo, ne tik kad su savo 
automobiliu atvažiavo ir kitus 
atvežė, bet taipgi nepasigailėjo 
savo 
mums 
vežė, 
siems
senelių paguodime.

Aukavusių pavardės:
Mulval White Rose Bottling 

Co. davė 5 keisus papso.
P. Daugėla sviesto ir sūrio.
Ponia Brazauska 120 puikias 

nosines.
Ponia Milerienė miltų ir cu

kraus.
P. A. Grinius pats davė $2.00 

ir surinko $2.45.
P. B. Janulis nuo 81 Vincen- 

nes Avė., veršio kulšį, 14 sva
rų.

P. Z. Kareiva sviesto ir kiau
šinių.

P. Badžius keisą džindzeralio.
Ponia Mažonienė $2.00, P. P. 

Bačiunas $1.00, P. J. Manikas 
$1.00.

P. M. Kavaliauskas ir ponia 
Janušauskienė iškepė pyrago.

P. Krukaitis davė bananų.
P. Bakutis krepšį melonų.
Visiems tariu širdingiausį 

ačiū. Jei aprašyme Įsiskverbė 
klaidų, prašau pranešti adresu 
poniai J. Brazauskai, 3232 So. 
Union Avė., Tel. 
Chicago, Ilk 

Vienu žodžiu 
siems ir visoms

Neviskas ramų 
čių fronte

Iš pasitikėtinų šaltinių teko 
sužinoti, kad dabartiniai Vyčių 
“globėjai” pabūgo “Vyties” re
daktoriaus mokytumo. Kaip tik 
sužinojo, kad jis šią vasarą 
baigia post graduate kursą 
Notre Dame universitete,, gau
damas Master or Arts laipsnį, 
pasiskubino ji neseniai įvyku
siame savo seime nuneigti ir 
per Centro valdybą pašalinti 
nuo redaktoriaus vietos. J jo 
vietą paskyrė jauną, paklusnų 
ir pilnai ištikimą moksleivi.

Arti “Draugo” lagerio sto
vintieji žmonės pasakoja, kad 
broliukai ir kai kurie, jų drau
gai klebonai tuo “Vyties” re
daktoriaus “nuvertimu” yra la
bai patenkinti... Mat, girdi, 
dabar busią galima greičiau 
vyčius “užkariauti”, jų orga
nizaciją likviduoti ir jos vieton 
suorganizuoti amerikoniškus 
“skoutus”. Girdi, to ir pats 
kardinolas trokštąs. O juk jo 
norams priešintis daugumas 
dvasiški jos' nei pamanyti 
drįsta...

Ar vyčių “globėjams” 
vyks tatai padaryti, ateitis 

rodys. ‘ Gi tuo tarpu daugiau 
tėvynės meilės savyj turintieji 
vyčiai ir vytos rengiasi i kovą 
prieš savo negeistinus “globė
jus”.

Reikia pastebėti, kad “nu
verstasis” “Vyties” redakto
rius buvo bene mokyčiausias iš 
visų dabartimi? lietuvių katali
kų redaktorių Amerikoje. Ir 
kaipo tokiam, suprantama, 
kad ir “autoritetingiems va
dams” nevisuomet būdavo drą
su pasakyti, kad “tu nieko ne
išmanai, geriau tylėk, etc„” 
kai jis pasipriešindavęs dvasiš
kiai vyčius amerikonizuoti ir 
jų organą “Vytį” paversti vien 
tik kunigijos Įrankiu.

—Ex-Federantas.

Joniškiečių Kliubo 
Piknikas

Joniškiečių L. K. Kliubas 
rengia puikų draugišką išva
žiavimą ateinant} sekmadienį, 
rugpiučio 17 dieną, S. Svelai- 
nio ąžuolyne, 85 gatvė ir Kean 
a venų e.

Mat, pirmajam piknikui lie
tus pakenkę ir jis negalėjo bū
ti toks, kokio visi geide. Tai
gi dabar yra dedamos pastan
gos, kad sekančiame išvažiavi
me galėtų kliubo nariai ir 
draugai pasimatyti ir puikiai 
pasilinksminti. Čia bus galima 
susieiti su katruo vienu, links
mai ir draugiškai laiką pralei
sti tyrame, ore.

Kaip visiems yra žinoma, Jo
niškiečių išvažiavimuose paren
gimuose linksma dalyvauti. 
Nes jau toks yra jų būdas, to-

Nuo Šalčio - Alkali 
nizuokit Savo Si 

stemą 
Daktarai visur prirašinėja šį 

naują gydymą nuo šalčių; ir jis 
tūkstančiams suteikia smagu
mo savo greita pagelba, jei var
tojamas tiksliai.

Pradėkit kai jus jaučiate be
siartinantį šaltį. Paimkit šauk
štuką Phillips Milk of Mag-nesia 
stikle vandens' ryte, dieną ir 
vakare, pirmą dieną. Padarykit 
tą patį ir antrą dieną. Paskui 
imkit tik vakarais.

šalčiai sumažina alkalinumą 
jūsų sistemoje, štai kodėl jus 
jaučiatės skaudus, karščiuojan
tis, silpnas, pusiau ligonis nuo 
jų. Phillips Milk of Magnesia 
yra alkali nekenksmingoj, skys
toj formoj. Jis pašalina šalčio 
simptomus sugrąžinant alkali
numą jūsų sistemai.

Per penkias dešimt metų šis 
malonus alkalinas buvo garsus 
kaipo prieš-rugštinis vaistas. 
Daktarai prirašinėja Phillips 
Milk of Magnesia; ligoninės jį 
vartoja; milionai žino, kaip jis 
pašalina surugusius vidurius, 
gasus, nevirškinimą ir kitus 
perdaug rūgščių simptomus. Vi
sos aptiekos jį rekomenduoja. 
25c ir 50c bonkos su pilnais nu
rodymais platiems jo vartoji
mams.

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

[Apgarsinimas)

kie yra jų papročiai, ba juos 
tnažus motinėlės išmokino my- 

’ i<*li' TietuvĮ-ę, kaip peilis sa- 
Ve, ir būti visuomet lietuviais 
ir gerbti savo tautą.

Taigi Joniškiečių Kliubas ir 
stengiasi palaikyti draugišku
mą tai^pe Amerikos lietuvių. Ir 
dabar jis kviečia visus atsilan
kyti ir plačiai susipažinti su 
Chicagos lietuviais.

Bus išpildytas puikus ir juo
kingas programas. Bus teikia
mos dovanos’. O kas ypatinga, 
tai kad moterys mokins vyrus 
kriaučių Antano darbo. Jos lai
kys adatą su skyle, o vyrai 
siūlą. Ir bėgdami jie turės pa
taikyti įverti siūlą i adatą. Ku
ris pirmas j vers, tas gaus do
vaną ir liks čempionas.

>Bus daug ir kitokių žaismių.
Malonėkite visi atsilankyti j 

šį linksmą išvažiavimą ir susi
pažinti su joniškiečiais ir jų 
draugais. Artojas.

. ■............... .; . -.....

Palengvina ruščiuosius 
pilvo pakrikimus 

’ L J(lapai. raiigėji|naR. pilvo nesmagumai, 
virAkinimaa ir rtiiiaSųs pakrikimai yra paša* 
linam! ru Nium-Tane. Al h puikus sveikatos 
ir stiprumo bndavotojas suderina ir sustip
rina nusilpusi pilvą ir stimuliuoja bėgimą 
rastrinių sunki), tuo leidžiant, lengvai hu- 
virAklnti viską suvalgytą. NŲga-Tone taipgi 
pagamina užtektinai raudono, sveiko krau
jo. Jis stimuliuoja Ir sustiprina nervinos ir 
musknlines sistemas ir kūno organus, tuo pagerinant nbolną sveikatą.

Nugn-Tonn išvalo kūną nuo nuodingų lig-as Ki mdnnėių atmatų ir nugali konntiim- cilą. Jis palengvina inkstų ar plislAn Įde
gimą. padidina svarumą pas iiesipe, sumen- 
kųsius žmones ir sutelkia poilsingą |r atgai
vinantį miegą. Jus turėtumėt būtinai pa
bandyti Nuga-Tone. Jis yra pardavinėjamas 
visų vaistų- pardavėjų. Jeigu jūsų pardavė
jas neturi Nuga-Tone stake, paprnAykit ji 
Užsakyti jų dėl jus IA savo džiaberlb.

(Apgarsinimas)

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzle 8902 

8514-16 Rooeevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.
GARSINKITE NAUJIENOSE

ftom Youth to Age!
Buy gloves with what

It savęs
reikalo moKfiti 50o W daugiau, kad gauti gerą dantų 

koAelę. Listerlne Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c, JI valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite eutaupinti 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti pirfitlnaitee ar ką kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

Yra trys minkųs periodai mo
teries ryvetilma: kada mergai t8 
subręsta j moterį, kada moteris 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidur} amžiaus. 
Tais laikais Lydis E. Pinkham’s 
Vegetable Compound pagelbati 
atsteigtl norma't; sveikata ir 
gyvumą.

,. . LYDI A feftNKBAM’S
VEGETABLE?BOMPOO.ND

[ ' IJ UIA, E/ PITįĮMUAM MEO, CO4
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TEISINGUMAS IR ŽVĖRIŠKUMAS.

šių. O dabar jau jie atvirai pasisako, kad' jų tikslas yra 
suskaldyti SLA. ir traukti savo pasėkėjus į naujų orga
nizacijų. >

Ar dabar aišku, kodėl bolševikai kėlė indijoniškų 
triukšmų SLA. seime? Ar aišku, kodėl jie laikė savo 
atskirų “seimų” Meldažio svetainėje? Ar aišku, kodėl 
jie darė nutarimus, kad “progresyvės” kuopos nesiųstų 
duoklių į SLA. centrų?

Jie visa tai darė dėl to, kad komunistų vadai buvo 
iš anksto nutarę, jei negalima Susivienijimų užkariaut, 
tai jį suskaidyt!

Iki šiol komunistų vadai šitų savo tikslų slėpė nuo 
savo pasekėjų, bijodami atstumti juos nuo savęs. Bfct 
toliaus slapstytis jau nebegalima; tenka atvirai pasisa
kyti, prie ko einama, kadangi “progresyviai” nerimau
ja. Taigi kortos tapo atidengtos.

Ir gerai. Dabar kiekvienas SLA. narys galės apsi
galvoti ir nuspręsti, su kuo jisai eina: ar su' senų ja sa
vo organizacija — ar su komunistų partija.

! W. Reymont
!

Vertė K. A.

SUSITIKIMAS

Juoda dėmė ant Amerikos Jungtinių Valstijų var
do tai — lynčiavimai. Kasmet šioje šalyje nulynčiuoja- 
ma keliolika žmonių, beveik išimtinai negrai. Iki šio 
tuo pasižymėdavo pietinės valstijos, bet šiomis dieno
mis ir Indianos valstija susitepė: Marion mieste buvo 
nulynčiudti du negrai, kaltinami už sunkų nusikaltimų. 
Juodu buvo laikomu kalėjime ir nebuvo mažiausio pa
vojaus, kad juodu pabėgs. Tečiaus atėjo govėda baltų 
žmonių, įsilaužė į kalėjimų, pasiėmė kaltinamuosius ir, 
nutempusi prie medžio, pakorė.

Minia, atlikusi tų žvėriškų darbų, manė gal, kad ji 
vykina “teisingumų”. Bet kultūringose šalyse teisingu
mo vykinimas yra pavestas tam tikroms valdžios įstai
goms. Ir Mariono atsitikime teismai bei policija turė
jo progos savo pareigų atlikti. Beb gauja, užpuolusi tuo
du negru, norėjo pati atlikti teisėjo ir budelio darbų. 
Sunku ir įsivaizduoti, kaip pas sveiko puotos žmones 
gali būt šitoks kraujo troškimas.

Reikia pasakyti, kad Amerikos valdžia nepakanka
mai energingai kovoja su tuo žvėrišku lynčiavimo Įpro-
V • AC1U.

TEX3 <9

Apžvalga
‘ VOLDEMARAS GYVENA

' KLEBONIJOJE

Buvo rašyta, kad ištremtas
Kauno “eks-diktatoriuš”• v 

1S

Voldemaras gyvenąs Platelių 
dvare. Bet Lietuvos laikraš
čiai praneša, kad jisai gyvena 

pas kle- 
II vare gi, 

šuazelis

JAU VIEŠAI AGITUOJA Už “RAUDONĄ 
SUSIVIENIJIMĄ.”

Prieš kiek laiko “Naujienose” buvo pranešta, kad 
bolševikai yra nutarę galutinai suskaldyti Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje ir steigti savo atskirą^ “raudoną” 
Susivienijimą. Stalincų spauda tuomet sakė, jogei ta 
“Naujienų” paskelbta žinia tai — “melas” ir “šmeiži
mas”. Bet dabar jau ir patys bolševikai atvirai prisipa
žįsta, kad jų tikslas yra atskelti “progresyvius” nuo 
SLA. ir sudaryt iš jų naują organizaciją.

Brooklyno "Laisve” pradėjo dėti vieną po kito strai
psnius, kuriuose agituojama tiž “darbininkų susivieniji
mo” steigimą. Taip, rugpiučio 9 diėną ji paskelbė SLA. 
83 kuopos (kurią kontroliuoja “laisviečiai”) rezoliuciją, 
kurioje tarp ko kita sakoma:

“...nė vienas pažangesnis SLA. narys ir kuopa ne-, 
galės su jais (SLA. dauguma. — “N.” Red.) sugy
venti; kad sugyvenimo laikas su jais pasibaigė; kad 
mes, pažangieji SLA. nariai ir kuopos, privalome 
jieškoti kitos išeities.

“Toji išeitis, mes manome, turėtų būti kuovei- 
kiausiame sudaryme darbininkiško Susivienijimo, 
savo organizacijos, kurioje rastų vietą, kiekvienas 
darbininkas ir darbininkė (suprask: kiekvienas ko
munistas ir komunistų pritarėjas. — “N.” Red.); 
organizacijos, kuri, šalę aptarnavimo savo narių pa
šalpomis ir pomirtinėmis, taipjau tarnautų visam 
darbininkiškam (suprask: komunistiškam. — “N.” 
Red.) judėjimui...”
Vadinasi, iš brooklyniškio komunistų centro diktuo

jama “progresyviams”, kad jie turi organizuotis į at
skirą Susivienijimą, kuris šelpimo darbu užsiims tik 
“šalę, kitų uždavinių. Jo svarbiausias tikslas bus tarnau
ti komunistiškam judėjimui.

Sekančiame “L.” numeryje ta pati agitacija tęsia
ma toliau. Būtent, rašoma:

“Iš visų miestų ateina žinių, kad pažangieji SLA. 
nariai stoja už steigimą Darbininkų Susivienijimo 
— organizacijos, į kurią butų sutraukta visos pa
žangiosios (t.y. komunistiškos — "N.” Red.) Ame
rikos lietuvių pajėgos, visi darbininkiškos kultūros, 
apšvietos ir dailės skleidėjai ir visi darbininkai ir 
darbininkės.”

*
Toliaus pasakojama, kad jau esąs gaminamas tos 

naujos organizacijos planas ir jisai busiąs greitai pa
skelbtas. Girdi: x

Platelių klebonijoje, 
boną Eidrigevičių. 
kuri valdo grafas 
(faneuzas), tremtiniui nebuvę 
vietds. Voldemaro šeima pasi
likusi Kaune.

Kada policija buvo atėjusi 
Voldemarą suimti ir išgabenti 
į Kretingos apskritį, tai pra
džioje jisai policijai pasiprieši
no. Besiginčydamas su ja, bu
vęs diktatorėlis tarp kitko pa
reiškė, kad jisai esąs “teisė
tus ministeris pirmininkas ir 
užsienių reikalų ministeris”, ir 
reikalavo, kad policija tai įra
šytų į protokolą.

“L. ž.” primena, kad 
maras vienam užsienių 
listui pareiškęs, jogei 
esąs vienintelis teisėtas 
teris pirmininkas, nes jį esąs 
paskyręs teisėtas prezidentas 
Dr. Grinius. „ - . - -

Volde- 
žurna- 

jisai 
minis-

DARBININKŲ NERAMUMAI
ITALIJOJE

gavol’opulaire
Italijos, kad 
dėl sunkaus 
Italijoje kilę 

neramumų.

Paryžiaus 
žinių iš Niccos, 
pastaruoju laiku 
ekonominio krizio 
aštrių darbininkų
Turino mieste didelė automo- 
bilių dirbtuve “Fiat” atleido 
600 darbininkų, bet tuomet vi
si darbininkai metė darbą ir 
užsibarikadavo dirbtuvėje. Po- 
icija bandė užpulti darbinin
kus, bet buvo atmušta. Tuo
met atėjo kavalerijos būriai ir 
juvo mobilizuoti mašininių ka- 
nuolių operuotojai, ir dirbtu
ve buvo apsiusta iš visų pusių. 
Darbininkai gynėsi troboje per 
8 dienas ir pasidavė tiktai dėl
to. kad juos’ prie 
jadas.

to privertu

slepia kiek 
įvykius nuo

valdžia
šituos
Darbininkams, daly-

Turino riaušėse,

Fašistų 
galėdamas 
publikos, 
vavusiems
stengiamasi surast darbo kito
se dirbtuvėse, kad tik jie ty- 
ūtų. '

PRAL. OLŠAUSKO “ATO
STOGOS” KALĖJIME

“Šitų žodžių rašytojas girdėjo, kad Darbininkų 
Susivienijimui pagrindai yra dedami ir greitu lai
ku bus paskelbta smulkmeniškos visapusės žinios.” 
Taigi, ant galo išlindo yla iš maišo. Komunistai, il

gų laikų veidmainiavo, apsimesdami SLA. “draugais”, 
kuriems buk rupi tos organizacijos gerove labiau, negu 

kam kitam. Jie gynėsi, kad jie nenori Susivienijimą ar
dyti ; jie bažijosi, kad jie atskiro susivienijimo nesteig-

Nors pralotas K. Olšauskas 
buvo nuteistas už moteriškės 
Ustjanauskienės nužudymą, bet 
valdžia dar jam vis pataikau
ja.
tokia laisve, kokios kiti kali
niai neturi. Jo kameros sienos 
išmuštos divonais, valgis jam 
atnešamas' iš kat.
“Saulės” centrų ir jį ateina at- 
la.nk.yt pats Katalikų. Veikimo 

Centro pirmininkas, p. A. Tu- 
t 

menas.

Kalėjime jisai naudojasi

draugijos

Olšauskas dar vis tebėra 
kunigas ir pralotas. Jisai dar 
tikisi, kad’ bažnyčios teismas j j 
rasiąs nekaltu. “L. žinios” ši
taip aprašo jo prašmatningą 
gyvenimą Kauno kalėjime:

“Kai tik pralotas Olšaus
kas' buvo atvežtas kalėj i- 
man, tuojdu kalėjimo admi
nistracija išbaltino, atre
montavo vieną saulės pusėj 
‘celę’, kurioj pralotas Ol
šauskas ir buvo apgyvendih- 
tas. Toj pačioj ‘celėj’ pra
lotas Olšauskus ir lig. šios 
dienos tebegyvena.

“Tik laikui bėgant pralo
tas Olšauskas savo gūžtoj 
daug geriau įsitaiso: atsiga
beno iš ‘Saules’ lovą su mat
racu, ‘celės’ sienas išmušė 
divonais. Nors eina jau ant
ri rustus' metai, kai pralo
tas Olšauskas kalėjime, ta
čiau jo gyvenime maža kas 
tepasikeitė. Jis dabar kas 
sekmadienį apsivelka sutaną, 

žiedą ir 
bažnyčią.

Olšaus-

užsimauna praldto 
eina į kalėjimo 
Bažnyčioj pralotas 
kas sėdi šalia altoriaus ant► ...
suolelio ir iš knygų meldžia
si.

“Paprastai kalėjime visos 
kameros uždarinėtos, bet 
pralotas Olšauskas turi pri
vilegijų: jo kamera per die
ną atdara ir tik 9 vai. vak., 
po patikrinimo, ir pralotas 
Olšauskas įleidžiamas į ‘cė- 
lę’ir užrakinamas. Rytą jo 
vienutę vėl atidaro.

“Pietus jis gauna kasdien, 
tarnaite iš ‘Saules’ neša. Kai 
kada tarnaite pralotui atne
ša ką šilto užkąsti ir pus
ryčiams su vakariene. (Ki- 

• tiems kaliniams negalima bi- 
le kada maisto paduoti.)

/“Vaikščioja pralotas Ol
šauskas daugiausiai paliai 
kalėjimo virtuvės duris, kie
me, kai tuščias pasivaikščio
jimo kiemas, tai pralotas į- 
eina ir čia pasivaikščioti. 
Pirmiau čia jis neidavo, bet 
dabar—apsiprato.

“Kada karkta, tai ir* sau
lės vonias pralotas Olšaus
kas', nusirengęs; tame kie
me, lyg Birštone, ima.

“Kartais pralotas išeina 
vaikščioti su kriminalistais 
inteligentais kaliniais. \ Bet 
politinių kalinių labai ven
gia, ypačiai ekskunigo Ado- 
mausko. Lanko pralotą Ol
šauską jo tarnaite ir retkar
čiais K. V. C. pirm. A. Tu
mėnas.

“Dabar pralotas Olšauskas 
labai laukia 
mo. Girdi, 
dymų nesą. 
Trib. savo

bažnyčios teis- 
tiesioginių įro- 

taip ir Vyr. 
motyvuotame

sprendime esąs parašęs, o 
tik aplinkybės, tai kunigys
tės dvasiškas teismas iš jo 
negalės atimti.”

■ ; .i , • < . ; ' ;
Na, $ttorpa, kas j j “skriaus”, 

tokį bažnyčios ir tautos šulą! 
Dar 1026 in. gruodžio mėnesy
je jisai “pasitarnavo tautai”, 

, kartu sii 

demokratų
i-ėrtictiUT^as pervert

visa krikščioniu
• . ■

partija.

smarkiau

šiaudais. 
Visiems

ir tie,

norą truputį ir patinę, buvo 
apdengti tinkleliu mažyčių gįs- 
lų ir atrodė gana gražus. Alyvi
nės spalvos drabužiai, apsiūti 
baltu nėriniu, metė į veidą ro- 
žavą atspindį. Rankos buvo su
dėtos, mešlunginiai suspaustuo
se ilguose pirštuose jinai laikė 
kryželį.

Juodas grabas buvo lyg rė
mai tam paveikslui.

Tragiškas dūsavimas dvelkė 
į visus. Jis gimdė nerimą ir 
baimę. Tas negyvas veidas kal
bėjo garsiu tylos balsu — apie 
gyvenimo tuštybę ir apie mir
ties tuštybę. Pradėjo ruoštis 
nešti kūną. Kunigai savo bal
tais rūbais sudarė kontrastą. 
Privažiavo kažkoks vežimas, 
padarydamas nemažai triukš
mo, pasigirdo poškėjimas, pri
menąs grabo užkalimo procedū
rą. šnibždėjimas darėsi vis ty
lesnis, girdėjosi kūkčiojimai ir 
dūsavimai. Staiga pasigirdo 
šiurpulingas dejavimas. Perma
toma geltonumą ėjo nuo numi
rėlės veido, nuo žvakių, nuo 
Čenstakavos Panos Marijos pa
veikslo, kuris stovėjo prie gra
bo. Dvasiškiai pradėjo apeigas. 
Iškilmingai skambėjo balsai, 
skaitantys psalmas. O Antanas 
vis stovėjo ir, rodėsi, vis labiau 
gilinosi į numirėlės bruožus, iš- 
lėta stingdamas nuo baimės, 
akmenėdamas nuo kentėjimo. 
Jis jautė, kad visi jo nervai, vi
si centrai, visi pulsai padirgsta, 
krauju užsilieja. Jo sąmonė tai 
pasidarydavo aiški, tai vėl gal
voj užviešpataudavo chaosas. 
Atsiminimai sukosi galvoj su 
neįmanomu greitumu. Jis vi
sas, iki paskutinio kraujo lašo, 

%drl2b'ėjpi /zidujiniu krupuliu. 
Nelaimė, kaip raudonas žaibas, 
degino jo vidurius, 
kad jei 
nutę to 
—ir jis 
siaustas
arba sudribs ant vietos ir nu
mirs.

Jis 
liko 
šiauš
bėjimu akyse. Kunigų giedoji
mas jam priminė jos žemą bal
są, paskutinį meilišką glamo
nėjimą. O ausyse taip ir skam
bėjo jos paskutiniai atsisveiki
nimo žodžiai: “Susitiksime, su
sitikime.” Jis nesužiniai karto
jo tuos žodžius ir čiupinėjo ki
šenėj laišką, kurį jam padavė 
stotyj, — laišką nuo jos. 
neperskaitė jo, bijojosi ir 
turėjo dar galimybės.

“Aš nužudžiau ją, aš,” —
galvojo jis ir nuo netikėtos 
baimės visas sudrebėjo. “Aš 
nužudžiau ją.” Ta mintis slė
gė jo smagenis. Visas kūnas 
pasidarė sunkus, kaip švinas. 
Jis pats savęs pradėjo bijotis 
ir jautė link savęs kokį tai pa- 
sibiaurėjimą. Praeities vaizdai 
staiga pranyko, bet ten, po 
kaukuole, buvo tik jos veido 
atspindis. Ir jam rodėsi, kad 
smagenys nebeišlaikys ir suai
žęs nuo to kančių pilno veido, 
nuo to kentėjimą reiškiančio 
ramumo, kuris lyg su panieka 
žiurėjo i pasaulį. Jis jautė sa
vyje kokį- tai sukuri, minčių 
betvarkę, pamišimą.

Nutilo trumpam laikui gies
mės. Plačiai atsivėrė durys ir j 
kambarį įsiveržė pilko rudens 
šviesa. Moterys pradėjo verkti. 
Padėjo i šalį gėles, > kad butų 
galimą išnešti grabą. Giminės 
su didžiausiu klyksmu puojė 
prie grabo paskutiniam atsi
sveikinimui. Kai pradėjo kalti 
grabo viršų, tai 
girdėjosi verksmas, 
kūkčiojimai, 
skleidė po pasaulį Visų veidai 
buvo prislėgti, visų akys aša
romis paplūdę, o širdis gailesys 
spaudė. Mažyte mergaite bcvil- 
tingai įsikjbo j grabą ir kimiu, 
patrikusiu balsu šaukė-

—Mama! Mama.!
Ją atplėšė nuo grabo, kurį

Jis jautė, 
dar prasitęs vieną mi- 
neaprašomo kentėjimo, 
kaip iš visų pusių ap- 
žvėris pradės staugti,

prislėgtos 
reiškian- 
buvo at-

rinktis 
žmonių, 
sušnibž-

(Tęsinys)
Jie nutilo. “Apsvaigintasis fi

losofija” paėjo i šalį. Jo veide 
matėsi liūdna šypsena. Jis metė 
žvilgsnį į dalyvaujančių vei
dus. Kitame salės gale; suau
gusieji garsiai kalbėjosi apie 
ūkio reikalus. Moterys šnibždė
josi ir kritiškai žiurėjo viena į 
antrą, šeimininkas tai išeidavo 
iš savo kambario, tai vėl į jį 
grįždavo. Apie savo ^elaimę jis 
noriai pasakojo Kiekvienam, 
kas tik norėjo klausytis. Jis 
visą laiką detališkai pasakojo 
apie nelaimingą klaidą ir mirtį, 
kukčiodamas nuo susijaudini
mo. Jo sublogęs ir pajuodęs 
veidas reiškė tiek daug kentė
jimo, kad susirinkusieji buvo 
priversti pagerbti jį ir išklau
syti jo vaitojimus, nors tai bu
vo ir labai nuobodu. Kartais 
užviešpataudavo tyla, ir tąsyk, 
be maldų, kurios buvo garsiai 
kalbamos kaimyniniame kam
baryje, girdėjosi ir lietaus la
šai. Vėjas kartais
supurtydavo medžių šakas ir 
sutekšlendavo pelkėj, kuri bu
vo užnešta lapais ir 
Buvo šalta ir drėgna, 
nusibodo belaukiant.

Ant galo, atvažiavo
kurie buvo laukiami. Nabašnin- 
kes sesuo su savo vyru ir An
tanas. šeimininkas išdrikusiai 
pasisveikino su giminėmis ir 
tuoj puolė savo draugui ant 
kaklo. Jaunuolių veiduose žaibo 
greitumu pasirodė pajuokianti 
šypsena. Prasidėjo bruzdėji
mas. Kunigai pradėjo vilktis 
rūbais. Atidarė duris į gretimą 
kambarį, kuris buvo pilnas 
darbininkų ir kaimiečių. Vidu
ryj stovėjo grabas. Jis buvo 
atidarytas. Aplinkų^ buvo pai
nios ir astrus, — paskutinės 
liūdnos rudens gėlės. , Langai 
buvo užleisti. Dėliai to žvakių 
šviesa atrodė dar geltonesnė. 
Smilkytuves pripildė visą kam
barį. Koks tai niaurumas dvel
kė iš kiekvieno kampo, visų 
veidai buvo žaižųs ir nubudę. 
Tylus balsai reiškė paslėptą gi
lų. skausmą. Tų paprastų kai
miečių sielos buvo 
kančiomis, jų akys, 
čios begalį skausmą, 
kreiptos i numirėlę.

Kolektyvis jausmas bejėgu- 
mo atsispirti prieš mirtį slėgė 
ir bukino jų protus.

Į kambarį pradėjo 
vis daugiau ir daugiau 

—žiūrėk, tai ji, —
dėjo vyras, atkreipdamas An
tano dėmesį į stovinti grabą.

—Aa...
Priėjo arčiau ir įsmeigė savo 

akis į gulinčios grabe veidą.
Aa... išspaudė iš savęs dar 

kartą ir pa j 
smaugia, širdis prisipildė 
tai karštu skystimu ir 
tiesiog pradėjo plyšti.

Vienok jis ^nepaliovė 
jęs. Atrodė, kad jie ant am
žių norėjo užrekorduėti savo 
smagenyse tą paveikslą. 'Myli
mas veidas, visai dar neseniai 
sveikas ir gražus, — dabar bu
vo lavonas; ryškiu mėlynu taš
ku jis išsiskyrė iš pagalvės, lyg 
iš akmens nutekintas. Truputį 
atsikišęs žandikaulis, reiškiant- 
čios skausmą lupos, — visa tai 
darė jos veidą panašų į Elek
tros kaukę. Matoma buvo, kad 
mirtis nepriėjo iš patylu, bet 
netikėtai pagavo ją baisiais 
skausmais, suglamžė, kaip 
skurlį, ir numetė tarsi bereika
lingą daiktą, sudarkydama jos 
veidą dėmėmis ir mėlynėmis 
apie akis. Nepaprastas išdidu
mas viešpatavo ' aplink grabą, 
kuriame gulėjo jinai, — dabar 
tylutė, išdidi savo ramumu, ga
linga indiferentiškumu. Tik ro
dėsi, kad priešmirtinis aidas 
dar tebeverpėjo ore, siidrums- 
damas ramybę. Pilniausio be- 
jauslumo saldumu buvo pažy
mėtu jos kukta,, o giliai jdubu- 
sibs akys tarsi žibėjo skausmu 
iš po blakstienų. Skruostai,

jį lyg kas 
kokiu

žiūrė-

matė ją tokia, kokia pa- 
išvažiuodamas: iš pavy
rami, bet su ugniniu ži-

Jis 
ne-

pa

visur tik ir
Ašąros, 

gailesys — pasi-

paėmė pazjstamieji ir eme ne
šti.

—Miserere mei, Deus... — 
galingai skambėjo ore, kaip lai
dojimo varpai. Trumpos ir liū
dnos ritmos plaukė i erdvę ir 
garbino Dievo galybę.
Unojo, vėjas putė 

į akis. Paskutiniai 
sausu šiukždėjimu 
žemės, Sukosi ratu 
purvuose. Milžiniškos ry----
gintos liepos siūbavo, išduoda
mos garsą, kuris buvo panašus 
į dejavimą. Pajuodusi, purvi
na, kurmių išrausta velėna gu
lėjo prie kelio, kaip suvalkiotas 
skuduras. Durnai iš už parko 
esančių gritelių driekėsi žemai 
prie žemės ir buvo perkertami 
medžių šakomis.

— ...Miserere mei, Deus... — 
suskambėjo vėl. Aplinkui buvo 
beribė prietemė, iš visų pusių 
dyelkė neįmanomas liūdesys, 
užkrėsdamas visus gilia melan
cholija. Kaikuriam laikui vėl 
užviešpatavo tyla, kurią per
traukdavo tik arklių prunkšty- 
mas ir einančių žmonių žings
niai.

einantiems 
lapai su 

krito ant 
ir skepdo 

apnuo-

išnaujo
Kryžius

...Secundum magnato mise- 
ricordiam Tuam... 
suskambėjo malda.
blizgėjo procesijos priešakyj.
Juoda vėliava, ant kurios bu
vo nupieštas sukruvintas Kris
tus, buvo blaškoma vėjo j vi
sas puses. Kunigų drabužius 
viesulas kėlė j viršų, ir jie at
rodė lyg mirties sparnai. Pri
spaustas grabo viršaus drabu
žių alyvinis kraštas, lyg bandė 
pasprukti, ir plevesavo, kaip 
vėliava. Ėjimas tęsėsi toliau. 
Purvinas kelias raitėsi, kaip 
gyvatė. Nešusieji grabą nuolat 
mainėsi, tik Antanas nešė be 
poilsio nuo pat pradžios. Spau
sdamas ausį prie grabo, jis 
klausėsi, tikėdamas išgirsti ko
kį nors gyvybės atbalsį. Laikas 
nuo laiko tai vienas, tai kitas 
nešėjas suklupdavo ir tada gra
bas pasvirdavo į vieną pusę. 
Tokiuose atsitikimuose kūnas 
atsimušdavo j grabo sieną ir 
pasigirsdavo garsas. Antaną 
tas garsas pripildydavo baime, 
bet jis ėjo vis toliau ir toliau, 
pasinerdamas į koki tai benuo- 
jėgingą ramumą. Jis dar turėjo 
pakankamai jėgos, kąd nešti 
grabą, tačiau jis jautė, kad vis 
didesnis ir didesnis sunkumas 
slėgė jo nugarkaulį. Kartais 
jam rodėsi, kad jis, kaip pasa
kiškas Antejus, laiko ant savo 
pečių visą pasaulį, ir jam vaiz
davosi, kad jis tuo budu jau ei
na per daugelį amžių ir eis am
žinai. Tas grabe bildesys karto
josi vis -dažniau ir dažniau ir 
pradėjo jį varstyti, kaip elek
tros srovė. Kunigų giedojimas 
tęsėsi, kaip sutraukyta juosta: 
laikas nuo laiko jis nutrukdavo 
ir tąsyk aidas plaukdavo erdve 
ir atsimušęs i mišką pasiskleis- 
davo po plačius laukus.

Dauguma palydovų susėdo i 
vežimus, kadangi juo tolyn, 
tuo daugiau buvo purvo. Di
džiausi laukai, užsėti žiemken
čiais, tęsėsi iš abiejų kelio pu
sių; žalumas buvo pajuodęs, lyg 
suvargęs nuo šalčio. Peplės, ku
rios augo išilgai kelio, švaistė
si savo likusiais lapais. Kryž
kelėse matėsi juodi kryžiai, ku
rie priminė lavonus. Tik tolu- 

patraukiantis 
iš spygliuotų 
tarpo ryškiai

moj buvo akį 
miškas, susidedąs 
medžių, iš kurių 
išsiskyrė ąžuolai
siais lapais. Iš ten kartas nuo 
karto pasikeldavo varnų bū
rys, kuris sutūpdavo ant kelio. 
Išgąsdintos laidotuvių procesi
ja, varnos tyliai pasikeldavo 
nuo kelio ir lėkdavo į šalį.

(Bus daugiau)

SKIN ITCHING ENDS
; Right Irom the firąt touch. antiseptic, 

healing Žemo takos tne itehing 
misery out of nft»quito bites, rashes, 
and many other akin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathera and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for rehef from 
Runburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimplcs and dandruff fade when safe, 
autišeptic Žemo it? JApplieci- It in- 
stantly eases ruzer-smart. Alway« 
have Žemo nearby wherever you go, 

’Any druggist. 36c, 60c, $1.00.

IMPERFECT IN ORIGINAL '



CHICAGOS 
ŽINIOS

Perdaug kalbėjo — pa
puolė į bėda

Jacob- 
geng- 
Savo 

girtis,

Sam “The Greener”) 
son, žinomas Westsidės 
steris, papuolė į bėdą, 
draugams jis pradėjo
kad daug žinąs apie gengste- 
rio Zutos nužudymą. Apie tai 
nugirdo detektyvai ir suėmė 
Jacobsoną. Dabar jis turės pa
pasakoti policijai, ką jis žino 
apie Zutosi nužudymą.

Chicago sveikata

nesiūs l t siisieginių, 2 mirtys.
Liepos menesį 1930 m. susir* 

1 girnų buvo 31, o mirtis 1. k
Rugpiučio mėnesį per 6 

masia's dienas susirgimų 
vo 7.

Sveikatos ddpartamentas įs* 
pėja, jogei uodai yra žinomį 
kaip išnešiotojai malarijos (ar
ba drugio). Ir tokių uodų, ku
rie tą liigą išnešioja, esama 
daug Chicagos apieliukėje. Jei
gu gi kur nėra tokių uodų, tai 
kalbama liga negali plėstis:

Todėl reikia dėit pastangas 
naikinti uodus, ypač tose vieto
se, kur jie veisiasi, 
uodai gali bąlose, 
blekinėse, kur yra 
bačkose, puoduose ir panašiose 
vietose.

Naikinti uodus yra parankus 
būdas apipilant balą arba prū
dą ir kitokį vandenį aliejumi ar
ba juos uusaLLsiiuiut.

pir- 
bu-

O veistis 
jvairiose 
vandens,

filtruotas vanduo kainuosiąs, « ••••• 'Iipalyginti, visai pigiai.
----------------r-------------------

Policijos paroda
sek-Atevuantį šeštadienį ir 

madienį, rugpiučio 16 ir 17 dd., 
Chicagos policijos departamen
tas turės metinę parodą Sol’ 
diers Field aikštėje. Progra
mai! įeina daugybė įdomių ypač 
atletikos numerių. Pelnas su
rinktas iš parodos, bus išskirs
tytas nešlėms iš našlaičiam^ tų 
policininkų, kurie žuvo savo pa
reigas eidami. Vartai į paro’ 
dą atsidarys 1 valandą po pie
tų, o programas prasidės 2:15 
valandą po pietų.

West Chicago parkai

Teatruose
Chicagos teatre — pradedant 

15 d. rugpiučio bus rodoma kak 
bantis paveikslas “Courage”; 
scenos pordukciją patieks pas- 
kilbįs vodevilių aktorius Horace 
Heidt ir jo trupė. '

McVidkers teatre —r šiuo lai-• »• ■ •
ku rodoma labai Įdomus paveik
slas “The Down Patrol”, kuris 
vaizduoja karą ore; kitokie 
numeriai.

Roosevelt teatre —' šiuo laiku 
rodoma sukėlęs didelio dėmesio 
paveikslas “Common Clay”; 
svarbiausią rolę vaidina jame

"*—_ 1 1 
paskubusi aktorė Constance 
įJennfett; kitokie numeriai.

Oriental teatre — pradedant 
ateinančiu penktadieniu bus ro
doma paveikslas “Way Out 
West”; scenos pradukciją suda
rys Harry Rose ir jo trupė; ki
tokie numeriai.
United Artists teatr —e šiuo 
laiku rodoma paveiksiąs “Holi- 
day”; vaidintojai — visi žymus 
aktoriai; scenos numeriai.

Graboriai

Lietuviai Gydytojai

Chicagos sveikatos departa
mentas patiekia tokių žipių. 
apie sirgimą užkrečiamomis li
gomis. \

Prajėj.usąią savaitę sirgo: 22 
wardoje — chickenpox 2, difte- 
rija 1, mumps 2, tuberkuliozu 
2; 11 wardoj.e — measles 1; 21 
vvardoje — epidemic meningitis 
1, scarlet fevęr 1; 12 vvardoje— 
mumps 1, vvhoopiug cough 1.

{•spėjimas 
valdytojams 
vvardose apie
mingumą ir reikąlą jas naikinti 
susilaukė savininkų dėmesio. Ir 
pasak sveikatos komisioaierio 
D r. Kegėficb. galima tikėtis, kad 
asmenys, opus ligai, vadinamai 
hay fever, gali laukti palengvi
nimo.

Bet, įspėja Dr. Kegel, 
n imas piktžolių turi būti 
mas ir toliau. Ir jeigu
savasties valdytojai nepaisys 
įspėjimo sveikatos departamen
to viršininkų, tai tokie asmenys 
bus traukiami teisman.

Nušautas gatvėje
Nušautas gatvėj,ę Sam Sici- 

liano, 1006 CanUbridge St. 
susiginčijo su kitu italipnu.

Jis

Banditai nušovė tėvą, 
'pašovė sūnų

Paskutiniai kontestai už te
niso čempionatą West Chicago 
parkuose — Columbus ir Gar- 
field parituose — bus šeštadie
nį, rugpiučio 16 d., 2 vai. po 
pietų. Kontestai bus jaunesnių- 
jų ir vyresniųjų, ir kontestų 
bus keletas. Publika kviečia
ma' pažiūrėti įžanga nieko neka
štuos.

Telefoną* Yards 1188

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S » 
duobas savasties 
11, 12, 21 ir 22. 
piktžolių kenks-

John Stodv/ick, 50 metų, ir 
jo sunui Stephen (130 Swan 
St.) pamatė, kad du, negrai ban
ditai plėšia ją giminietį, David 
Chalko. Jie pasiskubino pagel- 
bon Chalko. Banditai nušovė 
vyresnįjį Standwicką ir pašovė 
sūnų.

Capone esąs pilnas 
viršila

naiki

kurie

» » »
Pasak Sveikatos departamen

to, susirgimų malarjia (dru
giu) Chicagoj ir apieliukėje per 
pastaruosius keletą metų buvę:

1927 m. — 19 susirgimų,
mirtys;' • ■ : i....

1928 m. — 15 susirgimų, 
mirtis;

1929 m. — 25 susirgimai, 
mirtys;

1930 m. per pirmuosius 6 mė-

2

Digestible 
asmilk 
ttself!

New
delight in
Cheese flavor

Štili anothcr Kraft-Phcnix 
triumph! Ncw digestibility,' 
health qualitics and dclicious' 
ncw flavor addcd to chccsc.

In Vclvccta all thc valuablc 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minėtais. Good for evtry- 
one, including thc childrcn.

Vclvccta spreads, sliccs, or 
mclts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

KRAUT

\/elveeta
V The Delicious New Cheese Food

DEL ISIPIOVIMŲ Ht 
ŽAIZDŲ

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvienu iaipio- 
mą, žaizda ar įgibrėžiiug 
ęu šiuo stipriu nenuo<Są- 
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.'

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patąrnąuja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tek Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

mis dienomis ir sekmadieniais. 1439 g. 49 (Jourt, Cicero, III.
~ ' Tek Cicero 5927

I Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

« B 8
šiuo laiku Garfield Parke, 

konservatorijoj, žydi daugybė 
Įvairių rūšių (ir ikai kurios jų 
labai retos) gėlių. Patartina vi- 
seims atlankyti konservatoriją. 
Konservatorija' yra atdara rug
piučio mėnesį nuo 8 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro — paprasto-

Lietuvės Ąkužčrfe___
MRS, ANELIA K. JARUSH 

Phyoical Therapy & Midirife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVISGYDYTOJAS ' IR CHIRURGAS 
atidarė antry ofisą (sti Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
ValaudoBi nuo 2 iki 4 po piet Toj. 
Prospect 1980.

Sena* afišas toj pačioj vietoj: 
4601 So.. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tek Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tek Pros
pect 1980. Nedaliomis tik pagal su
tarti

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milvraukce Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vaki 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak- 

Tek Bnmsvrick 4983
Namy telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 

senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viriui Ashland Stata Banką

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOSi

Nuo 2 ild 4:81 ir nuo 7 iki U 
Nedalioj nuo 2:80 iki 4:80 po plot

Telefonai CanaJ 0464

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
maasage. eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akiu Įtempimą,

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 ik! 12. 1 iki 8 d. ir 6:80 ild 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago, UI.

Oflao Talefoaaa Vlrfflal. 008S 
Am. Tel. V»» Biiren SSB8 

, DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
VslaBdoa.ll ryto Ud 1 po pietų. S Iki 4 
0 Dd 8 Iškaro. Nedalom aao 10 Iki 18 die- 

M. Kama ofisas/ Morth llds 
3418 Franklin Blvd.

▼alasdoe 8:80 Dd 0:80 yakars

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TaL Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir CMrur<a«

Specialistas moterišku, vyrišku, 
vaikų ir visų chronišku ligą 

Ofisas: 3102 S. Halsted St, Chicaga 
arti 31st Street

Valandos : 1—3 po piety, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir žventad. 10—12 dioni

ir
Advokatai

Al. Capone, sako laikraščiai, 
esąs Chicbgoj. šiomis deino- 
mis, girdi, įvairių gengių butle- 
gerių viršilos turėję posėdį Ci- 
ceroj ir padarę taiką vieni su 
kitais. Ačiū tai sutarčiai, Capo* 
ne tapęs kaip ir koks caras Chi- 
ca»goje. Mat, vienas aršiausių 
ir tvirčiausių Caponės prieši
ninkų, Moran, buvęs “nuvers
tas”, o jo vieton padėtas kitas, 
kuris, manoma, klausysiąs Ca
ponės.

PAMALDOS UŽ A. A.
MAGDALENOS 

BEKEVIčIENĖS
Sielą, seredoj, Rugpiučio- 
august 13, 1930, 8 vai. ryte. 
Šv. Antano bažnyčioj. Cicero, 
Illinois.

Visus draugus ir gimines 
prašau atvykti ir kartu pasi
melsti už veliones sielą.

Nuliūdęs vyras, 
Jonas Bekevičius.

Musę patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia-* 
ine reikale visuomet 
esti sąžiningas fr ne" 
brangus todėl, kad ne
turime išlaidy užlai
kymui skyrii.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Vandens filtravimo
,reikahi *

Viešųjų darbų komisionie
rius pradėjo vajų rinkti para
šams, idant busimuose balsavi
muose patiekti piliečiams nubal
suoti. referendumu šį klausi
mą:

Ar turi miesto taryba priimti 
patvarkymą, kuris reikalautų, 
idant vartojamas chicagiečįų 
vanduo butų filtruojamas pilie
čių sveikatos interesuose?

Pirmą vajaus savaitę surink
ta 100,000 parašų. O 'kad pa
dėti kalbamą klausimą referen
dumui, yra reikalinga 321,629 
parašų. Viešųjų darbų komi- 
sionierių mano, kad bus surink
ta ne tik reikalingas petecijai 
balsų kiekis, bet kad po petici
ja bus surinkta net iki 500,000 
parašų.

Kodėl gi norima įvesti van
dens filtravimas Chicagoje? į 
tą klausimą Viešųjų darbų ko
misionierius, <• Richard Wolfe, 
atsako taip:

Filtruoti Chicaigos vandenį 
reiškia apsaugoti chicagiečių

turi 
Ko- 
kad 
per-

Bet ne

Komisionierius primena, kaži 
tik pereitą žiemą kartais Chi
cagos vanduo buvo netikęs ne 
tik gerti, bet ir maudytis. Jei
gu butų Įtaisyta vandeniui filt
ruoti sistema, tai vanduo butų 
tyras 365 dienų metuose.

Kai vanduo ne tyras, ką 
daryti tuomet chicagiečiai? 
misionierius Wolfe atsako, 
daugelis chicagfečių tuomet 
ka vandenį bonkemis.
vĮsi pajėgia pirkti tokį vandenį. 
Ir todėl biednesnėms šeimoms, 
ypač kūdikiams, tenka gerti ne
tikęs vanduo.

Komisionierius Wolfe X sako, 
kad jis nesimojąs^ užkergti chi- 
cagiečiams filtravimo sistemą. 
Bet jis nurodo, k’a'd ačiū filt
ravimui, biednuomenės, t. y. 
darbiuiųfių šeimos galėsiančios 
naudotis tokiu jau tyru vande
niu, kaip pasiturinčios. Ir toks

Palengvins akiu įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, atir 
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedilioj nuo 10 
iki 12 vai. po piety.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Weatern Avenie 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

4193 Aruher Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

* Phone Lafayette D098

L GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 -N. Dearborn SU Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet* 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: nuo 6 iki 8 vak kiekviena 

vakar*, išskyrus ketvergę. 
N ęd ė Įlomis nuo 9 iki 12 ryto

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Telefonu

Cicerą 8736

KAZIMIERAS REMTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 7 dieną, 2 valanda 
po piet, 1930 m., sulaukęs 20 
m. amžiaus, gimęs Chicago, III. 
Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Veroniką, 2 brolius —- 
Stefoną ir Adolfą ir seserį 
Stanislavą, dčdę V. Gedrilą ir 
dčdicnę O. Gedvilienę, pus
broli Antaną, pussesrę Petro
nėlę ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 1801 So. 51 
Avė., Cicero, H.

Laido! uvos įvyks teešiadie- 
ny, rugpiučio 13 dieną, 8:30 
vai. ryto iš namų i šv. Anta
no parapijos bažnyčią, kurioje 
atsiims gedulingos pamaldos 
už vėlionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Kazimiero Remtis 
giminės, d^augąj ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laid^tuvęse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Broliai, Sesuą 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Svrevičiuš, Tel. Cicero 
291.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvl 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

PRANEŠIMAS ’
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasaller—Pan., Ser. ir Ratnyčios v.

0331 
vak. 
0562

BŪT K U S 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street
Canal 8įL61

1646 W. 46S

Telefonai
Boulevard 5208

1327 S» U

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Grosą Avė. 

Tel. Yards 4317

Dentistas
Persikėle i nauja vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Šaliniai Depositors Banką 

skersai gatves nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

L

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

Room 928 
Tel. Franklin 4JL77

Nuo 9 iki 1 — Išėmus S u batas

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

RALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
| Chicago, III.

TeL Victorv 1115

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
naują geriau ir pi- 
giau, negu kiti to
dėl. kad priklausau 
prie grabu išdir- 
bystės.

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

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt SL Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal* sutarti

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avy.

Tel. Pullman 5956
Nuo 3 iki 9 vak. ir Suimtomis

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

Tel. Kenwood 51/17 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare
- Sekmadieniais nuo 16 ild 12

John Kuchinskas
/ • • • r ▼ •

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki l

Phone Canal 6222DR. Š. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas RepubHc 7868

~Įvairys Gydytojai
ur—ur—ųC'u^u—‘J—l—A

TIK SUGRĮŽĘS 14 EUROPOS 
Phone Ąrmitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlięj pagal sutarti

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyja 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sta.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namą Tel. Hyde Park 8395

Tel. Drexel 6323 <
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po piety 
ir nuo 6 iki 8 yal. vakare

Rez. 3201 South Wallace StreetI p .« . y < ‘ J V • ’ r

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Te). Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd SL nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9990
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Simpatiškas— 
Mandagus —• 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDfiJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Ęermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct„ Cicero 
Tek Cicero 8794

SKYRIUS
8201 Auburn Avė, Tek Blvd. 8211

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

VALANDOS:
uuo 2 iki 4 P« M. nuo 7 iki 9 P. M- 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyrišku ir Vaiky Ilgy 
OFISO VALANDOS i 

Nuo 10 iki 12 vat ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po piety ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedil. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midvray 2880
..................................................... I I I I. I ,

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo JO iki 12 diena, 2 iki 8 no. niet. 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephone Plazs 8202

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525
----- o——

Tel. Randolph 5180
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 First National Bank Building 

38 SO. DEARBORN STREET
Vakarais 2221 W. 22nd St. 

Tiktai pagal sutarti 
Tel. Canal 2552 

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

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Bes. 6515 So. Rock^rll St.
Tai. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland
Iš persiorganizavusios SLA. 

139 kp. susirinkimo

Kaip kitoms komunistine li
ga apnykusioms SLA. kuo
poms, taip ir 139 kp^ teko per
siorganizuoti. Kada komunistai 
pamatė “Tėvynėje” ir “Naujie
nose” tilpusius pranešimus’, kad 
nepritariantys “pažangiem- 
siems” SLA. griovikams’ 139 
kp. nariai yra kviečiami at- 
skiran susirinkiman, tai visus 
Chicagos komunistus pradėjo 
lyg geltonas drugys krėsti. 
“Vilny” per kelias dienas Ba
cevičius ir kiti pradėjo kliedėti 
ir taukšti nežmoniškas nesą
mones. J

Rugpiučio 7 d. vakare prie 
Strumilos svetainės durų susi
rinko didžiausias pulkas bolše
vikų ir neatsižvelgdami į jokį 
padorumą tiesiog stumte stum
dė žmones nuo durų, sakydami, 
kad ne čia SLA. 139 kp. susi
rinkimas. Čia, girdi, tik kelių 
gegužininkų nelegaliau sušauk
tas mitingėlis. Klibienė net pa- 
sprendajna ir verkdama rėkė, 
kad žmonės neitų svetainėn, 
nes, girdi, policija jiems sme
genis ištaškysianti, jei jie ne
nusilenksią Gegužiui ir Co.

Bet nepaisydami Klibienės 
graudenimų ir ašarų, svetainėn 
susirinko daugiau narių, negu 
paprastai lankosi 139 kp. susi
rinkimuose ir apie, 8 vai. va
karo žehuaus pasirašęs atidarė 
susirinkimą. Prie svetainės 
durų triukšmavęs bunčius ko
munistų, kada pajuto, kad su
sirinkę nariai jau posėdžiau
ja, Užunario ir Tamošausko 
vedami subėgo svetainėn ir net 
kepurių nenusiėmę susėdo kė
dėse. Tarp jų matėsi net to
kių, kurie niekad nepriklausė 
netik 139 kp., bet nei jokiai 
kitai SLA. kuopai.

Po perstatymui susirinku
siems esamos SLA. padėties 
buvo pabrėžta, kad kiekvienas 
narys privalo pats už save pro
tauti ir žinoti, kur jam bus ge
riau, Tuo pačiu kiekvienas na
rys šį vakarą turi pilną teisę 
sau laisvai pasirinkti vieną. iŠ 
dviejų—“gegužininkus” ar> “ba- 
cevininkus”. Kurie nori skan- 
dalyti ir provotis, gali eiti pas 
kcn unistus, kurie šį vakarą lai
ko susirinkimą garadžiuje ir 
ten nuėję rizikuoti savo pašal
pų ir pomirtinių gavimą. Gi 
tie nariai, kurie nori turėti ūž
ti Kririmą, kad nežiūrint kaip 
daly ai teisme nusvirs ir kas 
su komunistais Susivienijime 
atsit'ks, jie vistiek savo pilnas 
pašalpas ir pomirtines gaus, 
privalo ateiti čia prie stalo ir 
užsiregistruoti.
Nariai apspito stalą ir ėmė 

registruotis, o komunistai ant 
syk visi sustojo, kaip ir seime 
jie kad darė, pradėjo reikalau
ti balso ir daryti pastabas. 
Užunaris dešiniajame svetai
nės šone, o Tamošauskas kai
riajam ėmė rėkti, kad susirin
kimas nelegaliai sušauktas ir 
kad dviejų SLA. kuopų Rose- 
lande negali būti, ir t.t.

Buvo aiškiai matoma, kad 
Bacevičius ir šarkiunas buvo 
tyčia atsiuntę bunčių chuliga
nų, kad jie susirinkime ler- 
muotų ir tuo išprovokuotų šau- 
kimąsi policijos pagelbos. Bet 
jų provokacija neišdegė.

Jokiu budu negalint chuliga
nus nutildyti, F. Pučkorienė, 
J. Valančius’ ir kiti nariai pri
ėjo prie Užunario ir pradėjo 
jį vadinti laukan, čia Užuna
ris dar labiau įnirto ir dar 
biauriau ir šlykščiau ėmė ko- 
liotis ir rėkauti. Ir tik kada jį 
apstojo ratu didelis būrys vy
rų ir moterų, tada jis pamaži 
pradėjo eiti linkui durų. Bet 
priėjęs prie durių, jis vistiek 

dar nenorėjo eiti laukan. Ta
da Valančius atidarė duris ir 
pradėjo ji stumti laukan, čia 
Užunaris puolė Valančių ir į 
skutus sudraskė jo viršutinius 
ir apatinius marškinius. Kiti 
chuliganai staugdami, bliauda- 
mi, kumštis ir šypgas rodyda
mi išėjo laukan paskui Užuna- 
rį. Tai tokis pavyzdys komuni
stų kulturingumo!

Komunistams apleidus sve
tainę, susiregistravo 67 nariai. 
Yra dar keli desėtkai žinomų 
narių, kurie tikrai ateis ir už
siregistruos rugsėjo mėnesio 
susirinkime. Valdyba išrinkta 
iš šių narių:

Julius Švitra, pirmininkas; 
Juozas Gumuliauskas, pirm, pa- 
gelbininkas; Kastas Gavėnas, 
protokolų sekretorius; B. Gai- 
davičius, finansų sekretorius; 
Jonas Gaudutis, iždininkas; 
Ben Butkus ir Antanas šauk
štas’, iždo globėjai; Antanas 
Matelis ir K. Palionis, ligonių 
lankytojai; Jonas Valančius, 
maršalka.

Išrinkus valdybą nariai, ku
riems reikėjo, užsimokėjo savo 
mokesnius, kurie bus pasiųsti 
SLA. Centran, kaip ir visuo
met buvo daroma. Taip jau 
susiregistravo 19 narių, kurių 
mokesnius už liepos mėnesį pa
ėmė komunistai. Valdyba tapo 
įgaliota atsiklausti Centro sek
retorės, ar tie mokesniai yra 
gauti Centre. Jei ne, tai bus 
legaliu keliu pareikalauta, kad 
komunistai pinigus grąžintų 
nariams1 arba pasiųstų Centran. 
Nutarta susirinkimus laikyti 
kas pirmą ketvirtadienį kiek
vieno mėnesio Strumilos' sve
tainėje.

Užbaigę susirinkimą, nariai 
išsiskirstė pakilusiu upu ir 
džiaugdamiesi, kad jiems jau 
nebereikės daugiau klausytis 
komunistinių “auksaburnių” ne
sąmonių.

— Julius Švitra.

North Side
Biednas Jeffersono lietuviškas 

kalnelis

Dar neseniai — du-trys me
tai atgal — koks čia buvo gy
vumas, koks susikimšimas!

Kiek čia dainų išdainuota, 
dek šokių prišokta, kiek viso
kio skystimėlio išgerta, kiek 
agurkų ir dešrų suvalgyta?

Kiek prakalbų prisakyta, 
kiek graudingų ir švelnių žo
delių prikalbėta.

Labai tankiai pasitaikydavo, 
kad net per ankšta pasidary
davo šioje plačioje pievoje. 
Net gi už tą patį kalnelį daug 
ginčų kildavo — kuriai parti
jai jis priklauso?

Tai buvo anais liežuvių ka
ro laikais. Ir visa Sunkenybė 
teko tam kalneliui pragyventi, 
pakelti. Net medžiai nudžiūvo 
dėl tų aštrių liežuvių šūvių, 
žodžiu, tai buvo išvažiavimų, 
pasilinksminimų vieta ir tuo 
pačiu laiku — karo laukas.

O kas dabar ten beliko?
Apleistas biednas Jeffersono 

kalnelis. Kur ne kur vienas-ki- 
tas lietuvys, lig praeities atsi
minimais guosdamasi, lig kokio 
ilgesio arba nusiminimo gundo
mas, vaikšto bevilčiai svajoda
mas.

Pats kalnelis, vieta, kurioje 
teikta visų rųšių smagumų, 
tuščias, apleistas.

Lygiai kaip po Verduno mū
šio. Tik likę kulkų lukštai ir 
granatų skeveldros. Tik nuber
tas kalnelis bonkomis, blėki- 
niais viršeliais, sudaužytais 
stiklais ir kitokiomis tos rų- 
šies amunicijos liekanomis.

Liūdna, nejauku, vien atsi
minimai belikę.

Nabagas kalnelis, kuris tiek 
daug kentėjo, dabar apleistas, 
užmirštas.

Nebėra čia išvažiavimų, ne
besigirdėti dainų, nematyti šo
kių, nebėra prakalbų, neigi 
agurkų su dešromis.

Mat, pasaulis pilnas neteisy
bės. Kas vakar buvo garbina
ma ir už ką kovota, tas šian

die jokioS’ vertės nebeturi...
Tai tokie įspūdžiai iš praėju

sios sekmadienio.
čepukas.

North Side
I --------------------- /

Atostogos — visi kur nors 
smagiai praleidžia laiką, pasil
si. 'susiranda naujų draugų.

Nutariau ir aš “atostogauti”. 
Bet kur važiuoti? Ir taip be
mąstant iš kažkur atsirado 
puiki mintis. Senų senovėj, ro
mėnų laikose, generolai vis at
siklausdavo orakulo, ar pradėti 
svarbų karo žygį, ar ne. Jie 
net sužinodavo, ar bus ta kam
panija pasekminga, ar ne.

Juk ir aš noriu svarbų tik
slą atsiekti tai ir aš galiu kreip
tis į orakulą.

Taip ir padariau. Buvau nu
vestas pas seną žilabarzdį. Ma
nau sau: “Tai čia Santa Klau
sas savo vasaras praleidžia!”

Jis tuoj mano mintis par
traukė ir pareiškė, kad esąs 
pranašas romėnų Apollo ir tu
rįs svarbią žinią delei manęs.

Štai ką jis man pasakė:.
“Laikraščio “Naujienų” šta

be rasi tūlą p-ną Bypkevičių. 
Jis, jo žmona ir jų maža duk
relė bus tavo keliones draugai. 
Važiuosi jų Flint’e, keliu U. S. 
31, iki Hart, Michigan. Tenai 
paimsit Route No. 1, ir apie 
aštuonias valandas pirmadie
nio, liepos 21 d., vakare atvyk
sit į nurodytą ūkį. kuris pri
klauso p-niai Juškėnei. Ji ir 
jos du sunai, Antanas ir Fe
liksas, užlaiko tą ūkį. Yra dar 
ir trečias sūnūs, Kazimieras, 
kuris, uždarbiaudamas, moki
nasi Chicagoje advokatūros.

“Viskas bus ko švariausia. 
Valgis' ko geriausias ir dar di
deliu skambalu pašauks valgy
ti.

“Prie upelio rasit pirtį — 
tiktai lietuvišką, bet nemėgin- 
kit ją kurti, nes bus per kar
šta.

“Miške neapsakomai daug 
aviečių ir kitų uogų. Irgi ra
sit miške namelį, kuriame ga
lima žiemą ‘hot dogs’ valgy
ti, bet dar dabar per šilta ug
niai kurti.

“Išeinant iš miško pamaty
si milžiną medį. Ant jo žievės 
yra gentkartes po gentkartes 
išplovusios raidės—raidės savo 
ir draugų, ženklui, kad jie čia 
yra buvę. Kaip kurios raidės 
atrodo lig ir priklausančios 
kai kuriom ypatom Chicago
je.

“Bet daug ir važinėsi!. Ap
lankysi! p-nus Misevičius, pas 
kurios Rypkevičius buvo pra
leidęs atostogas keletą metų 
atgal. Užvažiuosit pas Kičus. 
Andrėkus ir dar į Scotvillę nu- 
vyksit Martinaičius ir jų nau
jai pabudavotą mūrinį namą 
atlankyti.

“Maudysitės trijuose ežeruo
se — Crystal, Bass ir Lake 
Michigan.

“Po dvejų savaičių turėsit 
keliauti namo, nes darbai lau
kia. Ir nenorėdami turėsit pa
likti tyrą orą, skaisčią saulę, 
pušynus, puikius saulėleidžius 
ir gabią gaspadinę, kuri labai 
susirokuoja savo sunais. Kiti 
bernaičiai nepasišvęstų motinai 
ūkį taip gražiai užlaikyti, kaip 
jie.

“Ir tada----------- ”
. Bet man nebeteko daugiau 

girdėt. Nes' grindys atsidarė ir 
aš kritau nežinau nė kur nė 
kaip giliai, ir pagalios atsira
dau kėdėj e prie atdaro lango.

Prisiartino 21 diena liepos, ir 
tos dvi savaitės praūžė dar 
puikiau, negu pranašas žadėjo.

Del Ko.

Atvažiavo iš Lie
tuvos

Švedų Amerikos Linijos lai
vu “Gripsholm” kuriuo birže
lio 27 d., plaukė pirmoji šios 
Linijos* Lietuvių Ekskursija j 
Klaipėdą, atvažiavo rugp. 4 d. 
sekanti Lietuvos imigrantai:

... . .
Balaišiutė Jadvyga, į Chica- 

go, III.
Dereškevičius Kazys, j Mus- 

kegon, Mich.
Dareškevičius Steponas, į 

New York, N. Y.
Grinsteinienė Ueiba, i Cana- 

dą.
Šmulevičienė Freida, į Cana- 

dą.
šmulevičius Jokūbas, į Cana- 

dą.
Navikienė Magdalena, į Brook- 

lyn, N. Y.
Navikas Jonas, į Brooklyn, 

N. Y.
Kralikienė Ieva, į Grand Ra- 

pids, Mich.
šeštakovienė Jadvyga, į New 

York, N. Y.
Majorovienė Teklė, į Plain- 

field Black Kili, Conn.
Majorovaitė Ona, į Plain- 

fieldi Black Hill, Conn.

Vyrų gražuolių kon- 
testas •» t

Girdėjome per radio Margu
tį garsinant Vyrų Gražuolių 
Kontestą. Mano nuomone, tas 
reikėtų padaryti. Mes, vyrai 
visai apsileidę. Juk mes ir tu
rim gražias’ kojas, gražų vei
dą, gražų “šeipą”...

Aš pirmas stosiu į tą kon
testą ir tikiu kad moterįs ma
ne išrinks jei ne, pirmutiniu, 
tai paskutiniu.

Geras Vyras.

Chicagos ir apielin- 
kes Marųuetiečiams 

4

Važiuodami į Margučio pik
niką, nepamirškite Archer avė. 
Iš Indiana Harbor, Gary, Ham- 
mond, Benton Harbor, Grand 
Rapids,, Detroit ir kitų miestų, 
tai dasigaukite į Westem avė. 
iki Blue Island ir 127-tos. Iš 
tų miestų geriausiai važiuoti

MADOS

2563—Suaugusiai moterei suknelė, 
tinkanti prie darbo arba namie dė
vėti. Galima siūdinti iš byle kokios 
nebrangios materijos. Sukirptos mie- 
ros 36, 38, 40, 42, 44, 46. 48 ir 50 
coliu p.er krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
išduotą blankutę arba priduoti pa- 
ryzdžio • numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba, krasos ženkleliais kaitų su už- 
•akvmu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

_-----------------— - —- - ■— ■)-.......................- 

per Gnry, Ind. Fifth Avenue, 
kuria nuvažiuosite į Hammond, 
o iš ten imkite 147th Street 
iki Western Avenue.

Galite per South Chicagą, 
dasigauti per 95th arba 79th 
Street j Wes’tern Avenue.

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE 

Iš Chicagos didžiųjų radio stočių

1020 Kc.~KYW—294 M.
5:30 p. m.—Uncle Boh.
6:00 p. m.—Tony Nuzzo’s Canton 

Tea Garden Orchestra.
6:25 j), m.—Teaberry Sports Re- 

view.
6:30 p. m.—Stone’s Congress Or

chestra.
6:45 p. m.—Mailings Bros. Fashion 

Prog.
7:00 P. m.—Olsen & Ebann Time.
7:00 p. m.—NBC—Pure Oil Barni.
7:30 p. m.—Busso’s Edge. Beach 

Oreli.
8:00 p. m.— NBC—Tek Musię.
8:30 P. m.—Affiliated Hotels Prog

ram.
8:45 p. m.—Benius Time.
8:45 p. m.—Busso’s Edge. Beach 

Oreli.
9:00 p. m.—NBC— Westinghouse 

Salute.
9:30 P. m.—Busso’s Edge. Beach 

Orch.
10:00 p. m.Teaberry Sports Repor- 

ter.
10:05 p. m.—Chicago Herald and 

Examiner Nevvs Flashes.
10:10 p. m.—State Street Tomorrovv.
10:30 p. m.—NBC—Amos ‘n’ Andy.
10:45 p. m.—Wayne King’s Aragon 

Orchestra.
11:15 p. m.—Public Service—

Weather; Temperature; Cor- 
rect Time.

11:20 p. m.—Busso’s Edgevvater 
Beach O r.

12:00 mid.—Tony Nuzzo’s Canton 
Tea Garden Orchestra.

12:15 a. m.—Stone’s Congress Or
chestra.

12:45 a. m.—Tony Nuzzo’s Canton 
Tea Garden Orchestra.

670 Kc.—WMAQ—447.5 M.
5:00 p. m.—Topsy Turvy Time.
5:30 p. m.—Harold Van Horne, 

Pianist.
5:45 p. m.—Chrysler Prograip.
6:00 p. m.—CBS—Crockett Moun- 

taineers
6:15 p. m.—CBS—Dr. Arthur Ter

ra ncc.
6:30 p. m.—Sports Announcerpent.
6:45 p. m.—Musical Program.
7:30 P. m.—CBS Feature.
7:45 p. m.—VVhitney Trio.
8:00 p. m.—Dr. Prat and Dr. Sher- 

rnan.
8:30 p. m.—Whitney Trio.
9:00 p. m.—“Charlie and Mollie.”
9:15 p. m.—Harold Van Horne, Pia

nist.
9:30 p. m.—Bunte Program.

10:00 p. m.—Dan and Sylvia.
10:10 p. m.—Elgin Time Signal.
10:10 p. m.—Harrison Weather Re- 

port.
10:15 p. m.—Nevvs Concert Orchesr 

tra.
10:30 p. m.—NBC—Amos ‘n’ Andy.
10:46 p. News Concert Orchestra.
11:00 p. m.—Uptown Village and 

Via Lago Orchestra (3 
hours).

770 Kc.—WBBM—389.4 M.
6:00 P. m.Times News Flashes.
6:10 p. m.—Henry Gandron’s Or

chestra.
6:30 p. m.—CBS—Guy Lombardo’s 

Orch.
7:00 p. m.—WBBM Night Court, 

comedy skėteli and music.
7:30 p. m.—Aaronson’s Comman- 

ders,
7:45 p. m.—“Permanizer Songs- 

ters,” Ciemand Harry.
8:00 p. m.—CBS—Henry -George.
8:30 P. m.—Aaronson’s Comman- 

ders.
9:15 p. m.—CBS—Grand Opera 

Miniai ures.
9:30 p. m.—Tom Gerun’s Orchestra.

10:00 p. m.—CBS—Anheuser Busch 
Antiųues.

10:15 p. m.—Off thc Air Until Mid- 
nite.

12:00 mid.—Around the Tovvn with 
\ Irving Aaronson’s Comman- 

ders; Frank Shaw; Tom Ge
run’s Orchestra and Henri 
Gendron’s Orch. (2 hrs.) .

870 Kc.—WLS—345 M.
7:00 p. m.—Eventide Melodies, 

strings and poem.
7:10 p. m.—Bill Vickland’s Book- 

shop; Pietry.
7:30 p. m.—Musical Surprise.
7:45 p. m.—Brad Kincaid, mountain 

songs.
8:00 p. m.—Verse and Music, Mu

sical settings of Longfellovv’s 
verse.

SpeclalletM rydyms chroniškų Ir naujų U* 
rų. Jei kiti negalėjo jumis iigydyU, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas itesaaminavl- 
mas atidengs jutų tikrą Ilga ir jei ai apsl- 
imsln jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris seklaus jusi) 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iiegsamlnaVimo—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 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nno 10 ryto iki 1 po yietn

THROUGH WJJD
8:30 p. m.—Echoes of the (’on- 

ceri Hali.
9:00 p. m.—Sign Off.

970 Kc.—WCFL—309.1 M.
6:00—WCFL Health Exersises
6:30—Bise and Šiline over NBC 

netvvork
6:45—Erly Rizors Club
8:00—Radio Shoppers Club

11:00— Wings of Songs over NBC 
network

11:15—In the Music room
11:30— Raladam program
11:45—Organ Beeitai by Al Carney
12:45—Farm Talk by W. Polston, 

Pressmen’s Union No. 3
2:00—Timely ;Topics >— miLsical 

program by Henry Francis 
Paiks and Betty Lou, Su- 
prano •

3:00—Baseball returns or studio
/ program
5:00—Junior Federation Club 

Workers, Chas. Hohmann
5:45—WCFL all star Orchestra
6;00—DeLuxe Variety featuring 

Louis Ridlėy, Trumpet Solos
6:30 —Bakery & Confeętionery
0:45—L. p. Straube, Analyzing 

Labor’s Problema
6:45—Beeitai by Mary Lavery,

Soprano
7:00—Organ Teeitai by Al Carney
7:10—Rev. Elmer L. Aviliams 
7:20-r-()rgan reeital, continued
7:30—Bulletin Board, Labor Fla

shes, U. S. Ągricultiiral & 
Wheater reporfs

7:45—Adolph & Rudolph, Comedy 
Team

8:00—Spanish Musical Hour
8:30—Cook County Beal Estate

Board Talk
8:45—WCFL Novelty Orchestra
9:00—DeLuxe Variety Program
9:45—Joe Kayser’s Navy Pier 

Orchestra
10:00—Longine’s Time Signals over 

NBC network
10:02—WCFL Radio Study Club 
10:15—WCFL Concert Orchestra 
10:30—.Joe Kayser’s Navy Pier

Orchestra
11:00—Don Bigeloy/’s Orchestra

over NBC network
11:30—Joe Kayser’s Navy Pier 

Orchestra

PRANEŠIMAI
Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 

Pašalpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas atsibus antradieny, rugpiučio 
12 d., 7 vai. vakare, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., Chicago. Draugai visi turite 
pribūti laiku būtinai tie, kurie esat 
lankę sengančius draugus, turi būt 
pilnas raportas ant šio susirinkimo.

Valdyba,

Bridgeport Draugystė Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas įvyks rugpiu
čio 13 d., 8 vai. vak., Lietuvių Au
ditorijoj. Visi nariai malonėkite 
kuoskaitlingiausiai susirinkti.

Valdyba.

CLASSIFIED ADS.
------------------ —

»
Educatiopal

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS
AMATP.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.

Business Service
Biznio PatarnsviBiai______

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261. Rea. Hemlock 1292

PATENTAI, copyrighta — išradi
mai visokios rūšies.

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

Boulevard 6520 Rea. Yarda 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

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

PETER ADOMAITIS
6630 So. Talman Avė.

Tel. Prospect 3938

Financial
Finansai-Paskoloe

SKOLINAM PINIGUS
nuo $50 iki $30,000

Neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. vVestern Avė.

Tel. Grovehill 1038

Skolinanti Jums Pinigu? 
$100 iki $2,000

Jųa atmokate meiomla mlneainl 
mis mokeatiml*.

Mes taipjau perkame morgičius b 
Real Estate kontrakto*.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

JfcrU ManMMS At*. !

CLASSIFIEDADS.
k ■■■■■■ ■■!■■■■■. i.........................-...... . I , i

Financial

Paskolos suteikiama j viena diena 
2-RI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAI1 

INVESTMENT
CORPORATION

Kapitalas $500,000.«0 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6788-6716

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

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Personai
;Asmenų Ieško
PAIEšKAU savo tėvo Aleksas Ya- 

sas. Paeina iš Kauno gub., Telšių 
apskr. Janapolės parapijos, 1919 me
tais gyveno Cambridge, Mass. Pra
šau širdingai su manim susižinoti, 
arba kas apie jį žino pranešti, bu
siu dėkingas. Per tiek metų nema
tęs savo tėvelio, išsiilgau jo baisiai.

JONAS YASAS, 
4350 S. Honore St., Chicago, III.

PAIEŠKAU Adomo Ciparo. Pa
eina iš Labardžių sodžiaus, Rieta- 
vos parapijos. Zenonas Lenksas, 
5439 W. AVashington Blvd., Chica
go, UI.

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio, esam dvi seserys, no
rėtum susipažinti su lietuviais. 
Viena esam 35 metų, antra 28 me
tų. Meldžiu atsišaukti.

Box 1221, 
1739 So. Halsted St.

PAIEŠKAU pusbrolio Ignaco Gri- 
galas, KontauČių parapijos, Jono 
Venckaus, Antano ir Barboros Jo
kūbų ir visų pažįstamų. Aš esmi 
Feliksą Venckaus duktė, KontauČių 
parapijos, Eimučių kaimo, labai no
rėčiau pasimatyti, aš busiu (’hiea- 
goj rugpiučio 15 d. (Aug.); bukite 
malonus prisiųsti adresu į “Nau
jienas”, B. Dapkienė.

Fumiture & Fixtures

Aš PARDUOSIU su dideliu sau 
nuostoliu savo gražius 4 kambarių 
rakandus ir kaurus, vartotus tik 8 
mėnesius. Atsišaukite tuojaus.

8040 West 62nd Street.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti muši) pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
IS dirbtuves už sutauplmą mažiausia.

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

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

For Reni
PASIRENDUOJA Storas su visais 

įrengimais prie lietuviško- Hotelio, 
Dile bizniui tinka. Biznis išdirb
tas, renda pigi. P. Gadeiko, 1606 S. 
Halsted St.

Fumished Rooms
RENDAI 2 arba trys šviesus bed- 

ruimiai, valgiu ar be valgio. Nau
jai išdekoruoti visi kambariai, 2323 
W. 35th Place, arti Western Avė. 
1-mos lubos.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė labai pi
jai, ruimai dcl pagyvenimo. 10813 
io. Michifan Avė., Ghicago.

PARDAVIMUI grosernė, pagyve
nimui kambariai. Rcnda nebran
gi. Parduosiu pigiai. 2862 W. 38 
St.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernč, 
2 žmones dirba.

2003 So. Halsted St.

PARSIDUODA- restaurantas Iš 
priežasties ligos. šaukite 

Cicero 205

Real Estate For Sale 
Namai-žeinė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokio* 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas natamavimas
4425 So. Fairfield Ava,

Tel. Lafayette 0455

PAARDAVIMUI arba mainysiu 
dviejų flatų mūrinį moderniška po 
5 kambarius, kiekvienas, atskirai ap
šildomi šiltu vandeniu. 5959 So. 
Crawford Avė.

PARDUOSIU Blue Island, III. ne
toli miesto 2*4 akrų žemės, be bu- 
dinkų, ant gero kelio. Elektros 
•šviesa, telefonas pravesti.

Del informacijų rašykite 
Box 1222, 
Naujienos, 

1739 So. Halsted St.
.C 'r;

• •; ?U _______________ __________________'<1

(iMPERFECT IN ORIGINAL


