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Tarptautines Konsiliacijos Komisija 
Tarp Lietuvos ir Amerikos

VVASHINGTON, D. C., rug
pjūčio 16 d., 1930 m. [Lietuvių 
Pasiuntinybė]. — šiomis die
nomis Lietuvos Pasiuntinys 
Amerikai B. K.,Balutis ir State 
Departamentas pasikeitė noto
mis, kuriomis nustatoma Nuo
latinė Tarptautinė Konsiliaci
jos Komisija, kaip to reikalau
ja pasirašytoji tarp Lietuvos 
ir Amerikos Konsiliacijos su
tartis.

šios Komisijos užduotim bus 
apsvarstyti ir taikiu budu iš
rišti bet kokius ginčus, kurie 
ateityje galėtų tarp šių šalių 
kilti. •

Komisijos sudėtis numatyta 
pačioj sutartyje: kiekviena ša
lis paskiria po du nariu — po 
vieną iš savo piliečių ir po vie
ną iš kurios nors kitos valsti
jos piliečių. Komisijai gi pir
mininkauja penktas narys, ku

Maskva savo ‘čekai’
užsieniuose išleidžia 

$30,000,000 metais
Taip skelbia buvę “čekistai”— 

Lietuvos ir Suomių konsulai 
buvę bolševikų “čekos” tar
nyboje

PARYŽIUS, rugp. 18.—Pa
ryžiuje leidžiamas rusų žurna
las “Bor’ba,” kurį redaguoja 
buvęs sovietų diplomatas Bc- 
siedovskis, įdėjo buvusių GPU 
[sovietų “čekos”] agentų gru
pės atsišaukimą Į SSSR (So
vietų Sąjungos) darbininkus 
ir valstiečius. Tame atsišauki
me paduodama įdomių žinių 
apie GPU darbuotę užsieniuo
se.

Pasirodo, kad GPU agentū
rai užsieniuose išlaikyti Mask
va kas mėnuo išleidžia po 29a 
milijono dolerių, vadinas, 30 
milijonų dolerių per metus.

Kam tie milžiniški pinigai iš
leidžiami?

Buvę GPU bendradarbiais sa
ko, kad, Maskvą interesuojan
čioms žinioms įgyti, GPU už’ 
sienių agentūra plačiai naudo
jantis papirkimais. Kiek parei
ną, įvairių asmenų, leaip CJI’Ij 

padėjėjų, papirkimai, galima 
esą matyt iš šių dviejų pa
vyzdžių :

1924 metais už 20,000 do
lerių GPU įsigijus kaip “ben
dradarbius” du svetimų kraštų 
konsulus: Suomijos konsulą 
Konstancoj, Rumanijoj, ir Lie
tuvos konsulą Belgrade, Jugo
slavijoj. Būdami savo vyriau
sybių tarnyboje, abudu konsu
lai iš tikrųjų tarnavę sovietų 
žvalgybai. Pas abudu konsulu 
tarnavę, kaip jų sekitetoriai, 
GPU agentai, kurie betarpiškai 
užsiimdavę šnipavimu.

1928 metais vienam politinės

— už pristatymą GPU agen
tūrai Berlyne eilės slaptų ži
nių buvę sumokėta 10,000 do
lerių.

Ypačiai brangiai pareinąs 
berlyniškės GPU rezidenturos 
išlaikymas. Mažių mažiausias 
GPU “bendradarbio” atlygini
mas esąs 100 dolerių mėnesy. 
O tų “bendradarbių”, pavyz
džiui, prie Berlyno “polpred- 
stvo” esą daugiau kaip šim
tas.

1923 metais GPU agentūrai 
Berlyne išlaikyti buvę išleid
žiama apie 35,000 dolerių per 
mėnesį, o 1925 metais buvę 
išleidžiama per mėnesį dagi 
75,000 dolerių. Tai buvus di
džiausia suma.

Dabar berlyniškė agentūra 
pareinanti po 50,000 dolerių kas 
mėnuo.

Provokacija — tai, pasak at
sišaukimo autorių, esąs ' pats 
mėgiamiausias GPU veikimo 
būdas.

Kone pusė visų rusų monar- 
chistų organizacijų užsieny esą 
sukurtos GPU pinigais. Judė
jimas padaryti didkunigaikštį 
Kirilą Rusijos caru buvęs so
vietų agentų taip stipriai re
miamas, Icncl Kii'ilo laikraščio 
Berlyne redaktorius gaudavęs 

iš GPU nuolatinę algą.
AugščiaUsioj rusų monarchi- 

stų užsieny taryboj visados 
buvę, ir dabar esą, GPU agen
tų, lošiančių kraštutiniausių 
carininku rolę...

Milžiniška dalis pinigų, ku
riuos GPU betarpiškai paski
ria, esą pačių GPU agentų iš- 
eikvojama ir išvagiama.

1923 metais GPU agentas 
Bogdanovas pasislėpęs su pa
vesta jam apie 500 tūkstančių 
dolerių suma.

1925 metais Berlyno “pol- 
pijpdstvo” kasininkas išeikvo
jęs apie 25,000 svarų sterlin
gų (apie $125,000) ir su pa
dirbtu pasportu pasislėpęs.

^ORR S,
Chicagai ir apielinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai praryt 
šauja:

Iš viso gražu.; truputį vė
siau; lengvi ir vidutiniai ry
tų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 65° ir 72° F.

Šiandie saulė teka 6:00, lei
džiasi 7:48. Mėnuo teka 12:21 
ryto.

Laivas Tahiti pasken
do; 317 žmonių išgelbėti

VVELLINGTONAS, Naujoji 
Zelandija, rugp. 18. — Ame
rikos garlaivis Ventura, pasi
skubinęs į nelaimės vietą, iš
gelbėjo visus skęstančio britų 
garlaivio Tahiti pasažierius ir 
įgulos žmones, viso bendrai 317 
asmenų.

Garlaivis Tahiti paskendo 
pietų Ramiaja'me vandenyne
apie 460 mylių- į pietų vaka
rus nuo Kuko salų.

ris renkamas abiejų šalių ben
drai iš kurios nors kitos val
stijos piliečių tarpo.

Viršminėtomis notomis nu
statoma sekanti komisijos su
dėtis :

Komisijos Pirmininkas: — 
Erik Scavenius, buvęs Danijos 
Užsienių Reikalų Ministeris.

Komisijos nariai yra šie:
1. Iš Lietuvos pusės: Anta

nas Krikščiukaitis, — Lietuvos 
Vyriausio Tribunolo pirminin
kas ir Eduardas Beneš — Če- 
choslovakijos Užsienių Keikalų 
Ministeris;

2. Iš Amerikos pusės: Evan 
E. Young, buv. Amerikos Mi
nisteris Santo Domingo ir buv. 
Aukštasai Komisaras Pabaltės 
Valstybėse ir Dr. Clovis Bevi- 
lacqua — žinomasai Tarptau
tinės Teisės žinovas ir Brazi
lijos Užsienių Reikalų Ministe
rijos juriskonsultas.

policijos vadui Rumanijoj — 
dabar jau uždarytam kalėjime [Atlantic and Pacific Photo]

Minios išlaušta kalėjimo siena 1
Marion, Ind. Paveiksle matomas policininkas William 

Webster, žiūrintis į pralaužtą kalėjimo sieną Grant county 
kalėjime, kur įtūžusi linčiuoto] ų minia įsiveržė ir pasigrobusi 
du juodukus nutempė į teismo kiemą ir pakorė.

Turkų kariuomenė 
pasitraukė iš Persų 

teritorijos
LONDONAS, rugp. 18. — 

Gautais čia pranešimais, Tur
kų kariuomenė, kuri, kovoda
ma su sukilusiais kurdais, bu
vo įėjus į Persijos žemę, da
bar jau iš ten pasitraukė.

Tuo budu konfliktas tarp 
abiejų valstybių likviduotas.

Del turkų kariuomenės įėji
mo į Persiją, pastaroji buvo 
pasiuntus Turkijai ultimatumą, 
reikalaudama urhaus evakua- 
vimo.

Bedarbių ska irius 
fašistų Italijoj 

vis didėja
ROMA, rugp. 18. ---- Nežiū

rint diktatoriaus Mussolinio 

pastangų sumažinti krašte ne
darbą, bedarbių skaičius vis 
didėja.

Oficialiomis žiniomis, birže
lio mėnesip 30 dieną bedarbių 
Italijoj buvo 322,000, o jau lie
pos 31 dieną — 342,000. Va
dinas, per vieną mėnesį be
darbių armija' padidėjo dviem 
dešimtim tūkstančių.

Pažymėti reikia, kad Italijo
je registruojami tik tie bedar
biai, kurie yra fašistų darbi
ninkų sindikatų nariai. Tuo bu
du skaičius bedarbių Italijoje 
yra daug didesnis, ne kaip ofi
cialios žinios skelbia.

Du asmenys žuvo aero
plano liepsnose

ANNAPOLIS, Md., rugp. 18 
— Netoli nuo -čia vienam ae
roplanui nukritus ir užsidegus, 
liepsnose žuvo du vyrai, aero
plano pasažieriai. Pilotas, skau
džiai sužalotas, tapo nugaben
tas į ligoninę..

RAPID CITY, S. ’D., rugp. 
18. — Federaliniai prohibici- 
jos agentai šioje apielinkėj pa
darė daug kratų, ieškodami
svaigiųjų gėrimų, ir suėmė 40 nukritus, čia užsimušė lakūnas 
asmenų. • Jewell Phillips,

600 sovietų koopera
tyvų darbuotojų 

pašalinta
Maskvos Pravda savo liepos 

22 dienos leidiny praneša, kad 
600 sovietų kooperatyvų vadų 
tapo pašalinti iš savo atsakin
gų vietų, dėlto kad jie nesiru
pinę pravesti valdžios nustaty
tą kursą kooperatyvų reikalais.

Tarp pašalintų 600 koopera
tyvų darbuotojų paminėtini yra 
Nekrasovas, buvęs ministeris 
Kerenskio valdžioje, ir buvęs 
“es-eras” Abramovas, Steigia
mojo Seimo narys. Per dau
gelį metų abudu buvo svar
biausi sovietų kooperatyvų va
dai. Pravda pamini taip pat 
du žinomu menševikų darbuo
toju Sibiro kooperatyvuose, Pe- 
tiuginą ir Gladitovą.

5,000 New Yorko bedar
bių puolė biurą.

NEW YORKAS, rugp. 18.— 
Daugiau kaip 5,000 bedarbių 
minia' šį rytą besigruzdama į 
nemokamą miesto darbo biurą 
sužalojo keletą asmenų. Vie
nas 56 metų amžiaus bedar
bis buvo taip sutremptas, kad 
teko gabenti į ligoninę.

Rado žmones su apžė
lusiais kai šunų veidais

PARYŽIUS, rugp. 18.—Pra- 
neša, kad mokslinė franeuzų 
ekspedicija į Birmaniją radus 
giminę žmonių, kurių veidai 
esą apžėlę ilgais plaukais, taip 
kad jie atrodą kaip šunės.

Sušaudymai Rusijoje
MASKVA, rugp. 18. — So- 

vietų “čeką” sušaudė keturis 
žmones, apkaltintus dėl “kontr- 
revoliucijos”. Daugelis kitų nu
teisti įvairiems terminams ka
lėjimo.

Lakūnas užsimušė

GRAND SALINE, Tex., rug- 
piučio 18. — Jo aeįioplialiui

Prancūzai priešingi 
Vokiečių rytų sienų 
revizijos planams

Vokietijos ambasadorius vyk
sta Berlynan įspėti vyriau
sybę, kad Lenkų koridoriaus 
klausimą atidėtų

PARYŽIUS, rugp. 18.—Leo- 
pold von lloesch, Vokietijos 
■ambasadorius Paryžiuje, rytoj 
išvyksta j Berlyną, kaip gir
dėt, įspėti savo vyriausybę, 
kad okupuotų kraštų ministe- 
rio Treviranuso kalbos apie 
Vokietijos rytų sienų reviziją 
statančios į pavojų Streseman- 
no konsiliacijos politiką.

Kaip praneša, Francijos už
sienių reikalų departamentas 
trumpai ir stačiai pasakęs vo
kiečių ambasadoriui, kad pa
siūlymai dėl Lenkų koridoriaus 
revizijos Francijai esą' nepri
imtini, ir kad ji priešinsiantis 
visokiems bandymams tą klau
simą kelti ateinančiame Tau
tų Sąjungos susirinkime Ge- 
nevoje.

Ambasadorius von lloesch 
tad įspėsiąs savo vyriausybę 
klausimą dėl sienų revizijos 
atidėti, iki busiąs išspręstas 
Saaro klausimas ir reorgani
zuotas Tautų Sąjungos sekre- 
tariatas, kaip proponuoja Ita
lija.

Antra vertus, Francijai ne
malonumo darąs ir karingas 
Lenkijos nusistatymas, ir ji 
nepaliaujanti raginus Varšuvą 
atsižadėti savo tarifo korido
riaus pasieniais, kurie nelei
džia laisvo susisiekimo tarp 
Rytų Prūsijos ir visos liku
sios Vokietijos. Ligšiol lenkų 
valdininkai veda griežčiausią 
kontrolę, tuo be galo piktin
dami visus keliautojus ir nei- 
tralią opiniją pakreipdami Vo
kietijos reikalavimų dėl kori
doriaus revizijos naudai.

Lakūnai išbuvo ore 
647 valandas

I .

ST. LOUIS, Mo., rugp. 18. 
— Vietos lakūnai Dale Jack- 
son ir Forest O’Brine įsteigė 
naują ilgiausį nepaliaujamo 
skridimo rekordą, savo “Great- 
er St. Louis” monoplanu iš
buvę ore 647 valandas 38(4 
minutės.

Chicag’iškių aviatorių Johno 
ir Kennetho Hunterių neseniai 
įsteigtą nepaliaujamo skridimo 
rekordą jie prašoko daugiau 
kaip 93 valandomis.

Skerdyklų pertvar
kymas

Pradėtos statyti dvi naujos 
didelės skerdyklos. Viena bus 
palei “Maistą”, ji paskers tris 
kartus daugiau, negu ligi šiol 
galėdavo paskersti “Maistas”. 
Antroji bus Panevėžy, ši nor
maliai skers po pusantro tūks
tančio kiaulių į savaitę. Kiau
lių skaičiui padidėjus galės pa
skersti net ligi pustrečio tūk
stančio.

Apskritai, skerdimo pajėgu
mas šiemet bus padvigubintas. 
Naujos skerdyklos pradės vei
kti lapkričio mėnesį.

“Maisto” ir “Lietuvos Eks
porto” skerdyklos Klaipėdoje 
sujungiamos į vieną. Galvijų 
išvežimą apsunkino vokiečiai 
įvesdami naujus reikalavimus 
'pristatyti s.u gyvulio mėsa ir 
jaknas, plaučius bei vidurius, 
už kuriuos muitas reikia mo
kėti, bet parduodant visai ma
žai gaunama.

2 užmušti, 5 sužeisti au- 
tomobilių kolizijoj

VALPARAISO, Ind., rugp. 18 
— štėto vieškely, 30 mylių į 
rytus nuo čia, vakar dvieim 
automobiliam susidūrus buvo 
užmuštos Mrs. J. Lunsford, 37, 
iš Gary, Ind., ir jos 6 metų 
duktė. Jos vyras ir keturi kiti 
asmenys buvo sužeisti ir nu
gabenti į ligoninę.

1,500 tekstilės darbi
ninkų streikas

BESSEMER CITY, N. C., 
rugp. 18. —■ čia metė darbą 
American Mills tekstilės No. 1 
ir No. 2 įmonių darbininkai, 
protestuodami prieš algų nu- 
skėlimą.

Streikuoja viso daugiau kaip 
1,500 darbininkų.

11 franeuzų katorginin
kų pabėgimas iš “Vel

nio Salos”
TRINIDADAS, rugp. 18. — 

Iš franeuzų nusikaltėlių kolo
nijos “Velnio saloj” pabėgo 
vienuolika katorgininkų. Neto
li nuo Trinidado pabėgėlius už
klupo audra ir apvertė jų val
tį. Du pabėgėliai prigėrė, o ki
ti buvo išgelbėti. Kelionėje jie 
išbuvo septynias dienas.

Trinidadas priklauso Ispani
jos, todėl, jei per tris mėne
sius franeuzų vyriausybė nepa
reikalaus, kad pabėgėliai butų 
išduoti, jie bus paleisti.

Trys žmonės suimti dėl 
konspiracijos prieš 

gubernatorių
JACKSONVILLE, Fla., rugp. 

18. — Policija suėmė čia tris 
vyrus, kaltinamus dėl konspi
racijos nužudyti Floridos gu
bernatorių Doyle Carltoną.

Suimti yra Fred Eberhardt, 
laikraščio Tallahassee State 
News leidėjas; Frank Ralis ir 
Henry Halsema.

Nušovė du Jugoslavijos 
armijos dezertiru

BELGRADAS, Jugoslavija, 
rugp. 18. — Albanijos sienoj 
ties Aganidža' jugoslavų sienos 
sargybiniai nušovė du vyru. 
Pasirodė, kad nušautųją butą 
jugoslavų kariuomenės dezer- 
tirų.

8 asmenys žuvo busui 
nuvirtus j upę

SPINDELMUEHLE, Vokie
tija, rugp. 18. Paslydęs ant 
šlapio kelio bosas prasimušė 
pro akmeninę sieną ir nukri
to į Elbos upę. Aštuoni asme
nys žuvo, o šeši kiti buvo su
žaloti.

Sudegė dvi sinagogos
Liepos 21 d. 1 vai. Panevė

žio ap., Subačiaus miestelyje 
dėl nežinomos priežasties užsi
degė pil. Maušo Gordono gy
venamasis namas. Namas su 
visais jame buvusiais daiktais 
ir inventoriumi sudegė visai. 
Taipgi sudegė per tą gaisrą 
dvi Subačiaus m. žydų sina
gogos su visu jos buvusiu tur
tu.

Abiejų sinagogų vertė 15,- 
000 litų; sudegė sinagogų tur
to už 2,000 lt. Sinagogos neap
draustos.

Liepos 18 d. Čekiškės valse. 
Radviliškiu km. sudegė pil. 
Martyno Badonavičiaus daržinė 
su pašaru ir inventorium. Nuo
stolių padaryta apie 6400 litų.

Latvija — vienas ne
daugelio kraštų, kur 

nėra bedarbių
Kraštas gerokai atsigriebęs nuo 

karo audrų ir tarpstąs, dėl 
to ir komunistai Latvijoj 
beveik išnykę

Chicago Tribūne korespon
dentas John Stecle savo kablc- 
gramoj iš Rygos sako, kad tik 
šiaurinės Europos kraštai iki 
šiol esą išvengę ekonominių 
krizių ir skaudaus nedarbo.

Būdamas prieš keletą savai
čių Islandijoje korespondentas 
radęs, kad tame krašte nedar
bo visai nesą. Beveik tas pat 
esą ir Latvijoje, nežiūrint, kad 
pastaroji skaudžiai nukentėjus 
nuo karo ir turėjus vesti ko
vą dėl savo nepriklausomybės 
ir, paskui, dėl civilinės tvar
kos atsteigimo.

Per pastarus kelis metus va
saros mėnesiais nedarbo Lat
vijoje visai nebūdavę, o žie
mos metu bedarbių, iš dviejų 
milijonų krašto gyventojų, bū
davę tik nuo 1,000 iki 1,500. 
Tas nedidelis bedarbių skai
čius pareinąs vien iš statybos 
ir transporto pramonių, kai dėl 
stiprios žiemos darbai sustoja.

Bet ir atsirado šieji bedarbiai 
didelio vargo Latvijoje neken
čia, nes jie gauną tam tikrą 
pašalpą po 60 centų dienai.

Kadangi latviai iš viso ne
blogai gyveną ir darbininkai 
turį pakankamai darbo, tai ko
munizmas, kuris prieš keletą 
metų buvęs krašte stipriai pa
plitęs, šiandie jau beveik vi
sai išnykęs, žinomu komunis
tų krašte esą dabar apie 200, 
ir tie tik Maskvos užlaikomi.

Latvija dar geriau patap
sianti, kai busianti padaryta 
su Lietuva prekybos sutartis, 
dėl kurios dabar esą vedamos 
derybos. Tada Latvija gausian
ti iš Lietuvos reikalingų jai 
žemės ūkio produktų mainais 
už įvairius savo manufaktūros 
gaminius ir latvių pirklių iš 
kitur importuojamas prekes.

Tranzito prekyba su Rusija 
taip pat sparčiai auganti ir da
bar siekianti iki 300,000 tonų 
per metus. Del to Rygos uos
tas, kur prieš šešerius metus 
dokai buvę jau žole apžėlę, 
šiandie labai atsigriebęs.

Ragina nuversti <5iles 
diktatorių Ibanezą.

LA PAZ, Bolivija, rugp. 18. 
— Praneša, kad Čilės “revoliu
cinis studentų ir darbininkų 
komitetas” išleido karštą atsi
šaukimą j visus studentus ir 
darbininkus, ragindamas sukil
ti ir nuversti gen. Ibanezo dik
tatūrą.

4 žuvo auto ugny
— i i ’Jįl

VEEDERSBURG, Ind., rugp. 
18. — Vienam automobiliui ne
žili nuo čia susikūlus ir užsi
degus, jo liepsnose žuvo dvi 
jaunos moterys ir vienas vy
ras.

LONDONAS, rugp. 18. — 
Anglai projektuoja statyti an
trą tokį pat oro milžiną, kaip 

‘dirižablis R-100, kuris ką tik 
grįžo iš savo kelionės į Kanadą.

LIETUVON
Siunčiame P i n i c u s 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai • ••

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.



[korespondencijos]
Grand Rapids, Midi.
Lietuvių mirtingumas ir kapai

Nepaprastai padidėjęs lietu
vių mirtingumas musų mieste 
turėtų suinteresuoti kiekvieną 
mylintį sveikatą ir gyvybę 
žmogų, kiek galint geriau už
silaikyti, kad tuom išvengti 
per ankstyvos mirties. Tai yra 
tiesiog istoriškas įvykis lietu
vių tarpe, kokis dabar pasireiš
kė. Net influenzos laikais, kuo
met žmonės krito kaip musės, 
o betgi musų miesto lietuvių 
tarpe labai mažai mirė. Bet 
dabartinių pastarųjų poros mė
nesių bėgyje nepaprastai dide
lis skaičius, štai tik kurių 
pravardes man pavyko sužino
ti, kurie yra mirę paskutinė
mis dienomis: Jankus 50 m., 
Žalenienė 48 m.. Juškaitienė 58 
m^ Kriščiūnas 52 m., Aleliu- 
nas, Bajorynienė 60 m., Ix)ren- 
cienč 48 m., Bieliukicnė 60 m. 
Taigi šitie astuoni lietuviai per
siskyrė su šiuom pasauliu tik 
dabartiniame trumpam laike, o 
jeigu paimsim visų šių metų 
bėgyje, tai rasim apie tris de
šimtis mirusių ir tik vienam 
tokiam mieste kaip Grand Ra
pids. Tai yra nepaprastas 
mirtingumas ir da tokių žmo
nių, kurie galėtų gyventi ilgus 
metus, čia verčia kiekvieną 
pagalvoti, kr d kas nors tokio 
yra, kuris žmonių sveikatą ir 
gyvybę naikina, kitaip kaipgi 
taip daug ir tokių jaunų žmo
nių mirtų.

Lietuvių kapinynas

Lietuvių parapija kapinėms 
vietą nusipirko, rodos, 1914 m. 
pradžioje, o laidoti pradėjo tik 
apie pabaigą 14 metų, o laisvą 
kapinyną lietuviai įsigijo dar 
kelis metus vėliau. Bet tik 
paėmus nuo pirmo lietuvių ka
pinyno įsigijimo, tai yra nuo 
parapijinio, bus 16 metų ir pa
žiūrėkim šiandie,, tie abeji di- 
deli kapinynai nukloti lavonais 
taip, kad jų suskaityti visai 
negalima ir sunku pasakyti 
kiek išviso yra palaidota, ir tik 
į tą 16 metų šitokią lietuvių 
daugybę nelaiminga mirtis iš
plėšė iš musų tarpo. Tai yra 
tiesiai stebėtinas mirtingumas. 
Tiesa, vienas kitas yra miręs iš 

natvės, bet didelė jų daugu
ma jauni ir stiprus žmonės, 
kur butų galėję gyventi desėt- 
kus metų. Kita dalis jau.>ų 
žmonių yra žuvę nuo įvairių 
nelaimių, tai per girtybę ir ki
tus neapsižiūrėjimus ar nepai
symus savo sveikatos ir gyvy
bės. Lietuviai turėtų stengtis 
kiek galint geriau užsilaikyti 
ir saugot savo gyvastį, kad ne
reikėtų be laiko skirtis su šiuo 
pasauliu, o ypatingai musų 
daktarai turėtų atkreipti dau
giau domesio į šitokį mirtin
gumą.—S. Naudžius.

Illinois mainierių 
bėdos

Indžionkšenas prieš mainierių 
unijos 12 distrikto viršin'n- 
kus ir kitus unijos darbuo
tojus

Praėjusią savaitę 15 ar 16 
mainierių Franklin paviete ga
vo indžionkšeną prieš angliaka
sių unijos 12 distrikto (Illi
nois valstijos) viršininkus ir 
kai kuriuos kitus tos unijos 
darbuotojus. Indžionkšenas lie
čia prezidentą Fishvvicką, pildo
mosios tarybos narius (jų tar
pe lietuvius Markūną ir Lodą), 
perorganizuotos nacionalės mai
nierių unijos vice-prezidentą 
Adolfą Giermerį ir kitus asme
nis. . 4

Indžiot ikšenas draudžia 12- 
tam distriktui ir perorganizuo
tai unijai vadintis United Mine 
Workers. Jis taipgi draudžia 
minimiems jame asmenims lei
sti laikraštį vardu “The Illinois 
Miner”. Neleidžia nė vesti biz

nio reikalu* angliakasių unijos 
— United Mine Workers — 
vardu, nė varyti propagandą 
tuo vardu, nė diskusuoti or
ganizacijos reikalus. Kaip ma
tote, indžionkšenas atrodo grie
žtas ir platus.

Bet jis yra tik laikinas.
Artimoj ateityje asmens, 

prieš kuriuos indžionkšenas ta
po išduotas, be abejonės, stos 
teisman ir reikalaus jį panai
kinti. Jie eis pas kitą teisėją, 
o ne tą, kuris indžionkšeną iš
davė. Ir yra pamato manyti, 
kad indžionkšenas bus panai
kintas.

Koks tas pamatas? Reikalin
gumas Illinois mainieriams tu- 

1 rėti uniją neginčijamas. Ginčas 
1 eina deliai to, ar tie asmens, 
prieš kuriuos išduota indžionk
šenas, turi teisės kalbėti an
gliakasių unijos vardu.

Laikinas indžionkšenas sako, 
kad jie neturi. O jeigu jie ne
turi, tai kas ją turi? Tie 15 
ar 16 asmenų, kurie gavo in
džionkšeną, vargiai gali reika
lauti sau tokios teisės. Yra 
dar John Lewis, išrinktas In- 
dianapolise angliakasių unijos 
prezidentu, ir jo paskirtieji 12- 
tam distriktui viršininkai. Bet 
jau kitas teismas pirmiau bu
vo išsprendęs, jogei Lewis ir 
jo padėjėjai neprivalo kištis į 
Illinois organizacijos reikalus; 
kad jurisdikcija 12-tam distrik
tui tvarkyti priklauso kaip tik 
tiems, prieš kuriuos dabar gau
ta laikinas indžionkšenas. Ir 
todėl palaikyti šį indžionkšeną 
prieš juos reikštų, jogei vienas 
teismas paneigia kito tokios 
pat instancijos teismo pirmes
ni nuosprendį. Paprastai, tei
smai vengia tokios praktikos. 
Tai ve kodėl atrodo, jogei kal
bamas laikinas indžionkšenas 
turės būt panaikintas.

Bet jeigu indžionkšenas ir 
butų paliktas, tai, ‘be abejo
nės, 12 distrikto viršininkai 
apeliuos prieš jį į aukštesnes 
teismo instancijas. Tuomet jų 
apeliacija bus nagrinėjama jau 
nebe Franklin paviete; ir tai 
gali išeiti greičiau 12 distrik
to viršininkų naudai, ne kad 
minėtiems 15 ar 16 mainierių, 
gavusių prieš juos indžionk
šeną.

Taigi laikinas indžionkšenas 
kovos Illinois mainierių orga- 
nizacijoje nenusveria.

B 3 O
Kaip jau pažymėta aukščiau, 

indžionkšeną išėmė 15 ar 16 
Franklin pavieto mainierių. Vi
siems tečiaus aišku, kad tų as
menų žygis lošia į ranką Lew- 
isui, kad jie yra Lewiso talki
ninkai.

Kuomet imtynių pradžioje 
12 distrikto viršininkai išėmė 
indžionkšeną prieš Lcvvisą, tai 
jis ir jo draugai kėlė didelį ler- 
mą dėl to indžionkšeno:

— Matote, broliai — kal
bėjo jie — darbininkų organi
zacija įvelia teismą į viduri
nius savo reikalus!

Dabar tečiaus pasirodo, kad 
ir Lewiso šalininkai nesidrovi 
teismo pagelbos ieškoti, jei tik 
nužiūri, kad gali nors laikinai 
kai ką laimėti.

B » »
Vienas tvirčiausių argumen

tų prieš 12 distrikto organi
zaciją buvo ir tebėra 'toks: Illi
nois mainieriai nenori Fish- 
wicko!

Prieš šio indžionkšeno išda
vimą Fishvvick viešai paskel
bė, kad jis ateinančiuose 12 
distrikto viršininkų rinkimuo
se nei prezidento, nei kuriai 
kitai organizacijos vietai ne- 
bckar.didatuosiąs. Tai dar vie
na priežastis neramumui 12- 
tame distrikto buvo pašalinta.

Bet ve nominacijos distrik
to viršininkams, jei neklystu, 
turi prasidėti ateinantį rugsė
jį mėnesį. O čia Lewiso šali
ninkai išima indžionkšeną, ir 
negalima dabar net nominaci
jų paskelbti. Kitaip sakant, at
sižadėjus Fishvvickui bet kurios 
vietos mainierių organizacijoj, 
Levviso šalininkai taikosi su
trukdyti visą organizacijos vei
kimą. Gi tai reiškia, kad jie 
taisosi vietas sau.

Nekalbėsiu apie tai, kas ge
resnis — Lewis ar Fishwick. 
Bet pasišalinus Fishwickui, 

manau, didelė didžiuma Illinois 
mainierių nenorės turėti vir
šininkais nė Lewiso šalininkus.

• a « »
Dar vienas klausimas: Ko

dėl Lcwiso šalininkai griebia
si tokių priemonių, kaip in
džionkšeno, kurias jie patys 
neseniai smerkė?

Pažiūrėkime. Illinois valsti
joj yra apie 300 angliakasių 
lokalų. Iš tų 300 lokalų į In- 
dianapolisą, t. y. Lewisui, pa
staruoju laiku mokesnius te- 
siuntė tik apie 20 lokalų. Ki
ti 20 lokalų mokesnius sulaikė 
ir nesiunčia jų nė Ivewisui, nei 
perorganizuotai unijai. O kas 
dar svarbiau — jau vienas- 
kitas lokalas, pradžioje imtynių 
perėjęs Ij«wiso pusėn, atsimetė 
nuo jo. Gi 260 lokalų laikosi 
su 12-tu distriktu ir prisidėjo 
prie perorganizuotos unijos, 
kuriai vadovauja Alexander 
Howat, Adolph Germer ir John 
Walker. Ne stebėtina, kad 
Lewiso šalininkai jaučiasi des
peracijoj.

« » »
Lcwiso padėtis paskutiniuo

ju laiku, sakoma, pablobėjusi 
dar ir dėl padaryto neseniai 
kontrakto arba sutarties antra
cito kasimo laukuose. Nors ne
teko sutarties matyti ištisai, 
bet skundų girdėti, jogei šia 
sutartimi angliakasiai labai ne
patenkinti, ba jie netekę va
dinamų “Ipit committe.es” ir 
kai kurių kitų garantijų. Reiš
kia, dalykai Lcwisui atrodo 
prastai, o skęstąs, sakoma, ir 
už britvos griebiasi.

Rep.

Amerikos farmerių 
padėtis

Amerikos farmerių padėtis

Farmeriai tai yra žmones, 
kurie palaiko visų gyvastį. Jei
gu nebūtų farmerių ir nebūti) 
kas užsiima auginimu maisto, 
tai mes dolerių negalėtume 
valgyti.

Matome iš valdiškų žinių, 
kas darosi su taimeriais. Per 
praeitą dešimtį .metų kiek jų 
prarado savo farmas’. Įmokė
ję po kiek tūkstančių dolerių ir 
praleidę po kelius metus laiko, 
turėjo išeiti visai nieko neišsi- 
nešdami. Tas atsitiko ne dėl 
to, kad niekas ant farmų neuž- 
augo.

Pasaldinkit Rūgštų 
Skilvį Šiuo Malo

niu Budu
Kai žmonės pajunta nesma 

gumą už dviejų valandų po val
gio — kenčia nuo širdies ėdi
mo, gasų, nevirškinimo — dė
vimuose iš dešimties atsitiki
mų būna perviršis rūgščių, kas 
ir pagimdo jiems nesmagumą.

Geriausias būdas — greičiau
sias būdas tai pataisyti yra su 
atkali. O Phillips Milk of Mag- 
nesia yra alkali, nekenksmin
goj, malaniausioj skystoj for
moj. Tai yra forma, kurią dak
tarai prirašinėja; kurią ligoni
nės vartoja; ant kurios atside- 
da milionai žmonių per 50 me
tų nuolatos didėjančio vartoji
mo.

šaukštas Phillips Milk of 
Magnesia stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių perviršiaus; ir padaro tai 
tuojaus. Už penkių minučių 
simptomai rūgščių perviršiaus 
išnyksią. Sužinojimas šio ge
riausio budo reiškia ant visa
dos atsisveikinimą su nemalo
niais budais.

žiūrėkite, kad gautumėt tik
rą Phillips Milk of Magnesia. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai. Visos aptiekos 
turi dideles 25c ir 50c bonkas. 
Pilni nurodymai plačiam jo var
tojimui yra prie kiekvieno pa
kelio.

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

(Apgarsinimas)

Didžiausia priežastis tam 
farmerių padėjimui yra ta. kad 
jie visai mažą atlyginimą gau- 
fia už savo darbą, o tie kurie 
visai nedirba, tai suima viską. 
Prieš kiekvienus prezidento 
rinkimus farmeriai tariasi 
kas daryti, kokį prezidentą Iš
rinkti, kad jiems' butų geriau, 
bet vėliau pasirodo kokią pa- 
gclbą prezidentas jiems duoda. 
Skirtingose valstijose skirtin
gą maistą augina, bet pabai
goj pelnas pasirodo tas pats.

Farmeriai nustoja visos savo 
energijos. Mes žinom, kad vi
si valgo bulves, in dėl jų rinka 
yra nemaža. Mes taipgi žinom, 
kad farmeriui kaštuoja daug 
pinigų apsodinti lauką bulvė
mis. Prie to ir daug darbo 
reikia pridėti. Tankiai pasi
taiko, kad tiek tegauna, kiek 
jam kaštavo tas bulves paso
dinti, o dirbo su savo šeimy
na visai už dyką.

žmonės, kurie valgo bulves, 
moka už jas aukštas kainas ir 
yra tokių, kurie valgytų dau
giau, jeigu kaina butų suly
ginta su jų dieniniu uždarbiu.

Vienas farmeris R. D. Kail 
iš Maine valstijos rašo šitaip: 
aš atvažiavau čia su savo bro
liu penki metai atgal ir atsi
vežiau kelius šimtus dolerių su 
kuriais ėjom į bulvių augini
mo biznį ir per tuos visus me
tus mes pardavėm 5000 bačkų 
bulvių, o iš to viso mes nega
vom gana pelno nusipirkti po
rą šušių. Senesniais laikais 
bulvės parsidavinėdavo taip, 
kaip jos pareina. Dabar taip 
nėra, nes chain stores yra pa
ėmę galią ant valgomų pro
duktų po visą šalį ir kaip jie 
perka> jie išrenka tik viduji
nio didumo, o mažų ir didelių

tuos metus mokėjo incomc tax 
283 žmonės, kurie padarė gry
no pelno virš $1,000,000 dole
rių, tai yra penkios dešimtys 
du žmonės daugiau, negu buvo 
metai atgal, kurie padaro tiek 
pelno. O kiek darbininkas pa
daro pelno per metus, kuris 
lieja prakaitą dien iš dienos? 
Ar jis gauna tinkamai paval
gyti ir apsirengti, ar’ jo šeimy
na aprūpinta viskuo? žinoma., 
kad ne, dėl to, kad jis negau
na teisingo atlyginimo už savo 
darbą. Eikim toliau, pažiūrė
kim į anglių kasyklas darbinin
kus, kaip jie dirba ir kaip jie 
gyvena. Mes žinom, kad anglių 
kasyklos priklauso tiktai ma
žam būreliui žmonių, o jose 
dirba tūkstančiai darbininkų ir 
visas pelnas eina tam mažam 
būreliui žmonių. Mes žinom 
gerai, kad tas yra dėl to, kad 
nėra vienybes pas darbininkus, 
o kapitalistinė kleša yra ger.i.

visai neima. Seniau farmeris 
galėjo atvežti savo produktus 
stačiai ant marketo ir kam no
rėjo, tam pardavė. Dabar jau 
taip nėra. Trustas turi viską 
į savo rankas suėmęs. Jie vis
ką superka mokėdami po tiek, 
po kiek jie nori. Jie parduo
da vieną dieną bušeli už $1.50, 
o kitą dieną ima $3.00 už tą ■ 
patį produktą.

Šiandien Amerikoj yra apie 
20,000 chain stores. Jie visi 
laikosi išvien ir jie moka ma
žas kainas fermeriams, o par
duoda miestuose už aukštas 
kainas. Tokiu budu farmeriai 
ir miestų darbininkai turi nu
kentėti. Jis vis sugalvoja kaip, 
darbininkus apmulkinti. Fer
meriams sako, kad negalime 
brangiai mokėti, nes perdaug 
visko užaugo, o miestų žmo
nėms sako, kad visko trūksta, 
per tai viskas yra brangu.

Chemistai yra išradę, kad 
farmeriai gali suvartoti daug 
produktų darymui alcohol ir iš 
tokių produktų kur jau nebe-1 
galima kitaip parduoti, bet jie 
įvedė prohibiciją. kad ir tą už
drausti. Prieš paskutinį prezi
dento rinkimą visas Wall Street 
visa gerkle rėkė, kad jeigu da
bartinis prezidentas bus iš
rinktas, tai busią geriausi lai
kai ir štai pasirodė kokios ge
rovės susilaukėm! Matom, 
kaip vienas po kito šoka nuo 
tilto iš priežasties bedarbes, 
Paklauskim patys savęs, delko 
tas viskas atsitinka, ir patys 
galim į tą klausimą atsakyti. 
Tai yra dėl to, kad perdaug 
milijonierių kas metai darosi. 
Jie suima visą pelną iš visko, 
o darbininkui primeta biskutj 
už jo darbą. 1928 m. income 
tax raporte matom, kad už 

susiorganizavusi, ir mes nesu 
lauksim gerovės patol, pakol 
visi darbininkai nestosim į vie
ną darbininkišką eilę, tai yra 
socialistų eilę ir visi kovosim 
iš vien.

—John Jarus.

Jus Vargina Pilvas?
Jeigu jus kenkiate nuo novirfikinimo, surū

gti ui ų vidurių, atsirūgimų, gasų ar ikputimo 
viduriuose ar pilve, vėmimo, ar panagių i»e- 
Hinagių pakrikimų, jus suailaukaite greitos 
ir pageidaujamoe pageltas imdama* Nuga-Tono 
ir gyvenimas |gys naujų ir saldesnę prasmę.

Nuga-Tone užveria savy puikiausias žino
mas gyduoles pagaminimui riebaus, raudono 
kraujo, sutvarkitnui ir sustiprinimui nusilpu
sių virfekinimo jėgų ir pridavinmi epffkų ir 
jčgų neveikliems organams ir nuvargintai 
nervinei sistemai. Nuga-Tone greitai pasalina 
inkstų ar pūslės {degintų. Jis sureguliuoja 
vidurius, nugali konstipacijų. pasalina tų 
nuvargto jausmų rytais ir suteikia poilsingų, 
atgaivinantį miegų. Nuga-Tone tai atlieka, 
kadangi jis pabalina iA sistemos ligas gim
dančius. silpninančius nuodus ir sitmulluoja 
ir sustiprina visus organus ir funkcijas.

Jus gulite gauti Nuga-Tone kur tik vais
tai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų parda
vėjas neturi jų stake. paprašyki t jį užsakyti 
jų dėl jus iš savo džlaberio.

(Apgarsinimas)

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

r............ ................... ■111 ■

AuctionSale! AuctionSale!
Proga uždirbti didelius pinigus. Pamatykite tuojaus tuos 

namus. Paruduos ant

AUCTION SALE, SUKATOJE, 
RUGPIUČIO-AUGUST 23, 1930

3čią valandų po pietų
DU NAMAI 3339-3341 AUBURN AVĖ., Chicago, Illinois. Vie

nas namas su keptuve. Biznis išdirbta per 20 metų, tik reikia 
tikram biznieriui užimti ta viela. Galima nusipirkti ta namą ir 
biznį su mažai pinigų.

ANTRAS NAMAS, 3341 AUBURN AVĖ., trijų lubų aukščio, 
garu šildomas, penki flatai, du po penkius, du po keturis, vienas 
šešių kambarių, didelis, gražus storas su grindims marmolinių 
plytų, visas namas aržuolo vidus, ištaisytas, visi moderniški intai- 
symai, beamed ceilings, consoles, buffets, marble vestibules, dviejų 
karų mūrinis garadžius.

Tie namai randasi gražioj vietoj ant Bridgeporto, netoli šv. 
Jurgio parapijos ir mokyklos, ir pusę bloko nuo Annour mokyklos. 
Visi geriausi patogumai. Su mažai pinigų įmokėjus galima įsigyti 
vienų iš tų puikių namų.

Anthony A. Olis ir R. A. Vasalle, advokatai, ofisas 11 Sn. 
La Šalie Street, parduos šituos namus. Bus pardavėjai šitų namų 
ant Auction Sale.
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i Kaip buvo ruošiamos pa-;
rodos “prie ruskio...”

V ĮTARĖ 
(Pagal rašytojo Eugenijaus čirikovo apibraižą “Progresas”)

< 
<

(Tęsinys)
Tas jau kur kas geriau! 

Kad taip kokį nors kuiną man 
išduotų!... Ech! man niekaip 
negalima...

—Į suėjimą!... — suriko Mi
ronas, išėjęs į suėjimo trobos 
priedurį.

Pakalnės kaimo gyventojai 
šuoliais nubėgo ton ir susigrū
do į kaimenę tirštu buriu..

Iš trobos išėjo uriadninkas. 
Kaimiečiai nusiėmė kepures.

Uriadninkas valdovo akimi 
apžvelgė susirinkimą, krenkšte
lėjo ir ėmė skaityti popierį. Pa
kalnės kaimo gyventojai su į- 
temptu domumu klausėsi to 
laukto popierio, bijodami pra
leisti pro ausis nors vieną jos 
žodį...

Popieryje buvo nurodoma 
paskelbti valsčiuje, kad tokią ir 
tokią dieną, mėnesį ir metais 
Truščobinske atidaroma pago
da; toliau penkibse dešimtyse 
žodžių buvo aiškinama didi tos 
parodos reikšmė visam kraštui, 
paskui buvo kviečiami kaip 
daiktų išstatytojai norintieji 
namų amatininkai kaimiečiai...

Skaitymas pasibaigė, o Pa
kalnės kaimo gyventojai stovė
jo tylėdami, su išsižiojusiomis 
burnomis ir valgė akimis uriad- 
ninką... Nieko iš to popierio jie 
nesuprato; suprato tik atski
rus žodžius ir išsireiškimus: 
“žemės ūkis”, “raguočiai,” “pa
gerintos javų veislės”, “nau
da“, “apdovanojimai.”

—Ar supratote? — riktelėjo 
uriadninkas.

Visi tylėjo. Vieni kasėsi pa
kaušius, kiti patenkinti šypso
josi ii- glostė savo barzdas, tre
ti — stovėjo žiūrėdami į žemę.

—Ar supratote? Na tu, pli
kagalvi ?... Ar supratai ?

— Kągi mes... Kaip žmonės... 
žmonių paklausk!

Bet tu ar supratai?
—Ar aš?... žinoma supratau. 

Tik ką gi aš? Kitų klausk!...
Uriadninkas nusispiovė ir 

ėmė aiškinti:
—Atidaroma paroda, žilalete- 

niai velniai.. Išstatys kiekvieną 
tau daiktą: mašiną, galviją, sė
klas, rugius ten, avižas... ir ki
tą ką... taigi... kaip įsakyta... 
Dabar—naminiai amatininkai... 
Hm.... Kas iš jūsų naminis a- 
ma t įninkąs?... Išeik pirmyn!

Visi stovėjo tylėdami, pasi
žiūrėdami vienas į kitą.

so-

bet 
lyg

mėgstu, sodelį

susiraukė.
ar nieko nėra?

tamstos taurybė,

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

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

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

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

—Tu, šlakuoti, juk tuo dar
bu užsiimi? — paklausė, paga
liau, vienas iš kaimiečių savo 
kaimyno, movęs jam kumštimi 
po šonu.

—Ar aš?
—Tu krūmus sodinai?

—Išsodinau tikrai... Noriu 
delį užveisti...

Šlakuotasis išėjo pirmyn, 
atsistojo tokioje būklėje,
stovėjo pasiruošęs ir esant ma
žiausiam pavojui ruošėsi smukt 
į minią.

—Dar kas? Ar yra? Išeikite! 
—komandavo uriadninkas.

Bet daugiau niekas neišėjo.
—r-A r tu naminis amatinin

kas? — paklausė uriadninkas 
šlakuotojo.

—Truputį žaidžiu...
—Kuo?
—Krūmelius 

noriu užvesti...
Uriadninkas
—O daugiau
—Nėra, 

daugiau.
Nieko., vienas — šlakuota

sis!...
—Na, vieno neverta ir. skai

tyti... Neverta, — tyliai paste
bėjo uriadninkas ir balsiai pri
dėjo:

—Tai štai, apie visą viršmi- 
nėtą aš jums ir pareiškiu ži
niai ir vadovavimuisi... Dau
giau nieko! Galite išsivaikščio
ti!...

Ir, dar kartą griežtai virši
ninkiškai įlpĮŽvelgęs minią, u- 
riadninkas nuėjo į trobą, o Pa
kalnės kaimo gyventojai vis 
dar tebestovėjo kažin kaip su
stingę... Jų tarpe kilo staiga 
neįsivaizduojama suirutė: visi 
ėmė kalbėti kartu... Kai kurie

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St
Tel. Prospect 8140

M. Rozenski & Co
6542 So. VVestern Avė.

Tel. Prospect 2102

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

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

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St.

TeL Yards 0145

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
Moderninio jčir.škimo budo pa

šalinimui padidėjusių kojų gyslų 
pasisekimas priklauso nuo jo 
saugumo.

Pirmas įčirškimas buvo pada
rytas galbūt apie 1853 metus, bet 
jis nebuvo patenkinantis ir jo 
vartojimas apsistojo. 1875 m. jis 
vėl buvo bandytas ir atsižadėtas. 
Tas pats buvo ir 1890 m. Paskui, 
1901, 1908 ir 1911 m. buvo pada
ryta kiek įčirškimų ir niekurie jų 
buvo sėkmingi, bet neišdirbta 
reikiamos technikos ar gydymo 
budo. 1918 m. pirmą kartą Fran- 
cijoj panaudota modernišką bu
do.1918 m. aš taipjau suradau šį 
metodą nepriklausomai. Aš esu 
tvirtai įsitikinęs, kad aš vartojau 
šį būdą čia per mažiausia penkis 
metus pirm negu jis buvo priim
tas kurio kito chirurgo Juugt. 
Valstijose.

Aš vartojau jį nuolatos ir sėk
mingai nuo 1918 m. ir išgydžiau 
šimtus.

Jeigu jus turite vericose gyslas, 
kodėl neateiti pas mane ir nebūt 
išgydytu daktaro, kuris turėjo il
ginusį patyrimą?

Gydymas yra be skausmo ir 
saugus, ir smagu yra matyti kaip 
negražios gyslos išnyksta. Nuo
vargis, skausmas ir atdaros žaiz
dos išnyksta kartu su didžiausio
mis gyslomis. Palieka kojos švel
nios ir lygios kaip vaiko. 
SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL

MOTERŲ 
PASITARIMAI DYKAI.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vąk. .
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—Tu kur lendi? — sutiko jį 
prie didžiojo įėjimo durų 
cininkas.

—Ar patys natnie bus?
- Kas?
—Gubernatorius!...
— O ką?
—iReikia paplepėti! — surau

kęs žilus antakius, atsakė Na
zaras.

Kaip neprotestavo policinin
kas, Nazaras pasiekė savo ir 
gavo asmenišką pasimatymą... 
Pasikalbėjimas buvo trumpas, 
aiškus, toks, kurio negalima ki
taip išaiškinti... * 

pasirodė, uriadninkas 
teisybę, kad visa tai 
kad laukti nei blogo, 
netenka...

poli-

sakė 
taip ir 

nei ge?o

Nazaras 
rytoj su

Tu suprask jį, 
šta kas! Kam

... Juk ne-

ką nors netaip”... 
Pa
lvi s

bu-

taip sau rėkė, į nieką nesikreip
dami, kiti spėjo jau susiginčyti 
ir susibarti..

—Pakaks triukšmauti? Pasa
kyta -- išskirstyti! — piktai 
suriko uriadninkas pro atidary
tą langą...

Minia ėmė skirstytis, keiks
nodama:..

Visą dieną Pakalnės kaimo 
gyventojai jaudinosi ir ginčijo
si apie tai, ar suteiks perskai
tytas popieris nuostolį žmo
nėms, ar nereikia' skaityti kaip 
pagerinimą.

Mironas, iš uriadninko žod
žių, į kurį siuntė jį “visuome
nė”, paaiškino, kad jokio blo
gumo nuo popierio nebus, kaip 
nebus ir jokių pagerinimų; pa
aiškino, kad, “visa tai tik taip,] 
reiškia viena' proklamacija, ir1 
daugiau nieko, — liepta pa
skelbti ir viskas čia!”...

Bet seniai manė sau, kad čia 
kažin kas netaip, į jų žilas gal
vas įlindo neaiškus įtarimas... 
Seniai urzgė ir nepatenkinti 
spiaudėsi į šalį:

—Popieris 
tą popierį, -
nors juk prisiųsti 
veltui ?...

—Tas teisybė... Kam veltui 
popierį teršti?!! Taip pat įsa
kyta paskelbti... O jeigu įsaky
ta, reiškia yra jame, popieryje, 
kas nors...

Priėjo iki to, kad ir pats Mi
ronas ėmė ‘abejoti ir įtarti, kad 
uriadninkas

Praėjo apie mėnesis, o 
kalinės j/kaflmo gyventojai 
dar negalėjo nusiraminti...

Tuo tarpu, Truščobinske 
vo atidaryta paroda ir į Pakal
nės kaimą ėmė ateiti apie ją 
neaiškios kalbos. Važinėjusi į 
miestą moteris prikalbėjo na
mie visą krūvą nebūtų dalykų, 
kurie galutinai sumaišė Pakal
nės kaimo gyventojus. Vėl ėmė 
kalbėti apie tai, kad reikia ne
pražiopsoti pagerinimą, kad įsa
kyta paskelbti, — reiškia yra 
tam priežastis, kad veltui ne- 
nerš popieriaus ir tt.

Pakalnės kaimo gyventojai 
nutarė pasiųsti į miestą ėjiką, 
pavedę jam ištirti reikalą kaip 
reikia, išklausinėti vyresnybės, 
kas ir kaip, 'kur reikia prašymą 
paduoti, apie sėklas ir kur apie 
galvijus, kame gauti apdovano
jimą, o taip pat ir “apie kitą 
ka...” Todėl, kad ne be reikalo 
tas...

Išrinktas buvo senis Nazaras 
Petrovas, žmogus matęs pa
saulio ir patikėtinas. Surinko 
nuo žmonių dešimts rublių ir 
pasiuntė Nazarą į miestą.

Nazaras užsidėjo ant pečių 
maišiuką, prisirišo prie lazdos 
naginaites, atsisveikino su vie
no kaimo gyventojais ir, pasi
meldęs atsisukęs į Dievo namą, 
išėjo...

—Laimingai!...
—Pasistengk!...

—Stenksimės... Viešpats mie- 
laširdingas...

žmogus jis buvo sumanus, 
mieste buvo buvęs keletą kar
tų, todėl Nazarui neteko klai
džioti čia, kaip miške.

Pernakvojęs nakvynės name, 
Nazaras nusiprausė, susišuka
vo, pasimeldė ir nuėjo pas vy
resnybę. Nazaras pasitikėjo 
tik pačiai “pirmai vyriausy
bei”, — todėl jis šovė tiesiai 
pas gubernatorių.

Artinosi vakaras, 
nutarė pernškvoti, o 
pirmąja šviesa išeiti atgal. Bu
vo likusios kelios valandos lai
ko, kurio nebuvo kur dėti. To
dėl, Nazaras ir sumanė pažiūrė
ti, kas tai per dalykas — paro
da?...

Nuėjo Nazaras iki didžiules 
miesto aikštės, kame matėsi 
aukšti gražus parodos trobe
siai su plevėsuojančiomis vir
šūnėse vėliavomis.

Muzika gaudė labai įkvėpta, 
už visus labiau karščiavosi 
turkiškas būgnas..

—Tai bent bugnuoja!... —pa
manė Nazaras apie būgną.

Prie įėjimo, papuošto pui
kiais iškilmingais vartais, 
stumdėsi krūva miestiečių... 
Prie mažo kasos langelio buvo 
baisi spūstis... Ore dūlavo ran
kos, lietsargiai, skrybėlės...

Nazaras neišsigando:
—O mes ar ne 

Reikia pažiūrėti...
Jis be varžymosi 

alkūnėmis žmones,
prie iškilmingų vartų ir drąsiai 
nuėjo toliau.

—Tamstos bilietas?
—Bilietas? Galima... &tai jis, 

prašau žiūrėti!
Nazaras įkišo ranką už an

ties ir išėmė nešvarų taukuotą 
pasą.

—Ne' tą bilietą, o įėjimui... 
Reikia pirma pinigus už įėjimą 
užmokėti!...

—Pinigus!... O ar daug?
—Dvidešimt kapeikų!...
—Na', tai aš geriau jau! At

liekamų pinigų, balandėliai, nė
ra...

Nazaras prasistūmė atgal. 
Jis greitai suprato, kad galima 
pažiūrėti ir nemokėjus dviejų 
dešimčių kapeikų.. Pakopęs ant 
užpakalinės vieno trobesio da
lies, jis pridėjo akį prie skylės, 
pasidariusios lentoje nuo iš- 
kritusios šakelės, ir ėmė žiūri
nėti.

Jo žvilgsnis matė nelabai pa-

žmonės ?...

išstumdė 
prasitrynę

I "U I I >1 ■ "I ........ ............. .

sitraukti nuo skylės...
Pagaliau, policininkas iš bu

delės smogė Nazarui į sprandą, 
ir jis atsiminė, kad laikas eiti 
nakvoti...

—šalin! Snukį sudaužysiu! 
—riktelėjo jam policininkas iš 
budelės.

—Na ir meitėlis!
jam Nazaras...

Nazaras sapnavo vis tą patį 
meitėlį. Kelius kartus Nazaras 
nubudo ir piktai spiaudėsi:

—Fu tu, Dieve mano!... Taip 
j akis ir lenda, prakeiktas!

Nazaras žegnojosi ir vėl mi
go, bet meitėlį vėl sapnavo, vis 
darydamas! didesnis ir dides
nis...

tarė

Kai tik kaime paplito gan
das, kad Nazaras iš miesto grį
žo, prie jo trobos ėmė eiti bu-

reliai kaimyhų.
—Ką, Nazarai, kaip 

reikalai?
—Veltui vaikštinėjau... Uriad

ninkas teisybę sakė. Taip, pro- 
formai... •

—Ar pats gubernatorius sa-» 
kė?

—Pats... Aš jį štai kaip ma
čiau: vienas prieš kitą!...

Pakalnės kaimo gyventojai 
liūdnai nuleido galvas ir dūsa
vo. O kai jie klausdavo, kas da
rosi mieste ir kas per dalykas 
ta paroda, Nazaras įgaudavo į- 
kvėpimo ir imdavo pasakoti:

—Meitėlį, pavyzdžiui, rodo... 
Na, te velnias jį griebia, kiek 
metų pasaulyje gyvenu, o to
kio miškinės dvasios nebuvau 
matęs! Teisybė! Ten, reiškia, 
muzika gaudžia, linksminasi.- 
Na, ir meitėlis! Ach tu, pra-

mUšŲ
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keikta jėga!...
—O kaip dėl apdovanojimų?
—Koki4( apdovanojimai!...

Klausiau aš... štai tam pačiam 
meitėliui, te velnias jį smaugia, 
ir duos, sako, apdovanojimą!

—Na?... Ką tu kalbi!!...
—Kas juos žino: man taip 

mieste pasakojo... Meitėliui... 
tam pačiam... aukso medalį, sa
ko... Ach, teėda juos musės su 
uodais!...

Ir visi netvėrė juokais, ne
žiūrint kartaus nusivilimo...

O Nazaras, pasakodamas 
apie parodą, visuomet iškryp
davo į meitėlį... Paroda ir mei
tėlis jo vaizduotėje, o paskui ir 
visų Pakalnės kaimo gyventojų 
vaizduotėje, susiliejo į vieną 
neskiriamą dalyką...

GARSINKITE NAUJIENOSE

NARIAI FEDERAL REZERVE BANKO

Didžiausia Apsauga
Musų tikslu visuomet yra, netik teik
ti geriausį patarnavimų, bet ir did
žiausią apsaugą. Kad tai galima butų 
atlikti, tai mes esame nariai Federal 

.Rezerve Systemos virš dešimties me
tų. Ta narystė reikalauja, kad mes 
padėtumėm i Federal Rezerve Banką 
dalį savo depozitų, be nuošimčių. Mes 
maloniai tai dalome, žinodami, kad 
tai reiškia didesnę apsaugą dėl jūsų.

Ta didesnė apsauga yra svarbi, kuo- 
met jus atidarote taupymų sąskaitą.

DEPOSITORS STATE BANK
4701 South Ashland Avenue

NARIAI FEDERAL REZERVE BANKO
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Oreat Excitement

8*14-16 Rooeevelt Rd. 
arti St. Louii Ava. 

CHICAGO, ILL.

WISSIG
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydl 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12d. 
4200 Weat 26 St., kampas Keeler Avė., Jei, Crawford *573
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Nazaras pamatė dalį kūtelės 
ir tupėjusias joje kiaules... Ne
patogumas žiūrėjimo pro sky
lutę neleido jam matyti gyvu
lių visame jų gražume, ir Naza
ras galėjo matyti po jų dalį! 
tai suduluos prieš jo žvilgsnį 
kiaulės užpakalis su maža uode
gaite kabliuku, tai ausis su 
snukiu ir “penkiakapeikiu,” tai 
dvi kojos... Vis tik, Nazaras 
sudarė savo vaizduotėje visą 
kiaulės vaizdą.

—Na, ir meitėlis!... — laikas 
nuo laiko Šnibždėjo Nazaro lu
pos, ir jis niekaip negalėjo at-
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
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GINČAI DEL SIENŲ EUROPOJE

Vokietijos ministeris Treviranus paliete visos Eu
ropos opiausią skaudulį, pareikšdamas, kad Vokietija 
reikalaujanti savo rytų sienų revizijos. Savo dabarti
nėmis sienomis, kurios buvo nustatytos visa eile taikos 
sutarčių po Didžiojo Karo, yra nepatenkinta ne tik Vo
kietija, bet ir didelis skaičius kitų Europos valstybių: 
Lietuva, Vengrija, Austrija, Rusija, Italija ir t. t.

Galima iš anksto pasakyti, kad be tam tikrų pakei
timų dabartinėse valstybių sienose Europa negalės 
ilgą laiką apsieiti. Jie turės būt padaryti. Bet kuriuo 
keliu tai įvyks?

Yra tik du keliu: susitarimas arba karas. Jeigu 
valstybės, kurios jaučiasi nuskriaustos, negalės geruo
ju pasiekti, kad jų sienos butų teisingiau pravestos, 
tai ginčas bus kada nors sprendžiamas ginklų jėga. Ir 
ne būtinai reikia, kad šalis, kuri reikalauja savo sienų 
atitaisymo, paskelbtų kaimynui arba kaimynams karą. 
Karas gali kilti visai dėl kitų priežasčių ir ne tarp tų 
valstybių, kurios ginčijasi dėl sienų. Bet jeigu kartą 
jisai kils, tai nepatenkintosios valstybės nepraleis pro
gos pasinaudoti juo, kad jų reikalavimai butų išpildyti, 
— panašiai, kaip Italija pasinaudojo Didžiuoju Karu 
atplėšti tam tikras provincijas nuo Austrijos arba kaip 
Franci ja pasinaudojo tąja proga atsiimti iš vokiečių 
Elzasą ir Lotaringiją.

Šiandie Europa stovi kryžkelėje. Ji dar turi laiko 
taikiu budu padaryti galą ginčams dėl neteisingai pra
vestų sienų. Bet kas jai reikia pirmų pirmiausia tai — 
pripažinti, kad ši problema yra ir kad jos negalima ig
noruoti. Franci jos valdžia, kuri dėl Vokietijos minis- 
terio Treviranuso iškėlė protestą Berlynui, elgiasi kaip 
tik atbulai. Atsisakydama vokiečių reikalavimą svars
tyt, ji nori nuslopinti diskusijas. Šitokiu metodu Euro
pos liga bus ne išgydyta, bet tik laikinai “suvaryta j 
vidų”. O paslėpta liga dažnai būna pavojingesnė, negu 
išorinė žaizda.

Reikia tikėtis, kad Europos demokratija neis 
Francijos militarizmo pėdomis.

“VYČIAI” IR KUNIGIJA

Tie pranešimai, kad paskutiniame “Vyčių” seime 
ėjo aštri kova tarpe kunigų (daugiausia, Marijonų) 
vadovaujamos frakcijos ir kitos srovės, kuri reikalauja 
daugiau savarankiškumo katalikų jaunimui, pasitvirti
no. Gana aiškiai apie tai kalba vienas ‘‘Vyties” bendra
darbis, 15-ame to laikraščio numeryje, rašydamas apie 
buvusį Kenoshoje seimą. Tarp kitko jisai sako:

“Ypač nesmagu buvo matyti kai-kurių musų 
dvasiškių norą ir troškimą tarti įvairiais klausi
mais paskutinį ir autoritetingiausią žodį... Kada 
dvasiškiai panori ne vien tiktai patarti ir remti 
lietuvių jaunimo organizaciją, bet dar ją valdyti 
pagal savus asmeniškus pageidavimus, tuo budu 
stelbdami pačių mokytesnių ir šviesesnių jaunuolių 
vadų iniciatyvą, tai čia jau aiškiai nelemta padė
tis. Vyčių organizacijai reikalinga yra dvasiškių 
parama ir patarimai, bet dar labiau jai reikalin
ga galingų vadų ir šulų iš šviesesnių ir mokytų 
pasauliečių tarpo.” < t MlUSL
Tame pat “V.” numeryje jo ligšiolinis redaktorius, 

p. Pr. Zdankus, atsisveikina su savo skaitytojais. Iš 
paminėto aukščiaus bendradarbio straipsnio patiriame, 
jogei p. Zdankus ne savo noru pasitraukia iš redakto
riaus vietos, bet yra pašalintas. Tenai skaitome:

“Nauja seimo išrinktoji valdyba tuojau ėmė 
žygių pašalinti senąjį ‘Vyties’ redaktorių ir jo vie
ton išrinkti kitą...

“...Tuo tarpu senasis redaktorius, tiek metų 
nenuilstančiai ir sąžiningai darbavęsis Vyčių nau
dai ir gerovei, lieka pavarytas iš savo vietos, tary
tum koks nusikaltėlis. Kur gi dėkingumas taip il
gai dirbusiam žmogui už jo ilgą pasišventimą? 
Kur gi įvertinimas jojo darbų! Paskutinis seimas 
butų galėjęs bent mažą padėką pareikšti jam už 
jo ilgą veikimą, pakeldamas jį į garbės narius.” 
Straipsnyje, pagaliau, nurodoma, kad Vyčiai po 

aštuoniolikos metų gyvavimo “niekuo negali pasi
džiaugti”. Nei jie, girdi, turi gabių vadų iš paties jau
nimo, nei kambarių pramogoms ir susirinkimams, nei

Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — paštu;

Metams ----------------- $8.00
Pusei metu   ...............—. 4.90
Trims mėnesiams _______ M 2.00
Dviem mėnesiam________  1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išnešiotojusl
Viena kopija ------ -i • 8c
Savaitei . -- •. ■ • 18c
Mėnesiui--------- - - t 79c

Suvienytose

Metam* _------—t ............ 17.00
Pusei mete______ . ___ ____ . 8.50
Trim* mėnesiam* —________1.75
Dviem* minėsiant* ____ _____  1.25
Vienam mtaesiui __________ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
[Atpigintai

Metams . T - r i $8.00
Pusei metu----------------—r—— <»09
Trim* mėnesiams --- 8.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
BURŽUAZIJA IR

DIKTATŪRA

didelio skaičiaus narių. Ir autorius numato, kad Vy
čiams dar teks ilgus metus klajoti “toje patamsėję, 
kurioje ii' taip jau per ilgai klajojo”.

Iš šitų nusiskundimų galima numanyt, kad tuo 
tarpu marijoniška frakcija yra pergalėtoja Vyčiuose. 
Organizuotas kunigų trustas, vadinasi, uždėjo katalikų 
jaunimo organizacijai savo diktatūrą.

Bet klausimas, kodėl Vyčiams ši diktatūra turėtų 
būt kenksminga? Juk kunigus jie vadina savo “dvasios 
vadais”.

Dalykas toks, kad kunigaį sudaro tam tikrą luomą, 
kurio ekonominiai (ergo, ir idėjiniai) reikalai yra 
daugeliu atžvilgių kitokį, negu šiaip žmonių. Valdyda
mi Vyčius, kunigai verčia juos tarnauti savo (kunigų) 
luomo interesams. Aišku, kad jaunimui, kurio milžiniš
ka dauguma nė nesapnuoja apie kunigišką, “stoną”, 
toks vergavimas svetimiems interesams negali būt nau
dingas. Gyvenimas reikalauja laisvų žmonių, o ne pa
stumdėlių.

Kalbėdamas apie Voldemaro 
ištrėmimą, Kauno “Socialdemo
kratas” tarp kitko šitaip aiš
kina diktatūrų atsiradimą:

. “Buržuazija, matydama, 
kad atviroj kovoj, demokua- 
tinčj santvarkoj galutinai 
praras savo tiek ekonomines, 
tiek politines pozicijas, tą 
pačią demokratiją, kurią ji 
ne taip seniai piršo tautai, 
kaipo brangų turtą, panoro 
klastingu budu sunaikinti. Ir 
tiesa, keliuose atsilikusiuose 
kultūros atžvilgiu kraštuose 
jai pavyko savo interesus 
apginti plika durtuvo jėga, 
panaikinti demokratiją ir į- 
vesti diktatūrą. žinoma, 
buržuazija bando masėms i- 
kalbėti, kad demokratija jau 
atgyvenusi savo laiką, kad 
ji nesugeba tvarkyti painių 
gyvenimo reikalų.”
Yra, deja, ir darbininkų, »ku- 

rie. tomis buržuazijos pasako
mis tiki. Dauguma šitų nesu
sipratusių darbininkų tai tie, 
kuriems apdūmė akis Rusijos 
bolševikai.

Seniaus patys bolševikai bu
vo demokratijos šalininkai. Bet 
kai jiems pasisekė su kariuo
menės pagelba įsiskverbti i 
valdžią ir kai pasirodė, kad 
valdžioje jie gali pasilaikyti 
tik ginklo jėga, nes dauguma 
Rusijos žmonių bolševikams 
nepritaria, tai bolševikai tada 
ėmė visaip demokratiją nie
kinti ir jos vietoje skelbti 
diktatūrą.

Leisdami milžiniškus pini
gus propagandai, bolševikai 
paskui paskleidė diktatūros 
garbinimo idejiį tarpe darbi
ninkų, kurie tos idėjos nieku 
budu nebūtų priėmę, jeigu ją 
butų jiems piršusi vien tik 
buržuazija.

Pagalinu, dalį darbininkų 
suagitavo savo pusėn fašistai, 
kurie bolševikų neapkenčia, bet 
demokratijos niekinime nesi
skiria nuo bolševikų.

Tie subolševikėję ir sufana- 
tįzėję darbininkai šiandie yra 
svarbi pagelba buržuazijai ko
voje prieš demokratiją.

PASIILGO “DIEVO PATEP
TO” VALDOVO

Tautininkų valdžios “Lietu
vos Aidas”, surinkęs pluoštą 
faktų apie valdžios krizius, į- 
vykusius pastaruoju laiku ke
liose šalyse, bando Įrodyti, kad 
parlamentai esą negeri.

Ypač reikšmingi dalykai, gir
di, dedasi Suomijoje ir Vokie
tijoje. Suomijoje lappu j iečiai 
(fasistuojanti ūkininkų parti
ja) surengė viešą demonstra
ciją prieš seimą, visaip jį iš
niekindami; bet visuomenė ne
pakėlė rankos nei balso seimui 
apginti. Vokietijoje ne fašistai, 
bet vidurinių buržuazinių par
tijų valdžia ėmė dekretų keliu 
leisti Įstatymus, nesiskaityda- 
ma su parlamentu.

“L. Aidas” suranda, kad ge
riau * sekasi parlamentarizmui 

[tik Francijoje, bet užtai Fran
ci jos parlamentarizmas esąs 
savotiškas, turįs daug “anti- 
parlamentarinių papročių”.

“Nors tas ir keista”, sako 
toliau Kauno oficiozas, “bet 
faktas yra tikras, kad par
lamentai, palyginti,, geriau
siai laikosi prie monarchijų. 
Švedijoj, Norvegijoj, Dani
joj, Olandijoj, Belgijoj ma
žiausia. girdisi apie parla
mentų krizius. Išeina, kad 
parlamentams geriausia vyk
sta po monarchų sparnais. 
O kur tik jie atsiduria be 
jokios globos, ten jie labai 
greit nusigyvena.”
Keista, kad valdžios laikraš

tis stato prieš Suomijos ir Vo
kietijos parlamentarizmą ne 
diktatūras, kurios parlamentus 
yra. visai panaikinusios — kaip 
bolševikiška Rusija, fašistiška 
Italija, Jugoslavija, Lietuva ir 
t. t., — bet parlamentines mo
narchijas. Vadinasi, diktatūrų 
pasisekimu jau ir Smetonos 
publicistai nemato galima gir
tis. Ir iš tiesų kam dar šian
die neaišku, kad diktatūrų re
kordai yra daug prastesni, ne
gu parlamentarinių valdžių?

Taigi “L. Aidas” pripažįsta, 
kad be parlamento negalima 
apsieiti ir pasirinkimas tegali 
būti tik tarpe parlamentines 
respublikos ir parlamentinės 
monarchijos. Jam labiau patin
ka. monarchiškas, negu res
publikinis parlamentarizmas. 
Parlamentarizmą, anot jo, tu
rįs “globoti” “monarcho spar
nas”, kitaip jisai “greit nusi
gyvena”.

Aišku, kad Kauno valdžios 
sferose dar neišnyko svajonės 
apie kokį nors Urachą.

Bet reikia pastebėti, kad 
oficiozo pasirinkti faktai yra 
perdaug tendencingi. Jisai mi
ni Suomiją, kurioje fašizmas 
su bolševizmu iššaukė krizį, 
bet nemini* Latvijos ir Estijos, 
kuriose jokio krizio nėra; ji
sai ima už pavyzdį skandina
viškas šalis, kuriose gyvuoja 
monarchija, bet užmiršta apie 
Šveicariją, kurį be karaliaus 
sugeba ne blogiau tvarkytis už 
Belgiją arba Norvegiją.

Lietuvos tautininkai visuo
met buvo monarchistai ir te
bėra monarchistai. Bet jie na
bagai nesuranda Lietuvoje net 
tinkamo “materiolo” karaliui. 
Todėl jų svajonės vargiai kada 
išsipildys.

FAŠISTĖLIO “DORA IR 
ŽMONIŠKUMAS”

Kai dar Amerikos lietuviuo
se nebuvo komunistų, o buvo 
tik “kairiasparniai”, tai jau 
tų “kairiasparnių” raštuose bū
davo piktai atakuojamas “Nau
jienų” redaktorius. Paskui, kai 
1919 m. susidarė pas mus 
maskvinio kominterno skyrius, 
tai ši naujoji partija savo 
svarbiausias ir aršiausias ata
kas atkreipė prieš “Naujienas” 
ir Grigaitį, ir per visus šiuos 
metus tos atakos nesiliovė. ■

Bet dabar Brooklyno fašistų 
organas rašo, kad Grigaitis 
lietuvius komunistus “išauklė
jo”. Ir ne tik, girdi, išauklėjo, 
bet ir atėmė iš jų “tikybą, 
dorą ir patį žmoniškumą”!

Ar ne stebuklas ? , Bolševikai 

per visą savo partijos gyvavi
mo laiką, ir net dar trejus me
tus prieš tai, be paliovos keikė 
Grigaitį, kaipo baisiausią “pro
letariato priešą”, “socialpatrio- 
tą”, “kontr-revoliucionierių” ir 
t. t. — o jisai, pasirodo, juo
sius vis auklėjo ir auklėjo ir 
ėmė iš jų tikybą, dorą*ir žmo
niškumą.

Aišku, kad “Vien.” redakto
rius, kuris šitą stebuklą skel
bia, turi pakankamai “tiky
bos”. Bet klausimas, ar jisai 
turi daugiaus “doros ir žmoniš
kumo”, kurio jisai pasigenda 
pas bolševikus?

Štai, pavyzdžiui, “Naujieno
se” buvo pastebėta, kad Rusi
jos carizmas buvo ne tik lie
tuvių tautos engėjas, bet žiau
riai, gal būt dar žiauriau, per
sekiodavo ir socialistus, nepai
sydamas, kokios jie buvo tau
tybės. O ve ką iš to padare 
“Vien.” redaktorius. Jisai ra
šo:

“...p. Grigaitis klausia ke
lis -lietuvius carai išsiuntė 
už lietuviškų knygų skaity
mą, ir tvirtina-, kad tik so
cialistus tesiųsdavę.” 
Vadinasi, “Vien.” redakto

rius per akis sufalsifikavo 
“Naujienų” straipsnio mintį. 
Sufalsifikavo tikslu apšmeižti 
Grigaitį!

Taigi matome, kad pas tą 
Brooklyno fašistėlį “doros ir 
žmoniškumo” yra nė kiek ne 
daugiau, kaip pas bolševikus.

Tikėt tai jisai tiki (net ir 
kvailus dalykus), bet apsieiti 
be melo ir šmeižto jisai neap
sieina — lygiai, kaip ir bol
ševikiški Vidikai. Mizaros ir 
panašus į juos “literatai”.

Ar ir dėl šito yra Grigaitis 
kaltas ?

Liet, voldemariškių 
proklamacija prieš 

smetoniškius
Kaune ir Lietuvoj slaptai 

išplatintas toks atsišaukimas:
“Tautininkai! Musų politinės 

idėjos' ir tautiškumas pavoju
je! Smetona savo asmeninių 
užgaidų sumetimais nesiskaito 
su provincija, vadindamas jos 
atstovų prašymus “gatvės bal
su” ir nenori matyti to pavo
jaus, koks Lietuvai gresia iš 
lenkų ir krikdemų puses.

“Dabartinė vyriausybė netu
ri jokios linijos: kiekvienas 
ministeris vien tik stengiasi 
kiek galėdamas ilgiau išsilaiky
ti savo vietoj, o apie kitą visai 
nesirūpina. Ištikimiausis tau
tybei elementas — jaunimas, 
kaip parodė “Jaunosios Lietu
vos” kongresas ir tautininkų 
rajonų konferencijos, dabarti
niais tautininkų vadais nepasi
tiki. *

“Žymiausis dabartines vy
riausybės šulas yra kriminalės 
policijos viršininkas pulkinin
kas Rusteika, kuris' už politi
kavimą vyskupų naudai tapo 
Vatikano apdovanotas ypatin
gu ordenu. Tas ordenas jam 
teikia privilegijų, bet uždeda 
ir atatinkamų pareigų. Jis tą 
ordeną priėmė be žinios gene
ralinio štabo ir tuo budu nu
sikalto kariškai drausmei. 
Pulkininkas Rusteika, bučiuo
damas rankas Smetonai, o ypa
tingai Smetonienei, išdavikiš
kai dirba krikdemų naudai ir 
veda karininkus iš kantrybės 
pavesdamas juos savo šnipų 
priežiuron. Krikdemai ruošia 
perversmą. Jie jau slaptai 
įsteigė direktoriją, kuri turės 
valdyti Lietuvą. Tos direktori
jos šulai yra: Dr. Pakštas, 
kun. Krupavičius, Dr. Turaus
kas, Dr. Bistras, generolas La- 
dyga ir Dr. Karvelis. Krikde
mai stengiasi, kad jau dabar 
paviršiun išplauktų ne tauti
ninkai, bet Smetonos Šalinin
kei, jų žmonės. Krikdemų ir 
lenkų šnipų įtaka likviduotas 
“Geležinis Vilkas” ir tuo budu 
išmesti gatvėn geriausi tauti
ninkai. Smetona karštai norė
damas juo ilgiau sėdėti prezi
dento kėdėj išdavę žmones, 

kurie jam buvo prisiekę. Tuo 
budu Smetona savo žmonos 
(lenkės Chodakovskaitės) įta
koj pasidarė tikru savo parti
jos išdaviku, provokatoriumi. 
Todėl ir suprantama, kad da
bar jis gali tikėtis paramos 
vien tik iš krikdemų, bet šie 
jam vis vien^ nepasitiki ir nie
kuomet jį prezidentu nerinks.

“šiomis dienomis' paaiškėjo, 
kad krikdemai nori Smetoną 
su “alga” išsiųsti užsienin ii 
trejus metus valdyt be prezi
dento ir seimo (direktorijos 
pagelba). Gaila, kad tas vadi
namas ‘ ‘Tautos Vadas” baigs 
savo karjerą taip šlykščiai. Jį 
pražudė žmona, kuri dirba len
kų jėzuitų įtakoj.

“Gegužės m. 15 d., Sofijos 
Smetonienės vardo dienoj, bu
vo amnestuoti ir išsiųsti į Len
kiją keturi nuteisti lenkų šni 
pai Be to, jau visose gatvėje 
žinoma, kad Smetonienė per 
nai po atentato mėgino nunuo
dyti prof. Voldemarą ir kad 
atentatas buvo ruoštas su jos 
ir Musteikio žinia.

“Išdavikiškus darbus istorija 
griežčiausiai pasmerkia.”

Slaptos pulkininkų sąjungos 
grupė.

Kaunas, 1930 m. birželio m.
30 d.”

Lietuvoj steigs at
skiras mokyklas 
“ponų vaikams”

Del dabartines valdžios iš
kelto sumanymo steigti atski
ras mokyklas “inteligentų vai
kams” kilo didelis pasipiktini
mas liaudyje. Spaudoje, kiek 
cenzūra praleidžia, randame 
karštų balsų. Vienas rašo “L. 
Žiniose” be kitko taip:

“Kai norima įsteigti atsili
kusioms, dvasiniai nenorma
liems vaikams atskiras moky
klas, tai tas visuomenei ir 
ypač mokytojui visai supran
tama: jiems reikia juos auk
lėjant bei mokant taikyti kili 
metodai, gal kitoniškai su jais 
elgtis, nes to reikalauna pati 
jų prigimtis, ir tą pataria da
ryti šių laikų auklėjimo — 
mokymo mokslas. Bet dabar 
susirūpinta atskira inteligen
tų vaikams mokykla. Rodei? 
Juk jų vaikai gal nei ne nor
malus, nei gal perdaug nor
malus? Prigimtis sveikų vai
kų neskirtinga. Visi vaikai, 
ar jie butų inteligento, pono, 
ar mužiko, vienodai verkia 
nelaimėj, vienodai džiaugias 
vaikišku pasisekimu, vienodai 
reikalingi globos ir kitų gam
tiškų sąlygų, k. a. oro, šviesos, 
erdvumo ir tt. Taigi ir speci
aliai inteligentų vaikams ne
gali būti atskirų auklėjimo- 
mokymo metodų (čia indivi- 
duališkų skirtumų nelieeiu, 
nes jų visur atsiras ir su jais 
reik skaitytis). Ypač dar, kad 
pradžios mokykloj speciališkų 
skirtumų tarp “ponų” ir “pa
prastų” žmonių vaikų nesima
to.

Motyvuojama, kad jiems bus 
geresnės sąlygos suteikta: erd
vios ir šviesios klasės, su spor
tui ir žaidimams salėmis ir tt. 
Bet tai argi tik inteligentų 
vaikams tas reikalinga? Argi 
ne kiekvienam vaikui — žmo
gui — reikia duot iš mažens, 
anot vieno p®dag. teoretiko, 
gražiai augt, žiedus kraut ir 
galų gale vaisių duots (būti 
naudingu sau ir visuomenei)?' 
Argi ne visi musų vaikai trok
šta tos mokyklines gerovės?

Q gal kartais bendroj moky
kloj inteligentų vaikai užsi
krečia mužikiškumu?

Frie mokytojo visi vaikai 
gražiai sugyvena . Ir tas tik 
didele nauda bendram žmoni
škumui ir ateičiai: bendrui 
augę, geriau supras bendrus 
Žmoniškus reikalus. Ir taip, 
jau musų laikų nenatūralūs 
visuomeniškas gyvenimas vie
nus pasmerkia, kitus iškelia, 
nustato žmogų prieš žmogų. 
O baisu, kad tokia mokykla 
dar labiau tam nepatarnautų, 
jos uždaviniai kitoniški. Be 
to visur rėkiama, kad ir da

bar yra tarp inteligentijos ir 
liaudies koks tai tarpas, ku
ris nei vieniems, nei kitiems 
gero nežada. O kai pastaty
sim dar pertvaras iš mažens 
(skyrium auklėdami — moky
dami), tai tada nei nelaukim, 
kad jie ir suaugę suartėtų.”

MUSŲ DŽIANAS
I

— Alo, Džianaill Sveikas 
gyvas, ką gersi?

— Vyrai, Džianas, musų 
Džianas fundyja! Geriausias 
Džianas, geresnių. Džianų nė
ra. Musų žmogus, smart vy
ras, aš pasakysiu iš visų pu
sių, — ir teisybę aš jums sa
kau, šiur. Džiano nieks neby- 
tina; vyras jisai, sakau, ne bo
ba ir neskupus. Pilk, mama, 
visiems už Džiano sveikatą, 
duok ir aiiiums.

U /
Džianas sportas visame ka- 

u*<. Merginos jį laikina, gy
vanašlės visuomet apie jį tupi
nėja. Sportas tai sportas —. 
visuomet dvidešimtkę išmeta, 
Vadinasi, tikras sportas, tik
ras n i ūsų Džianas. Ką prieš 
jį reiškia visi profesionalai — 
Džianas juos gali nupirkt ir 
parduot.

IH
Džianas susirgo ir jo biznis 

sutirpo... Nėra dvidešimtkių, 
nera nė sporto, nė musų Džia- 
uo.

IV
i — Kaip tau, Džianai, nedir
bi?

— Negaliu. Gal sugelbėtum 
j kiek...

— Dabar blogi laikai, štai 
alaus stiklas, gerk!

Nėra merginų, gyvanašlių 
nebeliko. Musų Džianas ne
turi dvidešimtkių.

Mirė musų Džianas.
Mat.

KAIP PAŠALINTI JŪSŲ KŪ
DIKIO ŠALTI

į Kai kūdikis pagauna šaltį į 
galvą, jus galite palengvinti jo 
kvėpavimą įleisdami kelis lašus 
skysto albolene į nosis kelis kar
tus į dieną. Bet kad pilnai pa
šalinti šaltį, laikyk kūdikį šil
tai ir paliuosuok jo vidurius. 
Tam tikslui daktarai pataria 
Fletcher’s Castoria, kadangi ji 
yra grynai augalų ir nekenks
minga. Ji veikia tiek pat grei
tai, kaip ricinos aliejus, bet ne
gnaibo ir nesirgdina. Milionai 
motinų žino kaip lengvai Cas
toria nuramina verkiančius ir 
neramius kūdikius ir vaikus, ir 
juos užmigdo; kaip greitai ji 
pašalina paprastus negaliavi- 
mus, kaip dieglius, gasus, kon- 
stipaciją, viduriavimą ir tt. Kad 
apsaugoti jus nuo imitacijų, 
Fletcher parašas yra ant kiek
vienos bonkutės tikros Casto
ria.

(Apgarsinimas)
' U ■ ■ ■ , I- I ■ ■ — ■ .

INKSTŲ — PŪSLĖS
GLANDŲ NETVARKUMAS

i Deginantis šlapumas, skausmas 
’ nugaros, pūslės arba kojų. Sun
kiai pradeda bėgti nuovargis. 
50 metų pasekmingas trytmentas 
atvestas iš rytų į Chicago ir žo
lės pagerins jūsų padėtį į kėlėt;) 
savaičių.

Lengvi nedėliniai išmokėjimai. 
Egzaminavimas dykai. Vienos 
savaitės trytmentas už dykų; dėl 
pertikriniino jums, kad galima 
padaryti sveiku, arba rašykite 
dėl 5 dienų namų trytmento.
KIDNEY, BLADDER PROSTATE 

DEPP., S-M-S HEALTH 
INSTITUTE,

1869 N. Damen Avė., 
Chicago, Illinois

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

.............................. . ■ '

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.



Antradienis, rugp. iy, du

Lietuviai Gydytojai

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.

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

Tel. Lafayette 4146

Gaisras Wilson plente

1101

Teatruose Pasiryžę streikuoti

Graboriai

Biznio padėtis gerėjanti

Pelno turėjo $156,000
Phone Boulevard 4139Bepygu užgesinti

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. JOHN SMETANA

Lietuviai Gydytojai

Jonas Widislauskas

3 ir 7—8 j Ned. 10—12 ryto

Juozapas Jozaitis

32613261

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

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

Tel. Yards 4317

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Nepasisekė kriminalis 
tu karjerą pradėti

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi 
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

1646 W. 46th St
Telefonai .

Boulevard 5203
Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct
Telefonas

Cicero 3724 ,

Ateinanti šeštadienį, Curtis- 
\Vright-Reynolds aikštėje, pra
sidės aviatorių manevrai. Juo
se dalyvaus ne tik žymiausie
ji šios šalies aviatoriai — vy
rai ir moterys, bet bus taipgi 
nemažai svetimų šalių aviato-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1900 So. Halsted St. 

Rezidencija: 
4193 Archer Avė. 

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Ką jau mums, papras 
tiems sakyti

Chicagos policijos departa
mento metine paroda Soldiers 
Field aikštėje, rugp. 16 ir 17 
dd., davė gryno pelno $156,000. 
Pelnas skiriama našlėms ir naš
laičiams tų policininkų, kurie 
žuvo savo pareigas eidami.

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

šiuo lai- 
paveikslas “Any- 
kitokie numeriai.

šiuo lai- 
“Animal 

kuriame svarbiąją 
keturi broliai 

numeriai.
— pradedant 

penktadieniu bus

šiandie prasideda Amerikos 
advokatų asociacijos konvenci
ja Stevens viešbuty. Manoma, 
kad konvencijai Chicagon su
važiuos apie 5,000 advokatų iš 
kitų miestų.

Pametė peidę, pateko i 
bėdą

Banditai apiplėšė Adam Wal- 
touų, 4522 We»t Adams st. 
Atėmė iš jo $6L.Walton yra 
atletas ir buvo treniruotojas 
policininkų, kurie rengėsi Chi- 
cagos policijos departamento 
parodai, įvykusiai 16 ir 17 dd. 
rugpiučio.

Dar keturi žuvo autų 
nelaimėse

Kilo gaisras VVilson and Co 
skerdyklų kompanijos labora
torijų plente, 4221 So. West- 
ern avė. Nuostolių gaisras pa
darė $25,000.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12.
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne- 
brangus todėl, kad ne- 
turime išlaidų užlai- 
kymui skyrių. (įįj

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Undertaking Co.
P, B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

8108 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victorv 1115
Aviacijos paroda Chi 

vagoj

David Hillman, savininkas 
aptiekus (5810 North Western 
avė.) patarnavo kostumeriui, 
VVillisui Wende1iui. Tuo laiku 
aptiekon įėjo banditas. Aptie- 
korius pasigriebė revolveri ir 
ėmė šaudyti į banditą. Bet 
ažuot pataikyti banditui, jis 
pataikė WendeliuL Banditas pa
bėgo nieko nq)elnęs. O kostu- 
meris nugabenta į ligoninę.

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Praėjusį sekmadienį autų ne
laimėse tapo užmušti keturi 

rėmens. Be to, du asmens sun
kiai sužeisti šeštadienį, taip
gi mirė sekmadienį.

Šovė i bandytą, pataikė 
kostumeriui

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

" 2201 West 22nd Street
Vai
Rezidencija 6640 Š. Maplevvood Avė.

Telefonas Repubhc 7868

Persiskyrė su šiuo pasauliu Bugpiučio 16 dienų, 4 valandų 
po pietų, 1930 m., sulaukęs 58 m. amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio parap., Birciunų kaime. Amerikoj išgyveno 40 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime moterį Kazimierų, po tėvais Grinevi- 
čaitę, du sūnų — Juozapų ir Vladislovų, marčių Bronislavą, uoš
vienę Petronėlę Grinevičienę, brolį Kazimierų ir seserį Elzbietą 
černauskienę, (lu švogeriu — Petrų ir Juozapų Grinevičius, 4 pus
brolius — Jonas ir Justinas Jozaitis, Jonas Kuriauskas ir Jurgis 
Astrauskas. Prigulėjo prie Lietuvių Keistučio Pašelpos kliubo, Brid- 
geporto Politikos ir Pašalpos kliubo ir American Lithuanian 
Citizens’ Club. Kūnas pašarvotas randasi 6011 S. Francisco Avė,

Laidotuvės įvyks Utarninke, Bugpiučio 19 dienų, 2 vai. po 
piet iš namų bus nulydėtas į Tautiškas kapines.

A. A. Juozapo Jozaičio giminės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sųnai, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

M. Bicrce, National Associa- 
tion of Keferees in Bankrupt- 
cy sekretorius-iždininkas, pra
neša, jogei skaičius biznio fir
mų bankrutų Suvienytose Val
stijose mažėjąs. O tai reiškia 
— sako Bierce, — kad biznis 

pradeda atsigriebti. Esama ir 
kitokių ženklų, jogei ir biznis 
ir pramonė atsigaivi povai.

SKIN ITCHIHG INOS
ivhen aootMng Žemo is usedl

Right from the firet touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itening 
misery out of mosąuito bites, rashes, 
and many other skin alflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo, js, applied. It in- 
stantly eases raždr-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 

’Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

Policininkas nušovė 
banditą

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Rezidenca Phone Hemloek 7691

Banditai pasigavo “The Ma- 
nor’’ teatro (5609 W. North 
avė.) menedžerį, atsivežė atgal 
į teatrą, privertė menedžerį 
atidaryti kasą ir pasišlavę $1,- 
100 teatro pinigų paspruko.

Advokatų seimas Chi 
cagoj

Herberto Sellers (iš Duluth, 
Minn.) automobilis užsidegė. 
Jis nepajėgė užgesinti jį. An- 
drcw Brooks važiavo pro ša
lį. Savo automobiliu jis nustū
mė degantį autą į ugnegesių 
daržinę, Evanstone. Čia ugne- 
gesiai tuoj užgesino. Bepygu 
buvo jiems padaryti tai.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedil. nuo 10 iki 12 y. dienų 

Phone Midvray 2880

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tol. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. LeaviU SU Ganai 2839 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 11d 9 

Nedilioj nasrai sutarti

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

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

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. 18 th St^ netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietuoto 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJiore 2238 ar Randolph' 6800

Persiskyrė su šiuo pasauliu BugiiiuČio 16 dieną, 5 valandą 
ryte, 1931) m., sulaukęs 46 m. amžiaus, gimęs Kepsginų kaime, Ša
kių apskrity. Paliko dideliame nuliūdime motiną Oną Lietuvoje, 
seserį Franią Tutorienę ir švogerį Tutorį, pusseserę Seliomiją 
Liirtkienę ir švogerį Liutkų Amerikoje. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 710 W. 181 h St. Graboriaus Butkaus koplyčioje.

Laidotuvės įvyks Antradieny, Bugpiučio 19 dieną, 2 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Vidislausko giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Motina, Seserys ir Švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja graborius Butkus, Tel. Canal 3161.

Policijos seržantas Edvvard 
Lynu pasitaikė delikatesų 
krautuvėj (264 North Kedzie 
avė,) kaip .tik tuo laiku, kad 
trys jauni vyrai mėgino pada
ryti čia holdapą. Policininkas 
nušovė vieną holdaperių, bū
tent Louisą Kainz, 19 metų 
vaikėzą. Jo draugą, Lesterj 
Brunett, 1715 North Ar tęsia n 
avė., pašovė.

Vyras pasisakė žmonai, kad 
jis pametęs peidę. Bet moteris 
tur būt pažinojo gerai savo 
vyrą. Taigi sekančią pridės die
ną ji nužiūrėjo, kur jos vyras 
užsuko pirm eisiant namo. Po 
to davė žinią policijai. Mote
ris ir policija įsiveržė į butą 
namų 1400 East 62 st. Čia 
užtiko šešius vyrus pokeruo- 
jančius. Visi areštuoti.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 19 iki 12

Chicago teatre — pradedant 
ateinančiu penktadieniu, rugp. 
26 d., bus rodoma kalbantis 
paveikslai “Cood Nevvs”, ku
riame roles turi daug žymių 

aktorių; scenos numerius pildo 
šiuo laiku, tarpe kitų, ir žy
mios aktorės Vivian ir Rosetta 
Duncan.

United Artists teatre — šiuo 
laiku rodoma paveikslas “Heli 
Angels”; vaizdas iš aviatorių 
gyvenimo; paveikslas j>adaryti 
kaštavęs pusketvirto miliono 
dolerių ir esąs skaitomas kaip 
vienas žymiausių kurinių nuo 
to laiko, kaip pradėta rodyti 
kalbantieji paveikslai.

Boosevelt teatre 
k u rodoma 
body’s War’

McVickers teatre — 
ku rodoma paveikslas 
Crackers 
dalį išpildo 
Marx’ai; kitokie 

Oriental teatre 
ateinančiu 
rodoma paveikslas “Numbered 
Men’’; scenos numerių, tarpe 
kitų, pildys Harry Rose; or
kestrą.

aperiai pabėgę. O mergina įbė- 
go į savo namus ir patelefo
navo policijai. Iš čia duoti ži
nia per radio skvadams gat
vėje. Penkioms minutėms pra
slinkus, skvadas vadovaujamas 
seržanto Ketchamo, pastebėjo 
minėtus Nagavevvski ir Cibul- 
skį. Vienas jų, būtent Naga- 
vewski, mėgino pabėgti ir pa
sislėpti. J j sužeidė policininko 
kulka.

Ne vienas suimtųjų vaikinų 
neturėjo ginklo. Tai buvęs pįr- 
mas jų g-yvenime mėginimas 

pasukti kreivu keliu.

Patarnauja laidotuose kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pl„ Chicago
SKYRIUS:

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

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.

Phone Boulevard 1401 

dr. v. a. simkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St

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

Nedalioj nuo 10 iki 12 A. M.

Apiplėšė teatro me 
nedžerį

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė

■ , Tel. Yards Į74f ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Ufayette 0727

** , SKYRIUS
1419 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

Auburn A ve. Tel. Dlvd.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 Sosth Ashland Aveniu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po olet, 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 ik: 12, 
Rez. Tdephoue Plazs 82M

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue

Statytojai priedo prie Mor- 
risoii viešbučio buvo pasiryžę 
išeiti streikai! vakar. Streiką 
ji<- paslcolUti Icivd
elektros darbą, hotelis pavedęs 
atlikti saviems elektrikams, ku
rie nepriklausą unijai.

J.F.RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar- 
Ęfry, nauju geriau ir pi- 

Riau. negu kiti to
dėl, kad priklausau 
nrie grabu išdir- 

' si ■'"l bystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.
Tek Victory 4088

Joseph Nagavevvski, 18 me
tų, gyv. 2917 West 22nd st., 
buvo bedarbis. Taipjau bedar
bis buvo jo draugas Lestcr 
Cibulski, 20 metų ir gyvenąs 
adresu 2247 West 24 st.

Jie, pasak Herald-Examiner, 
nusitarę padaryti holdapą Lud- 
vikui Patrney ir p-lei Marga- 
ret Callahan, kuriuo du sėdėjo 
automobily prie merginos tė
vų namų, 1619 Kenny avė.

Patrney pasipriešinęs hold- 
apui. Tuomet holdaperiai užga
vę Patrney taip sunkiai, kad 
jo nosis tapo įlaužta. Ilold-

Mrs. Bertha Berger, 
South Albany avenue, pirm ke
leto dienų dšsiėmė iš banko 
$1,000. Kad pinigų nepamesti 
ir paslėpti juos saugioj vietoj, 
ji nešiojosi pinigus pančiako- 
je. Bet trys vyrai pagavo ją 
koridom j e iralnų, kur ji gyve
no, ir atėmė pinigus, Pančia- 
ko, pasirodo, yra prasta vieta 
pinigams laikyti.

Dentistas
Persikėlė į naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Saliniai Dcpositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

Pančiaka—prasta vieta 
pinigams

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

TIK SUGRĮŽĘS 18 EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milw«ukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

Lietuvės Aknšžržg___
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Pbyoical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
r ’

Phone
Hemloek 9252

Patarnauju prie 
gimdymo. duodu 
massage, electric 
treatment ir mag
nete blanketa ir 
tt Moterim ir 
merginom pata- 
x*ixxi&i dovanai.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akiu Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
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 pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidari antra ofise (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos! nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nerišliomis tik pagal su
tarti._______ _____________
A. MONTVID, M. D.

1579 MilvaDkee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Val.i 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel Brennrick 4983
Namu telefonas Brunsvrick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

OUm Telefonai Vlrriala 0089 
*M. Tel. Vaa Burei 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valaadoe 21 ryto iki 1 po plotu. S Iki S Ir 
0 Iki 8 vakaro. Nedėlioto auo 10 iki 18 dle- 

■«. Maaaa ofisas North B14a 
8413 Franklin Bivd. 

ValaaSos 8:00 Iki B:80 vakaro

Įvairus Gydytojai 
nnni~L- - T-T~~ ~ ~

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų.
senas žaizdas, ligas ręctal

Dr. J. W. Beaudette
Viriui Ashland Stata Banko

1800 So. Ashland Avė.
VAKA>DO81

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 M 11 
Nedalioj nuo 2:80 iki 4:89 po pili

Telefonas Cana) 0494

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Oirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaiky ir visu chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos i 1—8 po pietų, 7—8 vak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dienų

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piot9 

Gyvenimo vieta 
8328 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarų, išskyrus ketvergi. 
Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Frąnklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tek Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S’. Halsted St. tel. Victory 0562 

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

J. P. WAITCHUS 
' Lietuvis Advokatas 

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avn.

Tek Pullman 5959
Nuo 8 iki 9 vak. ir Šukėtomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakara. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 Iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tek Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams SU Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. euo t-9

Telephone Roosevelt 9990 
Namie 8-9 ryte. Tek Renublic 9609

■■ ■ ... O I I I »

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tek Prospect 8525
—o-----

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Buildinf
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal sutarti 

Tek Canal 2552 
-0-------

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatai l

4631 So. Ashland Ava.
Tek Boulevard 2800 

Rj g. 6515 So. Rockvell 8L 
Tel. Republic 9728 . -



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Juozo Jozaičio lai
dotuvės šiandie

Juozo Jozaičio laidotuvės 
Įvyks šiandie, rugp. 19, lygiai 
2 vai. po pietų, iš namų, 6011 
So. Francisco Avė., į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Juozas Jozaitis priklausė 
trims draugijoms, būtent Lie
tuvių Keistučio pašalpiniam 
kliubui, American Lithuanian 
Citizens Club ir Bridgeporto 
Lietuvių politiškam kliubui. 
šių draugijų valdybos rūpina
si jo laidotuvėmis.

Draugijos neteko savo išti
kimo nario, kuris visuomet my
lėjo taiką — ramybę ir su kiek
vienu mandagiai apsieidavo. Jo 
malonus būdas teikė daug sma
gumo su juo apie ką nors be
sikalbant. Jis buvo pavyzdin
gas, laisvų pažiūrų amžiaus 
žmogus.

Nejauku yra, kuomet matai 
jo paliktą gyvenimo draugę ■— 
moterį verkiančią, vaikus, bro
lį dr kitus artimus gimines 
gailinčius.

Nors velionis jau ne taip 
jaunas buvo (58 metų), bet, 
pasak giminių, dar tik nese
niai pradėjo gyventi. Supran
tama, žmogus savo dideliu 
triūsu išsikasė iš bėdų, užsi- 
gyveno gražų namuką ir, ro
dos, butų laikas truputį liuo- 
siau pagyventi. Bet ve nemie- 
laširdinga mirtis, ir jau žmo
gus guli karste prirengtas ke
liauti Į amžinastį, Į kapus. Ver
kia namiškiai, apgailestauja 
draugai... draugijų raštininkai 
išbrauks iš savo knygų jo ge
rą vardą, ir viskas baigta. 
Liūdna!

Viršminėtų draugijų nariai, 
kurie turite kiek liuoso laiko, 
prašomi palydėti Juozą į ka
pus ir tuomi tarti savo pasku
tinį sudiev. 1

— Anton J ūsas.

Ramova
35 ir Halsted gatvės

Kviečia visus i gimtuvių parę.
Visą šia savaitę švęsime musų pirmų metų sukaktuves. 
Ateikite ir atsiveskite visą savo Šeiminą, kad padaryti šias 
sukaktuves minėtinas. Jums patiks šios savaitės dideli pro
gramai, taipgi gimtadienio keksai ir aiskrimas, kurie bus 
dalinami visiems svečiams. Taigi parė bus pilna, tad 

ateikite ją švęsti.

ŠIANDIE IR RYTOJ
William Powell, Marion Shilling ir 
Regis Toomy didelė meilės dramoj 

“Shadow of the Law”
Taipgi kiti Vitaphone aktai ir komedijos

Mes kreipiamės prie jūsų su specialiu užkvietimu, kad 
ateitumėt j

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 Kasieriaus', kuriuos galima ma
tyti bile dieną laike banko valandų.

Taupymo sąskaita gali būt atidaryta su $1.00 depo
zito. Čekių sąskaitas patariame dėl biznierių.

šis bankas yra po kontrole State Auditoriaus, pasek
mėj jus esate užtikrinti absoliutišku saugumu.

Visokį Bankiniai Reikalai Atliekami.
Saugios Depozitų Skrynutes.

WestThirtyFirstStateBank
31 St. at Wallace

Ignatius Chap, Pres. Arthur I. Chap, Cashier.

Lietuviai
GYVENTOJAI VIENUOLIKTO WARD0:

Milžiniškas “Margu
čio” piknikas

Pereitą nedėldienį, The Oaks 
darže, prie 123-čios ir Archer 
Avė., įvyko “Margučio” pikni
kas. Tai buvo pirmas “Margu
čio” piknikas ir buvo labai pa
sekmingas. Publikos tiek daug 
privažiavo, kad atrodė ne pik
nikas, bet koki atlaidai Ma
riam polėj per šv. Petrą ar Al
vite per šv. Oną.

Sekmadienio ryte buvo ap
siniaukęs dangus ir kai kuriose 
vietose Chicagoj nupuolė keli 
lašai lytaus. Atrodė, kad tik
rai “Margučio” piknikas bus 
nesėkmingas. Važiuojam ma
no draugas J. J. ir aš į pikni
ką, nors pažiūrėti. Lietus vis 
smarkiau pradeda lyti. Nuva
žiavus prie daržo nesinori įlip
ti lauk iš automobilio, nes vis 
lynoja, o žolė darže šlapia— 
nėr kur dingti. Kai kurie ren
giasi jau namo važiuoti. Kiti 
vėl dairosi aplink, ar nepradės 
pagadytis.

Apie 1 vai. dangus nusigied
rijo ir nustojo liję. Besbolo lo
šėjai išėjo į aikštę lošti. Tuoj 
po to pradėjo važiuoti automo
biliai vienas po kito Į daržą. 
Neužilgo tapo užpildyta vieta 
automobiliams sustoti. Reikėjo 
leisti automobilistus per kitą 
vietą tiesiai į daržą. Automo
biliai vienas kitą stumia dar
žan ir važiuoja kas sau. Tikie- 
tų nėra kam atiminėti. Gar- 
bukas vaikosi automobilius po 
daržą: vieną pagauną, o de- 
šims nuvažiuoja kas sau. O 
Vanagaitis apykaklę užsivertęs 
bėga ir šen ir ten ir nebeži
no nei ką daryti. Desėtkai do
lerių pro kišenių slenka, o jis 
negali jų paimti. Nėra po rau
ko nei tikietų, nei kam par
davinėti tikietus. Bet jo laimei 
atsirado du liuosnoriai tam dar
bui ir neužilgo buvo tvarka į- 
steigta ir tikietai paruodami. 
Bet dar neviskas. Automobilių 
užplūdo visas kelias. Kaip tik 
akys užmato automobilių linja 
buvo nustojus ir laukė savo ei
lės į daržą. Ir taip eile auto
mobilių stovėjo iki apie 5 vai.

Po to automoblių važiavimas 
pradėojo kiek mažėti.
Galima spėti, kad žmonių buvo 
vis apie 6-7 tūkstančiai, o ga 
ir daugiau. Kas gi juos visus 
ir tebesuskaitys ?

Programą sudarė Vaidylų 
choras, sudainuodamas keletą 
dainelių. Po to buvo vyrų gra
žuolių kontestas. Prizus laimė
jo ir gražuoliais buvo išrinkt 
iš eiles šie, gražus vyrai: art. 
Olšauskas, pianistas M. Juoza- 
vitas ir žinomas muzikaliu 
daiktų krautuvninkas J. Bud- 
rik. Atrodo, kad muzika tu
ri daug bendro su gražumu, ir 
gražuoliai yra muzikalus vy
rai. Konteste dalyvavo ir Dr. 
Kliauga. Rodos, ir jis turėjo 
visas ypatybes reikalingos kon- 
testo lamėjimui, bet prakišo.

Buvo pardavinėjama naujai 
išleista komp. Vanagaičio dai
nų knyga su gaidomis ir kartu 
tikietus lioterijai. Buvo ledžia- 
mas ir išlamėtas $100 vertės 
radio ir daug knygų ir kitokių 
dovonų.

Ėjo stiprios besbolo kauty
nės tarp Marų. Murmurs ir 
Grand Bapids lietuvių jaukto. 
Sakoma, kad grandrapidiečiai 
turėję talkos net iš Detroito, 
tečiaus Marųuett’o Murmurs 
juos nugalėjo.

Budriko buvo Įtaisytas, 
“laudspykeris”, kuris perdavė 
muzika ir kalbas po visą daržą. 
Kur tik nepasisuki ten skam
ba dainos ir muzika. Mat, mu
zikas rengia pikniką, tai ir dai
nų be muzikos netrūksta. Tik 
klausykis ir gerėkis.

“Margutis” mokėjo ir daržą 
gražų pasirinkti savo piknikui. 
Daug vietos ir žole nenuminta. 
Jei nebūtų liję, tai butų buvę 
galima ant žolės voliotis.

Jeigu iš šio pikniko daryti, 
išvadą apie bedarbę, tai atro
dytų, kad Chicago, o ypač 
ietuviai gyvena “prosperity”. 
Tūkstančiai gražių mašinų, vi
si svečiai gražiai pasirėdę, ska
nius pietus pasigaminę ir “epi- 
taizer” dauguma turi. Mat, jau 
dauguma lietuvių tiek daug 
prasigyvenę, kad jiems bedarbė 
nedaug kenkia. Darbo ar yra 
ar ne, o pasilinksmint juk rei
dą kiekvienam. Taip visi ir 
linksminosi iki vėlybam vaka
rui.

Iš šio skaitlingo atsilankymo 
žmonių “Margučio” piknikan, 
galima daryti išvadą, kad A. 
Vanagaitis pasidarė populiariš- 
kiausias lietuvis Chicagoj' ir jos 
apielinkėj, o gal ir visoj Ame
rikoj. Lietuviai mėgsta dainas 
dainuoti, ir mėgsta juoką bei 
šposus. O Vanagaitis moka vi
sus gražiai palinksminti.

—Rep. V.

SPORTAS
Giansonas nugalėjo Hartforde 

ir Manchester

Laikraščių žiniomis musų 
ristikas Jack Gansonas turėjo 
pereitą savaitę dvejas ristynes, 

* Hartford, Conn. ir Manchester,
N. H. Abejas laimėjo.

Apie ristynes Hartforde 
“Hartford Times” rašo: “...vy
riausiame numeryje Jack Gan- 
son, the Lamentable Lithua
nian, svaidė John Kilonis, ne
rašytą Greką iš Manchester, 
N. H. Ganson jį nugalėjo 
dviem stačiais metimais. Pir
mas permetimas buvo pasiek
tas po 27 minučių ir 22 sekun
džių, gi antras pasisekė trum
pesniu laiku, būtent per 11 mi
nučių ir 5 sekundes. Dubiltas 
rankų surakinimas (armlock) 
juvo Gansono nulemiantis me
todas, kuriuo jis laimėjo ant
rąjį ir paskutinį paguldymą. 
Gansonas turėjo didelę pirme
nybę prieš Kilonį sunkumo at
žvilgiu ir rodėsi, jog jis gali 
nusikratyti savo oponento bile 
kada jis panorės.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
tad pačios Naujienos 
yra naudingos,

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE 

iš Chicagos didžiųjų radio stočių 

970 Kc.-—WCFL—309.1 M.
5:00—Junior Federation Club with 

Charlotte Wolff. Rcader
5:30—WCFL Orchestra, featuring 

Paul Zimnb Violinist
6:00—°Municipal Talk by Otto W. 

Hansen, Engr. Bridge
6:15—Safety Talk by Alderman Tho- 

rnas J. Bowler
6:30—DeLuxe Variety Program witb 

Katherine Pacelli, Sop.
6:4 5—Roxy and his Gang over NBC 

network
7:00—Organ recital by Al Carney 
7:30—Women’s Trade Union League 
7:4 5—Adolph 8 Rudolph, Comedy 

Team
8:00—Bulletin Board, Labor Flashes, 

U. S. Agricultural W Weathet 
reports

8:15—Single Tax Talk
8:30—WCFL NoveTty Orchestra
9:00—Old Virginia Harmony Boys 
9:15—°Komiss Musicale
9:30—°Paul Raders Tabernacle

10:15—°WCFL Radio Study Club
10:30—Bernie Cummings Orchestra 

over NBC netvvork
11:00—Gov. Clinton's Orchestra over 

NBC network

1020 Kc.—KYW—294 M.
5:30 p. m.—Unde Bob.
6:00 p. m.—Tony Nuzzo’s Canton

Tea Garden Orchestra.
6:25 p. m.—Teaberry Sports Revievv.
6:30 p. m.—Alberti’s Congress Or-

. chestra,
:45 p. m.Mailings Bros. Fashion Prog.
7:00 p. m.—Olsen M Ebann Time.
7:00 p. m.—NBC—Pure oil Band.
7:30 p. m.—Russo’s Edge. Beach 

Orch.
8:00 p. m.—NBC—Tek Music.
8:30 p. m.—Affiliated Hotels Prog

ram.
8:45 p. m.—Benrus Time.
8:45 p. m.—Alberti’s Congress Or-
9:00 p. m.—NBC—Westinghouse Sa

lote.
9:30 p. m.—Russo’s Edge. Beach 

10:00 p. m.—Teaberry Sports Repor- 
ter.

10:05 p. m.Chicago Herald and Exam- 
iner News Flashes.

10:10 p. m.—State Street Tomorrow.
1P:3O p. m.—NBC—Amos *n’ Andy.
10:45 p. m.—Wayne King’s Aragon 

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

ther; Temperature; Correct 
Time.

12:20 p. m.—Russo’s Edgevvater Beach 
Or.

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

12:15 a. m.—Alberti’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 ,Pia- 

nist. ,
5:4 5 p. m.—Chrysler Program.
600 p. m.—CBS—Crockett Moun-

taineers j.
6:15 p. m.—CBS—Dr. Arthur Tor- 

rance.
6:30 p. m.—Sports Announcement.
6:45 p. m.—Daily News Conccrt 

Orch.
7:30 p. m.—CBS Feature.
7:4 5 p. m.—Whitney Trio.
8:00 p. m.—Dr. Pratt and Dr. Sher- 

man.
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.
0:10 p. m.—Elgirt Time Signal.
0:10 p. m.—Harrison Weather Report. 

Nacionales
ORO LENKTYNES

(National Air Races) 
CHICAGOJE

Curtis-Reynolds Airport 
RUGP. 23 iki RŪGS. 1 
dešimt sujudinančių dienų ir nak- 
ų! Lenktynės, rungtynės,, drąsiau

si šposai ore žymiausių aviatorių ir 
ų garsiųjų aeroplanų. Kas de

šimtį minučių nuo 10 vai. ryte iki 
10 vai. vakare. Kiekvienas pato
gumas jums ir jūsų šaimynai. Pla
nuokite dabar! Pamatykit kiek
vieną dalykėlį!

KAIP NUVAŽIUOTI 
Curtis-Reynolds Airport yra Glen- 
vie\v miest., 1 mylia į vakarus nuo 
VVaukegan Rd., prie Lake Avė. (3 
mylios į šiaurę nuo Dempster St.). 
ženklai ir trafiko policistai padaro 
važiavimą lengvą. Užtektinai ne
mokamos vietos parkinimui. 
TRAUKINIAIS: Milwaukee RR. tie
siai iš Union Depot į Airportą kas 
15 min. nuo 11:45 v. r. iki 2 v. p. p., 
35 minutės važiavimo. — North 
Shore elektrikinis kas valandą iki 
vidurdienio, kas 15 min. nuo pietų 
iki 2 v. p. p., iš reguliarių vidur- 
miesČio stočių, priveža busais tie
siai iki Airport. — Patogus laikas 
sugryžimui. Pilnai Roitnd Trip ant 
abiejų linijų 75c.

Seredoj, Rugpiučio 27 
yra Lietuvių Diena

Būtinai dalyvaukite dideliame lie
tuvių suvažiavime šioje didžiausio
je viso laiko oro parodoje!

DYKAI AUTOMOBILIŲ 
PASISTATYMAS 

Generalė įžanga $1.00

10:15 p. m.—Corinnis Water Program. 
10:30 p. m.—NBC-1—Amos ‘n’ Andy. 
10:46 p. m.—Nevvs Concert Orchestra. 
11:00 p. m.—Uptovvn Village and Via 

LagoOrchestra (3 hours).

870 Kc.—WENR—344.5 M.

6:00 p. m.—Tip Top Ensemble.
6:15 p. m.—Irma Glen, Organ Con

cert.
6:30 p. m.—NBC—Phil Cook.
6:4 5 p. m.—Tip Top Ensemble.
658 p. m.—Illinois V/atch Time.

Off the Air at 7:00 p. m..
8:30 p. m.—Radio College of Coope- 

rative Marketing.
9:00 p. m.—Home Cirde Concert, 

10:00 p. m.—Mike and Herman, 
Comedy Sketch.

10:10 p. m.—Outing and Recreation.
10:15 p. m.—NBC—Unde Abe and 

David

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimas 

Vyriškų papuošalų, geresnės rū
šies, didesnius verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Richmond St. ’

IŠMOKIT DEZAININIMA 
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didelę alga. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di- 
olomos išduodamos. Ra- 

I šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

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

Klausykite Lietuvių 
Radio Programų

Nedėliomis iš Stoties W. C. F. L. 
970 kilocykles, nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų, ir Ketvergais iš Stoties 
W. II. F. C. 1420 kilocykles, nuo 
7 iki 8 vai. vakaro.

ŽEMOS VASAROS KAINOS 
ANT RADIJŲ:

Atvvater Kent, 7 tūbų, 
su viskuo, už X............ $49
R. C. A. Radiola, 10 tūbų, 
su viskuo, už ,.....................
Sparton 9 tūbų, 
su viskuo, už ..................... ww
Victor, 10 tūbų, $ 4
su viskuo už ................. I Uv
Brunsvvick, 9 tūbų, 
su viskuo, už .......................ww
Brunsvvick Radiola, su Fonogra
fu sykiu, su viskuo $QQ
už ............................................vO
Zenith Radio, 9 tūbų $99

Pirm negu pirksite Radio, pa
matykite Budriko krautuvėse. 
Radios visų Standard išdirbys- 
čių. Patys galite persitikrinti 
ir pamatyti šalę prie šalies įvai
rius modelius.

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

Tel. Boulevard 4705

General Motors 
Radios

3343 S. Halsted St.
.......... ...........I.................................../

VYRAI
Kraujo ligos, nevirš
kinimas, pūslės, uri- 
nariai pakrikimai 
chroninės ir privati
nės ligos ir visokis 
silpnumas, yra sėk
mingai išgydomos daktaro, kuris 
turi 30 metų patyrimo gydyme tų 
ligų. Del išgydymo užsisenėjusių, 
nervų ar slaptų ligų eikite pas 
Dr. Ross. Jo gydymas sugrąžino 
sveikatą. stiprumą ir gyvumą 
tūkstančiams silpnų ir liguistų 
žmonių. Nežiūrint kad kiti ir 
neišgydė jūsų ligos, ateikite dėl 
geriausiu žinomų gvdyinų. Kainos 
yra prieinamos visiems.

914 Pagerintas 606, bend
rai su naujausia gydymo si
stema, sudaro tikriausį išgy
dymą sifilio ar prasto krau
jo pakrikimų. Ateikite ir lei
skite išbandyti jūsų kraują.

DR. B. M. ROSS, 
35 S. Dearborn St., kam

pas Monroe, Crilly 
Building, Chicago

Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto. Lig-onis nori pasveikti! 
Kad atgauti sveikatą ir būti lai
mingu jie turi pasiduoti gydy
mams, kurie yra išbandyti ir pa
sirodė sėkmingi tūkstančiams at
sitikimų.

Ateikite dėl nemokamu 
informacijų

Pričmlmo kambarys 606 <lcl vyrų. 
Priėmimo kambarys 608 dėl moterų. 
Valandos: Kasdie 10 v. r. iki 5 v. p. p. 

Nedaliomis 10 v. r. iki J v. p. p. Pane- 
dčliais, Seredomis ir Suliatoinis valandos 
yra prailgintos nuo 10 v. r. iki 8 v. v. 

10:35 p. m.—Tclechron Time.
10:36 p. m.—Studio Program.
10:45 p. m.—NBC—Nat’l News 

Events.
11:00 p. m.—Air Vaudevilk —Her- 

bie Kay’f Orch.; Jimmy 
Green’s Orch.
0ff the Air at 1:00 a. m.

Specialistas lydyme chroniškų ir saujų li
rų. Jei kiti neralfijo jumis ISrydytl, atšilau- 
kyklt pas mane. Mano pilnas itersamlnavl- 
mas atidengs jutų tikrų Ilga ir jei a* apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po galutino ilegsamlnavimo—kaa jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvdn netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CniCAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
olėtų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pieta

CIASSIFIED ADS.
> -------- - --------------- '

Educational

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais, Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘOE, 

672 West Madison Street.

Business Service
Biznio Patamavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojant

3147 S. Halsted St
Vieton 7261, Rea. 'Hemlock 1292

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

PATENTAI. Copyright® — išradi
mai visokios rūšies. 

B. PELECHOWICZ,
2300 W. Chicago Avė Brunswick 7187 --------- o

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

J. WELICHKA
Pigiausias lietuvis nniferis Chicagoj 
Taipgi mufuoju ir į kitas valstijas.

6725 So. Rockwell St.
Tel. Republic 3713-3091

Financial 
__

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigu?
$100 iki $2,000

Jus atmokate inafomb mėneain* 
>nis mokestimia. / 

Mes taipjau perkame morriėiujD b 
Real Estate kontraktu*.

Petrzilek Broa 
1647 W. 47th St 

Arti Marahfield Ava.

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6788-6716

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtop 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

Situation VVanted
Darbo I<^ko

PAIEŠKAI! darbą prie restaura
cijos darbo — virti arba kitą dar
bą arba prie namų prižiūrėjimo. 
Taipgi esu apsipratusi dirbti spau
stuvėje.

M1SS ANTOSĖ LOKOšIUTE 
4449 So. Halsted St.

Partners VVanted
________ Pusininkų Reikia________

REIKALINGAS partneris į Road- 
housę, labai gera vieta, mažai pini
gų, 3908 W. 111 St.

-------O--------
PAIEšKAU partnerio vyro arba 

moters j Lunch Room biznį — ga
lite Įstoti į šilą partnerystės biznj 
su mažai pinigų. 2612 W. 111 St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS darbininkas, ku
ris yra patyręs prie restauracijos 
darbo, kuris galėtų nors biskį vir
ti . Kreipkitės, 801 W. 31 St.

Helu Wanted—Male-Female
Darbininkų, 

REIKALINGA vedusi pora be vai
kų prižiūrėti mažą hotelj, mainais 
už pagyvenimo butą. Savininką ma
tyti galima kasdien nuo 1 iki 2. 
1902 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures

Aš PARDUOSIU su dideliu sau 
nuostoliu savo gražius 4 kambarių 
rakandus ir kaurus, vartotus tik 3 
mėnesius. Atsišaukite tuojaus.

3040 West 62nd Street.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekviena?, ypačiai jaunos vedusios poroa, 

esnto kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
IB dirbtuvča už sutaupima mažiausia.

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

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Malt ir Hop krau
tuvė, įsteigta dešimts metų, arba 
mainysiu. Labai pigiai. 732 W. 
31 St.

DELICATESSEN grocery, geras 
biznis, ruimai, atiduosiu už pirmą 
pasiūlymą, Knygynas Lietuva, 3210 
So. Halsted St. Box 81.

BARBER1Ų atydai. Labai gera proga 
barberiui, norinčiam užsidėti biznį 
ant savęs. Turi kalbėti angliškai. 
3236 Bryn Mawr Avė., Chicago.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė arba mainysiu ant mažo namo; 
priežastis liga. 3213 S. Parncll Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su mažu namu.

Phone Lafayette 8780

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė prie 63 gt., arti Rockwcll: gerai 
įrengta, ledo mašina ir tt. Duosiu 
5 metų lysą. Pigiai. Paaukojimo 
kaina, arba svarstysiu mainymą ant 
geros bungalow South Sidėj. Atsi
šaukite adresu 2806 W. 63 St., arba 
telefonuokite Prospect 1872.

Farms For Sale
Ūkiai Pardayjinui

11KĖS DYKAI
4o akrų ant cimentinio kelio, nau

ja stuba, barnūs, upė teka, sodnas, 
gyvuliai, javai, padargai $3000, no 
mainais. 50 akrų geri budinkai 
$900. 120 akrų, geri budinkai, sod
nas, upė $2100. 2 geros ūkės ant 
mainų.

P. A. ANDREKUS 
Pentvvater, Mieli.

Exchange—-Mainai __
MAINYSIU namą ant pekar- 

nes, su namu ar be namo. Ga
lite matyti nuo 6 vai. vakare. 
Delne, 3307 Le Moyne SI. Tel. 
Albany 0591.

TURIU keletą namų mai
nyti ant farmų. Kas turite 
farmą atsišaukite. Delne, 3307 
Le Moyne St., Chicago, III.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. N£ra skirtumo apielinkės ii 
kur yra ar kas yra. Perkam notai. 
2nd mortpage ir parūpinanti 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė,

Tel. lafayette 0455

AR JUS GALITE VAHTOT 
ĮRANKIUS

Aš turiu 2 namus, kurie reika
lauja mažų pataisymų ir jie gali
ma nupirkti prieinamai, 3639 Al- 
cott Avė. ir 4239 Ozanam St.

Jūsų darbas bus priimtas kaipo 
pirmas jmokėjimas, likusieji prici- 
namom sąlygom. — Matyk it šiuos 
namus.

WALTER E. BERG, 
Merimac 4773


