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VOL. XVII

Socialdemokratai Pasilieka 
Stipriausi^artijĮVokietijūje
Naujame parlamente jie turės 143 vietas, 

praradę 9 - Rinkimuose nepaprasto pa
sisekimo turėjo fašistai, išrinkę 107 at
stovus - Komunistai gavo 76 vietas

BERLYNAS, rūgs. 15. —Va-'152 atstovu, dabar turės 143. 
kar įvykusioji Vokietijoje reich- Oficialiais duomenimis, poli- 
stago — valstybės parlamento, tinis naujojo parlamento susi- 
— rinkimai davė nuostabesnių, grupavimas bus šitoks: 
ne kaip buvo laukta rezultatų. Socialdemokratų 143 (buvo 

152); fašistų 107 (buvo 12); 
komunistų 76 (buvo 54) ; kle
rikalų (katalikų centro) 68 (bu-

Ivo 61); nacionalistų 41 (buvo 
179); liaudies partijos 29 (bu- 
|vo 45); ekonominės partijos 23 
(buvo 23); valstybės partijos 
20; bavarų katalikų 19 (buvo 
17); ūkininkų sąjungos 18; 
krikščionių socialų 14; valstie
čių partijos 6; hanoveriečių 3;

Pasirodė, kad didžiausiais 
naujų vietų parlamente laimė
tojais ši kartų yra patys kraš 
tutinieji elementai: dešinėj — 
Hilterio fašistai, kurie praeita 
me parlamente teturėjo 12 vie
tų, o dabar paėmė 107 vietas 
ir kairėj — komunistai, pir
miau turėję 54 vietas, o da
bar gavę 76.

Stipriausia, tačiau, ir nauja- landbundo 3; konservatorių 5. 
me parlamente partija pasilie- Į Rinkimuose dalyvavo daugiau 
ka socialdemokratai, nors šiais kaip 85% visų Įsiregistravusių 
rinkimais ji ir prarado devy- balsuotojų ir reichstagas dėl to 
nias vietas. Praeitame parla-1 susidės dabar iš 573 narių, vie- 
mente socialdemokratija turėjo:toj buvusių 493.

Rusai norį šantažu 
priversti Ameriką 
pripažinti sovietus

Bolševikai nian;j esanti proga 

paspausti Jungtines Valsty
bes nebedavimu užsakymų

NEW YORKAS, rūgs. 15.
B. W. Delgass, buvęs Amtor- 
go vicepirmininkas, apie kurio 
pasitraukimą iš tos sovietų pre
kybos Amerikoje korporacijos 
buvo jau praeitą savaitę pra
nešta telegramose iš Maskvos, 
sako, kad Stalino valdžia Ru
sijoje, bandanti šantažu pri
versti Jungtines Valstybes pri
pažinti sovietų valdžią.

Telegramose iš Maskvos bu
vo pasakyta, kad Delgass, ku
ris per puspenktų metų buvo 
vienas Amtorgo vadų, tapęs 
sovietų teismo pasmerktas mir
ties bausmei už tai, kad įsa
kytas grįžti Į Maskvą atsisa
kė ir metė Amtorgą.

Dabar Delgass, aiškindamas 
priežastis, dėl kurių jis nu
traukė santykius su sovietais, 
sako, kad Amtorgas, kurio vy
riausias galva yra P. A. Bog- 
da novas, pradėjęs šantažo po
litiką, su kuria jis negalėjęs 
sutikti.

Nuo laiko, — sako Delgass, 
kaip Jungtinėse Valstybėse 

prasidėjęs finansinis krizis, 
Amtorgo politika pakitėjus. 
Amtorgo galvos, būtent, nu
sprendę, kad dėl biznio depre
sijos jie galėsią dabar gerai pa
spausti Amerikos firmas ir iš
gauti iš jų geresnes sąlygas. 
Netrukus po to, į Jungtines

^QRHS,i
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu; vėsiau; dau
giausia vidutiniai žiemių vaka
ru ir vakarų vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 66° ir 69° F.

šiandie saulė teka 6:30, lei
džiasi 7:00. Mėnuo teka 11:05 
vakaro.

Kaina 3c

Valstybes atvykęs Bogdanovas. 
| Maskvą buvę pasiųstos tele
gramos, kad užsakymai, skirti 
Jungtinėms Valstybėms, dabar 
butų nukreipti i kitus kraštus, 
i Europą. Amtorgo viršilos — 
pats F»<>g<lanovas. metalurgai jos 
ir mašinų padargų departamen

to vicepirmininkas Markovas ir 
naujas eksporto departamento 
vicepirmininkas Konovecas — 
įsivaizdavę, kad Jungtinės Val
stybės, gyvendamos dabar biz
nio depresiją ir nebegaudamos 
iš Rusijos užsakymų, busią pri
verstos pripažinti sovietų vald
žią, kad galėtų savo bizni pa
taisyti.

Motinėlė Jonės esan
ti arti mirties

WASHINGT()NAS, rūgs. 15. 
— “Motinėlė” Mary Jonės, gar
si darbininkų kovų kovotoja, 
kuri praeito gegužio mėnesio 1 
dieną sukako 100 metų am
žiaus, kaip praneša, esanti ar
ti mirties.

“Motinėlė” Jonės gyvena pas 
savo draugus farmoj, netoli 
nuo Baltimorės. Prieš keletą 
dienų ji visą savo turtą, $1,000, 
atidavė reorganizuotai kasyklų 
darbininkų unijai.

Naujas J. V. ambasa
dorius atvyko į Ja

poniją
JOKOHAMA, rūgs. 15. — 

Garlaiviu President Taft atvy
ko iš San Francisco W. C. 
Forbes, naujas Jungtinių Val
stybių ambasadorius Japonijai.

Oro akrobatė užsimušė
BINGHAMTON, N. Y., rugs. 

15. — Dviem parašiutais ban
dydama nušokti žemėn iš aero
plano 2,500 pėdų augštumoj, 
nė vienam parašiutų neišsiskė- 
tus užsimušė Miss Clara Lech- 
ner, 16 metų amžiaus oro akro
batė.

Aviatorius užsimušė
MUNCIE, Ind., rugs. 15. — 

Čia užsimušė aviatorius J. D. 
Davis iš Cincinnati, jo aero
planui susikūlus vietos aero
drome.
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Santo Domingo, kur šiomis dienomis praūžė uraganas', sugriaudamas daugybę namų ir užmuš
damas kelis tūkstančius žmonių.

Pilsudskio valdžios 
priešininkų neramu

mai Lenkijoje
Varšuvoj ir kitur, demonstran

tų susikirtimuose su policija 
buvo užmuštų ir 'sužeistų

VARŠUVA, rugs. 15. — Va- 
kai* Varšuvoj įvyko neramių 
demonstracijų ir susikirtimų 
tarp Socialistų Apsigyvenimo 
Sąjungos narių ir policijos. Su
sikirtimuose vienas civilis as
muo ir yjenas policijos agen
tas buvo užmušti, o dešimt ci
vilių . ir penki policininkai su
žeisti.

Demonstracijos svarbiausio
mis miesto gatvėmis prasidėjo 
tuojau po Įvykusio masinio dik
tatoriaus Juozo Pilsudskio prie
šų susirinkimo, kuriame buvo 
priimtos protesto rezoliucijos 
prieš opozicijos vadų, jų tar
pe 18 buvusių seimo narių, su
ėmimą ir laikymą kalėjime.

Kai demonstrantai pasiekė 
Franci jos ambasadą, jie susi
tiko su stipriomis policijos jė
gomis, bandžiusiomis minias 
išvaikyti. Įvyko susikirtimas, 
per kuriuos buvo numesta ran
kinių granatų ir ašarinių bom
bų, taipjau paleista šūvių.

Neramumų vieton atvyko 
daugiau raitosios policijos, ir 
galų gale demonstrantų minios 
buvo išvaikytos.

Pusantro šimto asmenų bu
vo suimti.

Neramumai provincijoj
Neramumų ir susikirtimų su 

policija, kaip praneša, įvyko vi
soj Lenkijoj. Radome susikir
timuose su policija buvo sep
tyni asmenys sužeisti ir dauge
lis areštuoti. Neramuose Ka- 
tovicuose, Čenstakave, Pozna- 
niuj ir Torune apie trisdešimt 
asmenų buvo sužeisti.

Rinkimą riaušėse Irake 
užmušta 19 asmenį}
BASRA, Irakas, rugs. 15.— 

Praneša, kad praeitą šeštadie
nį per rinkimus Ulaimanieh, 
Irake, Įvyko kruvinų riaušių. 
Devyniolika asmenų buvo už
mušti, o daug kitų sužaloti.

Nusižudė, krimsdama
sis suvažinėjęs vaikiną

SIIEBOYGAN, Wis„ rugs. 15 
— Krimsdamasis, kad prieš ke- 
letij dienų kolizijoje su jo au- 
tomobiliu užsimušė motorciklis- 

tas Frau k Cesar, 19 metų am
žiaus vaikinas, vietos farme- 
rys Hugo Eisner, 38 metų amž., 
vakar pasiskandino Michigano 
ežere.

Vokiečių valdžia re
mia prekybą su sov.

Rusija
BERLYNAS, rugs. 15. — Vo

kietija darys pastangų padidin
ti savo eksportą i sovietų Ru
siją.

Vokiečių vyriausybė garan
tuoja vokiečių pramonėms 350 
milijonų markių (apie 87 mi
lijonų dolerių) eksporto i ki
tus kraštus bizniui, bet did
žiausia tos sumos dalis bus 
suvartota kreditams Rusijai.

Per 5 metus 16 darbi
ninkų mirė, užsinuo

dijusios radijumu
WEST ORANGEf N. J„ rugs. 

15. — Dar viena United States 
Radium korporacijos darbinin
kė, Mrs. Auna Stasi, 27 metų 
amžiaus, mirė nuo užsinuodiji- 
mo radi ūmo tepalais, kuriais 
tepami naktį šviečiamų laikro
džiu ciferblatai.

Per pastarus penkerius me
tus nuo užsinuodijimo radiju
mu jau mirė 16 tos korpora
cijos darbininkių.

Mokslininkų skridimas 
į žvaigždes nepavyko

AUGSBURGAS, Vokietija, 
rugs. 15. — Prof. Auguste Pic- 
card ir jo asistentas Charles 
Kipfer vakar bandė milžinišku 
batonu iškilti į dideles augšty- 
bes kosminių spindulių studi
juoti, bet jiems tatai nepavy
ko : balonas visai atsisakė kil
ti nuo žemės. Manoma, kad 
pritvirtinta prie balono gondo
la, kurioj abudu mokslininkai 
buvo aklinai užsidarę, buvo per 
sunki ir balonas negalėjo jos 
pakeltų

Papos organas sufa
brikavęs Francijos 
prezidento kalbą

Francuzu ambasada prie apas- 
toliško sosto įteikė Vatikano 
valstybės sekretoriui protestą

VATIKANO MIESTAS, rugs. 
15. — Prancūzų ambasada Va
tikane Įteikė kardinolui Pacel- 
li, papos valstybės sekretoriui, 
protestą prieš Įdėjimą oficialia
me Vatikano organe, Osserva- 
tore Romano, neva prezidento 
Doumergue pareiškimo, kad 
Francija savo esme esąs kata
likų kraštas.

Papos organe įdėta praeitą 
šeštadienį žinia skelbia, būtent, 
busią Francijos prezidentas, 
pasikalbėjime su kardinolu Ver- 
dieru, Paryžiuje, pasakęs:

“Francija savo esme yra ka
talikų kraštas. Mes esame didi 
katalikų nacija ir tokia pasi
liksime. Jūsų Eminencija esa
te tos milžiniškos moralinės pa
jėgos, katalikų bažnyčios, atsto
vas pas mus. Del to nedvejo
dami veikite laisvai, nes pasi- 
reiškiąs Francijoje antiklerika
lizmas yra tik paviršutinis.” ,,

Osservatore Romano tą ži
nią išspausdino, visai nepaduo
damas šaltinio, iš kurio jis ją 
sėmė. Francijos ambasada rei
kalauja, kad žinia butų atšauk
ta, kaip iš oro pagauta.

Graikiją supurtė stip
rus žemės drebėjimas

ATĖNAI, Graikija, rugs. 15.
— Korintas ir apielinkė vakar 
buvo supurtyti stipraus žemės 
drebėjimo. Nuo sukrėtimų ke
letas namų subyrėjo.

WASHINGTONAS, rugs. 15.
— Miegodamas vaikščiojęs 
Manuel Revilla, 25, gydytojo 
sūnūs, nukrito nuo trečio tro
besio augšto ir užsimušė.

Didelė audra
šiomis dienomis Zarasų ap. 

Dusetų ir Antalieptės vals. bu
vo didelė audra, kuri visiškai 
sugriovė 30 namų ir aplaužė 
18 namų. Be to, nukrėtė nuo 
medžių daug vaisių.

Traukinys užmušė pen
kis automobilistus

GEORGETOWN, Tex., rugs. 
15. — Pasažierinis Missouri- 
Kansas-Tcxas traukinys, užga
vęs netoli nuo čia automobi
lį, keturis juo važiavusių as
menų užmušė, o punktą mir
tinai sužalojo.

Užsienių Legijonas 
kovos neramumus

Indo-Kinupse
PARYŽIUS, rugs. 15.—Fran

cijos ministerija kolonijoms 
skelbia, kad į Indo-Kinus siun
čiamas Užsienių Legijono sky
rius kovai su komunistų agen
tų sukurstytų čiagimių nera
mumais. Legijoninkai siunčia
mi iš vieno Alžirijos uosto ir 
per dvi savaites pasieks Sai- 
goną, Annamo pussaly.

Siuntimas Užsienių Legijono 
i Indo-Kinus parodo, jogei 
Francija laiko padėti ten labai 
rimtą.

Illinois Darbo Fede
racijos konvencija

• SPRINGFIELD, 111., rugs. 15, 
— Šiandie čia prasidėjo 48-ta 
metinė lllinoTš Darbo Federa
cijos konvencija.

Gautomis ankščiau iš Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dento, Williamoi Greeno, in- 
strukci jomis, Illinois 
sių unijos delegatai, prjiklau- 

san tieji reorganizuotai United 
Mine Workers unijai, į kon
venciją nebuvo įsileisti.

Pacifiko lakūnai grį
žo atgal j Japoniją

TANABE, Japonija, rugs. 15 
— Amerikos lakūnai Harold 
Bromley ir Harold Gątty, ku
rie City of Tacoma aeroplanu 
buvo išskridę per Ramųjį van
denyną iš Japonijos į Taco- 
mą, Wash., dėl labai nepalan
kaus oro buvo priversti grįžti 
iš kelionės atgal į Japoniją.

200 britų policininkų 
atleisti iš tarnybos 

Palestinoje
JERUZOLIMAS, Palestina, 

rugs. 15. — Palestinos vyriau
sybė paleido iš tarnybos apie 
200 britų policininkų, kaip vi
sai netinkamų policijos parei
goms eiti. Kai kurie jų kalti
nami dėl vagysčių, užpuolimų 
ir girtavimo. Visi jie buvo da
lis 600 vyrų, praeitais metais 
suverbuotų Anglijoje kovai su 
arabų-žydų neramumais.

Palestinos policijos viršinin
kas Mavrogadato šią savaitę iš
vyks į Angliją kitų vyrų ieško
ti policijos tarnybai.

Jugoslavų studentų 
protestas prieš Italijos 

valdžios smurtą
BELGRADAS, Jugoslavija, 

rugs. 15. — Universiteto stu
dentai vakar bandė surengti 
gedulos apeigas atminimui ke
turių jugoslavų, kurie buvo pra
eitą savaitę Italijos fašistų-val
džios nužudyti Trieste kaip te
roristai, tačiau policija neleido. 
Tada studentai susirinko Uni
versiteto salėj ir aštriai pa
smerkė italų smurtą prieš tau
tinę jugoslavų mažumą Italijo
je. Susirinkimo priimtas pro
testo memori jalas buvo pasių
stas karaliui.

No. 218

LIETUVOS ŽINIOS
Katalikų koperatyvų 
centro kriminaliniai 

momentai
Knygų iri sąskaitų kombinaci
jos. — Falsifikuoti balansai.

Kauno “Lietuvos žinios” ra
šo:

1928 m. lapkričio 27 d. ka
talikų kooperatyvų centras nu
tarė likviduotis. Likvidacija tę
sės labai ilgai. Ir tik šiomis 
dienomis konkurso valdyba nu
tarė skolininkams išmokėti 
£7%. Manoma, kad dar bus ga
lima skolininkams pridėti 13%. 
Tokiu budu skolininkams bent 
pusę savo pinigų pavyks išgel
bėti.

Paaiškėjo, kad kooper. reika
lams vesti buvo skiriama 13— 
16% visos apyvartos.

1925 m. kai apyvartos buvo 
902,000 lt., aparatui išlaikyti 
skirta 112,000 lt. Panašus san
tykis tarp visos apyvartos ir 
aparato išlaidų ir kitais me
tais.

Su nariais valdyba elgias ne
korektiškai. Pav., 1925 m. ko- 
op. turėjo 32,000 lt. nuostolių, 
o balansuose pažymėta 6,257 
lt. gryno pelno. O kai Kred. 
insp. atstovas pravedė tikslią 
kontrolę, tai nuostolių rado net 
53,000 lt. Kred. insp. atstovas 
padarė pastabą, bet tada... nie
kas iš to neišėjo.

Knygose ir sąskaitose dary
ta įvairios kombinacijos: pa- 

duoti neteisingi kreditoriai ir 
debitoriai.

Sudarant balansus prekės 
skaitomos ne savo pirkimo kai
na, bet daug aukštesne, įver
tinta kaina. Apie inventoriaus 
amortizaciją visai užmiršta.

Valdyba’ jau nutarus likvi
duotis dar Įvairiems asmenims 
išmokėjo daugiau kaip 11,000 
lt., nes tai buvo savi žmonės. 
Nebojant tokios katastrofiškos 
būklės, savi žmonės vis buvo 
remiami, ateitininkams gausiai 
dalijamos stipendijos.

1926 m. (valdybos posėdžio 
22 protokolo nr.) Ūkininkų Są
jungai agitacijos reikalams pa
skiriama 15,000 lt.

Tai tokia tvarka buvo eko
nominėje organizacijoje. O da
bar tų kombinacijų prologas 
eina į Kauno apygardos teis
mą, nes konkursų valdyba en
ergingai studijuoja katalikų 
koop. centro kriminalius mo
mentus ir tardo.

Katalikų koop. centro orga
nizatorius — F. Mikšys, o di
džiausi veikėjai — A. Kubi
lius, D. Trimakas, Dervaitis, 
veter. dr. Brundza, ir V. Bi- 
levičius.

Paleistas Klaipėdos 
Seimelis

KAUNAS. — Klaipėdos Sei- 
mėlis rugpiučio 29 d. vokiečių 
balsais pareiškę nepasitikėjimą 
Reizgio direktorijai. Prieš ją 
balsavo 25 atstovai, 4 lietuviai 
nuo balsavimo susilaikė.

Tada direktorijos pirminin
kas Reizgys perskaitė guberna
toriaus Merkio nutarimą, kad 
Klaipėdos Seimelis paleidžia
mas. i .

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.



Antradienis, rūgs. 16, 1930

Į KORESPONDENCIJOS

N. S. Pittsburgh, Pa.
Kriuklio vnikas paliuosuotas, 

bet patėvis S. Čirvinskas pa
puolė j trubelį dėl nuodingo 
manšaino.

Kaip, jau esu rašęs, 11 metų 
vaikas Walteris Kriuklis yra 
kaltinamas dėl pardavimo nuo
dingo munšaino, kuriuo nusi
nuodijo žmogus. Walteris 
Kriuklis buvo laikomas Juve- 
nile korto priežiūroje nuo rug- 
piučio 19 d. iki rugsėjo 3 d.

Rugsėjo 3 d. Walteris Kriuk
lis tapo paliuosuotas ir atiduo
tas jo sesers Marijonos Kriuk- 
lytės priežiūrai. Našlaičių teis
mas pervedė visą Krioklių šei
mynos turtų Pennsylvania 
Trust Co. banko globai. Bankas 
duos po kiek kas mėnesį dėl už
laikymo nepilnamečių vaikų. 
Vaikus prižiūrės vyriausia se
suo Marijona Kriuklytė, 21 me
tų amžiaus, da tik apie trys 
mėnesiai kaip iš Lietuvos.

Kaip jau aš esu minėjęs, 
Kriuklio 3 vaikai ir 1 mergaitė 
yra IFkę našlaičiais: neturi tė
vo, motinos. Jie buvo patčvio 
S. Čirvinsko globoje. Vaikų 
tėvas Adomas Kriuklis jau 
virš metai kaip yra miręs, o 
motina Omą Kriuklienė gegu
žės 27 d. 1930 m. apsivedė su 
S. Čirvinsku, trečioje dienoje 
po apsivedimo nusižudė. Ta
šyk S. čirvinskas liko ne tik 
vaikų prižiurėtojum, ale ir da
lininku bei prižiurėtojum Kriu- 
klių turto. Krioklių palikimas 
buvo sekantis: farma $8,000 
vertės ir pinigų banke $5,000.

S. Čirvinskas, nors tik tris 
dienas tegyveno su Kriukliene 
po apsivedimo, bet pa
gal Pennsylvanijos valsti
jos įstatymus' k paveldėjo 
trečią dalį Kriuklių turto 
(Kriuklis mirdamas nebuvo pa
likęs jokių palikimo popierų) ir 
kartu su Kriuklių vaikais laikė 
Kriuklienes štoriuką ir parda
vinėjo munšainą iki rugpiučio 
19 d. Kai Kriuklio vaikas bu
vo apkaltintas pardavimu nuo
dingo munšaino, o čirvinskas 
užlaikymu nuodingo “štofo”, 
nuo kurio nusinuodijo žmogus, 
tai nuo tada prasidėjo Čirvins- 
ko truboliai. čirvinskas tapo 
apkaltintas dėl “manslaughter”, 
o našlaičių teismas pradėjo rū
pintis ir Kriuklių vaikų turtu.

Po visą North Side buvo vi
sokių šnekų: vieni kalbėjo, kad 
čirvinskas pirm apsivedimo su 
Kriukliene buvo divorsuotas ir 
turįs palikęs moterį su vaikais 
Chicagoj, kiti sakė, kad čir
vinskas neturi nė divorso, o tik 
taip yra palikęs moterį ir vai
kus Chicagoj. Pats čirvins
kas visai neprisipažino nė prie 
moters, nė prie divorso. Jis sa
kėsi, kad esąs da nevedęs jau
nikaitis, ir tik pirmas jo apsi- 
vedimas buvo su Kriukliene. 
Tos pasakos, kad Čirvinskas 
tur palikęs moterį su vaikais 
Chicagoj pasiekė Našlaičių Kor
tą ,kuris padarė tyrinėjimų,— 
pasiuntė žmogų į Chicagą pa
žiūrėti, ar čirvinskas tur pali
kęs moterį su vaikais, ar ne, 
ir ar tur divorsą, ar ne. Mat, 
Čirvinskas, kai apsivedimo lais- 
nį ėmė su Kriukliene Pitts- 
burghc, yra pasakęs, kad jis 
tik pirmų kartų veda ir nėra 
divorsuotas.

Našlaičių Korto pasiųstas 
žmogus į Chicagą, gerų žmo
nių nurodytu adresu, be jokio 
vargo atrado ir antrą Čirvins- 
ko moterį, gyvenančių su dviem 
vaikais: 16 metų mergaite ir 
14 metų vaiku. Gyvena 2948 
Arch St., Chicago, 111. čirvins- 
kienė prisipažino, kad ji turin
ti vyrą Pittsburghe, ir pareiš
kė, jog divorso neturinti. Buvo 
ieškoma Chicagos kortuose Čir- 
vinsko divorso rekordų, bet 
nesurasta. Surasta buvo tik 
tiek, kad čirvinskai apsivedė 
Cook paviete miestely Hege-

wisch, III. Sliubą ėmė lenkų 
bažnyčioj 17 metų atgal. Toles
nis tyrinėjimas parodė, kad 
čirvinskiene net jau su 5-tu 
vyru yra vedus: No. 4-to vyro 
vardas J. Poškus, o No. 5-to 
vyro vardas J. Ripalius. Pagy
vena jie kiek ir vėl pasimeta. 
Čirvinskas buvo pirmas jos vy
ras.

Nesuradus Čirvinsko divorso 
rekordų, buvo daroma žings* 
niai, kad čirvinsku paliuosavus 
nuo Kriuklių turto remiantis 
tuo, kad Čirvinsko vestuvės 
su Kriukliene buvo nelegalia* 
kos. Buvo rengiamasi patrauk
ti Čirvinsku atsakomybėn už 
daugpatystę, čirvinskas, ma
tydamas kad gali būti blogai 
ne tik prisipažino, jog buvo 
vedęs ir tur palikęs moterį su 
vaikais Chicagoj, ale pasisku- 

ino pristatyti ir divorso po- 
pieras nuo savo pirmosios pa
čios. Pagal divorso popieras, 
Čirvinskas yra divorsuotas nuo 
sao pirmosios moters Julijonos 
Morkaitčs Indianos valstijoje^ 
Lake County Korte, 1919 me
tais.

Tai reiškia, kad čirvinskas 
nuo daugpatystės kaltinimo iš
sigelbėjo. Tik da nežinių, kaip 
bus su ta kreiva prisiega, ku
rią Čirvinskas buvo padaręs, 
imdamas vedimo laisnį su 
Kriukliene. Jis buvo prisie
kęs, kad nebuvo vedęs nė kar
tą, o dabar pasirodo, kad jis 
buvo vedęs.

—Reporteris.

Rockford, III.
P-no J. Butėno atsilankymus

šis laikotarpis dar vis tebėra 
vasaros atostogų sezonas. O 
vasaros laiku profesionalai ir 
šiaip darbo žmonės stengiasi 
pasiliuosuoti nuo stambesnių 
ir smulkesnių rūpesčių, su ku
riais kiekvienam musų tenka 
susidurti. Gražus opas, jvai\ 
rus vasariniai pasilinksmini
mai duoda progos žmogui at
sikvėpti ir nors laikinai už
miršti apie savo vargus. Gam
tos prieglobsty j mes jaučiamės 
linksmi ir laimingi ir tarsi 
jaunikliai džiūgaujame ir šoki- 
nėjame. Užmirštame net apie 
tai, kad rytoj ir vėl teks stoti 
prie sunkaus darbo.

Rugsėjo 7 d. atvyko į Rock- 
! fordą dainininkas Jonas Butė
nas, Lietuvos Operos baritonas, 

i kuris Amerikos lietuviams yra 
gana plačiai žinomas. P-nas 
Butėnas apsistojo pas Šimai
čius, kurie yra artimi jo drau
gai. Butėnas, Šimaitiene, Šir- 
vinskienė ir Anučauskienė yra 
kartu augę Lietuvoj Kelmės 
miestelyj. Tad dainininkui vi- 

i sucmet yra malonu aplankyti 
ir pasimatyti su savo jaunys
tės draugais ir kartu su jais 
prisiminti praeities laikus.

šių žodžių rašytojui visai 
netikėtai teko kartu prie vieno 
stalo su p. Butėnu pietauti. 
Prie šios progos turiu pabrėž
ti, kad turėjau daug malonumo 
arčiau su p. Butėnu susipažin
ti. P-nas Butėnas, kaip ii 
daugelis talentingų žmonių tu
ri tam tikras savybes. Su juo 
visuomet smagu yra pasikal
bėti. Jis įdomiai kalba ir mo
ka labai daug juokingų anek
dotų.

P-nas Butėnas žada Rock- 
forde dar paviešėti porą dienų, 
o paskui grįžti atgal į Chicagą 
ir ruoštis prie koncerto, kuris 
įvyks rugsėjo 24 d. Lietuvių 
Auditorijoj.—Volungis.

Summerlahd, British 
Columbia

Darbai, piknikas ir kitokie 
dalykai.

Darbai pas mus eina labai 
gerai, nes šiais metais vaisių 
derlius buvo geras ir rinka 
vaisiams yra puikiausia. Daug 
užsakymų gaunama iš visų 
kraštų, todėl vaisių skynimui 
daug darbininkų pasamdyta, 
bedarbių beveik nėra. Užbai
gus skinti vaisius apie lap
kričio menesį bus daug be
darbių, nes kitokių darbų čia 
nėra; dalis darbininkų gaus 
darbų vaisių pakavimo dirb
tuvėje, kuri dirbs beveik vi
sų žiemų, o kiti gal gaus dar
bų kasyklose ir miškuose. 
Nauja Kanados konservatorių 
vyriausybė skubiai vykina sa
vo žadėtų ekonominę refor
mų, t. visokiais budais re
mia Kanados pramonę ir su
mažina iki minimumo impor
tų. Tokiu budu Kanadoje 
pradės sparčiai plėtotis savo 
pramonė ir atsidarys naujų 
darbų visiems bedarbiams.

Dom. Exp. Station tarnau
tojai 3 rugsėjo surengė pikni
kų ant Okanagan ežero 
kranto, kaip jie vadina “kor- 
nų piknikų”, nes prabuvome 
net iki 12 vai. nakties, daina
vome sustoję apie sukurtų 
laužų, turėjome ir muzikų, 
vėliaus virėme ir valgėme 
kornus. Vietos indijonai kas
met švenčia “kornų šventę”, 
todėl ir ateiviai, vieliniai gy
ventojai, juos pasekė.

Visi poetai apdainuoja apie 
mėnesio spindulių sidabrinį 
blizgėjimų vandens paviršiu
je, bet Okanagan ežero slėnis 
paskendęs degančių miškų 
durnuose mums rodo visai ki
tokį vaizdų, nes mėnesio 
spinduliai per durnus blizga 
Okaganan ežero vandenyje 
skaidriai geltona aukso spal
va, kas daro malonaus įspū
džio žiūrėtojui — atrodo tar
si Okanagan ežeras vien auk
so bangomis putoja.

Gana įdomus atsitikimas 
buvo pas mus: vienų rytų ki
nietis farmeris išgirdo savo 
šunį lojantį vaisių sodne. Ki
nietis skubiai ėjo pažiūrėti ir 
pamatęs ką tai juodų obelyje 
skinantį vaisius pamanė, kad 
žmogus vagia obuolius ir sku
biai pranešė policijai, policija 
skubiai atvyko su ginklais ir 
koks visų buvo nustebinimas, 
kad vietoje žmogaus rado 
didelę juoda mešką, kuri ra
miai skynė skanius vaisius ir 
kimšo į savo erdvę koserę. 
Už vogimų vaisių meška ta
po nušauta, nors kailiui ne
tinka ir šiuo laiku jos nežu- 
donios, tiktai žiemą yra leista 
nušauti gavus valdžios leidi
mą.

šiomis dienomis nuo kalnų 
pradėjo slinkti daugybė barš
kančių gyvačių. Rugsėjo 2 
čia buvo užmušta net 9 gy
vatės, stačiai baugu vaikščio
ti po žoles. D idelė gyvate 
vardu “Bull” nežudomą, nes 
ji pasmaugia barškančias gy
vates. Gyvates vien peles 
gaudo, bet jeigu žmogus ją 
užmina, tai tada tiktai kanda. 
Stebėtina, kad kiaulės pagau-

na ir suėda visokias gyvates 
ir į kiaulę barškančios gyva
tės nuodai neveikia.

— G. J.' Yurk.

Sugryžo iš Lietuvos
Sekami lietuviai po labai ma

lonios kelionės sugryžo iš Lie
tuvos rugsėjo 7 d. iš Klaipė
dos gražiųjų Švedų-Amerikos 
linijos laivu Kungsholm:

Alšauskienė Amilija, New 
York.

Atkočiūnas Jurgis, Arling- 
ton, N. J.

Abakanavičius Mikas, Uni- 
versity of Detroit.

Matulevičienė Rožė, Ansonia, 
Conn.

Simaavičienė Amilija, Brook- 
lyn, N. Y.

Valančius Jonas, Detroit,
Mich.

Valantie.nė Ona, Detroit,
Mich.

Sekami pasažieriai sugryžo 
iš Lietuvos rūgs. 15 d. Švedų- 
Amerikos linijos laivu Drott- 
ningholm :

Tekle šalkevičienė, Chicago, 
III.

Robertas Smukas, Philadelp- 
hia, Pa.

Moterys Turi Išmok
ti Vartoti Magnesia

Moterims, kurias verčia vem
ti, arba turi taip vadinamą 
“rytmetinę ligą”, šis paprastas 
būdas yra tikra palaima. Dau
guma slaugių tai žino ir žy
miausi specialistai jį pataria.

Prirengkit biskutį smulkiai 
sudaužyto ledo — apie vyno 
stikliuką. Užpilkit ant viršaus 
šaukštuką Phillips Milk of Mag
nesia. Gerkit pamaži iki viską 
išgersite, arba nesmagumas 
praeis. Labai retai būna reika
linga pakartoti dožą, kad paša
linti nesmagumą viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą vemti.

Jo prieš-rugštines ypatybės 
leidžia Phillips Milk of Magne
sia suteikti greitą pagelbą nuo 
aitrumo, surūgusių vidurių, ga- 
sų. Jo švelnus, bet veikmingas 
liuosuojantis 
na reguliarį 
Vartojamas 
jis neleidžia 
dantims puti

Su kiekviena Phillips Milk of 
Magnesia bonka yra pilni nu
rodymai plačiam jo vartojimui. 
Visos aptiekos turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrų, dak
tarų patariamų per virš 50 me
tų.

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

(ApR-arsinimas)

veikimas užtikri- 
vidurių veikimą/ 
plovimui burnos, 
rukštims ėsti ir 
laike nėštumo.

INKSTAI — PŪSLE
Kenčiamieji nuo prostate 

Be peilio — Be ligoninės.
Pastebėtinas 5 0 metų senumo žolių 

ir moksliškas gydymas Dr. Schyman at
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio 
be ligonines. Nelaukite skausmų nuga
roje, puslėje, ar kojose, nuovargio, ner
viškumo, ar kitokių pavojų. Lengvais iš
mokėjimais. Bandomasis gydymas ar cg- 
zaminacija dykai iki 8 v. v., nedėliomis 
iki 2 v. po piet. Rašykite dėl nemoka
mo 5 dienų gydymosi namie. Genito- 
Urinary Dept., S-M-S Health Institute, 
1869 N. Damen Avė., Chicago.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kadrie 8902

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

CHICAGO. ILL.

IŠMOKIT DKZAININIMĄ
IV Dezaininimas ir siuvimai 

dresių moka didelę aitrą 
/TMj) Ius ralite išmokti šio re- 

rai apsimokančio užsie- 
r i ^bno i trumpa laika. Di- 
* < nl°mos išduodamos. Ka- 

iyiute dėl nemokamos 
knygelės.

MASTE R COLLEGE 
j ;'Jm. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State St„ k. Lake St. 18 fl.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, 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 išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Te!. Cravrford 5573

Antonette Dukauskienė, Cle- 
veland, Ohio.

Jonas Januševičia, Worces- 
ter, Mass.

Per Haliax, Canada
Samuelis Marksonas, Winni- 

peg, Mont.
Meisha Balkosackis, Arn- 

prior, Ont.
Chaja Malei’, Montreal.
Ir dar vienas pasažierius su 

gryžimo permitu.—Rep.

Pagelba dėl inkstų ar 
pūsles įdegimo

Inkstų ar pūslės įdegimas pagimdo tankų 
kelimąsi naktį šlapintit. Štokų miego ir abel- 
nų sveikatos silpnumų . Tas įdegimas yra 
pasėka atsiradusių deloi konstipacijos nuo
dų, ir jei tuos nuodus pasalinti iš kūno, visi 
nesmagumai išnyks. Nuga-Tone užveria savy 
vaistus, kurie nugali konstipaciją Ir tuo ap
valo sistemą nuo tų nešvarumų. Jis sude
rina ir sustiprina gyvybės jėgas, priduoda 
jums geresnį apetitų, pagerina virškinimą ir 
leidžia jums gerų nakties poilsį ir atsikelti 
ryte sustiprėjusiu ir atsigavusiu.

Nuga-Tone yra geras dėl senesių žmonių, 
kurie yra silpni ir nusikamavę, kaip ir dėl 
jaunesnių metais, kurie yra pasenę prieš 
laiką. Nė vienas neturėtų nešti menkos svei
katos naštų, kuomet jie gali gauti tokias 
geras pasekmes su Nuga-Tone. Visi medici
nos pardavinėtojai pardavinėja Nuga-Tone. 
Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų jų stake, pa
prašykit jį užsakyti dėl jus iš savo džlaberio.

(Apgarsinimas)

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį. Garsinkitės ‘N-nose’

K1

Buy gloves with what 
it savęs

Nėra reikalo moKŠtl 60c ar 
daugiau, kad rauti gera £an.tų 
košelę. Llsterine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda ai 
26c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupinU 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar k« kitv 
Lambcrt Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

Jos.F.BudrikJnc
Sumažintos Kainos

Radio, Pianų, Parlor Setų 
, ir Skalbimui Mašinų

----------------------------------------------------------------------i___________________________________________________________________________

Baby Grand Pianas vertės $1,000.00

$225
Kiti Grand Pianai nuo $350 ir aukščiau

Didelis pasirinkimas Brunsvvick Ra
dio, Victor, RCA, Philco, Majestic. 
Sparton, Zenith, Atwater Kent ir Ge
neral Motors. Jus galite gauti pas mus 
už daug žemesnes kainas negu kur kitur.

Gulbranaen Trade Mark

UPR1GHT PIANO
Grojikliai Pianai biskį vartoti, labai ge
rai atrodo ir gražiai groja tik 1 A 
tereikia įmokėti. I V

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

Brunswick Combination Radio ir Phonogra-

... ... .....................  $185

NAUJOS SKALBIMUI MAŠINOS
Thor, Maytag ir Hoover karpetų valymui mašina.

Philco Radios su Screen Grid lubomis dynamic spykeris už .
Atwater Kent modelis 60 su viskuo už ........................................
Victor su 10 tūbų su viskuo už .......................................................
Cub Radio su viskuo už .................................................................
Majestic 8 tūbų su viskuo už .........................................A..............

I

Parduodame aut Lengvų Išmokėjimų.

$72.00 
$109.00 
$109.00
$59.00 
$59.00

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

Telefonas Boulevard 4705.
Chicago, III

General Motors Radios
3343 South Halsted Street

______
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PASIJUOKĖ
Pirštaitis nemokėjo juoktis, 

arba negalėjo. Vis susiraukęs, 
išblyškęs ir piktas. Tikras pik
čiurna, žmonės sakydavo, žmo
gus be jausmų ir be sielos.

Ir niekas nežinojo, kodėl 
Pirštaitis nesijuokia, kai kiti 
juokiasi; kodėl susiraukęs, kai 
kiti linksminasi; kodėl be ūpo 
ir be jausmų. Tiktai jisai te
žinojo ir niekam nė žodžio ne
sakė, klausiamas visuomet ty
lėjo ir dar labiau susiraukda
vo.

Pirštaitis gyveno kaip pride
ra vidutiniam piliečiui: dirbo, 
valgė ir miegojo. Niekam ne
skolingas ir niekam nenusikal
tęs, nieko nenuskriaudęs. Gal 
būt pats save tai jisai dažnai 
nuskriaudė, o gal ir ne; — gal 
jisai buvo savotiškai susirau
kęs ir užtai laimingas. Lai
mingas savo susiraukusiam 
veide ir paslaptingoj sieloj.

Viena diena Pirštaitis dar c c

labiau susiraukė, jo veidas dar 
labiau aptemo. Atsigulė ir ty
li. Apsirgo — susirūpino na
miškiai — reikia kunigo. Pa- 
šaukim daktarą, siūlėsi pažįs
tami, jisai sunkiai serga, be 
daktaro nė graborius neima...

Pirštaitis tylėjo. Jo krutinę 
slėgė sunkus skausmai — tai 
buvo lengva pamatyti visiems. 
Reiškia, susiraukęs žmogus 
baigia savo susiraukusias die
nas.

Kunigas atėjo ir maldas at
kalbėjęs išėjo. Daktaras apžiu
rėjo ir, šiek tiek suraminęs, 
namiškiams pranešė, kad nėra 
•vilties...

O kai namiškiai pradėjo tei
rautis, kur jo pinigai ir kiek 
apdraudos turi, tai Pįrštaičio 
veidas prašvito ir jisai pirmą 
kartų visiems matant prasi
juokė. Ir mirė... —Mat.

Kokias aįftaygumo priemones 
žmogus neišgalvotum, gyveni
mas vis tik yra gudriausias už 
patį gudriausią. Yra surastas 
būdas, kad ir be degtukų gali
ma bus ugnies gauti. Išradi
mas tuo tarpu naudingas tik 
rūkytojams. Vienam chemikui 
pavyko sudaryti tokį skystimą, 
kuriuo pamirkytas papiroso 
galas, brūkštelėjus į kokį daik 
tą užsidega gryna, 
nim
kiančiu c

Lietuviški Rekordai
10 colių, 75 centai

Budriko Radio 
Orkestrą

16173 Vakar-vakarėlį ir Čigonai, 
M. Juozavitas

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

16152 Pasaulis stovi ir Man tik 
rodos, A. Vanagaitis

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

Lietuvių Polka ir Pasaulio Polka, 
šokių Orkestrą

Nakties sapnai, šokis ir Gegutės Polka, 
Šokių Orkestrą

Amatininkų Mazurka ir Po puotai 
Šokis, Šokių Orkestrą

Vėjo Vairas ir Vilniečių Mazurka, 
Šokių Orkestrą

Budriko Radio
Valandos

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

— ir —
Ketvergais iš Stoties WHFC.

1420 kyl.
Nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

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

Tel. Boulevard 4705

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

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

Kai išdžiuvo pieva 
žalioji 

_____________ \

Karšta žemelė sunkiai alsavo 
ir vandens laukė, žalios žolės 
nuvyto ir pageltonavo. Visi gy
vi daiktai verkte verkė: van
dens, vandens!

II
Petras Smilgevičius išsitrau

kė iš kišeniaus bonką ir išgėrė 
visą trimis gurkšniais. Jei 
karšta, tai alus kenkia, — ji
sai šitą teorijų senai buvo iš
bandęs ir patikrinęs praktiš
kais eksperimentais. Jei sau
lės spinduliais apsvaigintus 
žmones degtinė £ydo, tai deg
tinė turi būti geras vaistas 
karščiams užėjus.

III
Elzbieta, Petro tikra drau

gė visokiuose atsitikimuos'e, ir
gi prakaito kančias degtino 
gydėsi. Ir jiedu, aiškiai pasa
kius, vaistų veikmę gan grei
tai pajuto. Vieton prakaito jų
dviejų kūnai pradėjo išdirbi
nėti savo rūšies magnetiškus 
spindulius, iš kurių paskui su
sidarė gyva meilė su visais jos 
atributais ir pašaukimais'.

IV
Vakare lietus pagirdė ištroš

kusių žemelę ir visus gyvus 
daiktus.

Kai oras atvėso, tai Petro ir 
Elzbietos kūnuose degtines jau 
nebebuvo, jųdviejų dvasios jau 
susiraukė ir gyva meilė kaž
kur išlėkė...

V
Tu, žiulike, prigavai ma

ne, o dabar tyli kaip žemę par
davęs... Nedovanosiu! Ne!

—Tylėk, ko čia dabar bliau
ni. Viskas bus gerai.

VI
. Vanduo atgaivino ir žoles' ir 
visus gyvus daiktus. Petras at
vėso, o Elzbieta nusiramino. 
Laikas visokias žaizdas užgy
do... —Mat.

ĮVAIRENYBĖS
Nereiks degtukų

Dektukas būtina kasdienio 
I gyvenimo reikmenė. Daugiau
sia dektukų suvartoja rūkyto
jai. Dektukų biznis —vienas 
pastoviausių ir pelningumo at
žvilgiu labiau patikrintas biz
nis. Beveik visam pasauly šitas 
biznis švedų rankose, taip va
dinamo Kriugerio koncerno. 
Be dektukų yra ir kitų ugnies 
įžiebiamųjų priemonių, bet 
Kriugerio koncernas gaudamas 
monopolinę arba išimtinę teisę 
tik jam vienam dektukus ga
minti, apsidraudžia nuo paša
linių ugnies įžiebimo priemo
nių konkurencijos. Sakysime, 
musų karste nuo degtukų mo
nopolio įsigaliojimo dienos vi
sos su degtukais konkuruojan
čios priemonės apdedamos mo
kesčiu. O mokestis labai dide
lis.

švaria ug 
nesukeldamas jokių dvo- 

dujų kaip degtukas, 
šitą išradimą nupirko stambus
papirosų fabrikas, kuris netru- 

popi-kns ir išleis naujoviškus 
rosus.

Keista upė

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Vardu «894

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Prospect 21Q2

| J. N. Zewert & Co.

1 5339 S. Central Avė.
Į S. E. Cor. Archer and Central
| TeL Proepect 8759

ŠIOS PAPRASTOS TAISYK
LĖS PALENGVINS DANTŲ 

DYGIMĄ

salietros tiesiog iš čili, buvo 
priverstos • ieškoti kitų būdų 
salietrai gauti. Buvo sugalvoti 
keli budai salietrai gaminti iš 
oro. Vokietijoj atsirado milži
niški fabrikai salietrai iš oro 
gaminti, čili salietros ekspor
tas žymiai sumažėjo 1927 m. 
Salietros muitas padengė tik 
17% čili valstybės biudžeto. 
Dabar eina smarki konkurenci
ja tarp natūralios čili salietros 
ir gaminamos iš oro. Konku
rencija yra žalinga abiems pu
sėms. Todėl Paryžiuj vedamos 
derybos abiejų pusių intere
sams sutaikyti. Galimas daik
tas, kad netrukus susidarys 
pasaulinis sindikatas iš Čili ir 
Europos salietros pramoninin
kų, kurių rankose atsidurs pa
sauline salietros monopolija.

[“T.”]

’ NAUJIENŲ ’

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

*

pon. Saliętosfeksportas kas
met didėjo. 18n() m. buvo iš
vežta jau 62,000 tonų, 1900 m. 
— pusantro milijono, o pasku
tiniais prieš karų metais — be
veik trys milijonai tonų. Ma
tydama tokį nepaprastą saliet
ros eksporto augimų, čili val
stybė sumanė iš to gerai pasi
naudoti. Kadangi ji turėjo taip 
sakant pasaulinę salietros ga
mybos monopoliją, tai uždėjo 
muitą ant išvežamosios saliet
ros. Tas muitas duodavo tiek 
daug pajamų, kad čili piliečiai 
buvo atleisti beveik nuo visų 
mokesčių, nes salietros muitas 
padengdavo kuone visas val
stybės iždo išlaidas. Taip an
tai, 1916 m. salietros muitas 
sudarė keturias penktąsias da
lis visų biudžeto pajamų. Bet 
į karo pabaigų dalykai pablo
gėjo. Kadangi salietra yra bū
tinai reikalinga sprogstamoms 
medžiagoms gaminti, tai dau
gelis kariaujančių valstybių, 
kaip antai Vokietija, Austrija 
ir kitos, negalėdamos gauti

dalis jau įvyko, o kai dėl ant
rosios — tai paaiškės po 1500 
metų. ♦

Čili salietros 100 metų 
. jubiliejus

Kai 16-to amžiaus pradžioj 
ispanai veržėsi į pietų Ameri
ką ieškodami visur aukso, 
jiems nei į galvą neatėjo, kad 
ten yra turtų, brangesnių už 
miksą ir sidabrą. XVIII amž. 
pabaigoj portugalas Negrei vos 
pirmutinis rado salietros lau
kus, tačiau dar tada niekam 
nebuvo žinoma jų nauda. 1810- 
1812 m. atsirado pirmi saliet
ros fabrikai, bet didelės reikš
mes jie. neturėjo. Tik kai pa
aiškėjo, kad salietra yra dide
lė trąša, prasidėjo čili saliet
ros eksporto ir pelno gadynė. 
Lygiai prieš 100 metų, t. y. 
1830 m., buvo išsiųstas pirmas 
laivas su 850 tonų salietros, 
kaip trąšų, į šiaurės Ameriką. 
Tais pat metais Čili salietrą 
pradėta eksportuoti ir Euro

Prižiūrėk kūdikio maistą dan
tims dygstant. Nepermaitink 
jo. Dabok jo skilvį ir vidurius 
ir prie pirmo ženklo gasų ar 
konstipacijos, duok jam kelis 
lašus nekenksmingos, skanios 
Fletcher‘s Castoria. šios pa
prastos taisyklės padaro leng
vą dygimą dantų milionams kū
dikių — ir motinoms taipgi. 
Per virš tris dešimt metų Gas- 
toria visur buvo patikima pa- 
gelbininkė motinai. Ji nurami
na neramius, piktus kūdikius 
ir juos lengvai ir greitai užmig
do — o kad ji yra grynai aiiga
lų, tai jus galite duoti ją taip 
tankiai, kaip būna reikalo. Ji 
atlieka ricinos aliejaus darbą 
geriau ir daug švelniau. Del 
jūsų apsaugos, bonkutė tikros 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą.

(Apgarsinimas)

geo-
He,-

25 metus garsus 
tyrinėtojas Sven

Garsinkitės “N-nose”

že-

ki-

Prieš 
grafas 
din, per savo pirmųjų kelionę 
Lop-Nor srityse, Turkestane, 
rado Tarimo upę ir ežerą. Tuo 
tarpu senas, prieš 16 amžių 
sudarytas, kinų žemėlapis ro
dė, kad upė ir ežeras turėtų 
būtį visai kitoj vietoj, būtent 
šiaurinėj Lop Noro provincijos 
daly. Iš to kiti geografai, pa
tikrinę Sven Hedino radinį, nu
sprendė, kad senovės kinų 
mėlapis esąs klaidingas.

Bet Sven Medinas, gerai 
tyręs apylinkes, priėjo visai
tos išvados. Būtent, jis paskel
bė, kad Tarimo upe ir ežeras 
kas 15 šimtų metų keičia savo 
vietą ir todėl po kiek metų vėl 
ši upė pasisuksianti į šiaurę. 
Tai buvo prieš 25 metus. Tada 
toks Sven Hedino pranašavi
mas atrodė visai neįtikimas. 
Tačiau dabar pasirodė, kad 
Sven Hedino spėjimas buvo tei
singas. Tarimo upės žiotys ir 
ežeras dabar yra per 600 kilo
metrų nuo tos vietos, kur bu
vo prieš 25 metus, kai ją pir
mų kartų Medinas buvo 
Ar ji po 1500 metų vėl 
i savo senų vietą, galės 
tyti tik tolimi musų

radęs, 
sugrįš 
pama- 
ainiai.

Tuo būdu pirmoji pranašavimo

Elgin,, Amerikoj darytas 
laikrodis... geriausias ir 
tikriausias iš visų. Mes 
turime didelį pasirinkimą 
Elginų dėl vyrų ir mo
terų, 
yra 
nam

Parduodam
— kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių musų 
speciališkumas.

Pritaikome akinius dėl kiekvieno. 
Didelis pasirinkimas deimantų ir 

auksinių daiktų.

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A. KAZAKAUSKAS

2045 W. 35th St.
Prie pat Archer Avė.

CHICAGO

už kainas, kurios 
prieinamos keikvie- 
kišeniui.

ant išmokėjimo arba cash

PADARANT IR LAIKANT
DRAUGUS
— yra biznio pasisekimo 

paslaptis"
sako

GEN. SAMUEL
McROBERTS

Chatham Phenix National 
Bank ir Trust Kompanijos 

Komisijos Pirmininkas
Armour ir Co., American Sugar 
Refining Co., National Surety Co., 
Kansas City-Southern Railway 
direktorius; Brig. General A. E. F.

"'Padarant ir laikant draugus, draugišku 
ir naujausio laiko naudingumu yra biznio 
pasisekimo paslaptis. Si aksioma yra 
Chatham Phenix National Bank ir Trust 
Kompanijos progrese vadaujanti jėga. Ir 
matomai tai yra vadaujanti jėga jūsų 
biznyje — kaip parodyta iš Jūsų naudo
jimo tlltra Violet Ray ‘Spraginime9 Lucky 
Strike tabakuose.

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

It’s toasted
Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knitejlmus—prieš kosulį

Sutinkąs su savo politika faktų įrodymais publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė Gen. Samuel McRoberts pereit pasižymiejusių asmenų- 
raportus, kurie liudijo LUCKY STRIKES pagarsėjusį Spraginimo Metodą. Generolo McRoberts pranešimas yra pirmyneiga.

• s @ 1930. The American Tobacco Co.. Mfra.l
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KOKIA PADĖTIS SUSIVIENIJIME

Po to, kai buvo iškeltas aikštėn “prezidento? Ba
cevičiaus laiškas, išdėstąs “progresyvių“ planus Susi
vienijimui Lietuvių Amerikoje suardyti, tai bolševikai 
tarytum “štymo“ neteko. Pradžioje jie truputį pasiko- 
liojo, bet dabar jau aptilo. Vieša agitacija už steigimą 
“darbininkiško Susivienijimo“ beveik pasiliovė. Ką Mi- 
zaros su Bacevičiais daro slaptai, sunku pasakyt, bet 
karingų bolševikiškų manifestų laikraščiuose jau ku
ris laikas nepasirodo.

Atrodo, kad Susivienijimo skaldytojai patys išsi
gando savo drąsos, pamatę, kad visas jų pasalingo są
mokslo smulkmenas patyrė plačioji visuomenė.

Bet labai smarkauti jie ir neturi pamato. Iš SLA. 
seimo bolševikai buvo už triukšmo kėlimą pašalinti. 
Teisme jie keletą kartų prakišo. Užsimojimas atitrauk
ti nuo SLA. kaip galint daugiau kuopų, kad iš jų pas
kui sudarius naują organizaciją, duoda taip pat men
kų rezultatų. Komunistai prie to neprisipažįsta, bet ve 
ką rašo “Tėvynė“ po neseniai įvykusio Pildomosios Ta
rybos suvažiavimo:

“Smagu pranešti SLA. narių žiniai, kad iš 
SLA. Sekretoriaus pranešimo paaiškėjo, kad tik 
keliolika kuopų belikę, kurios savo mokesnių Cent
rui neprisiuntę už tris mėnesius. Tarpe tokių kuo
pų yra tik trys didesnės kuopos, o visos kitos yra 
mažytės su keliais ir keliolika narių. Bet ir tose 
didesnėse kuopose ištikimieji konstituciiai nariai 
prirengia persiorganizavimo darbą ir jos artimoj 
ateity persiorganizuos. Keliolikoje persiorganiza
vusių kuopų yra belikę su bolševikiškomis sauva- 
lingomis valdybomis tik nežymi dalis narių. Net 
bolševikų drutvietėmis skaitytų kuopų didžiuma 
narių perėjo prie persiorganizavusių kuopų su jų 
naujomis valdybomis priešaky.“
Tas kuopas, kurios bėgy trijų mėnesių neužsimo

kėjo duoklių į Centrą, Pildomoji Taryba nutarė pa
skelbt suspenduotomis. Ir Pildomoji Taryba negalėjo 
kitaip pasielgti, nes SLA. konstitucijos skyrius 12, par. 
1 aiškiai sako:

“Kuopa, neužsimokėjusi apsaugos ar kitokių 
mokesčių, prigulinčių Susivienijimui, už tris mėne
sius, skaitosi (ipso f acto) tuo pačiu suspenduota, 
ir visi tos kuopos nariai ir jų pašelpgaviai pertai 
nustoja visų Susivienijimo naudų.“
Kada konstitucijoje šitaip pasakyta, tai SLA. vir

šininkams nepalieka nieko daugiau, kaip paskelbt kuo
pas, neatsiteisusias su Centru per tris mėnesius, su
spenduotomis ir jų vietoje įsteigti kitas kuopas arba 
paraginti jų narius, kurie nori pasilikti organizacijoje, 
kad jie prisirašytų prie vienos arba kitos jau gyvuo
jančios kuopos.

Del šitų kuopų suspendavimų, žinoma, bus pražu
dyta Susivienijimui tam tikra dalis narių, bet veikiau
sia ne perdaug didelė. Kartą “Naujienos“ išreiškė nuo
monę, kad bolševikams vargiai pasiseks ištraukti iš 
SLA. daugiau kaip vieną tūkstantį narių. Šitą musų 
nuomonę dabar patvirtina ir oficialis SLA. organas, 
kuris rašo:

“Sprendžiant iš dabartinės padėties SLA. kuo
pose, spėjama, kad vargiai bus viršaus tūkstančio 
tokių SLA. narių, kurie nemokėdami mokesnių į 
Centrą išsibrauks iš Susivienijimo.“
Taigi bolševikų “ofensyvas” prieš SLA. galų gale 

pavirs tuščiu burbulu.

FAŠIZMO LAIMĖJIMAS VOKIETIJOJE

Visi laikraščių korespondentai savo telegramose iš 
Vokietijos pranašavo, kad reichstago rinkimuose lai
mės kraštutinės partijos, fašistai ir komunistai. Šitie 
pranašavimai išsipildė didesniam laipsnyje, negu kas 
nors galėjo tikėtis.

Rinkimuose, kurie įvyko Vokietijoje pereitą sek
madienį, fašistai beveik dešimtį kartų padidino savo 
atstovybę reicho (valstybės) parlamente! Pirma jų bu
vo reichstage tiktai 12, o dabar tapo išrinkta 107. Tai 
yra tur-but vienintelis parlamentų istorijoje atsitiki
mas šitokio partijos pasisekimo balsavimuose. Fašistai, 
arba “nacional socialistai“, kaip jie Vokietijoje vadi

Užsisakymo kaina:
Chicagoj© — paStu:

Metams ..............    $8.00
Pusei metu ............................ _ 4.00
Trims mėnesiams ___________2.00
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nasi, dabar bus antra sulig atstovų skaičium partija 
Vokietijos reichstage.

Nepaprastai didelio pasisekimo šiuose balsavimuo
se turėjo taip pat ir kraštutinė kairioji partija, komu
nistai. Jie pravedė į naująjį reichstagą 76 atstovus, vie
toje 54 senamjam reichstage, t. y. padidino savo atsto
vybę beveik 43 nuošimčiais. Komunistų partija dabar 
užims reichstage trečią vietą.

Pirmą vietą išlaikė socialdemokratai, kurie turės, 
rodos, 143 (vietoje 152) atstovų. Ketvirtą vietą — ka
talikų Centras, pravedęs 68 atstovus, kas reiškia 7 
naujų mandatų laimėjimą.

Visiškai pralaimėjo vidurinės (liberalinės) parti
jos. Buvusioji demokratų partija, kuri dabar vadinasi 
“valstybės partija“, gavo tik 20 vietų parlamente; liau
dies partija — tik 29 atstovus. Kiekviena jų prakišo 
kone pusę savo atstovų. Konservatoriai taip pat neteko 
beveik pusės savo atstovų: vietoje netoli astuonių de
šimčių atstovų, jie pravedė šį kartą tik 41.

Šitokio “perversmo“ rinkimuose Vokietija dar nė
ra pergyvenusi. Jisai visų pirma liudija apie labai di
delį žmonių nepasitenkinimą Vokietijoje. Tą nepasi
tenkinimą iššaukė sunkus ekonominis krizis, kurio pa
sėkoje Vokietija šiandie turi daugiau kaip 3 milionus 
bedarbių. Antras nepasitenkinimo šaltinis tai parla
mentinių partijų nesugebėjimas išspręsti svarbiuosius 
valstybės klausimus.

Buržuazinės vidurio partijos prieš kiek laiko užsi
spyrė pravesti eilę finansinių “reformų“ valstybės biu
džetui sutvarkyti. Tų “reformų“ prasmė buvo padidinti 
mokesnius beturčiams ir apkapoti pašalpas bedarbiams. 
Kadangi šitokiems sumanymams socialdemokratai pa
sipriešino, tai katalikų Centras, demokratai ir kapita
listinė “liaudies“ partija ryžosi išėsti socialdemokra
tus iš valdžios. Jos sudarė bloką su dešinesnėmis gru
pėmis ir bandė ant žut-but pravesti reichstage savo 
“reformas“. Kai reichstagas jas atmetė, tai valdžia pa
leido reichstagą ir ėmė kraštą valdyt prezidento Hin- 
denburgo dekretais. Už tai partijos, iš kurių buvo su
lipdyta ta valdžia, buvo spaudoje pramintos “Hinden- 
burgo bloku“.

Rinkimų kampanijoje visos valdiškų partijų pa
stangos buvo atkreiptos prieš socialdemokratus, ku
riuos tuo pačiu laiku aršiausiai atakavo ir fašistai su 
komunistais.

Kas gi išėjo iš tos kovos? O gi išėjo tas, kad “Hin- 
denburgo blokas“ subyrėjo į šmotus. Tik viena to blo
ko partija — katalikų Centras — išvengė sumušimo; 
visi gi jos talkininkai,'kaip aukščiaus minėjome, pra
žudė kone 50 nuošimčių savo balsų ir atstovų. Svar
biausias “Hindenburgo bloko“ oponentas, socialdemo
kratai, kurie buvo atakuojami iš visų pusių, prakišo 
tik keletą atstovų ir vistiek pasiliko galingiausia par
tija parlamente ir šalyje. Užuot sunaikinusios socialde
mokratus, valdiškos partijos sunaikino save ir priren
gė dirvą negirdėtam parlamentarizmo priešų pasiseki
mui.

Dabar jau ir patys Vokietijos liberalai mato, kad 
užsimojimas sutriuškinti socialdemokratiją stato į pa
vojų respubliką. Respublikai išgelbėti nuo fašistiškos 
diktatūros pasilieka vienas kelias tai — ieškoti viduri
nių partijų susitarimo su socialdemokratais.

Taigi po šitų rinkimų, kuriais Vokietijos buržuazi
ja norėjo galutinai užkirsti socialdemokratams kelią į 
valdžią, socialdemokratai gal bus pakviesti atsistoti 
valdžios priešakyje! Jeigu jai rupi išgelbėti respubliką.

Kitas gi pasirinkimas tai — pavesti valdžią į fa
šistų rankas.

Apžvalga
——— H

VALDŽIOS BATAS LIETU
VOS UNIVERSITETUI

Ponas Smetona netvirtina prof, 
V. Biržiškos

Sulig Voldemaro-Smetonos 
valdžios perfabrikuoto Lietuvos 
Universiteto statuto, kuriuo 
prezidentas ir švietimo minis- 
teris kišasi į Universiteto au
tonomiją, Un-to senatas patie
kė p. Smetonai patvirtinti pro
fesorių sąrašą, ir štai “L. Ž.” 
rašo:

“Rektorius prof. Čepinskis 
dėl nepatvirtintų profesorių 
spaudos atstovams pareiškė štai 
ką:

—Respublikos prezidentas su 
keliomis išimtimis patvirtino 
profesorių sąrašą taip, kaip jis 
Universiteto senato patvirtinti 
buvo įteiktas. Išimtys liečia 
(dar neišspręstos) istorijos 
ord. prof. J. Yčą, Teisių fakul
teto ord. prof. V. Biržišką, to 
paties fakulteto eksr. ord. prof. 
A. Rimką, šalčių, evang. fak. 
Beblavy, techn. fa kult Šimo- 
liūną, doc. A. Tumėną ir A. Ta

mošaitį. Taip pat neišspręstas 
klausimas Techn. fakult. ekstr. 
ord. prof. Mošinskio. Reikalau
jama papildomi daviniai ir pa- 
aškinimai. Visa tai atlikta bus 
šiomis dienomis, ir tikimės, 
kad p. Prezidentas sutiks iš 
naujo peržiūrėti profesorių są
rašą”.

Smetona netvirtino profesorių 
ne mokslo, bet savo asmeniš

kais išrokavimais

“Rektorius Čepinskis, savo 
mintis detalizuodamas, dėl ne
patvirtinto prof. V. Biržiškos 
pasakė, kad V. Biržiška esąs 
kvalifikuotas profesorius, ir be 
jo apseiti universitetas negalįs. 
Prof. V. Biržiška esąs veiklus, 
išdirbęs universiteto reguliami- 
ną, tvarkąs universiteto biblio
teką, kurios reikšmė Universi
tetui esanti labai didelė, bet ki
lęs klausimas, kodėl vienas į- 
žymiausių Lietuvos bibliografų 
mokąs teisę.

Taip galį pasitaikyti. Ir ma
no specialybė, sako prof. Če
pinskis, fizinį chemija, o kelis 
metus Lietuvos universitete aš 
mokiau fizikos; ir vadovėlius 
išleidau”.

Kas nuo ik Smetonos atlieka, 
tai vėl p. Šakėmis sprendžia

“L. ž.” praneša, kaip švie-r 
timo ministeris p. Šakenis atsa
kė:

Pirmiausia ministeris buvo 
paklaustas *del prezidento nepa
tvirtintų profesorių.
—Su profesoriais ir docentais 

reikalas baigtas, 
—sako šviet. ministeris.

—Naujame statute pasaky
ta, kad prezidentas skiria pro
fesorius ir docentus, o privat
docentus tvirtina švietimo mi
nisteris.

—Ar nėra vilties, —klausia 
“L. Ž.” bendradarbis, — kad 
prezidentas profesorių sąrašą 
dar peržiūrės?

—Tas pareis nuo prezidento.
—Kaip bus su prof. V. Bir

žiška?
—V. Biržišką sutiktų skirti 

ekstraordinariniu profesorių, 
bet Universitetas iš naujo turi 
jį pristatyti prezidentui. Tas 
liečia ir kitus.”
Vienintelė sritis, į kurią val
džia nedrįsta kištis, yra kleri

kalizmo reikalai
Korespond. paklausė p. Ša- 

kenį:
—Kaip bus, p. ministeri, su 

Teologijos Filosofijos fakulte
tu?

—Teol. Filosofijos fakulte
tas pasilieka laikinai veikti se
nuoju statutu. Mat, dabar už
sienio reikalų ministerija dėl 
Teol. Filos. fakulteto veda de
rybas su Vatikanu. Spėjama, 
kad derybos baigsis ligi kalen
dorinių naujų metų. Tada tu
rės būti išleistas įstatymas 
Teol. Filos. fakultetui tvarkyti.

Senieji Teolog. Filos. fakul
teto profesoriai pasilieka se
nąją tvarka, bet jei Teolog. Fi
los. fakultetas norėtų pasi
kviesti naujų profesorių, tai 
tuos naujuosius profesorius tu
rėtų tvirtinti prezidentas.

Vadinas, perspėjimas apie 
batą ant Lietuvos universiteto 
išsipildė. Tasai batas tik kuni
gų biznio nepasiekė.

NEGRAŽU VYLIOTI ŽMONES 
TEN, KUR JIE PATYS 

SARMATIJASI

Chicagos marijonų laikraščio 
specas Morkus siūlo keletą bū
dų, kaip pritraukti į žmones į 
bažnyčią. Pripažindamas, kad 
daugelis žmonių stačiai sarma- 
tijasi eiti į bažnyčias ir išpa
žinties, jis siūlo tokį būdą:

“Tokiems galijna patart, kad 
gali nueit ar nuvažiuot į kitos 
apielinkės bažnyčią, kur žmo
nės ir kunigai nepažysta, arba 
gali nueit į kitataučių katalikų 
bažnyčias, kol apsipras eit į 
bažnyčią ir gaus drąsos, pasiro
dyt, viešai savo apielinkėje.

Taipgi gerai butų išspaus- 
dint tokius lapelius-kvieslius į 
bažnyčią ir kaip kada nusiųsti 
neinantiems. Klebonai galėtų 
paskelbt bažnyčiose ypatingus 
pakvietimus neinantiems ateit 
j bažnyčią, kurios katalikai pa- 
sitakius progai praneštų tiems 
neinantiems. Ir da kitokių bū
dų galima rast, kad paveikt į 
neinančius į bažnyčią katali
kus, kad jie pradėtų nueit”.

Liepti žmonėms paslapčiomis 
vaikščioti j svetimtaučių baž
nyčias, jau yra neetiškas dar
bas, bet kvietimas skelbti baž
nyčiose neeinančių į bažnyčias 
sąrašus, ir siundyti juos kata
likais, yra nedaugiau ir nema
žiau, kaip inkvizicijos prakti
kos atgaivinimas.

DABAR IR PRIEŠ / 
25 METUS

Besirengiant prie Vilniaus Sei
mo sukaktuvių apvaikščiojimo

Kiek panašumo yra tarpe pa
dėties Lietuvoje 1905 metais ir 
dabar, liudija ištrauka iš “Vil
niaus žinių” rugpiučio 17-30 
dienos numerio, 1905 metų, 
kur vienas Rainio Vargdienis 
rašė:

“Nemažai kenkia mokrio 
šviesos praplatinimui netikusi 

valdžia ir didele administraci
jos sauvale... nėr žodžio ir są
žinės liuosybės... Ponams leis
ta susirinkimai daryti ir pra
kalbas turėti, o sodiečiams ne
galima susirinkti pasimokinti... 
Užginti ne tik politiški, bet ir 
moksliški pasikalbėjimai... Jei
gu policija pastebi kurį iš so
diečių šiek tiek šviesesnį, tai 
dienomis ir naktimis tokį ser
gsti ir vadina socijalistu, kurs
tytoju... ik išgabena tokį “kurs
tytoją”.

Daug talentuotų ypatų pa
kliuvo į karę... neištikimus 
kurstytojus išsiuntė į Sibirą, o 
kiti bijodami karės ir Sibiro 
i užsienį išmovė. Tai švieski- 

E. T. A. Hoffman Vertė J. Pronskus '!

Velnio Eliksyras |
(Tęsinys)

Aureliją pamačius lyg spin
dulys įsiveržė į mano krutinę 
ir uždegė visus slaptinguosius 
troškimus, maloniausi ilgesį, 
širdingiausios meilės rykavimą. 
—Visa, kas ligi tol širdies“ gel
mėj lyg iš tolimų tolybių ai
dėjo, ji pašaukė į gyvenimą. 
Patsai gyvenimas tik dabar 
man patekėjo spalvotas ir 
skaistus, nes visa, kas buvo 
pirma, likosi šalta, mirę, tam
sioj nakty nugrimzdę. — Ji bu
vo ta pati, ji, kurią aš anuo- 
kart klausykloj mačiau stebuk
lingame apsireiškime. Jos tam
siai mėlynų akių liūdnas, kūdi
kiškai maldingas žvilgsnis, 
švelnutės lupos, lyg maldoj 
truputį palenkta, galva, aukš
tas, grakštus nuaugimas, ji bu
vo ne Aurelija, ji buvo pati 
šventoji Rozalija. —

Net lazurinė šalę, kurią Au
relija buvo permetusi viršum 
tamsiai raudonų rūbų, fantas
tingai susikvaldavusi visai bu
vo panaši tam rubui, koki dė
vėjo šventa Rozalija aname 
paveiksle ir ana nepažįstamoji 
laike vizijos. — Ką reiškė ba- 
ronesos derlingas“ grožis prieš 
Aurelijos dangišką meilės“ ke
rėsi. Visa, kita aplinkui apte
mo, tik ją vieną temačiau. Ma
no sujudimas negalėjo drauge 
esantiems likti nepastebėtas. 
“Kas tamstai pasidarė, gerbia
masis pone! prišoko baronas: 
tamsta išrodai nepaprastai su
judęs.” šie žodžiai atvedė ma
ne į save, taip, tą momentą pa
jutau savy gimstant viršžmo- 
giškas pąjėgas, niekuomet dar 
nepatirtą pasiryžimą visa nu
galėti, nes ji turėjo mano ko
vos užmokesnis.

““Velykite sau laimės, ponas 
barone: sušukau, lyg bučiau 
netikėtai dvasios pagautas — 
tarpe musų šiuose mūruose, vai
kščioja šventoji, ir greit palai
mingoj skaistybėj atsidarys 
dangus, ir ji pati, šventa Roza
lija, apsupta šventų angelų, at
siųs paguodą ir palaimą nuže
mintiems, kurie jai melsis su 
tikėjimu ir meile. — Girdžiu 
gimnus skaisčiųjų dvasių, ku
rios ilgisi šventosios ir ją pa
čią giedančią, iš šviesių debe
sių be,nuskrendančių. Matau jos 
galvą, spinduliuojant dangiškos 
skaistybės glorijoj, pakeltą į 
šventųjų chorą, kuriuos ji ma
to savo akimis! Sancta Rosa- 
lija, orą pro nobis!”

Akis į dangų pakėlęs, rankas 
maldingai s'udėjęs susileidau 
ant kelių, ir visi pasekė mano 
pavyzdį. Niekas manęs po to 
daugiau nebeklausė, netikėtą 
mano įkvėpimo išsiveržimą nu
tarė buvus kokia nors inspira
cija, taip kad baronas ištikrų- 
jų nutarė užpirkti miesto di
džiojoj bažnyčioj prie šventos 
Rozalijos altoriaus atlaikyti 
mišias. Šiuo budu puikiai iš
sigelbėjau iš sumizgimo, ir vis 
labiau ryžausi visa išdrįsti, ka
dangi dalykas lietė užvaldyti 
Aureliją, be kurios mano paties 
gyvenimas nebeturėjo vertės. 
—Baronesa rodėsi esanti nepa
prasto ūpo, jos žvilgsniai sekė 
mane, bet kai tik aš nesivar

tės... sodiečiai!
Trečia priežastis, dėl kurios 

žmonės tamsume skęsta, tai 
mažai rūpestinga kunigija... 
daug kunigų kartu su biuro
kratija šnairiai žiuri i tuos, 
kurie nori šviestis... Daug yra 
kunigų baimės apimtų, kad so
diečiai šviesdamiesi netaptų 
socijalistais ir ateistais, skelbia 
iš sakyklos apie ““bedievius-cici- 
listus”. Apie tai visose Seinų 
vyskupijos bažnyčiose buvo pa
skelbtas aplinkraštis... Nema
žai sulaiko nuo laikraščių neti
kusi krasa... vieną kartą ne
gauni nieko, kitą net kelis nu
merius vienkart, o kaikada ir 
visai dingsta (laikraščiai)...” 

žydamas į ją pažvelgiau, jos 
akys pradėdavo klaidžioti, šei
myna suėjo į kitą kambarį, aš 
nusiskubinau į sodną ir bėgio
jau alėjomis, dirbdamas ir ka
riaudamas su tūkstančiais pa
siryžimų, idėjų, planų savo bu
simam gyvenimui dvare. Jau 
buvo vakaras, pasirodė Rein- 
holdas ir pasakė, kad barone
sa, perimta mano maldingo į- 
kvėpimo, norinti su manim pa
sikalbėti savo kambary. —
Baronienė priima Medardą už 
savo meilužį Viktoriną ir su se
nu pasitikėjimu jam atsiduo
da.— Bet pamišėlis Hermoge- 
nas nujaučia Medardą esant 

' veidmainiu
Man įėjus j baronesos kam

barį, ji atėjo keletą žingsnių 
man priešais, pagriebė mane už 
rankos ir stačiai į akis žiūrė
dama sušuko: “Ar tai galima 
—ar tai galima —Ar tu esi 
Medardas, Kapucinų vienuolis? 
—Bet balsas, figūra, tavo akys, 
tavo plaukai! Kalbėk, arba aš 
pražūsiu iš baimės ir abejo
nės”. —Viktorinas! prašnibž
dėjau patylomis. Ji mane, ap
kabino su laukiniu siautuliu 
nesuvaldomos aistros — mano 
gyslose užvirė kraujas, iš ne
apsakomo smagurio ir bepro
tiško pasimėgimo aptemo są
monė; bet ir nusidedamas visa 
siela buvau Aurelijai atsidavęs 
ir tik jai tą akies mirksnį, su
laužęs savo priežadą, aukavau 
savo sielos išganymą.

Taip! Taik Aurelija gyveno 
many, jos buvo pilnos visos ma
no mintys, ir vis tik mane šiur
pas paėmė, pamanius, kad ją 
vėl pamatysiu, kas turėjo į- 
vykti tą patį vakarą laike va
karienės. Man rodėsi, kad jos 
maldingas žvilgsnis pamatys 
mano mirtingą nuodėmę, ir kad 
aš pastebėtas ir sunaikintas 
nugrimsiu gėdoj ir pagedime,. 
Taip pat negalėjau išdrįsti tuo
jau po tų momentų baronesą 
matyti, ir visa tai privertė ma
ne, prisidengiant maldos parei- 
ga^-pasilikti savo kambary, kai 
Mivau pakviestas vakarieniau
ti. Kelios dienos“ tetruko, kol 
nugalėjau visą nedrąsumą ir 
susivaržymą. Baronesa buvo 
vienas malonumas, ir juo ankš
čiau rišosi musų ryšys, juo 
ji dvigubai didino savo atydą 
baronui. Ji prisipažino man, 
kad vien mano tonsura, mano 
natūralinė barzda, lygiai mano 
tikrai vienuoliška eisena, ku
rios aš dabar nebe taip griež
tai beprisilaikęs kaip pradžioj, 
jai įvarė tūkstančius baimių. 
Taip, man netikėtai įkvėptai 
pradėjus šauktis į šventą Ro
zaliją ji bemažko buvusi įsi
tikimus, kad koks nors prie
šingas sampuolis suardęs jos 
taip gudriai sugalvotą planą sū 
Viktorinų ir tikrą prakeiktą 
kapuciną pakišęs į jo vietą. Ji 
stebėjosi iš mano atsargumo, 
kad aš mokėjau padaryti tik
rą tonsurą ir užsiauginau barz
dą, ir visoj eisenoj ir elgesy 
taip išmokau savo ralę, kad ji 
pati dažnai ne be pamato tu
rėjusi pažiūrėti man j akis, 
kad nepapuolus į prietykingą 
abejonę. (Bus daugiau)

i
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$183,000,000 Chicagai 

gerinti!
Priedui prie $25,000,(X)0, ku

riuos numatoma išleisti Chica
gos miesto susisiekimo gerini
mams, dar Cook County, Chi
cago miestas ir United States 
žada išleisti $158,000,000 Chi- 
cagos distrikto gatvėms grįsti 
ir platinti, srutoms nuleisti, 
upėms ištiesti, vandens tune
liams statyti, tiltams ir nau
jam pašto ofisui.

Sugadino visą ma- 
rathoną

Devynioms poroms jaunų 
berniukų ir mergaičių bešokant 
2,406 valandą šokių marathone 
Pershing balrumy, vakar naktį 
įėjo du plėšikai ir paliepy su
gulti, atėmė iš menagerio $1,- 
100. Nežinia, ar nutrauktas šo
kis nepanaikins tas iššoktas 
2,406 valandas.

“vogtasis duetas” nebuvo la
bai pasyvus, ir bevelijo gyveų- 
ti su vagiu, kaip grįžti prie 
savo tikrojo savininko.

apiplėšė Stadium garadžių prie 
5 East llth st. Garadžiaus 
durys yra visai gretimai su po
licijos detektyvų kveteros du
rimis.

Pašautas paklydusia 
kulka

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kur čia moterų lygybė
šeštadienio naktį Harry 

Brandon, 38 m. nušovė savo 
draugą Joseph Corney, 32 m. 
už tai, kad pastarasis buvo pa
vogęs jo moterį, žinoma, tas

50,000 bylų laukia 
teismo

Superior ir Circuit teismai 
turi užsitęsusių 50,000 senų by
lų. Iš tų yra 15,000 divorsų 
bylų nuo kelių metų, kur skun
dikai jau paspėjo senai susitai
kyti ir gyvena kaip nieko bu
tų neatsitikę.

Saugiausia vieta šalę 
policijos

Vakar vienas drąsus plėšikas

Janeliunai jėško plė
šikų

Julius Janeliunas šeimyna iš 
6238 So. Mozart st. Jaukėsi 
identifikacijos biure, pamatyti 
paveikslus įvairių kriminalistų, 
tikėdami rasti tarpe jų ir tie, 
kurie šeštadienio vakarą api
plėšė jų namus.

John Mūre, 48 m. laukda
mas gatvekario prie Halsted ir 
Lake st. buvo pašautas iš kaž
kur atklydusios kulkos. Kulką 
išėmus, sužeistasis pagys.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH | HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

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

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

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

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

Tel. Bruhswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

Iš tos sumos jau atidėta j 
šalį $38,000,000 gatvėms, nuo
vadoms ir $25,000,000 trims di
džiosioms gatvėms, Western 
av., Ashland av. ir La Šalie DOM1NIKAS SIPAITIS

FRANCIŠKUS BARDAUSKAS
st. — Penkios mylios Western 
av., nuo Fullerton ligi Ogden 
a v. bus išgrįsta (paved) ir pa
darytas 79 pėdų platumo kelias. 
To paties platumo daroma Ash
land av. nuo Diversey blvd. li
gi 47 st. ir La Šalie gatvė nuo
Kinzie st. ligi N. Clark st. pa
daroma 74 pėdų platumo. Be 
to daromas Dearborn st. pra
važiavimas nuo Kinzie ligi Bur
tui) pi. ir plečiamas blokas į 
pietus nuo Lincoln park, 40 pė-j 
du platumo. Viso Chicagoj da-; 
romą 125 mylios gatvių geri
nimų.

Lingio užmušikas 
išspruko

Sekmadienio vakaro laikraš
čiai įdėjo ekstra sensaciją, kad 
prie London, Ky. policija su
gavo tris vieškelių plėšikus tuo 
laiku, kada jie plėšė degtinės 
vežimų su 2,000 galionų like
rio. Ketvirtas plėšikas smarkiai 
atsišaudydamas pabėgo. Patir
ta, kad tas buvo Lingle, Chi- 
cago Tribūne reporterio, užmu
šikas Geisking. Chicagos poli
cijos skvadas jau visas mėnuo 
kaip jėškąs Geiskingo Ken- 
tucky kalnuose. Patirta, kad 
Geisking yra užlaikomas ir sle
piamas dviejų gražių merginų. 
Bot tėismo įstaigos labai ne
patenkintos, kad spauda per 
anksti paskelbė žinias, ir tuo 
budu įspėjo gengsterį.

i

Chicago gengsterius 
riečia

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 14 dieną, 10:20 valan
dą ryte. 1930 m., sulaukęs 4 8 
m. amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Smilgių parapijoj. Paliko dide
liame nuliūdime žmoną Elzbietą, 
du sunns — Antaną ir Kazimie
rą ir dvi dukteris — Oną ir Stel- 
lą, dėdę Vincentą Klevicką ir 
du švogerius ---  Antaną ir Po
vilą Yuktonius, o Lietu
voj motiną ir 3 brolius ir 
giminės. Kūnas pašarvotas ran
dasi 10524 Indiana Avė., Rose- 
land.

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

Visi A. A. Dominiko Sipaičto 
giminės. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečia^ni daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,

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

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

BARBORA MAS1LIUNIENĖ

Vis labinu įkaista atmosferai 
gengsteriams ir raketeriams 
Chicagoj. Iš kur tai ištraukta 
1874 metų senas įstatymas, ku
riuo galima greičiau kišti į ka
lėjimą pagautus valkatas, ir tei
sėjas Lyle jau kelintą porą žy-' 
mcsnių banditų siunčia akme
nų skaldyti.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 14 dieną. 12:30 valan
dą vakare. 1930 m., sulaukus 55 
m. amžiaus. gimus Lietuvoje 
Truskavos mieste. Panevėžio ap. 
Paliko dideliame nubudime vyrą 
Antaną, du sūnūs — Antaną ir 
Jurgį. 5 dukteris — Agniešką 
Dudienę. Oną Tilior, Marijoną 
Ketnrakienę, Viktoriją ir Virginią 
gimines ir pažįstamus. Kūnas pa
šarvotas randasi 7715 W. 4 5 PI. 
Lyons. 111.

Laidotuvės įvyks seredoje. rug
sėjo 17 dieną, 9 vai. ryte iš na
mų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą. o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Barboros Masiliu- 
nienės giminės, draugai ir pažįs- 
stami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nubudę liekame,

Vyras, Sunai, Dukterys 
ir Giminės.

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

Paliko dideliame nubudime 
draugus ir pažįstamus.

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

Apie laidotuves bus pranešta 
vėliau.

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

Nubudę liekame,

Draugai ir Pažįstami

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
ri«s Butkus Co., Telefonas 
Canal 3161.

HELEN HOHM
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 15 dieną, 12:15 valan
dą ryte, 19 30 m.i sulaukus 19 
metų amžiaus, gimus •Kretingos 
apskr. ir kaime. Paliko didelia
me nubudime motiną Heleną 
Markevičienę, patėvį Karolį. 3 
seseris — Olgą. Oną ir Anelę, 
brolį Joną. 2 tetas — Petronė
lę Augutienę ir Barborą Pitirie- 
nę ir draugą Juozapą Jankauską 
ir gimines, o Lietuvoj 2 tetas ir 
bobutę. Kūnas pašarvotas ran
dasi 2417 W. 4 5 St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugsėjo 18 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Švenčiausios parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Helen Hohtn gi
minės, draugai ir . pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Tėvai, Seserys, Brolis,
Tetos. Draugas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Graforiai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, 111.
Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai- 
dotuvėse ir kokiame rei- 
kale visuomet esti sąži- 
ningas ir nebrangus to- 
dėl, kad neturime iš- 
laidų užlaikymui sky- 173 
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS 
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IJetuvėsAkušėrės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, III.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

Phone
Hemlock 9252

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

Ofiso Telefonas Virginią 0036 
Rez, Tel. Ven Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
(J iki 8 vakaro. Nedčllom nuo 10 iki 12 die

na. Namu ofisas North Side 
3413 Franglin Blvd. 

Valandos 8:30 iki 9:80 vakaro

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgu

Specialistas moteriškų, vyriškų, . 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3102 So. Halsted St.t Chicago 
arti 3\st Street

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

Advokatai

Akių Gydytojai

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

Tel. Lafayette 4146

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

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS .
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

------- G-------

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 0831 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S'. Halsted St. tel. Victory D562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utar., Ketv. ir Sųbatoa vąk. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Petnyčios ▼.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted SL

Deittistas
Persikėlė i naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHUS 
Lietuvis Advokatas 

127 North Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 East 10*7th St.
Kampas Michigan Avė. 

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

KOTRYNA KAREIVOS^

•O
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J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street 
Tel. Calumet 3294

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Įvairus Gydytojai

Antano ir Kotrynos Kareivis radėkavonė
Pavasarį apraudoję savo vienintelę dukrelę Sofiją, dabar netekom ir vienintelio 

sūnaus liei paskutinio vaiko Edvardo, kurs atsiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 6 d. 
St. Joseph Sanatorijoj, Nevv Mexico ir tapo palaidotas rugsėjo 11 d. Šv. Kazimiero 
kapinėse, t hieagoje.

Musų gilaus skausmo valandoje pasilikę norime išreikšti giliausios padėkos mu
sų ir a. a. Edvardo giminėms, draugams ir pažįstamiems už išreikštą meilę, užuo
jautą ir pagelbą musų mylimo sunaus paskutinėje kelionėje į amžinantį, ypatingai:

Broliui VVilliam ir brolienei Elenai Kareivoms, kurie nuo pat pasitikimo gelžkelio 
stotyje ligi šiai valandai yra musų globėjai ir priglaudėjai, pp. Beržinskiams, kurie 
su neįkainuojamu atsidėjimu rūpinosi visais musų sunaus pagrabo reikalais, pp. 
Brazauskų šeimynai, kuri lydėjo Edvardą neatstodama nuo susitikimo valandos gelž
kelio stotyje ligi pačios paskutinės stoties pilkoje žemelėje ir kitiems;

Gerbiamam kunigui A. Linkui, suteikusiam paskutinį bažnytinį patarnavimą šL 
Kryžiaus bažnyčioje ir pasakiusiam pritaikintą pamokslą; kunigui Deksniui už pa
geltą bažnyčios patarnavime ir ypatingai a. a. Edvardo mokslo draugams kini. Jur
gaičiui už širdingą pamokslą angliškai, pasakytą ant kapinių ir diakonui Petrui Ka
ta usk ui ;

Gyvų gėlių ir nevystamų vainikų aukautojams, mergelėms,Gyvų gėlių ir nevystamų vainikų aukautojams, mergelėms, nešusioms gėles ir 
vainikus lydint Edvardą j amžinojo poilsio vietą ir buvusiems jo jaunystės draugams 
grata ežiams, nunešusiem’s Edvardą ant savo pečių į jo amžino poilsio vietą;

Graboriui Eudeikiui už jo brolišką patarnavimą ir visur rodytą prietelišką širdį 
atliekant visas laidojimo pareigas; taipgi dėkingi esame 
gumą; taipjau visiems ir visoms, kurie savo dalyvavimu 
ir užuojautą musų nelaimei.

Nuliūdę tėvai, ANTANAS IR

Naujienoms už jų draugin- 
iš reiškė meilę musų sunui

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystes.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.
J. F. Eudeikis Komp.
; j • PAGRĄBŲ VEDĖJAI ‘ į .

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tęl. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.
— .-i —

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki * vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tek Central 2978 
Namų Tek Hyde Park 3395

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph bTL7 ' 

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

Namie 8-9 ryte. Tek Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

Rez. 6600 South Artesi&n Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
38 SO. DEARBORN STREET 

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

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12.
Rec. Telephone Plaza 3202

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Av^a. 
Tek BouJevajd 2800 

Rez. 6515 So, Rocku'dl SL 
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

, ,h I ■■■■aini.. M

Simon svetainėje, 1642 N. Han- tys tavarčiai pripažįsta, 
cock st.

Visi dainininkai ir daininin
kės susirinkit į praktikas, nes 
labai svarbu būti visiems. Taip 
gi naujus dainininkus ir dai
nininkes .kviečiame prie Pirmyn 
Choro. Vialdyba.

NAUJIENOS, Chicago, III. d i ė iii3, r u

Visko po biskį

Pereitas dvi savaites Ford 
dvi dirbtuvės dirbo tikta po

Town .of Lake
Garnys užklydo pas 

sauskus'
Kra-

šiomis dienomis kažkur be-
trs i ^a(.zlOjC lakiodamas garnys užklydo ir j

Town of Lake ir pataikė sta- 
eniy čiai pas ponus B. ir J. Kra

sauskus, atnešdamas dovanų 
puikų sūnų. Tame atsitikime 

af- patarnavo jaunas, bet jau daug 
alginių pajyręs daktaras šymčak.

1 Susiedas.

šio mėnesio paleido apie du 
šimtus darbininkų iš 
Ford verguvės.

Town of Lake ir pataikė

Tai kumpanijai buvo per
skaitytas laiškas toks pat, kaip 
buvo tilpęs “Tėvynėje” ir “Nau
jienose”. Tas laiškas tapo pri
imtas ir visiems pasiūlyta ty
lėti, paslapčių neišduoti.

Tą atlikus buvo svarstyta, 
kaip išgauti iš banko kuopos 
'pinigu#, kurių finansų sekreto
rius neduoda. Buvo karingų pla
nų. Buvo siūlyta atimti ir ga
na ir pasiųsti “Vilnies” komi
sarams $100, kaip jau senai 
esą prižadėta. Bet kaip iš fi
nansų sekretoriaus tuos pini
gus atimti, paliko klausimas.

Bėdos su “išdavikais”

Kai Western Electric 
leido keletą tūkstančių 
darbininkų-vergų iš darbo, tai 
daugelis kalbėjo, kad už mėne
sio ar šešių savaičių vėl visus ve
pašauks į darbą. Buk taip bo-| Knygnešio padėka 
sai atleisdami kalbėję 
n inkams. Dabar jau 
keliolika mėnesių ir vis 
nešaukia į darbą. Mat, 
žmonės yra įpratę žadėjimais Į lyje ir dabar senatvėj atsidu- 
ramintis. Deja, yra patarle, Į re apysunkio  j padėty, prisiun- 
kad žadinys—sapne radinys.

darbi- -----------
praėjo Stanislovas Stoškus, senas 
niekas lietuvių knygnešis, kurs nuo 
darbo pat 1905 metų gyvena šioje Ša

Pereitą savaitę bebedarbiau- 
damas viename Chicago prie
miesty, Clearing, užėjau prie 
dirbtuvės tokį parašą: “For 
Sale or Rent.” Parašas kabojo 
ir dar keletą alginių vergų su
stoję žiuri ar nepavyks par
duoti savo jėgas kad ir uždary
tai įstaigai.

tė tokią padėką:
Aš Stanisloyas Stoškus rug

sėjo 12 d. užėjau į Lietuvių 
Auditoriją, kur radau lietuvių 

'susirinkimą. Prie progos pirmi
ninkui priminiau, kad esu la
bai suspaustas su maistu. Pir
mininkas apie tai primine 
sirinkimui, ir visi susirinkę 
dėjo man aukų, nė vienas 
atsisakydamas.

Šiuo aš Stanislovas Stoškus 
labai dėkoju gerbiamiems savo 
prieteliams už jų geras lietu
viškas širdis ir jų brangias do
vanas.

Stanislovas Stoškus, 
3143 So. Halsted St., Chicago.

su-
su- 
ne-

Kur nueisi, visur šimtai išba
dėjusių darbininkų darbo jėš- 
ko, o to darbo niekur nėra. Iš 
visur darbininkai atleisti. Kad 
kur ir dirba tai sumažintu 
skaičium arba po kėlės dienas į 
savaitę. North Side

Darbo jėškoti galima, bet 
gauti darbą yra kitas dalykas. 
Jei kurs kur darbo gauna, tai 
per geras pažintis su bosais. 
Bosai vienus atleidžia, kitiems, 
geresniems ar savo pažįsta
miems, duoda. Jau ne tik blo
gi darbo žmonėms laikai, bet 
ir biznio žmonės skundžiasi dėl I gana gyva, kas rodo, kad cho- 
nedarbo. Jau daug krautuvių ristai turi noro lavintis daina- 
matyti tuščių arba siūlomų ant vime. Nors iš senesniųjų Cho- 
rendos. . |ro narių -susirinko neperdau-

giausia, bet už tai naujų na
rių daug prisidėjo ir visi geri 
dainininkai bei dainininkės. Tai 
čia augęs jaunimas.

Choro mokytojas yra p. K. 
Steponavičius. Jis po atostogų 
matyt pilnas naujos energijos 

bėdavoti, kad įr pasi§Ventimo dirbti dailės

Pirmyn Choro Praktika

Pereitų antradienį įvyko Pir
myn mišraus Choro praktikos, 
tai yra po vasaros atostogų Cho
ras ėmėsi darbo.

Reikia pasakyti, kad kaip pir
ma praktika po atostogų buvo

Pereitą savaitę vienoje lietu
vių kolonijoj užėjau tokį įvy
kį. Užeinu į vieną mažą krau
tuvėlę cigarų. Atėjo grekų ti
kybos, dūšių kerdžius, pasidėjo 
maišeli ir ėmė 1 
esančios blogos dienos. ApėjęsLrįtyje. Mokytojas pasakė, kad 
koki 10 mylių, o kolektų su- pirmyn 
rinkę dolerį su t 
vęs pietus pavalgyti, 
nas badauja, 
liesi laikai, 
tai daug 
agentui tau turėtų gatava ma-1 Simon svetainėje, 1642 
na iš dangaus birėti, o ne iš Hancock st. Visi choro 
bedarbių vergų kruvino uždar- kviečiami susirinkti, ir 
bio vylioti. dainininkų-kių kviečiame

-----------  dėti. Dabar dar laikas įstoti į
Nedarbui šalyje siaučiant Chorą, nes ką tik pradėjo mo-

girdėti nusiskundimų ir pas kintis operetę, tai kaip tik vi-
“parių” rengimų kūmutes. Aną si laiku išmoksime, 
dieną teko net su Ratilu kalbė-1 Choristas,
tis. Ratilas yra vyras iš stuo
mens ir iš liemens, pilnai svei
kas nuo kojų kornų ligi plikam 
galvos stogui. Raulas dar nie-1 Tveria raudoną “cholchozą” 
kuomet nebuvo Chicagos lei- -----------
džiukių aplenktas, kad parėn Vietinės SLA. kuopos rau- 
nebutų užprašytas. Gi šiuo tar- donieji tavarčiai susišaukė ša
pu, žiuriu, ir Raulas “‘be dar- vo ištikimųjų zavių ir avinų 
bo”. Skundžiasi, žmogus, kad slaptą susirinkimą, kurs įvyko 
Rožės, Domicės, Gendrutos sa- “raudondvaryje”, rugsėjo 4 d. 
vo pares nukalusios ant kitų Susirinkimo tikslas buvo ąp- 
1931 metų. Kiek laiko atgal svarstyti gautą iš Bacevičiaus 
Chicagos tautiški karčiamnin- slaptą laišką, ir kitas tikslas
kai rengę savo naktinį pikniką, buvo, kaip paimti iš kuopos
bet “dėl nedarbo” ir tie Rau- kasos tuos $400, kadangi Fi
lo nebepakvietę ir atsiprašę nans4 sekretorius yra priešin-
Raulo ligi ateinančių metų, 8as ir Pini^ komisarams ne-

Choras turi patapti 
centais ir ga- vienas iš geriausių chorų Chi- 
_ , Kai ku- cagoje.

tai ir “dūšioms” Ateinantį antradienį rugsėjo 
Pamaniau sau, ir 16 7:30 vai. vakaro' įvyks

gavai. Kaip dievo | antra iš eilės praktika Almiro 
North 
nariai 
naujų 
prisi-

Burnside

ir patys piknike prieš aušrą 
aukas rinkę naujai alaus bač
kutei. Blogi čiesai.

—Pasaulio Vergas.

Pranešimas
prak-Pirmyn mišraus choro 

tika įvyks antradienį, rugsėjo 
16 d. 7:30 vai. vakaro Almiro

duoda.
Susirinkime dalyvavo kuopos 

valdybos raudonieji nariai, vie
nas raudonas kasos dabotojas 
ir keletas bolševikelių, kurie 
visai nepriklauso į SLA., ta
čiau iš toliau stovėdami pade
da savo tavarčiams SLA. ardy
ti. Buvo taip jau vienas ste
bėtinas sutvėrimas su didele 
galva, kad ir tuščia, ką ir pa-

Toliau tartasi raudonojo 
“cholchozo” tvėrimo reikalu. 
Bet vos tik pradėjus tartis, 
atsirado “išdavikas”, kurs pa
sakė, kad, sako, musų bolševikų 
yra mažuma; kuopa turi 200 
narių, o musų bolševikų su vi
sais pritarėjais yra vos apie 
25 ypatos. Sutverus raudoną 
“cholchozą” neturėsime nė čar- 
terio, nė susirinkimų galėsime 
laikyti, nė pinigų turėsime. Pa
kilo mali-malienė. Pradėjo šauk
ti, kad tas žmogus yra “išdą- 
vikas”, “fašistų bernas”, griau- 
ja padarytus pienus. Nors tas 
žmogelis yra raudoniausias kaip 
paties Stalino nosis, tačiau ka
dangi jis už kitus daugiau sma- 
genis vartojo, tai lunkausiams 
komisarams tas nepatiko. Ki
tas tuojau pasiūlė naują pla
ną: sako, kad “Mums rankose 
randasi Apšvietos ir Dailės 
Draugija su keliąis nariais, tai 
sudėsime į krūvą ir padarysi
me vieną draugiją, o draugi
jos pinigus galėsime atiduoti 
Vilnies komisarams, kuriems 
pinigai ne juokais yra reika
lingi.

čia vėl kitas “išdavikas” at
sirado, su pastabomis, kad jei 
Apšvietos ir 
bus priešinga 
kas tada bus? 
ko kad musų
mums pasipriešins, tą mesime 
lauk kaip išdavikus. Kova tu
ri eiti visu frontu, ir visi tu
rite klausyti paliepimų!

Po to tapo išrinkta raudo
nojo “cholchozo” valdyba ir vi
si raudonieji kuopos nariai ap
siėmė dėl tamtikrų išrokavimų 
pasilikti ir SLA. kuopoje val
dybos nariais. Tikslas to viso, 
kad pasilikusieji ardys SLA. iš 
vidaus, o cholchozas griaus iš 
lauko.

čemausko daržą teko tik girdė
ti būnant Dambrausko darže, 
kad ten lietuvių komunistų la
bai maža tesimatė, bet juodu
kų buvo žymiai daugiau. Dam
brausko darže juodos spalvos 
buvo nedaug, toli nepraskiedė 
raudonosios. Už tad kaip ma
žuma nigeriai čia buvo ypatin
gai “pavožoti”: kalbėtoju pats 
pirmas buvo pakviestas juodu
kas.

Ką jis ten pasakojo, neteko 
girdėti, nes tuo tarpu Rose- 
lando kilbasninkas buvo savo 
užkandžius ir užgėrimus atsi
vežęs, tai su draugučiais raga
vome dešras ir užkandžiavome 
iš bačkos skystimu.

Piknikas kaip piknikas, tik 
manau, kad Leonas Pruseika 
turėjo jaustis nepersmagiausia, 
kada jam teko lipti ant muilo 
dėžės kalbėti, kadangi pirma 

kalbėti juoduką. Te
reikia pamylėti, vis 
kad jis ir juodžiau- 
statyti aukščiau sa-

riais “lietuviškais džezais”, “fo- 
nėmis” ir “linksmybėmis” Lie
tuvių Simfonijos Orkestro di
rektorius mano, kad tai yra 
tik laikinas apsireiškimas, taip 
vadinamas “cham-acts” perio
das, kurio atsikandę lietuviai 
pajus geresnės muzikos ir rim
tesnio meno ilgesį.

Rep. II.

Pikų Dama
Muzika Čaikovskio—Vertimas 

Kazio Binkio

kon-

CLASSIFIED ADS
Business Service

______ Biznio J^a^ayjjpa?^

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam
Dekoruojam

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Ir

MES DAR turime vietos dėl kelių 
patyrusių operatorkų prie “house dres- 
ses”. Taipgi reikalingos dviejų adatų 
atsiulėtojos ir siuvėjos prie elastiko ma
šinos. Tiktai patyrusios teatsišaukia.

LA MODE GARMENT CO.
1 733 Irving Park Blvd.

5 augštas----- ... 0 —

jo pastatė 
gul svečią 
tik svečią, 
sias butų,
vo vyriausio komisaro tai yra 
įžeidimas ir autoriteto pažemi
nimas.

Dar kuo stebėjausi, tai tuo, 
kad juodukai taip nesikeičia. 
Nors musų komunistai su jais 
jau kurs laikas draugauja ir 
mylisi, bet jie kaip juodi taip 
juodi. Ne tik nepabaltėję, bet 
net neparaudonavę. Na, galbūt 
į antrąją gentkartę pradės 
kiek odą keisti. O ligi to laiko 
palauksime.

Nepilnai raudonas.

(Dainuos J. Butėnas savo 
certe, rūgs. 24 d.)

Jeigu mylimos mergytės 
Taip skrajotų kaip paukštytės 
Ir tupėtų šakose,
Ta šaka aš būt norėčiau, 
Kad bent tūkstantis mergelių 
Ant šakelių nutūptų (2 kt.) 
Jos tupėtų ir čiulbėtų, 
Susisuktų lizdelius sau 
Niekuomet aš nesiubuočiau, 
Mergeles vien tik dabočiau

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ 
Aš esu pardavėju Jam^JCoal Co. ang
lių, kurių yardai randasi 58 ir Halsted 
St. ir 81 ir Wallace St. Kainos i 
narnos visiems. Laukiam jūsų.

PETER ADOMAITIS 
6630 S.o Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

priei-

RĘIKALINGA moteris arba mergi
na nejaunesnė kaip 20 metų į Lunch 
Ruimį. Valgis ir guolis ant 
Turi mokėti kalbėti angliškai 
tuviškai. Atsišaukite po pietų. 944 W. 
37th PI.

vietos.
ir lie-

PRANEŠIMAI
Lietuvių Am. PU. Janitorių Kliubo 

susirinkimas įvyks rugsėjo 17\
8 vai. vak., Rayns Hali, 6512 Cottag? 
Grove Avė.
kviečiami atsilankyti, taipat 
savo draugus janitorius, 
įstoti kliuban ir būti 
draugais.

1930

Visi Kliubo nariai esate 
atsiveskite 

kurie nori 
artimesniais 

Kviečia Kliubas.

Iš Marųuette apy 
linkės

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

Dailės Draugija 
tokiam planui, 

Komisarai pasa- 
didžiuma ir kas

Ar ilgai musų SLA. kuopos 
nariai leisis tų žmonių mulki
nami? Ar ilgai leis tiems “chol- 
chozams” pasilikti musų kuo
pos valdyboje? Juk jie jau yra 
suspenduoti už mokesnių ne
mokėjimų, tai pagal konstitu
cijos jie negali net valdyboje, 
bet ir nariais pasilikti.

SLA. kuopos nariai, apsižiū
rėkite kol nevėlu, kas ir ką už
pakaly planuoja.

Patarčiau visiems vyrams ir 
moterims, kurie esate vedę, ir 
pritaikinate įsvetimą prapertę, 
sakysim, leidę ar vyrą, niekuo
met nepirkite žiedų anei jokių 
kitokių evidencijų ant “peimen- 
to”. Verčiau jau visus pinigus 
sumokėti iš karto.

• Va kaip gali atsitikti. Nese
nai vienas vyras susidraugavo 
su kaimyno vyro motere, ir no
rėdamas savo gerą širdį įrody
ti faktais, nupirko jai žiedą. 
Nupirko ant išmokėjimo. Na 
tai to vyro žmona atrado by
lą ir su ta byla nuėjo tiesiai 
pas laikrodininką. Laikrodinin
kas atsivertė knygą, tikrai jos 
vyras įrašytas j skolą, žinoma, 
žmona grįžo namo ir davė vy
rui keplos. Bet tai dar ne vis
kas. Neužilgo atvažiavo dide
lis vežimas su varpu ties tos 
moters durimis, kuriai vyras 
pirko, žiedą, ir išlaistę jos apie 
15 galionų skystimo, karštą ka
tiliuką ir ją pačią susidėjo į 
vežimą ir nusivežė. Nors mo
teris vėliau sugrįžo, ir žiedą 
išsaugojo, tačiau dviejuose na
muose ramybę ir taiką šuo ant 
uodegos nusinešė.

Pustapėdis.
M. A.

Juodai-raudonas 
jomarkas

žydų
“fėrai”, surengti 
ir lietuvių bolše-

buvo
Dambrausko

Černausko dar- 
darže,

Pereitą sekmadienį Chicagos 
pietvakariniame krašte įvyko 
kely savotiški 
nigerių, 
vikų.

Vieni 
že, kiti
abieji netoli vieni kitų. — At
rodo panašu į konkurenciją, juo 
labiau, kad vienus rengė žydai 
su nigeriais, kitus lietuviai su 
nigeriais. Bet taip nebuvo. Mat, 
lietuvių bolševikai senai buvo 
nusisamdę Dambrausko daržą 
savo piknikui ir jau turėjo vis
ką gatavą, kaip bolševikų sek
cija davė įsakymą surengti 
“partijos pikniką” visiems, ir 
lietuviams, ir žydams, ir nige- 
riams karttf. Lietuvių raudon- 
dvaris nebegalėjo savo pikni
ko atsakyti, o atsakius butų 
ir biznio netekę. Vis gi par
tija pasilieka partija, o biznis 
yra biznis. Tad lietuviai bolše
vikai turėjo, taip sakant, su 
viena sėdyne du turgu apva
žiuoti: ir savo pikniką laikyti, 
ir černausko darže būti.

Jūsų korespondentui teko bū
ti tik Dambrausko darže. Apie

Iš muzikos srities
Teko patikimai girdėti, kad 

buvusia Pirmyn Choras jau ga
lutinai keičia savo provinciališ
ką vardą į naują, platesnės pra
smės vardą, būtent Chicagos 
Lietuvių Choras.

Chicagos Lietuvių Choras tu
ri numatęs šios žiemos sezono 
pradžiai pirmajai daliai dvi 
lengvas operas (operetės): 
“Paulina”, Dank’o komiška ope
ra ir “Raganius”, Gilbert Sul- 
livan’o komiška opera. Abidvi 
verstos Pijaus Bukšnaičio. Cho
ras jau pradėjo praktikas ir 
rengiasi prie operų mokinimo- 
si.

Chicagos Lietuvių Simfoni
jos Orkestrą, kurią sukūrė ir 
kuriai vadovauja p. Steponavi
čius, taip pat rengiasi šią žie
mą plačiai užsimoti. Jau daro
mos praktikos Gage Park. Ne
tolimoj ateity žada surengti 
simfoninį koncertą, sugriežiant 
žinomą rustic-simfoniją ■ Gold- 
mark. Taip jau Orkestras di
rektorius Steponavičius planuo
ja koncertus, atliekamus kom
binuotai su orkestrą ir solis
tais.

Del įsivyravusio bulvarinio 
“meno”, kurio tiekėjai publiką 
ligi koktumo pumpuoja įvai-

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto i 

miestą. Teisingas patarnavimas.
1706 W. 47th St.

CHICAGO

T0WN OF LAKE
Visiems labai gerai žinomas biznie

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

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

Dabar Jeigu kostumeriai norėtumėt 
tarnavimo, tai meldžiu pašaukti:

< ADAM STUGIS
4642 So. Wood St.

Lafayette 0973

pa-

PATENTAI. Copyright! — išradi
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ,
2300 W. Chicago Avė. Brunsvrick 7187

Financial
Finansai-Paskolos

LUMBERIS — 20-50% nuolaidos; 
Durys $1.90. Shiplap $3 5 už. tūkstan
tį. Plater ir Wall boards 3c pėda. Leng
vi išmokėjimai. Atdara vakarais iki 7, 
nedėliom 9 iki 1 v. Abbott Lumber Co. 
5201 W. Grand Av., tel. Berkshire 1321

SpecialiatM gydyme chroniškų Ir aaujn U- 
B. Jei kiti negalfijo jumla išgydyti, atBilan- 

klt paa mane. Mano pilna* išegiamlnavl- 
maa atidengė jūsų tikrą Ilgą ir jei aš apai- 
miHiu jua gydyti, aveikata jum* augryš Ei
kit paa tikrą apedallatą, kuria aeklaua jueą 
kur ir kaa jum* akauda, bet pate paaakya 
po galutino ilegzaminavimo—kaa juma yragalutino ilegzaminavimo—kas jum* yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
oietu, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto iki 1 no Dieta

20

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

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

CHICAGO
Tel. Bouleva 0611 arba 0774

Visados sutaupai daug išlaidų

Perkam Mortgečius Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Padarom davernastes ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus raštus. 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų .Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

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

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTRS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘfiE,

672 West Madison Street

Pbone Republic 4949

PETER GRIBAS 
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Malevojimas, Dekoravimas ir 
Popieravimas

6127 So. Maplewood Avė., 
CHICAGO, ILL.

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama j 24 vai. 

nuo $50 iki $30,000
Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

KAPITALAS $300,000
Del paskolų ant pirmų morgičių

J. NAMON & CO.
Bankers

6755 S. Western Avė.

Skolinam Jums Pinigut 
$100 iki $2.000

Jųa atniokate matomi* mAneaio* 
mis mokeatimia

Mea taipjau perkame mot gitui* 
Kcal Estate kontraktna

Petrzilek Broa 
1647 W. 47th St

\rt.i Marahfield A v*

Paskolos suteikiama 1 viena diena 
2-RI MORGIČ1A1

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estai* 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $600,000.90
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6788-6716

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

su

______Automobiles_____
Perbudavoti 

International trokai 
Mes turime gėlėtą 2 tonų trokų

gravity dump bodies — 2 tonų časis 
— 2V2 ir 3^ tonų trokus su dump 
bodies — Chicago stake bodies — alie- 
jauS tankais ir kitokių rusių bodies.

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

Internatięnal Harvester Co. 
of America

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

Help VVanted—Malė
______ Darbininkiji______
REIKALINGAS senyvas, teisingas 

žmogus pagelbėt prie namų. 3113 S 
Halsted St .

-... - — o
REIKALINGA moteris ant farmų už 

gaspadinę, arba ženota pora nepaisant, 
kad ir seni. Darbas nesunkus ir ant 
visados. Gera proga geriems žmonėms. 
Atsisaukit greitai

6915 So. Rockvvell St. 
arba 4 642 So. Western Avė.

Pbone Lafayette 4501

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU vaikino arba našlio ap- 
sivedimui nuo 40 iki 4 5 metų amžiaus. 
Turintis vertybės apie $3,000. Aš esu 
našlė 38 metų amžiaus, vertybės turiu 
apie $7,000.

Rašykite į Naujienas
1 739 So. Halsted St. 

Chicago, 111.
Box 1234

For Reni
PASIRENDUOJA 5 kamb. flatai, 

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

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

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

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 

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

Chas. Shattas
1843 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Roosevelt 8577t

RENDON 2 fornišiuoti, šviesus kam
bariai, labai patogus, su atskira maudy
ne, nebrangiai. 5846 So. Lo Šalie St. 
2 lubos.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiuly 
tnu. Mes nupirksime jums rakandus ti< riti 
Iž dirbtuvės už sutaupimą mažiausia.

50 % cash pamatu
Jokia užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu 
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa 
Rijomis Chicagoje. Saukite Columbus 0467 
MR. WELL8 dėl plateanlų žinių.

Business Chance> 
Pardavimai Bizniai

" DELICATESSEN. grosernė. saldai
nių, ice cream. Išdirbtas biznis. Kam
pinė sankrova. Pigi renda, 5 kambariai. 
Kaina $875. 6459 S. Carpenter St.

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

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
su namu. Cach biznis. Parduosiu už 
numažintą kainą. 6001 So. Carpenter 
St.

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

Farms For Sale
Ukiai^Parda vim u i______

ŪKĖ LIETUVOJE
Turiu 24 dešimtines žemės su trio- 

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

JURGIS JERAŠUNAS 
1116 Market St. 

DeKalb, III.

160 AKERIŲ žemės farma netoli 
miesto, prie gero kelio. Parduosiu ar
ba mainysiu ant namo Chicagoje. 6001 
So. Carpenter St. Englewood 2116.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai
5 KAMBARIŲ MŪRINĖ 

BUNGALOW

Priimsiu $200 cash ir labai lengvus 
mėnesinius išmokėjimus. Furnasu šil
doma. Gatvė ir elė ištaisytos ir užmo
kėtos. Arti gerų mokyklų ir trans- 
portacijos. Jeigu jus norite tikro na
mo už $6750, pamatykite šį. —

5839 Eddy St.
SAVININKAS 

Tel. Merrimac 4773

BARGENAS. Gali nupirkti pigiau) 
negu kainuoja pastatyti 2 flatų muro 
namas, 6-6 kambariai, karštu vandeniu, 
šildomas, gatvė ir dės apmokėta, arti 
vienuolyno. Telefonuokit Republic 
5551.
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