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Pralotą Olšauską iš kuni- 
• go rubli išvilks teismas
Daug bylų prieš buvusius krikščionių-de 

mokratų ministerius, kunigus ir vysku 
pus ir kitus savo laiku paskubusius Lie
tuvos “didvyrius”

Ką tik gautos iš Kauno “Lie
tuvos žinios” praneša apie vi
są eilę bylų, iškeltų buvusiems 
Lietuvos “ponams” — krikš
čionių demokratų ministeriams, 
finansininkams, tau t i n i n k ų 
smurtininkams etc., o taip pat 
apie vis dar nepabaigtą pralo
to Olšausko bylą.

Praloto Olšausko byla

naujų momentų, naujų davinių. 
Ta byla gaišinanti sparčiau pir
myn varyti ir Petrulio ir Vol
demaro bylas dėl Kopenhagos 
kronų.

Pulkininką Rusteiką, Polici
jos viršininką, subadė peiliais 
du jauni teroristai iš “tau
tinių” jaunuomenės organiza
cijų. Teroristus tardant susek
ta, kad “voldemarininkai” bu-

Kodėl pralotas Olšauskas dar 
neišvilktas iš kunigo rūbų?

Prokuroras pasakė, kad valst. 
teismas nuteisęs dvasiškį ir at
ėmęs jam teises, praneša apie 
tai dvas. vyresnybei ir nusta
to terminą, kada jį turi išvilk
ti iš kunigo rūbų. Olšauskui 
buvo spalių 6 d- terminas.

Bet jei dvasiškoji vyresny
bė nevykdanti valst. teismo nu
tarimų, tada pats valstybės tei
smas privaląs vykdyti įsiteisė
jusius sprendimus, — šiuo at
veju išvilkti pralotą Olšauską 
iš kunigo rūbų.

Du kunigai-eksministe- 
riai traukiami teisman

Vyr. Tribunolo prokuroras 
spaudos atstovams pasakė, kad 
vyskupo Beinio ir kun. Krupa
vičiaus byla tebėra dar tardy
mo stadijoj.

Vyskupas Reinys, krikščionių 
demokratų valdymo laikais bu
vo užsienių reikalų ministeriu. 
Jis vyskupo titulą gavo iš po
piežiaus kaip atlyginimą už su
darymą su popiežium “Lietuvos 
bažnyčios provincijos”^ kuria 
einant Lietuvos kunigija suti
ko palikti Vilnių prie Lenki
jos. Kunigas Krupavičius arba 
Mykolas Juodasis yra vienas 
didžiausių Lietuvos karingojo 
klerikalizmo šulų; buvo Žemės 
ūkio ministeriu. Abu traukia
mi atsakomybėn už kurstan
čias, priešvalstybines kalbas, 
pasakytas sąryšy su “ateitinin
kų” uždarymu.

Martyno Yčo byla?
Pramonės ir prekybos banko 

bylą veda ypat. svarb. byl. tar
dytojas Krulickis. Iškelta eilė 
neteisėtų pasielgimų, vedant 
banko reikalus. Toj byloj tar
dymas jau baigiamas.

Tame banke yra svarbų vaid
menį lošę Martynas Yčas, Ado
mas Prūsas ir buvęs krikščio
nių ministeris Petrulis.

Tautinių teroristų byla
Atentato prieš pulk. Rustei

ką bylos tardymas užsitęsiąs 
dar bent mėnesį. Mat, iškyla

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

Iš viso gražu, bet šalta; vi
dutiniai žiemių vakarų vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 340 įr 380 F.

Šiandie saulė teka 6:28, lei
džiasi 4:39. Mėnuo leidžiasi 
6:43 ryto.
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Ką padarė smarki sniego audra, praeitą savaitę siautusi rytų valstijose. Išvartyti telegrafo 
stulpai ir nutraukytos vielos ties Hamburgu, netoli nuo Buffalo, N: Y.

vo padarę suokalbį nužudyti vi
są eilę “smetoriininkų” ir pa
daryti perversmą. Suimta ke
lios dešimtys “tautinių terori
stų”.

Tautinio pogromo byla
Slabados ekscesų byla šiomis 

dienomis jau busianti perduota 
apygardos teismui.

Slabadoj, Kauno priemiesty, 
“geležiniai vilkai” ir kitokį “tau
tiniai” bomeliai buvo surengę 
didelį skandalą, sumušdami 
daug žydų ir išdaužydami daug 
langų, žydų protestai privertė 
valdžią kaltininkus atiduoti teis
mui, #

150 angliakasių už
berti kasyklose

Manoma, kad daugelis yra žu
vę, įvykus kasyklose sprogi
mui ir kilus gaisrui

• ■

MILLFIELD, Ohio, lapkr. 5. 
— Vietos Sunday Creek Coal 
kompanijos kasyklose No. 6 
šiandie popiet, gazams sprogus, 
buvo užberti tarp 140 ir 150 
angliakasių.

Kasyklose tuojau kilo gaisras, 
dėl kurio bandymas gelbėti už-/ 
bertuosius buvo neįmanomas. 
Manoma, kad daugelis anglia
kasių yra žuvę.

Sprogimo metu kasyklose dir
bo apie 200 darbininkų, ir tiems 
jų, kurie buvo arčiau žiočių, 
pavyko pabėgti, nors kai kurie 
jų buvo pritroškę garų, kiti 
kitaip sužeisti.

Rusijos premjeras 
Syrtov pašalintas 

iš vietos
MASKVA, lapkr. 5. — Ser- 

giei Syrtov, Socialistinės Rusų 
Sovietų Respublikos liaudies 
komisarų (pirmininkas, tapo 
centralinio vykdomojo komite
to pašalintas iš vietos.

Syrtovo vieton paskirtas Da- 
nila Sulimovas, buvęs trans- 
portacijos vicekomisaras.

Žemaičių sostinėj—pri
valomas mokslas

TELŠIAI. — Rugsėjo mėn: 
24 d. naujai paskirto prad. 
mok. insp. A. Simučio inicia
tyva Telšių miesto savivaldybė 
paskelbė privalomą pradžios mo
kslą senoj žemaičių sostinėj — 
Telšiuose.

Be to, kaip praneša inspek
torius, labii greitu laiku priva
lomas pradžios mokslas bus pa
skelbtas Telšių valsčiuje ir vi
same Telšių apskr. pirmame ra
jone.

Sudegė
Spalių mėn. 8 H. Mikališkio 

valsč., Jertrakio kaimo pil. Kul- 
vinsko Kazio sudegė kluonas 
su nekultais javais, pašaru ir 
ūkio įrankiais. Nuostolių pada
ryta 3000 lt. Kalbama, kad 
kluoną padegė per neatsargu
mą, Kulvinsko 3 metų dukre
lė. Kluonas ir javai buvo ne
apdrausti.

Neteisėtumai Klaipė
dos Krašto Seimelio 

Rinkimuose
Vokiečių valdininkai darė viso

kių kliūčių lietuviams balsuo
ti už nevokietininkus

• KLAIPĖDA. — Tenka patir
ti, kad iš atsiųstų lietuvių par
tijų vadams rinkimų praneši
mų aiškiai matyti, jog dauge
ly vietų rinkimai vyko visai 
priešinga įstatymui dvasia.

Taip, pavyzdžiui, pranešama, 
kad: ;

1) lietuviai nebuvo įleidžia
mi į rinkimų komisijas, nors 
turėjo įgaliojimus, kurie lei
džia jiems dalyvauti rinkimų 
komisijose patariamuoju bal
su;

i

2) kai kuriose vietose rinki
mams teikiamuose vokuose pa
čių komisijų iš anksto buvo 
įdėti vokiškų partijų rinkimų 
lapeliai. Jei rinkikas nesusio
rientavo ir įdėjo i tą patį vo
ką dar lietuvišką sąrašą, tai jo 
balsas nebuvo teisėtas;

3) iš lietuvių reikalavo, be 
rinkimų kortelės, dar ir vidaus 
pasą, o jei kas nors pasą buvo 
pamiršęs, tai negalėjo balsuoti, 
norsi į rinkimų sąrašus ir buvo 
įtrauktas. Iš vokiečių ne tik 
paso, bet ir rinkimų kortelės 
niekas nereikalavo;

4) rinkimų kambariuose pro
vincijoj rinkimų komisijų na
riai patys grūste grūdo rinki
kams į rankas vokiškų partijų 
lapelius.

Policija išvaikė indų 
demonstracijų 

v___

BOMBĖJUS, Indija, lapkr. 5. 
— Policija šiandie puolė čia 
indų nacionalistų minias, susi
būrusias Cho\Ypatti smiltyne 
šešių mėnesių Mahatmos Gand- 
hi įkalinimo sukaktuvėms mi
nėti. Gainiojant demonstran
tus, apie penkiasdešimt asmenų 
buvo sužeisti.

DARBO PASAULYJE
TEKSTILĖS ĮMONĖS PRADE

DA DIRBT PIIzNĄ LAIKĄ

GREENVILLE, S. C., lapkr. 
5. — Didžiulės tekstilės įmo
nės Piedmonto rajone, kurios 
per keletą pastarų mėnesių dir
bo tik dalį laiko, dabar prade
da dirbti pilną laiką.

Woodside, Easley, Brandon 
ir Victor Monaghan įmonės 
praneša operuosiančios penkias
dešimt penkias valandas“ savai
tėje, be naktinio darbo.

7,050 DARBININKŲ VĖL
GAUS DARBOJ ŠAPOSE

NEW YORKAS, lapkr. 5.— 
New York Central Railroad 
skelbia, kad. jo vagonų ir loko
motyvų dirbtuvės, kurios tūlą 
laiką buvo uždarytos, dabar 
vėl pradeda dirbti, duodamos 
darbo daugiau kaip 5,000 dar
bininkų. To geležinkelio šapos 
yra West Albany, East Buffalo, 
Clevelande, Depew ir Avis, Pa.

Harmono vagonų dirbtuve 
taip pat pradės dirbti su apie 
300 darbininkų,

New York, New Haven & 
Hartford Raįroad dirbtuvės 
Readvillėj, Mass., ir New Ha- 
vene, kurios laikinai buvo su
stojusios', dabar pradėjo dirbti, 
priimdamos atgal i apie 1,750 
darbininkų.

S. Lewis, Amerikos 
rašytojas, gauna 

Nobelio prizą

STOKHOLMAS, Švedija, lap
kričio 5. — Nobelio dovana už 
nuopelnus literatūroje šiemet 
tapo pripažinta Amerikos rašy
tojui Sintiairui Lewis. šių Mie- 
tų dovana siekia $46,350.

Sinclair Lcwis yra 45 metų 
amžiaus/' žymiausios jo apysa
kos yra “Main Street”, “Bab- 
bitt”, “Arrowsmith” etc.

1926 metais už apysaką “Ar- 
rowsmith” autoriui buvo pripa
žintas $1,000 Pulitzero prizas, 
bet Sinclair Lewis atsisakė tą 
prizą priimti. Tuomet jis sa
kė, kad panašus prizai, kaip 
kad titulai, žmogų gadina.

Penna. medžiotojai nu
šovė penkis asmenis
PHILADELPHIA, Pą., lapk. 

5. — Vos tik prasidėjus paukš
čių ir mažesnių žvėrių medžio
jimo sezonui, Perifosylvanijos 
valstijoj medžiotojai nušovė 
jau penkis žmones.

Demokratai džiau
giasi laimėję 

rinkimus .
Įvykusieji praeitą antradienį 

rinkimai pasodino balnan de
mokratus.

Chicagoj ir visame Illinois 
ištisai laimėjo demokratų kan
didatai.

James Hamilton Le\vis, de
mokratų kandidatas į Jungti
nių Valstybių senatorius, ne
pilnais daviniais gavo arti 1,- 
200,000 balsų, kuomet jo opo
nentai, republikonų Ruth Hanna 
McCormickienė, gavo 566,000, 
o “sausoji” Lottie Holman O’- 
Neill vos 64,500.

Į valstijos, kalinčių ir mies
tų administracijų vietas išrink
ti beveik vieni demokratai.

Daugely kitų valstijų taip 
pat demokratai laimėjo. Repub- 
likonai bijo, kad Jungtinių Val
stybių kongrėse demokratai da
bar nesudarytų daugumos.

Vokiečių orlaivis 
D0-X pradėjo kelio

nę į Ameriką
AMSTERDAMAS, Olandija, 

lapkr. 5. Pakeliui į New Yor- 
ką, šiandie po pietų į Amster
damą atskrido milžiniškas vo
kiečių Dornier aeroplanas Do-X, 
išlėkęs prieš pusšeštos valan
dos iš Konstancos ežero, Švei
carijoj. \

Iš čia aeroplanas išlėks į 
Southamptoną, į Lisaboną, į 
Azorus, į Bermudų ir New 
Yorkų. Orlaivio kapitonu yra 
Friedrichas Chriastiansenas. 'i Į 
Amsterdamą Do-X atlėkė su 16 
pasažierių, nors orlaivis gali ga
bent 150 žmonių.

4

Traukinys užmušė 3 te
lefono darbininkus

IMADISON, Wis., lapkr. 5— 
Trys Wisconsin Telephone kom
panijos darbininkai buvo už
mušti netoli nuo miesto, pasa- 
žieriniam traukiniui užgavus 
darbinį jų automobilį. Užmuš
ti buvo: D. Clark, Kenneth 
Staunton ir Ch. Thieman.

Keturi kiti darbininkai buvo 
skaudžiai sužaloti.

Iždas grąžino kompani-. 
jai $78,965 taksųJ • \

WASHINGTONAS, lapkr. 6. 
— Federalinis vidaus mokesnių 
biuras praneša, kad Advanęc 
Bumely kompanijai La Porte 
Ind., tapo grąžinta $78,965 jos 
permokėtų pajacų mokesnių.

Pilsudskis bando laimėti 
rinkimus represijomis

64 opozicijos kandidatai, buvę seimo nariai, 
sukišti i kalėjimus — Keturiolikos rin
kimų apskričių centro - kaires bloko 
kandidatų sąrašai panaikinti

VARŠUVA, lapkr. 5- — Ban
dydamas laimėti rinkimus į sei
mą, kurie įvyks lapkričio 16 
dieną, maršalas Pilsudskis var
toja šlykščiausių represijų prieš 
savo priešininkus.

Opozicinių partijų vadus jis 
be jokios ceremonijos kiša į 
kalėjimus. Taqi sukištų į ka
lėjimus dabar yra šešiasdešimt 
keturi praeito seimo atstovai 
ir senatoriai, jų tarpe dagi to
ki stambus lenkų vadai, kaip 
Vincentas Vitos, ūkininkų par
tijos lyderis ir tris kartus bu
vęs Lenkijos ministeris pirmi
ninkas; taip pat Vaitiekus Kor- 
fanty, įgarsėjęs dar,prieš didį
jį karą kaip tautinės lenkų 
mažumos vokiečių parlamente 
vadas. Ir Vitos ir Korfanty yra 
uždaryti Brest-Litovsko kalėji
me. Niekas nežino, kuo jie kal
tinami, bet visi žino, kam Pil
sudskis juos ten laiko uždaręs.

Kalėjime uždarytas yra ir Jo
nas Kvapinskis, Lenkų Darbo 
Federacijos vadas. Pažymėtina, 
kad Kvapinskis buvo senas Pil
sudskio draugas. Caro laikais 
jis buvo dešimčiai metų išva- 
rytąs į Sibirą ^u^tai? kad 1906 
metų revoliucijoje padėjo Pil
sudskiui* Bet pastarasis dabar 
įkišo Kvapinskį į kalėjimą, ap
kaltinęs jį “valstybės išdavimu” 
dėl kaž-kokios ten kalbos, Kva- 
pinskio pasakytos pustrečių me
tų atgal.

Vis dėlto Pilsudskis nedrįso 
iš tų šešiasdešimt keturių ka
lėjime laikomų parlamentarų 
atimti teisę statyti savo kan
didatūras ateinantiems rinki
mams, ir visi jie yra savo kan- 
didaturas pastatę, išskiriant 
Vitosą. Pilsudskio vyriausybė 
aiškina, busią Vitos neatlikęs 
reikiamų tam formalumų, o Vi
tos pats jokių paaiškinimų iš 
kalėjimo negali suteikti.

Laikomi kalėjimuose kandi
datai negali dalyvauti rinkimų 
kampanijoje, o todėl ir jų šan
sai būti išrinktiems sumažėję.

Be to, praeitą savaitę atsi
tiko dar toks dalykas, kuris pa
dės Pilsudskiui pripakuoti sei
mą savo žmonėmis. Kaip žinia, 
Lenkijoje yra 63 rinkiny ap
skritys. Vyriausybė “surado”, 
kad keturiolikoj apskričių, ži
nomų kaip kairių ir renkančių 
bendrai apie 80 atstovų, cen- 
tro-kairės bloko kandidatai “ne

..... ...........—
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tinkamai” buvo nominuoti. Ir 
visų jų kandidatūros tapo iš
brauktos... O valdžios partijų 
bloko kandidatai, pasirodė, bu
vo visi geri, visi nominuoti 
“kaip reikiant.”

Manoma, kad dėl tokio Pil
sudskio vyriausybės elgesio 
centro-kairė visai atsisakys rin
kimuose dalyvauti.

Nikaraguoj rinkimus 
laimėjo liberalai ,

MANAGUA, Nikaragva, lap
kričio 5. — Galutiniai balsų su- 
skaitymai rodo, kad ką tik įvy
kusius kongreso rinkimus Ni
karaguoj didele balsų daugu
ma laimėjo liberalai, dabarti
nės valdžios partija.

Iš keturiasdešimt trijų vietų 
atstovų bute liberalai turės 
dvidešimt devynias, o iš dvide
šimt keturių vietų senate — 
septynioliką.

Rinkimuose, kurie įvyko 
Jungtinių Valstybių priežiūro
je, iš 113,000 registruotų pi
liečių dalyvavo tik apie 60,000, 
vadinas apie 53 nuoš.

27,000 nusikaltėlių 
Indijos kalėjimuose

LONDONAS, lapkr. 5. — 
Wedgwood Bepn, valstybės mi
nisteris Indijai, atsakydamas į 
paklausimus parlamente pra
nešė, kad šiuo tarpu* Indijos 
kalėjimuose esą uždaryta 23,- 
136 politiniai nusikaltėliai. Į 
tą skaičių, pasak Benno, neįei
na asmenys, kurie buvo pa
smerkti už smurto darbus.

Neoficialiai apskaičiuojama, 
kad skaičius kalinių, nubaustų 
ryšy su šių metų neramuma’s 
Indijoje, siekia 27,000.

252,590 jaunų italų tapo 
fašistais

BOMA, lajikr. 5. — Per pa
staras dienas, minint Italijos 
karo paliaubų sukaktuves, į fa
šistų partijų įstojo 252,590 jau
nų italų, amžiaus nuo 18 iki 
21 metų.
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Mėšlynas Teatre
Rašo Dr. A. Mantvidas

Laikraščiai daug rašo apie 
kardinolo Hayes išsireiškimą, 
kad dabartinis teatras knibž
date knibžda mėšlu ir kad nie
kas nesirūpina j j sustabdyti. 
Mat, Hayes yra galva didžiau
sios Amerikos archdiocezijos. 
Karo laike jis buvo viršyta visų 
katalikiškų karo kapelionų. 
Amerikonų spauda kreipia di
delio domesio j jo pareiškimus.

Kaip kardinolas, taip ir kiti 
dabartinio teatro kaltintojai, 
randa jame tris nepakenčiamus 
dalykus: moterų nuogumą ir 
seksualizmą, blevyzgojimą ir 
begėdystę. Turintis laiko mo
ralistas galėtų prirašyti visą 
knygą teatro nusikaltimų mo
ralybei. Patys aktoriai, teatro 
manažeriai ir visi žmonės su
rišti su teatfru, kurių’ Amerikoj 
yra virš 40 tūkstančių, retas 
išvengia lytiškų ligų, daugelis 
gauna po kelis sykius. Apsive- 
diiriai ir persiskirimai pas te
atralus yra sezono reikalas. 
Meilužių dažnai kai tolioj imas, 
lytinis palaidumas, orgijos ir 
tragedijos yra tokie paprasti 
pasireiškimai, kad teatralai, iš
rodo, be jų negalėtų gyventi. 
Jeigu ant vietos apsigyvenęs, 
nuobodžiu darbu užimtas ir 
draugų ir giminių kontroliuoja
mas žmogus dažnai visokių 
šposų pridaro, kartais net pats 
kunigas, ko gi galima tikėtis 
iš teatralo, kuris paprastai iš Į 
vietos vieton keliauja, vyrai ir 
moters maišosi kai viena šei
myna, dėl pigumo ar kitų prie
žasčių vienas su kitu be lyties 
skirtumo nakvoja, vyrai ir mo
ters vieni kitų akyvaizdoje tu
ri persirėdyti, kur patogumų 
užpakalyj “steidžiaus” nesą.

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 metų 

amžiausIšrodo ir jaučiasi 20 mėty jaunesniais įdėję žiedą jaunystes į sustingusius muskulus ir sąnarius.
Sustingimas: A, tai pasakyta 

pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
urnai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neunaičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerį sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
juoksitės net iš tokios minties, 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A

Per ilgus laikus j aktorių pro
fesijų žiūrėta kaipo j palaidu- 
nus ir ištvirkėlius, nors dauge
lis jų tokiais nebuvo. Nežinau, 
kokių reputaciją dabar aktoriai 
turi. Manau, ji pasitaisė, nes 
lytinių “cnatų” praktikavimas 
pusėtinai dingo ir pas kitus 
gyventojus. Retkarčiais da ma
tai laikraščiuose, kad konserva- 
t' v škas tėvas išvijo savo suhų 
už apsivedimą su aktorka. Pir
ma šitokis apsivedimas daryda- 
davo gūdą ir pažeminimą visai 
gentei, nemažiau kaip apsivedi
ni: s su prostitute. Leonidas 
Andrejevas, kuris turėjo arti
mų ryšių su teatru, neatsime
nu kurioj savo apysakų, sumai
šė aktorius su valkatom ir pro- 
btitumėmis ir mano buvimo 
Pet< rburge laikais, rodos, 1906 
ar 7 metais tenaitinė aktorių 
organizacija pareiškė jam pro
testą, kuris tilpo laikraščiuose. 
Andrejevas nebuvo nė doros 
mokytojas, nė pamokslininkas. 
Apie aktorių palaidumą susi
būrė aibės juokų ir anekdotų 
visose kalbose ir šalyse. Dauge
lis durininkų apie aktorius ir 
teatrą yra kalbėję kaipo velnio 
padarą. Kada studijuojame te
atro istoriją, atrandame, kad 
katalikų bažnyčia pradžioj 
smerkė teatrą, kovojo prieš jį, 
nors vien tik religiniai veika
lai buvo statomi. Dabar pati 
bažnyčia tokius veikalus sta
tytų ir kartais stato, bile tik 
publika lankytų.

Daugelis aktorių gali vesti 
netvarkų ir bažnyčios žvilgsniu 
nepadorų gyvenimą. Šitokį gy
venimą veda daugelis ir ne ak
torių ir net pačių kunigų. Ne
galima griauti bažnyčių, mo
kyklų, dirbtuvių tik todėl, kad 
tūli žmonės nesielgia taip, kaip 
paprasta.

Nėra abejonės, kad aktorių 
privatis gyvenimas atspindi 
kiek nors ir ant ‘'‘steidžiaus”, 
ypač charakteris kiek labiau 
išsikiša muzikalėse komedijo
se ir vodeviliuose, kurie baigia 
nykti. Dramoj jis mažiau ma
tomas, nes aktorius’ bando su
vaidinti tokį charakterį, kokio 
autorius norėjo. Tiesa, dauge
lis dramos autorių patys yra 
buvę arba tebėra teatralais. Jų 
veikalai kartais dvokia, kaip 
kardinolas Hayes sakytų, mėšlu. 
Jie mano, kad publika mėgsta 
moterų nuogumą, begėdiškumą, 
lytiškumą, blevizgojimą. Bet 
ne lik teatras šitokių žmonių 
turi, o ir kitos srytys. Ar ma
ža Amerikoj žurnalų, kurie iš
rodo prostitucijos organai? Ar 
maža knygų išimtinai lytinio 
intereso? Dainos', muzika ir 
šokai, kuriuos ir bažnytinių 
organizacijų jaunimas šoka pa
tiems kunigams žiūrint, turi 
lytines sugestijas.

Nėra abejonės, visko, kas 
esama Amerikos teatre, negali
ma užgirti. Kardinolas tiesą 
sako, kad mėšlo jame perdaug. 
Estetiško, pamokinančio jame 
mažai. Jis taikomas silpnapro
čiams ir neaptašytų jausmų 
žmonėms. Net ir krutamieji 
paveikslai, kaip mes Amerikoj 
vadiname, tinka ir 7« metų vai
kui ir suagusiam žmogui. Be-

IAtlantic and Pueiric Photo)

Miss Joan MacDonald, Anglijos premjero Ramsay MacDonaldo 
antroji duktė, ir jos sužieduotinis Dr. Alastair MacKinnon iš 

Edinburgo

Žinoma, kas yra geras teat- rys paimtų mažiausiai po vieną
ras ir kas blogas, čia nuomonės 
pasiskirstys, žinoma, ne nuo-į 
gumas, lytiškumas, blevyzgoj) 
mas ir begėdiškumas padaro 
teatrą geru. Kardinolui Hayes 
ir bažnyčioms, ypač protesto- 
niškoms, nėra abejonės, nepa
tinka ir tie veikalai, kuriuos in
teligentiški žmones necenzuruo- 
tų.

Smagu, kad Rungai, teatri
ninkai ir laikraščiai pradėjo 
apie teatrą kalbėti. Butų' gerai, 
kad je susikivirčytų, imtų bar
tis ir net koliotis. Juo karš
tesnės imtynės, tuo klausimas 
nuodugniau išdiskusuojamas ir 
tobuliau išrišama^., Kuomet dis
kusijos prie kuAiŠčftį privestų 
ir policijos įsimaišymo, tuomet 
ir publika atkreiptų domesio ir 
pagelbėtų klausimą rišti. Ame
rikos teatrui tai senai reikalin
ga. Kardinolas turėtų pasiųsti 
keletą kunigų nustumti akto
rius nuo “steidžiaus“ diskusijų 
pradžiai.

I ... . .... ' .■___________________________

Detroit, Mieli.
• _______ X.

Iš SLA. 352 kuopos susirinkimo

tikieta.v

Susirinkimas nutarė savo 
kuopos nariams, kurie nedirba,

■ tikietus duoti veltui. Bedarbiai 
i nariai tad gali kreiptis į ren- 
[ gimo komisiją ir tikietus gaus 
dykai. Nutarta taip pat tuoj 
po Naujų Metų po kiekvieno 
kuopos susirinkimo laikyti pre- 
lekciją. Todėl nariai turės 
skaitlingai susirinkimus lanky-

i ti. Pakvietimų nariams kuo
pa nutarė nebesiuntinėti. Kiek
vienas privalo kartą ant visa
dos atsiminti kuopos susirinkž-

> mų laiką.
Ateinantis sus'įrinkimąs bus 

ypač svarbus, kadangi numato
ma valdybos ‘rinkimas. Kiek
vieno kuopos nario yra šventa 
pareiga atvykti į susirinkimą ir 
išrinkti tinkamą, valdybą. Visi 
juk žino, kad nuo valdybos žy- 

I mioj dalyj priklauso ir visos 
kuopos veikimas.

Į kuopos susirinkimą buvo 
; atvykęs' dainininkas P. Kriau
čiūnas ir pranešė., kad lapkri
čio 7 d. jam yra rengiamas 
koncertas Lietuvių Svetainėj. 
Detroitiečiams patartina tą 
koncertą paremti. \

Ant galo, sekė įplaukų ir iš
laidų raportas, *b po to susirin
kimas užsidarė.

Kuopos korespondentas
—J. Ambrose.

SS PRALEISKITE KALĖDAS
Jįįį SENOJOJ TĖVYNĖJ J®

Prisidėkite prie musų bile vie- 
nos asmeniniai prižiūrimos Ka- 

MK ledinės Ekskursijos į
SS LIETUVĄ

Keliaukite greičiausiai plaukio
ją jančiais . garlaiviais, kurie iš

plaukia iš New Yorko 

BR E M E N
GRUODŽIO 6 d.

GRUODŽIO 16 d.

Arba keliaukite pauliariu 
kajutioiu garlaiviu 

BERLIN 
GRUODŽIO 11 d. 

Informacijų klauskit vietinių 
agentų arba 

NORTH GERMAN

130 W. Randolph St 
CHICAGO

krutu proto 
karo laiku parodė, 
didžiumos gyventojų 
Teatrininkai, turbut,

egzaminavimas 
kokis yra 

protas.
n y mano, 

g kad rimti veikalai pelno daug
neduos. Tik retkarčiais tenka 
matyti gerą komediją, tragedi- 

SS ją ar kitą kokią dramą. Skys- 
MĮ j tos muzikalūs komedijos, bc- 

prasmės' farsus ir riebumais 
SS persūdytos dramos sutraukia 

minias. Krutamuosius paveiks- 
g® lūs lanko kiekvienas idiotas 
gj kelis sykius savaitėj. Meno re- 
įS porteriai praneša man, kad šU 
įS tais blogais laikais nedėldienyj 

eilės žmonių laukia po valandą 
jįk* ir ilgiau, kol gauna vietos at- 
įk* siausti. Neveltui tūli laikraš- 
įįtf čiai mėgsta sakyti: “Americaus 
įtf are theatre going people”. Bet 
įį» kada atsilankai į gerą teatrą,

rikibisibiikmkririmkmr!' w i’uWikoe '““i ne<lau«-

Šios kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyko paprastoj vie
toj. Į susirinkimą narių atsi
lankė gana daug. Atsilankė vi- 

,si valdybos nariai, išėmus mar
šalką. Protokolas iš pereito su
sirinkimo tapo priimtas, kaip 
užrašytas, šį sykį naujų na
rių nebuvo, tik iš kitų kuopų 
persikėlė du. Tapo nutarta, kad 
iš 21 kuopos narius su Kišono 
persikėlimo lakštais daugiau 
nebepriimti, nes Kišonas nėra 
jokis Susivienijimo narys.

Ligonių yra keli, šį kartą vi
si ligonių lankytojai atvyko ir 
išdavė savo raportus. Taip ir 
reikia. Kai kurie ligonys atsi
sakė nuo lankymo. Tiems na
riams kuopa pripažino pilną 
pašalpą. Didžiausi pašalpa buvo 
$80.

Vytauto komisija tik trumpą 
pranešimą padarė, nes kol kas 
dar ne viskas sutvarkyta. Ren
gimų komisija pranešė, kad ji 
stropiai ruošiasi prie parengi
mo, kuris' įvyks lapkričio 9 d. 
Lietuvių Svetainėj. Programas 
biis gana didelis, kadangi bus 
vaidinama komedija “Prieš vė
ją nepapūsi”. Priegtam bus 
dar smuikininkų, dainininkų ir 
pianistų. Todėl visi nariai pri
valo dalyvauti tame parengime. 
Kai kurie jau dabar reiškia pa
geidavimą, kad kiekvienas fia-

Springfield, III.
Visko po biskį

Angliakasyklose pradeda 
dirbti biskį geriau, betgi bedar
bių žmonių vis'tiek labai daug 
randasi. Pulkai žmonių vaikš
čioja nuo vienų angliakasyklų 
prie kitų. Veltui, nes darbo 
niekas negali gauti. Kur šiek*

KAIP VAIKŲ SPECIALISTAI 
GYDO KONSTIPACIJĄ

l * L L;.*•> % ’ v

Konstipacija pas kūdikius ir 
vaikus yra priežastim dieglių, 
vidurių išpūtimo, odos neaišku
mo ir t. t. Ji silpnina juos, kaip 
kad ir suaugusius žmones; pa-1 
daro juos piktus, karščiuojan
čius, neramius. Bet nevartok 
suaugusių žmonių vaistų dėl 
kūdikių, sako vaikų specialistai. 
Devynios dešimt nuošimčių jų 
pataria tik vieną preparatą dėl 
konstipacijos, šalčių ir kitų kū
dikių ir vaikų ligų. Jie sako 
Fletcher’s• Castoria. Miliorfai 
motinų įrodė jų vertę, vartoda
mos per tris dešimt metų. Cas
toria yra grynai augalų, ne
kenksminga ir skani. Tikroji 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą, šalinkis imitacijų.

(Apgarsinimas)

tiek dirbama, ten žmonių pri
kimšta tiek, kiek tik galima. 
Taipgi šnekama, kad Levviso 
šalininkai ir dirbančius anglįa-

•J t I t

kasius nori išvesti ant streiko, 
kad visai pakrikdžius anglia
kasių uniją. Reorganizuotos 
unijos viršininkai persergsti 
neklausyti ir saugotis blogos 
valios kurstančių agentų.

Reorganizuotos angliakasių 
unijos viršininkai Germer ir 
Glover išvyko į West Virgini
ją, kur streikuoja šimtai an
gliakasių ,prieš numušimą jiems 
aglų ir už pripažinimą reorga
nizuotos angliakasių unijos. 
Kalbama, kad dabar West Vir
ginijoje gerai sekasi 
ti angliakasių uniją, 
žmonių prisirašo prie 
zuotos unijos.

traukusių bolševikų, Susivieni
jimui nuostolių nebus. Jų vie
tas užima čia gimęs ir aukęs 
lietuvių jaunimas. Jaunuoliai 
•žymiai rašosi, ypač į 275 kuo
pą.—-G. Ainis.

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs

atgaivin- 
šimtai 

reorgani-

ru-
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— pagarsėjęs visame pasaulyje 

Pinaud’s
Shampoo

Palieka Jūsų plaukus 
bllzKančlus. sveikus ir 
ne perdauK sausus. Pas 
jūsų pardavfiją, arba 
prisiijBkjte 60c už pilno * 
didumo bonką.—Pinoud, 
Dept. M., 220 E. 21 St., 
New York. (Sempelio 
bonkutfi Orkai).

Karpenterių unijos 400 narių 
nusitarė dirbti į savaitę tik 5 
dienas. Ir nuo 1-mos lapkričio 
jie dirbs vietoj 44 —tik 40 va
landų per savaitę. Penterių 
ir pleisterninkų unijos jau an
ksčiau tą įvykdė. »

Illinojaus kalėjimų superin
tendentas CO1. Frank D. Whipp 
pranešė gubernatoriui Emmer- 
sonui, kad šiemet, kalėjimų gy
ventojai padidėjo net 1,169 na
riais arba 13.72 procentais. Jo- 
lieto kalėjime moterų pasidau
gino ant ^18. Spalių 1-mą Illi- 
nojaus kalėjimuose buvo 9,686 
kaliniai.

Spalių 24 d. mirė Ona Meiru- 
nienė, 58 metų amžiaus. Spalių 
25 mirė Vincas Juška, amžiaus 
52 metų. V. Juška priklausė 
prie SLA. 275 kuopos ir prie 
Liet. Am. Ukesų Kliubo. Abu 
mirusieji palaidoti su katalikiš
komis bažnytinėmis apeigomis 
ant Kalvarijos kapų.

Abi SLA. kuopos jau apsiva
lė nuo komunistiškų^ šiukšlių ir 
viskas eina gerai. Del pasi-

VEIKIMAS BE KENKSMIN
GUMO ESANT UŽKIE- 

, TpJIMUI

yra būdas pašalintištai
konstipaciją ir visus jos 'blo
gumus — būdas, kuris veikia 
greitai, veikmingai, bet švel
niai.

Cascaret saldainis vakare—• 7
sekamą rytą jus jausitės pui
kiai. Kvapas liks pasaldin
tas; liežuvis nuvalytas; aitru
mas, galvos skaudėjimas, 
kvaituliai, gasai bus išnykę. 
Pakartokit šį treatmentą du 
ar tris v&karus, kad pašalinti 
iš jūsų sistemos rūgstančias 
atmatas. Pamanykit kaip ape
titas ir energija sugryšta; 
kaip virškinimas pagerėja.

Cascarets veikimas yra tik
ras, nuodugnus, pagelbingas 
kiekvienam. Jie yra padaryt 
iš cascara, kuri, kaip daktarai 
pripažysta, tikrai sustiprina 
vidurių muskulus. Visos ap
tiekus turi 10c dėžutes.

(Anerarsinimas)

Diegliai, gasai, 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas* rūgsta jų

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

cįuokite kūdikiui šaukštelį Phi
lips Milk of Magnesia. Pridėki

te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvius. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
jį imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Useful Information”. Adresuo- 
kit The Phillips Co.. 170 Varick 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

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

(Apgarsinimas)

Buy gloves with what 
it savęs

NCra reikalo mokėti 6Oc *r 
dauriau. kad rauti <erą dantų 
kofiele. LlBterlne Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda ut 
25c. Ji valo ir apsau«o dan
tis. Be U, Kalite eutauplnti 
$3. už kuriuos Kalite nusipirk
ti pirStlnaitee ar ką kitą. 
Lambert Pb ar macai Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

SAMEPRlą 
40 YEARi
2 j cunc^s for 2mnts 

pure 

IA/PBAKINC 
iWpowder

ef/icient
it’$ double actinc

MILLIONS OF POUNDJ UfED BY 
OUR COVERNMt NT

Didžiausi Bargenai
ant Frontinių Setų

LIETUVIŲ RAKANDŲ DIRBTUVĖJ

Jus čia nupirksite nuo pačių išdirbėjų per pusę pigiau, negu jus 
galite nupirkti krautuvėj, dagi pigiau negu už olselio kainą, nes mes 
patys, savo dirbtuvėj, darome setus ir tiesiai jums parduodam. Mes pa
darome gražiai, tvirtai ir parduodam pigiai. Ateikite persitikrinti musų 
tavoru ir musų kainomis.

Kainos nuo $59 už 3 šmotus
Duodam ant lengvų išmokėjimų.

ARCHER FURNITURL
JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas

4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular rheu- 
matie aches&pains,apply Mi»s- 
terole, the wcounter-irritant”

AT ALL DRUGCISTS

1739 So. Halsted St Chicago i

IŠMOKIT DEZAININIM4
Dezaininimas ir siuvimai 
dreslu moka didelę alsra. 
Jus salite išmokti Šio se
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Pi- 
olomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knyselčs.

MASTER COLLEGE 
Jog. F. Kagnicka, 

Principalas
190 N. State St., k. Lake Si. 10 fl.

Phone Vir«inia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockvell SU 

CHICAGO,'ILL. 
k -n
.. „ ny, i Uliniu i ,i ,u

J1*" ................. . ■"»■>■■■

Moters!
Apdrauskite 

Savo Kailinius
uz mažą 

Atlyginimą
ir apsaugokite juos nuo hold up’ų, ugnies, pametimo, 
vagystės. Juk tankiai atsitinka kad per neapsižiūrė
jimą padėkime paliksite juos teatre — ir sugrįžus ne
berasite. Tai čia ir yra proga už mažą atlyginimą ap
sisaugoti.

Padarykite lai tuojaus asikreipdamos į
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TAMSIU VYRU 
LAIŠKAI 

(Intymių žmonių kampelis)

SESUO KUNIGUNDA, siunčia 
sveikinimus su žemiausiu pasi
šventimu ir atsidavimu Profe
soriui' Kampininkui, 
GLORIOSINGIAUSIAS PRO
FESORIAU: aš gerbiau tave 
su visa savo širdžia ir giliau
sia afekcija, dar iš tų laikų, 
kada tu buvai mano mokyto
jas: ir kas tik varste tave į 
širdį, tas tuo pačiu varstė ma
ne dar labiau, ir tavo varsty
mai buvo mano varstymui, ir 
joks žmogus nėra tave perva
ręs, kurs tuo pačiu mane ne
būtų pervaręs dar giliau, ir 
mano širdis visuomet jautė 
skausmą, kada kas nors tave 
varstė; tikėk man, šventai, kad 
tas “Naujienų” rasėjas, kurs 
Įdūrė tau j širdį su savo bedie
viškomis pastabomis, jis įdūrė 
man dar skaudžiau kaip tau, ir 
aš dabar galvoju, kaip aš ga
lėčiau įdurti atgal tam velnio 
atsidavė]) u i, kurs yra toks į- 
sidi ligojęs arogantas, kad drįs
ta net su pačiu Profesorių ba
dytis!

Nors Apaštaluose yra pasa
kyta “nespirk j bakščiotojus”, 
vienok aš manau, ka i tau pri
tinka durti jam atgal, nes tu 
turi koki aštru intelektą ir ku
tenimo talentą, ir per vieną va- 
laną tu gali subadyti į tešlą vi
sus savo bakščiojimus ir gali 
badyti visais klausimais, kas 
link jų žodžių ir darbų. Aš su
rašiau eiles prieš tą. supostatą- 
kur aš magistrališkai ir poetiš
kai baksčioju jam ir jis jokiu 
budu negalėj išsisukti mano 
durių. Ir jei jis dar drįs ir 
mane badyti, aš jam versiu dar 
aštriau!

Ant galo turiu pasakyti, kad 
pas mus yra didis antplūdis 
visokių zokonų: naujausiai la
bai daug atsirado brolių jėzui
tų, kurie nepalyginamai pigiau 
pardavinėja atlaidus ir indul
gencija, kuriu turi atsivežę iš 
Rymo dideles galybes, taip’ kad 
už tam tikrą mokesnį visi, Lie
tuvos piliečiai galės greitu lai
ku eiti į-dangų.

Jau daug atlaidų, agnasėlių 
kaulelių ir indulgencijų yra 
parduota, ir šventas biznis eina 
gana gerai. Bet turiu pasaky
ti apie vieną ištikusią nelaimę. 
Pas vieną kapuciną, kurs dau
giausiai buvo tų šventų daiktų 
pardavęs, naktį įsilaužė vagys 
ir pavogė, visus jo už atlaidus 
surinktus pinigus, sumoj apie 
keliolika tūkstančių litų. Dide
lė tai nuodėmė, papildyta prieš 
patį šventąjį popiežių, ir vagis 
tapo bematant ekskomunikuo
tas. Bet žmonės, kurie buvo 
už tuos' pinigus gavę griekų at
leidimą, dabar yra baisiai susi
rūpinę, ar jų atlaidai nežus, ka
da jų pinigus šventasis popie-

i
 Sustabdyk 

Kosulius!
Neleiskite kosuliams ii- 
sivystyti į rimtą ligą. Su
stabdykit ji su Severa's 
Cough Balsam. Sustab
do kutenimą, nuramina 
(gerklę. Pastovi kosulio 
gyduolė per 49 metus. 
Saugi, veikminga. Paa 
just) aptiekininką. Dvie-

| ji) dydžių, 25c ir 50c. 8 I 
Vartokit Severą’s Cold Tablets

$EVERA>S 
cough BALSZ

Kalėdoms, Naujiems 
Metams

Pasveikiniirius
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

UŽSISAKYKITE DABAR
Turime didelį, gražų pasirinkimą vi
sokiausios rūšies pasveikinimų atei

nančioms Šventėms.
Turime brangių ir labai pigių — 12 
labai gražių didelių paauksuotų pa
sveikinimų su margais konvertais. su 
jūsų vardu ir pavarde tik už $1.75.

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos
1739 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL.
- i1 'l-ir'.T.--.-.T-nri Hi-"iūi- - i— t 

žius nebegaus? Tad labai pra
šau, kaip savo senovės draugo, 
paaiškinti, ar tie, ką indulgen
cijas pirko, taip pat gaus at
leidimą, kuomet jų pinigus va
gis gavo, ar tik tuomet atlaidai 
galioja, kuomet pinigai už at
laidus nueina į šventojo popie
žiaus kasa? Kol kas žmonės 
labai nerimsta ir mes nežinome 
kaip jiems išaiškinti. Tad sku
biai laukiame Profesoriaus iš- 
aiškinmo.

Turbut Profesorus jau žinai, 
kad tam tikri bedieviai, kurie 
stovi už daktarą šliupą, leidžia 
gandus, kad jėzuitai ir mes ka- 
zimierietės už tuos pinigus, ku
riuos' surenkame už atlaidų 
pardavinėjimą, vedame by
lą prieš tą daktarą ir dėl ka
talikybės naudos jam rengiame 
persekiojimus, ir tie patys be
dieviai skelbia, kad žmones ne
privalo duoti nė supuvusio 
gralio, nežiūrint, kas jie butų 
—aukšti ar žemi, turtingi ar 
biedni, tikinti ar svietiški.

Taipgi, neseniai buvau Šiau
liuose pasižiūrėti teismo eigos 
prieš daktarą Šliupą; taigi ten 
yra vienas bažnyčios daktaras, 
česnas, lotyniškai Onionius, 
kurs iš kalno per bažnyčią pa
kvietė visus žmones ateiti pa
sižiūrėti kaip bus deginamos 
daktaro šliupo knygos ant lau
žo, užtikrindamas, kad degini
mas bus tuo labiau spektakliš- 
kas, kad pati valdžia duos ap
saugą ir bus dideles deginimo 
ceremonijos. Bet po to vienas 
velniui parsidavęs vyriškis, vai
kščiodamas kalbėjo blasfemiš- 
kus žodžius prieš jo malonybę 
bažnyčios daktarą, Onioniusą 
ir pasitikęs Onioniusą pažiurė
jo j jį su kokiomis ti nuodin
gomis akimis, ir kaip barškan
čioji gyvatė sušnypštė: “TaS 
kunigas nėra vertas sėdėti prie 
vieno stalo su padoriais žmonė

►

mis, ir aš galiu paliudyti, kad 
jis yra tiek suktas, kaip ta 
mano naginės apvara, kuria tu
riu apsivyniojęs koja, nes iš 
ambonos' jis melavo prieš visą 
parapiją ii* apkalbėjo tą gar
bingą žilo senelio galvą”. Be to 
jis sušuko: “Iš neapykantos 
ir pykčio jie Rankįna tą gerą 
daktarą!’’ Ir jis išvadino Onio
nius visokiais nekrykštytais 
vardais ir pasakė, kad pikčiau
sias jėzuitas nemoka taip suk
tai kaltinti nekalto žmogaus, ir 
dar pridėjo, kad jokių degini
mo* ceremonijų nebus, nes' val
džia daktaro šliupo knygas 
slaptai sudegins!

Kai tie jo išsireiškimai pa
siekė jo malonybės Onioniuso 
ausį, jo malonybė neparodė jo
kio užsigavimo, bet suvaldęs 
savo kerštą kitam kartui atsi
prašė to eretiko ir pasakė, kad 
nors daktaro šliupo knygos tą 
dieną ir nebuvo deginamos', ta
čiau jos bus deginamos vėliau, 
nes bažnyčios teismas taip nu
sprendė; be to jo malonubė pa
citavo ištraukas iš šventraščio, 
įrodinėdamas, kad visa ką da
rai katalikybės apgynimui, nė
ra nusikaltimas ir visa ką sa
kai, nėra melas. Be to jis pa
aiškino, kaip tai atsitiko, kad 
tą dieną neįvyko knygų degini
mas, būtent, kad Šiaulių diece
zijos vyskupas, prasilenkdamas

Kaip pagerinti jūsų 
apetitų iv virškinimų

Kiekvienoj apielinkSj yra daug žmonių, 
kurie yra dėkingi Nuga-Tone iiž savo geres
nę Hveikata ir padidėjusia spėk,). Niokurio jų 
turėjo prastus apetitus, virškinimo pakriki
mus, gasus ar išpūtimo pilve ar viduriuose, 
inkstų ar pūslės Idėgimų. Kiti buvo silpni, 
nerviški, negalėjo gerai naktimis pasilsėti ir 
abelnai buvo menkos svaikatos — visų tai 
paėjo nuo konstipaeijos ir jos silpninančių 
nuodų.

Nuga-Tone greitai nugali konstipacijų. Jis 
pašalina iš kūno ligas gimdančius nešvaru
mus. suderina ir sustiprina organus ir labai 
pagerina abelnų sveikatą. Imkite Nuga-Tone 
tik per kelias dienas ir pastebėkite didelį 
pagerėjimą, kokis po to seks. Jus galite 
pirkti Nuga-Tone kur tik yra pardavinėjami 
vaistai. Jeigu jūsų pardavėjas neturėti) jų 
stake, paprašykit jį užsakyti jų dėl jus iš 
savo džiaberio.

(Apgarsinimas)

šv engiamas 
Skausmas!

žmones tankiai yra perkantri su 
skausmu. Kenčia kuomet nėra 
reikalo kentėti. Dirba su skaus
mu plėšenčia galva. Dirba nors 
suimti skausmaiš.

Ir Bayer Aspirin suteikia grei
tą palengvinimą!

Geriausis laikas imti Bayer As
pirin tai momente kada pajauti 
pirmutinį skausmą. Kam atidčt 
palengvinimą iki skausmas pa- • 
sieks aukščiausi laipsnį? Ko bijot • 
paimti taip nekenksmingo dalyko?

Skaityk patikrintas direkcijas 
sustabdimui šalčio, palengvinimui 
skaudamą gerklę; palengvinimui 
galvos skausmo ir neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir tt.

Jus visada galite pasitikėti jo 
greitu palengvinimu. Bet jei skau
smas tankiai atsikartoja matyk 
daktarą kad patirti jo priežasti.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trado 2ym6 Bayer Fabriko Monoaceticacidester ot Salicylicacld

CtOMV
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su teismo reikątavimalš, inkvi
zicijos ekzekučiją sustabdęs, 
bet kad Šiaulių žmonės butihai 
turėsią dar progos matyti db 
delį laužą ir jis galįs prana
šauti, jog šliupo knygos’ bus 
sudengintos greitoj ateity ir 
viešai, pačioj miesto aikštėj, 
priešais magistratą, ir kad jis, 
jo malonybė Onionius, jei reik
sią pasieksiąs ne tik Kauną, 
bet ir Varšuvą ir patį Va t ik a-1 
na, kad teismo nuosprendis 
butų išpildytas su visomis iš
kilmėmis'.

Taip aš ir sumaniau apie 
visus tuos. dalykus parašyti sa
vo jaunystės draugui, kad ži
notum, kad ir mes Lietuvoj 
nesnaudžiame? ir sakau sudiev, 

Šiaulių špitolė.

Lietuvių Radio 
Valandos

Ar klausote lietuvių daini
ninkų kontesto? Trečias iš eilės 
programas buvo pereitą sekma

Didžiausias Patarnavimo
LAIPSNIS

Sako

WILLIAM M. GREVE
” Į •

Prudence Kompanijos Ine.
V ice-pirmininkas

“Užtikrinimas ateities, — mano omeny 

yra fundamentališkiausia svarba, su 
kuria šiandien isdirbystė susiduria. Kom
panijos, kurios suteikia publikai didžiau-

šią patarnavimo laipsnį ir vertės šiandien,
yra kompanijos, kurioms ryt pasisekimas 

■.i , . < •. <i ■
užtikrintas. Jūsų naudojimas Ultra Vio
letinių Spindulių ‘Spraginime’ LUCKY 
STRIKE parodo, kad pažinote šį nule-
miantį faktą. Jūs puikiai supratote ir
išmokote kontroliuoti progreso spėkas
savo išdirbystėje.”

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

“It’s toasted"
Jotu Gerkles Apsauga—Prieš knltėjlmus—prieš kosulį

Sutinką su savo politika faktų įrodymui publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. William M. Greve asmeniškai liudyti LUCKY STRIKES 
pagarsėjusį Spraginimo Metodą, p. Greve pranešimas yra šiam puslapy. © 1930. The American Tobacco co. Mir*.

dienį, lapkr. 2 d. per radio sto
tį VV.C.F.L., nuo 1 ligi 2 valan
dos. šį kontestą tvarko Budri
ke Korporacija. Kontesto tik
slas yra naudingas, ir klausy
tojų parama pagelbsti šio kon
testo pasekmes. Jūsų balsai iš
rinks laimėtojus paskirtų do
vanų, vertės virš tūkstančio do
lerių.

Kontestas tęsias kas sekma
dienį iš stoties W.C.F.L. nuo 
1 iki 2 valandos po pietų.

šeštadienį taipgi* girdėjot lie
tuvišką valandą, surengtą Jos. 
F. Budrik, Ine.

šeštadieniais daugiau nebe
bus duodama lietuvių valandos. 
Galėsit klausytis sekmadieniais 
iš Radio Stoties W.C.F.L. nuo 
1 iki 2 vai. ir ketvirtadieniais 
iš stoties W.ILF.C. nuo 7 iki 
8 vai. vak.

Vienas štabo.

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

ą
■■ ..r. ■■ r _______________ .... ... .

Šalčiai, kurie išsivysto

Pastovus kosulys ir šaltis, tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odų ir sulaiko 
gemalu augimą.

Iš visu žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
eleąicntų apart kreozoto, kurie pa

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzle 8002

M14-16 Rooscvalt Rd. 
arti St. Louis Ava. 

CHICAGO. ILL.

į pneumonią
lengvina ir gydo užnuodytų plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimų. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraujų ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydyntui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokios^ formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)
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kia manyti, tai idėjai pritars demokratiniai Francijos 
sluoksniai. O su jais ne taip jau bus sunku susikalbėti 
kitų šalių demokratijoms.

Apžvalga
REIKALAUJA VERSALĖS 
SUTARTIES REVIZIJOS

JUODA AKIS HOOVERIUI

(pakeitimo). Hervė

tik dėl to, kad aš

A. MIKALAUSKAS 
PASITRAUKĖ

Antradienio rinkimuose Jungtinių Valstijų žmo
nės “šlavė” republikonus ir jų vieton statė demokratus. 
Republikonai prakišo keletą vietų federaliniam senate 
ir kelias dešimtis vietų atstovų bute, taip pat — dau
gybę vietų valstijų administracijose ir legislaturose ir 
miestuose. Skaudžiausi smūgiai valdančiajai partijai 
buvo suduoti Illinois ir New Yorko valstijose, kur de
mokratų kandidatai į svarbiausius ofisus sumušė re
publikonus-milžiniškomis balsų daugumomis.

Šitais balsavimais žmonės pareiškė savo nepasiten
kinimų dabartiniais blogais laikais — pramonės krizių 
bei nedarbu. Kadangi republikonai šiandie yra valdžio
je, tai balsuotojai padarė juos atsakomingus už tuos 
blogus laikus. Tai, žinoma, yra naivu, nes dabartinėje 
visuomenės sistemoje valdžia mažai ką gali padaryti, 
kad laikai butų geri arba blogi. Tečiaus tokiam pilie- 
č'ių protavimui davė pagrindo patys republikonai, ku
rie prezidento rinkimų metu gaudė žmonių balsus, 
skelbdami, kad republikonų partija vedanti kraštą “ge
rovės” keliu.

Bet užvakarykščiai balsavimai buvo ne tik protes
tas prieš “Hoover prosperity”. Jie buvo taip pat pro
testas prieš Hooverio “kilnų eksperimentą” — prohibi- 
ciją. Trijose valstijose buvo pastatytas visuotinam bal
savimui 18-to konstitucijos 
klausimas arba pasiūlymai atšaukti prohibicijos vyki- 
nimo įstatymus, ir jose visose didelė dauguma balsuo
tojų pasisakė prieš prohibiciją. Be to, daugelyje kitų 
valstijų “slapieji” kandidatai sumušė “sausuosius”. Be
ne reikšmingiausias šituo atžvilgiu pavyzdys tai — 
Ohio valstija, kuri 1928 m. davė 760,000 daugumą už 
“sausuosius” republikonus, o dabar išrinko daugiau 
kaip 100,000 balsų daugumomis “šlapius” demokratus.

žodžiu, prezidento Hooverio administracijai rinki
kai uždėjo “juodą akį”. Bet daugiau ką jie vargiai pa
siekė. Republikonų “nubaudimas” išrinkimu demokratų 
padėties, bendrai imant, nepakeis, tik prohibicijos klau
sime valdžia gal pasidarys kiek liberališkesnė.

Amerikos balsuotojai iki šiol dar tėra susiinteresa- 
vę tiktai paviršutiniška, grynai partine politika. Jiems 
rupi, kas valdys. Bet jie labai mažai paiso, koks ryšys 
yra tarpe valdžios ir ekonominių bei socialinių visuo
menės reikalų. Tokie klausimai, kaip, sakysime, darbi
ninkų apdrauda nuo nedarbo, ligos ir senatvės, dar vi
siškai nepalietė milžiniškos daugumos balsuotojų są
monės. Jeigu jie butų galvoje apie šituos klausimus, tai 
jie, "atmesdami republikonus, nebūtų balsavę už demo
kratus, kurie socialinės apdraudos reikale yra nė kiek 
ne geresni.

“Davę lekciją” republikonams, tie patys žmonės už 
dvejeto metų veikiausia ir vėl balsuos už juos, jeigu iki 
to laiko ekonominis krizis bus praėjęs.

Lietuvos spaudoje praneša
ma, kad žinomas franeuzų na
cionalistas Hervė savo laikraš
tyje ’ “La Victoire” įdėjo 
straipsnį, kuriame reikalauja
ma Versalės taikos sutarties 
revizijos 
rašąs:

“Kaip
karštai myliu Franci ją ir 
esu nacionalistas, aš turiu 
drąsos viešai pareikšti, kad 
esu sutarties’ peržiūrėjimo 
šalininkas, kad negalimas bu
tų beprotiškas karas Fran
cijos su Vokietija. Aš reika
lauju pirmiausia atsisakyti 
nuo plebiscito Saaro distrik
te, kuris pasibaigs mums 
viešu skandalu. Toliau aš 
stoju už tai, kad mes nekliu- 
dy tumėm Austrijai susijung
ti su Vokietija. Be to, aš 
siulau atiduoti Vokietijai 
Togo ir Kamerūną. Mums 
dar pakanka kolonijų, paly
ginti su musų žemu gimimų 
skaičium. Aš stoju už tai, 
kad Vokietijai butų leista 
turėti stiprią kariuomenę. 
Mes turime draugiškai pa
veikti į Lenkiją, kad ji grą
žintų Vokietijai koridorių ta 
sąlyga, kad Vokietija pa
veiktų į Lietuvą susitaikinti 
ir susijungti (? “N.” Red.) 
su Lenkija.”
Paskutinis sakinys liečia Lie

tuvą. Hervė, pasirodo, nori “su-
amendmento atšaukimo'taikinti ir sujungti” Lietuvą- 

su Lenkija, bet Lietuva vargiai 
ant tokių “jungtuvių” sutiks. 
Praeityje ji pakankamai 
re “malonių” iš lenkų.

DAUGIAU PIKTUMO, 
IŠMANYMO

fe

Francija iki šiol buvo griežčiausia gynėja tos pa
dėties Europoje, kuri susidarė po Didžiojo karo, Ver- 
saiės taikos rezultate, nes Franeijai Versalės sutartis 
yra daugiausia davusi. Bet matyt, kad jau ir franeuzai 
ima suprasti, jogei Versalės konferencijos sukirptą 
švarką Europa ilgai negalės dėvėti.

Vienas *akyplėšiškiausių Francijos tautininkų, p. 
Hervė, pakėlė savo balsą už Versalės sutarties revizi
ją. Jisai siūlo Franeijai atsisakyti nuo plebiscito vokie
čių Saaro distrikte, nesipriešinti Austrijos susijungimui 
su Vokietija ir Vokietijos armijos didinimui. Hervė pa
sisako taip pat Ir už Dancigo “koridoriaus” sugrąžini
mą Vokietijai. ' *

Kai kurie jo pasiūlymų yra visai atžagareiviški. 
Pavyzdžiui, vietoje leisti Vokietijai ginkluotis, jis turė
tų reikalauti, kad Francija ir jos talkininkai (Lenkija, 
Mažosios Antantos valstybės- ir t. t.) nusiginkluotų. Bet 
norėti, kad nacionalistas butų nuosakus, ’ negalima. 
Hervė, kuris dabar yra kraštutinis tautininkas, prieš 
karą buvo kraštutinis, anarchistuojantis socialistas.

Reikšmingas tečiaus yra pats faktas, kad net ir 
Francijos atžagareiviškų tautininkų eilėse imą kilti bal
sai už Versalės sutarties, peržiūrėjimą. 'Tuo labiau, rei-
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Brooklyno “Vienybėje” 
redaktorius vėl išpleškino 
na nesąmonių pamokslų 
“Naujienas”. Jisai rašo,
“Naujienos” “labini patenkintos 
Dr. J. šliupo nuteisimu”, kad 
jos “tik sau nepaprastų privi
legijų siekia”, ir kad jos p. 
Šliupo neužtariančios už tai, 
kad jisai parodęs, “jogei jam 
lietuvybė arčiau širdies”, ir Lt.

Visa tai yra melas ir begė
diškos insinuacijos!

“Naujienos” ne tik ne išreiš
kė savo “patenkinimo” Dr. J. 
Šliupo nuteisimu, bet aiškiai ir 
griežtai tą nuteisimą pasmerkę. 
Ponas Valaitis, kuris tos pu
šies priekaištus mums daro, 
yra arpa apžlibęs fanatikas, 
kuris nesupranta paprasto laik
raštinio straipsnio,. arba falsi- 
fikatorius, kuris nesidrovi per 
akis kraipyti svetimas mintis.

Antra, apie jokias privilegi- jtus sąryšyje su p. šliupo nutei- 

simu nebuvo ir negalėjo būti 
kalbos. Buvusis amerikietis ta
po nuteistas už skelbimą tam 
tikrų idėjų spaudoje. Mes ta
me nuteisime matome nusidėji
mą spaudos laisvės principui, 
už kurį lietuvių tauta kovojo 
per dvejetą gentkarčių ir ku
ris buvo įrašytas j nepriklau
somos Lietuvos . Respublikos 
konstituciją. Spaudos laisvė 
yra kiekvieno žmogaus teise, o 
ne kieno nors privilegija.

Rašydamos apie p. šliupo nu
teisimą, “Naujienos” primine 
tą liūdną faktą, kad pats buv. 
Amerikos laisvamanių vadas, 
deja, prieš kiek laiko bandė 
pateisinti tautininkų valdžios 
“bizūną”, kuriuo jisai dabar 
tapo nuplaktas. “Vienybė” sa
ko, kad tuo savo “bizūno” tei
sinimu p. šliupas pasisakęs už 
lietuvybę. Taigi’ išeina, kad 
“V-ės” supratimu bizūnas ir 
lietuvybė yra tas pat! Jau 
daug “tautiškiau” būtį lyginti 
prie lietuvybės “beržinę košę“,

kurią bent Lietuvos žmonės, 
tam tikruose atsitikimuose, gi
ria. Bet mes manome, kad tiek 
“bizūnai”, tiek kitos panašios 
“tautiško auklėjimo” priemo
nės yra ne lietuvybė, o tik bar
barizmo liekana.

Bizūną teisindamas’, Dr. J. 
Šliupas lietuvių tautai nusidėt 
jo, taip kad jo išsišokimo nu
rodymas “N-se” reiške primi
nimą nukentėjusiam už knyge
les “Tikri ir netikri šventieji” 
išleidimą, kad ir jisai privalo 
kovoti už žmonių laisvę, jeigu 
nori naudotis laisve pats. O 
Valaičio straksėjimas dėl šliu
po bylos yra kvailas’ ir veid
mainingas.

“Vienybe” praneša, kad vie
toje A. Mikalausko esą pa
kviesti Ed. C. Rudnikas admi
nistratorium ir J. J. Jokūbaitis 
padėjėju. /

P. A. Mikalauskas iki šių 
metų pradžios buvo “V-bės” 
bendroves prezidentas ir admi
nistratorius. Šiemet jo vieton 
prezidentu buvo išrinktas p. 
Ginkiis. Dabar p. M. išeina ir 
iš administratoriaus vietos.

Mikalauskas yra SLA. vice
prezidentas. Rytų sandariečiai 
pastaruoju laiku skundėsi, kad 
fašistai, įsigalėję “V-bėje”, pik
tai juos puolą ir stengiąsi “iš
ėsti” Mikalauską už tai, kad 
jisai priklauso Sandarai. [Pacific and Atlantic Photo]
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(Tęsinys)
Pasirašiau tylėdamas, nepajė
giau ne žodžio ištarti. Neapra
šomas, viduj visa naikinantis 
jausmas nuslėgė visą džiaugs
mą.

Teisėjui pažvelgus į mane 
tokiomis stačiai į širdį kim- 
bančiomis geromis akimis, 
man rodėsi, kad turiu, vietoj 
to, kad jie tiki į mano nekal
tumą ir nori mane paleisti, 
papasakoti jam visas niekšy
bes, kokių esu pridaręs, ir 
tada įsmeigti sau į širdį peilį.

Norėjau pradėti kalbėti — 
teisėjas rodėsi norėjo, kad iš
eičiau. Nuėjau į duris, jis pa
sekė paskui mane ir tyliai ta
rė: “Na, dabar aš nebesu tei
sėjas; iš pirmo akies mirks
nio, kai aš Tamstą pamačiau, 
Tamsta mane labai sudomi
nai. Nors taip labai (Tamsta 
pats turėsi sutikti su tuo) 
visi įrodymai buvo prieš 
Tamsią, tačiau aš tuojau gei
džiau, kad Tdmsla iš tikrųjų 
nebūtum tas Kiaurus, nusižen
gėlis vienuolis, kuriuo buvai 
laikomas. Dabar turiu Tams
tai tarp muąų kalbant pasa
kyti... Taništa nėši lenkas. 
Tamsta nesi Kviečičeve gi
męs. Tamstos vardas nėra Le
onardas von Krzynski!” — 
Ramiai ir tvirtai atsakiau: 
“Ne!” — “Ir taip jau ne dva
siškis?”—paklausė vėl teisė
jas, nuleidęs akis, matyt ne
norėdamas mane kankinti in- 

’kvizitoriaus žvilksniu. — Tai 
klausyk gi Tamsta, pradėjau. 
—“Ramidi,” pertraukė mane 
teisėjas: ką pradžioj spėjau, 
ir dabar esu įsitikinęs, įvyks'- 
ta. Aš matau, kad čia valdo 
neišaiškinamos aplinkybės, ir 
kad Tamsta pats xesi su tam 
tikrais dvaro asmenimis įpin
tas į paslaptingą likimo žais
mą. Tai nebepriklauso mano 
pareigai, giliau raustis, ir aš 
pats skaityčiau nemandagiu 
žingeidumu, norėti išvylioti iš 
Tamstos Icų nors ujiio 
tos asmenį, apie Tamstos, tiir- 

but, visai ypatingus gyveninio 
santykius! Tačiau, kaip butų, 
jei Tamsta, išsiveržęs iš visų 
Tamstos ramybei gresiančių 
apystovų, apleistom šią vietą? 
Po viso to, kas atsitiko, Tams
tai čia begyventi vargu bebu- 
tų gera”. — Teisėjui šiuos žo
džiu^ kalbant jaučiau, lyg vi
si tamsus šešėliai, mane apgu
lę laikę, ėmė greitai sklaidy
tis. Gyvenimas buvo vėl at
gautas, ir troškimas \ gyventi 
degdamas pasriuvo dirksniuo- 
se ir gyslose. Aurelija! vėl ją 
atsiminiau, ir aš turėčiau pa
sišalinti iš tos vietos, pasiša
linti nuo jos? — Giliai atsidu
sau: “Ir ją apleisti?” —

Teisėjas giliausiai nustebęs 
pažvelgė į mane ir skubiai ta
rė: “Ak! dabai; rodosi aiškiai 
matau! Duok Dangaus, pone 
Leonardai! kad neįvyktų la
bai blogas nujautimu^, kurs 
man dabar visai darosi aiš
kus.”— Visa many apsivertė. 
Visa atgaila dingo, ir turimi

tai buvo labai niekingas ne
mandagumas, kad aš teisėjo 
stačiai suktu ramumu paklau
siau: “Ir Tamsta vis dėlto lai
kai mane kaltu?” — Leisk 
Tamsta, maho pone! atsakė 
teisėjas labai rimtai: kad aš 
savo įsitikinimą, kurs juk tik 
gyvu jausmu tesiremia, sau 
pasilaikysiu. Yra įrodyta, ge
riausiu budu ir forma, kad 
Tamsia negali būti tasai vie
nuolis Medardas, kadangi tik- 
rasai Medardas randasi čio
nai, ir pats tėvas Cirilius, 
kurs buvo suklydęs dėl Tams
tos begalinio panašumo, jį pri
pažino, o ir jis pats nesigina 
esąs kalbamasai kapucinas. 
Tokiu budu įvyko visa, kas 
tik galėjo įvykti, kad Tamsia 
apsivalytum bet kokio įtari
mo, ir tuo labiau aš turiu ti
kėti, kad Tamsta visai nesi 
kaltas.” — "

Teismo sargas tuo momentu 
teisėją pasaukė, ir kalba, pra
dėjusi mane kamuoti, pati nu
truko. —

Medardas vėl laisvais. Gydytojas 
toliau tęsia pasakojimą, iš Ku
rio paaiškėja, kad Medardas 
yna sūnūs to paties Francesco, 
kurs nužudė princą ir išgėdino 
princienę ir kad tos gėdos vai
sius Viktorinas yra Medardo 
brolis. Medardas išsisukinėja 

vikriai meluodamas.

Perėjęs j savo butą radau 
visa taip, kaip* buvau palikęs. 
Mano raštai, buvę konfiskuoti, 
gulėjo sudėti į paketą ir uz- 
antspaudoti ant mano rašomo
jo stalo, truko tik Viktorinų 
laiškų knygutės-,/ Euphemijos 
žiedo ir kapucinų raiščio, va
dinas, mano spėjimas esant 
kalėjime buvo pamatuotas. Ne
ilgai trukus pasirodė kunigaik
ščio tarnas’ ir sykiu su kuni
gaikščio ranka rašytu lakšte
liu įteikė man auksinę, bran
giais akmenimis papuoštą ta
bokinę. “Blogas žaismas suloš
ti-. savi Tamsta, pono Krscynski, 
rašė kunigaikštis: bet tame 
nei aš, nei mano teismas yra 
kaltas. Tamsta esi netikėtinu 
budu labai panašus vienam blo
gam žmogui, dabar gi visa iš
siaiškino Tamstos’ naudai: siun
čiu, kaipo ženklą mano malo
nūs Tamstai atminties ženklą 
ir tikiu Tamstą greitai vėl pa- 
matysiąs.” —

Kunigaikščio malonė man bu
vo lygiai abejinga, kaip Ir jo 
dovana; juodas nuliūdimas, 
naikindamas dvasią buvo už
krėtęs visą mano esybę.' Skai 
čiau tai esant griežto kalėjimo 
pasekme. Jaučiau reikalo su
stiprinti savo organizmą, ir 
dėlto labai apsidžiaugiąu kuni
gaikščio gydytojui atėjus. Svei
katos reikalai buvo bematant 
aptarti, ir prasidėjo kita kalba. 
“Ar tai jiūra ypatingas lėmi
mas, pradėjo kunigaikščio na
mų • gydytojas, kad lygiai tuo 
•momentu, kai visi jau tikėjo 
Tamstą esant tuo biauriuoju 
vienuoliu, kurs barono F. sei

Galva, III. Paveikslėly mato
ma Mrs. Mae, Yokum, kuri gu
driai apgavo savo vyro “kidna- 
perius” pasiųsdama jiems už- 
paknotoj dėžutėj medžio piu- 
venų vietoj $200,000, kurių 
banditai reikalavo už jos vyro 
gyvybę.

mynoj tiek piktybių pridarė, 
tikrai pasirodo pats tas vienuo
lis ir Tamstą išgelbsti nuo įta
rimo?”

Aš turiu užtikrinti, kad man 
nepranešta artimesnių priežas
čių, paveikusių j mano paliuo- 
savimą; teisėjas tik bendrai 
pasakė, kad kapucinas Medar
das, kurio ieškota ir už kurį 
mane palaikyta, esąs čionai at
siradęs.

“Jis neatsirado, bet buvo at
vežtas, vežime surištas, ir ste
bėtinu budu tuo pačiu metu, 
kai tamsta čion atvykai.

Dabar man prisimena, kaip 
tifokart, man benorint papasa
koti Tamstai apie tuos keistus 
įvykius savo laiku apsireišku
sius musų dvare, lygiai tuo 
laikų buvau sutrukdytas, kai 
pradėjau pasakoti apie ta ne
dorą Medardą, Francesko sūnų 
ir apie jo niekšingus darbus 
barono F. dvare.

Dabar pradėsiu pasakojimą 
vėl nuo tos vietos, kur tuomet 
jtruko. — Musų kunigaikštie
nės sesuo, kaip Tamsta žinai, 
cisterciečių vienuolyno abtisė 
B-je vieną kartą iš geros šir
dies priėmė vieną moteriškę su 
jos vaiku, grįžtančią iš maldin
gos kelionės i Šventąją Liepą.’’

Ta moteriškė buvo Frances- 
ko našlė žmona, ir tas vaikas 
tas pats Medardas.

“Visai teisingai, bet iš kur 
Tamsta tai žinai?”

Visai nepaprastu budu suži
nojau tų kapucino Medardo 
paslaptingasias gyvenimo apy- 
stovas. Ligi to momento, kol 
jis pabėgo iš barono F. dvaro, 
man yra visa aiškiai žinoma, 
kas ten atsitiko.

“Bet kaip? iš ko?...”
Budintis sapnas man visa 

atvaizdavo.
“Tamsta juokauji?”
Visai ne. Man tikrai rodosi, 

lyg bučiau sapne girdėjęs to 

nelaimingojo istoriją, to, kurs 
buvo tamsių galybių žaismo 
objektas, šian bei ten mėtomus, 
iš nusižengimo į nusižengimą 
vejamas....... cerio girininkijoj
man čionai bevažiuojant pašti
ninkas paklydo; mes užvažia
vome j girininko namus, ir te
nai...

“A! suprantu visa, ten. Tam
sta sutikai pati tą vienuolį"...

Taip yra, bet jis buvo bepro
tis.

“Dabar r-ojosi jis nebėra 
toks. Jau tuomet jis valando
mis išsiblaivėjo ir Tamstai tur
būt visa išsipasakojo?”...

Ne visai taip. Naktį jis, nie
ko nežinodamas apie mano už
važiavimą į girininko namus, 
įėjo į mano kambarį. Mano ne
apsakomus jam panašumas jį 
baisiai nugązdino. .lis mane pa
laikė savo gretimiu, kurio pa
sirodymas jam turįs Veiksli 
mirtį. — .lis dejavo .— pasako
jo savo prisipažinimus... — - Ma

ne, pavargusį iš kelionės, varu 
apėmė miegas, man rodėsi, tar
tum tas vienuolis dabar ra
miai ir sąmoningai toliau kai-' 
bėjo, ir dabar aš iš tikrųjų ne
bežinau, nuo kada prasidėjo 
miegas. Man ding, tas vienuo
lis tvirtino, kad ne jis nužu
dęs Euphemiją ir Hermogeną, 
o jų abiejų užmušikas esąs gra
fas Viktorinas. —

“Stebėtina, labai stebėtina, 
bet kodėl gi Tamsta visa tai 
nutylėjai teisėjui?”

Ar gi galėjau tikėti, kad tei
sėjas nors mažiausios svarbos 
duotų pasakojimui, kurs taip 
prietikingas atrodo. Ir abelnai 
ar privalo aukštasis kriminali
nis teismas į stebuklus tikėti?

“Tačiau Tamsta tuojau galė
jai suprasti, kad tamsta esi 
sumainomas su tuo bepročiu 
vienuoliu, ir jį nurodyti kaipo 
kapuciną Medardą?”

Žinoma — būtent po to, kai 
vienas senas apykvaišis sems, 
rodosi jis vadinas Cirilius, bū
tinai norėjo mane palaikyti sa
vo vienuolyno broliu.

Bet man neatėjo į galvą, 
kad tasai pamišėlis vienuolis 
buvo tas7 Medardas, ir kad tas 
nusižengimas, kuriame jis man 
prisipažino, buvo priežastis da
bartinio mano proceso. bet 
kiek man girininkas buvo pa
sakojęs; tas vienuolis niekuo
met nėra pasisakęs savo pa
vardės — kokiu budu tai su
sekė?
Pamišėlis vienuolis, kurį suė
mus Medardas tapo paliuoluo
tas, pasirodo, yra tas pats, ku
rį, skaitytojai pamena, girinin
kas pas save laikė. Toliau pa
aiškės, kad jis yra Viktorinas, 
Medardo brolis, dėlto labai pa
našus ir serga ta pačia bepro
tybės liga kaip ir Medardas, 

tik didesniame Faipsny.
“Paprasčiausiu budu. Tas 

vienuolis, kaip Tamsta žinai, 
ilgoką laiką prabuvo pas giri
ninką; jis rodėsi pasveikęs, 
bet jo beprotybė išsiveržė iš 
naujo ir taip ryškiai, kad giri
ninkas buvo priverstas jį pa
galiau čionai atgabenti, kur jį 
uždarė į pamišėlių namus. Te
nai jis sėdėjo ištisas dienas ir 
naktis su pastyrusiomis akimis, 
nekrutėdamas, lyg akmens sto- 
vyla.

Jis nekalbėjo nū vieno žo
džio, turėjo būti šeriamas, ka
dangi pats nė vienos rankos 
nepajudino. Visos’ pastangos 
prikelti jį iš to sustingimo, pa
siliko be vaisių, smarkesnių 
imtis buvo pavojinga, kad jis 
vėl nejpultų į .naują laukinį 
pamišimą. Pirm kelių dienų 
ateina girininko vyresnysis sū
nus į miestą, užeina į bepročių 
namus, vienuolio aplankyti.

Susigriaudenęs dėl to nelai
mingojo beviltingos padėties 
jis išėjo iš ligoninės, ir pama
tė pro šalį einantį Kapųpinų 
vienuolyno B-je vienuolį tėvą 
Cirilių. Jis paprašė jo aplanky
ti uždarytąjį čionai jo vienuo
lyno brolį, tikėdamas, kad jo 
ordeno dvasiškio raminantis 
žodžiai gali būti nelaiminga
jam naudingi. Pamatęs vienuo

lį Cirilius pasibaisėdamas atšo
ko. “švenčiausioji Dievo Moti
na! Medardas, nelaimingiausia 
Medardas!” Ėmė šaukti Cililius, 
ir tame akies mirksny atgijo 
vienuolio sustingusios akys. 
Jis atsikelia ir kurčiai sušukęs 
bejėgis krinta ant žemės. — 
Cirilius, drauge su kitais bu
vusiais prie to įvykio,1 eina pas 
kriminalinio teismo prezidentą 
ir praneša jam apie tai. Teisė
jas, kuriam buvo pavesta Tam
stą tnrdyti, nueina su Ciriliu 
į bepročių namus; vienuolį ran
da labaj silpną, bet be mažiau
sių pamišimo žymių. Jis prisi
pažįsta esąs vienuolis Medar
das iš Kapucinų vienuolyno 
B-je. CiriliiiB patvirtino, kad 
Tamstos begalinis įfledardui 
panašumas jį prigavęs. Dabai 
jis pastebėjo, kad ponas Leo
nardas ir kalba, ir akimis, ei
sena ir užsilaikymu labai ski
rias nuo vienuolio Medardų 

(Bus daugiau)
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Pagalba Bedarbiams MRS. NORA GUGIENe IR
MRS. žYMONTIENft BEDAR

BIAMS TARPININKAVIMO 
DARBE

KASDIEN NUO 9 IKI 11 VAL. RYTO

Bedarbiu šelpimo Fondas
Trečiadieni Fonde buvo ..............................   $19.15
Mrs. E. Bardauskienė aukavo ..................... i 2.00

Viso $21.15

Nuo pereito pirmadienio Be
darbiams Pagalbos Stočiai at
ėjo j pagalbą ponia Nora Gugis 
ir Mrs. žymontienė, kurios pa
sikeisdamos pradieniui dirba 
prie aukų priiminėjimo, pada
linimo, bedarbių registracijos ir 
darbo bei pašalpos pajėškojimo.

kiek ilgiau akmenis skaldyti.
Reporteris.

Cicero
Liet. Republikonų Kliubo 

susirinkimas

KAS DAR TURI NEREIKALINGŲ RŪBŲ? Mt. Greenwood
Rūbų reikalavimas bedarbiams ir jų vaikams da-

rosi labai rimtas reikalas. Gerų žmonių suaukautieji 
jau išdalinti ir vis daugiau atsiranda prašančių. Kas 
turi atliekamų rūbų vyrams, moterims ir vaikams, pra
šomi tuojau siųsti Mrs. Jurgelionis į Naujienas, kuri 
padalina reikalingiems.

Musų kolonija greitu laiku
pasivys didžiąsias kolonijas, nes 
skandalai atsitinka nelyginant 
kaip dideliuose miestuose. Ana, 
naujas pavyzdys. Gyveno, buvo 
vyras, kurs užsiėmė “naminės” 
gėrimu, o jo vargšė žmonelė 
vaikams duonos uždarbiavimu,

L. R. Kliubas turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą p. Lukš- 
tienės svetainėje. Narių buvo 
gana daug, mat visi buvo in
teresuoti lapkričio 4 d. rinki
mais, kurie įvyko ant rytojaus 
po susirinkimo.

Išduota raportas iš buvusio 
vakaro, spalio 26 d. Vakaras 
davė pelno. Rengimo komite
tas gavo padėkos už veiklų pa
sidarbavimą ; taip pat išreikš
ta didelio ačiū vietas biznie
riams, kurie tą parengimą pa
rėmė.

Pakėlus klausimą už ką bal
suoti, prechiktų komitetai pa
sirodė labai atsargus ir demo
kratiški; jie neliepė balsuoti už 
tuos ar kitus, bet sakė, balsuo
kite kaip jūsų įsitikinimai ro
do. Mr. Čekanauskas plačiau 
aiškino balsavimo reikšmę ir 
taktiką, nurodydamas delko at
sitinka, kad daug balsų* tampa 
sugadintų. Daugelis lietuvių prie 
kliubų nepriklauso, apie balsa
vimo taisykles nežino, ir atėję 
balsuoti, ženkliukus padeda ne 
ten, kur reikia ir tokiu budu 
balotai nueina ant nieko.

Plačiai apkalbėta reikalai at
eityje lietuviams rištis arčiau 
į savo politikos kliubus, nes 
palaidi turi daugiausia nuken
tėti. Nuoseklių minčių tame rei
kale pareiškė p. J. Pocius, P. 
Juknis ir L. Makutėnas.

Korespondentas.

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 West Marquette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.
' Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį. |

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette

AUKOS DRABUŽIAIS, MAI
STU IR PINIGAIS

Mrs. Josephine Brazauskienė, 
aukavo rūbų ir prižadėjo duo
ti pagalbos būtinai reikalingai 
šeimynai valgiu.

Mrs. B. Paulauskienė, auka
vo drabužių ir maisto produk
tų bedarbiams.

Mrs. Elzbieta Bardauskienė, 
aukavo visą galybę drabužių 
vaikams nuo 5 ligi 15 metų, 
ir be to 3 paklodes, 2 užvalk
čius ir 1 pagalvę. Taip gi pa
aukavo $2 į Bedarbių Šelpimo 
Fondą.

Mr. A. Valaitis aukavo bun- 
dulj vyriškų rūbų.

Mr. A. Bačkus prižadėjo pa
aukauti nemaža vyriškų rūbų, 
kuriuos reiks parvežti.

Mr. John Sakalauskas paau
kavo drabužių.

Mr. Jurgis Bakutis pridavė 
bundulį drabužių.

DARBO PASIŪLYMAI
G.eras darbas mergaitei 

nuo 16 ligi 18 metų amžiaus, 
dirbti truputį prie namų ir ke
pykloj, VVaukegan, 111. Duos iš
laikymą ir apie $8.00 savaitei.

— Reikalinga patarnautoja 
(veiterka), apie 20 metų.

— Atidaromas chili parlor. 
Reikalinga darbininkė.

— Lietuvis farmeris iš Wil- 
liamstown, N. Y. kviečia pas 
save bedarbį, kurį per žiemą 
išlaikys ir aprengs už truputį 
triūso apie namus.

— Reikalingas dženitorius 
padėjėjas- Turi būti unijos na
rys.

— Lietuvis farmeris iš Hart, 
Mich. ima vieną bedarbį išlai
kymui ir duoda maistą, kam
barį ir drabužius už mažą trin
ią prie namų.

— Visais reikalais kreiptis j 
“Naujienas“ pas Mrs. Jurge
lionis.

DARBO IR PAGALBOS REI
KALINGI BEDARBIAI

198. Darbininkė, 37 m., vy
ras apleidęs 2 metai atgal; tu
ri 2 vaikus, 13 ir 8 metų. No
ri bile darbo dienomis.

199. Darbininkas, 51 m., ne
vedęs, nedirba antri metai. Por
teris. Labai reikalingas darbo.

200. Darbininkas, našlys, vai
kai suaugę; cabinet maker. Ne
dirba 11 mėn.

201. Darbininkas, 37 m., ve
dęs, turi 2 vaikus, 9 ir 4 me
tų. Nedirba metus.

202. Darbininkas, 34 m., ne
vedęs, dženitorius. Gyvena pas 
draugą.

203. Darbininkas, 38 m., ve
dęs, turi 2 vaikus, 9 ir 6 me
tų. Dženitoriaus pagalbininkas. 
Pasiųstas.

204. Darbininkas, karpeute- 
ris, eks-kareivis, negauna pa

glaudė svetimi žmonės. Nori 
darbo prie namų ar kitur.

207. Darbininkas, "34 m., ne
vedęs; sirgo metus laiko ir bu
vo operuotas; sutaupęs išėjo. 
Nori darbo prie ūkės. Parašy
ta tuo reikalu. \

208- Darbininkė, vedusi, turi 
2 vaikus, 11 ir 9 m.; moka 1k>- 
tel, restorano darbus ir sausage 
factory darbus. Vyras be dar
bo 8 mėn. Labai vargingai gy
vena.

209. Vaikinas, 17 m., metai 
be darbo. Tėvas serga ir visi 
šeimynoj nedirba.

210. Darbininkas, 38 m., ve
dęs, turi 8 vaikus, 13, 8 ir 4 
metų. Be darbo 8 mėn. Dirbo 
stockyarduose. Bile darbo.

211. Darbininkas, 42 m., ve
dęs, turi 12 m. mergaitę; be 
darbo 8 mėn., dirbo štockyar- 
duose. Bile , darbo.

212. Darbininkas, 39 m., ve
dęs, turi 5 m. vaiką; be dar
bo 3 mėn., nebeturi kuro ir 
nebeišgali apsimokėti. Bile dar
bo.

213. Darbininkas, vedęs, tu
ri 5 vaikus, nuo 14 ligi 2 me
tų. Darbo prie garažo už pa
dėjėją. Be darbo 2 metai; ser
ga reumatizmu. Žmona dirba po 
2 vai. restorane. Labai reika
lingi visokios pagalbos.

214. Darbininkas, 47 m., ve
dęs, turi 3 vaikus, 17, 14, 9 
metų. Karpenteris, moka taisy
ti rakandus. Turi įrankius- Su- 
taupos baigtos. Niekas nedirba.

215. Darbininkas, ūkininkas.
19 m., nesenai atvažiavęs iš 
Lietuvos, Amerikoj gimęs. Lie
tuvoj lankė pradžios mokyklą.

216. Darbininkas, vedęs, tu
ri 3 mėn. vaiką. Metai be dar
bo. Turi dar 3 žmonos vaikus 
Visi sunkiai gyvena. Dirbo 
Westem Electric Co.

217. Darbininkas, 38 m., ve
dęs, turi 2 vaikus, 15 ir 10 m., 
buvo kepėjas. Atsiskyręs su pa
čia, turi mokėti alimonijas ar
ba eiti į kalėj iriią.

218. Darbininkas, 39 m., ve
dęs, mašinistas, janitorius- Be 
darbo 6 mėn.

bet vyras vis buvo nepatenkin
tas, kad dar permažai uždirba. 
Nesenai kokie tai “juodrankiai” 
moterį išgabeno į mišką ir pri
mušę pusgyvę atvežė ir pame
tė ant slenksčio. Tik kaimynai 
tai išgirdę pašaukė daktarą, 
kurs ją pasiuntė į county ligo
ninę.

Pagijusi ij* vėl pradėjo šei
mynai duoną uždarbiauti, nak
timis dirbtuvėje, dienomis drai- 
vindama trokus. Vieną dieną, 
suvargusi ir sušalusi, ji nėjo 
į darbą. Vyras varė, bet žmo
nai neklausant, ją primušė. 
Galop moterėlė apsiskundė po
licijai. Policmanui atėjus, vy
ras ir jį apkūlė. Už tai vyras 
gavo 2 mėnesiu Bridewell, bet 
lapkričio 2 dieną grįžęs vėl pri
mušė žmoną, tik kaimynai be- 
išgelbėjo. Žmonės pašaukė dak
tarą, kurs pusgyviai moterei 
suteikė pagalbą. Pašauktą po
licija tą žvėrį vėl sugavo ir 
nugabeno atgal į klėtką. Reikia 
manyti, dabar reikia tikėti, ke
letą metų mažiausiai žmonelė 
turės ramybę, nes tas gaus

Lietuvės Akušerės

Phooe 
Hemlock 9252

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

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 
' 9 vai. vakare

Graboriai

Darbininkas, su' trimis vai
kais, turi namą, siūlo dykai 
flatą už prižiūrėjimą jo 5 mė
nesių kūdikio.

Kam reikalinga gera atsa
kanti šeimininkė, namų prižiū
rėtoja. Nori prie namų dienos 
metu.

iMrs. M. Dekerienė prašoma 
atvykti į “Naujienas” ir kreip
tis i Mrs. Jurgelionis., Turi I 
tamstai darbą.

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

...................... i i .i i i i . 1.1 i. 11*.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę it 
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 vak po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur,
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliotais nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akla, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė. 
, Tel. Yards 4817

Ofiso Telefonas Virglnia 0086 
Bes. Tel. Ven Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nų. Namu ofisas Nortb Side 
3418 Franglin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

\ Tek Lafayette 4146 

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

Ofjso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisast 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4198 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

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. Bdulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

— O-------

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
. ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 1381 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 va] vak. 
3241 S. Halsted St. tel. Victory 0562 

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

Dentistas
Persikėlė i naują vietą po* 

numeriu
1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3 794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

ANASTAZIJOS 
GRINCEVIČIENĖS

Po tėvais Čiponioniutė

METINES mirties 
SUKAKTUVĖS

persiskyrė su šiuo pasauliu 7 die
ną lapkričio mėn. 1929 m., su
laukus 62 m. amžiaus, gimus 
Lietuvoje. Paliko dideliame nu
liūdime 2 dukteris — Eleną Fe- 
ravičienę, Rožę Nevidomskienę, 
sūnų Vincą, gimines ir pažįsta
mus. Liūdnai atminčiai musų 
brangios motinėlės bus laikomos 
Šv. Mišios Aušros Vartų bažny
čioje 7 d. lapkričio mėn. 1930 
m., 8 vai. ryto. Kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į pamaldas. Mes 
Tave Musų brangiausioji Moti
nėle. niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugtįši, bet mes 
ankščiaus ar vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka, 

Dukterys, Sūnus, Gimines 
ir Pažįstami.

Lietuviai Gydytojai

giliais iš Veteraną Bureau. Pa
tartina kreiptis į vakar pa
skelbtąjį eks-kareiviams pagal
iais ofisą 608 So. Dearborn st., 
kambarys 538. Taip pat duota 
žinia Veteran’s Bureau.

205. Darbininkas, vedęs, turi 
3 vaikus, 13, 12 ir 9 metų. Dir- 
Im> cemento darbus ir Stoęk 
varduose; 6 mėn- be darbo. Rei
kia darbo.

206. Mergaitė, 18 m., baigus 
public school. Motina ir patė
vis abudu nedirba. Mergaitę pri-

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš

VVISSIG,
Paiauliniauut kare

Sena Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpeciaHškai 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 metu ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliotais nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė,, Tel. Cravrford 5573

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, UI.
Tel. Cicerg 5927

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

L Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
’atarnauju laidotuvė- 
c visose miesto ir 
niestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

S. Halsted SL 
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

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.

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

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 
52 E. 107th St. 

kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 

Miesto ofise pagal sutartį 
127 N. Dearborn St. 

Ketvergais ofisai uždaryti.

įvairus Gydytojai

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTČJAS 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.
Seredos vakare uždarytį 

Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

222] West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

M.

DR. HERZMAN
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 Wallac« Street
.... -.... ..... -............. Ai .

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

— IŠ RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 25 me

tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel. Hyde’ Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St.,' Room 2117 
Ttlephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
_<o

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

Kampat Nortb Avė. ir Damen Avė.
VaL: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brdhswkk 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3202

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

One Noeth La Šalie Bldy. 
One North La Šalie St.

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tel. State .2704; 4412

■......O------

Residence Phone Ravcnswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
2700 Dcvon Avė., Rogcrs Park 3320

Valandos:
10-12 A. M., 2-5 it 7-9 P. M.

Ncdelionis sulig sutarties.

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
\Vilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241
Valandos; Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak.. Utaiutukais i: 

Prtnyciomn 1 iki 4 v. V.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800

R<'Z, ImI5 So. ]»'»>«• !■. u < Ii SL 
Te!. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pagijo p. A. Masal 
skis

Aleksandras Masalskis, 3307 
Aubum Avė. lietuvis graborius 
vakar, lapkričio 5 d. sugrįžo 
iš ligoninės, kurioj išgulėjo nuo 
spalio 25 dienos. P. Masalskis 
jau sargaliojo nuo pat pava
sario, bet daktarai negalėjo 
i: pūti ligos priežasties. Tik spa
lio 25 d-, galutinai susirgus ir 
skubiai nuvažiavus į ligoninę, 
buvo rasta aklosios žarnos 
(p.pendicitis) uždegimas aštrioj 
fš.raoj. Tuojau tapo padaryta 
opt racija, kurią p.. Masalskis 
laimingai pakėlė, ir nors dar 

pakankamai stiprus, ta- 
jau galutinai baigia išgy-Č J u U

Plėšikai Romoves 
restorane

Praneša, kad vakar rytų ank
sti apie 4:30 vai. tapo apiplėš
tas Ramovos restoranas, South 
Halsted ir 35 st. Restoranas 
>ra atdaras kiaurą naktį. Kai 
nieko kito restorane nebuvo, 
įėjo keli vyrukai, užsisakė ka
vos ir nutaikę momentą atki
šo šaudykles į savininką, ku
riam iškratė kišenius, paskui 
iššluostė registerį, ir susirinkę 
apie $80.00 pabėgo.

Roseland
S.L.A. 139 kp. nariu atydai

Kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyksta Lapkr. 6 d. 7:30 
vai. vak., Strumilos svetainėj.

Nariai atsilankykite į susi
rinkimą ir užsimokėkite mokes
tis. Taipgi ir tie nariai, kurie 
esate užsimokėję savo mokes
čius iki naujų metų, o mq^ 
jote buvusiai “komunistiškai” 
valdybai, kuri be jūsų žinios 
nustojo mokesčius siųsti cen*' 
tran dar prieš seimą, būtent 
nuo birželio mėnesio pradžios, 
tlž tokį elgesį, valdyba liko pa
šalinta iš vietų ir išrinkta nau
ja jų vieton.

Mokestys, kurias surinko iš 
narių ir nepasiuntė centran, 
pasilieka kolei kas pas “komu
nistus”. Todėl kurių narių mo
kestis komunistai pasilaikė sa
vo kišenėj, tokie nariai dabai 
yra suspenduoti, o gal ir visai 
iš S.L.A. išbraukti. Tokie na
riai užtai nėra kalti, kad juos 
‘ komunistai” apgavo. Kol dar 
nevėlu, tokie dalykai galima pa
taisyti pranešant centran, kad 
“komunistai” jų pinigus sulai
kė, tegul centras išreikalauja 
iš jų. • •

Pašalintieji iš vaidybos ko
munistai su savo pasekėjais vis 
skelbėsi esą teisuota valdyba, ir 
iš savo pasekėjų rinko pinigus 
vardu S.L.A. Dabar S.L.A. cen
tras juos suspendavo. Jiems ne
valia daugiaus S.L.A. vardą nau
doti. Taigi komunistų burbulas 
sprogo. Jie tikrino, kad jų ne
gali niekas suspenduoti/ ar jie 
siunčia pinigus centran ar ne.

Bet dabar jau jie suspen
duoti, dabar gal nevienam jų 
pasekėjui akis atidarys tokis 
apgaudinėjimas.

štai kad ir P. Bobelis, buvęs

NAUJIENOS, ChięagtS, III.
•••! ■ •' ... į. -......— - --------- —..........................................................

Bet kas pasirodė? Tą. revo- mą” palikite jiems ir jų “drau- 
liucingą programą “komunis- gams šnipams”.
tams" parašė šnipų biuro agend Nu() konki|rso tcrio 
tai (Visi pabraukimai paties
draugo Strazdo. V. D.)! Dar Draugui Strazdui Valoniui už 
daugiau. Tie patys agentai, aukščiau perspausdintą jo pa- 
taigi valdžios šnipai, aktyviai vyzdini “savikritikos” straips- 
dalyvavo organizavime pačios n į pripažįstama “Amerikos ko- 
“komunistų” partijos. Vadina- munizmo” istoriko titulas,. vi
si, jie* kartu su musų Stilso- siška diktatoriaus’ teisė rau- 
nais (tas vyrukas, kur dabar dondvaryje ir vadovaujamoji 
dievai žino kur nušapo), Paū- rolė “komunizmo” ideologų tar- 
kščiais, Baltrušaičiais, Bimbo- pe. Bimbai, Andriuliui, Bace- 
mis ir kitais keikė Socialistų vičiui, Pruseikai ir pačiam bar- 
Partijos “reakcionierius” ir me- bėriui Gasiunui patariama iš 
džiojosi lengvatikių, kurie draugo Strazdo 
jiems patikėjo, kaipo “neper- kaip “komunizmo 
maldaujamiems \evoliucionie-1 istorijos, taip “ 
riams” 
gams”. 
kad tie 
darbininkų draugai 
davėjai, štai ką sako apie juosi  >
paskilbusis “komunistų” gar-
bintojas, buvęs Finlendijos “am- Naujienų ekskursantė Mari-

Kna cirdpfi R.midnn-1 basadorus”, o dabar sovietų i""“ Dantienė iš Indiana Ilar-
JYdS glLUCU IMUUVII I ,og atstovo Martenson() bor sllgrjžo >š Lietuvos Scan-

(IVciryje. sekretorius, Santeri Nuorte- dinavų Amerikos linijos laivu
“Frederik VIII” spalio. 13 d.Va. | t ,
Lietuvoje pabuvo apie 4 mė- 

“Mes turime tikrų tikriausių nesjus< jį buvo išvažiavus su 
liudymų, kad justicijos depar- dviem savo vaikais, Juozu, ku- 

“Vilnies” No. 259 ponas I tamento agentai dalyvavo Ko- rjs gimęs Lietuvoje ir yra 19 
draugas redaktorius sako: “Pas munistų Partijos organizavime metų ir Alfonsu, gimusiu Ame- 
mus įvyksta savitarpinių dis- Amerikoj, ir kad kaip tik tie rikoje, 12 metų. Kaip p. Dan- 
kusijų. Mes stojame už kri- partijos programo punktai, dėl tienei, taip ir vaikams Lietu- 
tikavimą to, kas’ negeistina, už kurių dabar tūkstančiai žmonių voje labai patiko, ir jeigu pa- 
kritikavimą savo klaidų ir tai- persekiojama, buvo ne kieno ki- siscktų paiduoti savo narfie- 
symą. Tai geras’ pasireiškimas. | ta, kaip, ‘ kaip tųjų valdžios | liūs, gryžtų visi Lietuvon ap- 
Savikritika mums vien gero ga
li duoti”. - »

Visai, teisingai, draugučiai. 
Kas gi jums to nevelija? Pra
šom! Sakoma, dirbta skūra 
brangesnė. Kritikuokitės, ka- 
sykitės, tik žiūrėkite, raudonu
mo nenudrėskite, kad tikrojo 
kailio kas nepastebėtų. Ypač 
kada Strazdas’ barberį Gasiuną 
vėl išstūmė iš pirmosios špal- 
tos, leiskite 
visus sukritikuos, 
parodyti, kad 
vuojame” dėl 
kritikos” bet 
jiems padėti, 
paties Strazdo gatavą straips- 
n, rašytą “Naujienose” 1920 m. 
No. 21:

—.Ter ,i .... ....

kuopos finansų raštininkas, ku
ris aklai sekė paskui komuni
stus, dabar pasitraukė nuo jų, 
Bobelis sako, kad vėliau gal 
nevienas keiks komunistus už 
jų suvyliojimą S.L.A. narių.

Beje, dar štai kokių dalykų 
įvyko. Nariai, kurie sumokėjo 
mokesčius komunistinei valdy
bai, pareikalavę, kad jų mokes
čiai butų siunčiami centran. 
Komunistai atsisakė siųsti. Gu
dresni žmonės, ir dar biznie
riai, kaip tai pavyzdžiu aptie- 
korius A. Yonaitis antrą sykį 
turėjo mokėti, pats pasiųsda
mas savo mokesčius tiesiai cen
tran, kad nesuspenduotų jo. 
Bizny žmogus būdamas, ar ei
si provotis dėl kelių

Taigi, dar kartą 
patikrinkite savo 
kuopos knygose.

dolerių!
primenu, 

mokesčius

Narys.

Medžiaga “komunistu 
savikritika”

Strazdui, jis jus 
Norėdami 

ne tik “nesiner- 
draugučių “savi- 

gatavi esame 
čia paduodame

SKELBIAME “KOMUNISTŲ 
SAVIKRITIKOS KONKURSĄ

štai kaip reikia kritikuoti!

Valonis Strazdas savo strai
psnyje “Tie-jų draugai šni
pai” jau 1920 metais pasakė 
tai, ką kiti draugai “komunis
tai” ir šiandien dar sarmatija- 
si sakyti apie save. Manome, 
kad “Vilnies” štabui bus nau
dinga perskaityti draugo Straz
do straipsnį, ir pasimokinti 
“savikritikos”.

štai draugo Strazdo straips
nis žodis žodin paimtas iš 
“Naujienų” 1920 m. No. 21:

“Praeitą vasarą, kada “Nau
jienose” buvo paminėta, jogei 
“komunistų suvažiavime daly
vavo du valdžios šnipai kaipo 
“draugai delegatai”, tai Chica
gos lietuvių “komunistų” lape
lis (dabar amžiną jam atilsį, 
miręs) ir brooklyniškis social- 
anarchistų organas Laisvė su
kėlė didžiausį triukšmą. Jie 
šąukė, kad tai esąs nesąžinin
gas melas. “Kunur'štai” žiną- 
si gerai ką darą 
Pasikohoję, 
tverė net c 
tiji. Savo 
tai” paraše 
programą, 
neišpasakytai didžiavosi.

Kuinu • 'štai”
J r jie darė.
^ę, jie su- 

i • i lestų” par- 
paV.iai “komun s- 
labai revoliucingą 
Tuo programų jie

PRANEŠIMAS
Dviejų Dienų Optometrine Akių 

Klinika Bus Laikoma
Pėtnyčioj, Lapkričio 7 dieną
Stibatoj, Lapkričio 8 dieną

Tarp 8 vai. ryte ir 5 vai. vakare.
adresu 4712 S. Ashland Avė.

Kliniką laikys Dr. W. Jerome Heather ir Dr. Guy
cionaliai paskilbę optometriniai klinicistai.

Specalė domė bus kreipiama j muskulinį akių 
žmones, kenčiančius nuo akių nesmagumų.

Patarimai ir Klinicistų patarnavimas visiems .bus 
kitę dėl registracijos — Boulevard 7589.

O. VAITUSH,
' OPTOMETRISTAS.

L. DuPlessis, interna-

stovį, žvairas akis ir

dovanai. Telefonuo-

r-

by) ir iš associate judges 10 
demokratų ir 3 republikonai.

lengvatikių, kurie I draugo Strazdo pasimokinti 
kaipo “neper- kaip “komunizmo” Ameriko; 
Vevoliucionic- istorijos, taip “savikritikos” 

ir “darbininkų drau- styliaus.—Promoteris.
Dabar tačiau pasirodo, -----------------

revoliucionieriai, ticL^ v .
buvo jų i- Sugryzo is Lietuvos

lagentų sutaisyti ir i programą sigyventi.
Įdėti”. » Ponia Dantienė pasakojo, kad

parvažiavus į Klaipėdą, Lietuvos 
valdininkai gana gražiai juos 
pasitiko, bagažus praleido be jo
kios kratos, ir visą laiką bū
nant Lietuvoje visur gavo gerą 
ir mandagų patarnavimą.

CHICAGOS 
ŽINIOS

»•

Tų pamazgų daugiausia, 
brooklyniškis' socialanar- 
organas Laisvė. Dabar 

žmogus, sovietų atstovo 
Nuorteva, ėmė ir 

(“komunis-

koi",ini.s;| Rinkimų Šudrai prasi
blaivins

“Šitaip kalba ne koks’ social- 
patriotas, beti artimiausias “ko- 
munisttftns” žmogus, kurį jie 
(“komunistai”) garbino ir te
begarbina. Maža to. Jis sako, 
kad šituos savo tvirtinimus ga
lįs by valandą priparodyti do
kumentais. Reiškia, Nuorteva 
žinosi ka sakas. c c

“Tatai įdomu bus išgirsti, ką 
dabar pasakys “komunistai”. 
Tuo labiau, kad jie diena iš die
nos pila pamazgų ant socialis-1 • 
tų. Girdi, tai. jie esą kalti, kad 
valdžia persekioja 
tus”. 
išpylė 
Chistų 
ve jų
sekretorius 
pasakė, kad juos 
tus”) įdavinėja jų pačių drau
gai šnipai! Tie “draugai”, ku
rie jiems padėjo organizuoti 
‘tikrai revoliucinę darbininkų 
klesos partiją” ir parašė jiems 
dar' revoliucingesnį programą. 
“Mes', socialistai, senai sakėme 
ir sakome, kad su tais “revoliu
cionieriais” yra something 
wrong... Mes pakartotinai grau
denome lietuvius darbininkus 
apsižiūrėti, kad nepatekus ant 
“rrrevoliucingos” ‘draugų” šni
pų meškerės. Tie kur šito ne
paklausė dabar patys mato, 
kad mes sakėme tiesą. Stilso- 
nai ir kiti lietuvių»darbininkų 
demdralizuotojai-mulkintojai ži
nojo kun įlysti. Jų “silpni kū
nai” dėlto nė kiek nenukentės. 
Tie demagogai veikiausia dabar 
gardžiai jaukiasi, kuomet tūks
tančiai lietuvių darbininkų yra 
persekiojami, grudžiami į ka
lėjimus, kankinami ir rengiami 
deportavimui.

“Tokia jų “revoliucija” ši
taip jie ‘pasitarnavo’ Amerikos 
lietuviams darbininkams — iš- 
ardydąmi jų organizacijas ir 
savo sekėjus atiduodami į 
“draugų” šnipų rankas.

“Dar kartą' mes graudename 
lietuvius darbininkus: bukite 
atsįargųs! Budėkite, saugokitės 
tų “revoliucionierių“. Jie ne 
jūsų draugai, bet įdavėjai. Ne 
revoliucinės frazės, šnipų agen
tūroj nukaltos, išganys liaudį. 
Liaudis—darbininkai patys pri
valo save išganyti, visų pirma 
tvirta savo organizacija. Tokia 
organizacija, kuri savo veiki
mą neremia tuščiomis frazėmis, 
bet rimtu tveriamuoju darbu. 
Tokia organizacija yra Socia
listų Partija ir josios dalis, 
Lietuvių Socialistų Sąjunga. 
Tatai burkitės’ j ją ir veikite. 
Stilsonų, Paukščių, Baltrušai
čių ir kitokių lietuvių darbinin
kų demoralizuotojų “komuniz-

Cook apskritis išėjo su 
Demokratais

’Col. Hamilton Lewis, Demo
kratų kandidatas' j U. S. Sena
torius supiušė Rūtą McCor- 
mick, iRepublikohų kandidatę 
trimis prieš vieną arba 700,000 
balsų dauguma. Viso balsų ga
vo Chicagos mieste ir Cook 
county: Lewis 1,316,300; Rūta 
616,800,'ir “sausoji” ponia ()*- 
Neill 69,600.

Demokratai taip gi gavo: 
State TTeasurer (Ed. Barrett) ; 
visus’ tris UnTversity Trustees; 
Republikonai gavo tik Superin- 
tendent Construction (Blair).

Cook county: Demokratai 
gavo: County Judge (Jarecki) ; 
Sheriff (Wm. Meyering) ; Coun
ty Clerk (Rob. Swcitzer) ; 
County Treasurer (Jos. M’Do- 
nougli) ir dar vistis 7 kitus 
ofisus.

President of County Board 
išrinktas Demokratas Anton 
Cermak.

Trustees Sanitary District, 
visi 5 Demokratai.

County Board (Cityj visi 10 
demokratai.

County Board (Country), 3 
demokratai 4r 2 republikonai.

Judges of Superior Court vi
si 5 demokratai ir Circuit 
Court, demokr.

Municipal Court: Chief Jus- 
tice demokratas (John Sonste-

PRANEŠIMAI
. \

— ■ ■! ........ .
Roseland. Svarbu visiems SLA. 139 

kp. nariams. SLA. 139 kp. susirinki
mas įvyks ketvirtadienio vakare, lapkri
čio 6 d., Strumilos svetainėje. Visi 
kuopos nariai būtinai privalo būti susi
rinkime, nes yra labai daug svarbių rei
kalų aptarimui kaip kuopos, taip ir 
pačios organizacijos labui. Kurių narių 
mokesniai yra užvilkti, privalo užsimo
kėti, kad reikalui esant butų galima 
gauti pašalpą ar apsaugą.

SLA. 139 kp. Valdyba.

SLA. 238 kp. laikys mėnesinį susi
rinkimą, lapkričio 7 d., 7:30 vai. vak., 
K. Gramonto svet$ 4 535 S. Rockwell 
St. Visi ir visos kviečiami atsilankyti 
ir prikalbindami naujų narių prisirašyti 
prie SLA. Taipgi kurių yra mėnesinės 
duoklės atsilikę, teiksitės atsiteisti.

J. Povilaitis.

Visi bondsų leidiniai 
priimti

Iš viso 13 rųšių bondsų emi
sija buvo patiekta nubalsuo
ti lapkričio 4 d. rinkikams. 
Bondsų suma iš v)iso siekia 
$28,520,000. Priimti didele bal
sų dauguma. Toks bondsų pa
sisekimas aiškinamas tuo, kad 
gyventojai tikisi, kad bondsų 
išleidimas padidins darbus.

Šlapieji sumušė “sau
suosius”

Visoj šaly “slapieji” didele 
dauguma balsavimuose sumušė 
“sausuosius”, slapiausiai išėjo 
Illinois, Massachusctts, Rhode 
Island, Ohio, Indiana, Missouri 
ir kt. slapieji duos keletą vie
tų senate ir apie 40 ar 60 vie
tų kongrese.

Cook county balsavo: Už at
metimą 18 amendmento 224,- 
949, prieš 55,181. Panašiai pro
porcija išėjo Volstead modifi
kacijos ir Illinois prohibicijos 
reformos.

Taksų uždėjimo amend- 
mentas atmestas

Politikierių patiektasis amend- 
mentas, nubalsuoti prie Illinois 
statė konstitucijos, kuriuo bu
tų legislaturai leidžiama leisti 
įstatymus su tikslu apdėlioti 
gyventojus naujais mokesniais, 
bAlsuptojų atmestas mieste ir 
Cook county 146,000 balsų daur 
guma. >

Tai' yra jau ketvirtas kar
tas, kai politikieriai įvairiais 
budais prisidengę patiekia gy
ventojams užsikrauti sau taksų 
padidinimą, ir kiekvieną kartą 
tie sumanymai yra atmesti.

Chicago turės švarų 
vandenį

Chicagos miestui vandens 
filtravimo reikalas balsavimuo
se praėjo teigiamai ir Public 
Works komisionierius Bichard 
W. Wolfe jau spėjo atsiųsti 
visuomenės laikraščiams laiš
kus, kur sakoma, kad sveiko 
ir švaraus vandens reikalas lai
mėtas tik su pagalba mažes
niųjų visuomenės laikraščių ko
voje prieš milžiniškąją kapita- 
istų spaudą, kuri visa buvo 

priešais tą balsavimą, ir kad 
ta pergalė prieš miesto centro 
galiūnus reiškia mažesniųjų 
biznierių, bendrai piliečių ir, 
svarbiausia, liaudies spaudos 
susipratimą. Dėka tai pergalei 
atrodo, kad biznis ir darbas 
linksta išsivaduoti * iš “loop” 
diktatūros.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIF1ED ADS
Educational

Infor

MOKYKIS BARBERYSTfŠ 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE, 

672 West Madison Street.

Business Service 
Biznio Patarnavimą* __

BRIDGEP0RT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam It
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Vieton 7261. Re*. Hemlock 1292

PATENTAI, Copyright# — išradi
mai visokios rųšies. 

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

-------H)---------

Boulevard 6620 Res. Yard* 4401
NORKUS & CO.

Pertraustbm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 

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

CHICAGO 
------ O-------

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

LUMBERIS 20-50% diskonto. Ship- 
lap $35M, Plaster ir Wall Board 3c, 
Naujos durys $1, Storm ir Porch Sash. 
Garantuotas Plumbingas ir apšildymas. 
Išmokėjimais. Vakarais iki 6. nedėliomis 
9—1. Abbott Lumber Co., 5201 W. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS

Financial
Finansai-Paskoloa

—anrn ■nu

CLASSIFIED ADS
Furniture & Fixtures

Rnknndni-

PARDUODU visai mažai vartotą 
combination pečių. 4 skylės ant anglių 
ir 4 dėl gaso, vandenį taipgi šildo. Visai 
pigiai. 3917 W, 13 St., Basement 
Janitor.

ForRent
PASIRENDUOJA 2 storai, adresu 

1922-24 West Chicago Avenue, ku
riuose per 21 metus buvo morgičių ir 
bonų įstaiga. Jeigu bus greitai vei
kiama, vietą galimą nupirkti ar paren- 
duoti su visu ofiso įrengimu ir vaultm 
Ypač ' ' ' -
plento

tinka bankui, morgičių invest 
bizniui ir spulkos raštinei.
Cosmopolitan Bond and 

Mortgage Co., 
A. M. Hammann, 

Vice-Prezidentas

PASIRENDUOJA ofisas dėl dentis- 
to ar daktaro kartu su 4 kamb. apart- 
mentu. Frigidaire. 2415 W. Marųuette 
Rd.

'L*'""

Furnished Rooms
RUIMAI rendai pavieniams vaiki

nams arba merginoms ar mažai familijai. 
šiltas vanduo, kiti parankumai.

3240 Emerald Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PRANEŠU BIZNIERIAMS 
kad aš Benediktas Pocius negyvenu sy
kiu su savo moteria Ona Pociene (po 
pirmais vyrais — Paulauskienė, Mitche- 
liene ir tt.) pertat už jos padarytas arba 
daromas skolas neatsakau. Ji gyvena 
7010 S. Artesian Avė. Su ja negyvenu 
truo Spalio-Oct. 15 d., 1930.

BENEDIKTAS POCIUS, 
6637 S. Rockwell St., Chicago, III.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų, ne senesnes 38 me
tų, mylinčios dorą šeiminišką gyveni
mą. , 
tinti, kad turėtų biznį arba farmą. 
esu pasiturintis našlys, 
suteiksiu per laiškus, 
damos savo paveikslą, kurį ant pareika
lavimo 
visoms.

Pageidaujama, kad butų pasitu- 
Aš 

Platesnes žinias 
Rašykite prisius-

gražinsiu.

Box 1244, 
173 9 So. Halsted St.

Chicago, III.

Atsakymą duosiu

Partners Wanted
Pusininkų Reikia_______

REIKALINGAS partneris į bučernės 
ir grosernės biznį su $200. Nevedęs, 
ateik persitikrinti, 335 1 W. 38 PI.

REIKALINGAS partneris į groserio, 
cigarštorį — vienai persunku. Geras 
biznis. 3417 S. Union Avė. Yards 
6490:

Heli) Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

MERGINOS ir jauni vaikinai, išmo
kite telegrafuoti. Vienas iš geriausių 
šiandie amatų. Gera mokestis kvalifi
kuotam darbininkui. Kreipkitės dabar. 
Mr. Benson. 155 N. Clark St. Room 620

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

BARGENAS. Pardavimui grosernė 
ir delicattessen krautuvė. Seniai įsteigtas 
biznis parsiduoda dėl mirties šeimynoj. 
5406 Wentworth Avė.

1®

SpeelallitM rydyme chroniškų ir nauja U- 
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atailan- 
kykit pas mane. Mano pilna* Itegsamiaavi- 
maa atidengi jutų tikrą Ilgą ir jei ai aput 
imsiu jus gydyti, sveikata Jums sugryl. im
kit pas tikrą specialistą, kurie seklaus jus* 
kur ir kas joms skauda, bet pats pasakys 
oo i

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 .vai.

Neimant komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovebill 1038

PARDAVIMUI restaurantas, pigiai— 
išdirbtas ibznis. Turiu parduoti sku
biai. 7427 So. Western Avė.

sralutlao llersamiaavimo—kas jums yra

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

Kambary* 1016 
Imkit elevatorin 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 p< 

nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedi 
Wnj nuo 10 rvto Iki 1 no oi®t»

20

AUTOMOBILIŲ DRAIVERIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAXI CO. 
pasiūlo jums tikrą progą. 

Pasinaudokite pelnais pasaulyje didžiau
sios ir sėkmingiausios kooperatyvčs kabų 
kompanijos. Uždirbkit daugiau negu tik 
menką pragyvenimo algą. Maža suma pi
nigų tereikalinga jūsų pradžiai.

Musų Mr. Green mielai suteiks jums 
pilnas informacijas be jokių pareigų.

Checker Taxi Co.
1401 W. Jackson Blvd. 

Monroe 3 700

Mme E. Roman R.N.
Fizinė Therapija

Mokslinis masažas.
ir Medikuotos Maudynės.

kultūros liesinantis mankštinimasis.
162 N. State St., Room 1513

Tel. Central 0729

Saulės, Elektros 
Fizinės

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ?

Mes skoliname nuo $50 iki $300 
be komiso. 

Atmokėkit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais 

Mes taipgi padarome 2-rus morgičius.

PETRZILEK CO., 
1647 W. 47th St.

PINIGAI
Mea skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokite* 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Radi-os
2 ATGAUTI Majestic Modelio 92. 

dviejų mėnesių senumo $94.50. Naujos 
tūbos. Matykit Mr. Art, 6136 So. 
Halsted St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ItaiHai

~ — — — — ~ U~ -l—lį—J—L—l_r~l ~L1~M~ĮJ

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINĮ RADIO

Gražus Freize Seklyčios Setas, tikro 
riešuto miegamojo ir valgomojo setai. 
3 VVilton kaurai, lempos ir viskas kita 
mano gražiame 4 kambarių apartmente 
Vartoti ne daugiau kaip 3 mėnesai 
Ateikite tuojaus adresu

3040 W. 62nd Street

PARDAVIMUI Victrola Styliaus pe
čius. Metai atgal mokėta $89, par
duosiu už pusę kainos. Esu našlė su 
vaikais, man reikalinga pinigai anglims 
pirkti. K. Budvitienė, 3,443 S. Union 
Avė,

PARDAVIMUI krutamųjų paveikslų 
teatras, pilnai įrengtas rodymui vėliau
sių kalbančiųjų paveikslų, darantis ge- . 
rą biznį, lietuvių apielinkėj. Parduo
sime biznį ir namą, ar tiktai biznį. Nė
ra kompeticijos. Del platesnių žinių 
rašykite: Naujiyios, Box 1245, 1 739 
S. Halsted St., Chicago.

bučernė ir grosernė 
Lietuvių apgyventa 

Priežastis pardavimo — esu ki- 
Atsišaukite tel. Roosevelt

PARDAVIMUI 
už pusę kainos, 
vieta, 
tos tautos. 
2376.

PARDAVIMUI groserukas labai pi
giai iš priežasties išvažiuoju kitan 
miestan. 6529 S. Racine Avė. Tel.
Englewood 9350. —

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
t REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 0455

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low, visi improvementai ir 2 karų ga
ražas. Priimsiu mainui lotą. 5742 So. 
Whipple St. Tel. Republic 8768.

Sutaupinkit $2,000.00
5 kambarių bungalovv; 3 metų se

numo; furnasų šildomas; 2 karų gara
žas, šoninis įvažiavimas; gatvė ištaisyta; 
pirmo morgičiaus $2,000. Kaina nu
mažinta nuo $7,500 iki $6.500.

Taipgi 6 kambarių rezidencija; 2 ka
rų garažas; 60 pėdų lotas; išmokėtas. 
Kaina sumažinta nuo $5,500 iki 
$4,500. Tik $1,000 cash, arba mai
nysiu abu namu ant 2 ar 3 flatų, turin
čių vieną morgičių.

THE REALTY SALES CO.
1613 W. 87th Street 

’Cedarcrcst 3900

I


