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Lietuvos Lenkijos 
byla dėl trafiko 
įvyks šią vasarą

Byla tapo įtraukta 
Tarptautinio teismo 
sesijos dienotvarkėn

Ispanijos vyskupų 
suokalbis parduoti 

bažnyčių gėrybes

Nusiginklavimo konferencija 
įvyks šią žiemą

Ragautas aukštas dvasiškis su 
slaptu kardinolo įsakymu 

vyskupams

16.
dėl

Lietuvos

Geneva, Šveicarija, rugp. 
Lietuvos byla su Lenkija 
laisvo naudojimosi 
gelžkeliais yra įtraukta Tarp
tautinio Teismo dienotvarkėn 
ir bus svarstoma šį rudenį, o 
gal ir dar anksčiau.

Dabartinė Tarptautinio Teis
mo sesija Haagoje turės būti 
pratęsta ilgesniam laikui, gal
būt visiems metams, kalbama 
Tautų Sąjungos sferose.

Kol kas Tarptautinio Teismo 
sesijos buvo šaukiamos būti
nam reikalui atsitikus, bet tų 
reikalų ir tarpvalstybinių bylų 
daugėjimas verčią sesiją pra
tęsti neapribotam laikui.

Dabartinė Teismo ekstra se
sija yra jau dvidešimts antroji 
laike Tarptautinio Teismo 10 
metų gyvavimo, ši sesija tapo 
sušaukta specialfet;—išspręsti 
Vokietijos su Austrija muitų 
unijos teisėtumui.

Be šios bylos Teismo dieno
tvarkėj randasi keturios kitos 
bylos, reikalaujančios Teismo 
opinijos arba sprendimo taip 
greit kaip galima. Tuo tikslu 
ir žadama Teismo sesiją nutęs
ti per visą vasarą ar ir gal dar 
ilgiau.
Tos kitos keturios bylos yra:

Pirma: Ginčas tarp Franci- 
jos ir Šveicarijos dėl nustaty
mo laisvos muitų zonos aplin
kui Genevą.

Antra: Ginčas tarp Danijos 
ir Norvegijos dėl kaikurių 
tinęs Grenlandijos dalių 
klausomybės.

Trečia: Tautų Sąjungos
kalavimas patariamosios opini
jos dėl susisiekimo gelžkeliais 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Ketvirta: Tautų Sąjungos 
reikalavimas patariamos opini
jos dėl lenkų kilmės gyventojų 
ir lenkų kalbos Dancigo terito
rijoj.

Paryžius, rugp. 16. Nusigink
lavimo sapsumoj, vandeny ir 
ore konferencija turės įvykti 
Genevoj ateinančio vasario 2 
d. pirmininkaujant Arthur 
Henderson, Anglijos užsienių 
ministeriui ir prižiūrint Tautų 
Sąjungai. Laikas tokiai konfe
rencijai skaitomas nepatogiu, 
kadangi keliose didžiosiose val
stybėse prasideda rinkimų 
kampanijos.

Madridas, Ispanija, rugp. 16. 
Didelę sensaciją sukėlė pagau
tas pereinant sieną Vitorijos 
general vikaras, kurs su sa
vim vežėsi giliai paslėpęs įsa
kymą Ispanijos 66 vyskupams, 
kad tie kuogreičiausiai išpar
duotų bažnyčių brangenybes, 
kurias tik galima išgabenti iš 
bažnyčių nepastebimai, tokias 
kaip brangius paveikslus, auk
so daiktus, indus, brangius ak
menis ir kt. Tokių brangeny
bių Ispanijos katedrų zakristi
jose yra prikrauta, už milijo
nus dolerių vertės.

Liepia šventenybes pavarsti 
| pinigus

Vyskupams įsakymas pasi
rašytas ištremtojo primato, 
kardinolo Segura, kurs dabar 
gyvena Francijoj. įsakymą vi
karas vežė labai paslėpęs baga
žo apačioje. Jame įsakoma vys
kupams laikytis didžiausio at- 
sarumo, kad valdžia nesužino
tų. Kardinolo tikslas ištaksuoti 
bažnyčių turtus remiamas jo 
baime, kad valdžia nekonfis
kuotų valstybės naudai, kadan
gi dabar Ispanijos seime yra 
paruoštas paragrafąs, kuriuo 
reikalaujama panaikinti vie
nuolynus. i

Trys Ispanijos kardinolai, 
penki arkivyskupai ir 50 vys
kupų išleido pastorališką laiš
ką j katalikus, ragindami or
ganizuotis, kadangi, 
“svietiškumo rykštė 
Ispaniją’1, ir liepdami 
ir pasninkauti. ••

girdi, 
užkrėtė 
melstis

ry- 
pri-

rei-

ORBte

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

Greičiausia bus gražu ir 
giedra; nedaug permainų tem
peratūroj ; švelnus nepastovus 
vėjas.

Londonas šiemet šal
čiausias ir niūriausias

Londonas, rugp. 16. Per 22 
dienas ir naktis lijo be mažiau
sios pertraukos. Apskaityta, 
kad vienos tik paros laike 
Londone iškrito 4,000,000 tonų 
vandens.

Londonas bebuvo tiek šaltas 
1882 metais, tiek apsiniaukęs 
1888 m. ir tiek šlapias 
metais.

Visas kalėjimas jo 
nori, o jis grįžo

1924

ne-

Wheeling, W. Va. rugp. 16. 
Nusikaltėlis Charley Clark tiek 
įgriso šio miestelio kalėjimui, 
sudaužydamas gazo paipas, nu- 
sukinėdamas uždorius, paleis
damas durnus ir daužydamas 
indus, kad kaliniai susidėję pi
nigų pasamdė advokatą ir 
Charley išteisino. Bet neilgai 
trukus, Charley vėl grįžo.

Danguj yra kometa 
bet nematoma

Cambridge, MaSs. rugp. 16. 
Ispanijos, Saragossa ir Ameri
kos, Harward observatorijos at
rado aują kometą, bet ji yra 
labai maža’ ir “arti“ saulės, 
taip kad tik per stiprų telesko- 

tėra matoma.-pą

A
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MONTANA MIŠKŲ GAISRAS
Matomi milžiniški durnų stulpai, kįlanti iš degančių miškų Montana valstijoj. Daug tuk- /

stančių akrų miško išdegė..

Žmogus kuriam ant 
žemės nebėra kur 

galvos priglausti

Pasaulis žus ne nuo 
vabzdžių, bet nuo 

moterų
Taip jau kalba portugalai

Žmogus kurs pats 
klausys savo lai

dotuvių pamaldų

No. 193

Lietuvos Naujienos
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Mano suvaržyti išvyki 
mą užsienin darbo 

ieškoti

Naujas būdas krikščio
nims demokratams su 
tautininkais sutaikinti

Turint galvoje, kad krašte 
šįmet atliekami dideli viešieji 
darbai ir kad eina labai inten
syvi privatinė statyba miestuo
se, jaučiama didelė stoka dar
bininkų. Ypatingai ryškiai jau
čiama darbininkų stoka žemės 
ūkio srity.

Kad darbininkų skaičius ne
turėtų tendencijos dar mažėti, 
Vidaus Reikalų Ministerija ma
no suvaržyti išvykimą į užsie
nį darbo ieškojimo tikslais.

Palanga pradeda apsi 
prast su Olšausku

Baltimore, rugp. 16. Petrui 
Russel, 29 m. amžiaus, gimu
siam Amerikoj ir tarnavusiam 
per 14 metų pakraščių sargy
bos laivyne, lemta likti žmo
gum be tėvynės ir klajoti jū
rėmis, neturint teisės jokioj 
šaly išlipti ant Žemės.

Su juo atsitiko sekamai: bū
damas Cork, Anglijoj, jis pasi
vėlino ant savo laivą ir slapta 
atvažiavo į Bostoną, pasislėpęs 
ant kito laivo. Bet Bostone jį 
paėmė į imigracijos ofisą ir 
kadangi jis neturėjo reikalingų 
dokumentų su savim, jį išsiun
tė atgal į Angliją. Anglijoj jo 
neįsileido, kadangi jis nėra 
Jurgio pavaldinis, ir jau nuo 
balandžio mėnesio Russel yra 
varinėjamas nuo laivo į laivą 
ir vežiojamas tarp Anglijos ir 
Amerikos pusiau laisvas pusiau 
kalinys, šį trečiadienį, jį vėl iš
veža į Angliją, iš, kur, be abe
jonės, jį vėl grąžins.

Teks pas laukinius civi
lizacijos mokintis

Londonas, rugp. 16. Portu
galijos vyrai kaltina moteris 
dėl bedarbės, šioje šalyje mo
terys ne tik atlieka savo lygią 
dalį laukų darbuose, bet jų pil
nos dirbtuvės, krautuvės ir ofi
sai, teisynai ir biznis.

Miestelių turguose ir paro
dose moterys yra pilniausios 
šeimininkės. Žuvų prekyba yra 
vienų moterų*, rankose. Moterys 
ne tik žvejos, bet ir abelnai 
kaimietės čia išauga labai stip
rios, kadangi iš pat mažystes 
pratinasi ant galvų sunkias 
prekių naštas.:.

Dvasios išlakstė polici 
jos pabugusios

Chicago, III. rugp. 16. Poli
cija pradėjo gaudyti tūlą Carl 

įSmith, 6120 S. Ashland avė., 
kurs su savo šeimyna apgavo 
būrį žmonių ant kelių tūkstan
čių dolerių. Jie “patarė“ tiems 
žmonėms savo pinigus išimti iš 
bankų ir nešioti
ant kaklų, buk taip 
patarusios. Bet wad!a 
žmonęs į maišelius 
pinigų nebebuvo.

Benton, III. rugp. 16. Laido
tuvių ceremonijos be lavono, 
be karsto ir be raudotojų bus 
atlaikytos rugpiučio 30 d. na
muose tūlo farmerio S. R. Pat- 
ton, 80 m. amžiaus.

Patton susikvietė . kelis dva
sininkus, gimines ir draugus į 
savo laidotuves. “Matote, aš ne
betikiu ilgai gyventi, ir mano 
noras senai buvo išgirsti savo 
ląidotuvių pamokslą, pačiam sė
dint kėdėj vietoj gulint grabe. 
Man labai ’ patinka gėlės, bet 
geriau mėstu kad jomis mane 
gyvą apibertų, negu mirusį. 
Jei kas turi gėlių dėl manęs, 
tegul meta jas man į glėbį, ne 
kaip ant mano kapo.

HA’š noriu, kad kunigas sa
kytų pamokslą apie mane ly
giai taip pat, kaip jis sakytų 
prie maąo duobės. Jei jis turi 
ką gera pasakyti apie mane, 
man malonu bus pačiam išgirs
ti; taip jau, jei turi ką peikti- 

pil- 
pa-

“L. ž.“ rašo: Kaunas, VII, 
24 (Kelta). ‘ ,

“Otec Konstantin” caro lai
kais buv. Kauno ober-policmei- 
steriu atvyko ilsėtis Palangon.

Pradžioj vasarotojų ir kum- 
pelininkų (ypačiai moterų) tar
pe kilo nerimas. Tačiau de
tektyvams pranešus, kad “Otiec 
Konstentin“ neatsivežęs nei 
gamako, nei virvės nerimo nuo
taika praeina. Kada gi sužino
ta, kad ex-pralotas net neturįs 
rožančiaus vasarotojai ir kum- 
pelininkai vėl pradėjo rodytis 
pajūry ir vakarais vaikščioti 
Palangos gatvėmis.

“Naujosios Romuvos“ 29 nr. 
yra įdėtas kunigo Kemėšio sitr. 
“Susirūpinkime“, kuriame pa
tiekiamas receptas, kaip kr. 
dem. gali susitaikinti su tauti
ninkais.

Kun. Kemėšis rašo:
“šiomis dienomis Palangoje 

susidarė būrelis žmonių, kurie 
sudėję reikiamą pinigų auką ir 
užprašė Kretingoje prie švento 
Antano šv. mišias (“su Si quaė- 
ris miracula“), kurios bus iš
kilmingai laikomos jų intencL 
joje š. m. rugp. 2 d. 8Į/2 vai. 
ryto. Be to, tie žmonės susi
tarę per 9 dienas prieš Por- 
cinkulės šventę, t. y. pradėję 
nuo liepos 25 d. kasdien kal
bėti prie šv. Antano po 1 po
terį (1 Tėvę musų, 1 sveika 
Marija ir 1 G. D.), o rugp. 2 
d. atlikti išpažintį ir priimti 
šv. komuniją.“

“šv. Antanas, kaip visiems 
tikintiems žinoma, prašantiems 
padeda surasti pamestus daik
tus“, 

f "f"1".  - 1IJ

Kalinys parašė du ro
manus

Kalinį gązdina kalėjimu už 
prezidento minėjimą

Kaip greitas yra Ame 
rikos paštas

Laiškas ėjo 22 mylias per
20 metų

Maine, rugp. 16.

no /pasakyti, jam duodu 
niausią valią nesivaržyti’ 
sakė senis.

Augusta,
Mrs. John La Flamme nesenai 
gavo laišką iš savo sesers, gy
venusios Fairfielde, 22 mylios 
tolumo nuo Augusta. Laiške 
pranešama, kad sesuo pagimdė 
dukterį ir kviečiama į krikšty
nas. Ištyrus rasta, kad ta. duk
tė jau yra 20 metų amžiaus ir 
pastojo į vienuolyną Jackman 
konvente. Laiškas ėjo 20 metų, 
kol nuėjo 22 mylias!

“Ties bedugne“ autorius J. 
Marcinkevičius parašė kitą ro
maną, išvkalii)ių gyvenimo “Su- 
ke u styti latrai“, i
• Romanas atiduotas spaudai 
ir greitai išeis. Del kai kurių 
romano vietų autorius žada pra
šyti J. E. Respublikos Prezi
dentą audiencijos ir išsiaiškinti, 
nes romane ir apie P. Prezi
dentą rašoma. Del romano kau
lėj imo administracija autorių 
ketinanti traukti atsakomybėn.

Visur užsikrėtė sindi 
katu bakterijomis

New York, rugp. 16. Dr. 
Margaret Mead, Amerikos 
gamtos istorijos muzejaus va
das, vyksta dviem metams į 
New Guinea pas laukinius stu
dijuoti, kokiu budu ten mergai
tės pradeda žinoti kad jos yra 
mergaitės ar vaikinai — kad 
jie yra vaikinai. Sulyg Dr. 
Mead, findamentalis lyties skir
tumas nėra įgimtas, biologinis, 
bet yra socialis, įauklėtas. 
“Reikia skubinti tirinėti Nau
josios Guinejos vaikus, kol jų 
impulsų dar nepagadino mi
sionieriai, valdžia, pirkliai ir 
ligos“, ji pasakė.

Katalonija įėjo į Ispani 
jos seimų

Madridas, rugp. 16. Francis- 
co Macia, Kaitalonijos vadas 
kovoje už autonomiją, pereitą 
penktadienį prisiekė Ispanijos 
respublikai, pats įeidamas na
riu j seimą.

Valdžia užsakė 2,728, 
000 galionus whiskey
Washington, rugp. 16, Atei

nantiems metams valdžia užsa
kė pagaminti 2,728,000' galionų 
viskės. Degtinė bus gaminama 
Kentucky ir Pennsylvanijoj.

maišeliuose 
“dvasios“ 
vėliau tie 
pažvelgė,

Jugoslavija kratosi dik
tatūros

10,000,000 kiniečių nete
ko pastogės dėl tvanų

Valdžia paskolins dar 
$1,000,000 vynui dirbti

Washington, rugp. 16. Farm 
board žada paskolinti Kalifor
nijos vynuogių augintojų są
jungai, Fruit Industries, Lt. 
apie vieną milijoną dolerių vy
no sunkai gaminti, iš kurios 
paskui galima išstovint! neblo
gą vyną. Razinkų industrijai 
žadama paskolinti $4,000,000. 
Sausieji labai nepatenkinti.

Belgradas, rugp. 16. Po 10 
metų karaliavimo ir trijų me
tų diktatūros Jugoslavijos ka
ralius jau rengiasi atstatyti 
konstituciją, leisdamas kraštui 
grįžti prie, parlamentarizmo. 
Diktatūrą karalius Aleksandras 
I pats, paskelbė 1929 m.

Washington, rugp. 16. Dau
giau kaip 31,000,000 kiniečių 
skaudžiai paliesti tvanų trijose 
provincijose. Iš tų, 10,000,000 
paliko visai be pastogės ir be 
jokio maisto. Tūkstančiai pri
gėrė. Medvilnei padaryta $70,- 
000,000 nuostolių.

Rokiškis. Liepos mėn. 13 d. 
visame mieste negalima buvo 
gauti degtukų. Urmininkai su
sitarę degtukams pakėlė kainą, 
o krautuvininkai užprotestavo 
ir neėmė degtukų.

Tai neleistinas dalykas, nes 
toks prekybininkų 
kas kainų kėlimas 
minga valstybei.

P.

savavalįš- 
yra kenks-

Kriukelia.

Apvogė valst teatrą

Keista, nauja mirtis 
apsireiškė Višta užmušė vana- 

giukus

Maldomis žada išgydyti 
gyvatės kandį

Big Sandy, Tenn. rugp. 16. 
Mrs. Louis Guire, evangeliste, 
įkąsta barškančiosios gyvates, 
atsisakė daktaro pagalbos, bet 
susišaukusi savo parapiją užsa
kė maldas prieš gyvatės įkan
dimą.

Evangelistą gyvatė įkando 
laike pamaldų, į kurias tūlas 
farmeris atnešė barškuolę ir 
evangeliste, norėdama parodyti 
“stebuklą”, poterius’ kalbėdama 
pradėjo gyvatę glamonėti, kol 
toji suleido jai J ranką savo 
nuodingus dantis. Evangeliste 
vargu bepagys.

Detroit, Mich., rugp. 16. 
Grand Rapids jau mirė du žmo
nės nuo keistos, dar nepatirtos 
ligos, pavadintos agranulocito- 
sis. Kokie tai nematomi para
zitai užpuola kraujo baltuosius 
rutulėlius, sukeldami kraujo 
disintegraciją.

Varlė prigirdė dagilį
Lynchburg, Va., rugp. 16. 

Policistas Gilliam pasakojo to
kį atsitikimą: jis pamatė kaio 
iš prųdo dagilis (rudgurklis, 
robin) pasigavęs bandė nunešti 
didelę varlę. Varlė iškrito at
gal į vandenį ir dagilis ją vėl 
pagavot Taip keletą kartų da
gilis su varle grūmėsi, kol 
galop varlė pasigavo dagilį ir 
įtraukusi į vandenį, jį tol laikė 
apkabinusi, kol dagilis prigėrė.

Ne vi-Cleveland, rugp. 16.
sos ir vištos kvailos. Western 
Reserve University biologijoj 
laboratorijoj trys ką tik išsi
kalę vanagiukai buvo paduoti 
vištai kutenti vietoj jos viš
čiukų. Višta visus sumynė.

Tiffin, O. rugp. 16. Vietinėj 
Heidelberg ‘ kolegijoj buvo iš
kimštų žvėrių ir paukščių mų- 
zėjus. Vieną rytą rasta, kad vi
si žvėrys ir paukščiai iš muzie
jaus išimti ir sukilnoti į me
džius kolegijos kieme.

Stillwater, N* Y. rugp. 16. 
Birželio 13 d. pasitaikė gimimo 
diena trijų vienoje šeimynoje, 
motinos, dukters ir dukters 
dukters. Tokie atsitikimai yra 
reti.

te?
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Šiauliai, (m. kor.) Į kino 
“Kapitol” įsilaužė nežinomi 
piktadariai, čemodanai, atsiųs
ti iš Kauno valstybės teatro at
plėšti, daiktai išversti. Kas pa
imta nežinia, nes daiktų savi
ninkai dar neatvyko, bet spren
džiama, kad jų trūksta. Išlauž
ta kino bufeto kasa, kur buvo 
apie pusantro lito smulkių pi
nigų.

LIETUVON
Siunčiame Pinigui Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame' Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL 
• > • • ■* ■ ■ ■ f

Ofisas atdaru leasdie nuo 7 iki 
8 valandai Šventadieniais nuo 

9 iki 1 valandai
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Bankas Užsidarė
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Antra dienų po vestuvių
—Aš dar nupirksiu 

das langams 
prisiminė jaunavedė.

—Turime taupinti. Bile kas 
gali pasitaikyti, gyvenant, — 
jaunavedis pakartojo jai apie 
taupymų, kurį jiedu buvo jau 
plačiai iškalbėję ir bendrai 
pripažinę.

—Ale bus gerai ir be užlai-

užlai- 
abejodama

Bet dar 
Viktorija, 
vidurinę

Gal jie bus drų 
turės noro išeiti, kla

wwr ........................t , 
išolųątl. Tada pilną nuošlml} 
čia gausime.

—Kažin ką ąš sapnavau prą* 
eitą unktj.

Jiedu sueina į vidų. Anglia- 
kasis pirma, jo žmona ?u Jjal- 
liūtais, Baskui ji, Užšijlujų <j«- 
rys ir kieme vėl vįąka* ramu 
ir tylu. O gryčioje senis ruo
šiasi praustis, senė plumsnoja 
nuo vienos sienos 
Kalba eina apie darbų ir piuj 
gus

prie

—Žinoma, kad bus. Daugelis 
gyvena be užlaidų. Ir saulės 
daugiau ir dulkių mažiau.

Vis tik namas be užlaidų Be
išrodė Samuolienei kaip pri
valo. Ji tebebuvo dar vaikas— 
septyniolikos, metų. Bet gi ji 
mielai sutiko. Reikia taupyti, 
labai šykščiai taupyti, grašis 
prie grašio dėti. Tatai galvo
dama, ji ir vėl nuklydo:

—Reikėtų divonas prie lo
vos. Mano kojos nepratusįos 
ir kaž-kaip lyg neviskas tvar-

kų namuose 
Samuolienė 

Bet reikia taupyti, 
jiedu kalbėjosi 
kas bus už dc- 

už dvidešimts, 
nueis kitais 

nebus
o jų spuai 

anglies urvuose, 
prakaitavę, kaip jų 

Jiedu dės centų prie

sosto

—Ale galima ir be jo apsei 
ti, ar ne?

Ji tik nusišypsojo.
Daug ir kito 

dar reikėjo. I 
tai jautė
Dar šį rytų 
apie ateitį — 
šimties metų 
Taip, jų vaikai 
keliais. Jų dukterys 
mainierių žmonos 
neskaitys 
juodi ir i 
tėvas
cento, dolerį prie dolerio, kad 
vaikus išleisti mokslų. Ir kada 
tas sukėsi jos galvoje, ji 
tarė mylimajam, pati 
prieštaraudama:

—O gal mes neturėsime

išsi-
sau

Vyras palingavo galvų.
—Kuris angliakasys ji 

turi? lr ne po vienų — 
penkių lig tuzino.

Samuolis ėmė dairytis 
jo darbiniai škurliai

ne-
nuo

krfd 
butu

darbų.
Tuosyk pasiekė jų ausis išsi

gandusių moterų ir vaikų kly
ksmas.

Kasyklose įvyko sprogimas.
Jo brolis, jos tėvas — kasy

klose.
Jįedu išbėgo į būrį panikos 

pagautųjų. Pamišus gauja 
terų, vaikų ir 
prie kasyklų, 
augo — augo 
Aimanavimas

Kiek žuvo,
minia sužinos vėlai šį vakarų, 
arba rytoj, arba tik už kelių 
dienų. Viskas priklauso nuo 
sprogimo.

nie
keli vyrai, bego 
Mipia vis augo, 

iš visų pusių, 
didėjo.
kiek sužalota,—

mintos Samuoliams 
nevisiškai. Duktė 
kuri šiemet baigė 
mokyklų ir išvažiavo į Chica- 
gų gyventi, gal bus laiminga 
surasti geresnių pažinčių. Past 
kum dar ketvirtas priaugan
čiųjų gal bus laimingesni už 
savo brolį 
sesni
joti, ieškoti. Gal.

Bet vistiek ši diena yra pa
žymėtina diena. Jiedu pajuto 
šiandie tų, ko lig šiol nejautė, 
bet galėjo jausti. Kam Samuo? 
lis lipdamas laiptais uždusta, 
kam Samuolienė taip sustorė? 
jo ir lyg susitraukė? kodėl 
prieš prastų orų Samuoliui 
jau gėle sulaužytųjų kojų ir 
buvo jau pradėję gelti dešinę 
rankų, gal nuo nuolatinio* an
glies kirtimo? Kodėl Samuolie
nei jau dažnai suskausta strė
nas ir šlapintis perdažnai rei
kia?

Ateina senatvė. Tamsios, il
gos, paniurusias senatvės die
nosi Ir baime.

Jiedu gali pasižiūrėti į veid
rodį, kuris nemeluoja: Jisai — 
jau palinkęs; jinai
Tėjus. Jis — nuplikęs; jinai — 
pradėjus žilti. Jo veidas — 
visas mėlynas, primuštas ang
lies; jos — pradėjęs gelsti. Jų 
gyvenimo kompasas, kuris 
briežia pusiau-ciklių, jau grįž
ta žemyn, į linijų, nuo kurios 
pradėjo. Jis pradėjo leistis Že
myn jau gal dešimt melų at
gal. Bet Samuoliai tik šiandie 
tai suprato.

Atsibeldžia senatvė.
—Reikėtų sunui daugiau kų 

nupirkti vestuvių dovanoms,— 
kaip visada ji pasiaubė.

—Užteks ir to. Laikas prade* 
ti rūpintis, kad senatvei grųsj 
turėtumėm, — sudraudė jų 
vyras.

Toksai jo išsireiškimas buvo 
dar jaunas. Jis kaž-kaip nepa
prastai skambėjo Samuolienės 
ausyse. Iš karto ji apsidairė, 
pažvelgė į žaliuojančius me
džius už lango, į lietuviškas 
rūtas pašalyje. Dar pasižiurė
jo į savo vestuvių paveikslų, 
kuris tebekabėjo toj pačioj 
vieloj. Ir sutiko su vyru:

—Tiesa, be cento niekas ne
pakęs senatvėje.

Jiedu apsirėdė ir išėjo pas. 
marčios tėvus, kur buvo ren
giamos jų sunaus vestuvės. Iš
ėjo tik su vienu mažu rišuliu.

L’ž dvidešimts dvejų metų.
—Atsitiko ne kaip mes no

rėjome, — tęsė Samuolienė.
- Kų galėjom, mes padarėm, 

—teisino Samuolis.
Jų sūnus lig šiol vis žadėjęs 

kų naujų ieškoti, kur nors iš
važiuoti, šiandie apsivedė ir 
visiškai nusprendė pasilikti 
kasyklose visų gyvenimų. Bai
gęs pradinę mokyklų, daugiau 
jis nė nebandė. Pats vaikas 
nenorėjo, bet ir tėvams nebu
vo iš ko jį mokyti. Ketveri me
tai atgal tėvas buvo kojų nusi
laužęs mainose, penkeri metai 
atgal sirgo ir mirė jų vyriau
sioji duktė, dveji metai atgal 
darė Samuolienei vidurių ope
racijų. Taip visi doleriai įr 
centai, kurie dar buvo sušyk- 
štuoti, išėjo.

Kasyklose užmušta jo brolis, 
jos tėvas. Kasyklose jis nu
mirs. Kasyklose ir jų sūnus 
pasilieka. Čia jų kraujas, pra
kaitas ir gyvastys susisunkę j 
juodų anglį. Ir ji, nors visa* 
da pilna pavojaus, prisisun
kus kraujo ir lavonų, laiko ka
žin kaip tvirtai prirakinus šią 
jr sekančias angliakasių kar

pinigus ir darbų
Nebe taip, 

buvo Fcinoje, • 
—Mašinos. Visur dirba ma

šinos, o pas mus senais kehel- 
dais anglis kasama, — sako 
seni?. i

Taip, Peinos kasyklos, nej- 
vedusloa naujų išradimų* ne
beišlaiko kompeticijųv Jo? pa
sitenkina aprupiudamos angli
mi tik mažą apįelinkę. Todėl 
vasarai atėjus PeĮnoje dalbas 
sustoja. Angliakasiai dyki has- 
tosi ir laukia žiemos. Ir žmo
nės dirbantieji už algą neturį 
prisįpylę aruodų.

Ima lendi* Viduje pusvalan
dį riau»ena silpna šviesa- Pas
kum užgęsta. Samuoliai abudu 
nueina j tą»pačią lovų, kurio
je gulėjo pirmą naktį, ir ausl- 
kabiua. Jiedu spaudžiasi vie
nas prie kito ir bijo netekti 
vienas kito.Nes ilgos dienos, 
ilgos naktys ir ilgi vakarai lik
tų dar ilgesni tam, kurįs pasi
liktų vienas. Prisiminimas jau
nų dienų, bendros keturiosde- 
šimts metų kovos su rūpesčiais 
ir baime traukia juodu labiau 
ir labiau vienų prie kito. Ju
dviejų kova priėjusi jau galo. 
Jų gyveninio braįžyklė tuojau 
sustos ant tos pačios linijos, 
nuo kurios ji pakilo desętkai 
melų atgal. Jįedu drauge ko? 
vėjo, viena? kitam gelūėjosi, 
pasitarė ir užsistojo ir kas bu
vo galima pasiėmė — pergy
veno. Bet gį neteko kas daug 
pergyventi, net pamatyti. Jų 
gyvenimas buvo paprastas, 
taip sakyt, kaimiškas: trupu* 
tis ašarų, truputis džiaugsmo, 
daugiau ašarų, truputis alaus, 
Tai juodo darjio jĮĮKjniiį .ŲJfįi- 
mas! Jis prilygstavV 
drabužiuje, kurio 
mato, bet kurį visi 
kantį sujungus vilkalo formų, 
Jei gi kada kur kas kalbama, 
tai, žinoma, kalbama ne apie 
tų siūlų, bet apie patį drabužį.

Užmigę, jiedu vienas sap
nuoja apie dukterį Viktorijų, 
kuri gyvena su mašinistu ir 
augina penkis vaikus, arba 
apie dukterį Anelę, kuri ište
kėjus už lakūno, arba apie na-, 
šlę Saliutę, tų jauniausiųjų, 
arba dar apie kitų ir kitų dūk-, 
terį, kurios visos gyvena CbL 
cagoje. Kitas sapnuoja apie 
sūnų Juozų, kuriam nutraukė 
rankų kasyklose, arba apie 
Stasį, kuris kažin kur išva
žiavo ir dingo.

Neramus jų miegas.

kaip seniau 
siaubia senė.

suko

linkę. Todėl 
noje darbas

nieks ųe 
žino lai

Dar už mėnesio vėliau.
Viskas sukosi eikliais. Pir

miausiai Peinos miestelis, pas
kui laukai, o už laukų milži
nai miestai, ypač Chįcaga, su

keturiosde 
ji darė to

jo akimis, 
r prisipil-

Jaunystes svajonės ir viltys 
Jąu lyg ir sugriautos iy su*

Dar už aštuoniolikos melų.
Samuolis parėjo namo kojas 

vilkdamas. O tai buvo lygiai 
toks pat vakaras, kai keturios- 
dešimts metų atgal jisai par- 
drožė namo, “kojomis žemės 
nesiekdamas.”

Kieme jo žmona, stora, žila 
ir jau žemesnė nei*, kadaise, 
traukė npo virvių išdžiuvusias 
drapanas. Vyrų pamačiusi, ji 
subliksėjo linksma mina, bet 
jau nebėgo jį pasitikti ir pa
bučiuoti, kaip kad 
šimts metų atgal 
kiais vakarais.

Susidūrus ji su 
tuojau apsiniaukė 
dė klausimais. ♦

—Kas tau?—ji klausė ir bi
jojo išgirsti atsakymų.

—Galėsiu dabar pasilsėti, — 
nusiminęs, atsake jis.

—Paleido? — vėl klausė jį.
—Paleido, — atsakė jis.

Baltiniai išdribo iš senės 
rankų.

—Ilgam?
—Neapribotai.
Prabėgo kupina klausimų 

tyla. Ir moteris nei iš šįo ųei 
iš to užsiminė:

—Kažin kad išsiųstumėm pi
nigus į Chicagų?

—Gal ir reikėtų.
—Girdėti, visur mažuose 

miesteliuose bankai užsidaro 
Sakov. America •įbtykr.iUdj asi. 
Dabar purtysi... .0 jc 
atsitiktų su pinigais...

—Birželio sulaukę

'm
««yo linguoju 

didelSinia ji 

kosi ir rėkė:
Įn viskas prhsįflčjo ir baigĄ- 

<Ū prie
#1 Vekseliai, antraktai, pjU|- 
g«ia, — Yiaktw. uuaar»nfeio i 
bedugnę. Bankas!

GaU ir gerąt kad už«W& 
Neą aetily Samsto 
kartą taip amlrahėįo širdy? ir 
išvirto akya/ Ir pirmą kaHų 
iiėdd išgirdo bendrą visoeąan- 
či6 balsą: Tuščia!

—Bankas užMdarėl 
senė? ir jąųnu?

?ai, mpterya ir vaikai* I bari* 
į * *
miestelis 
pasigėrė!

Susispietė apie banką ang 
liakaaių pamaina gauja 
ne jie stipresnis silpnesnįjį 
kojų* 
durų* .................
t^i? užrakyto?. > Jie grumdė?! 
pečiais, griuvo vienas kitam 
po kojų* laušftd kaulu* ir 
mynė vaikus ir seneles, norą 
kartkartėmis* pabundant jų 
sąmonei, jie |r girdėjo tuščiam 
banke girtų kvatojimą \ Tuš* 
čia 1 — Ras jus ir čionai luį*, 
čia! ■ ' ; ' p

Kelios, dešimty? metų, apoi- 
kaišę sunkiu darbų* bėdomia* 
nedatekliais, baime, rūpesčiu 
ir ašaromis, girtai* iš^yėpų* 
šiai kvatojo seniaip? įr se
nėms: Ant galo, viskas tuščia!

Senis 
patys pirmieji atbėgo prię 
banko durų ir laikėsi įsikabir 
nę j durų rgnkępą, Jų ąupus, 
tas be rankos, stovėjo netolj 
jų. Bet jie nesimatė - yįęnas 
kito* * 'f:

Didelis sumišimai Wl 
kam ?

—Atiduokite irmr pinigu*l 
-Pimguų! •
—Išmirsime mes badu! T- 
skrido ji^lsaį ir keiksmas *š 

visų pusių.
Bęt kam? Kąm?

klykė 
t : I*

rinkusi visi angįįakaatai5 W

ruždamiesi prie banku 
gurios buvo visais rak* 

ą grumdėąj

Samuolis *U žmoną 
pigieji atbėgo

viena, išriog 
iargu neduo-

—Midi gal nemirsim*’. Bct

į, atokiu. |ĮWH** pinigu* O 
iu.'.. ■

K»s jįnojo, kad.taip.atsi- 
w.'. į. , .,
. —jąp matū'M. kucl viskas 
velniop eina.

—Tu geriau užsikimšk snu- 
kj. Man Ir taip jau perdaug. 
UI kbltų <aenu jaunesnieji

I dMniies- 
p seniai ir mirti iš bai- 

mįa, 8»awįnHų jnamiui, ku
riu gyvenu vidujų, įvažiavo.

—Virinu dabar amžinai sto
vis ll^a*. — *enė. - 
Iš niekur n? eente)ia neat- 
piauk*. Ai sakiau tau: iš- 
«i*pk pinigus, iiaiųvk pinigus. 
O tu apringąi au tai* nųošim- 
Uiąia, Dabar turi šuns uodegą

—Pabarki Tu pribaigsi 
mane »u »avo prakeikiu !>«- 
luviu.

Dar «i kelią dienų Samuo- 
iiani ataikaai pinigu* ir pasi-

ttI» gyr#i, pahar nębereį- 
k«s bijati, kad ku* nepavog
tų- Pinigai niekam gero nepa- 
darė, — ironiškai senis šypte-

—Gali tu sau juoktis. Ale 
kąjp tų j^ęksięai, kędp tikra? 
badas užsikars ant sprando?

Wt nebuvę priežasties bijo
ti hado. Bulvė? bąigė užaugtą. 
Duktė Viktorija atsiuntė i$ 
Gjpeągo? dvidešimti dolerių. 
Kitos įaelėjo dar atsiųsti. Bū
va tik nerupiu ir piktą,? kad 
sutaupinti per keturiasdešimt? 
metų pinigai Žuvo ir dabar 
priąeiųa laukti malonės iš ki* 
tų rankų* Vadinasi* tas ko la
biausiai kamuoliai bijojo, da- 
bar atėjo pa* ju dūri? ir nenu- 
yąrMfląj kaukia. Seųųtyė fcę 
pipįgųĮ Svaigu ir sųkėsį jam 
galva. Laipsniškai ils Silpnėjo. 
0 jo žmona, kurių jis mylėjo 
per keturiasdešimtis metų ir 
kuri visokiuose atsitikimuose 
jam padėdavo,/išiandie, jo sum 
klausioje valandoje, kaip kuju 
vanojo jam per galvų savo 
priekaištais dėl pinigų.

žmogus palieki visiškai vienas, fbančios saulės spinduliuose. Ir 
pats\iėnd8. Ii- aš palikau vie- - — * - - * •
nas. Vaikai rūpinasi ųavo bė- 
(įom|s. O tu irgi palikai mane. 
įKetųriofcdešimtiį metų tų bu
vai ąu manimi,.., T

Jią taip kalbėjo, o žuvę pini
gai, tįyą tuksiančiai dolerių— 
keturioadešimts metų prakai
tas, gyvas auksas žibčiojo jo 
silpnose akyse. Jis tik, tik susi
laikė, nepradėjęs rėkti:

—Auksas dega!
Ir vieną rytų Samuolis, bu

čiuodamas savo žmonų, paliko 
ašaras ant jos veido.

—Kur eini?
—Pasivaikščioti einu 

atsakė.
—Kada pareisi? — 

klausė.
—Greitai, — taip pat jis at

sakė.
Ir jįs išėjo.
Mažais žingsniais, vos kojų 

pakeldamas, galvų nuleidęs, 
jis vilko jau baigiantį sutriu- 
nėtį savo, kimų. Karta* nuo 
kartų pažvelgė jis į vienų pusę, 
kur buvo kulnai ir į antrų— 
kur snaudė išsitiesusios mažos 
ąngliakasių gryčios. Jis ėjo 
tuo taku, kurį kasdieną du 
kartus, į dreną mindžiojo per 
keturiasde$imts metų 
riosdešįmts metų I 
metasis į akis 
praeitį 
nių ir 
pamaži slinko pro jo jau pa
vargusią galvų. Pirmieji jau
nikliai žvirbliai, kurie maišėsi 
take ir jau patys ieškojo sau 
maisto, priminė jam užaugu
siu? jo vaikus, kurie didmies
čiuose gyvena. O labiausiai 
priminė jam jo sūnų Juozų, 
kuris čia pat gyvena, be ran-

Ten tajaškavo jo prakaitas ir 
kr«ūiji« — ten sukėsi visas jo 
kęturiasdeįiihts metų. O toliau 
buvę miglą*

Toli paėjęs, jis atsisuko pa
žiūrėti i savo triobclę. kuri pil
ka, maža, niūksojo po žaliais 
medžiajs. O netoliese stovėjo 
jo sunaus, to berankio, lauže-

Ketu- 
šis ir tas 

priminė jam 
— nesurištų atsimini- 
pergyvenimų pluoštas

Ir... Jis pamaži nuvilko ko
jas tuo taku, kurių išvaikš
čiojo JO mėtų. Jo įmintos pė
dos susimaišė su kitų įminto
mis. Kasyklos ir saulė pasili
ko, kur stovėjusio?. Saulė pa
siliko.
i Senė Sįamuolienė dar vis 
žiurėjo pro langų ir laukė. Bet 
nebesulaukė jį žinios apie sa
vo žmogaus likimų. Nes už 
dviejų savaičių, prie savo sū
naus, ji mirė.

Gryčia, kurioje jiedu du 
pradėjo gyvenimą ir vėl vienu 
du jį baigė ir keturiosdešjmtis 
metų joje išgyveno, paliko 
tuščia. Ir tas mažas takelis, 
kuris veda iš gryčios į bendrų 
takų, stovi tuščias.

Ir rytų ir vakare vėjas švil
pia tuščiam Samueliu darže, 
baigdamas išnešioti paskutines 
jų dulkes.

, (Galas)
***

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant W kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo dalei.

"W

NEATBŪTINAI PAMATYK 

CHRYSLER 
8UIU> r’ IMJJPIE

Kiras Motor Sales,Ine.
Tek Calumet 4589—|Cas ten sakė: prie grabo 3207-09 Sq. Halsted SL

* 1 'i"".’B't "i*!1 "į1'""" "i1 'i" ■ '■  ——    
iFjy Tm 'lų1*1 "lynui n'i1 nii

11 " "" ............... ............... ...... . .....  ■. .... i<. ;■!*.■ n*.
>?■.....u r.** w w m1 u1....... i ”,w’

—- l H 11.1.1*1 II.UI ;i R»R*I,.|| Įl» 
"■•n............ ........ 1 ■ '-u

*’.».* * "5 ■ V* «'>' ■1 M *1 1 I '■ f * 1.1

įMOfl

Byloj.
MBargu neduodame.”
Visos krautuvės, parduo

dančios mėsų, duoną, daržoves 
ir švarkus, kai 
lino iškabas: 
daine.”

Mat, Peinosą ąn^iakasiak ne
dirbdami vasarojus, buvo jau 
keletu metų įpratę imti bargu 
daiktus, už kuriups jįę užauo- 
kėdavo žiemai at^iįų, 

—Kas bus dabar?
išsižiojo,

Samuolįęhė iškrapštė keĮįa 
dolerius iŠ paką-
?ė darže. r

—Mes turipįe Greitai
bus ridikėlių, cibulių, paskum, 
bulvių, — senė pradėjo ęą-į 
mintį?.

—O aš eisiu Žuvauti, — pri
dūrė senis.

Ęet tuos sėpė tįžšigąyp. Vis-, 
tiek ne taip, kąjp reikia.

—Vięi ei? žuvauti. Kur tpą 
žuvys?

—Vis lik badu nemirsime.
......................... . ■■ '*> U 1 I " .1 l. I II

LaimčKite
arba Buick 8 Sedaną

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles . 
Programas

Biznip Korteles 
Laiškus ir Konvertųą 
Plakatus 1 ' :

Viaitinėą Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelė? * 
Paaveikipimąi, etc. .... ,,r .

IŠRIŠKJT
Rauple galva 

viena jų priklam 
dino nm kniiy 
mjiiovOh misteriją 
8 cif ~ ‘
kad .

tyes 
pieną

giupis jifižut*. 
joj kam'pahijoj

T7’"'

_ _ ___ ... , jl'ojrą JjvulifikuoUu laimėti S8.700 caul 
Madonų Sedavn fa- be to ?2,ft00 canh. J,jh turjto žiūrėti atyįž a 

JUtftl išrinktoji galva tiktų kalnlet'hiį mtoteu'lįkojo nąk|,U4p rajię 
'duodame daugiu.ii kaįp įl»,ęoo išdalUrtuu J 108 prlztĮi, . kulį!l 
garinimo musių biznio. Taipžl .įutytatftyt

Dabar dar ♦ geropi ‘ ’ ’ . — .
kas nors lutmčs

SĮųsKite « 
Šięuriclie
kurį ’ pristkb'H artimiausius jums' p^njavSjUi

'"is
smųlk.menų. - Ąr j.ųu gal
Roger Scott,

dideli

iluHtit

TtaiuMph St. Dept,

piliiKU. Kad lai

iii

J739 SoytR Hahted Street,

■ -ilįff'l

•



kelios bačkos

J. F. Budrike
KRAUTUVE

*3.00

193 Grand Street

BYWESTPHAli

tos ANGE16S

Ofiso valandos: nuo 1-3. 
Nedčldieniais pagal sutartį

$2.5fl

$1.50

tarsi, 
tuščiom

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 
CHICAGO. ILL.

MARRIEb.
MARY DEPEf?

AUG.I8.
1925

KAUNO ALBUMAS
i , • ‘ r~ - - .

VINCO KRĖVES RAŠTAI 
LIETUVI

KtH 
iaaynaro

MiliTary 
SCHOOL IN 
i VIRGINIA

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

ENTgreo 
pictures

PLAYEO IN 
'iHE 

LAV/LESS
LEGION z 

WlTH 
Nora lanr

TRICK'
RIOER witH
V^ILO vješf

SHOV*S

VAISTAI
Mes specializuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišeina iš mu 
sų aptiekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS ir Tiksliau 
šiai .išpildytas patyrusių vaistininkų.

i — karčiamo- 
tada, kokiais

aTAR DUST Cojiyrtfit MidweMP«ttire 5ervtč?l

RADIOS, PIANAI, 
RAKANDAI 
PLOVIMUI 
MAŠINOS 

ELEKTRIKINIAI 
LEDO ŠALDYTUVAI

Tik prieš politikuo- 
bendrai, 

tai reikia kuo

ICE CREAM

IJLL..IJ. ■ ■ j...'SMte'J.IIJ'I.'.'I j. j

suteikia 
barzdaskutyklos 
■mk komfortą 

skutimos 
namie

13 N0W UNpBtt 
COrtTftAČT 
UNIVeRSAL SiuoioS 
AndisTom 
closesT rivau 

MARIU TO hKARY lbrpkr.

Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju Europejišku čirš
kimo Metodu, be skausmo arba iš
likimu iš darbo. Ar jūsų kojos dn- 
sta kada vaikšeiojate ir stovite per 
ilgesnį laiką. Ar jut turite olteriut 
dėl to kad turite VERICOSE GYS
LAS? Jeigu taip, tai ateikite tuo- 
jaus. Naujasai moksliškas čirškimo 
metodas duoda gerus rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Medikališki 
žinovai pripažįsta šį naują čirškimo 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo
latinį palengvinimą.

KONSULTACIJA DYKAI

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus. 
817 West 34th SL 

Tel. Boulevard 9336

REGISTRUOTAS APTIEKORIUS 
1900 South Halsted Street 

SMULKMENOS —

Ir žiaurumas Lietuvos ku
niguose pasilikęs tas pats, 
koks buvo prieš 25 metus. Su 
savo parapijiečiais dažniau-

kaimietės moterėles tik dairo
si, šnekučiuojasi, juokauja, gi 
viena žemaitė, vyžomis apsi
movusi, užuot klaupus, pasidė
jo ant žoles storą skarą ir ant 
jos atsisėdo. Kas jau\Čia tebe
vargins kietus kelius, kad ir 
dėl minkštesnės vietos paklo
jo minkštą skarą.' Ir supras
kite dabar, kas šių dienų Lie
tuvos moterėlėms mieliau: ar 
vyskupas su arkivyskupu,

>TT nosyje, 
M V jr gerklėje

w ' 1 *

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rtis, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėvei

(Tęsinys)
Bendrai apie Lietuvos kuni

gus kalbant, tai jie beveik to
ki, koki buvo 25 metai atgal. 
Kortos ir degtinė vis dar svar
biausią vaidmenį jų gyvenime 
vaidina. Degtinės gėrimas vir
tęs juose, tarsi, antru prigi
mimu. Ir jie, ypač •klebonai, 
geria iš labai didelių stikle
lių. Todėl ve ne tiktai visose 
Lietuvos karčiamose, bet ir 
šiaipjau visur, kur tik gerti 
gaunama, neprašoma stiklelio 
degtinės, bet “kleboniškos’* 
arba “vikariškos.’* Taigi, Lie
tuvos kunigų papročiai giliau
siai šaknis įleido 
je! Supraskite, 1 
doros mokytojais jie yra, ko
kius pavyzdžius žmonėms 
duoda 1

Didelis pasirinkimas 
ir žemos kainos.

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 

burnoje

64 W. Randolph st., Kamb. 404. 
Tel. Randolph 5615, Chicago, III. 
Katdie nuo 10 ryto iki 6 vai. vak. 
Pirm. Ketu, ir Penk. nuo 10 iki 8 V. nes JIS 

kartoja -ir kartoja 
— be prasmės, be 
tikslo — žodžius, 

Tuštutėlė, \ tiesiog

Fe AlWb RIDOJ 
W|TH 

barhum and 
BAIUBYCIRCUS

Ofiso ’ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local B Long Dietance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calamet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

nuo 6:30-8:30. Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutartį

BORN 
missionTera^ 

7UUY2I.

gijos, bet ir dėl kunigų. To
dėl aš ir sakiau Dr. šliupui 
Palangoje: “Gerbiamas dak
tare, religinis jausmas Lietu
vos žmonėse savo mirtimi 
miršta. Rodos, -kad aštrios ko
vos prieš religiją jau ir nebe
reikia. Ji pati savaime merdi, 
nyksta 
jančius kunigus 
klerikalizmą 
aštriausią kovą vesti.*’

Taip, žmonės jau nebe tie, 
ką buvo prieš 25 metus. Jau 
dauguma jų gyvena savo gal
vomis, ne kunigų.

Koks džiuginantis reiškinys I 
(Bus daugiau)

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatiuna, Ranku, Kojų, 
Nugaras akaudejima, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvot skau
dėjimu, ir teip visokius skaudėjimu* 
(tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra ildgyde o 
milijonai dar nežino aido tai.
Deksnio Galinga Moatis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu eatra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Boa 352 . 

Hartford, Conn.

VYRAI! VYRAI 1 
Taupykit pinigus! 
Pirkite anglis iš 

> CRANE ’ CO., tai 
yra vienas lietuvi
škas yardas, kuris 
pardavinėja pigiau
sia anglis Poca- 
hontas M.R. $6.75 

stonas, cash , 25c 
diskonto. Black 
Band $9. Nelau
kit ilgai, telefo- 

8402nuokit Republic

CRANE COAL CO
5332 SO. LONG AVB.

RAMOVA LAUNDRY 
(WBT AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepot- 
te—-teisingas ir greitas patamaviaui 

819 W. 85th SL 
TeL Boulevard 9122

Vancose Gyslos 
IŠGYDOMOS BE 

OPERACIJOS , 
Viskas $25 be extra 

damokėjimų * 
Visai naujas EuropejiŠkas išradimas 
prašalina biaurlas ir skaudžias gyslas 
—- tuo pa^iu laiku galįte vaikščioti 
ir dirbti. Be skausmo, išgydo ant vi

sados. EXĄMINLAVIMAI DYKAI.
a Jtde

Ii Bėdino Universiteto, Vokietijos 
190 NORTH STATE ST. 
Kambarys 834~8-tos lubos 
Kasdie nuo 10:30 iki 5:30.

Petnyčiomis uždaryta.

valdė, tai viskas, buvo gerai, 
o dabar tik kunigus persekio
ja, prieš popiežių eina, — 
—karščiavosi labaii simpatiš
ka, 70 metų< Senutė, kurios se
selė visą savo amželį praleido 
klebonų gaspadine būdama.

Taigi, Lietuvos . liaudyje 
jau atšalo jausmas, jau išga
ravo šilima ne tiktai dėl reli-

M. J. KIRAS 
RBAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir rendoojam 
namui 

8335 S. Halsted SL 
TtL Yuda «3»4

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. N AIKELIS

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH. .

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis

politikuotės 
iššaukė jų 

,*— ji tru- 
gyveniiną 

užteršė ir niekad neužgijo. Ir 
sunku pasakyti, kada ta bai
siai .dvokianti votis teužgis.

Liaudis ir kunigai.
Stebint Lietuvos 'liaudį šian 

die ir palyginant ją su liaudi
mi prieš 25 metus, visų pir
miausiai krinta akin labai žy
mus religinio jausmo atvėsi
mas. Taip žymus, kad kartais 
nesinori net savo akimis įti
kėti. Tik pamanykite, . man 
dar vaiku bebūnant, rodos, 
virš 25 metai atgal, atvažia
vo Vilkaviškin vyskupas. Kur 
tik jis pasirodė, žmonės prieš 
jį klaupė, kai kurie net ir į 
balą puldami ir suteršdami 
savo šventadienius drabu
žius. O kai jis važiavo iš Vil
kaviškio, tai moterėlės puolė
si jo karietos ratus išbučiuoti. 
Žemskiai tik su kardais nuvi- 
jo, suvarė šventoriun ir duris 
užtrenkė. Kitaip 
tus vyskupo karietos nučiulpę. 
Tokie tada sufanatizėję žmo
nės buvo.

Dabar visai kas kita. Štai 
Šiauliuose per eucharistinin- 
kų kongresą eina ir vyskupai 
ir archivyskupai, bet klaupti 
prieš juos jau niekas nebe- 
klaupia. Ką jau Čia ir kalbė
ti. šit -eina arkivyskupas, o

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 

Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 
Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą lietuvių aptieką 

šioje apielinkėie.

WISSIG,
Pasauliniame Kart

Seno Krajaus

šiai elgiasi labai šiurkščiai, 
rūsčiai, nekultūringai, ot sta
čiai nekrikščioniškai.

O jau ji) pamokslai pamok
slai! Tiesiog negali žmogus 
atsistebėti, savo klausai įtikė
ti, kaip šiais laikais gali, sa
kykime, ka‘d ir tiek mažai 
mokslo turintis žmogus, kaip 
daugelis Lietuvos keturkla
sių kunigų, tokiais tuščiais bei 
kūdikiškais pamokslais žmo
nes mokyti. Apart davatkiš
kos išminties ir politinės dum
blynes, iš tikrųjų, jų pamoks
luose nieko daugiau nėra, žo
džiu, jų pamokslai tokie bo
biški, kad beveik tik bobos jų 
ir teklauso. Žiūrėk, vos tik 
pamokslas prasidėjo, tai jau 
dauguma vyrų ir maršuoja iŠ 
bažnyčios laukan. Ir labai ge
rai daro. Juk vis tik išmin
tingiau iy geriau šventoriuje 
ar už šventoriaus su kaimynu 
pasišnekėti, pypkę parūkyti, 
savo arklius pasišerti, riegu 
tokii) žioplų, kokius Lietuvos 
kunigai vis dar tebesako, pa
mokslų klausyti.

Bet vienoje kryptyje, tai ir 
Lietuvos kunigai yra baisiai 
didelį žingsnį pažengę. O tai 
politikavime! Čia jų padary
tas progresas — stačiai neiš
matuojamas. Kai studijuoji jų 
spaudą ir, su jais besikalbėda
mas bei bediskusuodamas, 
juos pačius, pagalios visą jų 
akciją, tai taip ir atrodo, kad 
kunigų seminarijų vielą užė
mė Lietuvoje kunigų politika
vimo mokyklos. Vadinasi, rie
biai nusispiauta ant dieviškų 
mokslų ir mokyklų, o priimta 
tik svietiškos, ir tai nešvariau
sios — politikavimo mokyklos 
ir politikavimo mokslas. Taip, 
vos tik spėjo Lietuva atgauti 
nepriklausomybę, jos kunigai 
tuoj apsikrėtė 
mikrobais, kurie 
sieloje biaurią votį 
ko, visą Liėluvos

JAUJOS KNYGOS 
r Gaunamos. “Vienybės” Knygyne

VIRfiJE. įsileista 1926 meteis. Apdaryta--------------------
f 1,054 patarimai ktdp virti jvairiųs valgiai

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro-----
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 

• kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS -----------------------------
’ šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu

vos žinomų surašymo. Surašyta visi Lietuves kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau- 

____sias paštas.
50

Knyga paveikslųjr fotografijų Kauno miesto.
Septyniuose tomuose_____ $7.00

KALBOS RAŠYBA ------ -------------------------------— .50
_ >os vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista

1926 metais.
NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS -----------------------------------------  .55

Namų darbai, naminė sųskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

Landžioja po žmones, barški
na jaU surinktais keliais va
riokais ar sidabriokais, bet 
žmonės maža jo tepaiso, maža 
ir teduoda. Nepaiso ne tiktai 
jo “stono’’, bet ir milžiniško 
kund. O jis iš tikrųjų atrodo 
ne žmogus, bet milžinas kokis. 
Didelius ir stiprius jo kaulus 
dengia, tarsi 
taukų bei lašinių. Jo sprandas 
gyvai supuola su pilniausiai 
nupenėto meitėlio. Paakiai iš
purtę, padribę, kaip ir apati
nė jo lupa. Jo raudona nosis 
tartum sakyti sako, kad jis 
labai intymiai santykiauja su 
“kleboniška.’’ Jo rankos dide
lės, plačios, pirštai ilgi, — 
taip, kad gilus parapijom) ki- 
šeniai — jam ne per gilus...

Ir nebeturi liaudis to sma
gumo, kokį turėdavo kuni
gams puotas keldama, juos 
girdydama ir šerdama. Būda
vo džiaugiasi, didžiuojasi ūki
ninkas, kad kunigas pas jį vi
są vištą, .antį ar paršiuką ant- 
syk suvalgė, kvortą degtinės 
išgėrė. Atsimenu, kaip nesu
valdomai didžiuodavosi musų 
kaimyne, kad vieną kurtą ku
nigas pas ją visą tuziną skys
tai šutintų kaušinių suvalgė 
ir daugiau prašė, bet vištos 
nespėję dėti.... Dabar šitokių 
“žbitkų” jau nebeatsitinka, 
nes ir ūkininkai išmintingesni 
ir vištos žino, kam ir kada 
kiaušinius dėti. Kunigėliams 
kalėdojant, sako, jau reikią 
kai kur ir buterbrodas įsidėti, 
kad savo “locną” užkandį tu
rėjus.

O daugiausiai nupuldė ku
nigų autoritetą liaudyje be
protiškas jų politikavimas.

—Aš labai mylėjau kunigus, 
bet dabar nekenčiu jų, neken
čiu jų! — purtėsi 76 metų 
mokytojas, užklaustais, ką jis 
mano apie dabartinius Lietu
vos kunigus.

—Kunigas jau . nebe kuni
gas; kad mano valia butų, tai 
aš j uos * visus' kiaulių ganyti 
išvaryčiau, -n rūsčiai ir grasi
nančiai kalba senas ūkinin
kas, su ilga u rusva serrhega, 
pasiūta su liemeniu, plačiais 
skvernais ir dviem * dideliais, 
kaip lėkštės,, guzikais užpa
kalyje.

Tik sudavatkėję moterėlės 
ir neištekėją panos dar ir 
šiandie kunįguš tebemyli, te
begarbina. ’ \

—Ar aš jum nesakiau, ar 
aŠ jum nesakiau, kad nebal- 
sųėkite už tuos progresyyius.

po 20c až bonką. 
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, UI.
Tel. Pullman 6201

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVfS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR' MOKAME $80 UŽ $100.
APSILANKYKITE YPATJŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKI

JOHN J. ZOLP
4559 South Paulina Street, Chicago, III

Daktaras
Kapitonu 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spccialilkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstu ir pūslės, tižnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas.. Jeigu kiti ne
galėjo. jus.išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugel) merų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO' VALANDOS: Ka.die nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nao 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 Su kampas Keeler Avė., Tel Crawford 5573

3417-21 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705 

..................... ................................  ? ..... ............ . 
Hadio > programai iš’ stoties 
WCFL kas Nedėldienį nuo 
1 iki 2 vai. po pietų

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902

Lietuvon ir Atgal
Ražo Dr. A. MARGERIS

Padaro 
Skalbimą 

f Lengvą

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

Arba štai eina maldinihkai 
į Vilkąviškio eucharistinį kon
gresą. Keli šimteliai moterė
lių, ir vos tik keli vyriškiai. 
Tai ūsuoti piemenys, varan
tys buriučię pulką. Tas pats 
galas ir Vilkaviškio bažnyčio
je: daugiausiai marguliuoja 
skarelės, o po jomis pustuštės 
moterėlių galvos, ai tik šito
se pustuštėse galvose atsiras 
daugiau sveikos žinuotės bei 
išminties, nors tiek, prileiski- 
me, kiek jau yra vyrų galvose, 
— bažnyčios bus tuščios.

Teko būti keliuose atlai
duose ir stebėti žmonių mal
dingumą šventoriuje per su
mą. štai, pav., tūla panelė at
sisėdus, prisišliejus prie baž
nyčios sienos, kaso savo pirštų 
galus rožančiaus korieliukais 
ir dairosi, visai nebandyda
ma sukaupti savo minčių į 
vieną tašką: į maldą, į Die
vą. Taip ji išsiblaškius. Jos 
širdyje bei galvoje dabar, ma
tyti, vaikinai ar ponaičiai 
viešpatauja, nes ji labai god
žiai juos vedžioja, gaudo savo 
išplėstomis, didelėmis akimis. 
Panašiai elgiasi daugelis pa
nelių. kurios laiko rankose 
maldaknygę, tai pastebėjau, 
kad vos ne vos vieną ar du 
puslapių teperskaito per visą 
sumą. Vis dairosi, kažko ieš
ko, tik, žinoma, ne maldon ar 
Dicvop įkvėpimo. Moterėlės, 
net ir senukės, irgi gana lėtai 
bei šaltai meldžiasi. Tik vieną 
pastebėjau labai arti prie baž
nyčios atsistojusią, savo dide
liu pilvu į sieną įsirėmusią ir, 
rodos, labai karštai besimel
džiančią. Vyrai >. : dąugiausia 
tarp savęš šnekasi. Jie. ir h r o»r 
žančių ir maldaknygę, 
namie pamiršę, — 
rankom bažnyčion atėję. Atro
do, kad jų ir širdis dėl maldos 
visai tuščia. Gal bųt tik todėl 
jie ir .bando nors pypkę taba
ku gerai prikimšti, kad butų 
pilna, gatava iš šventoriaus 
išėjus. Bet, šit, vieną pastebė
jau ir labai įkaitusį, maldoje 
visai pasinėrusį. Jis kiurkso 
ant trečiojo bažnyčios laipto. 
Jo ilgos kojos taip sulenktos, 
kad keliai beveik panosę re
mia. O jo rankos su rožan
čium ant kelių prie pat lupų. 
Rodos todėl, kad labai dažnai 
kryželį jis bučiuoja, tai nerei
kia viso rožančiaus dažnai 
kilnoti, prie lupų nešioti. Jo 
lupos, kaip mintuvai linus mi
nant, smarkiai juda, retkar
čiais tarytum pliauškina. Taip 
pat ir jo žandikauliai ir rau
menys juda, dirba. Tik jo snie
genos, matyti, nedirba 
vienval 
tuos pačius 
turinio, be 
sakinius.
kvailutėlė malda atrodo jam 
kokia tai dieviška, mistiška, 
žemiškam protui neįmanoma.

Liaudis ir nebebijo daugiau 
kunigų, štai viename mieste 
per atlaidus pasileido kuni
gas po šventorių aukų rinkti.
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bedarbių, kiiHe kartu su savd šelUidtais gal šitd^d 
18,000,000 žmonių. Tie milionai beveik neturi jokių 
įplaukų. Jų būkle yra varginga. Ir nenumatoma, kad 
ji trumpoj ateityj pasitaisytų.

Kaip Hėovėrid organizacija mario tuos milionus 
aptupiiriti maistu, drabužiais ir kitohiis gyveninio reik
menimis? Jokio plano ji riettiri. Girdi, petriai organi
zuotas koopėravimas lokalių, valstijų ir federaiės vai* 
džios atstovų kartu su labdaringomis įstaigomis sėk
mingai šelpė bedarbius.

Tai, sako vienas laikraštis, primena pasakojimą 
apie tūlą daktarą, kuris taip sėkmingai padarė opera
ciją, kad pacientas mirė. Jeigu bedarbiais ateinančią 
žiemą bus taip jau rūpinamasi; kaip pernai, tai nieko 
gero negalima tikėtis.

Faktinai bus padaryta dar iriažiatt; nes įvairių lab
daringų organizacijų iždai beveik visiškai išsisėmė.
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KARO SKOLOS IR FRANCIJA “KOVA’/
Francuzų laikraštis “Le Matin” sako, jog Franci- 

Įja visais budais priešinsis karo skolų panaikinimui. 
Esą Anglijoj prasidėjęs judėjimas, kuris siekiasi karo 
skolas panaikinti. Tačiau Francija tam negalinti pri
tarti, nes ji daugiausiai nukentėtų prarasdaiha repara-

Kodėl privalome ją remti.

Kad geriau suprasti, ką karo skolos (įskaitant vo
kiečių mokamas reparacijas) reiškia Europos valsty
bėms, mes privalome žinotų kiek tos valstybės gauna 
ir kiek jos turi išmokėti. Per metus, sulig Youngo pla
čiu, išmokėjimai turi būti to'ftiė:

Gauna Išmoka Balansas
Vokietija 1 111«—i— $473 milionų
Anglija ..... .. $181 mil; $160 mil. $21 mil.
Italija ...... .... 50 35 15
Francija ........ Ž50 100 150
Belgija .... 27 7 10

panai-Iš tos lentelės aiškiai matyti, jog karo sko 
kinimas daugiausiai naudos atneštų Vokietijai, o la
biausiai nukentėtų Francija ir Belgija.

Jeigu karo skolos butų panaikintos, tai Vokietija 
atsikratytų nuo reparacijų mokėjimo ir jos ekonominė 
būklė žymiai pagerėtų. Dabar ji turi skolinti pinigus, 
kad mokėti reparacijas. Kadangi didesnė dalis repara
cijų tenka franeuzams, tai apie jok; karo skolų panai- 
khrimą jie ftėitori rtei girdėti. Mat, iš vokiečių gauna
mais pinigais jie dabar turi progos stiprinti savo ar
miją ir bosauti Ėtitopos politikoj.

KEISTA EKONOMIJA

Prieš kiek laiko prezidentas Hooveris paskelbė, jog 
federalė valdžia turės mažinti savo išlaidas, kad tuo 
įudti sūlaikyti nuolat didėjantį deficitą. Įvairiems fe- 
deralės valdžios departamentams buvo įsakyta laikytis 
Įfckortomijos.

Reikalavimas, kad vyriausybės aparatas butų eko
nomiškiau tvarkomas, davė “gerų rezultatų”. Prohibi- 
tijos biuras pirmiausiai sumanė padaryti “ekonomiją'*’: 
jis nori gauti 500 naujų prohibicijos agentų. Per me
tus tiems agentams valdžia turėtų išmokėti $2,800,000.

Viehas laikraštis su pašaipa pastebi, jog valdžia 
galėtų gauti kiek tik nori prohibicijos agentų, visai 
jiems algų nemokėdama. Priešingai — ji dar galėtų 
turėti įplaukų. Reikėtų tik agentų “džiabus” pardavi
nėti iš varžytinių. Kadangi agento “džiabas” yra labai 
pelningas, tai atsirastų kandidatų, kurie už jį mokėtų 
po kelis tūkstančius dolerių. Tai visai panašu į tiesą.

TAI BENT RECEi’Tas

Federale farmų taryba sugalvojo tiesiog “genia- 
Jišką” planą, kuris siekiasi pietinių valstijų medvilnės 
ftiigintojtis išgelbėti ntio finansinės katastrofos.

pfsihag, kaip anglai sako, yra “simplicity itself”. 
Visiems juk yra žinomas tas faktas; kad paklausa-pa- 
siula nustato produkto kairiu Juo daigiau kokio norš 
produkto yra rinkoj, tuo labiriii jb kaina pfadeda smuk
ti. Norint kad kairia pakiltų, fėikia dalykus sutvarkyti 
taip, kad to produkte tinko j butų niažiari. Vadinasi, 
sumažinti pasiūlą, if tada fiskas fWkbj.

Federalė farmų tapyba tad ir siūlo fatmėMams 
įttririikiriti yiėhą trečdalį mėdvitiiės dėtliatiš. fefiiė at- 
.vėjyj rinkoj medvilnės bus mažiau, ir todėl jos kaina 
turės pakilti. Reiškia, kaip toj pasakėčioj, dėžutė labai 
paprastai atsidaro.

Išmintingos galvos hįekO gereshid' bepajėgė sitgal- 
toti. šiandien šimtai tuksfelnčių žtnoriių Vaikšto nu
driskę, neturi tihkariio maisto; o tuo' tarpu farmų laū-
kuose? pūva kviečiai, bulvės ir kitokie vaisiai. Tiė f ak- 
tai turi atidaryti kiėkvieham akis, kari gamybos sistaM 
riia, kuHos vienintelis tikslas ėsti Meilias, d ne žinoni^ 
reikalų patenkinimas; yH visiškai hdtikrisi.

ih tu 'xn,
IR DltJLAPlAl

Didelis kalnas i>agiriiriž visai hiažytę pelhikę. Tw 
didėliti kalftti yra Hoofėfid cfrgariizacija, kuri sekamą 
Žiemą rupirisis bedatbių reikalais.

Dabartiniu taiku Amerikoj randąsi apie 6,000,uQO
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Musų Lietuvos draugų so
cialdemokratų užsieny lei
džiamas laikraštis “KO V A” 
eina du kartūs pet mėnesį. 
Nors šiš laikraštėlis tina retrii, 
bet jis vafdina nepaprastai 
žyriiią ir svarbią rolę. Neapsi
riksiu sakydamas, kad jis 
yra vienas iš žymiausių lietu
vių socialistų dabartiniu laiku 
leidžiamų laikraščių. Lietu
vos “Socialdemokratas”, kuris 
eina Kaune nors ir yra svar
bus, bet Šiam kart jis yra' pri
slėgtas fašistiško cenzoriaus 
bato ir jis gali tik tą kalbėti 
ir rašyti, kas tam smetoniš
kam cerižoritti patinka, o kas 
diktatoriŠkdm cenzoriui pa
tinka, tas lietuviui darbinin
kui mažai yra naudinga.

“Kova”, kuri yra leidžiama 
užsieny, Berlyne, nuo šios 
biaurios cenzūros yra liuosa. 
it todėl ji atvirai duoda eiles 
straipsnių apie Lietuvos dik
tatorius ir jų visą supuvusią 
niekšišką politiką. “Kova” už
ima dabar anų carzmo taikų 
leidžiamojo socialdemokratų 
laikraščio Londone, “Darbi
ninkų Balso.” Vietą. Skirtu
mas tik tdme, kad anuos Idi- 
kdos buvo vedamą stipri kova 
prieš carizmą, d d riba r reikia 
vesti tokia pat smarki, tokia 
pat arši kova ptieš savo trin
tos Judus ir budelius, kurie 
pamynė Lietuvos žmonių lais
tę, pitatiškrii nttšimrizgOjo 
tankas ir apsišauke save “trin
tas vadais”, eidami po dethto- 
kratijos priešo fašizmo juoda 
vėliava.

Kad tiksliau supažiŪdinUs 
skaitytojus su kalbamu taik- 
tašČiii, čia paduosiu paskuti- 
riid “Kovos” nunriėrio nors 
itumpą raštų citatą:

‘“Bb ‘rinkinių* Sirietbnos re
akcingai savivaldybių “riė- 
fbrmai”. SaVo padrąsinirilrii 
fašistai riet skelbia, kad tiė 
rinkimai parodė krašto prita
rimą dabartinei smurto dikta
tūrai. Ar iš tiesų taip?

Smetonos valdžia ritėmė 
rinkimų teisę trims ketvirta
daliams suaugusių Lietuvos 
gyventojų. Visus neturtiriguo- 
šius, Smetona paskelbė “pli
kais perėjūnais”, kuriems sa- 
vivaldyboš nepripažįsta jokių 
teisių.

čia aiškinama gan plačiai 
Lietuvos savivaldybių tinki
ntai ir prta Pabąigos pastebi: 
“Savivaldybių ‘rinkimai* tu
rėtų parodyti kairią j ai opozi
cijai jos trukdmus ir trio žvil
gsniu galėtų juos padaryti 
persilaužimo ' punktu į gerąją 
pusę, į Darbo Lietuvos išsiva
davimą iš fašistų jungo.”

"Jiems diktatūrą apsimoka”. 
šitam riašinėiy labai vaizdžiai 
nupiešiama ir skaitlinėmis į- 
rodonia kas ir po fcifek naudo
jasi Šriiieš Žhioriių sddetais pi-

tikslariis jįė yra išmetami, tai: 
Veidrodis, kūtiainė atsiripiiidi 
frišištiškos diktatūros beribis 
eikvojitaas . ripta 57 taiHjodi? 
pu

štai seka kitas vaizdelis. 
"Kdip diktatdrd *keliač žemes 
akį'. Liėftlvoš diktatoriai vi- 

’sui’ gyrėsi, kdd jič ridpinąsi 
ūkininkų riėikatais* krid kelia 
ąemės ūkį ir tt. fašisiąi mi»i 
milijonus litų 1 išleistų “ukiuimilijonus litų 1 išleistų 
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kelti,” o trio tarpu Smdlkųš 
ūkininkai, ktirienis labiausia 
roikalihgri pagclba nėra matę 
ftei vieriO lito.

Toliauš sėka aiškus Vaizde
lis. ,4Lietuvos fašistų užsienio 
politika.” čiori rdŠėjaš vaizd
žiai hūpieŠia įrodydamas fak
tais, kaip vrildąfiČiOji fašistiš
ka klika panaudojo' Užsienių 
politiką savo klikos įrankiu 
opozicijai srttaugti, iri kaip jų 
politika žengia, vėžio Žirigštiiri 
tarptadtiniarii klausime.

O štai, dar viehaš / įriody- 
mas. "Lietuva ir Vokietijai*. 
Šitris rašinėlis parodo kaip ne
tikusiai Lietuvos fašistų “dip- 
Idniatai” Purickis ir kiti, tie
siog erzina vokiečius ir tttO 
ardo tarp Lietuvos ir Vokieti
jos draugiškumo santykius.

"Tautininkų suvažiavimas”. 
Apie fašistiškų tautininkų su
važiavimą, kuris įvykd gegu
žes menesio pabaigoje Kaune, 
rašėjas vaizdžiai nupiešia tą 
suvažiavimą; įrodydamas, kad 
tai buvo fašistų klikos viršilos 
suvažiavę, ne žmonių 
□et kviesti ir apmokėti 
stybės iždo.

"Cezario 
niiikšliai.” 
Lietuviškas 
iširimo liga. Smetonos Silpny
bes ir SmetbhienČš galybė.

"Katalikų bažnyčia ir darbi
ni nkai". Arba antraip sakant,' 
Ifegėndd apife “darbininkišką” 
popiežių. Šita lęgenda parašy
ta taip gabiai, į taip karakte- 
ringąi, kad kiekVicrias kas ją 
periškaityš, jgyš rinitų žinių ir 
turės smagumo skaitydairiaš.

1 "Fašistų judtiŠynaS”. Mari- 
ampolės “revoliucionierė” j. 
Lietiivnirikaitė, kuri būdama 
fašistų žvalgybos agente, pro- 
vOkatore tyčia pasiųsta į Var
nius priešfašištiMiairib judėji
mui provokuoti. Bjaurius, fa
šistiškos panelės/ amatas, pil
nai įrodb kokio morališko su
puvimo laikosi dabartinė Lie
tuvos fašistų valdžia.

"Viena nuo mieto, kitd j 
Vietą.” čia kalbariia kaip 
Smetona, pasiuntė pagarsėju
sį lachitdrą Striku į Pridričtiži- 
ją pasimokyti, d į jo Vietą pa
skyrė žiriomą provokatorių 
Pov.ylaitį-UšpenSkį.

"Vieno tautiško romano is
torija.” Dalykas tame: Aukš
čiausiojo vriirįhinko sosto įpė
dinis, princas > Aritanuliukafc, 
sėkdainds savo tariinos pavyz
džiu, iš anksto, kol dar j airi 
buvo Surasta koki “princesė” 
į legales žmonas, pasirūpino 
užtikrini sdvo dinastiją.

Kaip ihatote iš čia paduotų 
trumpų recenzijų, laikraštis 
pilnas įdomių, žingeidžių 
žinių, vertų perskaitymo kiek? 
vienam lietuviui dąrbittįnkui, 
kuris kovoja už Lietuvos žmo
gių laistę ir demokrdtiją 
prieš juddą tašiįiriąn Jis Priva
lo' Užsišąkyti “įovą”; kuri kai
nuoja tik $2 ntetariis. Užsiša- 
kydrihii pareiihtSit Lietuvos Šo- 
cialdernokratų užsieny dar
buotę iri trio pat įsigysite Iriijt- 
raštj, kuris Jums Suteiks i}k- 
ras žiįii0 apie Lįetuyą, jos 
darbo žmonių vargingą padė
tį ir jų Motą su diktaįorižku 
fašizmo rėžimų. Vadinasi, už 
pprą poterių Jus gaunat per 
Setus “«tovą”,’ jus. pagėlbit 

etuvos draugams užsienį ir 
'tuo pat talku jus prisidedate 
prie kovos prieš dįktątuifą, už

'.ii ««.■ - ’ 1 '

Žavinga Baltijos jura tėbe- 
siautė, kaip siautuli savo snha- 
ragdiriių bangų ptiiomiš, ku
rios barstė į kratitą auksinėš 
gintaro arašas. Teberaudojo 
amžiams UŽ meilę užkeikta ju
ros dugnė Jūratė, tebėdėjavo 
amžiams prie šiabčiančių ban
gų priretėžiuotas Kastytis, rie- 

. pasiekdamas sajo šventvagiš
kos meilės aukoš. Tik kerštin
gas Perkūnas tėbekvatojo čia 
viesulu, čia audromis, kaip pik
ta likimo Šmėkla;

s Tuštoka ir bėdina žiurėjo j 
jurą budri ir gyva prieš karą 
Palanga. Tušti riogsojo ap
griauti vasarnamiai, apleisti 
tebestypsojo išlikę miestelio na
mai, nes retas Šeimihinkų te-

tarti ir ‘Tėtei” labritaktį. Kidt- 
Vienas Edmundo VariluVes Švęs- 
daVO, paptiošdami jb vaizdą 
gėlėmis ktekieftą rmferiį; rug- 
piuėfo 12 etiėną, paminėdavo 
b šdvimą. Mifoydri* šiltoj# ripfc 
tą mbfyitos ir surišti* riddfitei- 
ją riiOkėdriyo tomis dfėriritois 
priimti prie jų ūpo.

ftjo ritiiri metai rrtfo Natali
jos vestuvių ir baltame lopše
ly, šate M fevOS frid gulėjo 
dviejų menesių dukrele, Marga
rita. Milvydo dukrdi teko Ėd- 
niurido parinktas vardas, 'tojo 
kudykio atsiradimas surealino 
galutinai jos santykį su antruo
ju vyru ir 
šai laiminu w .
pasivaidindavo nekartą laimė 
per jo meilę, kurią ji jautė 
kiekviename vyro žvilgy, kiėk-

VI-

buvo sugrįžęs iš Rusijos, tnš- **>•■*”*** *««•
tepaliko Pradejd nykt is širdieš, užsilik-

rinkti, 
iš vah-

karikatūra ir pe- 
čia iliustruojama 
fašizmas sergąš

tbmą ir griuvėsius 
okupantai vokiečiai tris mėtas 
Šeimininkavę Birutės tėviškė
je. p

Sugrįžusi MilVydtetiė rado 
savo pirtnbjb vyrb ridiną išli
kusį, tik Vėlk fitekd iŠ BtfVu- 
sių jririte baldų it drabttžių, 
Vos įbrą aplaužytų; nežinia kė- 
no lotų, porą iŠ baldų lentij 
skdbriių ir kėdžių, o buvusiame 
Vjrrd kabinete išdaužytais stik
lais špiriiį su apdraskytbiri 
knygom ir apdaužytais iriddis; 
'tačiau Milvydai Mpsidžiaiigė; 
radę namus it, riiėlto nėlauicdair 
fhi, pradėjo tVafkytis, Įtarti 
gyvenimą iŠ naujo. Atrėmbh^ 
tavo būrą, įsitaisė baldus, kai 
ką surado žmonėse iš senųjų 
ir pamažu gyvenimas įsirito J 
plaprastą vagą.

Nuniaus buvusiame kabinėta 
priiminėjo dabar ligonius ant
rasai Natalijos vyras, nattjaS 
gydytojas, kaip jį žmonės Va
dino. Natalija įšitaisė,1 kittp se
ni##,• tamfe pm miegamajame 
kambary, su Suminu Milvydai 
šalimais; buvusiame 
kambary.

čia; kur kiekvienas 
Natalijai jos praeitį

afnytoS

atleisk'!... Jau suprantu kas Čia 
yra atsitikę...

šldbuOdriinris prinešė kėdę 
ir silpnai, nedrąsiai apkabinęs, 
pasodino.

—kur inano motyna?
—Mirė...
Pasviro # pats sudribo ka<- 

napoje..
—Ačfth... Ir jos ftėbėfab.. ir 

tavęs, d molynė; hėbėririridtf!;..
—Bėf fcriip ritaitflta; Edmun

dai?... te# ta Btffaff../

—Austruose... nelaisvėje...
; —Mama; ar jis tėte? — pa- 
ktausč vaikas, išgirdęs tą vat-

—Tėtė; sūneli.^ tėtė;.. O jis 
tavo Nareyias, kaip norėjai... 
Teri Margarita, bet ne tavo...

Gausios ašaros tik dribar 
ėmė plūsti pef jos suakmenė
jusi ^ėidą. tėtas tf sūnūs žiu
rėjo ilgai viends j litą, paskui 
Edmundas pakito, paėmė vai
ką ant rankų ir kietai priglau
dė jo galvutę prie savo Veido. 
Vaikas tylėjo, bet rankutes į 
jd kttrtihę įrėmęs atsitraukė 
itab tėvb Veido, ritatai žiurėda-

J0 akis. Edmundas pu- 
štėtefd saVb rittefetfą tei
tos lovelės.

—čia, Nareyže, tavo tėvelis, 
— parodė j fOtO^tafiją.

—Mano tėtttfiš gražus... be 
barzdOė... Jis bitei tūli ir augŠ- 
tai; tftrgštril;.; Af ld iŠ tart ate- 
jsit

—Iš ten, sūneli...
9

fc ten? — parodė rankutė į 
dangų. — Kaip tu atėjai?... 
Mama Srikė; tėtė riMėl
ti...

—Mama apsiriko...
—Apsiriko, — pakartojo Na

talija. — Eik šen Edmundai... 
paseksiu tad tą litfctaą apsiri
kimo pasaką... Sbptaši, atleidi 
ir gdl pagailėsi..;

Ir nupasakojo jam visa, vi
sų tų metą pasaką, kuri su
narpliojo kėHą žmonių gyveni
mą į užburtą mazgą
VCRO 0I%<«UV*AIC«I JCKOip,

dar PežirtOją tiėt Vietftrs jų, tik 
jautė, kad be šdktr išrišti nė-

toaš

fbiriiaė Vieri neuŽčiridpiambšė 
šiėloė slaptų gėWn^«ė. <
. Buvo puikuš gegužės mėrie - 
Šid rytas, pilnas skaisčius saules 
špindiilfį ir ža^ihgdš pavasario 
blaivos. Pro atidaftiš langus 
skverbėsi žydinčių vyšiiių švel
nutė kvapiis, iš padangių skri
do džiugus vyturių Čirenimai; 
nuo , j liros tylutis vos užčiuo
piamas bangų plittŠkėjimas. 
ViškaS džiugino akis, klausą ii 
širdį, vyliodamas j saulę, | tyrą 
pavasario orą.

L’bfctaą pbžihdžiiriiitiši, Nata
lija išėjo į darželį, tieš namais 
ir Natcyzą pdsiŠdtiktisi, pradė
jo triišti apie klombds. Vyras 
buvb išvežtas į foliniesnį kai
tri^ j ligonį, Ui-gi ji viena tę
sė padėtą darželio tvarkymą.

Dirbo, pasilenkusi ir nepas
tebėjo, kaip pro vartelius iŠ 
gatvės, kai kas įėjo. Tiktai 
Nareyzas atkreipė jos domėsį į 
pilkais,- bėdinais rūbais pasirė
džiusį Vyriškį, kurs; kriukiu 
pasiramstydamas, šlubavo. į1 du
ris. •

—i&ktarb nėra... išvažiavo į 
likori},-— tarė bslslaf Natalija. 

; vyriškis atsisuko, atidžiai 
pažvėlgė į ją ir vaikų ir, rankų 
iŠtfešjįk, Striko; ■ /

—Natai
Kaip Žžtfbdk tftehkė tas Žodis 

MataUjbš širdfri; suparaHžnoda- 
hitfs vfšų fcdtią. Vėido nfepaŽitro, 
btef Žiurėjo į tą žrnbgų, kdip j 
Pdkiitišią iš įtapo šmėklą. Net 
vaikas ibštiriktyydi išsigando 
ir, į motyhą pėišigtiiudęs, kraii-

—Mama, kas Čia?
ų O toji Šmėkla vis žiurėjo į 
juodu giliai . įčthbusiom akim 
ant ėpžėltndb geltono, kaip vaš
kas Veido ir laukė. Tik Jiesią, 
gjsiotą ranką prispaudė prlė 
krutinės.

; —^Nata k.. Nata h.; nebepažįs
ti Manęs f?

—Edmundai!— atsipeikėjo ir 
UŽ gaftOs abĮfeni tanktfrti susi- 
Įgribtiši dpsidaitčj lyg ieškoda
ma ^gelbės1.

* —Bijšf manęs?.*.
—Nd!... M!... 0 Bfeve! Dfe- 

VeF*— sdvditbjri lt pribėgusi 
Muttėrė iri- ratikos, ir ndsitefn- 
pė j butą.

Vaikas sekė paskui, nors jo 
niekas nekvietė, nematė.

įsivedė tiesiog į savo kam-* 
ur stovėjo lopšelis sd 

driirti vaiku. Vidury kambario 
sustojo, kaip pabludusi, apsi* 
dairčį ir vėl už galvos nusitvė- 
trisr -priėjo prie lango. Minčių 
chddsas užliejo smegenis, aš- 
taita skausmas sugniaužė širdį *

i

kampas 
minėjo’,

buvo jai iš pradžių ypatingai 
siirikt! su tuoju naujai kuria
mu gyvenimtt;

Jati Septynis mčnėšiits gyVė- 
nO su anttttdjti vyrit, gyVejio 
gražioje santaikoje ir fisai gė- 
rai. .^tilVydas siautė ją ir Ndt- 
tyzą jkdkid meilė ir ŠVelriutaU 
Saugodamas nuo gyVėiiiriib* ^Č- 
jų, kaip lepias atogrąžų gčfes. 
Keturių miėtų vaikas tnylėjo. 
Savo “gerąjį dčdytj’, tiek pat 
kiek molyną, tik tl^u rieVadi- 
rio, ries žinojo, kad jo tėte iėh 
“toli ir augŠtai”, iŠ kur nie
kuomet nebeateis.

, jauko it malonu rodėsi vėl 
aname riariie, kttr jau kadaise 
viešpatavo trijų žinonių laimė.. 
Tačiau Natalija nebuvo laimin
ga; nes tarp jos ir Milvydo bu
dėjo anos laimės šešėlis. Savo 
Vyrui niekuomet ftėberftinėjb 
ariu Vardo if jos veido nebfegO- 
be liūdesys; Stengėsi būti links
ma ir pritėnkinta; buvo Jam 
gera žmonai ir aHimas drau
gas. Tik viena sari palikusi; 
hejučidmiis sugtįždavo | praeitį 
ir gailėjosi jos, negalėdama už
miršti.
r Su Narcyžu kalbėdavo daž
nai apie Edmundą; Stengdamos 
gyvai iri vaizdžiai išauklėti sū
naus Sieloje atminiriią apie ta 
VU. KdŽ kdr, tarip išHkųsKį 
daigtų srirakto jo fbtogrdfijį 
ddvė ją padribti iri pdkafcm 
ąrit stopos friifo idvėjėš. 
Išmokirio kris vakarą ?gulanti

-r iš lupų ištruko kurčias riks-
tkis^ę, dėmofcratij ą ir štfcializ-

i
“Kovos” adresas: Gėrmany, 

BerM SW. 68, Sehltossfacb 
<801 ariim galite siįsit 
np° ridresuv 1739 So. llalsted 
St.» Chicago, UI.

-t- K. Liutkus,

J

mą } užburtą mrizgą, kuriį 
tėkš Skandžiai pbrkitaii. Kaip,

1

jautė, kad be ridką išrišti 
įstengs.

Papasakojo ir Edmundas 
vo žuvimo istoriją, tokią 
prastą tais audrų Iriikaiš, 
riuos visi gyveno.

...žemių užpiltas apalpo ir iš
gulėjo, kbi priešds rižėrtto ap
šaudytą Stdtį; Radę jį, atkasė, 
atgaivino ir kaipo belaisvį nu
gabeno f savo ligoninę. Ten gy
dė ilgai perlaužtą W išgijii- 
sį nugabeno į belaisvių ritd- 
vyklą, kur išbutb rirti triijų 
mėtų; Karui prisibaigus, biivb 
prilėkęs j grąžinarinų bėiriistių 
skaičių, bet StfSirigO šiltfrte Ir 
vėl pasitiko. Kai pasveiko’ Auši
ntose ir Vokietijoje jtftf siaii- 
te rėtolitiėijft; beldistidis riiė- 
kris hebesirtfptab, tačiriti tebe
laikė stovykloj Uždarę; Tik 
Brilandžib ptadžtojė pritekb į 
grąžinamų rusą ėšrilorią; šit 
filio prišipTakė į Ltotuvoš 
bežią ir pėsčias pasileido 
mo.

(Bdš daugiduj
" • tirtam .

Ms; sąusas, spazpi^inis verks
mas ; ii raškė krutinę.

—Mama! mama! — suvirko 
Jištrc^zes, įsitverdamas jos ru- 
bą.

—fcata, mano Natą! — iš- 
gifdb jąu dą|)ąr aiškiai Ed
mundo balsą: — - nusiramink...

ku-

kd- 
rū- 
na-

»

ijkiaUSKUC JM SOjvBHOSC i

ma gauti Ntujteįidsc. Kai*



bankuose

Gengsteris nušautas

Graboriai
4729

0036

siekęs

marmor

Lietuvės Akušerės
Advokatai

Akių Gydytojai

Didelis smagumas

mi'yir

apart Ivehtadienio ii ketvirtadienio.

laiku, 
buvę

Pypkes k 
Cigaretę 

Rašy
tojų

Ofiso valandos 10 
Residencą Phone

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY 
STfiS Valdyba 1931 
vičius, « 
Avė.; 
934 W 
sekretorius, 
Yushkevičius, 
cher Avc. 
tininkas, 
Grigonis, 
Francisco Avė 
bėjas, 927 W. 33rd Place 
kąlaųskas, 
Avė.; M 
Rumčikas-

Nori sujungti Hamnion 
dą ir East Chicago

Musų patarnavimas lai 
dotuvese irkokiaipe rei 
kale visuomet esti sąži 
ningas it nebrangus to 
dėl, kad neturime H' 
laidų užlaikymui sky-

1327 So. 49th Ct

Telefonas 

Cicero 3724

ADVOKATAI
Room 1

Banditas pašovė gatve 
kalio konduktori

4OYEAR*
25 ounces for25i

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomij nuo 10 iki 12.

Kampas Wabash Avenue 
Tel. Pullman 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus ' gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi rte savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

išsivysčiusi butlegerystė gazo 
linu. Dabar dedama pastai) 
gos jų pašalinti.

Kova su gazolinu būt 
legeriais

LISTERINE
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

Ofiso valandos*
Nuo 10 iki 12 dieni, 2 Iki 3 M 

7 iki 8 vaL Neda nnolO iki
Rcz. TcUpbone Pląza 3.200

Nori atgauti $515,000 
miesto pinigų

YOUS/CT 
m buyinq|ĮĮ 
you save in ■■
USING

IfpBAKINC 
I\VP0WDER

Policija rado nušautų auto- 
moluly Hermanų JIorowitz, 38 
m., gyv. 1227 Campbell Street. 
Horovvitz buvo žinomas poli
cijai, kaip vienas banditų, 
kurie operuoja vieškeliuose.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1931 Metams

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 M 4 
vai. po 
vakaro.

; budu. Musu ch«- 
los surado auatata

Chicagos tėtušiai, kuriems 
stoka pinigėlių miesto bizniui 
varyti, neseniai nusitarė pra
dėti rimtai kolektuoti asmeni
nes taksas. Veikiai patyrė 
jie, kad žymi asmeninio turto 
suma susideda iš pinigų lai
komų bankuose.

Pradėta darbuotis, kad su
jungti du Indiana valstijos 
miestus į vienų, butęnt Ham- 
mondų ir East Chicago. Jei 
tuos miestus sujungs, tai pasi
darys šioj valstijoj antras di
džiausias miestas, turįs apie 
140,000 gyventojų ir jo kai
nuojamos nekilnojamos savas
ties taksoms turtas sieks 
$200,000,000.

A. MONTVID, M. D.
We:t Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Miestas planuoja akcija, 
idant atgauti ' priklausančius 
jam $515,000 pinigų, kurie bu
vo laikomi penkiuose užsida^ 
riusiouse bankuose. Tie ban
kai yra: Wes| Town State 
Bank, Nortlnvestern Trust and 
Savings Bank, Wasbington 
Park National Bank, South 
Sidc Savings Bank and Trust 
Company ir West Englcwood 
and Savings Bank.

rak., Jonas Stanaitis, 6918 So.
Mapkvvood Avė.
Susirinkimus laiko kiekvieną mene* 

šio- pirmą sekmadieni, 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatai 

2221 West 22nd SL 
Arti Leavitt St. 

7Woi Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 

Scredoj ir Pitnyčioj nuo 9 iki 6

rast. P. Petraitis, 3228 
., kasierius Juoz. Račių- 

3133 S. Halsted St., apickųnai 
B. Yenkauskas ir E.' Bluma$.

Dar viena kliūtis tak 
soms ’

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SU Spite 3 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leuvūt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Iryving T. Gilruth, užsida
riusių dvylikos , Baine bankų 
resyveris, pranešė šeštadienj, 
kad vargiai bet kurio tų ban
kų depozitoriai gaus dolerį už 
dolerį ant laikytų 
pinigų.

Kai kurie bankų 
darymo buvp gan

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

VALANDOS:
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

Undertaking Co.
Wm. A. Pakorny 

Koplyčia . dykai

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

Banditas pašovė Maurice 
Hildcrį, 30 metų, gyv. 61-28 N. 
Clareincnt avė. Banditas įli
po į gatvekarį prie Lincoln ir 
Taylor gatvių ir mėgino at
imti iš konduktorio pinigus. 
Šis nedavė. Susirėmime kon
duktorius pašautas kartų į kc{ 
jų, o antrų į pilvų. Konduk- 
toris veikiausia mirs.

DRAUGYSTE LIETUVOS VfiLIAVA 
—v Valdyba 1931 

ioų>ž, ?430. W. 
aČinskis, 7204 

it., nuc. ralt. Joe Da- 
W. 22 St„ iždo rašt. 
16000 S. Lincoln S,t„

Ąr jus žinote, kodėl ji bu
vo pepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos 

kurios niekas neat
buvo priežastįs. 

nėra reikalo turėti 
Gerkles, plovi-

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nediliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
1900 Halinį St. 

4193 Archer Avt. 
Valandos: 2—4 po piet

Phont Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

damas dantų emales —* tas sun
kus uždarinis pagalios tapo 11- 
riitas.

Didelė tubž Listerine dantų 
tepalo kainuoją tik 25 ęentai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambort Pharmacal Co., Saint

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba: pir
mininkas Juoz. Rūta, 3141 $o. Hals- 
sted St., pagelbininkas Ant. Stųkas, 
841 W. 33 St., nųt. rašt. Stan. 
Kunevičia, 3220 S. Union Avė., fin. 
rast. Feliks Kasparas, 3534 S. Lowe 
Avė., kontr. 
S, Union Avė, 
nas, 
kasos 
sudžia W. Dulevičia.
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą 

pentkadienį, 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.

.pirmininkas, 3144 Auburp 
J. Byanskas, vice-pirmininkas, 

Marųuette Rd.; S. Narkis, 
2859 W. 38th PI.; J. 

iždininkas, 3647 Ar- 
; F. Kasparas, finansų raŠ- 
3534 Sp. Lqwc Avė.; Z. 
kontrolės, rast., 4427 So.

Vitas, kasos glo- 
- - :; P. Sa- 

, maršalka, 3144 Auburn 
Į. Liubinas, J. Raceviče, S. 
—knygų revizoriai; J. Šku- 
Yushkevičius—Liet. Audįto- 

J. Vitas. Dr-jų Susiv. 
Yushkevičius — teisėjas:
— teisėjo raštininkas.

Dr. Susan A. Slakis
Specialiste Moterų it Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedeliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

JARUSH
' I

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South
Albuny Av.

Phone 
Hemlock 9252

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti o manų 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevęlt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Re*. 6600 South Artesian Aoenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1931 m. Jonas 
Bijanskąs, pirm*. 934 W. Marųuette 
Road, Juoz. Antanaitis, pirm, pagel
bininkas, Adolph Kaulakis, nut. rašt., 
3842 S. Union Avė., Frank Norkus, 
fin. rašt., 5959 S. Carpenter St- 
Ben. M. Butkus, iždininkas, 840 W. 
33rd St. Susirinkimai atsibuna kož- 
ną mėnesį pirmame penktadieny, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S, 
Halsted St., 7:30 vai. vakare.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAUSg
1145 Milufaukee Aoenae 

Valandos: 12 ikj 2 ir 6 iki 8 P.
Sercdos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutaftj

Telefonai Yąrda 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. U-L.

Dr. P. P. Z ALLYS 
DENTISTAS

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS)

Tel. Central 7079 
•Rez. Longbeach 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą 
Dr. B. G. LAMBRAKIS 

Ausų, Nosies, Gerklės Spetudistaa 
Instruktorius Vieonos Universiteto 

Sukę 1447-49 Pittsfield Bldg. 
55 E. Washington St.

Rez. Phone Grovehill 1321 
Ofiso Tel. Lafayette 4180

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS

4180 Archer Avė., šalę Midland Bank 
Valandos: 10 iki 12 A. M., 1 iki 5 

P. M., 6 iki 8 P. M.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1931 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St., vice-pirm. 
Juoą. Balčiūnas, 3200 So. Lowe 
Avė., nut. rašt. Peter Kiltis, 3144 
Auburn Avė., fių. rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., kasierius A. 
Zalatorius, 827 W. 33rd St., kontr.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Aechet Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

PRANEŠIMAS
DR. MARGERIS

Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 
ligonius

nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6:30 iki 8:3Q vakare 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Telefonas Boulevard 1939

A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago./III.

. A A. SLAKIS
■' ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washingtpn St.
Room 1502 Tel. Central $97*

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakvaisi Vt»ru„ Ketv., it Subatps 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette ^337

Namų Tel. Hyde Park 3395 
.... . ........................ »■ >■

AMERIKOJ bfo. | 
m.r į?rni. Jonas M< 
46 PI,, pag. Kaz. 
S. RockweĮį “ 
bulskį, 204( 
A. Ambutas. _____
Hvvey, llį„ ktsferįuą A. Čėsfla, 4501 
S. Pauliną $t„ gasos globėjai — $. 
Skridulienė ir Jadv. Kačinskienė, du
rų sargas P. Tiškevičia, ligonių k°' 
mįtetaį — A. Česna ir O. Davę. 
Laiko' susirinkimus kas mėnesį po 

pirmos kąs vrtrį nedėldjenį, 11 vąl. po 
pietų, Aųtano Cėsnųs svetainėj, 45.01 
S. Paulina St.

klaida, 
leidžia! 
Jums 
halitosis 
mas su Listerinę tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert
Pharmacal Co., St. Louis,

R. A. VASALLE J
ADVOKATAI 

U Sotah La Salk Streat 
Room 1934 Tel Randolph (BĮ* 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak* 
3241 S. Halsted St. Tel. Vietoj tfU 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utarn., Ketv. it Subatoa 
Vasalls—Pan., Sėt. ir

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS , IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė h graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
7<L Roouvelt 7532

Telefonas Yvds 0994

Dr. MAURICE KAHN

Ofiso Tel Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Valandai: 1—3 po pistų, 7—S yįi*

prązuvęs 
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti Jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, JeigU žmogau! 
dantis yra nesvarus, tai jus no
toms ąr nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už-* 
metimas yrą daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju 
mikai pasali 
kurs ištikro šveičia nedrasky 
dama* dantų emalei

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A, R. BLUMENTHAL 
^įįį^^. OPTOMETRIST

Praktikuoja virė 20 m.
’ 4649 5. Ashland Avė.

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

IJ! "i"* r > " ........................ "i-................................   1 ■»»»■

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
‘ Akių Specialistas. Virš 15 metų 

/ patyrimas 
Akiniai nuo $3 

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yatds 6780

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 11|) 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po p|dų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street

m. Em. Milerienė, 1030 
Avė., Evapston, III., pirm.

hion

pirm užsi- 
geram sto

vy, bet net iš jų ne vienas ne
pajėgsiąs depozitoriams pil
nai atmokėti laikytų pinigų su
mų.

Girinith pareiškė, kad Bal
ne bankų reikalų tyrinėjimas 
parodęs, jogei apie $6,(MM),000 
tų bankų pinigų įdėta yra į 
tokius investmentus, kurie 
skaitoma kaip “frozen”; ko
rius sunku realizuoti į pini
gus bęnt artimoj ateity.

Be minėtos aukščiau sumos 
kiti Baiiye bankų resursai sie
kių $15,000,000. Prieš šituos 
resursus stovi $14,500,000 de
pozitų, kuriuos reikia depozi- 
toriams atiduoti.

Atrodo, kad bankų turtas 
yra didesnis, nei depozitų su
ma. Bet taip atrodo tik ban
kų knygose. Dalykas toks, 
kad bankų turtas apskaičiuo
jama knygose sulig pirmesnių 
laikų kainomis. O dabar to 
turto kainos niurkote nukritu
sios. Ir gali pasirodyti, kad 
turtas nepasieks $15,000,000, 
kai teks jį likviduti.

Kada Baine bankai buvo už
daryti birželo 9 dienų, tai skai
čius visų depozitorių 
tarp 420,000 ir 125,000.

Depozitų tarpe tuo 
kai bankai užsidarė, 
miesto ir kitokių taksavimo 
agentijų pinigų suma $1,250,- 
000. . L*r - ! - f....*......

.....................yi| i 11 ) i 'F. *"I5! lTl">"l,y '■ » .......... ...

lipai Užsitęsusias Ligos
airdiM. Plaukų.
mat sotmlorai gydo—*

ūkiniai

DR. ALEX

-jr'Hų 1 rrr

A. L Davidonis, M
491Q. So, Michigan Avenue

Tel. Kenwood 510,7

1 ■" -   1   I I . I I-..I.

S. D. LACHAVICH

Buy gloves wlth what 
it savęs

reikalo moaAU flOj M 'V 
daugiau, kąd V«9U dantį) \ 
koAelę. Llulertne Tootb Pante, 
dtd/ūin tuban parsiduoda ui 
25c. Ji valo Ir apnaUgo dan
tie. Be to galite ntaupUti 
>8. ui kuriuoe galite nueipirk- 
ti ptrlUonten ’ar kg kltg. 
Lambert PhapnaoM Oo.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau, 
ne?° Md todėl, kad 
priklausau prie gra- 

bų išdirbystės.
ĄAvI OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

VIMK Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

CHICAGOS 
ŽINIOS

Baine bankų depozi
torių žiniai

rijos Astovai; 
Atstovas: J. 
P. Paulauskas 
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne- 

dėldičnį kiekvieną mėnesį Chicagos Lie* 
vių Auditorijoj, 1? vai. dieną. 

„ i| ■ .......... . .»■■■—■— ■■■■„>
DRAUGYSTES LIETUVOS DUKTE

RŲ, Valdyba 1931 metams, Chicago, 
iu.t r “ .......... ’ “
Central 
pagelb. P. Grigonio nė, 3322 S 
Ave„ n,ųt. sękr. A. Dudonienė, 7917 
S. Harvard Ave„ fin. sekr. Ant. 
Valančunienė, 5929 S. Throop St., 
kontr,. Ona Daraškienė, 3018 So. 
Emei;ald Avė., kasos globėja, Marta 
Kiziene, 3232 S. Union Avė., iždi
ninkė Urš. Radzevičienė, 3347 So. 
Union Avė., maršalka Kaz, Astraus
kienė, 3343 S. Union Avė.
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subatą, kiekvieno mėnesio. Mark White 
Parko knygyne.

Gazolino butlegcriai — kas 
jie per vieni? Illinois valsti
joj uždėtos taksos ant gazoli
no motoriniams vežimaips 
operuoti. Bet jeigu nuperka
ma gazolinas tokioj vietoj, kur 
taksų ant gazolino nėra uždė
ta, tai gazolino taksų mokėt 
nereikia. O jeigu gabena
ma didesnis kiekis gazolino 
iš tų vietų, kur taksų jam ne
reikia mokėti, tai toks gazo
lino parupinįmas vadinama 
jau butlegeryste. Ir, sakoma, 
Chicagoj jau buvo gan plačiai

ĄMBŲLĄNCE PATARNAVIMAS DIENĄ k ĮSįĄKTJ 
Mes visuomet teikiame širdingų’, simpatingų ir rupų 
patarnavimų, kuomet jiq yrą labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABORIAI M

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Vui Tihfoiiah YARPS 1741 ii 1742

... II I I » .IIN.I. II I.HI JJ! !W>>| H ■ II . I 'IT*1

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
T«l. Boulevard 7589 

to iki 8l vakarę, 
itmlęck 7d91

pirmadienio rtigp, IT,
Tėtušiai kreipėsi į bankinin

kus prašymu duoti reikalin
gų informacijų apie kHjentų 
pinigus. Bet bankininkai pa
reiškė, kad tokių informaaijų 
jie neduosiu. Be to, ir Uiinoįs 
bankų' federaoija įspėjo savo 
narius neduoti Chicagos tėtu
šiams tokių informacijų.

ir tėtušiai prisipažįsta, kad 
tur hut jiems nepavyks suži
noti kokios kieno sumos pini
gų yra laikomos bankuose. 
Mat, su bankais faituotis ir tė
tušiams yra sunkil.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Lietuviai Gydytojai 
'^•*WW^^*WWW**WM*M***S*-A*WWViV>«i*****»^**W^WW*R*I^ 

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

Tel. Calumet >294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos i? 
nąo 6 iki 9 Valąndoš vakare

SUl 2^1. Nebesirūpinkite eu niež-
tinčia oda. plaiakąno 

Įkl **““* mis. iiMHmais, epuo
sale ir kitais odoa |de 

u Nžžygar/J. gimato. Gaukite bon 
ka vdsmaučlo. gydąnčlc 

antiseptiko Zeuio —< raugus uatiRlmat 
būdau paAalinti nelMjirtiO kankinę. Pa 
togos vartoti bile laiku — jo nematyti 
Pas apUckininiŲie. ,.35y.. 60ę„ . SJ..0O

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nędčlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

■įF—"»■■ ........... ........................ .. v.. i..... i* .ianų,■■

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

TeL Lafayette 414$

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

DR. HERŽMAN 
-IŠ RUSUOS- 

Gerai lietuviams žinomas per 25 s»e- 
tus kaipo patyru gydytoja* cbtauSM 
f akuleris. .4

.Gydo staigias ir chroniikas ligas rye 
rų, moters ir vaikų pagal naujausiu: 
metodas X-Ray ir kitokias flektros 
prietaisas. . W

Ofisas ir Labocatorijst
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų b 
nuo 6 iki 7(30 vaL vakan 

Tel. Caual 3110 
Rezidencijos telefonui

Hgda Patk 6755 «r ThudMpb 6800

Graboriai
Phone Boulevdrd 4139 

A. MASALSKIS

JOHN B. BORDĘN 
(John Bagdžionas Borden) 

LIETUVIS .----------
105 W. Adams St.

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. ??nd St. nao 

Tekphoųs RoųseveU 9090
Nam(i 8^ ry#. Ttl, K<P«bUc
—1 *" 1 ■'*»“•'ji»™ i»i. v gięt'■>»■■■» ■y*'nl

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas -į 

4631 So. AMm4 Av. '
Tel. RnnlAvarA 1RAA ***

Stop
.A'1

Skili

MIlttONS OF POUNUS ŪSE D 
. <bV oum GOVERHMEHY

žemo
O p k i h 'Tat i o n s

•- '■ -JT " *’‘ ' ".v- • • •
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Pirmadienis, fugp. 17, 
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Tarp Chicagoš 
Lietuvių

Town of Lake
Stebuklo atbalsis

pa-Bendrai imdamas turiu 
sakyti, kad mes, toleikiečiai, 
esame atsilikę progreso žvilg
sniu nuo kitų parapijų: kas 
ten užmiršta, tas pas mus dar 
naujenybė.

Paimkime kad ir šį pavyz
dį. Rodosi, apie tris savaites 
atgal kas toks parodė stebuk
lus prie Ashland ir Taylor 
gatvių: ten ant vieno trobėsio 
sienos vakarais Dievo Motinos 
paveikslas vaizdavosi. Ir apie 
tai buvo kalbama visose kolo
nijose. O iš kai kurių stip
resnių grupių buvo pasiųsti 
net delegatai atiduoti priklau
sančią garbę minėtam stebuk
lui.

Gi pas mus, toleikiečius, tik 
dabar mamos pradėjo pasako
ti viena kitai apie šį stebuk
lą!

Bet nėra blogo, kuris neat
neštų ir gero. Taip ir Tolei- 
koj: nors apie stebuklą čia su
žinota vėlai, bet patirta dau
giau. Ir štai mamos pasako
ja daug . įstabesnį stebuklą, 
kaip paseka pirmojo. Būtent,

kad tas izraelitas, ant kurio 
sienos stebuklas pasirodė, jau 
tapo kataliku ir kąd kiti seka 
jo pėdomis, priimdami krikš
čionių demokratų tikybą.

Well, aišku visiems, kad ne 
vienas, bet du stebuklai pasi
reiškė. Ir reikia jais tikėti, 
nes kur netikėsi, jei akys 
to.

ma-

p-nia 
adresu 
Road,

atvyko

pataikė ant plytoš užšokti.
Plita krito tiesiai mergai 

tei ant galvos. Pramušė mer
gaitei skylę 
gjno.

<0 katinas 
usus išpūtęs 
tas.

Gaila mergaitės ir gaila tė
vų. Jie gražiai augina savo 
mergaitę, yra priimni žmonės 
ir S. L.t A. rėmėjai.

Didiiaplaukis Tamošius.

galvoj ir apsvai-

sėdi ant budos 
lyg nieko nekal-

Nepasakysiu tikrai kiek 
ko atgal, bet Bridgeporte 
vo pasklidę gandai, jog pralo
tas Krušai likęs vyskupas. 
Kai kurie Bridgeporto įtakin
gi biznieriai tik nusijuokė iš 
tų kalbų: pasak jų, tokios kal
bos tai tik vėjo pamušalas.

O musų, toleikiečių, suprati
mu tai visai ne. Nes jeigu 
Izraeliaus sunai virsta čielo- 
mis šeimomis krikščionimis 
demokratais, tai mums teks 
net keli dučiai (tuzinai) baž
nyčių statyti Maxwell gatvės 
apielinkėj ir kitose artimose 
jei vietose. Reiškia, priseis 
daugiau aukštų dvasiškių tu
rėti. Taigi ir lietuviui vys
kupui atsiras vieta.

Ratilas irgi tikisi gauti ge
resnį džiabą: jei ne Romos, tai 
nors tautiškos katalikų bažny
čios arkivyskupo arba bent 
vyskupo rublis dėvėti.

Raulas.

lai- 
bu-

Naujienas atlankė
- „ i '

Pentkadienį, rugpiučio 14 d., 
“Naujienas” . atlankė 
Lenkauskienė gyv. 
2423 West Marąuette 
Chicago.

P-nia Lenkauskienė
Amerikon jau po didžiojo ka
ro ir po pervartų, Rusijoj, pa
sėkoj kuriVi caras Mikalojus 
antrasis neteko sosto ir bolše
vikai paėmė Rusijos valdžią į 
savo rankas. Tie pervartai 
jei teko pergyventi Rusijoj. O 
kada ji sugrįžo į Lietuvą, tai 
jau Lietuviu buvo įsikūrusi 
kaip nepriklausoma respubli
ka. Kaune p-nia Lenkauskie
nė yra dirbusi tais laikais ko
operatyve “Parama“, o 1922 
išvažiavo Amerikon. Rep.

Tarp chięagiečių
Kur tik nepasisuksį tarp 

cbicagiečių, visur dar tebeina 
kalbos apie kumštines centre.

Rodosi, nieko naujo: atėjo 
laikas kumštinėms, kaip ir 
bet kuriai kitai madai, na, ir 
pasikumščiavo, ir užbaigtas

sos. O kakle kiek tos mėsos.
Bet tegul juos devyni, štai 

ką aŠ patarčiau: dalyką iš
spręsti reikia palikti tai pa-

Marąuette Park,

Town of Lake

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

“Kodėl Prarastas Vilnius”
paraše UNTULIS

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 

parašytą knygelę.
TURINYS

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. ,

II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonusk protestoaus ir eretikus.

III. Bajorams: lenkų nerbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus.

IV. Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.
V. Vargas miginol Vargas lenkino.

VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą., 
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.

X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.
KAINA TIK 25 CENTAI.

Išleido Naujienų Bendrovė
Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Biznieriams-

Korteles, Labels ir kitus 
Spausdinius Padarome

Lrimis Spalvomis^
i -į”' *■ ' • f • .

Už Vienos Spalvos Kainą «

Darbas atliekamas greitai 
ir su skoniu. * • F

NAUJIENOS
> 1739 South Halsted Street

- -K,. t

: atėjo 
kaip ir 

inudai, na, ir 
ir užbaigtas

Kiek žinoma, dėl holdape- 
rių šioj apielinkėj dar galima 
gyventi rainiai. Bet jau iš
tvirkusių vaikų tai netrūksta.

štai praėjusio ketvirtadie
nio rytą įbčgo kokios 13 metų 
vaikas į S. Kuogos valgomų 
produktui krautuvę, pasigriebė 
iš stalčiaus apie $25 ir išdūmė 
per duris.

P-nia Kuogienė tuo laiku 
buvo bute prie krautuves, o 
pats Kuoga buvo nuėjęs į 
skiepą. Kuoga, dar lipdamas 
laiptais į viršų matė, kaip vai
kas bčgo pro duris, bet nesu
prato, kad jis ir pinigus ga
benasi su savim.

Keliomis minutėmis vėliau 
Kuoga pasigedo 'pinigų, bet 
jau buvo vėlu. Kitas vaikas 
matė bėgusį su pinigais vagi
liuką ir sakėsi pažintų, jeigu 
jį pamatytų dar kartą.

Tai jau antrą kartą apvagia 
Kuogos krautuvę. Pirmą kar
tą išnešė $15 su centais. Kuo
gos turi krautuvę adresu 2441 
West 69 Street.

Iš tokių vaikų, kaip minė
tas čia vagiliukas, gali išsivy
styti geri savo ru$ieš “profe
sionalai“, kitaip gajf^nt, kišen
vagiai, holdoperiai ir jiems 
panašus gaivalai.

Jeigu tėvai tinkamai prižiū
rėtų savo vaikus, tai tokių įvy
kių, kaip papasakotas čia, ne- 
Mitų. Tėvai pamatytų, kad 
vaikas turi pinigų ir perka ką 
nors, tai nesunku jiems butų 
patirti kur jis gavo pinigų. 
Bet kur tu išmokinsi visus. 
Nes yra tėvų, kurie nežino net 
kiek jie turi vaikų. Ir jeigu 
jų vaikai po keletą dienų ne
pareina namo, tai tokie tėvai 
net džiaugiasi, kad nereikėjo 
vaikams duoti valgyti.

Pustapėdis.

Praėjusį penktadienį po piet 
(rugpiučio 14 d.) Kareivų šei
myna, 4644 South Paulina st., 
susilaukė sveiką, diktą sūnų.

P-nia Kareivienė šiuo laiku 
randasi Šv. Kryžiaus ligoni
nėj. P-nas William Kareiva 
gi namus ir biznį prižiūri. Bet 
tikimasi, kad greitu laiku visa 
šeimyna, paaugusi dar vienu 
nariu, susivienys.

Taigi pp. Kareivos jau turi 
du sūnų.

Garnio rolę pp. Kareivoms 
suvaidino šį kartą daktaras 
O’Connell, vienas minėtos li
gonines daktarų štabo.

Jauno pp. Kareivų sunaus 
krikštynos įvyks; kai sugrįš iš 
Lietuvos p. Kareivienės tėvai 
Brazauskai. Jie Jaukiama su
grįžtant ateinantį mėnesį.

Rept.

reikalas.
Bet chicagiečiai ir ebieagie- 

tės, kaip geri sporto mėgėjai, 
stengiasi visas ditales (smulk
menas) juo nuodugniausia ap
svarstyti. Vieni argumentuo
ja, buk refef’ee netikęs, ba pa
laikęs tik Zosės pusę. Girdi, 
Zose neturėjusi teisės Petronė
lei žemiau juostos kirsti. O 
ji kirtusi, ir referee nesulai
kęs.

Kiti vėl sako, buk Zose no
rėjusi nukąsti Petronėlei kak
lą. Aš tečiau negaliu tam ti
kėti. Nes norėdama kąsti, ji 
butų kandusi kur daugiau mė-

čiai komisijai, kuri gaudė De- 
veinį, tik, žinoma, turėtų būti 
paskirta šiokia tokia suma lė
šoms padengti. Mano suma
nymas yra praktiškas ir leng
vai įvykinamas, nes Susivieni
jime randasi visas milionas ir 
net su kaupu. Pustapėdis.

Specialistas gydyme chronUkų ir nau 
gų. Jei kiti negalfijo Jumis išgydyti, ai 
kykit pas, mane. Mano pilnas 1__________
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir Jei aš apst
irusiu jus gydyti, sveikata Jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas Jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackton Rlvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.• • •__ _ _ . . « — _ __ “

kūjų U- 
ataTlan- 

laminavi-

St.

1 
Nedi- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo olėtu.

po

Town of Lake
Čia yra viena problema, į 

kurią mane įpainiojo reporte
rių viršininkas, paskirdamas 
Toleikos parapijos reikalus 
tvarkyti. Ir tos problemos ne
galiu išrišti.

Dalykas ot koks. Nepajėgiu 
išrišti klausimo, kodėl vieti
niai parapijonai bijo oĮeikos 
ligoninės, nors patys yra jos 
idėjiniai draugai krikščionys 
demokratai. \

Čia daug kalbama, kad rei
kia remti savas įstaigas, bet 
pasitaikius reikalui eiti sun
kesnei operacijai tyriausi 
krikščionys demokraai dažnai 
valiuoja, į kpk,ių nekrikštų li
gonines. * : Raulas.

i « ; i ■ j į
•n, } • .I.,..-..,,....... t.Įy.ey. 4 , M ;

Mt. Greenwood
Iš Mt. Greenivood pranešimų

MOTINA HELENA
Garsiausia Pasauly žoMninkA, kurios žo< 

Ičs pagelbėjo tūkstančiams kentCjusių, dabar 
raudasi Jos pačios asmeninėj ŽOLIŲ SVEI
KATOS sankrovoj 4037 So. Ashland Avė. 
Nežiūrint kokia lira sergate, nueikite pas 
ja tuojaus. Nelaukite iki bus pervelu. 
Jeigu jus atslneAite A| apgarsinimą. Jus 
gausite $1.00 bonką Specialių žolių Vaistų 
už 25c. Atelkito šiandie arba rašykite.

Labiausia išsiplati 
nęs moltas į

Į mažiau kaip du metus, Buckeyc 
tikrai augštos rūšies moltas, patapo la
biausiai išsiplatinusiu jnoltu Amerikoje. 
Priežastis tam yra/jo augštesnė kokybė. 
O tai dėlto, kad Jį1 gamina tikri molto 
žinovai, sudėję milžinišką kapitalą ir 
operuojantys $40,000,000 įstaigą. Ga
mindami gi geresnį ' produktą padarė jį 
ir populiariškiausiu. ((

Tarp musų viengenčių šis moltas, 
kaip pripažysta molto pardavėjai, kurie 
pardavinėja įvairias molto rūšis, labai 
išsiplatino Buckeye' moltui pardėjus gar- 
sintis musų laikraščiuose.

Molto išsiplatinimui pagelbėjo ir tai, 
kad moterys pradeda jį plačiau vartoti. 
Kuomet jis pirmiau, buvo vartojamas 
tik vienam kitam dalykui, tai dabat 
moterys pamatė ka^." jį galima vartoti 
beveik visur prie kepimo ir kad Buckeye 
moltas padaro valgį, sveikesnį ir lengviau 
suvirškinamą.

Kiekviena moteris kuri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGĄ kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį ilsi- 
rinks sau suknelei tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite tuojaus į 

Pattern Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

MADOS
t

©S®®/?!

W\

KIIAFT
Velveeta

i' .. 1 ‘ ’ '■ • ’ . v'‘|! 1 . ' I ,

>••••• šį 
skanų naują sūrį galima 
tarpįnti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jįs sveikas 
virškinusi, — tyras kaip 
tyras pats pienas!

'X

Pabąndykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
Čių. v Jūsų groserninkas 
turi jį pusės svaro pake-

lengvai

£885

Phone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rocktvell St. 

CHICAGO, ILL.

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkštirai, spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimai. 

SOUTH-PARKWAY LAB.
403 E. 61 St. Tel. Normai 5303 
Vai.: 10 a.m. iki 5 p.m., 7 iki 9 p.m.

CLASSIFIED ADS.
Educational 

Mokyklos 
•*Mt***RS*AR«R«^MWMWMWWW4************** 

MOKYKIS BARBEllYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

Ct ASSIFIED aosj
Miscellaneous for Sale 

Įvairus Pardavimai
LIETUVIŠKI SŪRIAI tiesiog nuo 

'armos, skanus ir šviežus, nebrangiai. 
Jaukite vakarais. 816 W. 33rd Place. 
Tel. Yards 6941.

• ATOSTOGOS tęsiasi nuo 
liepos 31 iki rugsėjo pirmai 
dienai.

PAMOKOS prasidės rugsėjo 
pirmą dieną. Bus mokinama 
dienomis ir vakarais.

Užsirašyti galite bile kada.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St, 
Chicago, III.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATENTŲ Advokatas su 25 metų 
patyrimu duos pagelbą išradėjams gau
ti patentus, finansavimą ir surasti tur
gų praktiškiems išradimams. H. J. Sand- 
ers, 536 S. Clark St. Tel. Wabasb 5150.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU apsivedimui merginos, kuri 
gali man duoti pinigišką pagalbą baigti 
mokinties medicinos. Mergina turi bū
ti doraį auklėta ir lankiusiu augŠtesnę 
mokyklą ir t. p. Su pirmu laišku pa
siuskit savo paveikslą.

John smith 
General Delivery 

Chicago, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

SENA moteris ieško darbo prie namų 
arba vaikų dabojimo. M. Pakavimas, 
3423 So. Emerald Avė.

, Patento
PATENTAI

Parduokite savo patentą ar išradimą 
išstatydami savo modelį ■ arba braižinius 
Antrojoj ir Didesnėj INTERNACIO
NALINĖJ PATENTŲ PARODOJ, 
CHICAGOJ. Tūkstančiai fabrikantų ie 
patentų pirkėjų apžiūrės naujus išradi
mus ir patentus, kad juos paleisti mar- 
ketan. Labai žemos kainos. Jeigu 
jus neturite modelio, užteks braižinio ir 
aprašymo. Rašykite dėl nemokamos 
knygelės. B. Hamilton Edison, Manag- 
ing Director, International Patent Ex- 
position, Mercbandise Mart, Chicago.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kaurus ir 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.
' ------ -O---------

-------- O--------
JAUNA pora tuojaus paaukos gražų 

seklyčios setą, 9x12 Wilton kaurus, 9 
šmotų riešuto valgomojo setą. 2 pilnus 
riešuto miegamojo setus, lempas, cedar 
chest, gražius mažus kaurus, indus, elek- 
trikinį radio, valytoją, firankas; parduos 
už i dalj originalės kainos.

7816 S. Marshfield Avė.

-------o------
8TORADŽIAUS RAKANDŲ BAROENAI

2 Arnotų seklyčios setas------ ---------- $17.50
Wilton Kaurai tiktai ------------- $5 ir aurs.
3- Arnotu miegamasis setas------------- $22.50
7 Arnotų valgomasis setas —.............. $17.50

AMERICAN STORAGE FURNITURE CO.
0701 S. Halsted St. ir 423 W. 63rd St.

Business Chahces
 jį Pąrdaviinni BigĮiąi   

PARDAVIMUI moteriškų rūbų siu- 
vykia, bizųis išdirbtas, darbo daug. 

f8O3 W. 46 St.

PARSIDUODA pirmos klesos 2 
krėslų barbernė, Šiltu vandeniu apšildo
ma, du ruimai gyvenimui, ilgas lysas, 
nebrangi renda. Geriausia proga turėti 
darbą. Priežastį pardavimo 'patirsite 
ant vietos. 4138 Archer Avė.

Real Estate For Sale 
Pardayipiiil _

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir. parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

TeL Lafayette 0455

POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAI

20 rolių Craftex popieros, užtekti
nai dėl sienų vidutiniškos seklyčios it 
valgomojo kambario, su viskuo $14.00.,

CONNORS
Tel. Radcliffe 3284

Katinas galvažudis plita mer
gaitei galvą pramušė. Tas ka
tinas verta suspenduoti nuo 
kasdieninių pareigų ėjimo.

Ši nelaimė taip atisitiko. 
Septynių • metų mergaitė atsi
tūpė prie budelės zuikių arba 
kraHkų pažiūrėti.

Atsitūpė ir žiuri į kralikus. 
O ant budos buvo plyta viršui’ 
prispausti.

Katinas irgi sumanė kralikų 
pažiūrėti*

liuose

to keep 
iHealthy 
ečore” 
Book

YOURr
Nlght and Momlng 
them Clean, Clear an

Write for Fr ee "B?
or **Eye Beauty •

M«HMCa.IM«.H.8.9B.OWoSt.ChiCTto

288$ — 
eiti sunkelė 
šaltesniam orui užėjus, 
ros 11, t ‘ 
panelėm.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu.. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattėrn Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III,

Jaunutei panelei mokyklon 
Taipgi tinka prie darbo 

, Sukirptos mie- 
13, 15 ir 17 metų amžiaus

■

VHDHU1 uuy vų pavy |
kirpti paduotą blankutę 
duoti pavyzdžio numeri, _ _ 
mierą ir aiškiai parašyti savo 
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno 
vyzdžio kali

kAUJIĖNOS Pattem Dept.
i 1739 S. Halsted St., Chicago.

čia Įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No.
Mieros . ... per krutinę !

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Šoko ant budos ir* «. ——
Garsinkitės “N-nose”

$
j:

iwSy'f1''1' '

ŪMI MIRTIS 
Blakėms, tarakonams, uodams ir vi

siems kitiems namų vabalams, 
kių naikinimas musų specialybė.
kitę Seeley 3345 dėl nemokamos de
monstracijos. /

CHICAGO GERMICIDE CO. 
17 South Paulina St. 

Tel. Seeley 3345

Žiur- 
Sau-

BIZNIERIAMS IR VI
SIEMS NAUJAS PRA

NEŠIMAS
Midland Parlor Setų išdirbystės sa

vininko, kuri randasi 4140 Archer Avė.
Aš turiu bizniavą namą Brighton 

Parke, labai geroj vietoj, kampinis, du 
štorai, 5 flatai ir vienai mašinai gara
žas. Aš noriu šitą namą mainyti ant 
kito namo arbo loto prie gatvekarių 
linijos. Priežastis tokia, — kad aš 
noriu atidaryti kitą štorą tokį pat, kaip 
aš dabar turiu ant Archer Avė.

Vardas labai lengva atminti —

MIDLAND PARLOR 
FURNITURE CO.

’ Turėsime labai didelį išpardavimą. 
Viskas bus parduota už pusę kainos.

4140 Archer Avė.
Tel. Lafayette 7404

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
Įsirengė pilną pasirinkimą Hardvare it 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų.
Žemos kainos.

X 8218 So. Halsted St.
i Tel. Victory 4965

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinė 
bungalow, 2 karų garažas; gatvė ir elė 
ištaisytos. Pigiai greitam pardavimui. 
5742 So. Whipple St. Tel. Republic 
8768.

PARDAVIMUI bargenas, kad sutvar
kyti palikimą; kampinis štoras, 5 flatai 
pečiais šildomi. — puikiausiame stovyje. 
Visuomet išrenduotas, 634 W. 57 St., 2 fl.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper

tas lietuvis, seniausias Cbicagoj, pigiai 
taisys jūsų namuose. Lafayette 1329.

BARGENĄS. Bizniavas namelis su 
groseriu; parduosiu pigiai arba mainy
siu ant loto. 4309% W. 63 St., Tel. 
Prospect 773?.

®ul,ck pa®- coupe au radio,_ $695
1930 Buick 5 pm. sedanas, kaip naujas, 
1980 Auburn spori sedanas," geriausiame^sto^

vyję, ----------   $575
1928 Paokard sedanas, 6 dratlniai ratai. $750
1931 Ford sport coupe, _____________ $375
1030 Oldemoblle 5 pas. sedanas,____$475
1930 Oldsmobile copverUble coupe, __ ! (550
1030 Darant 5 pas. sedanas,  $325

sport coupe, ----------------- jo<a
Oldemoblle S pas. sedanas,____ $475

HAMILTON MOTOR SALĖS
7126 S, Halsted St. i

PARDAVIMUI
Savininkas turi paaukbti 2 flatų murini 

— 6 ir 6 kambarių, 2 karų garažas. Labai 
moderniškas. „ Aliejum šildomas. Arti 
mokyklos ir balnyčių. Kaina $16,500. Savi
ninkas — 1 flatae

8086 So. Laflln

PARDAVIMUI 3 kambarių namas 
su uždarytu porčium, moderniškas, arti 
6 9 tos ir Western Avė. 

Tel. Stewart 5415




