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“Šalin karalių!”-šaukia 
Ispanijos respublikininkai
Milžiniškas 20,000 respublikos šalininkų 

suvažiavimas Madride reikalauja, kad 
karalius Alfonsas atsižadėtų sosto ir iš
sikraustytų, kol dar ne vėlu

konstitucijos dėsnius. Atėjęs 
laikas, kad Ispanija butų pa
čių savo žmonių valdoma.

Manuel Azana, respublikinin- 
kų sąjungos galva, pasakė, kad 
šis susirinkimas esąs žmonių 
parlamentas, susirinkęs paskelb
ti respublikos atėjimą — ra
miu, jei galima, keliu, o jei 
reikalas, tai ir kruvinos revo
liucijos pagalba.

Niccto Alcala Zamora, kita
dos karalienės patarėjas ir bu
vęs karo ministeris liberalų ka
binete, o pastaruoju laiku vir
tęs respublikininku, savo kal
boje patarė karaliui Alfonsui 
susikrauti savo mantą ir su v-i 
sa savo šeima išsikraustyti, kol 
dar jis galįs tai ramiai padary
ti, neprarasdamas savo pinigų 

neiššaukdamas kraujo lieji-

MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 
29. Madride vakar įvyko mil
žiniškas respublikininku mitin
gas, į kurį suvažiavo respubli
kos šalininkai iš visų Ispanijos 
dalių reikalauti, kad karalius 
Alfonsas atsižadėtų sosto.

Madrido bulvių kovos erčia, 
kurioj tas mitingas buvo lai
komas, buvo apsiausta stiprių 
raitos ir pėsčios policijos jėgų, 
tačiau ji netrukdė kalbėtojams 
sakyti karštų kalbų ir formu
luoti respublikininku planų, ka
dangi prieš . keletą dienų cen
zūra tapo panaikinta ir pilie
čiams grąžinta žodžio laisvė. 
Vyriausybė neleido tik kalbų 
transliuoti per radio.

Tai buvo pirmos Ispanų res
publikos 1876 m. įsteigimo su
kaktuvių diena, ir Ispanija, tu-‘ j 
ri būt, dar niekados nebuvo ■‘•••‘•j'-* . ’ ... Imo. Zamora apeliavo j kanuo-macius tokio didelio respubli- 
kininkų susibūrimo, nes į mi
tingą buvo pripludę daugiau 
kaip 20 tūkstančiai monarchi
jos priešų.

Marcelino Domingo, radikalus 
respublikininku vadas, savo kal
boj pareiškė, Tad laikas res
publikai jau esąs pribrendęs ir 
kad žmonės turį būt prisiren
gę valandai, kai busiąs duo
tas signalas. BUrbonų dinasti
ja gyvenanti už įstatymų ri
bos, nes ji ciniškai sulaužius

menę ir policiją, kad remtų 
žmones, kai revoliucija iškils, 
o neskerstų žmonių ir negintų 
tų, kurie yra uzurpuvę valdžią.

Pagaliau respublikininku ve
teranas Alexander Lerroux 
griausmingai šaukė: “Mes tu
rime arba pasilikti nelaisviai, 
arba sukilti, kaip kad 
musų broliai Vokietijoj 
sijoj!”

Mitingui pasibaigus,
ramiai ir tvarkingai išsisklaidė.

padarė 
ir Rib

mintos

Maskvos “Pravda” 
didžiuojasi masinė

mis skerdynėmis
Sušaudymą, be jokios teismo 

asmenų 
vadina 
laimė-

procedūros, 48-ių 
kompartijos organas 
“didžiu proletarijato 
j imu”

MASKVA, rūgs. / 29. — Ko
munistų partijos organas “Prav
da” rugsėjo 26 dienos leidiny 
išspausdino ilgą straipsnį ryšy 
su OGPU sušaudymu, be jokio 
teismo ir tardymo, keturiasde
šimt aštuonių “maisto sąmok
slininkų”.

“Pravda”, suprantamas daly
kas, didžiuojas slaptosios sovie
tų žvalgybos “darbu” ir sako, 
kad tų “sąmokslininkų” sušau- 
< tymas osqs didis proletarijato 
laimėjimas.

Straipsny, be kita, sakoma 
taip:

“Pranešimą apie sušaudymą 
tų žalos darytojų, kurie bandė 
sovietų krašte sukurti badą, 
darbininkų masės pasitiko su-

tartiniu pritarimu ir pasitenki
nimu. OGPU padarytas jiems 
nuosprendis, tai nenuveikiamo 
proletarijato nuosprendis, tai is
torijos nuosprendis. Musų kra
što darbininkų klasė reikalavo, 
kad sąmokslininkai butų sušau
dyti, ir tb reikalauti ji turėjo 
pilniausios i 
teisės, nes
savo būklei ginti, teisė savo re
voliucijos laimėjimams išlaiky
ti. Kapitalistinės spaudos lakš
tuose pasirodys nauja purvo 
vilnis. Nubaudimą mirtim ke
turiasdešimt aštuonių nusikal
tėlių buržuazija bandys išnau
doti tam, kad nukreiptų dėme
sį nuo savo piktadarybių prieš 
darbininkus savo kraštuose. Bet 
tegu kapitalistai staugia sau 
dėl ‘raudono teroro’. Kontrre
voliucines atakas proletarijatas 
visados turi atmušti, ir atmuš, 
tik švinu. Tą turi įsidėmėti vi
si tie, kurie nori tuos bado or- 
ganiziitorius pamejyclžioti.”

Maskvos komunistų organas 
“Pravda”, tuo budu, lygiai kaip 
Italijos fašistai, grūmoja švinu 
visiems tiems asmenims, kurie 
bus įtarti kovojimu su bolše
vikų režimu, 
kuris pats yra vyriausia bado 
Rusijoje priežastis.

ir nenusavinamos 
tai yra jos teisė

tuo režimu,

tORRS.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu, bet vėsu; leng
vi ir vidutiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 51° ir 589 F.

Šiandie saule teka 5:45, lei
džiasi 
10:21

N. Y. policija arešta
vo 30 streikuojančių 

rubsiuvių
NEW YORKAS, rūgs. 29. — 

Tarp streikuojančių moterų rū
bų siuvėjų ir streiklaužių šian
die čia įvyko muštynių. Tvar
kai atsteigti buvo pašaukti po
licijos rezervai,
streikininkų, jų tarpe 27 
terys ir trys vyrai, buvo 
imti.

5:36. Mėnuo leidžiasi 
vakaro.

Trisdešimt 
mo- 
su-
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Adolf Hitler, Vokietijos ♦fašistų vadas, kuris Leipzigo teisme 
padarė pranašavimą, jog už trijų metų fašistai reichstage tu

rėsią daugumą

rugs. 
valy-

Meksikiečių bado strei
kas pabaigtas l.

MEKSIKOS MIESTAS, 
29. Du šimtai gatvių
mo departamento darbininkų, 
kurie per keturias dienas strei
kavo badu federalinio distrik- 
to trobesy, vakar savo streiką 
pabaigė. Vyriausybė prižadėjo 
ištirti priežastį, dėl ko kelio
lika gatvių valytojų buvo pa- 
šalinti iš darbo ir dalyką išly-

Esą javų ‘dumpavi- 
mu’ sovietų valdžia 
ginasi nuo bankroto
Baltijos biznio žmones abejoja 
stačiau, kad Rusija galėtu eks

portuoti milijonus tonų javų

Baltijos

B
Iii 
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LIETUVOS ŽINIOS
Voldemarą perkels 

žirgyno dvaran

Antifašistinė komu
nistų demonstracija 

Berlyne
BERLYNAS, rūgs. 29.—Ko

munistai vakar buvo’ surengę 
Berlyne didelę demonstraciją 
prieš vokiečių fašistus. Demon
strantai, be 
kas Adolfo

20 kasyklų darbinin
kų žuvų tvankai 

pratrukus I
A«, Jugoslavija, 
Praneša, kad tvan-

kita, nešė komiš- 
Ilitlerio, vyriausio 
atvaizdus. Per de- 
šen ir ten įvykomonstraciją

susikirtimų su policija ir, kaip 
praneša, 45 asmenys buvo areš
tuoti.

Sprogimas įmonėj 
užmušė keturis dar

bininkus
SHENANDOAII, Pa., rugsėjo 

29. — Anthracite Power kom
panijos įmonėje čia vakar įvy
ko sprogimas, kurio buvo už
mušti keturi darbininkai: Wm. 
Purnell, John Burke, Fred Eck- 
ert ir Calvin Gaber. Sprogimo 
priežastis nenustatyta.

grą-Liepia Amanullai 
žinti Afganu valsty

bės briliantus
TEHERANAS, Persija, rūgs.

29.
valstybės atsisakė
žinti buvusiam karaliui Ama
nullai jo turtus, kaip jis kad 
prašė, ir pareikalavo, kad Amą- 
nulla grąžintų valstybes brilian
tus, kuriuos buk jis išsigabenęs.

Praneša, kad Afganų

Muštynės tarp komuni
stų ir fašistų

UNTERBERMSGRUEN, Vo
kietija, rūgs. 29. Komunis
tams puolus čia šiandie fašis
tų paradą įvyko riaušių, per 
kurias dvidešimt penki fašis
tai buvo sužeisti, jų tarpe ke
turi rimtai. Kiek buvo komu
nistų sužeista, nežinia, nes 
savuosius tuojau išslapstė 
namus.

• • Jie
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Ba vari ja, 
Plaučių uždegimu 

mirė Bavarijos kunigaikštis Le
opoldas Maximilianas.

MUENCHENAS, 
rūgs. 29.

ALBKSINA 
rūgs. 29. — : 
kai pratrukus ir vandeniui už
liejus kasyklas netoli nuo čia, 
dvidešimt kasyklų darbininkų 
žuvo. Smulkesnių žinių trūksta.

Aviacijos nelaimės
Pilotas ir dvi mergaitėj 

žieriai, žuvo ugny
pasa-

JEROME, Idaho, rūgs. 29.— 
Nukritus čia aeroplanui ir už
sidegus, liepsnose žuvo pilotas 
Manley Richey ir dvi mergai
tės, jo pasažieriai, Miss Mar- 
jorie Cąndee, 18, ir Miss Ken- 
nedy, 13 metų amžiaus.

Du užsimušė Baltimorėj
BALTIMORE, Md., rūgs. 29. 

— Cantonsville priemiesčio ae
rodrome nukrito aeroplanas iš 
500 pėdų augštumos. Du balti- 
moriečiai, Robert Lynch ir Ed. 
O’Connor, užsimušė.

$20,000,000 pagelbon 
Kubos bankams

HAVANA, Kuba, rūgs. 29.— 
Kadangi žmonės ėmė urmu at
siimti iš bankų savo įdėlius, vie- 
nas aeroplanas pargabeno iš 
Miami, Floridos, 20 milijonų do
lerių gyvais pinigais. Du ban
kai buvo priversti užsidaryti.

25 Ispanijos streiko 
dai areštuoti

va-

SANTIAGO DE COMPO- 
STELLA, Ispanija, rūgs. 29.— 
Ryšy su generaliniu darbinin
kų streiku, kuris buvo praeitą 
savaitę paskelbtas, tapo suimti 
25 streiko vadai.

Penkių Vengrijos ko
munistų suėmimas

BUDAPEŠTAS, Vengrija, rug 
sėjo 29. — Peose policija areš
tavo penkis vengrų komunis
tus, kurie, sako, planavę iššauk
ti neramumus krašte.

Sprogimas kasyklo 
se 3 angliakasius už 

mušė, 4 sužalojo
PITTSTON, Pa., rūgs. 29. — 

Pittston Coal kompanijos Law 
kasyklose šiandie įvyko dujų 
sprogimas, kurio trys angliaka
siai buvo užmušti, o kiti ke
turi rimtai sužaloti. Sprogimas 
įvyko 500 pėdų kasyklų gilu
moje.

Maskva kraujasi mai 
sto žiemą nuo bado 

apsiginti
MASKVA, rūgs. 29. •— Ko

voti su gresiančiu šią žiemą 
maisto trukumu, Maskva krau
ją maisto produktus, kur tik 
randa vietos. Dagi milžiniškos 
Išgelbėtojo bazilikos, pastatytos 
už 7 milijonus dolerių Napo
leono pasitraukimui minėti, rū
sys pripiltas pilnas bulvių.

Paskendo škuneris 
su penkiais įgulos 

žmonėmis

RYGA, rūgs. 29. 
bankininkai ir biznio žmonės 
sako, kad pranešimai Ameriko
je apie tai, kad sovietų valdžia 
“dumpuojanti” kviečius ir kitus 
produktus užsieniuose dėlto, kad 
apsigintų nuo besiartinančio 
milžiniškos bolševikų biurokra
tijos bankroto, esą iš daljes tei
singi. Sovietams, sako jie, bū
tinai reikia gauti pinigų sveti
ma valiuta, kad galėtų padeng
ti kreditus užsieniuose. Tačiau 
tai esanti jau nustatyta komu
nistų partijos politika parduo
ti Rusijos produktus pigiau ne 
pasaulio rinkos kainomis. O tai 
esąs naujas ir daug pavojin
gesnis puolimas prieš kapitalis
tinio pasaulio patvarą, ne kaip 
bergždžios komunistų interna
cionalo trylikos metų pastangos 
sukurti “pasaulio revoliuciją”.

Sovietų Rusija jau prieš tre
jus metus metė aukso bazę sa
vo valiutai ir priėmė jai sidab
ro bazę.

Savo prekių kainas sovietai 
pamatuoja ne auksu, bet dar
bu. Darbas gi Rusijoj beveik 
nieko nemoka, o todėl ir nega
lima sakyti, kad sovietų Rusi
jos eksporto prekyba duoda jai 
pelno arba nuostolių.

Vienas didžiausių 
javų pirklių sako, kad 
ku apskaičiuoti, kiek 
gali javų eksportuoti, 
metų derlius Rusijoje
nomas tik keliems augščiau- 
siams sovietų valdininkams, o 
tą paslaptį jie stropiai sergį. 
Jo žiniomis tačiau, pranešimai 
apie milžinišką užderėjimą Ru
sijoj esą labai perdėti. Dauge
ly Rusijos sričių derlius buvęs 
taip blogas, kad ateinančią žie
mą tose srityse busiąs badas. 
Del to esą labai abejotina, be
gu sovietai eksportuosią tuos 
tariamus milijonus tonų grudų.

GAUDUČIAI, Kretingos aps. 
— Prof. Voldemarą ketina ap
gyvendinti i Gaudučių dvare, 
Kartenos vi. Krcting. apskr. 
Einą paruošiamieji darbai. Gau
dučiuose yra valdiškas dvaras 
(žirgynas), kur ir manoma 

■prof. Voldemarą laikyti. Nei 
Platelių klebonas, nei grafas 
šuazelis tokio svečio turėti ne
norį. Ponia Voldemarienė kal
binanti profesorių Voldemarą 
išvažiuoti užsienin, bet Volde
maras nesutinkąs.

Valstybės teatro vieto-. 
je buvo kapai?

Latvijos 
esą sun- 
sovietai 
nes šių 
esąs ži-

KAUNAS. — Kasant Valsty
bės teatrui kanalizacijos grio
vį rasta dviejų lavonų griau
čiai. Vienas lavonas tiek išsi
laikęs, kad ant kojos rasta apy- 
tvirtis batas su pasaga. Tur 
būt, ten, kur dabar teatras, bu
tą kapinių.

Valstybes teatras jau 
baigiamas

Teatro Direkcija jau persi
kėlė į nuolatinės patalpas kai
riajame teatro sparne, antrame 
aukšte.

Teatran persikelia dirbti ir. 
visas teatro kolektyvas.

Šiuo metu taisoma parteris, 
kėdės, baigiama dėti parkietai. 
durys ir kita. Geležinė uždan-< 
ga jau 
terio.

atskyrė sceną nuo par

HALIFAX, Nova Scotia, rug
sėjo 29. — Norvegų krovinių 
garlaivio Haugarland kapitonas 
praneša bevieliu iš Cape Raee, 
kad juroj ties Ferrylandu, New- 
foundlande, paskendo vienas 
škuneris ir kad penki jo įgu
los žmonės žuvo.

Parduoda kalno viršū
nę, iš kurio možis ma

tė šventą žemę

šimtai malonėsKeli 
prašymų prezidentui

Palestina, 
žydų Telegrafo

JERUZOUMAS, 
rūgs. 29.
Agentūra praneša, kad bedui
nų šeikai siūlę franciškonų vie
nuoliams parduoti Nebo kalno 
viršūnę, bet franciškonai atsi
sakę pirkti.

Nebo, pasak biblijos, buvo 
tas kalnas, iš kurio viršūnės 
Možis prieš savo mirtį išvydęs 
“žadėtąją žemę.”

Daug sužeistų susikirti
me tarp komunistų h;

policijosJParyžiuj
PAKYžIUS, rūgs. 29. — Va

kar vakarą policijai bandant su
laikyti komunistų demonstraci
ją komunistų gyvenamame mie
sto kvartale, įvyko tarp jos ir 
demonstrantų susikirtimas. Dau 
gelis, jų tarpe dveyniolika poli
cininkų, buvo sužeisti. Devy
niasdešimt penki asmenys areš
tuoti.

Komunistai buvo padarę de
monstraciją pažymėti savo lai
mėjimui: išrinkimui komunistų 
kandidato į deputatų kamerą.

Nusinuodijo rašytojas
LOS ANGELES, Cal., rūgs. 

29. — Išgėręs nuodų, mirė čia 
Robertas Pew, 35' metų am
žiaus rašytojas ir poetas. Ma
noma, kad jis nusižudė dėl ne
pasisekimo parduoti paskutinį 
savo kurinį.

Amerikos bankininkų 
suvažiavimas

CLEVELAND, Ohio, rūgs. 
29. — šiandie čia prasidėjo me
tinė American Bau kers Asocia
cijos konvencija, kuri trauksis 
keturias dienas. Bankininkai, 
be kita, svarstys priemones 
“prosperity” Jungtinėse Valsty
bėse atsteigti.

Mirė D. Gugenheimas, 
vario magnatas

PORT WASpiNGTON, N. Y. 
rūgs. 29.
•'■e Daniel G.ttg'jyonheim, žinomas 
milijonierius ir vario kasyklų 
magnatas. Jis buvo 74 
amžiaus.

HINC 
ii’dies liga čia mi-

Pavogė du maišu 
pašto siuntinių

metų

oro

kAnSAS CITY, Mo., rūgs. 
29. — Vietos municipaliame ae
rodrome nežinomi vagys pavo
gė du oro pašto maišu su siun
tiniais. Viename maiše buvo re
gistruoti siuntiniai, atgabenti 
iš Chicagos.

Kaunan atvažiuosias ' 
Šalapinas?

KAUNAS. — K. Petrauskas 
gavęs iš šaliapino laišką, ku
riame jis pasižadąs Kaunan at
važiuoti ateinančių metų sau
sio mėnesį.

KAUNAS. — Artinantis rūgs. 
8 d. šventei keli šimtai kali
nių iš visos Lietuvos kalėjimų 
yra padavę pVezidcntui malo
nės prašymus. Padavėjų tarpe 
yra politinių/ir kriminalistų ka
linių. Daug malonės' prašymų 
yra padavę komunistai) “pleč- 
kaitininkai”, Tauragės pučistai.

Iš oficialinių šaltinių tenka 
sužinoti, kad lig rug. 8 d. tuos 
visus malonės prašymus nebu
sią suspėta peržiūrėti.

Voldemaras jau perkel
tas j Gaudučius

A. Voldemaras jau perkeltas 
į Gaudučių dvarą, Kartenos val
sčiaus, Kretingos apskrities. 
Tas dvaras yra netoli kelio, ei
nančio iš Plungės į Kretingą. 
Kartenos dvarą nuomoja at- 
sarg. pulk. Derbutas, kuris yra 
Kartenos valsčiaus viršaitis.

P. Voldemaras su šeima gy
vena dvaro rūmuose, kuriuose 
gyvena ir dvaro nuomotojas. 
P. Voldemaro šeima užima vi
są. namo galą.
\ Voldemaras yra policijos prie

žiūroj.

Peršovė žmogų
Jurbarko raj. akcyz. vald. 

Zigmas Tamošiūnas rugp. 17' 
d. netyčia sunkiai sužeidė re- 
vdlverio šuviu V. Dainių, ku
ris atvežtas ir paguldytas Kau
no miesto ligoninėn.
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Raudonos Kibirkštys
Komunistai turi maišai pasekėjų Argentinos Lietuvių komunistų 

organas “Rytojus” šmeižia 
SLA. veikėjus

Argentinos' lietuvių komunis
tų organas “Rytojus” liepos 
24 dienos laidoje, išėmęs iš 
Brooklyno komfašistų “Lais
vės” ir “drg.” L. Pruseikos 
šmeižto korespondenciją apie 
SLA. 36-to seimo eigą patalpi
no ją savo skiltyse. O pati “Ry
tojaus” redakcija nuo savęs 
pridėjo šitokį šmeižtų “perlą”: 
“šis draugo L. Pruseikos strai
psnis, vaizduoja, kaip šiaurės 
Amerikoj, policiniai gaivalai, į- 
sikibę laiko, kad organizacija, 
kuriai priklauso tūkstančiai 
kapitalo vergų, tarnautų vien 
keletos kontr-revoliucionierių 
naudai. Dabar jie matydami, 
kad SLA nariai jau meta juos 
kaip kontr-revoliucionierius va
dus, tai jie griebėsi paskuti- 
nia tįsios: policijos* šnipų smur
to” ir t.t.

Viena, SLA. organizacija 
yra suorganizuota ne revoliuci
jos tikslams, ale savitarpinio 
-susišelpimo ir apšvietos reika
lams. Antrai SLA. vadai nėra 
prisiplakėliai prie SLA. organi
zacijos. Jie yra seni SLA. na
riai ir veikėjai. Jie yra teisė
tu demokratišku, parlamentari
niu būdų išrinkti pačių darbi
ninkų SLA. narių, ir jie tar
nauja darbininkams SLA. na
riams, taip kaip nurodo SLA. 
konstitucija, kurią pagamino 
palys darbininkai, SLA. nariai.

Prisiplakėliai prie SLA. yra 
Argentinos komfašistų “Ryto
jaus” draugai Amerikos rau
donieji komfašistai ir drasko 
SLA., dėl to, kad darbininkai 
SLA. nariai jiems neleidžia už
dėt savo purviną diktatūrą ant 
SLA. narių, tai kaip jiems pa
vyko smurto keliu uždėti savo 
raudonąją diktatūrą ant A. P. 
L. A. narių. ,
Lietuviai komunistai yra lietu- 

.vių organizacijų griovikai 
1 *■ • \

Amerikos Lietuvių Socialistų 
Sąjunga turėjo virš 6,000 na
rių (daugiau, negu šiandien vi
sa komunistų partija), savaiti
nį organą “Kovą” ir mėnesinį 
žurnalą “Naujoji Gadyne”. Ko
munistams pavyko smurto ke
liu sugriauti Sąjungą, perorga
nizuojant ją į komunistų par
tiją. Tai davė progos valdžiai 
įsimaišyti į vidujinius LSS. or
gano “Kovos” reikalus, ir val
džios agentai uždarė “Kovos” 
spaustuvę, o “Naująją Gady
nę” komunistai patys pasmau
gė. Iš LSS. turto komunistai 
pasidarė sau privatišką bend
rovę vardu “Lietuvių Darbinin
kų Bendrovė”, “Vilnis”. Na 
ar lietuvių darbininkų gyveni
mo sąlygos nors kiek pagerėjo? 
Ne, da pablogėjo, nes neteko 
politinės apšvietds' organizaci
jos.

Matyt, Argentinos lietu
viams komunistams būt labai 
malonu girdėt, kad SLA. už
valdytų komunistai ir SLA. or
gane “Tėvynėje” skelbtų S. 
V. valdžiai mirtiną revoliuciją 
ir garbintų Rusijos “proletarų 
rojų”, į kurį patys jie netiki. 
Tai duotų progos valdžios 
agentams įsimaišyti į SLA. vi
dujinius reikalus. O tai reikš
tų, kad SLA. taptų sugriautas 
ir organas “Tėvynė” pasmaug
ta. Tada gal ir komunistams 
tektų nors dalis to miliono 
buižuazinių dolerių, iš kurių 
galėtų sau pasidaryti privatiš
ką bendrovę. Na, ar nors kiek 
pagerėtų nuo to darbininkų 
SLA. narių gyvenimas, jei 
SLA. komunistai uždėtų savo 
raudonąją diktatūrą ir Susi
vienijime skelbtų valdžios nu
vertimą?

Na, pagalios, ką Brazilijos 
lietuviai komunistai gero pada
rė Brazilijos lietuviams darbi
ninkams, valdydami Susivieniji
mą Lietuvių Brazilijoj? Ogi 
skelbdami vietiniai valdžiai 
mirtiną revoliuciją' davė pro

Kovo 6 d. Detroito mieste 
komunistų sureugtoj bedarbių 
demonstracijoj, einant prie Ci
ty Hali, marša vo būrelis apie 
400 komunistų ir jų simpatikų. 
Tuo tarpu žiūrėtojų susirinko 
apie 75,000 įvairių įsitikinimų 
žmonių. Visi norėjo matyti, ką 
tie neprotingi trukšmadariai 
darys.

Vėliau po tos “garsiosios re
voliucijos” komunistai savo or
ganuose Amerikoj ir užsieniuo
se pasigyrė: “Kovo 6 d. Det- 
roit bedarbių demonstracijoj 
dalyvavo 100,000 » komunistų 
darbininkų ir musų simpatikų’’ 
ir t.t. Tai buvo grynas komu
nistinis melas.

Dabar rugsėjo 9 d. Detroite 
įvyko specialis rinkimas miesto 
majoro-gaspadoriaus. Komunis
tai irgi statė savo “darbinin
ką” komunistą kandidatu į 
miesto majoro vietą. Tų rinki
mų pasekmės aiškiai parodė, 
kiek tie raudoni maižiešiav turi 
įtekmės pas vietinius' gyvento
jus darbininkus.

Detroite yra 1,573,985 gy
ventojai. Praeituose- specialiuo
se miesto majoro rinkimuose 
dalyvavo 311,682 balsuotojai. 
Komunistų kandidatas vos su
rinko 3.541 balsus. Be abejonės 
komunistai dar gavo ir tokių 
balsų keli šimtus, kurie balsuo
ja, o nežino už ką balsuoja. 
Dabar komunistai save ramin
dami sako: “buržujai suvogė 
balsus, kurie buvo paduoti už 
musu kandidatą komunistą” ir 
1.1. Buržujams komunistų bal
sai nereikėjo vogti, nes buržu
jai ir be vogimo gavo beveik 
99 nuošimčius visų balsutojų.
Kcmunistų jtika tarp anglia

kasių nyksta
Amerikos Suvienytose Vals

tijose yra 9,331 angliakasyk- 
la, kur 1925 m. dirbo 627,109 
angliakasiai. U. M. W. of ‘A; 
unijai priklausė 575,325 ang
liakasiai. Tada i U. M. W. of 
A. unijos konferencijas į ln- 
dianapoli suvažiuodavo teisėtai 
rinktų delegatų po 2,000 ir 
daugiau, o jų tarpe būdavo ir 
po keletą komunistų triukšma
darių.

Vėliau balandžio 1 d. 1928 
metai Pittsburghe komunistų 
specialiai šauktoj U. M. W. of 
A. unijos konvencijoj “gelbėji- 
mui”-griovimui U. M. W. of A. 
unijos nuo “pražūties” teisėtai 
rinktų delegatų dalyvavo tiktai 
1,166 nariai.

Rugsėjo 9 d. 1928 metais 
vėl Pittsburghe komunistų su- 
šauktoj angliakasių D. M. W. 
of A. unijos konvencijoj su ti
kslu perorganizuoti-sugriauti iš 
U. M. W. of A. unijos į The 
National Miners Union teisėtai 
rinktų delegatų dalyvavo tik
tai 400. Tai yra 766 delegatais 
mažiau. Dabar Amerikos Ko
munistų Partijos Centro orga
nas “Daily Worker” džiaugs
mingai praneša visam komunis
tiniam pasauliui, kad esą “lie
pos 28 d. 1930 metais Pitts
burghe The National Miners 
Union konvencijoj dalyvavo 
teisėtai rinktų delegatų iš 110 
mainų 280 delegatų, ir atsto
vavo 65,000 angliakasių. Tai 
buvo skaitlinga delegatais kon
vencija. Ūpas pas delegatus 
buvo geras. (Tai buvo “skait
linga” komunistų-“angiiakasių” 
konvencija, kurioj 120 delegatų 
buvo mažiau, negu pereitą sy; 
kį). Tapo nutarta perorgani- 
zuot angliakasių uniją iš The 
National Miners Union j “Mine 
Oil and Smelters Industrial 
Workers Union”. Iš to viso 
aiškiai matosi, kaip greit ko
munistų Įtaka tarp angliakasių 
smunka žemyn. Mat, smurto 
keliu netoli galima vesti ang
liakasius. Tačiaus tas komu
nistinis smurtas padarė daug 
blogo angliakasiams, o kapita
listams padarė labai daug ge
ro.

Ačiū 
kaipo 

tapo uždaryta 
“Garsas” bei 

valdžios 
lietuvių 
sąlygas

gos valdžios u agentams' Išimai 
šyti į SLB. jos organo “Gar 
so” vidujinius reikalus 
tam, visa organizacija, 
priešvalstybinė 
ir jos organą;
vist-s turtas atsidūrė 
rankose. Tenaitinių 
darbininkų gyvenimo 
komunistai nė kiek nepagerino 
valdžios nenuvertė 
diktatūros 
tą i pridirbo 
nuostoliu.

raudonos 
eįsteigė, bet už 
lietuviams daug

Komunistai APLA. griovikai ir 
diktatoriai

5 kuopos 
savo nu- 
ir reiktu- 

APLA.
prik.lausan

APLA 5-ta kuopa turėjo apie 
50 narių sunkaus darbo darbi
ninkų angliakasių, kurie per 
daug metų mokėjo savo duokles 
į APLA,. kad Sirgdami gautų 
šašelpą. Tą kuopą valdė no 
patys eiliniai nariai, ale komu- 
nist-buržujus nabašninkas Ig
nas Savukaitis ir jo moteris. 
Vieną kartą susirgo tos kuo
pos narys, kuris' nebuvo komu- 
nistburžujaus kostumeris, ir 
kuris prigulėjo į antrą pošelpos 
skyrių. Kai jam pasveikus 
reikėjo pašelpą išmokėt, tai 
APLA centro sekretorius ir 
geras draugas L S., Jonas Ga- 
taveckas surado, kad tas narys 
pei’s'enas įstojo į APLA. į ant
rą skyrių ir jam pašelpą su
laikė iš antro skyriaus, o iš
mokėjo iš pirmo skyriaus. Kai 
kurie drąsesni APLA. 
nariai užsistojo už 
skriautsą draugą-narį 
lavo iš komunistiniu 
cehtro pilnos jam 
čios pašelpps. U 
ir teisingą reikalavimą komu
nistai APLA. 20’tam seime iš
braukė tos kuopos 26 narius 
kaipo koutr-rėvoliucionierius.

APLA. 1-ma kuopa turėjo 
apie 100 narių. Visi buvo dar
bininkai ir turėjo pirkę savo 
namą vardu APLA. 1-mos kuo
pos vertės apie $10,000. Vieną 
kartą kuopos visų narių nuta
rimų namas tapo parduotas be 
žinios komunistinio APLA. 
centro komisarų. Tuos už na
mą gautus pinigus' yi$i kuopos 
nariai lygiai pasidalino. Komu
nistai APLA. 20-tam seime tą 
kuopą išbraukė vienu rankos 
mostelėjimu.

APLA. 3-čios kuopos narys 
J. čirvinskas, angliakasys, bu
vęs kelis metus APLA. centro 
pirmininkas APLA. 22-ram sei 
me tapo išbrauktas iš APLA. 
be jokio tyrinėjimo, tik pagal 
rekomendaciją bu vašiojoj AP. 
LA. centro raštininko Jono Ga- 
tavecko. Girdi, J. čirvins'kas 
neteisėtu i reikalavęs jam išmo
kėt pašalpų už 9 dienas sirgi
mo. Tuom pačiu sykiu J. čir- 
vinskas prigulėjo ir į kitas tris 
pašelpines draugijas, iš kurių 
jis gavo pilnai jam priklausan
čią pašelpą (J. Čirvinskas buvo 
J. Gntavecko politinis priešas 
komunistiniame judėjime).

APLA. 3-čios kuopos narys, 
vice-pirmininkąs ir buvęs APL 
A. centro raštininkas J. Gata- 
veckas toj kuopoj pridirbo daug 
nuostolių ir kuopai neatsilygi
no. Kuopa ėmė ir suspendavo 
“drg.” J. Gatavecką. Tadu J. 
G. jaukėsi pas savo vienme
čius komunistfašistus, APLA. 
centro komisarus, paaglbos’. O 
tie staršinos padarė “tyrinėji
mą” APLA. 3-čioj kuopoj i? 
surado, kad “drg.” J. Gatavec- 
kas yra “teisingas kaip žydo 
svarstyklės”, o tik kuopa “ne
teisingai jį apšmeižė”. Tada tą 
kuopą centras suspendavo ir 
vįsas reikalas atsidūrė kapita
listiniam teisme.

APLA. 22-ram seime 26 į- 
vairios rųšįes komunistbiznie- 
rii i be žinios APLA. eilinių na
rių atmetė APLA. senąją kon
stituciją ir smurto keliu dik-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tek <edzi« 8002 <

5S14-I6 Ruošai t Kd 
arti St. Louia Avė, 

CHICAGO. H4>.
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KORESPONOENCMOS
Detroit, Midi

[Pacific and AUhntic Photo]

Chile respublikos preziden
tas Ibanez, kuris diktatoriškai 
valdo šalį. Tačiau pastaruoju 
laiku ir Chile respublikoj pra
sidėjo revoliucinis judėjimas.

tatoriškai priėmė naują APLA. 
konstituciją, su kurios pagelba 
150 APLA. narių teisės yra 
suvaržytos, kaip su retežiais. 
Jei kuris netiki, tai tegul pa
ima senąją demokratišką visų 
APLA narių pagamintą konsti
tuciją ir palygina ją su nau
jąją, kurią padirbo smurto ke
liu 26 komašistai APLA. 22- 
ram seime. Tada pamatys, 
koks yra didelis skirtumas tarp 
tų dviejų konstitucijų.

Tai taip tie “darbininkai’ 
komfašistai valdo darbiniukiš- 1 ~ ’ 1
kąją APLA. organizaciją.

Komunistui “Vilnies” 
bendradarbiui

“Vilnies” No. 226, • Dętroito 
skyriuje, komfašistų organo 
korespondentas kokis tai Lau- 
kuviškis iš “Naujienų” ar iš 
“Keleivio” pasivogė mano raš
tų antgalvį RAUDONOS KI
BIRKŠTYS ir sąVp raštams jį 
uždėjo. Aš reikštųjų to ta- 
vorščiaus nevogti mano raštų 
ar.lgalvio, nes aš. nieko bendro 
neturiu su komfašistų orga
nais.—H. X. VVorkeris.

ELGIN
for style

viršuj pa- 

gražus 

Artistiškai 

švelny-

graviravimu.

Brangmcnų gražu 

ino yra 

rodomas 

Elgin. 

išpuoštas 

č i u

Užtikimas laiko 

rodytojas, kaip ir 

nepaprastos vertės.

Parduodam ant išmokėjimo arba 
— kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių musų 
speciališkumas.

Pritaikome 
Didel

cash

akinius dėl kiekvieno, 
pasirinkimas deimantų ir 
auksinių daiktų.

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A. KAZAKAUSKAS

2045 W. 35th St. 
Prie pat Archer Avė. 

CHICAGO

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

Atitaisoma didele ir nemaloni 
klaida

Antradienis, rūgs. 30, 1930
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VYNUOGIŲ SUNKA
DEL NAMŲ

YRA LEGALĖ
“Naujienų” No. 223, rugsėjo 

22 dienos korespondencijoj 
vardu “SLA. 21 kuopa persior
ganizavo” yra įsiskverbus la
bai didele ir nemaloni klaida. 
Ten, kur yra nurodoma persi
organizavusios SLA. 21 kuopos 
naujosios valdybos adresai, yra 
rašoma: finansų raštininkas V. 
Balvočius, 440 Sparta Aye. Tu
ri būt: finan sųraštininkas V. 
Balvočius', 6440 Sparta Avė. 
Todėl visi SLA. 21 kuopos na
riai su visais reikalais kreipki
tės tuo adresu, z

—SLA. Narys. A. B.
............................................................................................. .......................................................................................

GREIČIAUSIAS, LENGVIAU
SIAS BUDAS PAŠALINTI

AITRUMĄ

mi
ltinis 

kvailu-

Kada jus nepaisote tų pir
mųjų konstipacijos simptomų 
— prasto kvapo, padengto lie
žuvio, nerangumo, greita 
kenčia visa sistema 
skauda galvą, užeina 
liai, ėda aitrumas.

Lengva yra pataisyti užsi
kimšusių vidurių veikimą! 
Paimkit Cascaret saldainių šį
vakar. Pamatykite kaip grei
tai — ir maloniai — viduriai 
lieka paakstinti. Ir visos rūg
stančios atmatos būna švelniai 
pašalintos iš sistemos. Regu- 
liaris ir pilnas vidurių veiki
mas lieka atsteigtas.

Cascarets yra padaryti iš 
tyros cascara, medžiagos, kuri 
kaip daktarai pripažysta, tik
rai sustiprina vidurių musku
lus. Visos apfiekos turi Cas-

PILNA APSAUGA 
UŽTIKRINTA

J !■■■■., H? . 1

Californijos Vynuogių Augintojai 
tapo Valdžios užtikrinti, kad nebus 
autorizuoto Federalinio kliudimo 
vartotojams, kurie nori nusipirkti 
vynuogių (greipsų) pasigaminimui 
vaisių sunkos išimtinam suvartoji
mui savo namuose.

VALDŽIA NEKLIUDYS

Vynuogės prinoksta "dviem savai
tėm ankščiau negu paprastai — 
vėliau oras gali pakenkti gerumui 
vynuogių dabai1 gaunamų prie

VISŲ GELEŽINKELIŲ TREKIŲ

PIRKIT SULTINGĄSIAS VYNUOGES 
• DABAR SULIG VALDŽIOS 

KONTROLES PLENU

California Grape Control 
Board, Ltd.

San Francisco, California
85% of thc cntire Califonia grape produetion is 
bcing marketed this year by agencies co-operating 
with thc California Grape Control Board, btd.

These agencies are:

CALIFORNIA FRUIT EXCHANGE 
CALIFORNIA VINEYARDISTS ASSOCJATION 

SAN JOAQUIN GROWĘR-SHIPPER ASSOCIATJON

(Apgarsinimas)

BABRAVIČIA FREDERIK VIII

Važiuokite Lietuvon
Su dainininku Juozu Babravičių

1930
Scandinavų Amerikos Linijas laivu 

FREDERIK VIII
PER COPENHAGEN J KLAIPĖDĄ

A" yj'..
■•t 4 ■

Dainininkas Juozas Babravičia pasirūpins, kad važiuo
janti su šių Ekskursijų visi butų užganėdinti.
Ant laivo Frederik VIII jis surengs keletu koncertų, 
kad keleivius palinksminti kelionėje su savo dainelėms. 
Kurie manote šį rudenį važiuoti Lietuvon, tuojaus 
kreipkitės prie Naujienų, arba savo ištikimo agento 
dėl sutvarkymo dokumentų.

Šioje Ekskursijoje patarnaus:
. NAUJIENOS, 1739 S. Halsted St.

P. BALTUTIS, 3327 S. Halsted St.
V. M. STULPINAS, 3255 S. Halsted St.
JOHN J. ZOLP, 4559 S. Paulina St.
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Guy de Maupu^ant

Beprotė
—Klausykite, —tarė Mathieu 

Endolin, —perkūno oželiai pri
mena man vieną karo laiku 
žiaurų anekdotą.

Tamsta žinai mano dvarą 
Cormeilo apylinkėj. Aš gyve
nau jame užėjus vokiečiams.

Mano kaimynė buvo savo rų- 
šies beprotė, kuri nustojo pro
to, nelaimės smūgiams užėjus. 
Kitados, eidama 25-tus metus, 
ji neteko vienu mėnesiu savo 
tėvo, savo vyro ir tik ką gi
musio vaiko.

.Jeigu mirtis vieną kartą ap
lanko namus’, tai ji beveik vi
suomet tuoj sugrįžta, jau ži
nodama duris.

Nelaiminga, jauna moteris ne
laimės apimta susirgo ir klejo
jo per 6 savaites.* Paskiau po 
neramių dienų apėmė ją ramus 
nuovargis, ir ji gulėjo nejudė
dama, nieko nevalgė, tik vartė 
akimis. Kiekvieną kartą, kai 
tik norėjo ją pakelti, ji rėkda
vo, lyg ją butų mušę. Paga
liau davė jai ramybės ir neju
dino, tik išimdavo ją iš paklo
džių tualeto reikalams ir kad 
apverstų matracus.

Prie jos buvo sena tarnaitė, 
kuri kartkartėmis' paduodavo 
jai vandens arba pakišdavo su-

CUKRUS
Visokios rūšies retail už urmo kainą. 
Musų kaina šią savaitę — $4.75 už 
100 svarų. Corn Granulated $4.50. 
Corn Lump $3.50. Visokios rūšies 

mokas $5.35 už tuziną.
YAKER STORE

3 5 3 5 S. Halsted St. Tel. Boulevard 2 212

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimai «

Vyriškų papuošalų, goresnės ru- , 
šios, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St.

Šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti 
_______________________

M. Rozenski & Co
6542 Šo. Western Avė.

Tel. Prospect 2.102

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
Moderninis gydvmas įčirškimu yra 

dabar priimtas abelnai visur daktarų 
kaipo geriausias, saugiausias ir tik
riausias būdas pašalinti padidėjusias 
kojų vericose gyslas. Aš vartojau šį 
metodą nuolatos ir sėkmingai nuo to 
laiko kaip aš jį suradau dvylika me
tų atgal. Jeigu jus turite tuos ne
smagumus. kode! neateiti pas dakta
rą. kuris turėjo ilgiausi patyrimą?

Ne tik šios didelės gyslos yra ne
gražios. bet jos gali iššaukti nuo
vargį. skaudėjimą. atviras žaizdas, 
nervinius pakrikimus ir sumenkėjimą 
abelnos sveikatos. Visos šios kom
plikacijos išnyksta su gyslomis. Pa
lieka kojos švarios ir švelnios kaip 
kūdikio.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

PASITARIMAI DYKAI

RUPTl’RA IŠGYDOMA $35
• Per dvidešimt penkis metus aš sėk

mingai gydžiau rupturą be peilio, 
skausmo, ar išlikimo iš darbo. Šim
tai liudijimų išgydytų. patenkintų 
pacientų randasi raštinėje.

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

kambarys 1105
CHICAGO, ILL.

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

iki 8:00 vai vak. 

valgyti mažą šaltą gabalėlį mė
sos. Kas darėsi šioje nelaimin
goje sieloje? Niekas nežinojo; 
nes ji daugiau nebekalbėjo. Ar 
manė ji apie mirusius? Ar liūd
nai svajojo, tikrai nieko nebe
atmindama? O gal jos mintis 
suvargusi sustojo visai, kaip 
vanduo, neturėdamas' kur bėg
ti ?

Penkiolika metų ji buvo taip 
sustyrusi, uždaryta.

Užėjo karas ir gruodžio pra
džioje vokiečiai užėmė Cormeil.

Aš tai atmenu kaip vakar. 
Taip šalo, kad net akmens 
skilinėjo; aš sėdėjau gilioj kė
dėj nesijudindamas dėl reuma
tizmo, kai išgirdau ritmingus, 
sunkius vokiečių žingsnius. Pro 
langą pamačiau juos einant.

Jų buvo labai daug, visi pa
našus savo judėjimais į karto
ninius’ šokėjus. Vadai išsi
skirstė savo kareivius tarp gy
ventojų. Pas mane buvo 17 
žmonių. Pas kaimynę beprotę 
jų buvo dvylika, kurių tarpe 
vadas, tikras plėšikas, smarkus 
ir paniuręs vyras.

Pirmas dienas viskas ėjo 
normaliai. Buvo pranešta ka
rininkui, kuris šalia apsigyve
no, kad moteris’ ligonis ir jis 
daugiau apie ją nesiklausė. Bet 
vėliau ta moteris, kurtos jis 
niekuomet nematė, pradėjo ji 
erzinti, jis pasiklausė apie jos 
ligą; jam atsakė, kad šeiminin
kė didelės nelaimės ištikta su
sirgo jau prieš 15 metų ir dar 
bar tebeserga. Jis nepasitikėjo, 
nes pamanė, kad vargšė bepro
te gulėjo iš puikumo, kad ne
matytų vokiečių ir su jais’ ne
kalbėtų ir nesusitiktų.

Jis pareikalavo, kad ji pri
imtų jį į savo kambarį. žiau
riai jis tarė:

—Aš prašyčiau tamstos at
sikelti ir išeiti, kad butų gali
ma tamstą matyti.

Ji pažiurėjo į jį savo nera
miomis akimis ir nieko neatsa
kė.

Jis vėl prabilo:
—Aš negaliu dovanoti nepa

klusnumo. Jeigu tamsta ne- 
atsikelsi savo valia, tai aš ra
siu būdą priversti tamstą vai
kščioti pačią vieną.

Ji nė kiek nesujudėjo, vis 
taip suakmenėjusi, tartum jo 
visai nematė.

Jis smarkiai supyko, many
damas, kad ji tyli iš didžiausios 
paniekos ir pridūrė:

—Jeigu tamsta ryt neišeisi... 
Ir išėjo.

Rytojaus’ dieną sena tarnaitė 
išsigandusi norėjo ją aprėdyti, 
bet ligonis pradėjo rėkti ir ne
sidavė. Tuojau atėjo karinin
kas, tarnaitė puolė jam po ko- 
j ų verkdama:

—Ji nenori, tamsta ji neno
ri. Dovanok jai; ji tokia ne
laiminga.

Karininkas buvo ‘kiek susi
jaudinęs, nedrįsdamas, nors ir 
piktas, kad jo kareiviai iš
trauktų ją iš lovos. Staiga jis 
pradėjo juoktis ir davė įsaky
mus vokiškai.

Tuojau pasirodė kareiviai, 
kurie nešė matracą, kaip neša
ma sužeistąjį. Tam guoly* ku
ris visai nepataisytas, beprotė 
tyliai, ramiai gulėjo, jai neap
ėjo joki įvykiai, bi tik ji ga
lėjo gulėti. Užpakaly žmogus 
nešė moteriškų rūbų ryšulį.

Karininkas, trindamas ran
kas tarė. —Mes nieko nedary
sim, jeigu tamsta pati apsi

rengsi ir klek pavaikščiosi.
Paskui visi kareiviai nešda

mi ligonį—moterį nuėjo Smau- 
bille miško link.

Po dviejų valandų jie sugrį
žo vieni.'

Daugiau jau niekas’ nematė 
beprotės. Ką jie jai padarė? 
Kur jie ją nunešė? Niekas to 
nežinojo.

Dieną ir naktį snigo, laukai 
ir miškai' buvo apkloti balta 
šalta skraiste. Vilkai staugda
mi ateidavo iki durų.

Mintis apie tą pamestą mo
terį dažnai man ateidavo į gal
vą, ir aš pradėjau teirautis vo
kiečių vyresnybės, kad gau
čiau kokių žinių. Bemaž manęs 
jie nenukovė.

Pavasaris atėjo. Okupacijos 
kariuomenė išėjo. Mano kaimy
nės namas buvo uždarytas, tan
ki žolė augo alėjos'e.

Sena tarnaitė mirė žiemą. 
Niekam nerūpėjo - šis atsitiki
mas, tik aš vis apie tai galvo
jau.

Ką jie padarė tai moteriai? 
ar pabėgo ji miške nuo jų! 
Gal kas nors ją užėjo ir nu
gabeno į ligoninę, negalėdamas 
nieko iš jo sužinoti. Niekas 
nepalengvino mano abejojimų, 
tik pamažu laikas nuramino 
mano širdies rupesnį.

Ateinantį rudenį buvo labai 
daug perkuųo oželių ir kadan
gi mano reumatizmas šiek tiek 
sumažėjo, tai nuėjau aš iki pat 
miško. Aš jau nušoviau ketu
ris ar penkis paukščius ilgais 
snapais’, kaip pašoviau vieną, 
kuris pasislėpė rave, kur buvo 
daug šakų. Aš turėjau nusi
leisti ten, kad atrasčiau savo 
paukštį. Aš radau jį kritusį 
šalia numirėlio galvos. Staiga

Kiekvieno Labiausia 
Patariamas Liuo- 

suotojas
Kai jus atsikeliate iš lovos 

jausdamies galvos skaudėjimą, 
susmukęs, silpnas, pusiau-ligo- 
nis, sekamas -paprastas būdas 
momentaliai privers jus jaustis 
normaliai.

Paimkit biskutį Phillips Milk 
of Magnesia stikle vandens — 
ar lemonade. Nuo dviejų iki ke
turių šaukštų yra paprasta su
augusio doza. Imamas lemonde 
Phillips Milk of Magnesia vei
kia kaip “citrate of magnesia”. 
Paimkit 'tai už valandos prieš 
pusryčius. Iki jus apleisite na
mus, jus nusistebėsite iš page
rėjimo.

Kaipo švelnus, saugus, malo
nus liuosuotojas, Phillips Milk 
of Magnesia turi augščiausį 
medikalį indorsavimą. Kaipo 
prieš-rugštinis vaistas, pataisy
mui surūgusių vidurių, gasų, 
nevirškinimo, aitrumo, jis buvo 
daktarų patariamas per virš 
penkias dešimt metų. Kad žino
ti jo greitą pagelbą virškinimo 
ir pašalinimo nesmagumuose 
pas vyrus, moteris, vaikus — 
ir kūdikius — reikia visuomet 
turėti po ranka jo bonką.

Pilni nurodymai platiems jo 
vartojimams yra prie kiekvienos 
bonkos. Visos aptiekos turi di
deles 25c ir 50c bonkas.

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

(Apgarsinimas) 
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prisiminiau aš apie beprotę. 
Nors gal daug mirė šiame miš
ke sunkiais metais, bet nežinia 
kodėl, buvau tikras, kad sura
dau tos nelaimingos beprotės 
kaukuolę.

Staiga aš supratau viską. 
Kareiviai ją paliko ant matra
co' šaltam ir tuščiam miške; ji, 
kaip paprastai, pasiliko vis pa- 
styrusi ir nejudindama nei ko
jų, nei rankų, ji mirė prideng
ta storu, lengvu sniego apklo
tu.

Paskiau vilkai ją suėdė. Ir 
paukščiams padarė lizdus iš jos 
išdraskyto guolio.

Aš paėmiau sau tuos palai
kus kaip liūdną atminimą. Ir 
aš trokštu, kad musų vaikai 
niekados nematytų karo. “Jn.”

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

NAUJIENAS
25739—Petrui Akuniui 
25738—Skol. Erlingįenei

i
vri

/ sako

Portchester First Nątionai Bank 
Direktorius

PUIKIAUSIOMIS TRADICIJOMIS

WILLIAM L. WARD
Russell Burdsall ir Ward Bolt ir 

Nut Kompanijos Pirmininkas

Sutinkąs su savo politika publikai įrodanti faktus, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. William L. Ward pereit visų atsižymėjusių asmenų rapor
tus, kurie liudijo LUCKY STRIKE cigaretų pagarsėjusi Džiovinimo metodą. Tas pranešimas o. Ward’o yra šiam puslapy.

, / © 1930 The American Tobacco Co. Mira.

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

“Kantrus ištyrinėjimas—faktorius, char- 
aeterizuojąs veik kiekvieną didelį, moks
lišką prasisiekimą. Juo labiau publika

1suinterizuota tuo užmanymu, tuo labiau 
jis rūpinasi užtikrinti gerus rezultatus. 

Bet, kuris skaito apie naudojimą Ultrą 

Violet Ray'Spraginime' LUCKY STRIKE 

tabakų, negali nepripažinti ilgo, kantraus 
tyrinėjimo ir eksperimentų, kurie turėjo 
būt prieš tai įvykdinti. Mano nuomone aš 
Jūs, prasisiekimą įvertinu kaip padarytą 

puikiausiose tradicijose.

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

16706—Paulinai įGetspudienei 
16713—Magd. Merkus’evičienei 
25376—Uršulei Kupstienei 
16711—Elžbietai Juraitei 
1671C—Onai Vapstienei 
16709—Veronikai Jodelienei 
25739—Monikai Diksienei 
25740—Petronėlei žadeikienei 
25741—Marijonai Verykienei 
25742—Juozui Plyšiui 
25745—Cecilijai Petkienei 
56846—VlUd. Kučinskiui ' 
56836—Liudvikai Kurpaitei 
56837—Vincui Jotkui 
16719—Onai Mateikienei 
16707—Anelei Balčienei 
24644—Kl. Teod. Jakubauskui 
16724—Elevenor. Raguskienei 
16718—Jonui Zamoksliui 
24636—Jonui Genučiui 
24645—Juozui Maskoliūnui 
25379—Roz. Vrublevičienei 
25377—Onos’ Pet., Beniulienei 
16721—Augustinui Skirmontui 
25747—Antanui Vaivadai 
25748—Onai Jackienei 
25751—Antanui, tėvui, Razmui 
25754—Juozapui Bružui 
56839—Juozui Dirgėlai 
56840—Juozui Sugintu!

16730—Marijonai Druktenionei 
16733—Onai Dapkienei 
25380—Jonui Bandzevičiui 
24646—Akvilinai Ignašiunienei
25758 Kaziui Matui
25759 Vladai čiurlioniutei 
25687 Nikodimui Kikili 
25707—Aleksandrui Bernotui 
25741—Rozalijai Doniunienei 
25753—Benediktui Kiuzgailai 
16712—Teklei Glebauskienei 
16742—Katarinai Naikelienei 
16738—Albainai Beilskiui 
16749—Kašte i Ketvirty tei 
25767—Onai Butienei 
25769—Ipolitui Songailai

Menkėjanti sveikata ir 
netekimas spėkos

Kada notikalna gyvenlmaR, ar nenormalia 
įtempimas ir iAaikvojimas gyvenimo jėgų 
BURllpnina jūsų sveikata ir spėkas ir gyve
nimas pasidaro nemalonus ir skurdus, paim
kit Nnga-Tonc tik per kelias dienas ir pa
stebėkite, kokis pastebėtinas seks pagerėjl- 
mas. Sis puikiausias preparatas iAvalo kūną 
nuo susirinkusių nuodingų atmatų, nugali 
konstipaeijų, suderina ir sustiprina organus 
ir greitai pagerina abelnų sveikatų.

Nuga-Tone priduoda jums geresnį apetitų, 
pagelbsti virAkinimui. pagamina užtektinai 
raudono, sveikaus kraujo, palengvina gasus 
ir išpūtimų vidurių ar pilvo, inkstų ar pū
slės įdegimų ir panagias ligas. Jis taipjau su
telkia poilslngų. atgaivinanti miegų ir įde
da sveikų mėsų į sudžiuvusį kūnų. Jus ga
lite gauti Nuga-Tone kur tik vaistai yra 
pardavinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas netu
ri jų stake, paprašykit ji užsakyti jų dėl 
jus iš savo clžiaberlo. *

(Apgarsinimai

25770—-M. Dobrovolskienei
25771—Leonorai Petrauskienei
25772—S. Struckienei
25773—Jadvygai Olekienei

INKSTAI — PŪSLE
Kenčiamieji nuo prostate 

Be peilio — Be ligoninės.
Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 

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

IŠMOKIT DEZALNINIMĄ 
Dezaininimas ir' siuvimą 
dresių moka didelę alga 
Jus Grali te išmokti šio Re 
rai apsimokančio užsiė 
mimo i trumpa laika. Di 
olomos išduodamos. Ra 

lykite dėl nemokamom 
- nvsrelšs.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka.

Princi palas
190 N. State &t„ k. Lake St. 10 fl.
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MIESTO JMONĖ NEŠA PELNĄ

Clevelando miestas valdo elektros šviesos įmonę. 
Ji padarė $900,000 gryno pelno, ir miesto taryba po to 
numušė kainas už elektrikos vartojimą, nors jos jau ir 
iki šiol buvo žemesnės, negu privatinės kompanijos, 
kuri tame pačiame mieste gamina elektriką.

Tai dar vienas faktas, kuris rodo, kad visuomeni-
nė nuosavybė gali būt sekmingesne už privatinę.

KONFISKUOJA IR NETURI GĖDOS Apžvalga
Kapitalistinės valdžios ir jų gynėjai kalba su di

deliu pasipiktinimu apie privatinio turto sukonfiskavi- 
mą sovietų Rusijoje ir bolševikų atsisakymą mokėti 
skolas užsieniams. Tą politiką jie vadina “plėšimu”, ir 
dėl to, kad bolševikai esą “plėšikai”, tai daugelis šalių 
ilgą laiką nenorėjo turėti jokių santykių su Maskvos 
valdovais; Jungtinės Valstijos da ir šiandie jų neturi.

Bet ar kapitalistinės valdžios nepraktikuoja sveti
mo turto konfiskavimo?

Štai pavyzdys. Didžiojo karo metu Francija už
traukė bilionus dolerių skolų, parduodama žmonėms 
(net priversdama juos pirkti) bonus. Žmonės mokėjo 
už bonus frankais, kurie tuomet buvo verti beveik po 
20 amerikoniškų centų kiekvienas. Bet vėliau valdžia, 
su p. Poincarė priešakyje, pravedė finansinę “refor
mą”, kuria franko vertė ’buvo nustatyta, kaipo lygi 
daug-maž 4 centams. Ir šitais naujais, penkis kartus 
pigesniais frankais valdžia dabar atmoka paskolos bo
nus. Vadinasi, už kiekvieną pasiskolintą iš žmonių šim
tą dolerių ji grąžina tik apie divdešimt dolerių, o aš
tuoniasdešimt dolerių pasilaiko sau.

Šiomis dienomis išėjo aikštėn, kad tokiu budu 
Francijos valdžia rengiasi “atsiteisti” ir su Didžiąja 
Britanija, kuriai karo laiko buvo parduota franeuziš- 
kų paskolos bonų už milžinišką sumą. Britanijos iždo 
kancleris Snovvdenas užprotestavo prieš tai, bet Pary
žius jam parašė laišką, kuriame griežtai atsisakoma 
mokėti pilną bonų vertę ir pareiškiama, kad anglai, 
pirkusieji franeuzų bonus, privalą lygiai nukentėti, 
kaip ir franeuzai.

Ar ne puiki logika? Pirma mes apiplėšėme savus 
piliečius, franeuzus, — todėl dabar, vardan “lygybės”, 
turime apiplėšti ir jus, anglus!

Bet jeigu kas nors pasakytų Francijos valdžiai, 
kad ji elgiasi lygiai taip, kaip Rusijos bolševikai, tai ji 
labai supyktų.

SANCTA SIMPLICITAS

Mums kartkartėmis atsiunčia Dr. A. L. Graičunas 
iškarpų iš komunistų laikraščių, kad mes “apsišviesta
me” ir suprastume, kokią baisią klaidą mes darą, rem
dami “progresyvių” priešus Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje. Vakar vėl gavome iš jo vieną iškarpą, bū
tent, ilgą komunistų “prima donnos” L. Pruseikos 
straipsnį apie “revoliuciją širšių lizde”, tilpusį čikagiš- 
kiam komisarų laikraštyje. Ką Dr. Graičunas rado ta
me Pruseikos rašinyje, kad jisai nesigailėjo 2 centų 
štampai ir jį mums atsiuntė, — yra sunku suvokti.

Raudonu paišeliu iškarpos viršuje uždėta “Aišku 
— ar ne? p. Grigaiti. — N r. 13.”

Aišku kas?
Perskaitę tą beveik dviejų yardų ilgio publicistikos 

kurinį, mes radome aišku tik viena, kad “revoliucijos 
širšių lizde” autorius pats nežino, ko jisai nori, ir dėl 
to, kad jo galvoje košeliena, tai jisai tauškia be galo, 
be krašto. Viskas tenai suversta į vieną krūvą — ir 
Karpavičiaus su Valaičiu straksėjimai prieš “Tėvynę”, 
ir SLA. seimas, ir korespondencija iš “Naujienų” apie 
Adomaitį, ir angliakasių Levvisas, ir “Gegužio-Grigai
čio blokas”*ir Smetona su Voldemaru, ir “Keleivis” ir 
šimts žino kas. žodžiu, tikras “chop suy”.

O visa, kas tam “literatui” rūpėjo pasakyti, tai —
kad Siurbos ir Andriulio diriguojami “progresyviai” 
“labai gpdriai” pasielgę'Susivienijimo seime, iškelda
mi nežmonišką skandalą ir paskelbdami karą “geguži
niams”. Ve kaip Pruseika giriasi:

“Šimtą kartų teisingi buvo komunistai ir jų 
bepartyviai draugai, kad tai gaujai (! — “N.”
Red.) nenusileido, kad su ja kovojo. Mes atsisakėm kosi pasilikęs ilgiau gyventi

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ____ ....—......... ........ $8.00
Pusei metu ....................  4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiam .......... 1.50
Vienam mėnesiui... ...................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija________________ 8c
Savaitei ......     18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ----- -------- —_ __ $7.00
Pusei metų ..............  8.50
Trims mėnesiams ___ ______  1.75
Dviems mėnesiams .......  1.25
Vienam mėnesiui .........   75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ..............   $8.00
Pusei metų ..................  4.0®
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

pripažinti jų diktatūrą Susivienijime, mes atsisa
kėm pilti jiems pinigus (kažin, kiek pinigų “drau
gas” Pruseika buvo išpylęs Susivienijimui, visai 
prie jo nepriklausydamas! — “N.” Red.)!” 
Ką bando Pruseika apgauti, gindamas tą idiotišką 

taktiką, kurią komunistai vartojo SLA. 36 seime? Ar
gi dar yra bent vienas žmogus sveika galva, kuris ne
žino, kad tąja savo taktika komunistai prakišo viską, 
ką jie buvo pasiekę Susivienijime per dešimtį metų 
darbo?

Šitokiam pralaimėjimo momente (da ir po to, kai 
buvo prakišta byla teisme!), pastačius skiauterę di
džiuotis ir kalbėt apie savo oponentus “užkariautojo” 
tonu gali negut asmuo, kuriam mažų-mažiausia vieno 
šulo, trūksta. Glušas! sako kaimo žmonės apie tokius 
tipus.

Kada prieš dešimtį metų Detroito seime buvęs bol
ševikų vadas Dundulis “už cigarą pardavė” savo frak
ciją tautininkams, tai nebuvo toks didelis fiasco “prog- 
resyviams”, kaip šį kartą, kuomet jie išprovokavo po
liciją savo laukiniu “revoliucingumu”. Ir po to komisa
ras Pruseika su pasigailėjimu ir panieka kalba apie 
“Gegužio-Grigaičio bloką” ir didžiuojasi savo draugų 
pergale!

O Nr. 13 jam katutes ploja. Sancta simplicitas!

NEŠVARI FABRIKACIJA

Prieš keletą savaičių Lietu
vos spaudoje buvo paskelbta 
sensacija apie kokį tai A. Da- 
vidavičių, kuris gyrėsi buvęs 
administratorius liet, socialistų 
laikrąščio Rygoje. Tas Davida- 
vičius neva papasakojęs krimi
nalines policijos viršininkui 
Rusteikai, kad lietuviai socia
listai Rygoje gauną pinigų iš 
Vilniaus “Pirmyn“ ir palaiką 
ryšius su “plečkaitininkais”. 
Rusteika taip pat sake, kad ir 
buvęs emigrantas J. Bieliaus
kas liudijęs apie gyvenančių 
užsieniuose. Lietuvos socialistų 
santykius su “plečkaitininkais“ 
ir su Lenkijos valdžia.

Iš Rygos laikraščio jau yra 
žinoma, kad Rusteikos infor- 
muotojas Davidavičius niekuo
met nėra buvęs to laikraščio 
administratorium. Dabar spau
doje prabilo ir antrasis polici
jos direktoriaus “liudininkas“, 
J. Bieliauskas. Jisai padarė to
kį pareiškimą:

“Prieš kurį laiką spaudoj 
tilpo kriminalines policijos 
direktoriaus pulk. Rusteikos 
pranešimas, kuriame, be ko 
kita, cituojama neva mano 
duoti parodymai apie, lietu
vių politemigrantų organiza
cinį veikimą užsieny.

“Šis kriminalinės policijos 
dir. pranešimas, kiek jis lie
čia tariamuosius mano paro
dymus, neatatinka tikreny
bę. Aš jokių parodymų apie 
lietuvių politemigrantų orga
nizacini veikimą užsieny, nei 
apie kitas organizacijas ne
su davęs. Krim. pol. dir. pa
cituoti mano parodymai yra 
neteisingi.”
Šis Bieliausko pareiškimas 

buvo pasiųstas spaudai Kaune 
iš sunkiųjų darbų kalėjimo.

Vadinasi, Rusteika sufabri
kavo nebūtą dalyką, norėdamas 
apšmeižti politinius emigran
tus. Ir tai jau ne pirmas kar
tas, kad Lietuvos policija, už
siima šitokiomis provokacijo
mis.

Pulk. Rusteika; beje, buvo 
komunistų komisaras tais lai
kais, kai Maskvos armijos bu
vo užpludusios Lietuvą.

KUN. ŠMULKŠTYS NEBU
VĘS AREŠTUOTAS

Buvo spaudoje žinių, kad 
Lietuvos krikščionių vadas, 
kun. Šmulkštys, kuris dabar 
gyvena Amerikoje, patekęs bė
don dėl Amerikos vėliavos iš< 
niekinimo vienose Pennsylvani- 
jos kapinėse. Kun. Šmulkštys 
tas žinias' griežtai užginčija 
laiške į krik-demų- dienraštį 
Kaune. Jisai sako, kad j j ap- 
šmeižę “bebankrutuojantiej i 
laikraščiai ‘Saulė’ ir ‘Dirva’. “

Lietuvos klerikalų lyderis sa-

NAUJIENOS, Chlcago, III

E. T. A. Hoffman

Amerikoje dėl to, kad gavęs 
leidimą. (

PIRMA SPIAUDeSI, DABAR

LAIŽO

“Laisvė“ kabinosi |int sienų, 
kuomet “Naujienose“ buvo pa
duotas vieno Vokietijos komu
nistų lyderio pareiškimas, kad 
bolševizmas ir fašizmas turi 
“bendrą tikslą: sugriauti ka
pitalizmą ir socialdemokratų 
partiją“. J’lusdamasi paskuti
niais žodžiais, ji šaukė, kad tai 
esanti “niekšų ir idiotų mela
gystė“, nes visi žiną, kad fa
šistai nieko bendro neturį su 
kapitalizmo griovimu; tas dar
bas esąs komunistų monopolis.

Bet rūgs. 27 - d. Brooklyno 
kom-fašistų organe tilpo vieno 
Maskvos ištikimo vokiečių ra
šytojo straipsnis apie Vokieti
jos hitleriečius arba nacional
socialistus (fašistus). Tenai, 
be ko kita, skaitome:

“Hitlerio (nacionalsocialis
tų) partija... taipgi turi ne
mažą skaičių rėmėjų ir tar
pe darbininkų klasės, svar
biausia. tarp tų darbininkų, 
kurie iki šiol balsavo už bur
žuazines partijas.“ 
Toliaus:

“...Masės, kurias Hitlerio 
partija gali, tuolaikinai, pa
traukti prie savęs, seka na- 
cionalsocializmą tik (? “N.“ 
Red.) dėl to, kad jis turįs 
tariamą anti-kapitalistinę y- 
patybę.”

, Reiškia, tas komunistų rašy
tojas pripažįsta, kad Vokieti
jos fašistai pritraukė prie sa
vęs daug proletariškų elemen
tų ir jie pritraukė juos savo 
“anti-kapitalistine ypatybe“.

Ar ta Hitlerio sekėjų “anti- 
kapitalistinė ypatybė“ yra tik
ra, ar falšyva, čia nėra reika
lo gvildenti. Bet nesusipratu- 
sios masės ima Hitlerio frazes 
už gryną pinigą.

Matyt, kad ir kai kurie ko
munistų agitatoriai laiko fa
šistus kapitalizmo ’ priešais ir, 
šituo atžvilgiu, savo draugais.

ĮVAIRENYBĖS
>-----------------

Gyvo žmogaus vertė
Vertinant žmogų, ligi šiol 

įprasta buvo žiūrėti kaip į ne
įvertinamą brangenybę, o jei 
ir buvo vertinamas, tai grynai, 
medžiagiškai kūnas išskaičiuo
jant, kiek kokių dalių jame 
yra ir kiek jos kaštuoja. Tokio 
skaičiavimo dėka, žmogus iš? 
eidavo pigesnis už kalakutą. 
Tokis vertinimas, žinoma, prak
tiškos reikšmes, neturėjo, o 
gyvenime dažnai iškyla gyvo 
žmogaus vertės klausimas. Sa
kysime, apdraudžiant gyvybę, 
ar ieškant nuostolių dėl dar
bingumo netekimo. Reikalingas 
juk koks nors kad ir apytik
ris mastas šituo atžvilgiu. Šiuo 
klausimu buvo susidomėję ke
letas vokiečių profesorių. Jie 
ilgai tyrinėję žmogaus vertės

[Pacific' and Atlantic Photo]

Adolf Hitler, Vokietijos 
“nacional-socialistų“ arba fa
šistų vadas, kurio vadovauja
ma partija parlamento rinki
muose turėjo nepaprastą pa
sisekimą.

klausimą išskaičiavo, kiek vi
dutiniškai medžiagišku atžvil
giu gali būti vertinamas žmo
gus. Turint galvoj dabartines 
gyvenimo sąlygas, amžių ir ly
tį, profesorių apskaičiavimu, 
30 metų vyriškis Lietuvos pi
nigais vertinamas 117,700 litų, 
o to pat amžiaus moteriškė — 
92,512 litų. Beveik ligi vėlybos 
senatvės vyriškio vertybė ne 
mažėja, tuo tarpu moteriškės 
— labai svyruoja. Taip 50 me
tų moteriškė vertinama 77,685 
litus, 60 metų — 49,551, o 75 
metų jau baigiasi vertinimo 
duomens.

(Tęsinys)
Likęs vienas pradėjau prieš 

iškabintą kambary didelį veid
rodį daryti formingos eisenos 
pratimus. Mažasis kirpikas da
vė man teisingą nurodymų. 
Vienuolių eisenof visuomet žy
mu sunkumas ir netašytas 
judrumas', iššaukti ilgų rūbų, 
pančiojančių žinksnius ir įpro
čiu greitai vaikščioti, kaip kul
tas reikalauja. Taip pat ne
lengva yra paslėpti prieš aky
lą žmogų karakteringo įpročio 
laikytis atsilošus ir laikyti ran
kas, kurios niekuomet nepriva
lo būti nuleistos, nes vienuolis, 
jei jis jų nenešioja sudėjęs, 
visuomet turi jas įtraukti į il
gas jupos rankoves. Stengiaus 
visa tai nusipratinti, norėda
mas nutrinti visus savo stono 
pėdsakus. Tik tame mačiau 
nusiraminimą, kad į savo pe
reitą gyvenimą galėjau žiūrėti 
kaipo į atgyventą, norėčiau pa
sakyti, kaipo nuveiktą, ir da
bar įėjau j naują gyvenimą, 
lyg mano naują būtybę butų 
apgyvenęs toks dvasinis prin
cipas, kurio perkuriama net 
pirmykščios ekzistencijos at
mintis darėsi vis silpnesne ir 
silpnesnė, kol pagaliau visai 
išdilo.
Medardas stengias užmiršti sa

vo praeitį ir ieško naujų 
pažinčių

žmonių šurmulys, nepaliau
jamas darbo triukšmas, gau
džiantis gatvėse, visa man bu
vo nauja ir tiko palaikyti mano 
nusiteikusiam upui, kurio tas 
komiškasis mažiukas sukėlė. 
Naujuose padoriuose rūbuose 
išdrįsau nueiti į apačią prie 
skaitlingo pietaujančių stalo, 
ir dingo visa baimė, pastebė
jus, kad į mane niekas neat
kreipė domės, kad net mano 
artimiausias kaimynas nepasi- 
stengė į mane ir skersas pa
žvelgti tam greta jo atsisėdus, 
jus.

Svečių sąraše, atsimindamas 
mane išvadavusį priorą, užsi
rašiau Leonardu ir nusidaviau 
esąs privatinis asmuo, keliau
jantis pasismaginti. Panašių 
keleivių mieste turėjo būti ne
mažai, dėlto niekam neatėjo į 
galvą mane toliau klausinėti.—

Jaučiau ypatingo smagumo 
klajoti gatvėmis ir gėrėtis tur
tingomis krautuvėmis, iškabin
tais paveikslais ir graviūromis. 
Vakarais lankiau viešuosius 
pasivaikščiojimus, kur dažnai 
pačiame gyviausiame žmonių 
sukury mane apimdavo kartus 
vienatvės pajautimas. — Nė- 
kieno nebūti pažįstamas nė- 
kieno krūtinėj nejausti mažiau
sio supratimo, kas aš esu, koks 
stebėtinas reikšmingas sam- 
puolio žaismas mane čionai at
metė, ką aš patsai savy, slepiu, 
kad ir kažkaip palankios susi
dėjo aplinkybės, tačiau man 
darėsi tikrai šiušu. Aš pats 
sau atrodžiau esanti kokia tai 
atsiskyrėlė dvasia, kuri nors' 
dar žemėj klaidžioja, bet visa, 
kas gyvenime buvo draugingo, 
yra senai mirę. Atsiminiau, 
kaip kitą k&rtą visi draugin
gai ir garbingai sveikindavo 
garsųjį pamokslininką, kaip 
visi geidė su juo pasikalbėti, 
kad ir porą jo žodžių girdėti, 
ir mane apėmė kartus nusimi
nimas.

Bet tas pamokslininkas buvo 
vienuolis Medardas, jis yra 
miręs ir palaidotas kalnų be
dugnėse, aš nesu jis, nes aš 
gyvenu, mano gyvenimas tik 
dabar prasidėjo, siūlydamas vi
sus savo smagumus. — Man 
rodėsi, kai sapnuose pasikar
todavo prietykiai dvare, lyg 
jie but(j atsitikę kam kitam, 
ne man; gi tas kitas vėl buvo 
kapucinas, ne aš. Vien mintys 
apie Aureliją dar rišo mano 
praėjusį esimą su dabartiniu,

Bublių piliakalnis
[“T.] Netoli Bublių, arti 

plento į vakarus, yra siaura 
Dubysos vaga, kuri nuo plyt- 
nyčios kiek vingiuoja į šiaurę 
pro gražųjį Bublių piliakalnį. 
Iš tilto per Dubysą ties plyt- 
nyčia šiaurėj matosi aukšto
kas išriestas “balnas“, dargi 
apsagstytas lieknom pušaitėm. 
Tai Bublių piliakalnis', daug 
menanti lietuviškos praeities 
garbinga ir graži liekana, ku
rią kiekvienam svarbu pamaty
ti.

Apie šį piliakalnį nemaža jau 
jau ir knygose mokslo žmonių 
rašyta, bet daug daugiau apie 
jį žmonėse kalbama. Du tų pa
sakojimų čia ir spausdiname.

I. Vįęną kartą žmogus arė 
ties Bublių piliakalniu. Pilia
kalnyje žaidė to ūkininko sū
nelis. Bežaizdamas rado skylę, 
pro kurią įėjo į piliakalnio vi
dų. Po kiek laiko grįžęs, vai
kas išsinešė pilną kepurę pini
gų, kuriuos tuoj tėvui atida
vęs. Vaikas tėvui pasakojo, 
kad piliakalny matęs daug pi
nigų, paną ir šunį."Tėvas liepė 
sunui eiti antrą kartą pinigų. 
Pana piliakalny vėl pinigų vai
kui davusi, tačiau trečią kartą 
liepusi nebeateiti. Godus tė- 
vfcs, gavęs dvi kepures pinigų, 
užsimanė trečios ir beveik prie
varta nusiuntė sūnų pinigų j 
piliakalnį trečią kartą. Sūnūs, 
kad ir nenorėdamas, nuėjęs, 
bet nebegrįžęs. Tėvas, nesu
laukęs sunaus, ant piliakalnio 
tą dieną niekur jo nerado. Tik 
rytojaus dieną rado vaiką pi
liakalnyje negyvą —užgnaiby- 
tą. Vietoje, kur rado sunaus 
lavoną, tėvaš pastatė kryžių. 
Bet kryžius negalėjo vietoj 
stovėti: iš nakties rasdavęs 
žmonės Dievo muką pagal Du
bysą numestą ir kryžių par
verstą. Dabar kryžius pasta
tytas ne ant piliakalnio, bet ša
lia jo.

II. Tuo laiku, kai dar Lietu
voje baudžiava buvo, jojęs iš 
Jakštaičių kaimd į Bublių dva
rą lavininkas (kurš į lažas va
rydavo). Prijojęs arčiau prie 
piliakalnio, jis išgirdo lyg ką 
grojant, prie pilies pamatė 
daugybę žmonių. J piliakalnį 
ibio dvąro buvusios didelės du
rys, o viduje kunigas mišias 
laikęs. Iš tų žmonių vienas 
senukas mušęs tobokine į durų 
ad veri ją ir kvietęs lavininką 
papypkiuoti. Lavininkas labai 
išsigandęs ir kūręs greičiausiai 
į dvarą.

Pirmą padavimą papasakojo 
Em. Vilienė (Bubliai), q antrą
jį— Juozapaitis Kazys, gyv. 
Raizgių k.
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Verte J. Pronskus

Velnio EliKsyras
J)et lyg koks niekuomet neiš
gaištas skausmas jos užmuš
davo many beatgimstančią 
nuotaiką, ir aš pasijusdavau 
išpieštas iš visų tų margų pos
mų, kuriais mane gyvenimas 
vis labiau ėmė suvynioti, — 
šykštčjau lankytis viešuose na
muose, kur buvo geriama, lo
šiama ir t. p. ir ypatingai pa
mėgau viešbutį mieste, kuria
me, dėl gero vyno, kas vakarą 
susirinkdavo skaitlinga drau
gystė. —

Prie vieno stalo gre
timame kambaryje mačiau 
vis tuos pačius asmenis, 
jų kalbos buvo gyvos 
bary mačiau* vis tuos pačius 
asmenis, jų kalbos buvo gyvos 
ir dvasiniai turtingos. Man pa
sisekė arčiau prieiti prie tų 
vyrų, kurie sudarė minėtąjį 
uždarytą ratą, būtent iš pra
džių sėdėjau ramiai ir nepre- 
tensingai kampe ir gurkšnojau 
savo vyną , pagaliau tariau 
vieną kitą kurią įdomesnę lite
ratūrinę pastabą, kurios jie 
negalėjo savo tarpe surasti, ir 
tokiu bildu gavau vietos prie 
bendro stalo; jie tuo mieliau 
užleido man vietos, kadangi 
mano pranešimai ir mano visa
pusės žinios, kurias aš kasdien 
prapiešdavau iš lig šiol man 
buvusių nežinomųjų įvairiausių 
mokslo šakų, jiems labai pati
ko. Tokiu budu įsigijau pažin
čių, kurios man begalo tiko; 
labiau ir beapsiprantant su pa
sauliniu gyvenimu mano ūpas 
su kiekviena diena darėsi vis 
labiau palaidesnis ir linksmes
nis; nutryniau visus tuos stam
bius kampus, kurie many bu
vo pasilikę iš pirmykščio gy
venimo budo. —
Meno parodoj Medardas netikė
tai pamato Aurelijos paveikslą 

ir jame vėl užsidega meilė, 
kančia ir aistra

Nuo kelių vakarų toj drau
gystėj, kurią aš pradėjau lan
kyti, daug* buvo kalbama apie 
nežinomą dailininką, atvykusį į 
miestą ir atidariusį savo kuri
nių parodą; visi be manęs bu
vo jo paveikslus jau matę, ir 
taip juos gyrė, kad ir aš pasi
ryžau nueiti pamatyti. Atėjus 
į salę paties dailininko nebuvo, 
jį pavadavo ir paaiškinimus 
teikė vienas senas žmogus, mi
nėdamas svetimųjų piešinių 
autorius, kuriuos dailininkas 
buvo drauge su saviškiais pa- 
rodon išstatęs.\ — Tai buvo 
puikiausi darbai, daugumoj ori
ginalai garsių meisterių, į ku
riuos žiūrėti be ąalo buvo sma
gu. — Pažiurėjus" į kai kuriuos 
ifeveikslus, kuriuos senis pa
vadino paviršutiniai darytomis 
didelių freskinių paveikslų ko
pijomis, ėmė brėkšti mano sie
loj atsiminimai iš ankstybosios 
jaunystės. — Vis aiškiau, vis 
gyviau pradėjo jie degti gyvo
mis spalvomis. Aišku, tai buvo 
kopijos iš Šventos Liepos. Vie
nos šventosios šeimynos pa
veiksle Juozapo bruožuose vi
siškai pažinau veidą to nežino
mojo pilgrimo, kai kada man 
atvedusio stebuklingąjį vaikelį.

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No.
8. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai.

Šiais laikas jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek dauy, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.

Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau tek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraščius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi "Naujienose”, 
tas visuomet turi naudos.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Astrolaivius nesunku 
pastatyti

Penki užmušti automo
bilistų

Dvi moterys, Leoną Dorset 
ir Blanche Kent bešvęsdamos 
savo varduves važinėjo po 
“roadhouses” ir prisigėrusios į- 
važiavo į du darbininkus, ku
riuos užmušė vietoj; areštuo
tos ir k.«*ltinarjios ŽinogžudystC- 

taxi šoferis Harry
suvažinėjo biznierių 

Wentworth avė.; 
vaikinai užsimušė 
kitu automobiliu; 
mašina Įpuolė į

je. Kitas, 
Burns 
Tucker prie 
du Hamoiid 
susimušę su 
kitų vaikinų
griovį ir užsidegė.

Banditai užpuolė spau
stuvių uniją

Du ginkluoti banditai užda
rę į plieninę vaultą Chicago 
Typographical union tris tar
nautojus, išplėšė iš kasos $4,- 
000 ir pabėgo. Uždarytus palei
do atskubėjusi pagelba.

Kr i visos tos sunkenybes 
bus nugalėtos (ir mokslininkai 
tvirtai tiki, kad jas galima 
bus nugalėti), tuomet nulėkti 
į Mėnulį ims maždaug tiek 
pat laiko, kiek greičiausiu gar
laiviu ima atplaukti iš South- 
amptono i New Yorką, nes ro- 
ketinį laivą nė kiek nėra sun
kiau pastatyti kaip okeano lai
vą, dar gi kur kas lengviau. 
Pastačius kokių trijų šimtų ar 
pūkštančio tonų sunkumo ro
ketą, paskui busią galima atii- 
kusias dalis numesti Inilte skri
dimo, kai jos nebebus reika- 

lingos.
Svarbiausias dalykas, roketos 

pastovumas. Reikia, kad skren
dant jos nosis visą laiką butų 
pryšaky. Iš roketos šonų bus 
pritaisyti maži, greitai besisu
ką sparnukai, kurie neleis re
ketai aplink save suktis skren
dant. Pasukimai arba vairavi
mas beorėj erdvėj bus daromas 
pagelba gazų. Gazų srove, pa
leista pro vieną šoną, privers 
roketą pasisukti atatinkamu 
kampu.

Dangaus susisiekimo 
tvarkraštis

tas ant scffindės. Norint “su
taupyti kurą”, reiks žiūrėti, 
kad išskrendant žemė ir Mar
sas (jutų kuoarčiausia viens ki
to. Tokiu budu galima bus su
taupyti keletą metų klaidžioji
mo po tarpžvaigždines erdves.

Marsas yra atstu nuo žemės 
per 36,000,000 mylių. Skren
dant po septynias mylias į se
kundę galima butų suvažinėti 
ten ir atgal per kelias savai
tes laiko. Deja, taip nebus ga
lima, 
tiesia
(lenktomis linijomis), 
roketas turės laikytis tų

Pasauly niekas nelekia 
linija, bet spiralėmis 

tad ir 
pačių

planetos ir planetoidai.

Ekspliozijoj užmušta 
moteris

Dvylikos aukštų name prie 
2617 N. Spaulding avė. įvyko 
gazo sprogimas, užmušęs vie
ną moterį ir iškilus gaisrui vi
so namo gyventojai išbėgiojo 
į gatvę. Sprogimas sukrėtė vi
są bloką.

Kada Gyvi į Dangų 
Lėksime

Dirbtinos salos dangaus 
erdvėj

statyti 
viams

mėnulio galės būti pa
didėji angarai astrolai- 
(tarpplanetariniamp., or

laiviams) ir sandėliai maistui
ir provizijai. Statyba ant Mė
nulio nebus varginga, nes ten 
tonos sunkumas sveria tiek 
maždaug, kiek vienas svaras 
aut žemės. Be to astronautai 
jau siūlo pastatyti dirbtinius 
satelitus (mažus mėnęsiukus), 
kurie tam tikroj atstumoj suk
tųsi aplink žemę ir Venerą. 
Tokius satelitus, jie sako, ga
lima butų pastatyti per pen
kiolika ar dvidešimts metų, ir 
nulėkus ant jų galima butų 
patogiai studijuoti žvaigždes, 
kurių nuo žemės kad ir di
džiausiais teleskopais nėra ga
lima pasiekti. Taip jau bus ga
lima išnaudoti asteroidus tarp 
Markso ir Jupiterio. Asteroi
dais arba planetoidais vadina
mos mažutės, nematomos pla- 
netukės-žvaigždukės, kurios su
kasi tarp Marso ir Jupiterio 
orbitų. Jos taip jau butų iš
naudojamos kaip kokios salos 
listrolaiviams sustoti.

ekskur- 
sakysim, 

paprastai

Biznierius, keleivis, 
santas, keliaujantis, 
į Marsą, negalės taip 
sėsti ir važiuoti kada panorės,
kaip esti su kelione' laivais. 
Kelionė į dangų priklausys 
nuo planetų (žvaigždžių) pa
dėties. Čionai kelraščiai (time- 
tables) bus sudarytos astrono- 
mų-matematikų ir išskridimas 
bei atskridimas bus apskaity-

Kaip žmonėmis šaudys į
Marsą

Nėra galima, taip sakant, 
“nušauti” stačiai nuo Žemės Į 
Mėnulį. Net iš šautuvo ar ar- 
motos nešaunama stačiai į 
tikslą, o visuomet išlenkta li
nija: juo tikslas toliau, juo 
šautuvo ar armotos galas ke
liamas aukščiau. Antras daly
kas, visi dangaus kūnai nesto
vi vietoj, bet skrenda ir skren
da su neapsakomu greitumu, 
čionai teks pritaikyti princi
pas šovinio į bėgantį tikslą. 
Pavyzdžiui, šaulys taiko į bė
gantį kiški gerą gabalą už 
akių, taip sakant, taiko, kad 
pats kiškis užbėgtų ant kulkos 
tuo momentu, kai kulka jo ke
lią perkerta. Todėl ir roketa,

ELZBIETA DYSIENE 
po tėvais Šukaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 29 dieną. 4:30 valandą 
po piet. 19 30 m., sulaukus 38 
metų amžiaus, gimus Panevėžio s 
apskr.. Naujamiesčio parap.. Pa
pusiu kaime- Amerikoj išgyveno 
20 tnetų. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Petrą, du sūnūs — 
Albertą 19 metų ir Leonardą 2 
metų, dukterį Elzbietą. 15 me
tų. brolį Juozapą, seserį Julijo
nu. švogerį Karolį Adomonius ir 
gimines, o Lietuvoj dvi seseris — 
Adelę ir Filamoniją ir gimines', 
Kūnas pašarvotas, randasi 4200 
S. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčįoj. 
spalio 3 dieną. 8 vai. ryte iš na
mų 
Šv. 
atsibus 
velionės 
lydėta į 
<• Visi 
giminės, 
esat nuoširdžiai 
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimų.

Nuliūdę liekame.
Vyras. Vaikai. Brolis.
Sesuo. Svogeris ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. 1 ei. Yards 1741.

į Nekalto Prasidėjimo Pan. 
Parapijos bažnyčią. kurioje 

gedulingos pamaldos už 
sielą, o iš ten bus nu- 
Šv. Kazimiero kapines.

a. a. Elzbietos Dysienčs 
draugai ir pažįstami 

kviečiami daly- 
ir suteikti

norinti nuskristi ant Mėnulio, 
turės lyg kulka pataikyti į 
skrendantį paukštį, “šaunant” 
roketą 260,000 mylių į Mėnulį 
arba 36,000,000 mylių į Marsą, 
jokiu budu nebus galima pasi
tikėti “ant akies”. Tik labai 
geras matematikas galės ap- 
skaitliuoti, kada roketa turi 
iššauti ir kokią kryptį turi pa
imti. Jis turės imti domėn ir 
Žemės sukimosi aplink ašį ir 
planetarinio targeto skridimo 
ir sukimosi greitumą. Mėnulis 
ar Marsas turės būti sutiktas 
iš anksto apskaičiuotame daik
te. '

SAMEPRIce ** FORO VE R 2* 
40 YEARS

2$ ouncet hr2įcents 
ipure.

IZZ*BAKINC 
flVR0WDER 
erricient

IT’f DOUBLE ACTIHC

• Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

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

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

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue

(Uiits daugiau) MILLIONS OF POUNDJ UIED BY

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

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

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas IIrunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diatbermia

VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir *
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika-

♦ lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

GARSINKITE^ naujienose

Lietuvės Akušerės
i MUS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Cbicago, III.

KAJETONAS MARTINAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 26 dieną, 8 valandą ry
te. 1930 m., sulaukęs apie 50 
metų amžiaus. gimęs Lietuvoj 
Vensloviškių kaime, Skirsnemunės 
parapijoj. Raseinių apskr. Paliko 
žmoną Marijoną Martinaitienę- 
Surviliutę. sūnų Martiną ir duk
terį Oną. puseseres Elzbietą Moc
kienę ir Anelę Vaicekauskienę ir 
gimines, 
dasi pas 
710 W.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

____ 6...... . . .. ... _______

Phone Boulevard 4139
- A*. MASALSKIS

Phone 
Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai

1439

4

į Lietuvių Tautiškas

draugai ir visi pa- 
nuoširdžiai esate kviečia-

EDVARDAS VALANČIUS
Musų mylimas sūnūs, staiga 

trukus appendixui. po operacijos 
pasimirė šeštadienyje, rugsėjo 27 
d., apie 12 vai.1 nakties, 1930 
m., sulaukęs 15 metų amžiaus, 
gimęs Chicagoje. rugpiučio 31 d., 
1915 m. ir antrus metus lankęs 
Englevvood High School.

Kūnas pašarvotas raridasi Vale
vičiaus koplyčioje. 3 103 South 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
rugsėjo (Sept.) 30 d., lygiai 2 
valandą po piet. iš koplyčios bus 
nulydėtas 
kapines.

Gimines, 
žystami 
mi dalyvauti laidotuvėse.

Didžiausio skausmo perimti ir 
nuliūdę

Tėvai Stasys ir Nastė 
Valančiai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. Lulevičius. Telefonas

Kūnas pašarvotas, ran- 
graborių Butkus U Co., 
1 8th St.

Laidotuvės įvyks seredoj. spa
lio 1 d.. 8 yaLjyte iš koplyčios 
j Apveizdos Dievo parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Kajetono Martinai
čio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimu.

Nuliūdę liekame.

Puseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Butkus U Co., Tel. Canal 
3161.

KAZIMIERAS LUPELIS
Pe/siskyrė m šiuo pasauliu rugsėjo 27 d„ 9:10 vai. 

vakare, 1930 m., sulaukęs 44 metų amžiaus; gimęs Vilk
mergės apskr., Traupio parap., Valalių kaime. Amerikoj 
išgyveno 25 metus. Paliko dideliame nuliūdime moterį 
Oną, po tėvais Tamošiūnaitę, sūnų Feliksą, 12 metų, duk
terį Irene, 6 metų, brolį Fuanciškų, brolienę Liudviką Po
pelius, pusseserę K. šriubienę, švogerį M. Sriubą, dėdę J. 
Rishkų, pusbrelį E. Bishkų ir gimines Amerikoje; o Lietu
voj motiną Salomi'ą ir du brolius — Ignacą ir Stanislovą, 
Buvo narys Jaunų Lietuvių Taut. Kliubo, Simano Dau
kanto Kliubo ir Liet. Piliečių Kliubo. Kūnas pašarvotas 
randasi 1640 S. Sacramento Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, špilio 1 dieną, 8 vai. ryte, 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten hus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Pupelio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame 
Moteris, Vaikai, Brolis, Brolienė, Pusseserė, 
švogeris, Dėdė, Pusbrolis ir Giminės. 

’ Laidotuvėse patarnauja Euddkis, tel. Yards 1741.

WISSIG
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJŲSIOS ir NEIŠGYDOMOS JO$ YRA 
S-peciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijiroą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgydė 
tuRstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdic 
nuo 10 ryte ikęi 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 26 8t., kampas Keeler Avė., ' Tel. Cr«wford 5573

Ofiso Telefonas Virgrlnia 0038 
Rez. Tol. Ven Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Frangiin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas'. 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 st Street

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

Advokatai

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

Tel. Lafayette 4146

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 tyto 

------------o---------

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

3307 Auburn Avė
. CHICAGO, ILL.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
danai 3161 t

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai 
Boulevard 5203 

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS' 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

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

PAČRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 S. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel.* Į.afayctte 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., CicWo
' Tel. Cicero 3794 

. SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. BĮ v d. 3201

DR, VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, 

priežastimi galvos skaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę it 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose .egzaminavimas dą- 
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 1 (/•iki 12 vai, po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712/ South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

kuris esti 
svaigimo, 
skaudamą

Phone danai 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

Dr. Ą. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, t 
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valąndos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S’. Halsted St. tel. Victory 0562 

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

756 West 35th St. 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

_  Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
’ Tel. Calumet 3294 \ 

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

A. L. Da vidonis,M. D
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.
____________________________________ ■ K ___________________

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Rcpublic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 ^outh Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuą 10 iki 12 A. M.

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS b
Dentistas -

Persikėlė i naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo
v Peoples Banku 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697 
3315 South Halsted St.

.'1 1 J ir'..
J. P. WAITCHUS 

Lietuvis Advokatas 
127 North Dearborn St.

Room 928 
Tel. Franklin 4177 

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė.

s Tel. Pullman 5950
Kuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

• Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 We$t 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Įvairus Gydytojai

Phone Ąrmitage 282Z

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

>
Ofisas vidurmiestyje 

Room 1502 
CHICAGO "TEMPLE BLDG. 

77 West Wushington Street 
Cor. Washington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų, Td. Hyde Park 3395

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams Žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakurais 2151 W. Z2nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9-74
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525
-----o

Tel. Randolph 5130
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St.

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3202

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rvz. 6515 So. Roekwell SL 
Tel. Rcpublic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

| tai yra ko pasiklausyti. Net mes 
i seniai neiškentėm neprisidėję, 
■ir į trumpą laiką visa svetai- 
i ne pavirto j chorą ir negalima 
buvo išskirti, kurie choro na
riai, o kurie pašaliniai.

mas skiriasi nuo gatvinio jau
nimo.

Velytina chorui geriausio pa
sisekimo.

Svečias.

ma išsiskirstė. Tik vienas ligi 
kito vakaro negalėjo surasti sa
vo namų ir tai nežinia ar pats* 
surado, ar kas kitas padėjo.

žinąs.

Chicagos Lietuvių 
Choro “Pirmyn” 

Vakarėlis
Kadangi C. L. Pirmyn cho

ras persiorganizavo pakeisda
mas savo vardą ir gavo daug 
naujų narių, tai dėl geresnio 
susipažinimo surengė pasilinks
minimo vakarėlį, kuris įvyko 
rugsėjo 27 d. Mildos svetainėj, 

žingeidumo paimtas nuėjau 
ir aš pažiūrėti, kas tai do cho
ras. Turiu pasakyti, kad ištik
int j u darė labai gražų įspūdi. 
Čion augęs jaunimas susirin
kęs šoko, linksminosi labai gra
žiai, o -kad pradeda dainuoti, gu yra žiūrėti,

Buvo bandoma keletą kartų 
suorganizuoti chorą iš North- 
sidės senių, bet jaunimas tuo
jau prisideda ir senius užrėkia. 
Reikia atiduoti didelį kreditą 
Steponavičiui ir Steponavičie
nei už mokėjimą taip pritrauk
ti čion augusį jaunimą ir su- 
mokinti taip gražiai dainuoti ir 
džentelmoniškai elgtis.

Reikia tikėtis, kad po ke
leto tokių , gražių pasirodymų, 
choras išaugs iki 100 narių ir 
neliks nė vieno, kuris gali nors 
kiek dainuoti, kad nepriklau
sytų prie šio choro.

Tėvai, kurie 
dyti kiek savo 
prikalbinti, ir 
prisirašytų prie

Svečiai iš Detroito Graži radio valanda
Rugsėjo 28 d. i Chicago at

vyko iš Detroito p. M. Kut- 
kauskas su žmona ir p-nia I. 
Kudirkienė. Prie progos jie ap
lankė ir “Naujienas”.

P-nas Rutkauskas yra bro
lis žinomo Lietuvos Operos dai
nininko.

Detroitiečiai aplankė ir “Ese- 
la Seimą” ir buvo, taip sa
kant, jo delegatai, šiandien jie 
vėl išvažiuoja atgal į Detroitą.

Kol karvutė priaugs, 
melš ožką

dar gali suval- 
vaikus, turėtų 
paraginti, kad 
šio choro. Sma- 
kaip šis jauni-1 formuoja savo skaitytojus:

Bridžporto “Vilnis” taip in-

šeštadienį, kaip visada, įvyko 
rietuvių radio valanda, tiekia
ma Budrike korporacijos per 
W.C.F.L. stotį. Vėl dalyvavo 
svečias Jonas Butėnas, kurio 
gražus, tyras balsas ypatingai 
tinka per radio. Be to daina
vo p-lė Helena Stasiliutė-Bar- 
tush ir Juozas žiūronas, padai
navę ketvertą gerų duetų; 
Dzimdzių Juozas (Olšauskas) su 
kanklėmis, Bose Vitkus su ar
monika, Petruševičius, ir Joza- 
vitas.

Jau .antras metas prasidėjo, 
kai lietuvių dainos ir muzika 
skraido Amerikos padangėmis, 
ir jas gaudo ne vieni lietuviai.

gg.

idėją sakome, kad ne aš, tai jis 
butų šito nenuveikęs.

Bet iš antfos puses, jeigu 
žmogui nepasiseka kas ir užei
na nelaime, tai turi atsirasti 
kas nors kaltas, bet ne jis. Da- 
leiskime, žmogus eidamas gat
ve ir užsižiopsojęs ant jaunos 
moteriškės ar merginos sėdin
čios vasaros laiku ant aukštų 
porčių, užsigauna skaudžiai į 
šalygatvio akmeni savo koją, 
tai ir tada neapkaltins pats? sa
vęs už nemorališką pasielgimą, 
bet apkaltins ar tą gražuolę 
arba akmenį, į kurį užsigavo, 
arba kitką. Taip yra visame 
musų gyvenime, kad už nešva
rų pasielgimą turime kentėti 
skausmą arba pinigiškai nu
kentėti, apturėdami nustojimą 
turtų, ar lais’vės. " Nebūtų tiek 
nelaimių ir vargo šitame, pa
saulyje, jeigu žmones nukentė
ją vieną kartą eitų toliaus gy
venimo keliu nebedarydami 
pačiij\ klaidų.

šalyj jau dvidešimts motu ar 
daugiau, turi nuosavybes, krau
tuvę ir l.t.

Reiškia, toks žmogus nėra 
daaugęs ligi supratimo, kad ji
sai turi tiesą ir galimybę tvar
dyti pats savimi, bet jam rei
kalingas caras ar karalius. 
Klausimas kam( jisai čionai gy- 

(veno?

CLASSIFIEDAOS.l
Help Wanted—Malė

_ ^Darbininkų reikia
REIKALINGAS senyvas nevedęs 

žmogus dirbti pirtyje. Kreipkitės. 
Paulina Bath House, 1115 S. Paulina 
Street.

tu

ĮRODYMAS DAZYLŲ
yra pačiame dažyme!

šiuomi laiku, pakol Susivie
nijimas Lietuvių Darbininkų 
gaus čerterį, pradės veikti kai
po* organizacija, mes turime ,vie
nintelį įeigų šaltinį, tai aukos 
į Susivienijimo Gynimo Fondą. 
Iš tų aukų turime padengti 
teismų ir advokatų iškaščius ir 
tt.

Po “Esela” Seiiho

Diamond Dyes turi nuo trijų iki penkių 
kartų daugiau anilino, negu visi kiti da
ly lai. Štai kodėl jie priduoda spalvai tokį 
.kaistumą; tokį gilumą ir spalvos neblu- 
kimą; nepriduoda tos perdažymo išvaiz
dos; nepadaro bruožų ar dėmių.
Kitą kartą kai jus dažysite — pabandy
kite Diamond Dyes. Tada palyginkite pa
sekmes. Pamatykite kokios švelnios, skais

čios ir naujus spalvos yra. Pastebėkite kaip jos išlaikys savo |gegUžį0 
skaistumą dėvint ar skalbiant. Jūsų pardavėjas sugrąžins jums . . , , v ,
pinigus, jei jus nesutiksite, kad .Diamond Dyes yra geresni da- | . xmtn<L’ a
žylai.
Baltes pakelis Diamond Dyes yra originali “visiems tikslams” 
dažylai dėl bile kokio audeklo. Jie nudažys ar paskaistins spal
vas šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar bile kokio kito au
deklo. Mėlynas pakelis yra speciali dažylai vien dėl šilki ar vil
nono. Su jais jus galite nudažyti vertingiausius dalykus iš šilko 
ar vilnų su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionaliniam 
darbui. Kada perkate — atsiminkite tai. Mėlinas pakelis nudažo

Sugryžo iš Lietuvos
Laivu “Leviathan” sugryžo 

Joseph Raehunas su savo mo- 
tere Pudencija Raehunas. Jie 
buvo išvažiavę laivu Oscar II 

» 22 d. Lietuvoje pabu-

jiems Lietuvoje patiko ir ke
lionės nesigaili. Juozas Rachu- 
nas turėjo cigarštorį prie Lie
tuvių Auditorijos. Dabar dar 
tikrai nežino ar užims tą pa
tį biznį ar atsidarys kur kitur.

Sekmadienio vakarą Lietu
vių Auditorijoj “Esela Seimas” 
pasibaigė. Tiesa, jis truko ke
lias valandas. “Delegatų” pri
sirinko iš pradžių nepilna sve
tainė, bet matyt pajutę, kad 
mandatų nereiks rodyti, ant ga- 
o prisipildė sauskimšai.

Tą savotišką vodevilį reiktų 
atskirai ir plačiau įvertint. Tai 
buvo kažkas panašaus ar bent 
buvo bandoma imituoti garsų- 
4 Kauno satyros teatrą “Vil
kolakį”. Vilkolakis savo amžį 
gyvendamas imdavo medžiagą 
tiesiai iš gyvenimo ir vaidinda
vo tiesiai tą gyvenimą “---
gyvenant” scenoj taip kaip ar
tistų vaizduotė ir kūrybinė fan-

Pirmas dalykas, visi tie ap
tingę arba nepaisanti apie savo 
padėti, turi prisidėti prie vi
suomeniško gyvenimo tvarky
mo.

Ar ne sarmata girdėti toki 
atsakymą į klausimą rinkimų 
laike už ka balsavai? tai sako: 
“aš nebalsavau, nes 
tis”. O tai taip, 
kad ne pilietis, bet 
kalbos pasiaiškina,
asmuo jau yra išgyvenęs šitoj

nesu pilie- 
nebalsavo, 

iš tolesnės 
kad toks

PRANEŠIMAI

tik šilką ir vilnas. Baltas pakelis nudažys kiekvieną audeklą, “lUoiiiJpu 11” Iflivftlrnr 
tainiau šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi abiejus pakelius. | TiaUJICHŲ IdlVclKvi

čių skyrius
■- _________ * ■ t

Atvažiuoja iš Lietuvos
Diamond Dyes

Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės
VISOSE APTIEKOSE.

. S.
La

MADOS MADOS MADOS

K®

2610 — Mažam bernaičiui siutelis. Galima siūdinti iš bile materijos. Su
kirptos mieros 2. 4 ir 6 metų bernaičiams.

2615 — Mažutei sesytei suknelė. Sukirptos mieros 2, 4 ir 6 metų amžiaus.

Si

Gavome pranešimą iš U. 
Laivų Komp., kad Jennie 
pinskaitė Sept. 25 d. sėdo ant 
laivo George Washington ir pri
bus į New Yorką spalio 5 d.
“Naujienų” laivakorčių skyriaus 

vedėjas T. Rypkevičia.

Laivakorčių skyrius
Rugsėjo 28 dieną pribuvo 

New Yorkan Alfonsas ir Elz
bieta Skuturnai. Kadangi abu 
yra visai jauni tai laivų kom
panija davė jiems palydovą Bi- 
čiusą, 54 W. Division St.

Rugsėjo 29 d. 3 valandą po 
pietų jie sėdo Erie traukinio, 
o rugsėjo 30 d. 5 vai. vakare 
atvyksta Chicagon pas Antaną 
Skuturną, 136 W. 10$ St., Chi
cago, III.

Tikimės, kad p. Skuturnai 
pasitiks tuo jaunus vaikučius 
ant Dearborn stoties.

Paskutinis koncertas

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blanku te arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo varda, pavarde 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
iakymu. Laiškus reikia adresuoti:

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago. III.
Čiaidedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No.............. .
Mieros --------- ------- per krutinę

Nedėlioję, Spalio 5 d. Eight 
Street teatre dainininkas Babra
vičius duos paskutinį atsisvei
kinimo koncertą Chicagoje. Po 
to 7 dieną spalio išvažiuoja New 
Yorkan. 10 spalio dar dainuos 
per Radio, ir 18 dieną laivu 
Frederik VIII išvažiuoja Lietu
von.

Kurie važiuoja kartu su Ba
bravičium Lietuvon, tie dar tu
rės progos išgirsti jo dainas 
ant laivo, bet mes pasilikda
mi Chicagoje, tai paskutinę dar 
progą turime pasikalusyti jo ža- 
vėjančių dainelių.

Mes savo atsilankymu užga
nėdinsime savo jausmus ir nors 
dalinai paremsime musų talen
tuotą dainininką.

Marųuette Park
Tai kam geri metai

Vardas ir pavardS)

(Adresas)
Naujienų; Pattern Dept., 1739

So. Halsted St., Chicago, HL
(Miestas ir valst.)
gHaaHsaaaar.ri j.7i.'to-, i,ii

Pereito šeštadienio vakare 
čionai vienas blokas aidėjo į- 
vairiais balsais. Tai butą “pu
rės”. Išaušus parėx baigėsi, tai 
yra balsai nuščiuvo, ir daugu-

Naujienų Spulkos Serija 31 prasideda 
su pradžia spalio mėnesiu.. Naujienų 

P&T- I ofisas yra atdaras kasdieną nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Nauji nariai kviečiami 
atsilankyti ir prisirašyti prie spulkos.

Klesa B per 6 metus ir 3 mėn., mo- 
taziia piešdavo, žinoma, Vilko-1 kant /po 25c savaitėje, gausite $100.00. 

lakis turėjo nepaprastą pasise- $400.00. 
kima ir turėjo daugybe širdin- Mokant 
gai atsidavusių draugų ir kitą Klesa c 
tiek įsiutusių priešų. Tai buvo kant po 50c savaitėje, gausite $100.00, 
tikru 1 ipfiivO<5 i/vvoiiimo mir- P® $2.50 savaitėje gausite $500.00, tiKra Lietuvos gyvenimo pui po $5 00 savaitėje, gausite $1000.00.
gatorija, kreivas veidrodis, ku- Dėkite pinigus į spulkas, nes yra 
riame kiekvienas latras save saugiausia vieta ir moka didelius nuo- 

. v„ simčius.pažindavo ir pažinęs, savęs su- ----------
sisarmatydavo. L "f.’""**" fhorą pamokos įvyksta

__ ,v. . . ' v. . _ . šiandie vakare lygiai 8:00 vai., Gage
Vanagaičiui pripažinimas, kad Parko salėj. Visi choro dalyviai yra 

jis tą Vilkolakio dvasia bandė kviečiami laiku atsilankyti.
, v. , v — Valdyba. <pas mus. Verta čia pat pazy- 

mėti, kad Esela pastatyme dirbo v20 Wardo Lietuvių Politikos ir 
, ... ... . , • v. . , Pašelpos kliubo susirinkimas įvyks spa-du tikri vilkolakiečlai, pats Va- lio j dieną, 8 vai. vak., Bagdono svet., 
nagaitis ir Juozas Olšauskas. 1 750 So. Union Avė. Malonėkite vi-

u j____  •- i - s* atsilankyti, nes turėsim darbininkusKiek tas bandymas pasisekė, išrinkti dei baliaus.
kitas klausimas. Dalimis buvo — A. Zalagenas, pror. .aršt.

originalu ir gera, kaip tai “ge- SuMenijimarT^o7ų i,
neralio organizatoriaus rapor- Kliubų Bridgeporte turės mėnesinį susi- 
tas”, “naujoji konstitucija”, pa- u,?rninl!e J*:’ .t. . , 8-tą valandą vakare, Chicagos LietuviųCių Vanagaičio ir Olšausko due- Auditorijos salėje, 3133- S. Halsted St. 
tai, kaikurios kad ir rupios, v*“. a,tstov,a.i ir vis*i draugijų ir kliubų 

bet Vykę karikatūros. Šiaip pats daug dalikų turime dėl apsvarstymo. 
Šaržo tekstas buvo neįdomus,! — Kadziąuskas, sekr.
be jokios kūrybos, pasakyčiau, 
nevykęs pamėgdžiojimas, ir 
klausytojai patys turėjo jėškoti 
vietų,į kur galima butų juok
tis.

Vaidylų chorui dainelės vy
ko gana neblogai, tik kad rim
toms dainoms tie karikąturiški 
grimai daUg gadino. Abelnai, 
vodevilis-ne-vodevilis išėjo taip, 
kad tie patys, kurie lošė, apie 
kuriuos lošė, kurie žiurėjo ir 
į kuriuos žiurėjo,! išėjo fifty- 
fifty, tai yra ir nepatenkinti ir 
patenkinti. Galų gale, reikia pa- 

Vanagaitis khows his 
na o publika... iš bado 
bebado.

Nereporteris.

$1.00 savaitėje,

$2.50 savaitėje,

per 3 metus, 6 mėn. mo-

gausite

gausite

BpeclallitM rydyme chronllkų ir aaujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumli ligrydytl. ntiilan- 
kykit pai mane. Mano pilnai iiegiamlnavi- 
tnai atidengi juių tikra lira ir jei aS apii- 
itniiu Jui gydyti, įvelkata jurai ingry*. Ei
kit pai tikrą ipeclaliitą. kurti aeklaui jvių 
kur ir kai jurai įkanda, bet pati paiakyi 
po galutino ifierianainavltno—kai jurai yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BĮ v d., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

onions, 
bile ką

MINTYS VERTOS 
APGALVOTI

Jonas Sibirijokas

Kad žmogus galėtų užmiršti 
valandėlei, jog jis yra toks pat 
kaip ir kiti žmonės ir šaltai 
pasižiūrėtų į kitus, tai pama
tytų koks navatnas sutvėrimas 
yra tas žmogus gyvenantis ši
tame pasaulyj.

Ar ne tiesa, jeigu kam nors 
iš musų pasiseka nuveikti ką 
nors naudinga, kad ir pats sau, 
tai jis pagatavas išbėgti ant 
gatvės ir šaukti: “žiūrėkite, 
žmones, koks aš esu mandrus, 
išmintingas ir stebėkitčs ką aš 
nuveikiau!”

Tankiai pasitaiko, kad ir kits 
padarė,' bet mes pasivogę jo

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arb‘a 0774 

Visados sutaupįsi daug iilaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir iŠmainom visokį turtą. 
Padarom davernastes ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštui.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

AŠ JONAS VIDUTIS paieškau sa
vo pusbrolį Silvestrą Grabauskį iš Lie
tuvos paeina, Kauno rėd., Raseinių ap., 
Pašilio parapijos, Baraškių kaimo. Mel
džiu atsišaukti pats ar kas kitas ir 
man pranešti. Pirmiau gyveno Chica
go Heights, III. i

JONAS VIDUTIS,
Box 66, McNaughton, Wis.

Garsinkitės “N-nose”

CLASSIFIED ADS.
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del Infor 
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER - 
COLLESE,

672 West Madison Street.

Business Service 
_____ Biznio Patarnavimas______

BRIDGEPOKT
PAINTNG CO. 

vi alavo jam. Popieruojam U
Dekoruoja^

3147 S. Halsted St.
Victory 7261, Re« Hemlock 1292

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ 
Aš esu pardavėju James Coal Co. ang
lių, kurių yardai randasi 58 ir Halsted 
St. ir 81 ir Wallace St. Kainos priei
namos visiems. Laukiam jūsų.

PETER ADOMAITIS
6630 S.o Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

Koulevard 6520 Res. Yard# 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, cianus ir vi 
•tokius biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas

1706 W. 47th St
CHICAGO

Phone Republic 4949

PETER GRIBAS
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS

Malevojimas, Dekoravimas ir
Popieravimas

6127 So. Maplewood Avė.,
CHICAGO, ILL.

LUMBERIS — 20-50% nuolaidos; 
Durys $1.90, Shiplap $35 už tūkstan
tį. Plater ir Wall boards 3c pėda. Leng
vi išmokėjimai. Atdara vakarais iki 7, 
nedėliom 9 iki 1 v. Abbott Lumber Co. 
5201 W. Grand Av., tel. Berkshire 1321

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

Financial
Finahsai-Paskolos

SKOLINĄM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vaL 

Neimam komiso nuo $50 iki $300
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avenue

Tel. Grovebill 1038

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 
mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Rcal Estare kontraktus.

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI MORGIČIAJ

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.90 
3804 So. Kedzie Avė.

Tel. Tjafavette 678,8-6710

. PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800

. Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokite** 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3RO4 S. Kedzie Avė.

Personai
Asmenų Ieško

REIKALINGA anglių pardavėjų; 
pastebėtina proga pasidaryti gerų pini
gų turint daug pažystamų; pageidauja
ma turinčių real estare patyrimą. King 
Fuel Co., 2297 Lumber St.

Help Wanted—Female
. Darbininkių Reikia

REIKIA moterų patyrusių indų 
plovėjų.

4169 So. Halsted St.

Heln VVanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

RĖKIA vyrų ir merginų kiekviename 
mieste; jei norite pasiliuosuoti nuo at
ginęs vergijos, mes parodisime kelią. 
Klauskyte prisiųsdami dešimtuką pašto 
išlaidoms. W. T. Ravvltįigh Co., Ine. 
Distributing Agent S. P., Box 174, 
Canton, Mass.

Furnished[ 8 -
REIKALINGI ruimeriai, vienas arba 

du, be valgio; kambarys karštu van
deniu apšildomas, prie mažos suaugu
sių šeimynos, arti gatvekarių. 4445 S. 
Artesian Avė.

---- n----

------ o------
FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 

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

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

Tel. RooseVelt 8577

For Rent

Furniture & Fixturen
i Rakandai;Įtaisai; 
SU dideliais sau nuostoliais par

duosiu visus savo gražius 4 kamba
rių rakandus, Wilton kaurus ir t. t., 
jei pirksite tuojaus. Parduosiu ir 
atskirai. 3040 VV. 62nd St.

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

-------- O--------
RAKANDŲ BROKERIAI

Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusioi poros, 
esate kviečiamos pasinaudoti musų pasluly. 
mu. Mes nupirksime jums rakandui Heilai 
18 dirbtuves už sutauplmą mažiausia.

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

didelis — nuo mažo stalelio iki rlsų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie 
Mes nuvežime* Jus pas fabrikantus. Mes tu 
rime ryftius su visomis treriausiomii kompa 
nljomls Chioaroje. šaukite Columbui 0407 
MR. WELLS dof platesnių žinių.

Business Chance^ 
Pardavimui Rirnla*

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
gerai įrengta, parsiduoda pigiai, 5630 
So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
netoli vienuolyno. Pigiai iš priežas
ties ligos, 6010 So. Sacramento Avė. 
Tel. Republic 10110.

Farms For Sale
______ UkiaiPardavimui________

FERMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 

1000 akrų, netoli Chicagos ir toliau. 
Dabar turime keletą gerų bargenų. Ne
praleiskite nepamatę šių bargenų. Kreip
kitės ypališkai, rašykite arba telcfo- 
nuokite.

A. GRIGAS 8 CO.
3114 So. Halsted St.

Victory 4898

PUĮIKI FARMA
30 akrų fruktų ir dirbamos žemės far- 

ma su budinkais, labai puiki vieta. 7 my
lios nuo Benton Harbor, Mich., 100 my
lių nuo Chicagos. Randasi ant cementinio 
kelio netoli nuo Rakauskio ir Bačiuno 
sommer rezortų. Vieta tinkama dėl va
sarnamių, kaina prieinama, ant mažo 
namo, loto arba mažo biznio.

JUOZAS VILIMAS
' 4556 So. Rbckvvell St.

Virginia 2054

Exchange—Mainai
MAINYMUI

Mūrinis namas su dviem 4 kamb. 
flatais. 

Priimsiu
Tuščią lotą ar mažą farmą.

FRANK J. PETRU 
1443 W. 18th St. 
Tel. Canal 0806

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimai

TEISINGI BARGENAI 
Foredosure Pardavimas

Kad tuojaus užbaigti su Palikimu. 
Mažas įmokėjimaj tereikalingas.

Turiu pardavimui atsakomingiems 
žmonėms keletą nepaprastų miesto it 
priemiesčių namų. - Visi arti pui
kiausios transportarijos ir krautuvių.

Jeigu jus įdomaujatės kuo-nors, nuo 
5 kambarių medinės ar murinės bunga- 
low iki 6 kamb. medinės rezidencijos 
su visais moderniniais patogumais, ištir
kite. Visi namai yra praktiškai nauji 
ir gali būti nupirkti net su $100 įmo- 
kėjimu.

Savininko
Telefonas Merrimac 4773

— ■f

LABAI PIGIAI
2 augštų medinis namas, po 4 kam

barius. elektra, maudynės ir stikliniai 
porčiai. Arti mokyklų. Pajamų S5 1 
į mėnesį. Kaina $5,300, įmokėti 
$1,500, kitus lengvai, išmokėjimais. 
Kreipkitės po 6 vai. vakare,.

2 augštas.
4 548 S. Richmond St

ĮJ.i/JHĮ


