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Sovietai Pasirengę Pripažinti 
Rusijos Skolas Amerikai?

Maskva esanti be galo reikalinga užsienių 
kreditų^ dėl to priversta taikintis su 
'ungtinėmis Valstybėmis-gauti jų pri
pažinimą ir pinigų

\VASHINGTONAS, spal. 6.— Jungtinės Valstybės atsisako 
pripažinti sovietų valdžią, yra 
ta, kad Maskva atsisakė mokė
ti skolas. Tos skolos susideda 
iš trijų dalių: 187 milijonų do
lerių paskolintų Kerenskio val
džiai; apie 90 milijonų 
vekselių, kuriuos caro 
buvo išdavus įvairiems 
kos bankams; ir tarp

dolerių 
valdžia 
Ameri- 
300 ir

400 milijonų dolerių, kurių Ame
rikos firmos reikalauja už bol
ševikų valdžios konfiskuotus jų 
flirtus ir įmones Rusijoje.

Washingtone pasklido girdai, 
kad sovietų Rusijos valdžia ren
giantis pripažinti senas skolas, 
kurias Rusija yra kalta Jung
tinėms Valstybėms.

Sako, kad sovietų valdžia da
bar taip esanti reikalinga už
sienių kreditų, kad ji esanti 
priversta ieškoti būdų, kaip su
sitaikinti su Amerika dėl senų 
skolų, kurios, bendrai, siekia 
apie 650 milijonų dolerių.

Svarbiausia priežastis, dėl ko

Latvijos diplomatas |
įspėja nuo sovietų 
prekių “dumpingo”

Ozolis asko, kad Maskvos “dum 
pinimo” politika gresianti eko 
nominiam mažųjų Rusijoj- 
kaimynų gyvenimui

RYGA, spal. 6. — Karlas 
Ozolis, 60 metų amžiaus latvių 
ministeris Maskvai, savo straip
sniu dienrašty Jaunakas žinąs 
įspėja, kad sovietų Rusijos 
“dumpinimo” politika sudaran
ti rimtą pavojų ekonominiam 
Latvijos gyvenimui.

Jis sako, kad maža valstybė
lė, kuri sienomis susiduria su 
Rusija, negali pati viena atsi-1 
spirti prieš Maskvos “dumpini
mo” politiką dagi ir įsteigus 
valstybės kontrolę, kuri Latvi
jos prekybą į kraštus, kurie 
jos eksportus pirktų.

“Europa,“ sako p. Ozolis, 
“šiandie yra suskilus į dvi dia- 
metriškai priešingas dalis. Vie
noj pusėj turime labai blųgai 
organizuotą, dažnai decentrali
zuotą, privatinį kapitalą, tuo 
tarpu kai antroj pusėj yra na
cionalizuotas sovietų režimo 
ūkis. O sovietų tikslas yra ves
ti mirtiną kovą su kapitalisti
niu pasauliu. Tokiomis sąlygo
mis negalima nei kalbėti apie 
ramų ir normalų ekonominio 
musų gyvenimo plėtojimąsi.

“Dagi didžiausios pasauly ka
pitalistų ryžtys šiandie negali 
konkuruoti su ta nauja preky
bos valstybe, su centralizuotu 
jos kapitaul, žaliavomis, gam
tos turtų šaltiniais ir neišse
miama baudžiavininkų gausa.

“Javų monopolis yra pirmas 
žingsnis, bet jeigu Europa ne
suras budo, kad galėtų ekono
miškai
Latvija ir kitos mažos valsty
bės bus priverstos įsteigti nuo
savus valstybės monopolius dėl 
savos valstybės saugumo ir sa
vo žmonių labo.”

bendradarbiauti, tad

SORA
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra<- 
našauja:

Gali būt lietaus; truputį vė
siau; vidutiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 53° ir 69° F.

šiandie saulė teka 5:52, lei
džiasi 5:24. Mėnuo teka 5:57 
ryto.

Kaina 3c

TACOMA, Wash., spal. 6. — 
Praeitą naktį čia į du kruta- 
mųjų paveikslų teatru buvo nu- 

imestos bombos, bet žmonių nie- 
|kas nenukentėjo. Ties kitais 
(vienuolika teatrų tuojau buvo 
'pastatytos policijos sargybos.

Manoma, kad bombų nume
timas turi ryšio su kilusiais ki
virčais tarp teatrų savininkų 
ir filmų operatorių unijos.

Prezidento Hooverio 
kalbos Legijono ir 
A. D. F. seimuose
BOSTON, Mass., spal. 6. — 

Prezidentas llooveris šiandie 
čia pasakė dvi kalbas: vieną— 
Amerikos Legijoho suvažiavime, 
antra — Amerikos Darbo Fe
deracijos ko n vencij oj e.

Kalbėdamas Amerikos Lcgijo- 
nui prezidentas pareiškė, kad 
Jungtinės Valstybės dar nieka
dos nebuvusios 'taip patikrin
tos taika, kaip šiandie, ir kad 
Amerikos idealas esąs siekimas 
taikos ir geros valios visame pa
sauly.

Savo kalboj Amerikos Darbo 
Federacijos konvencijoj prezi
dentas Hooveris pasakė, kad 
nors nedarbas dar tebesiaučiąs, 
bet tai, kas praeito lapkričio 
mėnesį buvę konferencijoje Bal
tajame Name su biznio, pra
monės ir darbininkų vadais su
tarta, buvę vykdoma. Tiesa, bu
vę išėmimų, bet didžiulė pra
monių kompanijos, geležinke
liai ir biznio įstaigos sugebė
jusios išlaikyti nustatytas al
gas.

Prezidentas pareiškė vilties, 
kad palengva laikai vėl imsią 
taisytis.

Karininkas nužudė sa
vo žmoną ir pats pa

sidarė galą
WASHINGTONAS, spal. 6.- 

Mayflovver viešbuty čia nusišo
vė karininkas, Įeit. pulk. Rich- 
ard Creecy, prieš tai kirviu mir
tinai sužalojęs savo žmoną. Mo
teriškė mirė, neatgavus 
monės.

sa- v

ka-
ma-

KAUNAS. — Sąryšy su 
linių paduotais prezidentui 
lonės prašymais, prezidentūra 
pareikalavo iš Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimo 40 kalinių, pa
davusių malonės prašymus, 
bylų.

KAUNE
The L ithuanian Daily News
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[Atlantic and Pacific Photo]

Anglų dirižablis R-101, kuris ekspliodavo Frailcijoj belėkdamas į Indiją. Žuvo 47 žmonės

Septynios Brazilijos 
valstybės prisidėjo 

prie revoliucijos
Centralinė valdžia jau prisipa

žįsta, kad sukilėlių pusėn per
ėjo ir Brazilijos laivyno dalis

MONTEVIDEO, Urugvąja, 
spal. 6. —' Praneša, kad prie 
sukilimo Brazilijoje, kilusio 
prieš prezidento VVashingtono 
Luiso valdžią ir prieš išrinktą 
prezidentą Julio Prestesą, da
bar prisidėjo jau septynios 
Brazilijos valstybės: Rio Gran
de do Sul, Piahuy, Gėara, Rio 
Grande do Morte, Parahyba, 
Pernambuco ir Minas Geraes.

Kiti pranešimai sako, kad re- 
i voliucininkhi pradėjo konskrip- 
ciją visų vyrų, amžiaus nuo 
21 iki 35 metų, kovai prieš 
centralinę valdžią. Sukilėliai 
mobilizuoją armiją žygiuotei į 
Sao Paulo, svarbiausi Brazili
jos uosto miestą.

Telegramos iš Rio de Jaheiro 
praneša, kad ir pati centralinė 
valdžia jau prisipažino, 
Brazilijos laivyno dalis 
į revoliucininkų pusę.

Revoliucijai patremti, 
Ii jos kongresas paskyrė 
lijonų dolerių.

joge i 
perėjo

Brazi
lo mi

8 asmens žuvo vokie 
čių aeroplano katas 

trofoje
BERLYNAS, spal. 6. — Lau

kuose netoli nuo Dresdeno nu
krito pasažierinis Lufthansos 
aeroplanas, ir aštuoni jo įgu
los žmonės užsimušė.

Aeroplanas skrido iš Berlyno 
Į Vieną su šešiais pasažieriais, 
pilotu ir mechaniku. Tarp pa- 
sažierių buvo dvi moterys.

Neramumai Ispanijoje; 
vienas užmuštas, ke

letas sužeistų
BILBOA, Ispanija, spal. 6.— 

Muštynėse tarp streikuojančių 
darbininkų ir policijos vakar 
čia vienas asmuo buvo užmuš
tas ir keli kiti rimtai sužeisti.

Riaušės kilo dėl to, kad Is
panijos monarchistų sąjunga 
bandė laikyti čia savo suvažia
vimą, kuriam darbininkai pasi
priešino.

KAUNAS. — “Idiše štime” 
praneša, kad Klaipėdoj bankru
tavęs didelis avalynės fabrikas. 
Fabriko dir. Smilgevičius ban
kroto priežastį aiškinąs sunkia 
ekonomine būkle Klaipėdos kra
šte. Subankrutavęs fabrikas 
egzistavęs daugelį metų. Be 
darbo likę 50 darbininkų.

Wisconsino farmerys 
nušovė dideli vilką

R.11INBLANDEK, Wis.» spal, 
6. — Šios apielinkes farmerys 
George Purcell vakar nušovė 
netoli nuo Willow Lake didelį 
vilką. Jis. svėrė 102 svaru. 1

Farmerys seniai tykojo nu
dėti tą žvėrį, kuris jam buvo 
jau nemaža žalos padaręs.

Lenkijos socialistai 
reikalauja nevaržo
mų seimo rinkimų 

— 1 1 ■ 1 tfA

VARŠUVA, spal. 6. — Ignas 
Dašynskis, lenkų socialistų va
das ir buvęs seimo pirminin
kas, pasiuntė respublikos pre
zidentui Moscickiui laišką, ku
riame jis kritikuoja maršalo 
Pilsudskio metodus, ypatingai 
pastaruosius jo .žygius, ir rei
kalauja, kad respublikos galva
patikrintų, jogei ateinantieji Europa darytų, jei ateinantį pa- 
seimo rinkimai lapkričio mėne
sį įvyks be jokio smurto ir pi
lietinių laisvių suvaržymų.'

Lenkai rado geležėlę 
‘Lietuvos Žiniose’
Varšuvos Lenkų telegrafo 

agentūra nudžiugus skelbia, 
kad, girdi, “Lietuvos žinių” re
dakcijos straipsnių dvasia ir 
siekimai charakteringai pakitė
ją. Iki neseniai tas lietuvių dien
raštis buvęs labai nepalankiai 
nusistatęs Lenkijai, bet dabar 
pradėjęs aštriai kritikuoti po
litinį Lietuvos vyriausybės pro
gramą, prikaišioti jai jos glau
džius santykius su Vokietija ir 
sovietų Rusija ir izoliaciją nuo 
Lenkijos.

Vadinas, Lietuvos vėjelis pra
dedąs pusti į Lenkiją, o kad 
taip esą, PAT cituoja iš Lietu
vos liaudininkų dienraščio šito
kį “pareiškimą”:

“Stoka politinių santykių su 
Lenkija daro didelės žalos Lie
tuvai. Padėčiai pataisyti, reikia 
politinius klausimus atidėti į 
šalį, o atidaryti geležinkelius, 
vieškelius ir upes prekybai su 
lenkais.”

Kas nors panašaus, regis, bu
vo pasakyta Seno Varšuviečio 
“Laiškuose iš Varšuvos,” įdė
tuose “Lietuvos žiniose,” ku
riuos, matyt, lenkų žinių agen
tūra padarė “redakcijos straip
sniais.”

CALGARY, Alberta, Kanada, 
spal. 6. — Jų aeroplanui nu
kritus iš nedidelės augštumos, 
netoli nuo čia užsimušė du Ka
nados lakūnai, Irwin Hinkler 
ir Harry Mernard.

Sovietai planuoją at
siimti Besarabija iš 

Rumanijos
raudo- 
buvusį

Maskva dar norinti patirti, kaip 
reaguosianti Europa, 
na jai armijai užėmus 
Rusijos kraštą

Chicagos Tribūne korespon
dentas Londone, Lorimer Ham- 
mond, kuris pirmiau buvo Ru
sijoje, kablegramoj savo laik
raščiui sako, kad prieš mėnesį 
laiko sovietų ambasadoriai Lon
done ir Paryžiuje gavę iš Mas
kvos šifruotas telegramas, ku
rios turėsiančios išspręsti, ar 
1931 metais vėl kils Europos 
karas, ar ne.

Tomis telegramomis diploma
tiniams Maskvos agentams esą, 
pasak korespondento, įsakyta 
bandyti labai atsargiai patirti 
angštose oficialiose sferose, ką 

kažką pana- 
jis negalėjęs

Dabar jis
kurios visai

vasarį sovietų armija įsibriau- 
tų į Rumaniją ir atimtų atgal 
visą Besarabijos kraštą, kuris 
prieš didįjį karą priklausė Ru
sijai?

Korespondentas sako, kad 
prieš dvejetą mėnesių, kai jis 
buvęs Maskvoje, jis girdėjęs, jo- 
gei sovietų vadai 
šaus planavę, bet 
dalyko patikrinti, 
esąs gavęs žinių, 
patvirtinančios pirmykščius gir
dus, būtent, kad sovietai rim
tai svarstą ginkluotą įsiverži
mą į Rumaniją ne vėliau kaip 
1931 metų kovo 20 dieną. Savo 
kampaniją sovietų vadai planuo
ją taip gerai prirengti, kad peu 
keturias penkias savaites visas 
Besarabijos atėmimo reikalas 
butų jau pabaigtas.

Pradėjo britų dirižablio 
lt-101 katastrofos 

tardymą
BEAUVAIS, Francija, spalio 

6. — Anglijos ir Franci jos vy
riausybės bendrai pradėjo Britų 
dirižablio R-101 katastrofos tar
dymą.

>
Beauvais' policijos viršinin

kas sako, kad dirižably turėję 
būt daugiau ne 54 asmenys, 
kadangi be 47 žuvusių buvę di
rižablio laužuose rasta dar dvie
jų ar trijų asmenų rankų ir 
kojų. Be to buvęs rastas mo
teriškas batukas, kas rodą, kad 
dirižabliu keliavus ir moteriš
kė.

Britų vyriausybė betgi sako, 
kad jos -žiniomis dirižably buvę 
54 žmonės; jokios moteriškės 
jų tarpe nebuvę.

Panaikino drausmę 
prieš reorganizuotą 

angliakasių uniją
JOLIET, III., spal. 6. — Cir

cuit teismo teisėjas Hill šian
die panaikino laikinį “indžonk
šeną”, (kuriuo reorganizuotai 
angliakasių unijai, Harry Fish- 
wicko vadovaujamai, buvo už
ginta vadintis v “United Mine 
Workers of America.”

Indžonkšeną buvo išėmęs John 
L. I>ewis, internacionalinis Uni
ted Mine Workers of America 
prezidentas, kurį reorganizuo
toji angliakasių unija laiko ne
teisėtai uzurpavusį sau vyriau
sio unijos vado vietų.

Teisėjas Hill išsprendė, kad 
ginčą tarp reorganizuotos ang
liakasių unijos ir Levviso šali
ninkų abidvi šalys išlygintų 
Sangamon kauntės teisme, ku
ris yra išdavęs indžonkšeną re
organizuotai unijai prieš senąją 
uniją. Tuo indžonkšenu Lewiso 
grupei užginama, trukdyti reor- 
ganizuotos angliakasių unijos 
darbą.

Rusų socialdemokra
tų atsišaukimas dėl 
teroro bolševikijoj

BERLYNAS, spal. 6. — Ru
sų Socialdemokratų ir Darbi
ninkų Partijos užsienių atsto
vybė išleido atsišaukimą į pa
saulio socialibLų, partijas dėl iš 
naujo ėmusiu siausti teroro so
vietų Rusijoje.

Atsišaukime sakoma, kad tas 
naujas bolševikų teroras dabar 
yra žiauriausio pobūdžio? Eina 
masiniai darbininkų ir inteli
gentų areštai. Suimtieji žiau
riausiu budu kankinami kaze
matuose ir sušaudomi. Tai de
dasi iš dienos į dieną. Tarp dau
gybės bolševikų nugalabintų 
žmonių buvo sušaudyta dešimt 
tūkstančių valstiečių, ūkininkų. 
Dar didesnis skaičius yra' iš
tremtų. Patikrintomis žiniomis, 
šiandie bolševikijos koncentra
cijos punktuose yra 166 tūk
stančių kalinių.

Rusų socialdemokratų atsi
šaukimas baigiamas žodžiais:

‘^Mes kreipiamės j visas bro
liškas partijas pasauly ir pra
šome protestuoti prieš tą baisų 
terorą, prieš brolžudybes, prieš 
masinius sušaudymus sovietų 
Rusijoje!”

Šiandie balsuotojų 
registracija

šiandie yra paskutinė balsuo
tojų registracijos diena prieš 
ateinančius lapkričio 4 d. rin
kimus.

Visi Chicagos miesto ir Cook 
kauntės piliečiai, kurie dar nėr 
ra įsiregistravę, turi šiandie sa
vo precinktuose įsiregistruoti, 
kitaip negalės dalyvauti rinki
muose.

3 mergaitės žuvo trau
kiniui užgavus au

tomobili
WAUPACA, Wis„ spal. 6.— 

Pasažieriniam Soo Line trau
kiniui užgavus čia automobiįį, 
buvo užmuštos trys jaunos mer
gaitės: Dorothy Callender, 16, 
jos sesuo Laura, 14, ir jųdvie
jų draugė Mildred Brunson, 16 
metų amžiaus. Abiejų seserų 
motina ir 10 mėnesių kūdikis 
buvo skaudžiai sužeisti.

No. 236

LIETUVOS ŽINIOS
Vilniaus dvarininkų 

.malda už žemę 
nebeveikia

Iš Vilniaus katedros bokšto 
kasdien 12 valandą kareiviai 
trimituoja kaž kokią melodiją. 
Taip yra nuo pat Želigovskio 
atėjimo. Vienas lenkų šlėkta^ 
(mašinų fabrikantas ir sočia- a 
listas) Zigm. Nagrodzki dešim
tą dieną po Vilniaus užėmimo 
pats nusamdęs kareivius ir įsa
kęs jiems trimituot lenkų him
ną Nie damy ziemi (Neduo
sim žemės...). Kadangi Vilniu
je daug yra norinčių žemės 
gaut, tai šiais metais, kad be
žemių nebeerzinus, pradėta iš 
bokšto trimituot P. Marijos 
giesmę Witaj Panno!

Konigų Krupavičių nu
kėlė j provinciją

KAUNAS. — “Ryto” viltys 
noižsipilde. Kunigas Krupavi
čius senose, generalinio Krikš- 
čioniy demokratų partijos sek
retoriaus, pareigose nepaliktas. 
Vilkaviškio vyskupas Reinys, 
buv. Krikščionių demokratų val
dymo laikais ministeriu, kun. 
Krupavičių paskyrė Garliavos 
bažnyčios vikaru. Tai jau ne 
tiktai šalinimas nuo eitųjų pa
reigų, bet ir baudimas, nes kun. 
Krupavičius, reikia spėti, yra 
vertas kitokių pareigų.

Mieste kalbama, kad p. Kru
pavičiui išsilaisvinti be bendrų 
politinių kliūčių, tenka nuga
lėti ierarchines

Kun. Krupavičius sergąs ,
Gydytojai jam uždraudę iš

eiti iš namų.

Atvažiavo į Kauną žy
dų poetas Bjatikas

KAUNAS. — Rugsėjo 10 d. 
į Kauną atvažiavo garsus žy
dų poetas Bjalikas. Stoty poetą 
sutiko žydų visuomenės veikė
jai, studentų korporacijos, mo
kyklos ir didelės minios žydų. 
Poeto sutikti atvažiavo žydų 
gimn. ekskursijos iš Ukmergės, 
Telšių, Vilkaviškio ir k. vietų.

Filmos vaikams
KAUNAS. — Lietuvos vaikų 

teatro draugija, norėdama teik
ti moksleivijai pedagogiškai ver
tingų pramogų, nuo šio mėn. 
20 d. pradeda leisti kultūrines, 
specialiai moksleivijai pritaiky
tas, auklėjamo bei mokslinamo 
pobūdžio filmas. 

——.     +

Sugydo žiemkenčiai
KELME. — Ūkininkai visu 

tempu kulia javus. Derlius bu
vo geras, ir šiemet nėra kloji
muose vietos vasarojui. Jaučia
mas trukumas rugių ir kvie
čių sėjai, nes, esant nepalan
kiam valymo laikui, daugelio 
rugiai ir kviečiai sudygo. Vai
sių ir daržovių užaugo pakan
kamai. Ūkininkai labai susirū
pinę javų kainomis.

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

Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau rėk- 
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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Detroit, Mich.
Dvejos prakalbos Vieną dieną

las buvo susirinkusiai publikai 
nurodyti, dėl ko kilo ta kova 
SLA. organizacijoj. Pirmiausiai 
jis pasigyrė, kad darbininkai 
eina su mumis —su komunis
tais. Biškį vėliau jis užkliuvo 
už P. Grigaičio, S. E. Vitaičio, 
St. Gegužio, P. Jurgeliutės ir 
kitų SLA. veikėjų. Mat, tie 
žmonės yra didžiausi komunis
tų priešai. Jie neleidžia mask- 
viniafms griaut SLA. 'Po to jis 
akimirksnyj atsidūrė Rusijoj ir 
ją pagarbino kaipo pasaulio 
žmonijos išgelbėtoją iš kokio 
tai smako naštų. Iš ten sugrį
žo į Chicagą ir efriė kalbėti apie 
Rusijos agentų kviečių štnuge- 
lį. Paskui jis atsidūrė Vokie
tijoj komunistą ir fašistų ben
drame fronte. Iš ten sugrįžo 
atgal į Ameriką, kur jam už
kliuvo anglittkasią U.M.W. of 
A. unijos vidujiniai reikalai ir 

\tpie kūrinos jis beturi ftė ma
žiausio supratimo. Vėl užkliuvo 
Už $LA. Veikėjų. Paskui pra
dėjo kalbėti apie Kinijos da
bartinį •kruvinąjį 'konfliktą. Iš 
Kinijos' sugrįžęs da užtiko 
Amerikos Darbininkų Apšvie- 
tos Draugijos 5-6 tiariiis ir la
bai išsigandusiai prasitarė, kad 
jo visą revoliuciją gadina tie 
žmonės. Paskui padarė eks
kursiją į Chicagą, į “Naujie
nų” redakieją, kur užtiko fP. 
Grigaitį. Iš ten nusibaladavo į 
Clevelandą, į fašistų “Dirvos” 
įstaigą ir į Brooklyno “Vieny
bės” pastogę. ’Pagaliaus iš 
Brooklyno sugrįžo atgal prie 
savo kalbos ir štai kaip mand- 
riai ėmė “tlumočyti”. Esą 
Amerikos kapitalizmas su pa
gerintų mašinų pagelba spau
džia darbininkus skuboti dirb
ti, ir darbininkai pridirba per
viršį produktų, o kapitalistai 
neturi rinkų, kur tuos produk
tus parduoti. Tbdel ir prasi
dėjo visoj šalyje bedarbės kri- 
zis, ir darbininkus išmeta lauk 
iš dirbtuvių. O darbininkai, 
neturėdami darbo, neturi nė 
duonos. Darbininkai yra pri
versti vesti aštrią kovą kas
dien su kapitalizmu. O mūšų 
SLA. biurokratai fašistai, Vi- 
taičiai, Gegužiai, Jurgeliutės ir 
kiti buržujai naudojasi musų 
turtu, mtisų sudėtais pinigais. 
Tai mes SLA^ nariai tai maty
dami, turime griežtai kovot su 
tais parazitais, kad pagerinus 
darbininkų būvį. Turim juos 
vyti lauk iš SLA. ir patys dar
bininkai SLA. valdyti ir t. p.

Na, dabar mes visi darbinin
kai,—SLA. nariai ir ne nariai, 
sustokim nors vienai minutei 
laiko ir rimtai pagalvokime. Jei 
mes atiduotume ŠLA. valdyti 
tiems raudoniems triukšmada
riams, tai ar jie galėtų visoj 
šaly pašalinti nedarbo krizį? 
Ar jie galėtų priversti Ameri
kos kapitalistus s'utrumpint 
dienos darbo valandas ir mo
kėt augštas algas darbinin
kams? Ar tie triukšmadariai 
galėtų darbininkams • įsteigti 
ant žemės pasakiškąjį “rojų”?

Nieko panašaus tie raudoni 
šmūgelniūkai negalėtų padary
ti. Jie galėtų tik labai daug 
blogo padaryti dėl visų SLA. 
narių ir pačiai organizacijai.

Jam baigus kalbėt, buvo leis
ta duot įvairius paklausimus. 
Paklausimų buvo daug. Bet aš 
pėduosiu tik tuos, kurie mano 
supratimu, yra įdomesni.

Klausimas: Kuomet gyvuoja 
Aukščiausia Prieglauda Lietu
vių Amerikoj, kurią valdo pa
tys darbininkai, ne ponai, tai 
kokiam tikslui reik organizuot 
naują Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą?

Atsakymas: Mes pirma su- 
organizuosim Llėttivių Darbi- 

’niilkų Susivienijimą iš Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje na
rių, o paskui tas dvi organiza
cijas šuvienysini į daiktą, 
l/viejų organizacijų mums įle- 
reik, Užteks vienos. 0 mes tai 
ciaroną kad nemiskriaųdus pa
senusių SLA. narių. Vieni jau 

Rugsėjo 28 d. po pietų įvyko 
S LA. 352 kuopos prakalbos. 
Kalbėtojai buvo vietiniai ir iš 
kitur. 'Pirmiausiai kalbėjo akių 
gydytojas J. J. Sims, adv. J. 
K. Uvfkas ir kiti. Adv. J. K. 
Uvikas, kalbėdamas SLA. rei
kalais, tarp ko kito pasakė: 
“Kai dabar komunistai griauja 
SLA. ir organizuoja savo rru- 
doną susivienijimų, tai aš pil
nai sutinku komunistams vel
tui, be užmokesnlo pasitarnauti 
valdiškose įstaigose j'ųjų susi
vienijimo organizavimo retkaile. 
Mums komunistai nėra reika
lingi. SLA. su jais reikia imt 
divo’rsą, —skirtis. O kai tino 
musų komunistai atsiskirs, tai 
mes SLA. nariai galėsim sau 
dirba ramų produktyvį darbą. 
Komunistams irgi bus geriau, 
nes jiems nereikės kovot su 
SLA. organizacija ir veikėjais. 
Tada jie galės sau ramiai dirbt 
savo darbą—valdžią verst” ir 
t.t. šis geras pasiūlymas ko
munistams nepatinka. Jie pa
kampiais kugždasi tarp savęs. 
Girdi, tas buržujus nori mus 
apgaut, išjuokt.

Prie pabaigos kalbėjo SLA. 
centro iždininkas, gerbiamas 
adv. K. Gugis iš Chicagos. JJs 
savo kalboje aiškiai nupiešė 
SLA. organizijos reikalingumą 
Ir svarbą tarp Amerikos lietu
vių, ir abelnai tarp visos lietu
vių tautos. Taipgi teisingai jis 
įrodinėjo, ką Amerikoj SLA. 
galėtų atsiekti, jei visi SLA. 
nariai dirbtų su pasišventimu 
dėl SLA. gerovės. Tarp kitko 
jis pasakė: “Jei mes visi SLA. 
nariai bendrai dirbtume nau
dingą darbą dėl SLA., tai mes 
gulėtume Įsteigti SLA. prie
glaudos namą dėl SLA. narių 
paliegėlių ir senelių ir dėl -ma
žų našlaičių vaikučių, kurių tė
vai buvo SLA. nariais. Mes 
tuos našlaičius galėtume tinka
mai išauklėti, suteikdami jiems 
mokslą, ir juos paleisti į pasau
li tinkamais žmonėmis. Tada 
mes turėtume pagarbą tarp ki
tataučių. Bet šiandien mes tu
rim vest griežtą kovą su tais 
piktos valios žmonėmis, kurių 
siekis yra sugriauti, patį SLA. 
ir jc> visą turtą ir kelių dešim
čių metų triūsą sunaikinti, ir 

Juomi padaryti skriaudą vi
siems SLA. nariams. Dabarti
niu laikotarpiu kiekvienas są
žiningas SLA. narys turi stoti 
į sargybą ir ginti SLA. nuo 
plėšikų ir palaikyti organizaci
ją čielybėj, o nugalėję SLA. 
priešus, mes vėl galėsime iš- 
n: ujo stoti su didesne energi
ja dirbti naudingą darbą dėl 
SLA. labo ir padaryti jį tvir- 
tesniu-geresniu. Tą mes galė
sime atsiekti tiktai visi bend
rai dirbdami” ir t.t.

Nors raudoniems fašistams 
labai netiko adv. K. Gugio kal
ba (kuomet jis gryną tiesą sa
kė, ką SLA. galėtų atsiektu at
eityje ir kvietė visus SLA. na
rius prie bendro gynimo SLA, 
nuo griovikų), tačiaus susirin
kusioji publika buvo pilnai pa
tenkinta.

Tą pačią dieną, vakare, 
SLA.-griovikai varde SLA. 21 
kuopos surengė prakalbas. Dau
gumą publikos sudarė SLA. 
griovikų priešai, Įvairių organi
zacijų veikėjai. Būtent, socia
listai, tautininkai, katalikai, 
“apšvietiečiai”. Kalbėtojas bu
vo iš Chicagos, raudonųjų fa
šistų organo “Vilnies” redak
toriuj, arba kaip tie SLA. grio
vikai sako, “SLA. didžiumos 
prezidentas” M. Bacevičius. Jis, 
kaipo kalbėtojas, yra visiškai1 
prastas ir didelis neišmanėlis. 
Bet už tai yra pirrrtos rųsies 
rėksnys, melagis ir šmeižikas. 
Geriau-tinkamiau sakant, jis 
yra paprasta Lietuvos kaimo 
kūmučių “mokslo” skleidėjas.

Jo kalbos svarbiausias ‘tiks

yra visai pasenę ir j APLA. ne
galėtų įstoti, o kiti turėtų mo
kėt brangias įstojimo mokes
tis ir mėnesines duokles. Vė
liau tos dvi organizacijos tu
rės seimus, ir jas sujungsim į 
vieną.

Dabar aišku, delko SLA. 
griovimui aukavo APLA. 24 
kuopa $5.00, APLA. 47 kuopa 
$5.00, APLA. 25 kp. $29.00 ir 
pats SLA. 286 kuopos ir APLA 
centro sekrtorius Juozas Mi
liauskas aukavo $5.00. Mat, 
tie APLA. komisarai negali 
galit tiesioginiu budu narių į 
savo valdomąją t sosaidę, tai 
bando griauti SLA. Tai tikri 
begėdžiai tie APLA. veikėjai.

Klausimas: Kai jus dabar or- 
gahiuojat savo LDS., tai kokis 
bus įstojimo mokestis' ir mėne
sinės duoklės?

Atsakymas: Mes dabar įsto- 
jimo mokesčių visai neimam, o 
mėnesinė duoklių lentelė daug 
mažesnė, negu SLA. lentelė. 
Mes taipgi priimam narius iki 
65 metų senumo.

Tikrai reikia stebėtis iš to
kių melagingų pranešimų. Tai 
visai negalima. Jdki pašelpinė 
organizacija negalėtų pasilai
kyti priimadama 65 metų am
žiaus senukus ir dar už ma
žesnius mėnesinius mokesčius, 
negu SLA.

Klausimas: Vietoj dabartinės 
SLA. Pildomosios Tarybos, jei 
būt buvę išrinkti į SLA. Tary
bą komunistai, tai ar jie butų 
galėję apsaugot SLA. turtą 
nuo negeistinų paskolų. O jei 
būt galėję, tai kokiu budu?

Atsakymas: žinoma, senųjų 
paskolų nebūt galėję atgauti, 
bet duodant naujas paskolas 
lengva apsaugot. Jei namas 
yra vertas $10,000, tai pasko
los duok tik 5,000 dolerių.

Na, ką komunistas M. Bace
vičius ir kompanija darytų, jei 
jiems nežinant ant tokio namo 
butų paimta paskola 10 syk 
po $5,000. Jis apie tai neaiš- 
'kino.

Klausimas: Jus tvirtinant, 
kad bile SLA. narys, užsimokė
jęs kuopoje ir jei tai pažymė
ta mokesčių knygutėje, norim 
stoja teisės pomirtinę ir pašal
pą gauti, nežiūrint į tai, kad 
jo pinigai laikomi kuopos ižde 
ir nėra pasiųsti į SLA. centrą.

Atsakymas: Taip! (ir paė
męs SLA. nario pakvitavimo 
knygutę skaito) “Mokestys 
skaitosi užmokėtos nuo tada, 
kada lieka įrašytos' šion kny-

Nuo Šalčio -- Alkaii- 
nizuokit Savo Si

stemą 
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Daktarai visur prirašinėja šį 
naują gydymą nuo šalčių; ir jis 
tūkstančiams suteikia smagu
mo savo greita pagelba, jei var
tojamas tiksliai.

Pradėkit kai jus jaučiate be
siartinantį šaltį. Paimkit šauk
štuką Phillips Milk of Magnesia 
stikle vandens, ryte, dieną ir 
vakare, pirmą dieną. Padarykit 
tą patį ir antrą dieną. Paskui 
imkit tik vakarais.

Šalčiai sumažina alkalinumą 
jūsų sistemoje. Štai kodėl jus 
jaučiatės skaudus, karščiuojan
tis, silpnas, pusiau ligonis nuo 
jų. Phillips Milk of Mtignesia 
yra alkali nekenksmingoj, skys
toj formoj. Jis pašalina šalčio 
simptomus sugrąžinant alkali
numą jūsų sistemai.

Per penkias dešimt metų šis 
malonus alkalinas buvo garsus 
kaipo prieš-rugštinis vaistas. 
Daktarai prirašinėja Phillips 
Milk of Magnesia;' ligoninės jį 
vartoja; milionai žino, kaip jis 
pašalina surugusius vidurius, 
gasus, nevirškinimą ir kitus 
perdaug rūgščių simptomus. Vi
sos aptiekus jį rekomenduoja. 
25c ir 50c bonkos su pilnais nu
rodymais platiems jo vartoji
mams.

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

(Apgarsinimas) 

gelen su pasirašymu Finansų 
Raštininko”. Prie to M. Bace
vičius pridūrė: “Matote, kad 
jau esat užsimokėję kuopoje 
savo duokles į SLA., .tai ne 
svarbu, kad kuopos ižde yra 
laikoma jūsų mokestis. O kai 
jus sirgsite ar mirsit, tai SLA. 
Centrą pats turi susirast jūsų 
kuopos valdybą ir su ja turi 
turėt reikalą”.

Tai pagal šį Al. Bacevičiaus 
pareiškimu SLA. centras turė
tų paimt už pakarpos SLA. 21 
kuopos finansų raštninką A. 
M. Kišoną ir iždininką P. 
Smalstį, nes juodu turi SLA. 
kuopos narių mėnesinių duok
lių surinkę $1,300 suviršum ir 
laikosi savo ižduose, —nesiun
čia.

Klausinius: Pasakykite, ką 
jus komunistai padarėte su 
Lietuvių Socialistų Sąjunga ir 
jos turtu?

Atsakymas: Ogi tu viską su
rijai!—Publika1 juokiasi.

M. Bacevičiaus turėjo teisin
gai atsakydamas pasakyti: mes 
komunistai LSS. turtą surijom 
ir pasidarėm sau šiltą gūžtelę 
iš vargšų proletarų sukrauto 
turto.

Klausimas: Rusijos caras bu
vo tvirtas-galingas, o minios 
darbininkų jį nuvertė nuo sos
to. Jus visada sakot, kad su 
jumis eina minios, tai kodėl jus 
neini verčiat Grigaičio, Gegužio, 
Vitaičio ir kitų buržujų?

Komunistai sukėlė kačių kon
certą, o kiti juokiasi iš- tų 
didvyrių. Atsakymo nebuvo. 
Mat, nėra faktų.

Klausimas vieno SLA. 21 kp. 
nario, P. Smalsčiui: Kodėl tu 
veidmainiauji? Kuopos susirin
kime sakai) kad hieko bendro 
neturi su SLA. Centru, o dabrr 
paaiškėjo, kad tu slaptai raši

f/

COBB
Atsižymėjęs Autorius

Sutinkąs su savo politika faktų įrodymais publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. Irvin S. Cobb asmeniškai liudyt i’ pereiti pasižymėjusių 
asmenį) ranortuš, kurie liudijo LVČKY STRIK ĖS nagarsėjusį Snraginimo Metodą, p. Cobb pranešimas yra pirmyneiga.

•. • © 1930. The American Tobacco Co. MfiS.

LUCK Y 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 gerkles erzinimus ir košė- 
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus! Visi žino, kad 
saulės šviesa išnokina—užtat “SPRAGINIMAS” naudoja 
Ultra Viulet Ray. )

Sako

IRVIN S.

jųgu Gerkles Apsaugo—Prieš knltejimus—prieš kosulį

nėji į SLA. 'centrą ir prašaisi, 
kad priimtų tavo duokles ir pa
liktų tave SLA. nariu?

Atsakymas P. Smalsčio: Aš 
jokių laiškų į SLA. centrą ne- 
rašineju ir tų buržujų malonės 
neprašau. Jei ta^ provokato
rius Vitaitis galėtų prirodyti, 
tai aš jam duodu $50.00 už tai.

Dabar Vitaitis turi atsiimt 
nuo P. Smalsčio $50.00, nes 
viešai prieš susirinkusiąja pub
liką prižadėjo.

Buvo ir daugiau klausimų, 
ale aš jų visų nekartosiu, nes, 
mano supratimu, visuomenei 
jie nesvarbus. Abelnai paemu^, 
tą vakarą pirmininkas J. Baro
nas leido duoti klausimus ir 
prakalbas sakyti saviškiems, o 
savo priešams davė sykį arba 
dusyk paklausti, o kitiems ir 
visai neleido.

Dabar tte SLA. griovikai vi
sur landžioja po SLA. narių 
stabas ir slaptai renka SLA. 
narių parašus ant tam tikros 
blankos. SLA. narys pasira
šęs ant tos blankos, pasisako, 
kad jis reikalauja iš SLA. su
grąžint jo visus įmokėtus pi
nigus į SLA. centrą. Todėl 
šiuo perspėju visus SLA. na
rius, kad nė vienas nesirašytų,

jei jis nori pasilikti pilnateisiu 
SLA. nariu. SLA. turėtų gaut 
valdišką drausmę tiems povo- 
katoriams) nes jie, kenkia SLA. 
bizniui.

Šio miesto SLA. griovikai 
savo organuose ir kalbose la
bai piktai kolioja tuos SLA. 
narius, kurie vienokiu ar kito

kiu budu pastoja kelią SLA/ 
griovimui. *

Kviečiu visus’ SLA. narius 
stoti bendrai ginti SLA. nuo 
tų provokatorių, nes kiekvieno 
nario pareiga kitiems nariams 
aiškinti šią komunistų pražū
tingą darbuotę dėl SLA. narių.

—Štirnakojis.

1$ Pasekmių Spręskit Apie 
DAŽYLUS

Kitą kartą kai jus norėsite dažyti, pabandy
kite Diamond Dyes. Pamatykite kaip lengva 
juos vartoti. Tada palyginkite pasekmes. Ju
dų pardavėjas sugrąžins jums pinigus, jei 
jus nesutiksite, kad tai yra geresni dažylai. 
Nebus tos perdažymo išvaizdos su Diamond 
Dyes; nebus bruožų ar dėmių. Tik šviežios, 
malonios, skaisčios, naujos spalvos. Ir dabo
kite kaip jos išlaikys skaistumą dėvint ar 
skalbiant. Jie yra geresni dažylai, kadangi 
jie turi savy užtektinai tikro anilino—nuo tri
jų iki penkių kartų daugiau, negu kiti dažylai. 
Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali “vi
siems tikslams” dažylai dėl bile kokio audeklo. 
Jie nudažys ar paskaistins spalvas, šilko, vil
nono, bovelnos, lininio, rąyon, ar bile kokio 
kito audeklo. Mėlinas pakelis yra special da-

žylai vien dėl šilko ar vilnų su pasekmėmis lygiomis geriausiam 
profesionaliniam darbui. Kada perkate •— atsiminkite tai. Mėli- 
nas pakelis nudažo tik šilką ir vilnas. Baltys 'pakelis nudažys 
kiekvieną audeklą, taipjau šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi 
abiejus pakelius. _

iamondDyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės

VISOSE APTIEKOSE.

•4

Garsinkites “N-nose”
3514-16 Rooserelt Rd. 

arti St. Ixiui« Avė, 
rniCAGO TLL

“Senas slapyžodis—‘Lai pirkėjas būna 

atsargus,9 pasidavė slapyžodžiui, ‘Pirkit 

saugume,’ ir šitas stebuklas pasidarė dėl 

išdirby stės teisingumo, kuris characteri- 
zuoja kiekvieną puikų Amerikos pro

duktą. įžymus pavyzdys moderniško 

išdirbėjo norint nuolatos duoti publikai 

geriausią produktą, yra naudojimas Ultra 

Violet Ray ‘Spraginime9 LUCKY STRIKE 

tabakų. Bet, kuris gali tą procesą matyti 

kaip aš jį mačiau kuomet lankiau LUCKAN 

STRIKE dirbtuvę. Tikrai puikus."

Rusiškos ir Turkiškos Vanos <
12th STREET 

Tėl. Kcdzie 8902
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Naujienos” turi atsto 
vus sekamose vietose

saugus, be 
los niekad

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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ŠINA tiktai už
Naujas PIANAS

ATTRACTED 
ATTENTION OF 
HENRY WAXMAN

AS A Model

Marąuette Park 
TUBUČIO APTIEKA

2832 \V. 63rd St.

BIZNIO IR 
INFORMACIJŲ

,CONTRACT WTH 
WĄRN6I? BROS.

, PL*YED IN - t 
THE D E.ŠERT SONG 

RE M NMAE-VIILLIAMS,

Atvažiavo iš
Lietuvos

BORN 
HELENA, 
MONTANA 

1^06

ser- 
dabar

APPEARED IN.
SEVERAI. PROLOęUESĮ 
STAGED BY SID 

GRAUMAN

STUDiED 
DANCING undei? 
RUTH ST DENIS

Kviečiame visus biznierius 
fesionalus garsintis šioje 
džioje ir naudingoje

NŲ” METINĖJE KNYGOJE

Roseland ir Pullman
\VAITCHES BROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

štai kas įvyks: Kalbės Adv.
Gugis ir J. J. Zolp, Spulkų

Artistai Vanagaitis 
ir Olšauskas iš-

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

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

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

iki 8:00 vai. vak.

žasčių negalės apsilankyti į šį 
vakarą, tai ateikite ketverge 
vakare tarp 7 ir 10 vai. ofisan, 
4717 W. 14 st., arba dienos 
laike kada tik turite laiko, ga
lite matyti Spulkos raštininką 
L. Švėgždą; jis suteiks visas in
formacijas. Koresp.

Kai jums reikės pasiųsti pi
nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti- 
miausj atstovą.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SKALBIMUI MA- 
...$99.75 
Grojiklis 

$98.00 
GRAND 
$195.00

sako, kad 
seimas Aferai pavykęs 

išduoti raportą apie, to 
nutarimus ir nuveiktus 
kitu kolonijų lietn-

Brighton Park 
. R. PIETKIEWICZ
2608 W. 47th ąt.

Tel. Lafayette 108$

United 
and Loan 
spulka. Antradienio vakare spa 
lio 7 d. spulka turės metinį su

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA 
3210 So. Halsted St.

Tel. Vįctory 1266

sirinkimą spulkos raštinėj, 52 
E. , 107 St. Valdyba išduos ra
portus apie spulkos stovi, taip
gi bus renkama nauja valdy
ba. Todėl visi spulkos nariai da
lyvaukite susirinkime.

Lygos raštininkas ir dar du 
svetimtaučiai Spulkų ekspertai. 
Dainuos solo p-lė 'M. Kulaitė. 
Vietiniai lietuviai ją gerai pa
žįsta. Balakas su savo sunais 
ir dukrele išpildys muzikalių 
dalykų. Galop magikas A. L. 
Matutis parodys kaikurių įdo
mybių. Užbaigai bus laimėji
mas 5 dovanų $20 cash.

Vadinas, ne tik apsimoka bū
ti, nes bus svarbių prakalbų 
ir įdomi programa, bet ir, kas 
svarbiausia, bus proga susipa
žinti su Spulkų verte. Spulkų 
arba Taupymo, skolinimo ir 
Budavojimo Bendrovių reikalai 
bus gvildenami angliškai ir lie
tuviškai. Jei ligi šiol neturėjo
te progos suspažinti su Spul
ka, tai dabar nepraleiskite tos 
progos, o ateikite patys ir drau
gus atsiveskite.

Kas dci labai

A. Vanagaitis ir 
savaitę aplei- 

išvažiuoja ke- 
j rytines vals-

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars H. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

(Apgarsinimas)

T elevision
Naujas PHILCO BABY
GRAND' RADIO $49.00
Naujas CUB RADIO su
viskuo už. ............. $69.00
ATWATER KENT RA-
DIO su tūbomis už* $39.00

'• LENGVUS

Antradienio* vakarų 
šį vakarą 
bes svetainėj įvyksta Spulkos 
vakaras. Ar jau visi turite ti- 
kietus. Jei ne, tai gaukite ir 
ateikite. Visiems viskas bus vel-

ir pro 
žingei 

NAUJIE

. Jeigu 
g ražu o- 

kad

Atdaros 
vargis ir i 
cose gysloi 
lyti kaip 
sra, palikda 
gias kaip kūdikio.

Aš suradau šį budį dvyliką metų 
atgal ir nuo to laiko nuolatos ir 
sėkmingai jį vartojau.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

PASITARIMAI DYKAI

RUPTURA IŠGYDOMA $35 •
Aš taipgi išgydau rupi u r.) be pei

lio. skausmo, ir be jūsų išlikimo iš 
darbo. šimtai liudijimų išgydytų ir 
patenkintų pacientų randasi tarp ma- 

rekordų.

čienė iš kasieriaus. Jų vieton 
išrinkta nauji valdybos nariai: 
P. Kučinskas pirmininkas, A. 
Lauritėnas nutarimų raštinin
ku, P. Bajalis kasierium. TaipL 
gi nutarta susirinkimams die
ną permainyti: vieton 1 antra
dienio bus, laikoma 1 penkta
dienio vakare kiekvieno mėne
sio toj pačioj vietoj. Spalio 7 
d. susirinkimas SLA. 63 kp. ne- 
beįvyks, nes susirinkimas atsi
buvo spalio 3 d.

Finansų raštininkas P. Pivo
riūnas pasilieka senasai. Visus 
mokesčius nariai galite jam už
simokėti bile kada ir be baimės.

SLA. 63 kp. pirmininkas 
Petras Kučinskas*.

J. Podžiunas ir J. Krūminis 
nauji biznieriai atidarė valgo
mų daiktų krautuvę adresu 215 
E. 107 St.

J. Podžiunas gerai žinomas 
vietos draugijose veikėjas, turi 
daiig pasitikėjimo tarpe Rose- 
lando lietuvių. Gtero pasisekimo 
naujiems biznieriams.

Marijona ir Liudvisė Asci- 
liutės, chicagiečiams ir cicerie- 
čiams gerai žinomo Vinco As- 
cilos dukterys, atvažiavo iš Lie
tuvos. Liudvisė jau pribuvo apie 
3 mėnesiai, o Marijona dar tik 
rūgs. 30 d. Abi yra labai links
mos ir gražios panelės 
“Naujienos” surengtų 
lių kontestą, tai esu tikras 
panelės* Asciliutės laimėtų 
mas

Iš tikrų šaltinių teko patir 
ti, kad chicagifcčių.mėgiamiau 
šieji artistai- 
J. Olšauskas 
džia Chicagą ir 
liems mėnesiams 
t i jas gastrolėms.

P-as J. Olšauskas apleidžia 
Chicagą ryto, o p. Vanagaitis- 
“Margutis” išvažiuoja ateinan
tį penktadienį.

Ateinantį ketvirtadienį, pas
kutinį kartą prieš išvažiuojant, 
p. Vanagaitis’ žada dar per ra- 
dijušą padainuoti ir palinks
minti chicagiečius.

Artistai“ žada duoti koncertą 
ateinantį šeštadienį Dayton, 
Ohio. Gi ateinantį sekmadienį, 
t. y. spalių (Oct.) 12 dieną duo
da spektaklį Clevelande, O.

P-as Vanagaiti 
ESELA 
ir žada 
“seimo” 
darbus 
viams.

Laimingos kelionės musų my
limiems artistams ir daug ener
gijos linksminti savo dainomis 
ir muzika Amerikos lietuvius!

Rep. V.

Bijūnėlio Choro pirmos pa
mokos įvyks spalio 7 d., tai yra 
šį vakarų, 7 valandą vak. Al- 
miro Simon svetainėj, 1642 
North Hancock st. Mokytoja 
yra pakviesta Mrs. A. S. Ste
ponavičienė. Nors ponia Stepo
navičienė yra labai užimta su 
dainavimo klasėmis ir keliais 

irblų prie* | kitais chorais, bet musų pakvie-

■ Penktadienio vakare, spalio 
3 d. Tully svetainėj SLA. 63 
kp. turėjo speciali per atviru
tes kviestą narių susirinkimą.

Minimame susirinkime likos 
pašalinti nekurie kuopos valdy
bos nariai, kurie yra suspen
duoti ŠIA. centre už nenusiun- 
tima mėnesinių mokesčių, ir 
kaipo viešai išėjusieji prieš 
SLA. konstitucijoj nustatytą 
tvarką.

Pašalinti iš valdybos šie na
riai: A. Mačiukevičius iš pir
mininko, A. Kuosaitis iš nuta
rimų raštininko, M. Maciukevi-

IšMOKIT DEZAININIMĄ
IV Dezaininimas ir siuvimą, 

dresiu moka didele alga 
Jus ^kte išmokti šio ge 

yįAjMk rai apsimokančio užsiė-
M mimo i trumpa laika. Di- 

i'hH olomos išduodamos. IJa- 
lykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

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

F. Jankauskas Dr-tės L 
K. Gedimino pirmininkas 
ga jau apie 3 savaites 
jisai randasi West Side ligon

Harrison St.

Kalėdoms, Naujiems 
Metams 

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

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

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

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

STAR DUST Copyright Midwest Feature Service

SLA. 139 kp. jau pilnai su
sitvarkė pasišalinus nuo komu
nistų diktatūros. Dabar kuopoj 
jau ramu, nebėra jokių gin
čių. Su komuniistais visai ma
žai pasiliks narių; perorgani- 
zuoloj kuopoj jau- užsiregistra
vo 120 narių, o dar kiti žada 
bėgti nuo komunistų. Reiškia, 
komunistai paliks vieni su savo 
“progresistėms mamoms”.

Limą maloniai priėmė ir priža
dėjo mokinti Bijiinelio Chorą.

Ponia Steponavičiene turi 
daug patyrimo lavinti jaunuo
lius, nes jau per Jceletą metų 
nenuilstamai darbuojasi dailės 
srityje. Dabar musų pareiga 
leisti vaikučius į Bijūnėlio Cho
rą, nes jaunuoliai lavinti nuo 
pat mažumos prie mandagumo 
ir kultūros, pasidaro žmonijai 
naudingi, o mes gerai žinom 
kas yra iš tų vaikų, kurie pra
leidžia liuoslaikį gatvėse.
. Bijūnėlio Choras jau gyvuo
ja 10 metai; kaikurie Bijūnė
lio Choro auklėtiniai jau suau
go į vyrus ir merginas, ir yra 
labai malonus ir mandagus jau
nuoliai. Tad lai visi tėvai lei
džia savo jaunuolius į Chorą.

Nepamirškit šį vakarą lygiai 
7 vai. Ąlmiro Simon svetainėj, 
nes pamokos prasidės lygiai pa
skirtu laiku. B. S.

bilijonai 
Jusų 

pačių žmonių kalba 
nėra kito tioklo Hnimento, ku
ria veiktų taip ūmai, taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
PELLERIS. Jie naudoja ji nuo 
Perialimų, Skausmų, Krutinėję, 
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sąnarių, Hsinarimmų, Nu- 
simužimų, Reumatiikų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos.

Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. INKARO vaisbaaenklis 
ant pakelio yra jūsų apsaugotojo. 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
gutė yra įdedama su kiekviena 
PAIN-EXPELLERIO bonka.

Parsiduoda visose vaistinėse. 
Kaina 35 Ir 70 centų bonka, 

r.A<L RICHTER Cf CO 
MRRYANO SOUTH FIFTH 

BROOKLYN,

[Atlantic and Pacific Photo] •

Anglų dirižablio R-101 liekanos. Jis ekspliodavo prie Beavais' (Francijoj). Nelaimėj žuvo 47 žmonės

V encose (»yslos 
Išgydomos

$25.00
Gydymas vericose, tų negražiųjų 

P.ydų pagelba įčirškintų dabar 
yra pripažintas medikalės profesijos 
kaipo geriausias būdas jas gydyti.

geriausias, kadangi jis yra 
■ skausmo ir didžiosios gys- 
I negali daugiau sugryšti.

; žaizdos, skausmai, nuo- 
sutinimas išnyksta su veri- 
mis. Jums bus smagu ma- 
šios negražios gyslos išnvk- 

mos kojas švelnias ir ly-

Jos. f. Sudrik, Ine
3417-21 South Halsted Street 

Telefonas BOULEVARD 4705

■ 1

Bernard Petkas | 
Pilnas PasirinkimaM

Vyrišky papuošalų, geresnčs ru- I 
Sies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St.

Sausio 1 d., 1931
Kiekvienas “NAUJIENŲ” 
tojas gaus šią puikią ir 
“NAUJIENŲ” Metinę

DYKAI!

Lietuvių Valanda
Kas Subarą iš Stoties \VCFL 970 k. nuo 6 iki 7 vai. vakare.
Kas Ketvergą iš Stoties WHFC 1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vak.

X •1
Žemos Kainos ant Radio, Pianų, 

Skalbiamų Mašinų.

Naujas BABY
Pianas už' ..... .
Naujas RADIO ir Victrola
Kombinacija, 10 tūbų

, už ....................... $98.00
IŠMOKĖJIMAI

PAIN-EKPELLER
■ .■ r e. g. u i pat. o,k.r. •

•

A <

£

M"
• i
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Flalsted Street
Telephone Koorfevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi- 
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

SĄMOKSLININKAI NUTEISTI

Vokietijos Aukščiausias teismas pasmerkė aštūo- 
niems mėnesiams tvirtovės kalėjimo tris vokiečių kari
ninkus, apkaltintus valstybės išdavimu ir fašistų pro
pagandos skleidimu kariuomenėje.

Šis teismo nuosprendis yra reikšmingas tuo, kad 
jisai tapo padarytas po to, kai Vokietijos fašistai tu
rėjo milžinišką laimėjimą parlamento rinkimuose, su
rinkdami apie pusseptinto miliono balsų. Paminėtųjų 
trijų karininkų byloje buvo šaukiamas, kaipo liudinin
kas, net pats fašistų vadas Hitleris, kuris pasinaudojo 
ta proga parekJamuot savo partiją ir pasigirt, kad už 
trejeto metų fašizmo pritarėjai Vokietijoje gausią 
daugumą balsų rinkimuose.

Vokietijos teismas, nežiūrint to viso, pripažino fa
šistų propagandą, atkreiptą prieš demokratįnę respub
liką, neteisėta ir nuteisė karininkus, kurie ja užsiėmė, 
kaip “valstybės išdavikus”.

Iš to galima numanyt, kad Vokįetija dar nėra pa
sirengus nusilenkti fašizmui.

KANDIDATAS J MINISTERIUS

Kadangi Darbo Sekretorius Davis gavo nominaci
ją į Jungtinių Valstijų senatą Pennsylvanijoje, tai jau 
dabar yra diskusuojama, kas užims jo vietą Hooverio 
kabinete/ jeigu lapkričio mėnesį jisai bus išrinktas į 
senatą.

Tarpe kandidatų Darbo Sekretoriaus vietai yra 
minimas senosios angliakasių unijos prezidentas, John 
L. Lewis, ir vienos geležinkelių tarnautojų brolijos va
das, W. N. Doak. Labai .galimas daiktas, kad tas “dža- 
bas” teks Levvisui, ncB jisai yra žinomas, kaipo repub- 
likonų tarnas. Ir nors Lewisas yra didelis atžagarei
vis, iš kurio darbininkai negali nieko gero tikėtis, bet 
jisai gal butų mažiau kenksmingas valdžioje, ' negu 
angliakasių unijoje, kurią jisai beveik nugyvendino, 
beprezidentaudamas.

Apžvalga
-------- ------ -

SANDARIEJI V 
NUSISTATYMAS

Šiomis dienomis sukako 16 
metu nuo Amerikos Lietuvių 
Sandaros Įsikūrimo. Tąja pro
ga oficialis Sandaros laikraštis 
trumpai aprašo savo organiza
cijos atsiradimo istoriją ir iš-I 
dėsto principus, kuriais’ ji'va
dovavosi per savo 16 metų gy
vavimą. Kaipo svarbiausius 
savo nusistatymo dėsnius, 
“Sandara’’ paduoda šiuos: “Lie
tuvybė, lietuvių tautos gerbu- 
vis ir demokratybė”. *Apie pir
muoju du principu nėra kas 
daug sakyti, išimant tai, kad 
jiem trūksta aiškumo. Nes juk 
“lietuvybė” tai— pats savaime 
suprantamas dalykas kiekvie
nai lietuvių organizacijai, ne- 
išimant nė bolševikiškų; bet 
“lietuvybė” labai lengvai gali 
pavirsti šovinizmu, jeigu ji 
bus suprantama taip, kad visa, 
yra lietu viską, reikia garbinti, 
o visa, kas * priklauso kitoms 
tautoms, reikia niekinti. San
dariečiai, žinoma, taip toli nei
na, kadangi jie pripažįsta, jo- 
trei savo tautos ydos privalo 
būt kritikuojamos ir taisomos’, 

ir kartu jie neneigia geri] da
lyką, kuriuos turi kitos tau
tos (pav. demokratijos). Bet 
aukščiaus minėtas obalsis ar 
principas to1 neparodo, taigi nė
ra aiškiai atsiribota nuo nacio
nalizmo. ,

Aiškiau kalbama apie ttrečią
ją principą—demokratybę. Čia 
“Sandara” pasisako už demo
kratinį parlamentarizmą ir at-’

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, 
paštu:

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.

meta diktatūrą. Iš šito nusi
statymo išeidama, ji pasmerkia 
ir gruodžio 17 d. Lietuvos per
versmą, nors jisai buvo įvyk- 
dintas “tautos” ir “lietuvy
bės” obalsiais. Ji sako:

“Sandariečiai pasmerkė 
perversmą ir reikalavo neati
dėliojant grąžinti teisėtą de
mokratiniu parlamentarizmu 
paremtą santvarką Lietuvos 
valstybėje. Savo nusistaty
mo sandariečiai iki šiol tebe
silaiko. Bet kitaip sanda
riečiai negalėjo ir negali pa
sielgti, kuomet Sandaros pa
matiniuose principuose kuo- 
plačiausios demokratijos 
principai yra, kad sandarie
čiai neklydo tokio savo nusi
statymo laikydamiesi. Pa
starųjų keturių metų Lietu
vos gyvenimas diktatūros 
globoje įrodė, kad sandarie- 
čių, kaip kitų demokratinių 
elementų, nusistatymas prieš 
diktatūrą yra pilnai pama
tuotas.”

PRAEITIES ISTORIJA

Rašydama apie savo organi
zacijos gimimo laikus, “San
dara” betgi žymiai prąsilenkia 
su faktais.

Kaip žinoma, Am. L. T. San
daru buvo įkurta Brooklyno vi
suotino seimo metu, pasaulio 

karui prasidėjus. Ji gimė re
zultate kovos, kuri tarhe seime 
ėjo tarp socialistų ir ‘“tauti
ninkų”. Sandariečių organas 
paduoda šitokią ištraukų iš 
pirmojo steigėjų susirinkimo 
nutarimų:

“Tikslas, delei kurio kal
bamasis susirinkimas tapo 
sušauktas, buvo sekantis:

“1 dėl to, kad visuomenės 

sušaukas bepartyvis .visuoti
nas seimas pavirto į siaurai 
partyvišką (musų pabraukta. 
—“N.” Red.) kadangi ne
esant pirmiaus gerai nusta
tytų taisyklių apie rinkimą 
delegatų nuo proporcionališko 
narių skaičiaus draugijose 
ir kuopose, socialistai prisi- 
gabeno įvairiais budais su
rinktų (!—“N.” Red.) savo 
delegatų ir pasistengė pada
ryti savo didžiumą;

“2) dėlto, kad tokiu budu 
socialistai, išaiiksto suorga- 

,nizavę savo didžiumą ir nu- 
smerkę visuomenės ’ (? — 
“N.” Red.) įnešimus ir re
zoliucijas, o pervarė su savo 
balsų didžiuma siaurai-party- 
viškus įnešimus ir rezoiiuci- 
jas (musų pabrąukta. —“N.” 
Red.), tuomi labai prigavo 
visuomenę, nes iš šauktojo 
Visuotino Bepartyviško Sei
mo, pavertė j j į paprastą so
cialistų konferenciją (? — 
“N.” Red.).

“8) dėlto, kad per savo 
varžytines Seime nutęsė vi
sas tris seimo dienas ant 
partyviškų ginčų (!— “N.” 
Red.), ir užbaigus seimą pa
siliko nenutarta socialistų iš-, 
mestieji labai svarbus klau
simai, kurių visuomenė ir 
draugijos reikalavo aptarti, 

ypač, kad buvo išmestas 
ir nenutartas klausimas — 
kovojimo už Lietuvos Auto
nomiją”.
Kas čia šitoje ištraukoje yra 

pasakyta, yra netiesa!
Netiesa, kad socialistai “pri- 

sigabeno Įvairiais budais su
rinktų” delegatų tikslu sudary
ti -daugumą Visuotinam Seime. 
Socialistai ir jų pritarėjai bu
vo išrinkti į tą seimą nė kiek 
ne blogesnais budais’, kaip kiti 
delegatai. Jeigu seime susida
rė socialistų dauguma, tai tik 
dėl to, kad jiems tais laikais iš 
tiesų pritarė dauguma musų 
pažangiosios (neklerikalinės) 
visuomenės. Socialistai turėjo 
geriausią iš visų srovių orga
nizaciją, stipriausią spaudą ir 
gabausius darbuotojus kolioui- 
jose bei draugijose. Greičiaus 
galima pasakyti, kad jie savo 
jėgas nepakankamai išnaudojo, 
renkant atstovus į Visuotiną 
Seimą, negu kad jie “įvairiais 
budais” pakreipė delegatų rin
kimą savo pusėn, sufalsifikuo
jant plačiosios visuomenės nu
sistatymą. Mat, dalykas buvo 
toks, kad socialistų nuomonės 
to seimo klausimu buvo labai 
skirtingos. Dalis socialistų, va
dovaujama J. Šukio ir kitų Pil
domojo Komiteto narių ir re
miama oficialio organo “Ko
vos”, buvo priešinga dalyvavi
mui bepartyviškam, seime. Net 
kai delegatai jau buvo pradėję 
rinktis j Brooklyną, tai socia
listų “kokuse”, iš vakaro prieš 
seimą, buvo karštai ginčijama
si, eiti i seimo posėdžius, ar ne. 
Šukio-Hermano frakcija tame 
pasikalbėjime prakišo ir tuomet 
jos opozicija dalyvavimui sei
me susmuko.

Taigi socialistai ėjo į Visuo
tiną Seimą visai neprisirengę, 
ir jie buvo be galo nustebinti, 
kuomet pasirodė, kad seime jie 
turi netoli dviejų trečdalių dau
gumą!

Aiškus dalykas, kad, turėda
mi tokią daugumą, socialistai 
butų galėję paversti seimą sa
vo partine konferencija. Bet 
yra faktas, kad jie to nepada
rė. Visa, ką “Sandaros” cituo
jamoji rezoliucija pasakoja apie 
socialistų “siaurą partyviškų- 
mą”, yra grynų gryniausias 
prasimanymas. Pažiūrėkime į 
faktus.

.Suorganizuojant seimą, pir
mininku buvo išrinktas K. Gu- 
gis, socialistų pasiūlytas kan- 
didatas, o vice-pirmininku- St. 
Gegužis, tautininkų (faktinai, 
Dr. J. šliupo) kandidatas. Vie
nu iš sekretorių buvo išrinktas 
J. O. Sirvydas, irgi tautinin
kas, dagi vienas iš atžagarei 
viškiausių.

Svarbiausi seimo nutarimą! 
buvo rezoliucija Lietuvos' lai s 
vės klausimu ir įsteigimas L-?* 

tuvos šelpimo Fondo. Pirmuo
ju klausimu socialistai pasiūlė 
rezoliuciją, kurioje reikalauja
ma Lietuvai teisės spręsti savi) 
likimą. Šita rezoliucija buvo 
priimta vienbalsiąi, kas rodo, 
kad ji visiškai nebuvo party- 
viška. Nutarimas steigti fondą 
nukentėjusiai dėl karo Lietu
vai šelpti taip pat buvo priim
tas vienbalsiai. Renkant to 
fondo komitetą (iš 12 narių), 
socialistai pasiūlė iš savo pusės 
6 žmones, vadinasi, pusę, nors 
turėdami milžinišką daugumą 
delegatų seime, jie butų galėję 
visas vietas savo žmonėmis už
pildyti. Taigi ir čia socialistai 
įrodė, kad jie nori kooperuot 
su kitų srovių atstovais, o ne 
juos pavergti.

Tuo budu skilimas įvyko vi
sai ne dėl tų priežasčių, ku
rias mini “Sandaros” citata.

KODĖL TAUTININKAI 
ATSKILO

Kova Visuotinam Seime, 
Brooklyne, ėjo ne dėl to, kad 
butų buvę perdaug partyviški 
socialistai, bet dėl to, kad tam 
seimui bandė diktuoti tautinin
kų vadas, Dr. J. šliupas. Jisai i 
pareikalavo, kad seimas' pri
imtų jo, iš anksto pagamintą, 
rezoliuciją apie Lietuvos auto
nomiją. Socialistai manė, kad 
tai butų visai bereikalingas po
litinių Lietuvos reikalavimų 
susiaurinimas. Vos prasidėjus 
seimui, socialistų kalbėtojas 
pareiškė, kad, jei Didysis Ka
ras’ ilgiaus užsitęs, tai Rusijos 
carų imperija gali visai su
griūti ir Lietuvai tuomet atsi
darys proga laimėti visišką ne
priklausomybę. Todėl socialis
tai stojo už “tautos lapsispren-i 
4imą” (už metų prieš Wilsono 
paskelbtus 14 punktų!), many
dami, kad tas obalsis padengia 
visokias galimybes, kurios kil
tų ateityje: jei bus progos, 
Lietuva reikalaus nepriklauso
mybės; jei ne, tai ji pasiten
kins fedenacijos ryšių sudary
mu su Rusija; o. galutinam at
sitikime jai gal teks priimti 
autonomijos stovi. Bet šliupas 
būtinai spyrėsi, kad butų rei
kalaujama tik autonomijos ir 
nieko kito, ir jisai atsisakė 
net Įeiti j komisiją, kuriai bu
vo pavesta pagaminti bendrą 
politinę rezoliuciją.

Kada, kaip aukščiaus minė
ta, seimas vienbalsiai priėmė 
reikalavimą tautos apsispren
dimo, tai aišku, kad Šliupo 
“autonomija” nupuolė pati sa
vaime. Bet senis' tautininkų 
vadas pasijuto baisiai įžeistas 
ir tuoj aus pareiškė eisiąs lauk 
iš seimo!

Panašiai atsitiko ir su kita 
jo rezoliucija. Iš kišeniaus iš
sitraukęs raštą, kuriame buvo 
išdėstytas savotiškas’ “tautų 
sąjungos” projektas (tik su 
armija ir karo laivynu atskirų 
valstybių suvaldymui!), jisai 
tą raštą perskaitė ir pasiūlė 
seimui: “Štąi, broliai, šitą su
manymą siulau priimti.” Kada 
delegatams^ pasirodė, kad jo 
komplikuotas’ planas nėra pa
kankamai apdirbtas, ir jie, at
sisakė už jį balsuot, tai jisai 
vėl perpyko ir ėmė šaukt, kad 
sociahštai čia laiką “savo par
tijos konferenciją”.

Pagaliaus, aštriausias kon
fliktas įvyko dėl Lietuvos šel
pimo Fondo iždininko rinki
mo. Šliupas pareikalavo, kad 
iždininku butų tautininkų sro
vės žmogus, nabašnrnkas’ T. 
Paukštis. Socialistai pasiūlė 
nepartinį žmogų, aptiekininką 
p. Šidlauską iš So. Bostono. Ir 
kai Šidlauskas buvo išrinktas, 
tai tautininkų vadas pakėlė 
triukšmų, ktiltiiiciaiiuis soeialis- 
tus, kad jie norį suvartoti iž
dą savo partijai, ir t. t. Rodos, 
tą patį vakarą (tai. buvo»sei
mo pabaiga) p. šliupas surin
ko savo šalininkus Draugelio 
svetainėje Brooklyne, ir, ten 
buvo nutarta skaldyti Lietuvos 
šelpimo Fondą ir organizuot 
tautininkų partiją, Sandarą.

šitie sumanymai veikiausia 
nebūtų kilę pas Šliupo šaliniu 

kus, jeigu jie nebūtų pasitikė
ję, kad su “Tėvynės” (kurią 
redagavo p. Račkauskas) ir 
SLA. pagelba jie suvarys so
cialistus į “ožio ragą”- Iš tie
sų, Račkauskas, Gegužis ir 
Paukštis visą Susivienijimą 
įkinkė į tautininkų sukurtą 
“Globos ir Autonomijos Fon
dą”. Tam Fondui, be to, laiki
nasis bendrojo šelpimo komi
teto iždininkas, p. Paukštis, 
sauvališkai perdavė pinigus, 
kurie buvo iki seimo ir seime 
gauti. Ir prasidėjo tarpe dvie
jų organizacijų, turinčių vieno
dą tikslą, smarkios lenktynės. 
Už keleto mėnesių, tečiaus Vi
suotino Seimo išrinktasis Lie
tuvos šelpimo Fondas pasivijo 
ir pralenkė tautininkų fondą, 
ir tuo buvo jrodyta, kad to 
seimo darbus užgyrė plačioji 
visuomenė.

Tie dalykai jau dabar yra

;; E. T. A. Hoffman Vertė J. Protiškus i

j Velnio Eliksyras ;
(Tęsinys)

Užrakinau savo kambarį, kad 
kitą kartą panašaus vizito ap
sisaugočiau, ir kritau vėl į lo-

seni ir nuo to jie nepasikeis, 
ką mes apie juos šiandie rašy
sime. Bet istorijos faktai vis
gi neprivalo būt iškreipiami.

Kas dėl A. L. T. Sandaros 
įsteigimo, tai čia buvo teigia
mas reiškinys musų visuome
nės gyvenime, nes yra gerai, 
kad žmonės vienos minties' or
ganizuojasi. Bet kad šliupas 
ir jo sekėjai Didžiojo Karo 
pradžioje bandė suskaldyti Vi
suotiną Seimą ir paskui su
skaldė to seimo įsteigtą Lietu
vos Šelpimo Fandą, tai šis jų 
darbas turėjo grynai neigiamas 
pasekmes. Klausimuose, kurie 
neturėjo būt partyviški, pas 
mus dėl to skaldymo per eilę 
metų ėjo atkakli kova, ir iš to 
išsivystė kraštutinumai (saky
sim, bolševizmas pas socialis
tus) ir gavo* progos įsigalėti 
klerikalizmas.

dievobaimingų žmonių, tu drįs
ti kėsintis ant mano gyvybės, 
kurs tave išgelbėjau iš gyvulio 
padėties ir nuo amžinos pražu-

vą. Perdaug buvau prisikama
vęs, todėl bematant užmigau. 
Pabudau pasilsėjęs ir sustiprė
jęs, saulė jau spinduliavo pro 
langus. — Girininkas, kaip sa
kėsi, su sunais ir medžioklės 
bernais buvo išėjęs i girią; žy
dinti simpatinga mergaitė, gi
rininko jaunesnioji duktė, at
nešė man pusryčių, tuo tarpu 
kai vyresnioji su motina buvo 
užsiėmusios virtuvėj. Mergaitė 
mokėjo labai Žavingai nupasa
koti, kaip jie visi maloniai su
gyvena, ir tik retkarčiais atsi
tinka triukšmo, kai kunigaikš
tis atvažiuoja į girininkiją me
džioti ir šiuose namuose apsi
nakvota. — Taip praslinko po
ra valandų, atėjo vidudienis., 
pasigirdo linksmi šukavimai ir 
ragų garsai: reiškė} grižo gi
rininkas su sąyo keturiais su-, 
nais, puikiais žydinčiais jauni
kaičiais, kurių jauniausias var
gu turėjo 15 metų amžiaus; 
drauge grįžo trys medžioklės 
bernai. — Jis paklausė, kaip 
miegojau ir ar mane pirm lai
ko neprikėlė ankstybas rytme
čio triukšmas; aš nedrįsau jam 
pasakoti apie pergyventą nuo
tykį, kadangi to šiurpulingo 
vienuolio pasirodymas gyvame 
paveiksle taip buvo surištas su 
reginiu sapne, jog aš mažai 
galėjau atskirti, kur tas sap
nas perėjo į tikrąjį gyveni
mą. — \

Stalas buvo padengtas, vira
las garavo, senis nusiėmė kepu
raitę ir buvo pradėjęs melstis, 
tuo tarpu atsidarė durys, ir ka
pucinas, kuri mačiau naktį, įė
jo į vidų. Jo veide pamišimas 
buvo dingęs, bet jis išrodė la
bai niūrūs ir atkaklus. “Labai 
prašome, garbingas pone'!” pri
šaukė jam senis, —“sukalbėkite 
.gratias ir prašom su mumis j 
stalą.” —Jis apsižvalgė pykčiu 
degančiomis akimis ir sušuko 
baugiu balsu: “Kad tave kur 
šėtonas suplėšytų su tavo vi
sais garbingais ponais ir tavo 
prakeiktomis maldomis; ar ne 
tu mane prisivyliojai, norėda
mas mane padaryti tryliktuoju 
jr leisdamas šiam nepažįstamam 
žmogžudžiui nužudyti? —Ar ne 
tu mane įkišai į šią j ūpą, kad 
niekas nepažintų grafo, tavo 
pono ir valdovo? —Bet saugo
kis, prakeiktasis, mano pykčio!” 
Su šiais žodžiais vienuolis pa- 
e-riebe aut stalo stovintį sunkų 
ųsotj, ir sviecle jį i senį: sis tik 
vykusiai pasikreipęs išvengė 
smūgio, kurs butų sutriuškinęs 
jam galvą. Ąsotis atsidaužė į 
sieną ir sutrupėjo i tūkstančius 
šukelių1! Bet tuo pačiau akies 
mirksniu pasiutėlį sučiupo me
džioklės bernai ir sulaikė. “Ką!” 
sušuko girininkas, “tu nedoras, 
piktžodžiaujantis žmogau, tu 
drįsti čionai vėl su savo pasiu
tusiais užmanymais lysti prie 

si tikri vyrai, kurie gerbia gra
žų medžiokles darbą”, ištuštino 
savo taurę; mes visi pritarėm, 
ir tuo budu buvo baigti linksmi 
pietus, kurie man pagerbti buvo 
paįvairinti su vynu ir dainomis.

Senis kreipėsi į mane: “Na, 
mano pone! dabar aš numigsiu 
pusvalandį, o tada eisim į girią, 
ir ąš papasakosiu, kaip šis vie
nuolis pateko į mano namus, 
ir ką aš šiaip apie jį žinau. Tuo 
tarpu pradės brėkšti vakaras, 
tada eisim į (pastotę, kadangi, 
kaip man Pranas pasakojo, yra 
atsiradę medinių vištų. Tamsta 
ir gausi gerą šautuvą ir galėsi 
išmėginti savo laimę”. Tas daly
kas buvo man naujas. Būdamas 
dar seminaristas buvau keletą 
kartų bandęs šaudyti į taikyki į, 
bet niekuomet dar į žvėrį; dėl 
to girininko pasiūlymą prie 
miau, kurs begalo tuo apsidžiau
gė ir visu nuoširdumu, besku
bėdamas, dar lyg gulti nėjęs, 
stengėsi man prodyti reikalin- 
giausiuosius šaudymo dėsnius.

Užsikabinau šautuvą ir me
džiokles krepšį, ir taip su giri
ninku ištraukiau į girią, čia 
jis pradėjo apie keistąjį vie
nuoli šitokią istoriją.

Ateinantį vudenį bus jau du 
metai, kai mano bernai girioj 
gana dažnai pradėjo girdėti 
kokį tai baisų staugimą, kurs 
nors visai nebuvo panašus i 
žmogaus balsą, tečiau, kaip 
Pranas, jauniausias mano pri
imtas mokinys, tikrino, paėjo 
iš žmogaus gerklės. Praną kaip 
matyt tas staugiantis vaiduok
lis mėgo ypatingai erzinti, nes 
kuomet šis nueidavo į pastotę, 
tai pasigirdęs visai arti jo 
staugimas išbaidydavo žvėris, 
ir pagaliau jis, norėdamas tai
kyti į žvėrį, pamatydavo iš
šokant iš krūmo gauruotą keis
tą gyvybę, kuri sutrukdydavo 
jo šūvį. Pranas turėjo pilną 
galvą įvairiausių medžiotojų 
legendų apie baidymus Vr vai
duoklius, kaip jam jo tėvas, 
senas medžiotojas, buvo pripa
sakojęs, ir jis buvo linkęs tą 
būtybę laikyti pačiu šėtonu; 
norinčiu pakenkti jo medžioklei 
arba ir jį patį kur uors nuvy- 
lioti. Kiti#bernai, net mano su
nai, kuriems taip pat buvo te
kę su ta baidykle susidurti, 
pagaliau Pranui pritarė. Man 
rūpėjo surasti to dalyko pėd
sakus, kadangi aš visa tai lai
kiau “laisvųjų šaulių” gudrybe, 
išbaidyti nuo pastotės mano 
medžiotojus. —

Aš įsakiau savo sunams ir 
bernui tą būtybę, kai ji vėl pa
sirodys, pašaukti, ir jei ji ne
sustotų arba nenorėtų pasiaiš
kinti, tai, einant medžiotojų 
teise, be tolimesnių ceremonijų 
šauti į ją. — Pranui vėl teko 
būti pirmajam, kuriam pasto
tėj toji baidyklė pastojo kelią. 
Jis pašaukė ją, imdamas šau
tuvą prie akies, būtybė šoko Į 
krumus. Pranas norėjo ją pa
šauti, bet šovinys’ neužsidegė, 
ir jis persigandęs atbėgo prie 
kitų, kurie gana toli nuo jo 
stovėjo, įsitikinęs, kad tai bu
vo pats šėtonas, išbaidęs jam 
žvėris ir užkerėjęs šautuvą, 
nes istikrųjų nuo to laiko, kai 
tas vaiduoklis pradėjo jį per
sekioti, jis nebegalėjo taip ge
rai pataikyki i žvėrį, kaip ki
tą kartą. Gandas apie vaidini- 
mosi miške išsiplėtė, ir jau bu
vo pasakojama kaime, kaip šė
tonas pastojęs Pranui kelią ir 
jam pasiūlęs užburtų kulkų ir 
dar;. kitokios nesąmonės. — Aš 
nusprendžiau tam nelabumui 
padaryti galą ir baidyklę, ku
ri man pačiam dar nė sykio ne
pasipainiojo, pradėti sekti tose 
vietose, kur ji mėgdavo pasi
rodyti. Ilgų laiką man nesise
kė ; pą^ęaliau, vienų rrtiglotą 
lapkričio vakarą stovint kaip 
tik toje vietoj, kur pirmą kar
tą pamatė baidyklę, kaž kas 
visai arti manęs sušnarėjo.

(Bus daugiau)*

ties? Lauk jį į bokštą”.—
Vienuolis puolė ant kelių, 

kaukdamas meldė pasigailėti, 
bet senis tarę: “Tu privalai ei
ti į bokštą ir neišdrįsk grei
čiau čionai pasirodyti, kol aš 
nebusiu įsitikinęs, kad tu esi 
atsisakęs nuo tave apj akinusio 
šėtono, kitaip turėsi mirti”. 
Vienuolis lyg -beviltingame mir
ties nusiminime paleido rėkti, 
bet medžioklės bernai išvilko jį 
lauk ir grįžę pranešė, kad vie
nuolis lyg tik įėjęs į bokštą tuo
jau pasidaręs ramesnis. Kristi- 
joiias, kurs jį saugojo, pasako
jęs, kad vienuolis visą* preitą 
naktį brazdėjęs namų korido
riuose ir maž daug pradėjus 
aušti šaukęs: *‘Duok man dar 
to vyno, ir aš tau visiškai pasi
duosiu; dar vyno, dar vyno!” 
Be to Kristijonui tikrai rodęsi, 
kad vienuolis lyg girtas šlitinia
vęs, nors jis negalįs suprasti 
kokiu budu tas vienuolis galėjo 
prigauti tokio stipraus svaigi
nančio gėrimo. —

Čia aš nebeišlaikiau nepapa
sakojęs viso pergyvento nuoty
kio ir nepamiršau papasakoti 
apie jo ištuštintą pintinę bonką. 
“Ei, tai yra blogai”, tarė giri
ninkas, “bet Tamsta ipatyti esi 
drąsus vyras, kitas butų iš bai
mės numiręs”.

Girininkas pasakoja Meder- 
dui, kaip jis atrodo girioj pa- 
mišusį vienuolį ir priglaudė sa
vo namuose.

Paprašiau jo smulkiau papa
sakoti, kame dalykas yra su tuo 
bepročiu vienuoliu. “Ak”, atsa
kė, senis, “tai yra ilga prieti- 
kinga istorija, panašios pasakos 
nedera prie stalo. Jau gana 
blogas reikalas, kad mus tas 
šlykštus žmogus savo niekingu 
elgesiu taip sutrukdė kaip tik 
tuo metu, kada mes, ką mums 
Dievas teikėsi dovanoti, sma
giai ir draugingai norėjom pra
dėti ragauti; bet dabar tik pra
šau valgyti”. Jis vėl nusiėmė 
kepuraitę, labai dievobaimingai 
ir maldingai sukalbėjo gratias, 
ir linksmai smagiai bešneku
čiuodami pavalgėme žemietiš- 
kus, maistingus ir gardžius pie
tus. Svečiui pagerbti senis liepė 
atnešti gero vyno, kurį jis pat- 
riachaliniu papročiu iš gražios 
taurės užgėrė į mano sveikatą. 
Stalas tuo tarpu buvo nuimtas, 
medžioklės bernai nusiėmę nuo 
sienos porą ragų ir sutrimita
vo medžiotojų dainų. —Antrų 

pakartojant mergaitės dai- 

nuodamos pradęjo pritarti, ir 
paskutinę stropą kartu su jomis 
choru kartojo visi keturi giri
ninko sunai. —Mano krūtinė 
stebėtinu budu išsiskėtė: labai 
senai širdy bebuvau taip gerai 
jautęsis, kaip dabar tarpo tų 
paprastų dievotų žmonių. Pa
dainuota keletą malonių skam
bių dainelių. Pagaliau senis at

istotojo ir taręs:-“Tegyvuoja vi

ATeJO “Kultūros” No.
8. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kas daryti jei kamba
rių nešildo

Sveik, departmeritas skelbia, 
kad ateinant šaltesniam orai 
gana daug nusiskundimų gau
nama iš miesto dalių, j pietus 
nuo 35 st. ir į šiaurę n no Di- 
vision st. ir Western avė. Pa
sirodo, kad tose vietose gyventi 
daugiausia čiagimiai tikri ame
rikonai.

Miesto dalyse, kur gyvena 
ateiviai, vokiečiai, bohemai, 
skandinavai, lenkai, lietuviai, 
ten namai apšildomi pačių gy
ventojų, daugiausia pečiais ir 
tiek, kiek jie patys nori, tad ir 
skundų iš tų vietų veik nėra.

Bet jei ir lietuviams tenka 
gyventi apartmentiniuose na
muose, kur šiluma yra duoda
ma paties apartmento, čia pa
aiškinama, kiek būtinai turi bū
ti šilumos: Apie 6:30 vai. ry
to turi būti 60°; apie 7:30 vai. 
65° ir nuo 8:30 ryto ligi 10:30 
vai. vakaro turi būti nemažiau 
68 šilumos.

Kur tiek šilumos neduoda, 
galima pasiskųsti Health De- 
partmentui, tel. Randolph 8000, 

>Extensions 255, 256, 257, 258, 
259 arba 260. Už nedavimų pa
kankamai šilumos baudžiama 
nuo $25 ligi $200.

Balsuotojai, prižiūrėki 
te savo teises

šiemet rinkimdi ypatingai iš
kelia reikalų susirūpinti^ar Cbi- 
cagos gyventojai išsirinks do- 
resnius valdininkus ir nusiva
lys gengių diktatūros. Tas ypa
tingai priklauso nuo pačių pi
liečių ir balsuotojų. Juo labiau 
bus prižiūrimas rinkimų teisė
tumas, juo daugiau patys pilie
čiai kontroliuos rinkikų sąrašus 
ir pačius rinkimus, juo dau
giau apgins savo teises.

Apskrities teisėjas Edmund 
Jarecki paskelbė, kad greitu lai
ku bus išstatyti viešumon bal
savimų vietose (preci liktuose) 
balsuotojų surašai, kad patys 
balsuotojai galėtų patikrinti, ar 
j sąrašus yra įtraukti visi tei
sėti balsuotojai ir ar sąrašuo
se nėra neteisėtų vardų. Ra
dus neteisėtą balsuotoją įtrauk
tą i sąrašus, prašom tuojau 
pranešti savo precinktų teisė
jams arba klerkams arba Board 
of Election Commissioners, tel. 
Franklin 4500.

Garsinkitės ‘N-nose’

DVIEJŲ 
AŠMENŲ BRITVĄ 

(Senąjį ir naująjį modeli)
Geresne Britva

—arba pinigai grąžinami

1 00 5flc■ už dešimti už penkes 
Garantuotos

PROBAK CORPORATION
DMVO O» 

AuloStrop Sofoty Co, Ine, N. Y. C

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.'

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų.
Pardavinėjamas aptiekose.

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

L,dla E. Pinkhatn MediuineCo. 
Lyno, Man.

For COLDS, COUGHS 
Sore lliroat, uiuacular rheu- 
matic acheg& paine,apply Mua- 
terole, thc "counter-irritant”

AT ALL DHUGGtSTS

(Pacific and Atlantic Photo]

Vokietija.— Princas Leopold 
Maximilian, kuriom vadovau
jant laike pasaulinio karo vo
kiečių armijos užėmė Varšuva. 
Rugsėjo 28 d. jis mirė turėda
mas 84 metus.

Referendumas dėl mo
terų j teisėjus

Balsuok už moteris 
kviečia W ome n s 

Assoeiation

į juries, 
Bar

Lapkričio-November I d., 
1930 m. Illinois valstijos bal
suotojams bus patiekta nubal
suoti tokie du pasiūlymai:
Shall an Act to amend | 
“An Act to authorize j 
judges of courts of | YES . 
record to apęint jury | 
commissioners and pres- 
cribing their povvers and J______ Į____
duties" providing for Į 
preparations by the jury Į 
commisions of jury' j NO 
lists of both sexes be 
adopted? |į , L
and

Shall an Act to amend Į 
“Ao Act concerning j 
jurors. and to repeal | YES Į 
certain aers therein 1 
nained." providing that | 
women legal voters shall Į 
aave the right to serve | 
on juries and for cer- j 
tain exemptions from 1 NO 
jury service, be ad- | | •
opted? J, , „ J.......

Jei tie Diliai praeis, tada 
moterys, priklausančios nuo 
tokių pat išimčių kaip ir vy
rai, bus pakviestos į jury tar
nybą, išskiriant jtsatymų nu
matomus atsitikimus, kur 
“moterys, kurios yra nėščios 
ir kurios aktyviai užsiima su 
mažais vaikais, ligoniais, palie
gėliais arba seniais” nėra 
kviečiamos. \

Ar nori tinkamesnės teisė
tumo administracijos Illinois 
valstijoj? Jei taip tai abie
juose pasiulvmuose balsuok 
“Ves” (Taip).

Pasižymėkite svarbią 
progą

Tarptautinė Socialistų šventė 
Chioagoje

Young Peoples Socialist Lea- 
gue of Chicago, sumanė -su
traukti naujas ir jaunas pajė
gas iš visų tautų i bendrą so- 
cialį veikimą, kaip kad yra bu
vę prieš keletą metų. Tam tik
slui gruodžio 7 d.v sekmadie
ni, Labui' Lyceum, prie Kedzie 
ir Ogden avenues rengiamas 
milžiniškas vakaras su progra
ma kuri tęsis nuo 2 valandos 
popietų ligi pusiaunakčio.

Bus vaidinama Upton Sin
clair radikalė piešė “The Ma- 
chine”, po to bus keletos cho
rų bandžių dainos, orkestrus at

WISSIG,
Pasauliniam* kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UžSISENfeJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciallškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdic 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5'8 vąk. Nedėliomis nuo 10 tyt. iki 1 v. 
4200 West 26 St., kampas Keelėr Are., Tel. Crawford 5573

liks rinktinius muzikos gaba
lus. Lošėjai bus Jugoslavų So
cialistų Federacijos Kliubo No. 
1 nariai. Vakare bus draugiš
ki šokiai erdvose Lyceum sa
lėse., Visa programa kainuos tik 
25c. Organizacijos ir atskiri 
asmens kviečiami pradėti už
sisakymus adresu: Festival 
Committee, Y. P. S. L., 2653 
W. Washington Blvd.

Chicagos Lenkai prote
stuoja prieš Hearstą

-.....\———
Vakar, Ashland Auditorium, 

susirinkę atstovai nuo bene 21 
lenkiškų organizacijų iš viso 
Cook County, skaičiuj apie 1,- 
500, pasakė karštų protesto kal
bų ir priėmė protesto rezoliu
cija prieš pakvietimą Hearsto 
būti Chicago miesto garbės sve
čiu ateinantį ketvirtadięnj, lai
ke Chicago Day.

Suminėti Hearsto visi “nuo
pelnai”, kaip jis visą laiką ne
santaiką ir intrigas tarpe Ame
rikos ir Europos kėlė, bet tik
roji protesto priežastis ta, kad 
Hearstas užtaria vokiečių na
cionalistus ir varo propagan
dą už Versalės taikos revizijų, 
kas, žinoma, gresia Lenkijos 
sienoms.

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

VINCENTAS AUGUSTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 5 dieną, 3:30 valandą ry
to. 1930 m., sulaukęs 3 3 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Tytavėnų parap., Kaimalės kai
me. Amerikoj išgyveno 19 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime seserį 
Eleonorą ir švogerj Stanislovą Iva- 
naičius. du anukus — Bronislo
vą ir Stanislovą, 4Į11 pusbrolius — 
Joną Meškauską ir Petrą Augustį 
ir gimines, o Lietuvoj motiną 
Petronėlę, seserį Oną, brolį My
kolą ir gimines^. Kūnas pašarvo
tas, randasi 2501 W. 4 6th St.

Laidotuvės įvyks seredoj, spa
lio 8 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Augusto 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Sesuo, Svogeris, Anūkai, 
Pusbroliai ir Giminės.

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

KAZIMIERAS PARSIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 5 dieną, 6:15 valandą va
kare. 1930 m.. sulaukęs 4 1 me
tų amžiaus, gimęs Kražių pajap.,
Raseinių apskr., Levoniškių vien- | 
kiemy. Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nuliudi- I 
mc moterį Aleną, du pusbroliu— 
Stanislovą ir Aleksandrą, du švo- 
gerlus-----Dionizą Troy, Anta
ną Stankų, dvi švogerkas ---- Evą i
Troy. KoStanciją Stankienę; Lie- ’ 
tuvoj brolį Pranciškų, dvi sese
ris — Butkienę ir špukienę. Ku- Į 
nas pašarvotas, randasi 654 5 So. j 
Talman Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, spa- Į 
lio 9 dieną. 8:30 vai. ryte iš I 
namų į Gimimo Panelės Šv. pa- 1 
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 1 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į ■ 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Parsio 1 
giminės, draugai ir pažįstami esat : 
nuoširdžiai - kviečiami dalyvauti ; 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. | 

Nuliūdę liekame.
Moteris, Pusbroliai, Švogeriai, ■ 
Švogerkos ir Giminūs.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Buy gloves with what 
it savas

NCra reikalo mokfiti 60c ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
kofielę. Listerlne Tooth Pante, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupanti 
$3. už kuriuos galite nusipirk
ti pirfttinaites ar ką kitą.

. Lambert Pharmacal Co.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

 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.

S. D. LACHAVKH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.
Tel. Roosevek 2515 arba 2516

2314 W. 28rd PL; Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. .Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

. . ___ _ __ _

IGN. L 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. RADZIUS
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. Vietory 4088

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

J. F. Eudeikis Komp.
- PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 /

SKYRIUS
1410 So.‘49th Ctt, Cicero

‘ Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. BlvJ. 3201

ŠAME PRlct
FOR O VE R 7 

40 YE ARS
2; ouncer for iįcents

pure
If>BAKINC 
flvrowDER
erricient

DOUBLE ACTINC
MILLIOM5 OF POVNDf UfEO B V 

OUR GOVERNMENT

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massag*, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, \kuris esti 

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

Kainos .pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
-------O-------

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ. SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETBIST
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. Davidonis,M. D
4910 So. Michigan Avenue

TH. Kenvvood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

T«ltfonas Republic 7868

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Atenue 
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. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 South Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai 

PRANEŠIMAS 
DR. M. T. STRIKOL 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

A. M^)NTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4 983 
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

\ Telefonas Boulevard 1939 ,

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Vlrrlnia 0030 
Rez. Tel. Ven Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos JI ryto Iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedfiliotn nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Slde 
8413 Franglin Blvd. 

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kaziauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 75$9 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė i naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

M.

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAMN
4631 South Ashland Avenue

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

7 ik. 8 vii Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Tclephoue Plaza 3202

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
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:3 0 po piet

Telefonas Canal 0464

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 3lst Street

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

- - ...... .. N ' -

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbotn St., Room .1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street,
Room 1701 Tel. Randolph 6331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S’. Halsted St. tel. Victery D562

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Titan, Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios ▼.

Phone Frank in 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki I vai. kortuose — nuo 3 iki
52 E. 107th St.
kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

222J West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

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

Ofiso Tel. Central 2978
Naigų Tel. Hyde Pafk 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais 2151 W. 2'2nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
——o-----

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
38 SO. DEARBORN STREET 

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez, 6515 So. Roikvvell St. 
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Juozo Babravičiaus 
atsisveikinimas

Sekmadienio vakarą 8th Street 
teatre įvyko koncertas, kokių, 
matyt, nebegreit Chicago betu
rės. Tai buvo musų didžiojo 
dainininko .Juozo Babravičiaus 
atsisveikinimo koncertas.

Svečių susirinko visi tie, ku
rie tikrą dainos mehą myli. Tie
sa, neperdaugiausia tokių tėra, 
tačiau sulyginant buvo nemažas 
būrelis.

Labai turtingą programą iš 
rinktinių lietuviškų ir svetimų 
kompozitorių p. Babravičius at
liko su retu jausmu. Ką galė
jome daugiau padaryti, kai tik 
karštais plojimais reikšti musų 
apleidžiančiam dainiui jausmus, 
kurie žodžiais nepasakomi. Be
pig jam dainuoti Mamytę bran
gią, Tėvų žemė mylimoji, Kar
velėli mylimasis, kada jis pats 
su dusia, kurni ir jauna žmona 
ten skrenda, bet klausytojams 
širdį graudeno atsiminimas, kad 
negreit, negreit tas balsas mums 
beskambės...

Daug tūkstančių chicagiečių 
ramiai pasiliko namie. Kas 
jiems tikras menas, kuomet “fo- 
nių” yra. Bet tam būreliui, su
sirinkusiam į 8th Street teatrą 
tai buvo jaudinantis koncertas.

Ponui Babravičiui padėjo pro- , 
gramoj ponia Biežienė ir p-lė ; 
Saboniu te.

r.d'R'.Jc, šp.'lio '.»-------—
tuvių pereitą mėnesį kiek nu
džiugino: keletą dešimčių atlei
stų darbininkų sugrąžinta at
gal. Visi tikėjosi, kad visur pa
gerės, bet i^ėjo atbulai, ir jau 
vėl pradėjo atleidinėti. Eina 
gandai, kad bus paleista apie 
pora tūkstančių darbininkų, ir 
bus nustatyta likusiems dirbti 
po 5 dienas savaitėj, po 8 vai. 
per dieną. Tai geriausia unija

steigtų Lietuvoj, Joniškyje, 
knygyną. Tas yra geras klau
simas ir be atidėjimo reikia 
juo pradėti rūpintis, nes da
bar oras atvėso ir visi turės 
parankaus 
Tad ir aš 
tariu tam 
siu knygų 
žinau, kad 
daug gerų 
galima sudaryti skaitlingą kny-ląr ne? žmonės aimanuoja, kad 
gynelį. Taip gi nevienas prisi
dės ir su doleriais, nes jie yra 
geri Tėvynės mylėtojai. .Jie ge
rai atsimena tėvelio ir močiu
tės pasakytus žodžius jiems tė
vynę apleidžiant: “Neužmirš
kit tėvų, brolių, seserų ir tėvy
nės Lietuvos“.

Taigi atsiminę tuos žodžius, 
steigkimc Jonišky gražų kny
gyną, kur musų broliai ir se
serys galės šviestis, žinot, kad 
jiems ten yra sunku, trūksta 
litų; matot, kokie jų laikraš
čiai, visai mažyčiai sulyginus 
su musų amerikietiškais, tik 
trečdalis, ir žinutės labai trum- 

kurių paskutinė buvo . v. . .1 Taipgi as patarčiau prie kny
gyno pasiųsti ir laikraščių, to
kių kur daugiausia turi žinių. 
Tai mano nuomonė “Naujie
nos“. Knygų dabar yra daug 
ir pigios, galima pirkti už pu
sę kainos, ir už kokį $100 do- 

Iš Joniškiečių L. K.l“»tl »"™'“„„5 X 
Kliubo kruskime, kad ligi pavasario,
-----------  prieš Sekmines, kada Joniškie- 

Sumanymas steigti knygyną čiai seni ir jauni susirenka į 
Jonišky--savo Joniškį, pamatytų nuo sa-

------- *— vo brolių ir seserų amerikiečių 
Prieš kurį laiką •* tilpo “Nau- įsteigtą dovaną.

j ienose“ p. R. š. pakeltas klau- ’ Joniškietis. |
simas, kad Joniškiečių Labda
rybės ir Kultūros KJiubas į-

Tikėdamas, kad dar ne pa
skutinis žodis dėl p. Babravi
čiaus atsisveikinimo koncerto, 
tuo tarpu tiek. Js.

Birutės pasirodymas
Vakar, sekmadienio vakarą, 

Lietuvių Auditorium buvo Keis
tučio Kliubo vakaras, kur vi
są programą išpildė Dainos ir 
Muzikos Draugija Birutė. Bi
rutės Choras, vadovaujamas 
naujo vedėjo p. Jozavito, pro
gramą atidarė Lietuvos himnu 
ir keliomis ■ dainomis: Atsisvei- 

Ikinimas su giria, Tas ne bro
lis ir kt. Antrą programos da
li atliko artistas p. Juozas Ol
šauskas, naujai prisidėjęs prie 
Birutės;
ponia Gapšienė, soprano, Sara- 
sevičius, tenoras ir p-lės Stra- 
domskaitė ir Misevičiutė, due
tas. Be to kelis dalykus pa
skambino su piano pats vedė
jas p. Jozavitas.

Programą užbaigė vėl visas 
Birutės choras su (keliomis dai
nomis, 
Vilnius.

Birutės pasirodymas svečiams 
padarė gero įspūdžio. Svečių va
kare buvo gana nemažai.

Nereporteris.

Jakavieius baritonas,

MADOS MADOS MADOS

2620 — Paprasta bet praktiška rudeninė sunknelė. Tinka iš bile kokios 
vienos spalvos materijos. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 
per krutinę.

2504 — Augusią! moterei suknelė. Ypatingai tokiai kuri nori išrodyti 
laiba ir augšta. . Siūdinti galima iš bile kokios materijos. Sukirptos mieros 
36, 38. 40, 42. 44 ir 46 colių per krutinę.

3410 ’— Mažutei mergaitei praktiška suknelė su kelnaitėm. Gera dėvėti na
mie ir prie žaidimo. Sukirptos mieros 2, 4 ir 6 metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo varda, pavarde 
ir adrese. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti)

Naujienų: Pattem Dept., 1739
So. Halsted St., Chicago,. HL

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.
čiaidedu 15 centu ir prašau at

siusti man pavyzdi No___ _____
Mieros ...... —...... .... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestan ir valst.)
•• 'a •< •■■■ '

na— r ni.iMMan ■ rnn-in ifi

laiko pasidarbuoti, 
kaip Joniškietis pri- 
reikahii ir paaukau
si! visa penkine. Aš 
pas Joniškiečius yra 
knygų, iš kurių bus

North Side

bus per žiemų, nes žiemos me
tu visuomet dar sunkiau.' Visi 
skundžias ant blogų laikų,* bet 
dar ne visiems jie yra blogi, 
ir kitiems vargu kada bus: Vie
ni bodavo j a ir badauja, o ki
ti švaistosi ir lėbauja, ir taip 
jau bus kol’tik visa dabartinė 
tvarka persitvarkys iš kapita
listiškos į darbininkišką.

“N.” Rašėjas.

pietus duoti, ir kaip prie to 
prisirengti. S. Misiūnas papra
šoma kad jisai paaiškintų, nes 
S. Misiūnas pereitais metais 
daug dirbo surengime pietų, ku
riuos Roselandiečiai prieglaudoj 
buvo surengę. - ,

Po visapusiško apkalbėjimo 
nutarta prieglaudoj duoti gerus 
lietuviškus pietus. J. Gedimi
nas apsiima kaipo vyriausia ko
misijos narys rūpintis visu su
rengimu, prigelbstint kitiems.

Kam laikas ir sąlygos pave-l 
lys spalio 26 d., j

sąlygos pave-| 1
galės ateito,! .CLASSIFIED ADS.

kyti į Oak Forest prieglaudą, į f. . . J
išgirsti gerą muzikali programų 
ir apžiūrėti prieglaudą. N.

Roseland
Pietjus Oak prieglaudos 

seneliams

Roselando ir VVest Pullmario 
Draugijos duos pietus Oak For
est prieglaudoje esantiems lie
tuviams spalio (October) 26 d., 
1:30 po pietų. Laike pietų bus 
muzikalia programas.

» »\ »
Spalio 2 d. Strumilos svetai

nėj Roselando ir West Pull- 
mano draugijos laikė bendrą 
susirinkimą. Susirinkimą atida
rė ir susirinkimui pirmininkavo 
J. Gcdeminas, raštininkas A. 
Draugelis. Susirinkime dalyva
vo daug draugijų atstovų.

Pirmiausiai buvo išklausytaS 
raportas iš buvusio pikniko rug- 
piučio 31 d., kuris buvo reng
tas bendrai, naudai prieglau
dos. V. Prušinskas išdavė ra
portą kaipo pikniko komisijos 
paryš pažymėdamas, kad pik
nikas davė pelno už $127.00.

Komisijos raportas priimtas. 
J. Gediminas praneša, kad ji
sai keletą sykių buvo nuvazia-

Iš kažin kokio Paryžiaus 
kampo išsivysto pasaulio mados. 
Turbut tenai ir surprais parės 
prasidėjo. Bet pastaroji mada, 
kaip ir koki epidemija, siau
čia didžiausius žemės plotus. I VęS į Qak Forest prieglaudą 
Jau senai kaip ji Chicagojc lan- Lr susjUtręs us prieglaudos val- 
džioja iš vienos kolonijos į ki- (jeĮ surengimo prieglaudoj 
tą, bet tik dabar ji užpuolė esantiems lietuviams pietų spa- 

? lio 26 d. 1:30 vai. po pietų.
įvyko net j Gedimino raportas priim- 
Viena bu-Įįas> ]7jna apkalbėjimas, kokie

Northside.
Pereitą šeštadienį 

trys surprais purės, 
vo rengiama Grakauskams; ki
ta buvo apvaikščiojimui p-lės 
Elenos Grigaičiutės dviejų me-1 o , . - {
tų atvažiavimo iš Lietuvos. KUdenine # Ekskursija J 
Trečios parės “kaltininkai“ Ii- Liietlivą.
kO neSUZinoti, bet yra dar yd“ spalio 11 dieną. Švedų Amerikos Li- 
ties kad reporterių intuicija jas nijos naujų motarlaivių M. S. 
ar ankščiau ar vėliau Suras KUNGSHOLM išplaukia lietuvių eks-ar auKsciau ai venaiy suras. kufsija { Lietuv?. per musų nuosaVą

Keista kad ko žmonės mažiau uostą KLAIPĖDĄ. šios ekskursijos 
turi darbo, mažiau pinigų, to p- J- v Adomaftis. Li«UvoS

daugiau Žmones leidžia tuos išbuvęs apie tris mėnesius Ąmerikoj 
brangius pinigus dėl tokių da- sošta Lietuvon. . . . \ .
, _ . . . . Vv Kviečiamas L. L. A. A. A. pirminiu*lykų kaip surprais parių. Dau- ko sutiko imti dalyvumo ir vadovauti 
gelis vaikučių šiomis dienomis š*OJ cksk«rs*j°j- Kam teks keliauti sy-

. , . .v kiu su p. Adomaičiu, tam ištikrųjų teksnegauna pieno; tėvai lietui i 1S prOgOS pasinaudoti kelionės malonumais, 
ko duonos nusipirkti. Kodėl Palydomas yra susipažinęs su , Lietuvos 
iiprrm niekad npronffin stirnraiJgyvcnimu visaPusiškai gcrai- teiks ke‘ Jiems mtKas nerengia SUipiaiS iiaujantjems žinių bei patarimų, kurie 
parių? Kodėl jų niekas nešei- yra reikalinga žinoti Amerikos lietuviui 
pia, nelinksmina? . jo apdgrvenimui Lie.uvoj. Wp tai:

. ūkio, pramones ir t. p. sakose. Kad
Tegul gyvuoja surprais pa- nepadarytumem tų klaidų, kurios jau 

rėš! Bet tegul dauginasi jos ir ka?.aisc..buvo daromos per šalies sąlygų 

tegul jos lanko tuos žmones, Si ekskursija tame garbinga, kad jds 
kuriems jos reikalingos. dalyviai suspės parvikti į iškilmingiau*

. . . šią Vytauto Didžiojo iškilmių di^ną, Madųi Gaudytojas. Į Kaune spalio 27 d. Tad visi kurie 
manote šį rudenį aplankyti Lietuvą ar 
joję apsigyventi, važiuokime rudenine 
ekskursija spalio 11 dieną, su p. J. V. 
Adomaičiu priešaky. -— Turistas. 1Cicero

Smulkios žinutės KAD PAAKSTINTI APETITĄ 
TIKTAI SUTVARKYKITE 

VIDURIUSJau senai berašiau apie ligo
nius, būtent, ant 48 Ct. dabar
tiniu laiku ligoniai beveik O.K. i j<a(ja tik" dienos pabaiga 
žinoma, susirgti, ypač augės- raiHja jus |)e ūpo; valgis jus 
niam žmogui, tai labai lengva, ncvįiįoja įr nesivir^kina; kva- 
bet pasveikti nebe taip jau len- pas yra prastas; liežuvis pa- 
gva- , . . _ . _ dengtas, tiktai sukramtykite

Ponia, Deveikienė jau, du mė- saidaįnę tabletę prieš gulant.
nėšiai kaip po operacijos, bet 
vis dar sukrypusi vaikšto, o 
panelės Balčiūnaitė, Kutaitė ir 
čekatauskaitė jau sveikos ir šo
kinėja. Tai mat ką daro jau
nystė.

Bet netrūksta ir naujų ligo
nių: Panelė Kieliutė jau sveik
sta iš po operacijos. Vėliausiai, 
pereitą savaitę padaryta opera
cija poniai Tumavičienei (gali 
bladder), randasi šv. Onos ligo
ninėje, room 447. Lankytojai 
jau įleidžiami. Visiems sergan
tiems linkiu geros sveikatos ir 
kuogreičiausia pasveikti.

Westem Electric Co. viena 
iš didžiausių tos apylinkės dirb-

Rytoj jus busite naujas žmo
gus’

Cascaret saldainis kiekvie
ną laiką ‘pašalina aitrumą, 
gasus, galvos skaudėjimą, Pa
aštrina apetitą. Pagelbsti virš
kinimui. Paąkstina vidurius.

Cascarets yra padaryti iš 
cascara, kuri, kaip sako au
toritetai, tikrai sustiprina vi
durių muskulus. Taigi imki
te šias skanias tabletas taip 
tankiai kaip jus norite; ir 
liuosai duokite jas vaikams. 
Visos aptiekus parduoda Cas
carets už dešimtuką, ir jokis 
dolerio preparatas negali 
likti geresnio darbo.

(Angarsinimae)

at-

šia gaspadinė, jai prigelbės ki
tos moterys. M. .Pavilonis ir 
A. Draugelis rūpinsis surengi
mu muzikališko-*programo lai
ke pietų.

Jei kas norėtų pinigiškai pri
sidėti prie labdaringo darbo, ga
li atsikreipti prie rengimo ko
misijos, J. Gedimino, 141 W. 
103 pi. ir F. Puckorienės, 10831 
Edbrookė avė.

ATMINK SAVO
NAUDAI, '

*kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

PRANEŠIMAI CLASSIFIED ADS

Personai
As m e n ų Ieško

IEŠKAU Mikolo Gerulaičio, iš Ve- 
lionos parap.. Kauno rėd. Girdėjau, 
gyvenąs apie Bostoną. Jis pats ar kas 
žinote, malonėkite pranešti, busiu dėkin
ga. Ieško buv. Antanina Dameikiutė. 
Rašykite: A. A. Gūdis, R. 1, Box 78, 
Rhinelander, Wis.

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino ar
ba našlio nejaunesnio 40 metų am
žiaus. Turi turėti pastovų darbą ir 
būti šios šalies pilietis. Nereikalingi 
nesikreipkite. Kreipkitės laiškais.

ONA KNABIKAS.
3210 So. Halsted St.

Situation VVanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų, dirbsiu 
už valgi ir kambarį, turiu metų vaiką. 
Telefonuokit Yards 4395.

IEŠKAU bile kokio darbo, esu jani- 
torius, vedęs ir turiu žmoną Ir 5 vai
kus, 
ros. 
būti 
35th

Nedirbu jau nuo pradžios vasa- 
Sunku gyvenp. Gal kam galiu 

naudingas -— atsiliepkite 93 5 W. 
PI., 1 lubos užpakalyj.

Naujienų S pulkas Serija 31 prasideda 
su pradžia spalio mėnesiu. Naujienų 
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
kant po 25c savaitėje, gausite $100.00.

Mokant 
$400.00.

Mokant
$1000.00.

Klesa C
kant po 50c savaitėje, gausite $100.00, 
po $2.50 savaitėje gausite $500.00, 
po $5.00 savaitėje, gaubite $1000.00.

Dėkite pinigus į spulkas, nes yra 
saugiausia vieta ir moka didelius nuo
šimčius.

$1.00 savaitėje, gausite

$2.50 savaitėje, gausite

per 3 metus, 6 mėn. mo-

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks antradieny, 
spalio 7 d., 8 vai. vakare, Mark Wlųte 
Square Parko svetainėj, ant 29tos ir 
S. Halsted St. Malonėkite visi atsilanky
ti, nes 
baliaus ir turim svarbių reikalų aptar

ti.

turesirne darbininkus išrinkti dėl

A. Zalagėnas, prot. rašt.

SLA.- 226 kuopa laikys savo susirin
kimą a'ntradieny, spalio 7 d., 7:30 vai. 
vak., Association Hali svetainėje, 2150 
West North Avė. Visi nariai, pravalo
te atsilankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. — Valdyba.

Bridgeport. — Draugystės Saldžiausios 
Širdies V. Jėzaus susirinkimas įvyks ant- 
radeiny, spalio 7 d., 7:30 vai. vakare, 
Auditorijos svetainėj, 3133 S. Halsted 
St. Malonėsit visi nariai laiku susi
rinkti, nes yra svarbių reikalų aptari
mui, taipgi koncertas spalio 12, 1930 
ir komisija konstitucijos darymo atneš 
projektą, kuris yra svarbus kiekvienam.

— Valdyba.

Noriu Atkreipti Auto
mobilistu Atidą

Educational
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia

žiemos šalčiams, 
ant 
ne- 
iš- 
ge-

Artinantis 
jeigu autas netvarkoj, tai 
kelio pasidaro labai daug 
smagumų. To visko norint 
vengti, reikia kreiptis pas
rą, sąžiningą ir patyrusį me
chaniką. Vienas iš jų randasi 
White Sox Motor Sales, kuris 
jums patarnaus bile kada — 
dieną ar naktį, tik pašaukit 

Boulevard 8642
J. MENZORUS

610 W. 35th St.'

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE, 

672 West Madison Street.

REIKALINGA jauna mergina arba 
moteris prie namų darbo.

3600 Lowe Avė.

infor-

Business Service 
Biznio PatarnayiinaM______

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam Ir 
Dekoruojam

8147 S. Halsted St
Victory 7261, Rei. Hemlock 1292

Boulevard 6520 Rea. Yardg 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimai

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Phone Republlc 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. 
5 201 W. Grand Av., tel. Berkshire 1321 
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10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMF.RS

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

išradi*PATENTAI, copyrights - 
mai visokios rųšies. 
/ B. PELECHOWICZ, 
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

SKOLINAM PINIGUS 
Paskola Suteikiama į 24 vai. .

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

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avenue

Tel. Grovehill 1038

Bpedallataa gydyme chronlikų ir nauju li
gi). J 61 luti negalėjo jntnia išgydyti, ateilanr 
kyklt paa mane. Mano pilnaa llegraanilnavi- 
<naa atidengs Juaų tikra liga ir jei a* apai- 
imaiu jua gydyti, sveikata juma augryl. Ei
kit paa tikrą specialistą, kuria neklaus juaų 
kur ir kas juma skauda, bet pats pasakys

galutino tAeiriamlna^mo—kaa Jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

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

lioi nuo in ryto iki 1 po pieta
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PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

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

REIKALINGA užtikima mergaitė 
apie 25 m. amžiaus abelnam namų dar
bui, geras namas. 6801 So. Oakley Avė. 
Prospect 5615.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai 

TURIME PARDUOTI TUOJAUS
Gražus Freize Seklyčios Setas, tikro 

riešuto miegamojo ir valgomojo setai, 
3 Wilton kaurai, lempos ir viskas kita 
mano gražiame 4 kambarių apartmente. 
Vartoti ne daugiau kaip 3 mėnesai. 
Ateikite tuojaus adresu

3040 W. 62nd Street

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 

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

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

Tel. Roosevelt 8577

RENDON šviesus kambarys be val
gio, karštu vandeniu šildomas.

1617 So. Union Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GERA delicatessen ir grosernė 
parsiduoda pigiai, gera vieta. Trys 
kambariai pagyvenimui. 7156 So. 
Ashland Avė.

PARSIDUODA bučerne ir gro- 
serne, gerai įrengta, parsiduoda pi
giai. 5630 So. Kedzie Avė.

^PARSIDUODA ar išsimaino 
moderniška bučerne ant lotų, 
bungalovv ar 2 flatų; biznis iš
dirbtas, fikčeriai importuoti iš 
Klaipėdos, kaina labai prieina
mu Nepraleiskite progos.

4059 Archer Avė.

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

PARDAVIMUI restoranas, greitai iš 
priežasties nesutikimo. Privačiai šei
mynai geriausia proga uždirbti pinigus. 
Kreipkitės 8 vai. vak. 74 27 S. Western 
Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

• Farms For Sale
Ukiaf Pardavimui

FARMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 

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

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

Victory 4898

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 
mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

80 AKERIŲ farma, gera žemė, 
geros triobos, 2 akeriai sodno 
nuo miesto, cash <$6500. Pusę 
keti, likusius išmokėti per 10 
tų. ’ Arba mainysiu j Chicagos 
pertę. 2252 W. Ainslie St.

2% 
jnio- 
me- 
pra-

ir

PaskoloB suteikiama vi viena diena 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.*0
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuoiimtis mokamas ant neiSmokčtoi 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Real Estate For Sale 
Natnai-žemė Pardaviniūi

PauT M. Smith & Čo.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

NAUJAS mūrinis namas, 5 kamba
rių, miegamieji porčiai, ąžuolu trimuo- 
tas, karštu vandeniu šildomas. Atdara 
vakarais iki 8:30 vąl. 59th Court ir 
34 gatvė, Cicero.

PARDAVIMUI 93 1-933 W. 18th 
Place su vieno augšto mūriniu namu. 
Duokit pasiūlymą. Tel. Monroe 0660

PARDAVIMUI biznio propertė, sto
ras su pagyvenimu, basementu ir 2 ka
rų garadžiunti. Pardavimo priežastis, 
nesusipratimai šeimynoj. Atiduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.

4613 S /.Whipple St.

■ t


