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Kancleriaus Brueningo 
vyriausybė išsilaikė

Reichstagas 82 balsų dauguma pareiškė 
pasitikėjimą - Penkiolika komunistų 
fašistų-monarchistų įneštų nepasitikė 
jimo rezoliucijų atmesta

BERLYNAS, spal. 19.—Triuk
šmingame ir ilgame — ketu- 
rioliką valandų besitęsusiame 
— reichstago posėdy kancle- 
riaus Brueningo .vyriausybė at
laikė fašistų, komunistų ir na
cionalistų puolimus ir išėjo nu
galėtoja, gavus daugumos par
lamento pasitikėjimą.

Opozicinių partijų įnešti pa
siūlymai pareikšti vyriausybei 
nepasitikėjimą — o tų pasiū
lymų buvo dagi penkiolika — 
buvo valdžios partijų pasiūly
ta visi vienu kartu atmesti ir, 
balsuojant, buvo atmesti 
balsų prieš 236, vadinas, 
balsų dauguma.

Po to reichstagas nutarė
sėdžius atidėti iki gruodžio 
mėn. 3 dienos.

Be atmetimo penkiolikos ne
pasitikėjimo pasiūlymų, reich
stagas dar aprobavo 530 mili-
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Baudžiamosios lenkų 
ekspedicijos žiauru
mai rytų Galicijoje

Lenkų kareiviai muša ukrainie
čius, plėšia jų turtą, uždari
nėja mokyklas; 200,000 uk
rainiečių areštuota

kores-

tapo pasių- 
“tvarkai ir 
nes, pasak

New Yorko Tribūne 
pondentas praneša apie lenkų 
vyriausybės pasiųstos į rytų 
Galiciją baudžiamosios ekspedi
cijos žiaurumus, kokių, sako 
korespondentas, Europa seniai 
nėra mačius.

Lenkų kareiviai 
sti į rytų Galiciją 
ramumui” įsteigti,
lenkų, to ukrainiečių krašto val
stiečiai pastaruoju laiku ėmę 
terorizuoti lenkų gyventojus.

Lenkai kaltina ukrainiečius, 
kad jie slaptomis organizuoją 
revoliuciją tikslu atplėšti rytų 
Galiciją nuo Lenkijos ir su
jungti ją su tikrąją Ukraina, 
kuri dabar įeina į sovietų re
spublikų sąjungą. Rytų Galici
jos ukrainiečiai, sako lenkai, 
ėmę deginti lenkų dvarus, na
mus ir naikinti visokį turtą.

N- Y. Tribūne koresponden
tas, kuris, pabuvojęs rytų Ga
licijoje, dabar atvyko į Berly
ną, sako, kad lenkų kareiviai, 
pasiųsti ukrainiečių malšinti, 
nedaro skirtumo tarp kaltų ir 
nekaltų. Jie plaka ukrainiečių 
ūkininkus bizūnais, drasko jų 
namus, sistematiškai naikina 
jų turtą, uždarinėja jų moky
klas, piešia jų kooperatyvus, 
naikina jų knygynus ir žagina 
ukrainiečių moteris ir mergi
nas.

Lvove, vyriausiame Galicįį^ 
mieste, korespondentas sakosi 
turėjęs pasikalbėjimą su ukrai
niečių vyskupu šeptickiu. Vy
skupas šeptickis ką tik buvęs 
sugrįžęs iš Varšuvos, kur jis 
važinėjęs protestuoti Pilsudskio 
vyriausybei prieš pasibaisėtinus 
kareivių žiaurumus su ukrai
niečiais. Vyskupas šeptickis pa
pasakojęs korespondentui, kad 
nuo laiko, kai lenkų kareiviai 
pradėjo baudžiamąją kampaniją

jonų markių užsienių paskolą, 
paliko galioj prezidento Hin- 
denburgo paskelbtus liepos 26 
dieną dekretus, suteikiančius 
kancleriui Brueningui diktato
riškos galios, ir atmetė pasiū
lymus paliauti reparacijų mo
kėjimą einant Yloungo planu ir 
peržiūrėti Versalės sutartį.

Vyriausybė išėjo laimėtoja 
tik dėlto, kad socialdemokra
tai, kurie šiaip yra jos prie
šai, šį kartą savo 143 balsais 
ją parėmė kovoje prieš jung
tinius respublikos priešus — 
fašistus, monarchistus ir 
munistus.

Prieš posėdžio uždarymo 
buvo priimtas įstatymas, 
riuo suteikiama amnestija 
siems politiniams kaliniams, iš
skiriant tuos, kurie yra nuteis
ti už pasikėsinimus prieš vy
riausybės narius.

Chicago, III. Pirmadienis, Spalių-October 20 d., 12B0

Garsus “Hooverio Viešbutis” Chicagoje
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rytų Galicijoje, ligšiol tame 
krašte buvę suimta apie 200 
tūkstančių ukrainiečių. Jų tar
pe yra suimti dvidešimt šeši 
buvę ukrainiečių atstovai Len
kijos seime. Baratkevičiuose vie
nas ukrainiečių kunigas buvęs 
lenkų kareivių mirtinai užplak
tas. Ukrainiečiai verčiami šauk
ti: “Tegyvuoja lenkų Žečpospo
lita [respublika] I” ir “Valio 
maršalas Pilsudskis!” Lenkų 
kareiviai pliekia ukrainiečių 
valstiečius su tokiu žiaurumu, 
kaip kad kita syk darydavo ca
ro kazokai. Jiems kertama nuo 
60 iki 90 kirčių per pliką nu
garą, iki plakamasis pasilieka’ 
be sąmonės.

Atvykę į kurį ukrainiečių 
kaimą, lenkų kareiviai ima sau 
visokius maisto produktus — 
sviestą, kiaušinius, mėsą, duo
ną, daržoves — nieko už tai 
nemokėdami, o paskui pradeda 
egzekucijas — plakimą kaimie
čių ir jų mantos plėšimą ir 
trobų deginimą. ,

Rytų Galicija yra grynai uk
rainiečių kraštas, ir pastaruo
ju laiku pasireiškė ten rimtų 
neramumų prieš lenkus. Per 
kelis paskutinius mėnesius, pa
sak korespondento, buvo sude
ginta apie 200 lenkų nuosavy
bių, daugiausia apie Tarnopo- 
lį, Stanislavovą ir Lvovą. Del 
tų gaisrų lenkai kaltina ukrai
niečių nacionalistus.

Lenkijos ribose gyvena pus
penkto milijono ukrainiečių, to 
skaičiaus trys milijonai jų gy
vena rytų Galicijoje. Jie jau
čiasi labai nuskausti tuo, kad 
Tautų Sąjunga prižadėjo rytų 
Galicijai autonomiją Lenkų re
spublikos ribose, bet tas priža
dėjimas pasiliko tuščias.

Vokiečių aeroplanas 
D0-X skris i Ameriką

FRIEDRICHSHAFENAS, Vo- 
kietija, spalių 19. — Praneša, 
kad milžiniškas vokiečių aero
planas D0-X pradžioje lapkri
čio mėnesio išskris pjrmon sa
vo kelionėn per Atlanto van
denyną į New Yorką. Be laik
raštininkų, jokių kitų privati
nių pasažierių aeroplanas neim
siąs.

Os

Vac. Biržiška patvirtin
tas ordinarniu pro

fesorium
KAUNAS. — Prezidentas 

Smetona antrą kartą peržiūrė
jęs universiteto pasiūlymą, Vac. 
Biržišką patvirtino ordinariniu 
profesorium.

Prof. Vacį. Biržiška dabar 
pasiliks ir universiteto biblio
tekos vedėju. Kitų nepatvirtin
tų tvirtinimo klausimas dar 
svarstomas.

Sliesoraitis iš ištrėmi
mo perkeltas į kalėpimą

Busiąs miestų ir mies 
telių sąjungos suva

žiavimas
KAUNAS. — Miestų ir mie

stelių sąjungos valdyba sąryšy 
su savivaldybių įstatymo suma
nymu, norinti spalių mėn. šauk
ti miestų ir miestelių sąjungos 
atstovų suvažiavimą.

Dėl duonos kainu su
mažinimo susirinkimas

(TRIBŪNE Photo) v <•

Chicagos Michigan Avenue patiltė, kurią suvargę bedarbiai ir benamiai vartoja dabar kaip 
prieglaudos ir nakvynes vietą. Susinešti seni laikraščiai vartojami “patalui” ir “kurui”. Tą 
patiltę bedarbiai vadina savo “Hooverio viešbučiu”.

KAUNAS. — Ekscentriška
sis “Geležinio Vilko” veikėjas 
ir buv. “Tautos Kelio” redak
torius Algirdas Sliesoraitis ank
sčiau buvo 'ištremtas, b šiomis 
dienomis padėtas į Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimą.

Tragedija prie Mąsčio 
ežero

Revoliucininkai kon 
troliuoja 12 Brazili

jos valstijų
PORTO ALEGRE, Brazilija, 

spal. 19. — Revoliucininkų va
das Ptolemeu Assis Brazil pa
siuntė lederalinėms jėgoms Flo- 
rianapoly, Santa Catharina val
stijos sostinėj, ultimatumą, rei
kalaudamas, kad tuojau pasi
duotų, kitaip miestas busiąs 
bombarduojamas. 1

Florianapolis yra 40,000 gy
ventojų miestas ir viena svar
biausių federalinių jėgų bazių.

Be ofensivo prieš Floriana- 
polį ir Sao Paulo, sukilėliai pra
dėjo kampaniją prieš visus svar 
blausius federalinius apsaugos 
punktus centralinėj ir pietų 
Brazilijoj.

Revoliucininkai dabar, jų pa
čių pranešimais, kontroliuoja 
šias Brazilijos valstijas: Maran- 
hao, Piauhy, Ceara, Rio Gran
de do Norte, Parahyba, Per- 
nambuco, Alagoas, Sergipe, Mi
nas Geraes, Parana, Santa Ca
tharina ir Rio Grande do Sul.

Dr. Getulio Vargas, Rio 
Grande do Sul prezidentas, da
bar tapo vyriausiuoju revoliu
cininkų judėjimo vadu.

Plėšikai pabėgo su ban
ko $10,000 pinigų

ST. LOUIS, Mo., spal. 19— 
Du ginkluoti plėšikai vakar puo
lė Brentwood priemiesčio ban
ką ir pabėgo su $10,000.

Balkanų kraštų žemės 
ūkio konferencija

BUCHARESTAS, Rumanija, 
spalių 19. — Vakar čia pra
sidėjo šešių Balkanų ir pietų 
rytų Europos valstybių žemės 
ūkio konferencija.

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

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau; vidutiniai vakarų krypties 
vėjai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 33° F.

šiandie saulė teka 6:07, lei
džiasi 5:03. Mėnuo teka 4:30 
ryto.

Darbo pasauly
1,200 geležinkelio šapų darbi

ninkų gavo darbo

SPRINGFIELD, Mo., spal. 19 
— Frisco geležinkelių sistemos 
dirbtuvės, kurios čia nuo rug
sėjo 22 dienos buvo uždarytos, 
dabar vėl' pradėjo dirbti. 1,200 
darbininkų, kurie buvo išmesti 
iš darbo, grįžo į dirbtuves.
New Yorke sustreikavo 3,000 

kuro išvežiotojų

NEW YORKAS, spal. 19. — 
International Fuel Handlers uni
ja paskelbė streiką, reikalau
dama savo nariams didesnių al
gų, pusantra tiek mokesčio už 
viršlaikį ir vienos, dienos poil
sio savaitėje. Darbą metė 3,000 
kuro vežiotojų.

Woodcock atšaukė 
ankietą prohibici

jos klausimu
WASI-IINGT()NAS, spal. 19.

— Prohibicijos < 
Woodcock, <

New Yorkas skiria 
milijoną dolerių be

darbiams šelpti
NEW YOiRKAS, spal. 19. - 

Sąmatų komisija j ateinančių 
1931 metų miesto biudžetą įdė
jo ..$1,000,000 sumą, skiriamą 
bedarbiams šelpti.

Brazilijos vyriausy
bė skelbiasi laimėjus 

prieš sukilėlius
Federalinė kariuomenė atėmus 

iš revoliucininkų šešis mies
tus; Pernambuko uostas už
blokuotas

SAO PAULO, Brazilija, spal. 
19. — Oficialus federalinės vy
riausybės komunikatas skelbia, 
kad federalinė kariuomenė pa
ėmus šešis nedidelius miestus 
pietų vakarų sukilusios Minas 
Geraes valstijos daly. Paimti iš

Prohibicijos direktorius sukilėlių miestai yia: Muzam- 
Woodcock, grįžęs iš inspekci- bi’dio, Monte Santo, Tionąuei- 
jos kelionės po vidurinių vaka- ras» ^am Successo, Arcebargo
rų valstijas, netikėtai atšaukė 
spaudos ankietą prohibicijos 
klausimu.

Prieš kelias dienas jis buvo 
išsiuntinėjęs laiškus 3,000 laik
raščių redaktorių visame kraš
te, prašydamas kiekvieną jų pa
sisakyti, ar jis pritaria 18-tam 
amendmentui i? Volsteado ak
tui, ar priešingas, ar ncitra- 
lus.

Woodcock pasisakė ankietą 
atšaukiąs dėlto, kad “žmonės 
gali klaidingai ją suprasti.”

ir Caracol.
Tas pats komunikatas sako, 

kad sukilėlių įsiveržimai į Es- 
pirito Santo valstiją tapę at
mušti ir jų jėgos nuvytos at
gal.

Federalinio laivyno eskadra 
įsteigė blokadą prieš Pernam
buko 
vai į

Telšiuose rugsėjo 1 d. pusę 
dvyliktos valandos vakaro Ra
seinių rinktinės šaulys Utakis 
Antanas peršovė panelę Opul- 
skytę Petrę ir po to pats nu
sišovė.

Utakis Antanas yra kilęs iš 
Raseinių apskr. Aytavėnų valse. 
Ramoniškių kaimo ir tik nese
nai atvyko į Telšius ir ėmė 
dirbti prie melioracijų darbų, 
kaip dešimtininkas. Telšiuose 
jis susipažino su Opulskyte Pe
tre, kurią įsimylėjo. Opulskytė 
turėjo dar kitą garbintoją; ku
riam buvo palanki. Utakį ėmė 
kankinti pavydas ir jis kartą 
net grąsinęs nušauti savo kon
kurentą.

Rugsėjo 1 d. vakare jis su 
keliais draugais atėjo pas Opul- 
skytę, kuri gyveno su savo mo
tina ir seserim Masčio gatvėj, 
prie pat ežero. Ten jis ėmė 
vėl reikalauti, kad Opulskytė 
sutiktų už jo , ištekėti. Gavęs 
neigiamą atsakymą, jis griebė
si revolverio ir peršovė savo 
mylimąją, o kitu šuviu pats 
nusišovė. Utakis liko negyvas 
vietoj, o Opulskytė buvo nuga
benta į ligoninę. Jai peršauta 
skrandis ir žarnos. Gyvybei 
gręsia pavojus.

KAUNAS. — Rugsėjo 25 d. 
miesto valdyba buvo sukvietus 
duonkepius ir malūnų savinin
kus pasitarti, ar negalima bu
tų dar papiginti baltos ir juo
dos duonos kainą, atsižiūrint į 
grudų atpigimą. Buvo pasiūly
ta nustatyti kainą iki ’ 30 cen
tų kilogramui už juodą duoną, 
kuri šiandien pardavinėjama po 
35 centus. Krautuvininkai ir 
duonkepiai, kaip žinoma, pasi
sakė prieš.

Miesto burmistras J. Vileišis 
pažadėjo dar sykį sukviesti at
stovus, patikrinus duonkepių 
išdėstytus davinius.

Straipsnis apie Lietuvą 
anglų spaudoje

Įtakingas anglų savaitinis fi
nansinis ir prekybinis žurnalas 
“The Statist” š. m. rugpiučio 
mėh. 2 dien. patalpino ilgą 
straipsnį apie Lietuvos preky
bą, pramonę ir transportą, šia
me straipsny smulkiai aprašo
ma kokios prekės ir iš kokių 
valstybių daugiausia įvežama 
bei į kokias valstybes daugiau
sia išvežama: apie atskiras pra
monės šakas; apie statybą; 
apie gelžkelių pajamas bei iš
laidas ir .apie 
veikimą.

Šis žurnalas 
straipsnį buvo
Lietuvos finansus ir kreditą.

Klaipėdos uosto

šiemet irgi ilgą 
patalpinęs apie

Paskendo jurininkas 
lietuvis

uostą. Joki prekybos lai- 
uostą neįsileidžiami.

i

Del liūčių Meksikoje ki
lo potvyniai

z

Dvi komunistų mokyto
jos turės 3 mėnesius 

kalėti

Dar apie baltgvardie- 
čių gen. Kutepovo 

žuvimą

ELMIRA, N. Y., spal- 19.— 
Dvi komunistės, komunistų vai
kų stovyklos Van Ettene pri
žiūrėtojos, kurios praeitą rug
pjūčio mėnesį buvo suimtos, 
turės sėdėti po 90 dienų kalė
jime ir 
baudos, 
mesta.

KAUNAS. — Užsienių reika
lų ministerija praneša, kad Jo
nas Sedvilas, gimęs 1871 m. 
gegužės 4 d. Basliuose (gal Ra
seiniuose), tarnaudamas pečku- 
riu Belgijos laive “Estella”, 
1929 m. rugsėjo 11 d. pasken
do, kalbamajam laivui pasken
dus. Jo giminės prašomi kreip
tis į užsienių reikalų ministeri
ją, nes galėtų gauti iš atitin
kamų Belgijos įstaigų pensiją.

Paleido kalinius

pasimokėti po $50 pa
jų apeliacija tapo at-

PARYŽIUS, spal. 19. — E. 
V. Dumbadze, buvęs sovietų 
slaptosios žvalgybos narys, sa
ko, kad gen. Kutepovas, rusų 
carininkų vadas, miręs Pary
žiuje nuo <per didelės dozos 
chloroformo.

Dumbadze sako, kad vienas 
sovietų agentas, Fechner var
du,! prisipažinęs Berlyne, kad 
jis padėjęs Kutepovą įvylioti į 
automobilį Paryžiuje ir nuga
benti į vienus namus. Kutepo
vas manęs, kad jis esąs draugų 
namuose, bet čia buvęs jo ga
las. Kutepovo kūnas buvęs su
dėtas į dėžę ir su diplomati
niais antspaudais išgabentas į 
Rusiją.

MEKSIKOS MIESTAS, spal. 
19. — Praneša, kad dėl smar
kių liūčių Chiapas valstijoj ki
lo potvyniai. Susisiekimas ge
ležinkeliais sutrukdytas. Kai ku
rios Monterey miesto dalys 
vandens užlietos ir gyventojai 
buvo priversti išsikraustyti.

Meksikos maištininkų 
banda pasigrobė miestą

Kingsford - Smith at 
skrido i Australiją

MEKSIKOS MIESTAS, spal. 
19. — Į ,San Cristobalą, Chia
pas valstiją, skubotai siunčia
ma kariuomenės dalis kovai su 
maištininkų banda. Maištinin
kai, kaip praneša, pagrobę Co- 
mitaną, 10,000 gyventojų mie
stą.

KAUNAS. — Iš Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo Preziden
to Smetonos aktu paleista Gnie- 
dovas Petras, komunistas, baus
tas 12 m.; Kazlauskas VI., pleč- 
kaitininkas, baustas 15 m., ir 
Marcinkevičius Jonas, baustas 
15 m., Lazdynas Ben. baustas 
10 m-, Sadauskas St. baustas 
ligi gyvos galvos.

PORT DARWIN, Australija, 
spal. 19. — Lakūnas Charles 
Kingsford-Smith atskrido į Čia 
šiandie kaip 2:26 po pietų. Sa
vo kelionę iš Anglijos j Austra
liją aeroplanu Southern Cross 
Jr. jis atliko per 10^2 dienų 
— 'penkioms dienoms greičiau, 
negu tatai padafė lakūnas Bert 
Hinkler.

Jaunas lakūnas žuvo 
aeroplanui nukritus

TACOMA, Wash., spal. 19,— 
Jo aeroplanui nukritus iš 80 
pėdų augštumos, užsimušė čia 
jaunas lakūnas Chester Cozine. 
Jis ką tik buvo pakilęs į orą.

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 tek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.

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

Kas garsinasi "Naujienose”, 
tas visuomet turi naudos.

i
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NAUJIENOS

Aplankius Lietuvą
rašiau “Naujie- 

kaip aš, kanadietis, nu- 
aplankyti savo gimtąją 
Tad nebekartosiu to, 
kartą rašiau.

Jau kartą 
r.oms”, 
tariau 
šalelę, 
ką jau

Parvykęs į Lietuvą, aš apsi
stojau pas savo sesutę, kuri 
gyvena Gaidžiunų kaime, Ute
nos apskrityj. Tai Teklė Gurk- 
šnienė. Per. tiek metų nesima
tę! Dvidešimt septyni metai 
—tai ne juokai. Iš akių net 
ašaros pradėjo bėgti.

Girdai, kad atvažiavo ameri
konai, greit pasklido po visą 
apielinkę. Tuoj susirinko kai
mynai ir pažįstami pasitikti 
mus ir palinkėti visokių gery
bių bei linksmai laiką praleisti 
Lietuvos žemelėj. Sesute tuoj 
pavaišino skaniais valgiais.

Po kelių dienų ^večiavimosi 
nuvykau į Untulgės kaimą pas 
savo pusbrolį Albertą Musteikį 
Tai mano gimtinis 
Stoviu ir pasijudinti 
Širdį tarsi 
spaudžia.

\ tai mano 1 

čia seniai 
būdamas ? 
greit bėga, 
įvyko! Ir 
tas. Praūžė 
pėdsakus paliko...

Ir abeinai visas kaimas ge-i 
rokai persimainęs. Išvažiuoda
ma patikau apie 60 gerų drau
gų ir pažįstamų, s i kuriais kar
tu žaidžiau ir kartu gyvulius 
ganiau. O kur jie dabar? Dau
guma jų guli jau šaltoje žeme
lėj. Pasiliko vos dvylika. Va
dinasi, mirtis nesnaudžia.

Priėmė 
Visi toki 
kad man

Užsimokėjome po vientj 
į Kauną pribuvome va- 
Apsistojome “Rūtos” 

Dvi lovos per die- 
Viešbutis

Patarnavimas

kiemas! 
negalia, 

su replėmis 
Manau sau, nejaugi 
tėvelių namas! Ai 
aš bėginėjau vaiku 
Kaip tas laikas 

Ir kiek permainų 
tas kiemas, ir ne 

1 karo audra ir savo

kas

manė 
geri, toki 
trūksta 
aprašyti.

tikrai šauniai, 
nuoširdus, 
net žodžių 
Kiekvieną

naujoj vietoj pasdiena vis 
geraširdžius kaimynus. ,

Sulaukę sekmadienio, išvy
kom į Vaješiškį į Šv. Onos at
laidus. Matyti, Vaješiškio pa- 
rapijonai pasiturinčiai gyvena, 
nes puikiais arkliais suvažiavo. 

/ svietelio to tiek daug prisi
rinko, kad ne tik 
nebuvo galima įtilpti, 
šventoriuj ankšta pasidarė.

Sekamą sekmadieni nuvyko
me į Tauragnus, kur taip pat 
buvo atlaidai. Susitinku ten 
savo seną pažįstamą p. Gineitį, 
kuris tuoj užsiprašė pas save į 

geras ir 
pavyzdingas lietuvis. Jis savo 
vaikučius labai puikini išauklė 
jo. Jie labai tinkamai moka su 
žmonėmis apsieiti. P-nas Gi
neitis išvedžiojo po savo ūkį ir 
parodė, kaip viskas ten yra 
tvarkoma. Reikia pasakyti,

smagu su jais buvo* skirtis. 
Spaudėme rankas ir vis kartojo
me “sudieu”! Likite sveiki sa
vo gimtinėj šalelėj, o aš vėl ke
liauju už jurų-marių. Gal ir vėl 
pasitaikys proga jus aplankyti, 
gal ir vėl pasimatysime...

Iš Daugelių sėdome į auto
busą.
dolerį, 
kare.
viešbuty j. 
ną kainavo 12 litų, 
labai švarus.
mandagus. Pietus buvo galima 
gauti už du litu.

Kaune išviso išbuvome sep
tynias dienas. Miestas pusėti
nai persimainęs, —daug naujų 
namų pastatyta, daug stato
ma. Gatves gana švarios. Žmo
nės mandagus. įvairiose įstai
gose valdininkai irgi perdaug 
nesipučia. Jaunimas po gatves 
nesidaužo, kaip Kanadoj arba 
Jungtinėse Valstijose,

Kaune begyvendami, žinoma, 
pasistengėme susipažinti su jo 
įdomybėmis. Pirmiausiai nuvy
kome į Karo Muziejų. Ten be
būnant visokios mintys skver
bėsi į galvą. Ar seniai čia 
Lietuva vargo po svetimu jun
gu? Ar čia seniai caro žan
darai persekiojo žmones už 
skaitymą lietuviškų maldakny
gių? Bet atbudo liaudis ir 
nutrenkė į šalį svetimųjų jun
gą. Dabar mes laisvi, esame 
nepriklausomi. Bet ta nepri
klausomybė buvo nupirkta ga
na brangia kaina. Kai kuriems 
teko net jsavo gyvastį prarasti. 
Tiems karžygiams, kurie nesi
gailėjo savo gyvasties, kad tik 
r ietuva butų laisva, dabar prie 
Karo Muziejaus yra pastatytas 
iš mažų 
minklas.
atminties 
laikomos 
jos.
širdį,
tai matant.
z Paskui aplankiau universite

tą, zoologijos ir prekių, muzie
jus, čiurlionies galeriją. Visur 
yra įdomių dalykų pamatyti.

Birštonas nėra labai

akmenų
Kiekvieną

pagerbimui 
tam tikros

Reikia turėti
kad nesusijaūdinus visą

didelis pa-*
dieną jų

yra at- 
ceremoni- 
akmenirię

bažnyčion
alc ir t°li nuo Kauno, tai ir ten už-

svečius. Gineitis yi 
lietuvis

nc-

nu-

rai vedamas. Na, o mus pi 
sinti, tai p. Ginietis tikrai 
sigailėjo. t

Trečią savaitę leidžiant, 
tariau aplankyti Ežerėlius,
sitailė turgaus diena. Sviete
lio privažiavo pusėtinai daug. 
Tačiau įspūdis pasiliko nekoks. 
Ežcrėniškįai kažkodėl daugiau
siai lenkiškai arba rusiškai kal-

I.
Iš Ežerėnų nuvykaus pas An

taną Tireiką. Tai buvęs ame
rikietis. Iš Amerikos jis grį
žo prieš kokius penkerius me
tus ir nusipirko labai gražų 
dvaro centrą. Ypač puikus so
das, kur auga jauni vaisiniai 
medeliai. Turiu pasakyti, kad 
amerikiečiai, kurie turi keletą 
tūkstančių susitaupę, Lietuvoj 
gali gana gražiai gyventi. 
Jiems bent nereikės kas rytą 
anksti keltis ir gyventi pagal 
dirbtuvės švilpuką. Nereikės 
jiems taip pat lenktis prieš- bo
sus.

Paskui nutraukiau į Paberžę 
aplankyti savo pusbrolį Povi
lą Petroką. Jis irgi priėmė 
kuogeriausiai. Paviešėjau ke
lias dienas, —ir vis dar neno
rėjo išleisti. Labai ačiū už 
tokį nuoširdumą ir gerą į mus 
atsinešimą. *

Rugpiučio 19 d. išvykome į 
Kauną. Mus palydėti susirin
ko daugybe žmonių, —kaimynų 
ir nažistamii. Graudu ir ne-

sukome, 
mi savo 
gražumu, 
daug žmonių 
yra didelės maudynės.
smagu čia pasimaudyti ir pasi
vilioti po smiltyną. Birštone 
gal ne vienas pasitaiso ir at
gauna prarastą sveikatą. Prie 
pat Birštono randasi du kalnai. 
Iš vieno jų bėga suros vanduo. 
Tą vandenį žmonės leidžia į 
butelius ir vežasi namo, 
sako, kad vanduo 
sveikas. Gaila, kad 
pusėtinai lietingas 
neturėjome progos 
gamtos gražybių.

Iš Birštono autobusu už ke
turis litus ir vėl parvežė j 
Kauną. Dabar pasiryžau aplan
kyti visas bažnyčias. Pasirodė-, 
kad Kaune jų yra net dvylika) 
Ir visos jos neblogai atrodo, 
žodžiu, Kaunas daro visai ki
tokį įspūdį nei prieš keletą de- 

tvarkosi ir

'as kurortas pasižy- 
nepaprastu gamtos 

Vasaros laiku į čia 
suvažiuoja, nes 

Tikrai

sėtkų metų. Vis 
darosi gražesnis.

Rugpiučio 26 ’ d.
Kauną ir išvykau į

Jie 
esąs labai 

pasitaikė 
oras, tai 
apžiūrėti

apleidau 
mano žmo

nos tėviškę. Sustojau Baisoga
los stoty j. Stoty j musų jau 
laukė Edvardas Urbanavičius. 
Susėdome visi į brikelį ir ark
liais važiavome apie 23 kilo
metrus, kol pasiekėme Daugž- 
nojų kaimą, kur gyvena Urba
navičius. Na, 4r prasidėjo vai
šės. Stalus apkrovė įvairiais 
valgiais ir gėrimais. Nors čia ir 
labai malonu buvo, vienok rei
kėjo rūpintis ir apie tolimesnę 
kelionę. Beje, . besisvečiuoda
mas aplankiau artimiausius 
miestelius. Javai visur gražus. 
Ūkininkai džiaugiasi, — bado 
jiems kęsti tikrai nereikės. 
Visa būda lik tame, kad kainos 
ūkio produktams labai žemos.

Paviešėję tris dienas,* mes 
išsirengėme į Tytuvėnus, kurie

' ^^7

Bridgeportas
Simano Daukanto Draugijos

Gyvavimas

Pirmadienis, spal. 20, 1930

Tai mano žiųonos 
Susitikome su ašaro- 

greit ašaros 
pasidarė ma- 
Vaišino mus 
Rugsėjo 6 d. 

Kaunan į

į šidlavą, kaip žinia, susirenka 
žmonės iš visų Lietuvos kam
pų. Prisirenka daugiausia se
nelių ir visokių ubagų. •

Iš ten ir vėl grįžome pas 
Urbanavičius, kur praleidome 
penkias dienas. Per tą laiką 
teko aplankyti daug jo gimi
nių. Ir visur mus priėmė la
bai maloniai.

Rugpiučio 31 d. išvykome į 
Baisogalą. Pasitaikė kaip tik 
žemės ūkio paroda. Tikrai ne
sitikėjau, kad Lietuvoj galėtų 
būti tokie gražus gyvuliai. Ma
tėme ir visokių visokiausių 
dirbinių. Matyti, Lietuva nei 
kiek neatsilieka nuo kitų kul
tūringų šalių.

Po parodos išvykome į Pūs
lių kaimą, 
tėviškė,
mis akyse. Bet 
pranyko visiems 
Jonu ir linksma, 
kuopuikiausiai. 
pradėjome- ruoštis
Vytauto iškilmes. Nors ir buvo 
gailA persiskirti su savo gimi
nėmis ir pažįstamais, bet nieko 
nepadarysi. Padėkoję už vaišes, 
iškeliavome.

Rugsėjo 7 d. prasidėjo Vy
tauto iškilmės. Svarbiausi tų 
iškilmių dalis buvo parvežimas 
iš provincijos Vytauto paveiks
lo. Paveikslas baigė, savo ke
lionę lėktuvu. Pasitiko jį labai 
iškilmingai. Švietimo ministe- 
ris pasakė kalbą. Paskui jis 
didžiausios minios tapo nulydė
tos į Karo Muziejų, kur įvyko 
dar didesnes iškilmes.

Vakare įvairiose salėse ėjo 
vaidinimai ir koncertai. Visas 
miestas buvo kuopuikiausiai pa
puoštos. Ore skraidė lėktuvas 
su Vytauto ženklu.

Ant rytojaus iškilmės ir vėl 
atsinaujino. Prasidėjo 10 vai. 
ryto Karo Muziejuj. į iškilmes 
atvyko prezidentas ir ministe- 
riai. Bazilikoj buvo laikomos 
mišios.

Po pamaldų Petro Vileišio 
aikštėj įvyko kareivių paradas. 
Nežiūrint į tai, 
žmonių susirinko 
Turiu pasakyti, 
kariuomenė daro 
įspūdį. Kaip ten 
su šienpiovėliai 
mankštinasi.

Vakare ir' vėl

kad lijo, bet 
labai daug.

kad Lietuvos 
gana neblogą 

nebūtų, o mu
ile be reikalo

įvyko iškilmės. 
Didžiausi procesija su vėliavo
mis nutraukė į Vytauto kalną, 
kur Ljivo su vaidinius misteriš- 
kas veikalas ...“Vytauto 
Mieste taip pat ėjo 
vaidinimu ir koncertai, 
negalėjo į vidų įtilpti,
rėjoši išlaukiniais papuošimais.

Tai taip užsibaigė Vytauto iš
kilmės.' Po to 
pinau namais, 
per Eitkūnus 
Berlyno link. Iš
vo. Apie kelionę laivu neužsi
moka daug rašyti, — tai pa
prasto istorija. Praėjo kelios 
dienos ,ir laivas' pasiekė Kana
dos krantus. Gi rugsėjo 20 d. 
aš jau buvau Winnipege, savo

žemė”, 
visokie

Kurie
tai ge

rimtai susiru-

jau traukėme 
ten —prie Įsi

antrpj tėviškėj.'
Prie pabaigos turiu pasaky

ti, jog aš labai gailiuosi, kad 
Lietuvos neaplankiau kiek an
ksčiau. Tada gal ten bučiau ii 
gyventi pasilikęs.

Tai tiek apie savo kelionės 
įspūdžius į Lietuvą.

—P. Yiauniškis,

Tarp Chieagos 
Lietuvių

Žinios iš bedarbių 
fronto

Kadangi šis nepaprasto žiau
rumo nedarbo krizis yra .palie
tę- labai didelį lietuvių darbi
ninkų skaičių, tad su šiuo įve
damas pastovus skyrius žinioms 
iš < darbo ir bedarbių fronto., 
Skyriuj Nbus kasdien tiekiama 

bedarbės padėtį irrandasi septynių kilometrų a t- žinių api
Reiškia, darbų tiekimą Chicagoj ir Illi-stame nuo šidlavos.

prie pat stebuklingos vietos. O nois.

.Jau 38 metai kaip minėta 
draugija gyvuoja, ši draugija 
turi 650 narių. Pirmininkauja 
T. S. Janulis ir jau per 10 me
tų atlieka pirmininko užduotis 
kuogeriausia ir visi draugijos 
nariai sutikime dirba draugijos 
labui ir dėlto draugija auga 
kaip nariais taip ir turtu. Mi- 
nėton draugi j on priklauso biz- 
hierių. Simano Daukanto Drau
gija rengia kas metai tam tik
rus apvaikščiojimus, paminėda
mi Simano Daukanto gimirho 
dieną Spalio 28tą. Kadangi šiuo». 
metus pripuola šiokia diena, tai 
apvaikščiojimus bus Spalio 26 d. 
Chieagos Lietuvių Auditorijoj, 
šiuos metus bus labai žymus 
veikalas suloštas “Kuprotas Ože
lis”, tai yra labai juokingas vei
kalas, kurs visiems patiks. Bus 
duota garbės ženklai tiems na
riams, kurie nesirgo per 12 mą? 
tų. Be to bus dovanos. Drau
gijos nariai biznieriai dovanojo: 
Iz. Petrauskas siutą 35 dole
rių vertės, A. Junevicz 15 do
lerių sidabrini setą, t K. žurai- 
tis lempą 10 dolerių, J. Bizgin 
15 dolerių laikrodėlį, K. Valai
tis vargonus, J. Balčuuas hamą 
ir kiti daug visu kuom prisi
dėjo. Pagal komisijos praneši
mo ketina turėt vieną iš pui
kiausių parengimų ką kada nors 
turėjo. Bus priimami nauji na
riai be įstojimo mokesčio į drau
giją laike apvaikščiojimo, nuo 
18 metų iki 40 metų. Simano 
Daukanto Draugystė viena iš 
žymiausių Tautiškų Draugijų 
Chicagojc ir turtingiausia. Kiek
vienus metus ši draugija pri
pildo Chieagos Lietuvių Audi
toriją, bet šiuos metus tikisi 
dar daugiau svečių. Mes Chi
eagos lietuviai turėtume ateiti 
ir pamatyti draugijos parengi
mus ir linksmai laiką praleisti, 
nes po teatro bus šokis.

Korešp. •
----- .

phrinkčiausias Lietuvių jiegas, 
todėl patartina yra Lietuviams 
neužmiršti pasiklausyti.

Bostono jaunuoliai 
Chicagoj

- ■ t

Miss Helena Kasparaitė ir 
Baymond Kaspar, iš Sommer- 
ville, Mass. (Bostono priemies
tis) apvažinėję savo automobi
liu girrtines New Jersey, Penn- 
sylvania, Wišconšin, apsistojo 
Chicagoj ir žada čia pasilikti 
ilgesniam laikui, jei gaus tin
kamą darbą. —'

Jaunuoliai yra čiagimiai, veik
lus Bostono Lietuvių Dainos ir 
Muzikos draugijos “Gabijos” 
dalyviai: p-lė Helena smuikinin
kė, Raymondas kometistas. He
lena su sesute Klara Bostone 
buvo vedėjos Gabijos orkestros. 
Jei sąlygos pavelys jaunuoliams 
apsigyventi Chicagoj, musų kul
tūrinės organizacijos turės dvi 
naujas jaunas pajėgas.

Boston iškis.

Visiems pavyždis 
kaip reikia ponų 

klausyti

Koop. valgyklos blogo pasielgi
mo su negrais bedarbiais, šitą 
pareiškimą kiekvienas darbinin
kas, juo labiau kiekvienas ko
munistas privalo širdingai pri
imti, užgirti-

“Negrai darbininkai pribren
dę stoti į kovingas* darbininkų 
unijas ir politinę partiją — Ko
munistų Partiją. Jic> tai parodo 
kur tik dedama geros paštam 
gos juos organizuoti.

“šitam darbui betgi labai 
trukdo baltasis šovinizimas, ku
rį buržuazija nuolat skleidžia, 
ir kuris labai dažnai pasireiš
kia pas taltveidžius darbinin
kus, net ir pas komunistus.

“Incidentas kooperatyve, ne
žiūrint kaip jį imsime, turėjo 
materialio išrokavimo motyvą. 
Tatai sudarė blogą sentimentą 
tarp negrų darbininkų. Musų 
Partija smerkia tokį pasielgimą.

“Manome visiems tai bus pa
moka. Tolinus panašus dalykai 
neturi pasikartoti.”

Taigi, proletarai dažnai kelia 
streikus ir revoliucijas, ir nuo
gomis krūtinėmis stoja prieš 
darbdavių kulkas. Komunizmas 
duoda pavyzdį, kaip reikia po
nų klausyti: Europoj šiomis 
dienomis komunistai ranka ran
kon su fašistais eina, o Ame
rikoj lietuviški bolševikai nuže
mintai klaupiasi prieš duonda
vius, Maskvos komisarų įsaky
mus. Kas dar netikėjo, gal da
bar įsitikins, kad norint būti 
ištikimu komunistu, reikia loti 
tam, kas laikina!

/ PAVARGĘS?
ą Esorka Suteiks Naują 
J Tvirtumą!
f Ar jus trokštate būti energifi- 

kl ir gyvus? Tai leiskite Esor- 
I ka jus atbudavoti. Esorka grei

tai sugražins jūsų sistema t 
nor malamą pasalindamas pilvo 
pakrikimus, konstipaciją, nc-

■ miegą ir pairusius nervus. Su
teiks jums pageidaujamą tvir- 

M luiną. Klausk savo aptiekinin- 
ko. 18

j
I
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| The Bridgeport Knitting Shop |
NERIA PLONUS IR STORUS VILNONIUS SVEDERIUS 

DEL’VYRŲ, MOTERŲ, MERGAIČIŲ IR VAIKŲ.

Vilnies visupavaldiniausia (vse- 
poddaneišeje) deklaracija

Užvakar buvo paskelbta, kaip 
lietuviškoji Stalincų bolševikų 
grupė gavo velnių iš savo duon
davių rusiškų komisarų ir bu
vo pastebėta, kad tolimesnę ei
gą skaitytojams pranešime. Il
gai laukti nereikėjo, ir Prusei- 
kos, Bacevičiaus, K. Valionio 
ir kitų Stalino pavaldinių nuže- 
minčiausią apologiją, paduotą 
“Vilnies” užvakarykščiame veda 
majame čionai pacituojame:

“Vilnies” štabas, kaip buvo 
iš aukšto liepiamas, įdėjo tokį 
atsiprašymo ir nusižeminimo 
editorialą:

DELEI BALTOJI ŠOVI
NIZMO.

Lietuviu dainos ir 
muzika per orą

Šį vakarą nuo 7 iki 8 vai. 
iš WHFC (1420 kilocycles) ra- 
dio stoties vėl girdėsime pui
kias Lietuvių dainas, muziką, 
šnektas, juokus, ir kitas įvai
rybes per radio, kurias ruošia 
Peoples Furniture Co. Krautu
vės. Kadangi ši eilė Lietuviškų 
programų, per orą yra labai sėk
mingai išpildoma vien tik per

tilpo “Vilny” Kpm. 
Distr. Kontrolės Ko-

“Vakar
Partijos 8 
misijos pareiškimas Liet. Darb.

PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis reikalavimas siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 j savaitę.
Lengvas, malonus dar- YtJT 
bas. Mes galime pri- .
rengti operatorkos /\\
tai į trumpą laiką. j/>)_
Dienomis ar vakarais.
Maža kaina.

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL

190 N. State St., 1 Oth floor
- *

Bereikalingas 
Skausmas!

Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo.
Daug kentėjimų tikrybėj nereika

lingi.
Pavyzdin galvos skausmai. Jie atei

na be pasargos, bet nuo jų visada ga
lima būt prisirengus. Bayer Aspirin tab- 
letai sutelkia greitą palengvinimą. Lai
kyk bonkutę namie. Nešiok ploną skri- 
nutę kišenėj. Tuomet jum nereikės jieš- 
kot aptiekos, ar laukti iki namo pareisi.

Ir nemanyk, kad Bayer Aspirin ge
ras tik nuo galvos skausmo, gerklės 
skausmo, ir šalčio! Skaityk patikrintas 
difekcijas palengvinimui neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir kitų skausmų. 
Atmindamas vienok, kad greitas* smagu
mas nuo šitų tabletų nėra išgydimas; jei 
skausmai tęsiasi, matyk daktarą.

Bayer Aspirin yra tikri. Apsaugok 
save žiūrėdamas to vardo. Visada to 
paties., Visada saugaus. Niekad neken
ksmingas širdžiai.

BAYER AS P liti.V
Attpiiiu yra trade žyme Bayor Fabriku Mouoacetleaeidfster of Salicylicacicl

Parduoda vilnones gijas dėl įvairių nėrinių. Vilnonės 
materijos dėl kelinių vyrams ir vaikams dideliam pasi- 
rinkime. Mes parduodam žemom kainoih idant galėtu
mėt sutaupyti nuo 75% iki 100%

Neriam vilnones pančiakas dėl moterų ir vyrų. 
Taisom senus svederius.

F. SRLFMONAVICIA
504 West 33rd St. Tel. Victory 3486

Netoli Normai Avė. Atdara dienomis ir vakarais

Lietuvių Radio Programai
z Nedaliomis nuo 2 iki 3 valandų po pietų iš stoties WCFL 

1970 kyl. duodami BUDRIKO RADIO KRAUTUVĖS 
Kooperuojant BRUNSWICK CO.

BUDRIKO Programai iš Stoties WCFL kas Subarą nuo 6 iki 7 vai. 
vakare ir kas Ketvergis iš stoties WHFL nuo 7 iki 8 val.z vak.

Panai rope ^Radiola

NaUjas Brunswick radio su pana!rope, modelis 31, su 
keturiomis screen-grid lubomis groja gražiai ir aiškiai 
radio. '

Kaina $*| g5 QQ hc
Kili Brunsvvick radios modelis 15,

$139.50
be lubų

M.Ki.Ts 27. 70 ...
I

Dykai demonstruojame Jūsų namuose. Priimame į 
mainus Jūsų seną phonografą arba radio. Parduodame 

lengvais išmokėjimais.

udrikjiBJos
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
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Argentinos padangėj
(Musu korespondento) 

Pirmas Giaučio debiutas

Naujas Lietuvos konsulas, 
pil. Gaučys, jaunas 29 metų 
amžiaus' vaikinas. Tapo pa
skirtas gaučių šalin konsulu už 
tatai, kad gerai sugyveno su da
bartiniais Lietuvos valdonais.

Gaučys randąsi įtakoje savo 
raštininko Steponaituko, a. a. 
Skinkio palikto pavyržiaus mu
sų konsulatui. O kadangi Ste- 
ponaitukas gyvena drauge su 
nekuriu bankų tarnautojais, 
tai ir sumanė konsulato vardu 
padaryt reklamą tiems ban
kams', o papeikt kitas laivakor
čių agentūras.

Taigi konsulas ir išleido lape
lius, girdamas vieną vokišką, 
vieną yankišką ir vieną olan
dišką banką.

Argrentiniečiai stebisi, kad 
draugingos valstybės konsulas 
eina prieš Argentinos valstybės 
reikalus, užtylėdamas Banco de 
la Nacion Argentina. Jeigu tai 
kas paaiškintų užsienio reika
lų ministerijai, tai konsulas 
gautų “cafė”.

Bet svarbiausia yra tai, kad 
Lietuvos valdžios agentas ne
turi priėjimo nė prie vieno lie
tuviško laikrąščio Argentinoje. 
Anarkistai, komunistai ir be- 
partyviai jo skelbimų nededa. 
Socialistų “Naujienos” taipgi 
nededa, nes savu laiku, prie 
Mačiulio, fašistai šį laikraštį 
buvo smurto keliu užgriebę ir 
per jį susitvėrė sau Vytauto 
komitetą, Šv. Kazimiero para
piją ir pasigarsino kunigas su 
konsulu.

Gaučio plakatukus dalino 
agentūros, viena prieš kitą agi
tuodama. Praėjo savaitė laiko 
ir pasirodė kiti plakatukai, taip 
pat kosulato vardu išleisti, tik 
agentūrų vardai pakeisti ir pa
tariama apsisaugoti ir tų ban
kų, kurie parduoda laivakortes 
ir už kuriuos lietuviškas kon
sulatas agituoja. Dabar visi 
protestuoja prieš konsulą, o 
pas ta rasa i verčia bėdą ant sa
vo raštininko. Ispanai stebisi, 
kad lietuviškas konsulatas ta
po agentu nekuriu biznierių, 
būdamas Lietuvos valdininku 
ir eidamas prieš Argentinos 
valdžios Įstaigas, kaip kad 
Banco de la Nacion. Bet... “su- 
ru gardu—n esu r u gardu”: Lie
tuvos valdžia patenkinta, bile 
čia sėdi ponas konsulas, kuris 
puskvailio sekretoriaus protu 
“veikia”...

E m igraci jos sumažėjimo 
priežastis

Lietuvos laikraščiai šaukia, 
kad Lietuvoje gyvenimas pa
gerėjo ir žmonės iš Lietuvos 
nebevažiuoja Argentinon. Bet 
dalykas štai kame: iš Lietuvos 
Argentinon važiavo 75% žmo
nių iš Argentinos atsiustomis 
laivakortėmis, o dabar, laiva
korčių kainas kompanijom"' nu-

Pašalino Reumatizmą j 
Mažiau Kaip savaitę 
Laiko, Sako Chicaffietis

Kam kentėti nuo reumatizmo, neuri- 
tis. arthritis ar kokių kitų skausmingų 
pakrikimų. kurie yra pasekmė pakri
kusio kraujo? Laimei, jus dabar galite 
leisti Gamtai išvalyti suleisėjusį kraują 
jūsų sistemoje ir atitaisyti jūsų suardy
tus nervus ir jūsų senąją sveikatą. Gy
dytojo recepte, kuris dabar yra parda
vinėjamas aptiekose po vardu VIZ, jus 
gaunate pagelbą pačios Gamtos gyduo-
les. šis receptas rtuo tokių pakrikimų 
buvo vartojamas per 50 metų O r. A. 

G. Charnes jo privatinėje praktikoje 
kaip Europoje. taip Amerikoje. VIZ 
yra mokslinis junginys ekstraktų geriau
sių gydomųjų žolių, žievių, šaknų ir 
lapų, kokios tik yra žinomos' medika- 
lei profesijai. Jeigu jus norite žinoti ką 
VIZ gali padaryti, skaitykite ką Harry 
Hazen. 94 7 Cornelia St.. Chicago, sa
ko: “Aš buvau paguldytas kelias savai
tes. kentėdamas baisius skausmus nuo 
reumatizmo. Kas tai rekomendavo, kad 
aš imčiau VIZ. po kuriuo vardu šis gar
sus medikalis išradimas Dr. Charnes da
bar parsidavinėja aptiekose. Į mažius 
kaip savaitę laiko aš galėjau grįžti prie 
savo paprasto darbo ir jaučiuos kaip 
naujas žmogus”. Kaipo įrodymą jūsų 
dalyke, ką VIZ gali padaryti dėl jus. 
paprašykit savo aptiekininko $1,00 
bonkos. Imkite per 10 dienų kaip nu
rodyta ant bonkos ir jeigu jus pepasi- 
jausite geriau kiekvienu žvilgsniu, tik
tai sugrąžinkite bonką aptiekininkui ir 
gaukit savo pinigus atgal. Tai yra jūsų 
garantija nuo Herb Tonic Corporation, 
savininkų VIZ. 179 N. Wells St.. 
Chicago. '

stačius tvirtas, jas’ perkant rei
kalinga mokėt beveik lygiai 
dvigubai, negu pirmiau. Del to 
visi susilaiko siųst laivakortes, 
o dėl to ir emigracija iš Lietu
vos sumažėjo.

“Rytojus” “laimėj,o”
Kas kart Argentinos lietu

viams darbininkams labiau su- 
siprantant ir mažiau pezų “Ry
tojaus” tinginiams aukojant, 
“rytojiečių” zapravilos ieškojo 
priežasties “garbingai pasibaig
ti”, kad nepasisakyt savo da
vatkoms, kad subankrutavo. 
Tas jų troškimas išsipildė: 
naujoji generolo Uriburu val
džia pasiinteresavo jų “veiki
mu” ir suradusi, kad “Ryto
jaus” vadai prisistatė namų, 
prisipirko restoranų, o savo da
vatkoms siūlo tik tai, kas yra 
kito,—padarė pas juos valymą. 
Pirmiausia pasodino rimtą 
žmogų Krapavicką, kurio žmo
na, sakoma, išdavė visus “Ry
tojaus” komunistus. Rugsėjo 23 
policija suareštavo “Rytojaus” 
redaktorių Jeronimą švedą, o 
kuomet jį klausė, kas yra jūsų 
pirmininkas, tai Švedas nurodė 
Staškauską, dabar turintį res
toraną Dock Slide. Policija su 
Švedu drauge atvažiavo pas 
Staškauską ir abu nusivežė ato
stogoms užgrotin. Areštavo 
ir kitus iš “Rytojaus” biznio 
praturtėjusius svieto lyginto
jus. Juos įdavė jų apvilti žmo
nės, kurie buvo pirkę “Ryto
jaus” pajus, o paskui pardavė
jai tuos pajus anuliavo ir pa
jininkai netik savo pinigų, bet 
nė balso savo bendrovėje nega
vo. Komunistų sekcija įsakė 
pasilikusiems’ “rytoj iečiams” 
veikti visokių kitokių draugijų 
vardais prisidengiant, bet lie
tuviai bijo kištis tan blznin, iš 
kurio keliolika tinginių sau 
turtus susikrovė ir visos Ar
gentinos darbininkus visokiais 
budais apvogė. Dabar jų pase
kėjai keikia savo vadus, o at
ėjusį “Rytojaus” laikraštį grą
žina prisiuntėjams. Dabar, “Ry
tojus” pasiliko globoje šiaučiu- 
vienės černauskienės, kuri pa
sakoja, kad dabar ji ponia ant 
viso “Rytojaus” biznio: “Nuo 
manęs dabar priklauso, kokį 
laikraštį leisti, bolševikišką ar 
parapijonišką; ir kaip daugelis 
“rytojiečių” apsikabinėjo brost- 
vomiš, taip ir aš galiu taip pa
daryti. Gaila, kad kunigas Ja- 
nilionis nujojo ant švento Kazi
miero, o dabar galėčiau jam 
bent likusias litaras parduoti” 
—pasakoja ponia šiaučiuvienė 
Černiauskienė.

Padarę paskutinę “Rytojaus” 
ekspediciją, Maskvos davatkos 
iškriko ir bijosi, kad generolo 
Uriburu valdžia neimtų ir juos 
tyrinėti. Taigi laikinai “Ry
tojus” sustojo ėjęs' sulig pil
niausiu, jo leidėjų noru.

čiučelis su štabinsku

Tūlą laiką dirbęs prie vieti
nių “Naujienų” P. čiučelis taip 
ir neišleido “Bangos”. Priežas
tis: Jokūbaitis randasi ant 
bankroto krašto ir atsisakė jį 
subsidijuoti. Taigi čiučelis’nu
ėjo dirbti pats St. Štabinską, 
kuris čia gydo dantis įr leidžia 
“Balsą”.

Lietuvaitė žygiuoja apie 
pasaulį

Buenos Aires mieste lankosi 
tūla lietuvaitė, skauto rūbais

apsirengusi, kuri jau trečias 
metas žygiuoja apie pasaulį. 
Ji apsiginklavusi ir turi didelį 
pasportą, su aplankytų polici
jos stočių antspaudomis. Ji daro 

i didelį furorą argentiniečių tar
pe. Daro ne savo mokslu ar 
inteligentiškumu, bet atkaklu
mu, vulgariškomis manieromis, 
rūkymu viešose vietose ir t. p. 
Uosto administracijoje regis
truojant pasą, jai valdininkai 
sumetė kelioliką pezų. Už pa- 
veiks’lukus gauna pakankamai 
kelionei ir pasiunčia Lietuvon 
gerokas sumas kas mėnesis. Po 
Buenos Aires ji rengiasi kalė- 
dot apie mėnesį laiko, oi paskui 
per (Zhile ir kitas respublikas 
trauks North Amerikon.

Goštautas nusivylė
Atpuskų ožys Goštautas dirba 
mėsos šaldytuvuose ir keikia 
buv. konsulą Mačiulį, kunigą 
Janilionį ir jų patriarką Jokū
baitį, kad jie ji apleido: išme
tė gatvėn, išnaudoję socialsti- 
nių “Naujienų” užgriebimui ir 
verča ant jo bėdą už jų neiš- 
silaikymą tos trejybės globoj.

-r-Proletaras.
Rs. Aires, 
25-9-30.

CHICAGOS 
ŽINIOS

KAS GIRDĖTI BE
DARBIŲ FRONTE

Darbų kampanija pra
dedama trimis frontais

Šiandien pirmadienį La Šalie 
viešbuty pirmą* kartą susiren
ka gub. Emmersono sudaryta
sis bedarbių gelbėjimo 45 žmo
nių komitetas, kuriam pirmi
ninkauja Dr. Suniręs, Chicagos 
universiteto ekonomistas ir Chi
cago Clothing industrijos algų 
arbitras.

Dr. Sąuires darbo planas yra 
tuojau organizuoti subkomite- 
tus visuose valstijos industrijos 
centruose, formuluoti gamybos 
procedūros metodus ir derinti 
produkcijos darbus, kad nebe
pasikartotų painiavos ir žalin
gas lenktynės, kuriose kaiku- 
rios pramonės šakos gamina 
perdaug ir apsistoja, o kitos 
pasilieka apleistos.

Komiteto darbo platforma 
išreikšta trimis punktais:

1) Spausti valdžioss agentū
ras ir privačius kapitalistus, 
kad greitintų statybos darbus, 
tokius kaip Chicagos post 
office, Illinois vandens kelius, 
valdžios appraisal krautuves ir 
naujus gelžkelių terminalus.

2) Įvesti trumpesnių darbo 
valandų politiką dabartiniams 
darbą turintiems, kad liktų va
landų bedarbiams atiduoti. Pa
šalinti visokius darbininkų pa- 
leidinėjimus (layoffs).

3) Kelti visuomeniškus fon
dus nelaimės paliestiems šelp
ti, pavedant rimtoms šelpimo 
ir labdarybės organizacijoms, 
saugojant kad neįvyktų eikvo
jimo ir raketavimo-

Aid. Albert J. Hdran (29) 
nuo pereito penktadienio pra
dėjo pasekmingą kampaniją pri-
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versti keturius gelžkelius pra
dėti darbus sumoje $14,000,000. 
Ateinantį trečiadienį Pennsyl- 
vania, Milwaukee, Chicago ir 
Westcrn Indiana, ir Nickle Plate 
gelžkelių kompanijos turės duo
ti galutiną atsakymą, kada jos 
pradės darbus.

Ateinantį trečiadienį taip jau 
bus sušaukta konferencija sep
tynių didžiausių Illinois indus
trijos šakų, — plieno, Petro
leum, elektros, agrikultūros, gu
mos, prekybos, gelžkelių ir su
sisiekimo.

Kur ir kaip jėškoti 
darbo?

Skobomis jau įsteigta stotys 
ir skyriai, kur kokie bedarbiai 
turi kreiptis darbo jėškodami:

Darbo jėškojimo centras > Illi
nois Free Employment Service} 
116 N. Dearborn st.

Skyriai: Išlavintų darbininkų 
ir moterų departmentas, 116 
N. Dearborn st.

Nelavintų darbininkų (un- 
skilled labor) skyrius, 105 So. 
Jefferson st.

Logan Square, vyrų skyrius, 
2381 Mihvaukee avenue.

Moterų skyrius, 2859 Fuller- 
ton parkway.

Stockyards vyrų skyrius, 4713 
So. Halsted st.

Moterų skyrius, 4713 South 
Halsted st.

35 gatvės vyrų skyrius, 419 
East 35th st.

Moterų skyrius, 419 East 35th 
Street.

Pradėjus spaudimą ir kam
paniją už bedarbiams uždarbio 
suteikimą, gana daug ilgesnio 
ar trumpesnio laiko darbų yra 
j tuoš skyrius pasiūloma. Tad 
vietoj veltui vargti po dirbtu
vių kiemus ir šalti ties užda
romis fabrikų durimis, verta 
pasiteirauti nurodytais adre
sais.

Lietuviai, kodėl ir j'ums 
taip nepadaryti?

Nors musų išeivija yra dau
giausia dalim darbo žmonės ir 
dabartinis bedarbės krizis yra 
palietęs labai didelį musų lie
tuvių darbininkų skaičius, ta
čiau yra gerokas nuošimtis ir 
tokių, kurie turi savo nuosa
vybes, namus ir šiaip įvairios 
nejudinamos nuosavybės.

Dažniausia nejudinamoji nuo
savybė reikalauja įvairiausių re
montų, pataisymų, pagerinimų 
ir tt. Amerikonai siūlo savie
siems tokią sugestiją, kuri be- 
abejo paragins ir daugelį lietu
vių panašiai padaryti:

Kodėl šiuo laiku negalėtumi- 
te susitaisyti savo namus, ku
riuos jau senai ruošiatės re
montuoti ? • v

Reikia žiemai durys apžiūrė
ti, langai perdėti perkituoti, 
grindis pertepti, basementus iš
valyti, kiemelius nugriebti, bal
dus (furnišių) išdulkinti, ap
mušti, indus nupolišuoti, phim- 
bingo darbus peržiūrėti ir už- 
nituoti, laiptus, gonkutes nu- 
pentuoti, kambarių tapetus nau
jus išklijuoti, garažius iškal- 
kiuoti, lentynas išvalyti, nau
jas draperijas uždėti, senas ap
siuvinėti, baldus išmazgoti, me
dines sienų dalis nuplauti ir 
perteplioti, automobilius išdul
kinti, perlakuoti ir tt. ir tt. 
Jums padarys gerą darbą, o 
bedarbis žmogus tuo tarpu už
sidirbs duonai. Tuo tarpu gal 
padėtis kiek palengvės.

Kada bu$ Marbo?
Illinois Conservation council 

priėmė planą išleisti $2,500,000 
bondsų statyti pastogėms, la
gūnoms, keliams, piknikų aik
štėms ir pavilijonams ant 35,- 
000 akrų Cąok apskrities forest 
preserve, kur gaus darbų keli 
šimtai darbininkų.

Majoras Thompson turėjo de
rybas su įvairių socialių orga
nizacijų atstovais, siūlydamas 
statyti Chicagos malkų kiemus 
(woodyards), kuriuose daugelis 
darbininkų gautų darbo.

-............................................... ... .............................—...i .   

v
Saugokitės Šalčio ir 

kosulio, kuris ilgai laikos
Pastovus kosulys ir šaltis tan

kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

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

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuoini sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
viso? sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

Bankierius nuteistas li
gi 10 metų

Mayvvood banko prezidentas 
Elmer Langguth ir jo sekreto
rė Miss Laverne Lindgren nu
teisti į Joliet kalėjimą nuo vie- 
nerių ligi dešimties metų už 
išaikvoj imtis.

CREOMULSION
NAUJOS KNYGOS

Apginkluos bankierius 
ir biznierius

Evanstono bankieriai, biznie
riai, daktarai, advokatai gaus 
iš policijos 38 kalibro revolve
rius banditams šaudyti namus 
ar kišenius užpuolus. Policija 
žada duoti šaudymo pamokas.

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

Gaunamos “Vienybės” Knygyne
VIRĖJE. Išleista 1926 metais. / Apdaryta .............J........... $2.50

1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.
MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr.sJ. Kvedaro .......  $1.50

Mokykloms ir Seimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
' kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 

vaikams ir ligoniams.
LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...................................... $3.00

šioje 735 puslapių knygoj’e telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas. <

KAUNO ALBUMAS ......................................................................... 50
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

S KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........... $7.00
VIŲ KALBOS RAŠYBA ........................................................ 50
Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 

. 1926 metais.
NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .......................... *............................. 55

Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. N.
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BIJO EITI PIRMYN

Amerikos Darbo Federacijos konvencija taip ir iš
siskirstė, nepasisakius už darbininkų apdraudę nuo 
nedarbo, nors šioje konvencijoje, rodos, buvo ne vienas 
delegatas unijų skyrių, kurie už tą apdraudą griežtai 
stoja. “Jubiiėjinė”, 50-ta Federacijos konvencija tuo 
budu paliko istorijai prastą rekordą.

Butų tečiaus pergreit daryti išvadą, kad Federaci
ja niekuomet socialinės įstatymdavybės nerems. Galima 
čia priminti tą faktą, kad per daugelį metų konserva
tyviai “federeišių” vadai ėjo prieš senatvės •pensijas; 
bet priešpaskutinėje konvencijoje, t. y. pernai metais, 
jie staiga tą savo nusistatymą pakeitė ir priėmė rezo
liuciją už senatvės pensijas.

Ateis laikas, kada Darbo Federacija pradės kitaip 
kalbėti ir apie apdraudą nuo nedarbo. Pats gyvenimas 
ją prie to privers. Federacijos vadai pasižymi tuo, kad 
jie bijo eiti pirmyn. Jie veikia taip, kaip stabdžiai 
(“breikiai”) mašinoje. Kol jie pajėgia, tol jie progresą 
trukdo. Bet progresas yra stipresnis už jo stabdytojus.

SKANDALŲ DARYMO TAKTIKA

Seniaus Amerikos komunistai bandydavo vaidinti 
‘•revoliucijos didvyrių” rolę, — kas tečiaus jiems ne
kliudydavo tarnauti reakcijai. Jie šaukdavo, kad dar
bininkų masės turi “sukilti”, ir kartu jie apsiputoję 
plūsdavo “oportunistais” ir “darbininkų išdavikais” so
cialistus už tai, kad pastarieji reikalavo Įstatymų, pa
gerinančių darbininkų būvį.

Savo atžagareivišką nusistatymą darbininkų ap- 
draudos ir kitais socialiais klausimais; komunistai šian
die jau yra kiek pakeitę. O jų šaukimas prie “tuojau- 
tinės revoliucijos” pats savaime turėjo pasiliauti, 'kada 
pasirodė, kad niekas jų balso neklauso. Bet komunistai 
visgi nori palaikyti savo reputaciją, kaipo “vienintelių 
darbininkų vaduotojų”. Šitą tikslą jie dabar stengiasi 
pasiekti, keldami skandalus, kur tik pasitaiko proga.

New Yorke šiomis dienomis keletas komunistų įsi
brovė i vienos miesto komisijos posėdį, kuriam pirmi
ninkavo meras (mayoras) Walker. Atėję ten neva 
įteikti ‘'bedarbių reikalavimus”, jie sukėlė triukšmą, 
taip kad policija turėjo juos jėga mesti lauk iš. posė
džio. Vienas komunistų lyderis, SanT Nesbit, šitaip iš- 
lojojo pirmininkaujantį miesto galvą;

“Jus, lupikiškų Tammany politikierių ruja! Aš 
beveliju būti darbininkas, savo klasės narys, ne 
kaip vienas jūsiškių lupikiškų valdininkų. Jus esa
te kyšininkai, Tammany politikieriai ir sukčiai!” 
Šitokiais plūdimais, žinoma, nepagelbėsi ne tik be

darbiams, -bet ir niekam kitam. Bet komunistams juk 
ir nerupi, kad butų kam nors suteikta pagelba. Jiems 
rupi, kad butų skandalas: kad juos išmestų policija, 
kad apie jų sukeltą triukšmą rašytų laikraščiai. Tada 
jie sušaukia mitingą ir giriasi: “Žiūrėkite, koki mes 
esame kovotojai! Duokite mums'dolerių, tai mes jus 
išvaduosime!”

Mažai betgi yra žmonių, kurie šitokiai “vadovavi
mo” taktikai pritaria. Kova už darbininkų reikalus yra 
rimtas dalykas, o ne skandalinimo ir plūdimo komedi
ja. < ' ** . .

LIETUVIAI DARBININKAI
VOKIETIJOJ

Vienas korespondentas rasoj 
Kauno “Socialdemokrate”:

“Alės lietuviai, darbo be-i 
ieškodami, esame išklydę po į 
visą pasaulį. Dalis musų yra 
ir Vokietijoj, čia mes dirba-' 
me pas ūkininkus; atlygini-1 
mas 40 markių mėnesiui se-į 
zono laiku, žiemą gauname 
vnsi 95 marke* mėn. Darbo

OFICIOZAS SUMIŠĘS

Ministerio Zauniaus nusilei- 
ikas sulig vokišku tarifu. I dimas vokiečiams Ženevoje, 
unis daugiausia tenka nu- matyt, sunkiai moiališkai pii-

Užsisakymo kaina:
Chicago je —paštu:

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

Chicago] per išneiiotojusi
Viena kopija 3c
Savaitei ___ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicasroj. 
paltu:

Metams .................................. $7.00
Pusei metų .............. n..... 8.50
Trims mėnesiams ________ 1.75
Dviems mėnesiams . .............  1.25
Vienam mėnesiui ___________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ..............  $8.00
Pusei metu ..................   4.0$
Trims mėnesiams .—............. 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Mouey 

Orderiu kartu su užsakymu.

kentėti moraliai nuo vokie
čiu darbininkų, nes nemoka
me gerai vokiečių kalbos, 
'lokius tuo,jau ir apkrikštija 
peleku. Šį žodį jie vartoja 
žmogaus paniekinimui. Ap
skritai vokiečių laukų darbi
ninkai mažai skiria lenkus 
nuo lietuvių. Daug priš'eina 
aiškinti, kol įtikini, kad 'lie
tuvių yra atskira tauta ir 
net valstybė. Lenkų darbi
ninkų vokiečiai darbininkai 
baisiai neapkenčia.”

-------------9-------------------  
spaudė Lietuvos valdžią. Jau 
žinome, kad Zaunius turėjo dėl 
to net rezignaciją įteikti. Ofi
ciozas “Lietuvos Aidas” bando 
teisinti ministerio politiką Tau
tų Sąjungos suvažiavime, bet 
taip nevykusiai, kąd sunku net 
suprasti, ką jisai nori pasaky
ti. Pavyzdžiui, jisai vienoje 
vietoje rašo:

“Tačiau žymiai butų klys
tama manant, kad tokio 
skundo iškėlimas reikštų 
Lietuvos-Vokietijos santykių 
pakrypimų į blogąją pusę.”
Bet toliaus tame, pačiame 

“L. A.” stąaipsnyje (223 num.) 
skaitome:

“Vokietija iškėlė skundą. 
Iš tos Vokietijos' politikos 
reikėtų daryti išvadą dėl 
musų savitarpių santykių 
pablogėjimo.”
Oficiozui, kaip sako, “pote

riai susimaišė”.

65,000 NARIŲ REORGANI
ZUOTOJE UNIJOJE

Reorganizuotos agliakasių li
nijos prezidentas, Alexander 
Howat, laikydamas kalbą Mt. 
Olive, III., pareiškė, kad atsime- 
tusioje nuo John L. Lewiso 
mainierių organizacijoje jau 
yra 65,000 narių, nors ji gy
vuoja viso dar tik 7 mėnesius.

Toje pačioje savo kalboje 
prezidentas Howat pasakė, kad 
darbininkai turi kurti Ameri
koje Darbo Partiją:

“Mes negalime tikėtis tei
singumo”; kalbėjo angliaka
sių vadas, “kol darbininkai 
neturės savo atstovų įstaty
mų leidimo įstaigose, šioje 
šalyje. Tarpe įstatymų, ku
rie yra mums reikalingi, yra 
apdrauda nuo nedarbo ir se
natvės pensijos.”

KOMISARŲ VERGAI

šeštadienį “Naujienose” bu
vo rašyta apie, juokingą daly
ką, įvykusį pas lietuviškus 
Chicagos kom-fašistus. Savo 
“ježednievnam” organe jie pa
tys save išplakė, įdėdami aš
tunto distrikto komunistų par
tijos “kontrolės komisijos” re
zoliuciją, aštriai pasmerkiančią 
Pruseiką, Bacevičių, Vaši, Mi
kniūnų ir visą “ježednievnos” 
štabą už “baltąjį šovinizmą”.

“Baltasis šovinizmas” pasi
reiškė tame, kad Bridgeporto 
raudonųjų fašistų kooperatyve 
valgykla atsisakė valgydinti, 
bedarbių konferencijos metu, 
negrus, bijodama atstumti nuo 
savęs baltuosius “kostumerius”. 
Užuot davusi pietus tiems 
“juodiems broliams”, komunis
tų valgykla pasiūlė konferenci
jos komitetui keletą dešimčių 
dolerių pinigais: tegu jie, gir-r 
di, eina kur kitur pavalgyti, 
tik ne, pas mus!

Pašaukti į partijos teismą 
pasiaiškinti, valgyklos atstovai 
apsimetė durneliais ir teisino
si, kad jie “nesuprato” ką jie 
darę, ir prižadėjo dauginus to
kių “klaidų” nedaryti. Tečiaus 
kontrolės komisija to pasitei
sinimo nepriėmė, nes' jai, žino
ma, buvo aišku, kad tai yra 
tik veidmainingas išsisukinėji
mas. Ji išnešė jiems aštrų pa
peikimą už “baltąjį šovinizmą” 
ir įspėjo, kad jeigu dar kartą 
kas nors panašaus atsikartos, 
tai prieš juos (Mikulėną ir Va
ši, o taip pat “ježednievnos” 
manadžerių Bacevičių) bus pa
vartota “griežčiausia. Partijos 
disciplina” (t. y. išmetimas).

Kontrolės komisija taip pat 
buvo įsakius “draugui” Prusei- 
kai parašyti vietiniam komu
nistų organe straipsnį, pa
smerkiantį tuos “baltuosius šo- 
vinintus”. Bet Pruseikąi savi 
“baltieji broliai” yra, matyt, 
artimesni už juoduosius; todėl 
jisai pasmerkimo * neparašė. 
Taigi kontroles komisija drožia 
per apikaklę ir jam, kaipo 
“baltojo šovinizmo” dalyviui. 
Ir savo nuosprendį komisija 
baigia tokiais žodžiais:

[Pacific and Atlantic Photo]

Chicago. — Fred Manu, Rain- 
bo Garden savininkas, kuris 
spalių 8 d. nusišovė Lincoln 
parke. Jis buvo 57 metų am
žiaus.

Šis pareiškimas turi būt
išspausdintas Partijos spau
doje, ‘Vilnyje’ ir ‘Laisvėje’. 
Šiuose dviejuose laikraščiuo
se pareiškimas turi būt at
spausdintas ant pirmo pusla
pio, ir taip pat tur tilpti edi- 
torialas, jį palaikantis. Po 
to turi būt sušauktas Lietu
vių Frakcijos Chicagoj su
sirinkimas', kuriame Distrik
to Kontrolės Komisijos at
stovas dalyvautų ir smulk
meniškai šiuos tarimus iš
aiškintų.”
Na, ir Bridgeporto “ježed- 

nievna” atsiklaupė prieš savo 
boselius. Nežiūrint, kad nei jos 
redakcijos štabas, nei admi
nistratorius nepritaria tiems 
nutarimams; nežiūrint to, kad 
kontrolės komisijos “bulėje” 
jie .yra be pasigailėjimo išnie
kinami, — vistiek jie išpildė 
komisijos komandą, įdėdami, 
kaip buvo įsakyta, pirmam pus
lapyje komisijos rezoliuciją, o 
ant rytojaus, kaip girdėti, ir 
“palaikantį editorialą”!

Ar kas matė šitokį savęs ap- 
sispirudymą ir pasižeminimą 
laisvai protaujančių žmonių 
spaudoje? žinoma, kad ne. 
Taip gali elgtis' tik vergai, 
šis incidentas, beje, iškelia 
aikštėn ir keletą kitų įdomių 
dalykų. I

Žmonės stebisi, kodėl mūsiš
kiai kom-fašistai nuolatos vadi
na savo idėjinius priešus “veid
mainiais” ir “melagiais”. Da
bar matome, kodėl, kad patys 
komunistai yra toki! Juk argi 
gali būt šlykštesnis veidmai
niavimas, kaip Bridgeporto 
raudonojo davatkyno politika 
su negrais, čia jie viešai deda
si karštais jiiodveidžių broliais 
ir drapsto purvais kiekvieną, 
kas tik išsireiškia prieš negrų 
apsigyvenimą lietuvių distrik- 
tuose; bet kaip tik negras uo
si gauti pas juos pietų, tai jie, 
nusigandę, tuojaus išprašo jį 
už durų: še tau, “broli”, pusdo- 
leri — tik meldžiamas eik j ki
tą vietą pavalgyti! .

Dabar aišku taip pat, kode! 
musų kom-fašistai įsivaizduoja, 
jogei žmogus' negali kalbėti ar
ba rašyti taip, kaip jam dik
tuoja jo protas ir sąžinė, bet 
turi būtinai būt kam. nors “par
sidavęs” ir “lot už dolerį”.' Jie 
šitaip įsivaizduoja apie visus 
žmones dėl to, kad jie patys 
yra toki ir taip elgiasi! Juk 
argi nėra parsidavimas ir loji
mas už dolerį šitas “ježedniev
nos” štabo nusilenkimas kon
trolės komisijos įsakymams? 
Ar tai nėra šuniškas savo są
žinės ir proto išsižadėjimas? 
Pabūgo biedni Stalino klapčiu
kai, kad partijos komisarai ga
li išmesti juos ir nebeduoti 
“sendvičių” “darbininkų orga
nui” ir — pasitursino: Spirki- 
te, bet susimildami neatimkite 
abrako!

Ir šitie šliaužiojantys ver
gai giriasi esą “kovotojai už 
darbininkų klasės paliuosavi- 
mą”!

Guy de Mopassanas 
ir I. S. Turgenevas
Paryžiuje rasta didele ne

paskelbta viešai koresponden
cija, adresuota I .S. Turgene
vui jo Paryžiaus bičiulių ir 
pažįstamų 1860 iV 1882 metų 
tarpe. Tą radinį reikia vertin
ti, kaip stambų literatūrinį 
įvykį, nes didžiojo rusų rašy
tojo korespondencijoje figū
ruoja tokie vardai, kaip Meri- 
me, Floberis, Mopassanas, Re- 
nanas ir kt. Tie laiškai—labai 
brangus dokumentai iš toš 
epochos Europos kultūrinio 
gyveninio istorijos, čia viešai 
nepaskelbtas Guy de Mopas- 
sano laiškas I. S. Turgenevui, 
kalbąs apie Floberio rimtį.

Švietimo ir Dailės Ministeri
ja

Sekretoriatas I-as Biuras 
Paryžius, 1888 m. gegužės 
25 d.
Brangus mokytojau ir bi

čiuli.
Aš dar visas sielvarto pri

slėgtas, ir brangus didis pa
veikslas visur seka paskui 
mane. Aš girdžiu jo balsą, at
simenu atskirus sakinius, ap
linkinis pasaulis atrodo ištuš
tėjusiu man, nustojusiam jo 
bičiulystės, šeštadienį gegužės 
8 d.T3V6 valandą, aš gavau iš 
madam Kommanvil tokią te
legramą : “Floberiui apoplek
sija, be vilties. Važiuojame 6 
valandą’į. Ir 6 valandą aš ra
dau žmoną ir vyrą Komman
vil stotyje; pakeliui užėjau 
namo ir atplėšiau dvi kitas te
legramas iš Ruano, prane
šančias apie mirtį. Tą baisią 
kelionę mes, niūraus ir žiau
raus liūdesio apimti, keliavo
me naktį. Krųasse mes rado
me jį patale—jis gulėjo su
stengęs^ mažai pasikeitęs, tik 
kaklas jam po apopleksijos 
išputo nuo juodo kraujo. Tuo
met mes sužinojome smulk
menas. Visas dienas prieš tai 
jis jautėsi labai gerai, buvo 
laimingas, kad baigia savo ro
maną, ir turėjo važiuoti į Pa
ryžių sekmadienį, gegužės 9 
d. Jis manę išsiblaškyti ten, 
nes, anot jo, “turėjo šį tą su
taupęs”, — nedidelį sutaupy- 
mą, uždirbtą rašant. Penkta
dienį jis puikiai papietavo, 
praleido vakarą su savo gydy
toju ir kaimynu mosje Forte- 
nu, deklamavo Kornelį, išmie
gojo kitą dienąi iki aštuntos 
.valandos, ilgai naudėsi tynėje, 
apsivilko ir perskaitė gautus 
laiškus. Tai tuomet jis ir pa
sijuto blogai ir pakvietė savo 
tarnaitę; kadangi ji. užtruko, 
tai jis riktelėjo jai pro langą, 
kad jiz nueitų mus j c Forteno, 
kuris kaip tik ką išvažiavo 
ga rlaiviu.

Kai tarnaitė atėjo prie jo, 
jis stovėjo, labai nusilpęs, bet 
nerodė jokio neramumo. Jis 
(are jai: — “Man, rodos, bus 
apopleksija, gerai, kad tai at
siliks šiandie, butų labai ne
malonu, jeigu tai atsitiktų ryt, 
traukinyje.” Jis atkimšo bu
telį odekolonp, patrynė sau 
smilkinius, lėtai atsigulė ant 
didelio du i ly šuolio, sušnybž- 
dėjo: “Ruanas... mes netoli 
nuo Ruano... Heilo... aš juos 
pažįstu, < Heilo ... apvirto kniū
psčias, visas juodas, jo ran
kas suspaudė mėšlungis, vei
das prisipildė kraujo, mirtis 
pakirto jį, — mirtis, kurios 
atėjimo jis neįtarė nei valan
dėlės.

Man rodos, kad paskutinį jo 
sakinį, ktirį laikraščiai išaiš
kino esą nukreiptą’į senį Hu- 
go, gyvenantį Eilan aleniu, 
reikia iššifruoti taip: “Va
žiuok tamsta į Ruaną, mes 
netoli nuoz Ruano jr atvežk 
daktarą Heilo, aš juos pažįs
tu, Heilo.”

Aš praleidau tris dienas 
prie jo, drauge su žoržu Pu- 
še ir mosje Fortenu. Trečia
dienio rytą mes nuvežėme jį 
j didingas kapines, iš kur pui
kiai matosi Kruasse, didelis 
Senos išsilenkimas ir jo na
mas, kurį jis taip mėgo.

Dienos, kuriose jautiesi lai
mingas, neatlygina už tokias 

'dienas, kaip ši.

Laidotuvėse buvo daug bi
čiulių iš Paryžiaus, ypatingai, 
jaunimo, — buvo visas jauni
mas, dar gi nežinomas; bet 
nesimatė nei Viktoro Hugo, 
nei Rcnano, nei Teno, nei 
Maksimo de Kampinei Frede
riko Bodry, nei Dilimo, nei 
Ožje, nei Vakery ir tt.

štai visa, mano brangus 
mokytojau ir bičiuli, bet aš 
dar turiu daug ką pasakyti 
tamstai. Mes imsimės romano, 
kai įpėdiniai sutvarkys savo 
reikalus. Tamsta busi reika
lingas visais atvejais.

Pačią nelaimės dieną aš 
parašiau kelius žodžius ma
dam Viardo, prašiau įspėti 

; E. T. A.Hoffman Vertė J. Pronskus

i Velnio Eliksyras
(Tęsinys) 

Kunigaikščio namų gydytojas 
pasakoja juokingus anekdotus.

Man buvo gaila, kad aš taip 
išsityčiojau iš kunigaikščio ma
lonumo ir nustojau teisės besi- 
rodyti dvaro sferose ir, reiš
kia, arčiau kunigaikštienės pri
eiti. Tačiau aš klydau, kadangi 
tą patį vakarą gavau pakvie
timą apsilankyti dvaro koncer
te, ir kunigaikštis aplinkiniu 
budu, pabrėždamas draugišku 
humoru tarė man: “gero va
karo, pone Leonardai, kad duo
tų dangus, kad mano kapela 
šiandie turėtų tos garbes ir 
mano, muzika Tafnstai geriau 
patiktų, kaip mano parkas.” —

Muzika ištikrųjų buvo puiki. 
Visa sekėsi blizgančiai. Bet 
muzikos programos parinkimas 
man rodėsi ne laimingai tenu- 
sisekęs: vienas įspūdis naikino 
kitą, o viena ilga scena, kuri 
matyt buvo sukomponuota pa
gal iš anksto nustatytos ioi- 
mos, buvo visai nuobodi. Sau- 
gojausi dėl to nepasakyti savo 
nuomonės, ir tuo išmintingiau 
padariau, kadangi, kaip paskui 
sužinojau, tai buvusi paties ku
nigaikščio kompozicija. —

Nebesvyruodamas nuvykau 
sekamą vakarą į dvarą, ir ža
dėjau pats pradėti f aro lošti, 
norėdamas vėl palenkti į save 
kunigaikštį, bet nemažai nu
stebau pamatęs, kad banko ne
bebuvo, vietoj', to buvo pasta
tyta keletą paprastų stalų, apie 
kuriuos susirinkę ponai ir po
nios iš nuolatinių kunigakščio 
lankytojų vedė tarp savęs la
bai gyvą pasikalbėjimą. Vienas 
kitas mokėjo papasakoti ko 
nors juokinančio, buvo net pi- 
piringų anekdotų pasakojama. 
Mano iškalba kaip tik buvo 
vietoj, aš papasakojau daugiau
sia iš savo gyvenimo, gražiai 
papuošdamas romantizmo ap
siaustu. Tokiu budu įsigijau 
visų susirinkusiųjų domės ir 
simpatijos, tačiau kunigaikštis 
labiau mėgo gyvus, humoristi
nius pasakojimus, ir šiame at- 
vejy niekas negalėjo susilygin
ti su namų gydytoju, kurs sa
vo juokingiausiuose išsireiški
muose buvo neišsemiamas.

Tos rūšies laiko praleidimas 
daėjo ligi' to, kad vienas kitas 
pradėjo atsinešti ką nors pa
rašęs ar užsirašęs, ką viešai 
visiems ir perskaitydavo. Tokiu 
budu. susirinkimai įgavo pobū
džio gerai organizuoto litera- 
tinio estetinio ratelio, kuriam 
kunigaikštis pirmininkavo, ir 
kuriame kiekvienas ėmėsi sau 
labiau atatinkamos šakos. —

Vieną kartą vienas' mokslin
čius, gabus ir gilus fizikas, nu
stebino mus naujais įdomiais 
išradimais savo mokslo srity
je, ir ant kiek jo pranešimas 
užinteresavo tą ratelio dalį, 
kuri buvo tiek issilavinusi, kad 
galėjo profesoriaus paskaitą 
suprasti, ant tiek nuobodžiavo 
kita dalis, kuriai visa tai bu
vo svetima ir nežinoma. Dargi 
pats kunigaikštis rodėsi ne 
kažkiek tesusivokė profesoriaus 
idėjose ir širdingai nuobodžiau

Tamstą, nes nežinojau Tams
tos adreso Rusijoje. Aš ma
niau jog geriau, kad Tamsta 
gausi tą sunkią žinią iš bičiu
lių, negu sužinotum apie ją iš 
laikraščių.

Labai liūdėdamas spaudžiu 
Tamstai rankas, mano bran
gus mokytojau, ir tikiuos 
greitai pamatyti tamstą.

Atsidavęs tamstai,
Guy de Mopassanas.” 

L S. Turgenevo romanas 
“Bajorų Gušta” ir Guy de Mo- 
passano novelės ir lietuviš
kam skaitytojui gali atvaiz
duoti šias dvi asmenybes.

A r ė jas V it kaus kas.
“Ž. ir L. Aruodas.”

damas laukė paskaitos galo. 
Pagaliau profesorius baigė, na
mų gydytojas rodėsi labai pa
tenkintas, ir pasipylė pagiro- 
mis ir pastabomis, paskiau pa
reiškė, kad po tokio gilaus 
moksliško pranešimo esą rei
kia ko nors tokio lengvaus, 
ūpingo, kas ir tik padėsią gau
tąjį įspūdį pagilinti. — Silp
nesnieji, kuriuos svetimos 
jiems mokslo šakos pajėga bu
vo nuslėgusi, išsitiesė, net pa
ties kunigaikščio veidą apden
gė šypsena, kuri rodė, kiek jam 
reikalinga buvo grįžti į šiokia
dienį gyvenimą.

‘/Tamsta žinote, Jūsų šviesy
be! pradėjo namų gydytojas, 
nusikreipęs į kunigaikštį: kad 
aš keliaudamas' neapleidžiu pro
gos visus tuos ^linksmus priety
kius, kokie kartais susikryžiuo
ja gyvenime, o ypatingai tuos 
komiškus originalus, kokių 
tenka susitikti, ištikimai pasi
žymėti į savo kelionės' žurna
lą, ir šiandien lygiai iš to žur
nalo noriu ką nors paskaityti, 
kas nors ir neturi ypatingos 
reikšmės, bet man rodosi yra 
juokinga. — '

Pereitą metą bekeliaudamas 
vėlybą naktį patekau Į gražų 
didelį kaimą keturių valandų 
kelio atstu nuo B., čia nuta
riau sustoti viename padores
niame viešbuty, kurio prikel
tas šeimininkas mane labai ma
loniai priėmė. Nuvargęs, o ir 
sus'ikratęs taip toli bekeliauda
mas, tuojau virtau į lovą, ža
dėdamas gerai pamiegoti, bet 
maždaug apįe pirmą valandą 
naktį buvau pakeltas kažkieno 
greta manęs paleistos birbinti 
fleitos. Savo amžy nebuvau dar 
tokios fleitos girdėjęs. Tas 
žmogus turėjo turėti milžiniš
kus plaučius, nes jis be palio
vos' ir tokiu rėžiančiu tonu pu
tė vis tą pačią gaidą, kad nie
ko priešingesnio ir nesąmonin- 
gesnio ir įsivaizdint nebuvo ga
lima. švilpimas visai net pat| 
instrumento toną sunaikino. 
Keikiau ir koliojau tą pasiutė
lį muzikantą, atėmusį man mie
gą ir draskantį ausis, bet lyg 
kokia užsukta plunksna be per
stogės' vyniojo lauk vis tą pati 
pasažą, kol pagaliau išgirdau 
kurtų smūgį, lyg ka s ką bute 
į sieną metęs. Po tam viskas 
nutilo ir aš vėl galėjau užmig
ti.

Rytą metą apačioj girdėjau 
smarkiai besibarant. Galėjau 
atskirti šeimininko balsą ir 
vieno vyriškio, kurs nepaliau
damas šaukė: “Prakeiktas Jū
sų tais namas', geriau bučiau 
niekuomet kojos čia nekėlęs.— 
Pats velnias atnešė čia mane i 
tą jūsų namą, kur nieko nega
lima išgerti nė pavalgyti! — 
visa padūkinusiai bloga ir šu
niškai brangu. Štai jums j u su 
pinigai, jus manęs meKiiomei 
daugiau nebematysite savo 
pašlykštėjusioj smuklėj. —

(Bus daugiau)

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

k j /. .< A. ,'Ait
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Kalėdos Artinasi, 
Bet Ne Visiems

Labdarybės Angelų 
darbai

“Musų didžiausi turtai, tai yra 
musų labdarybės darbai. Betur
tis yra tas. kuriam žmonija nė
ra nieko skolinga.”

Kaip fu Kalėdas praleisi
Nors Kaleęlos dar tolokai, 

bet, netaip labai toli, nepajil
sini kaip jau ir čia. Sankrovos 
bus užsigrudusios pirkėjais, 
nepaisant laikinosios bedar
bes. Vyrai, moterys, bernaičiai 
ir mergaites — visi pirks, su
lig savo išgalės, dovanas savo 
draugams, giminėms, bro
liams, seserinis, tėvams ir, už 
visky brangiausioms, savo 
motinoms. Iš to didelio skait- 
liaus pirkinių—vienas, kitas 
teks ir tau, kaipo kalėdinė do
vana. Be abejo, džiaugsies, 
busi linksmas kad tokioje 
svarbioje metinėje šventėje li
kai neužmirštas. Per visus 
imtus toji dovana bus tau 
šaltiniu maloniu prisiminimų. 
Žinoma, tu, taipgi, pirksi vie
ną kitą dovaną ir įteiksi savo 
brangiesiems ir sykiu su jais 
džiaugsies. Kalėdų dienoje, 
atsisėdęs prie stalo apkrauto 
įvairiais valgiais ir gėrimais, 
tinkamiausiai save pasotinsi 
linksmoj draugų arba savo 
šeimos draugijoj. Praleisi tik
rai linksmas ir džiaugsmingas 
Kalėdas.

Deja, Kalėdos ne visiems 
linksmos.

Bet, ne visi bus taip laimin
gi, kaip tu. Bus daug musų 
lietuviškų šeimynų, kurios iš 
priežasties dabartinės bedar
bės, ligų ir įvairių kitų nelai
mių, netik negaus dovanų, bet 
neturės nei ką pavalgyti, nei 
kuom šaltos stubos apšildyti, 
nei kuom sergančiam kūdi
kiui vaisių nupirkti. Jeigu, 
kūčių vakare, įeitum į tūlą 
lietuvio butą ir rastum kam
barius atvėsusius, šaltus, netu
rint kuom pakurti; jeigu ras
tum lovoje gulinčią sergančią 
motiną su sergančiu kūdikiu 
sale jos gulinčiu, o kiti du vai
kučiai apdriskę, sušalę ir išal
kę, stovėtų šalę tos lovos su 
žibančiom akutėm ir prašytų 
savo motinos kad duotų jiems 
ką nors valgyti, bet toj šlubo, 
nesirastų nei duonos kąsnelio, 
kuriuo butų galima nors lai
kinai jų alkanus pilvelius pa
sotinti; jeigu rastum kad tų 
vaikučiu molina yra našlė, 
arba jų tėvas jau virš pusme
tis ar ilgiau be darbo, be 
draugų, ir be pažįstamų, iš 
kurių galėtų gauti 'pagalbą... 
Ar toks vaizdas nesujaudintų 
tavęs, ar nepaliestų tavo šir
dies stygas, ar neišriedėtų tau 
gailesčio ašara? Ar tu nepa
sigailėtum šeimynos tokioj 
padėty esančios ir neprisidė
tam su doleriu kitu jos sušel- 
pimui nupirkimui kuro, 
maisto ir vaistų? Aš, ne vie-

viską atliks Chicagos Lietu
vių Moterų Klubas. Minėtas 
Klubas kas metą prieš Kalė
das, asmeniškai ištyrę kiek
vieną jam paduotą šeimyną, 
sudaro sąrašą biednų, tikrai 
pagalbos reikalaujančių šei
mynų ir, kožnai tokiai šeimy
nai, kūčių dienoje pristato 
pilną bušelį įvairaus maisto 
ir, ant kiek galima, vaiku
čiams drapanų, autuvų ir žai
di nių, o jeigu yra reikalinga, 
tai dar prideda keletą bušelių 
ir anglių.

Klubietės prirengia, vyrai iš- 
, vežioja.

Maistą klubietės perka nuo 
lietuvių sankrovininku už 
“yvholesale” kainą, kuris yra 
pristatomas į vieną nuskirtą 
vietą. Ten susirinkę Klubo na
rės, lyginai bitės, Irusia, dir
ba, skirsto ir krauna maistą į 
bušelius ir prirengia išvažioji- 
mui. Prie kiekvieno bušelio 
yra pririšta kortelė su vardu, 
pavarde ir antrašu priėmėjų. 
Kada viskas prirengta, klu
bietės pasišaukia į talką savo 
vyrus su automobiliais, kad 
padėtų išvažioti kalėdines do
vanas. Ar laikas leidžia ar ne, 
vyrams nėra atsisakymo, turi 
klausyt ir gana—sako, kad 
nepadėsi, tai Kalėdoms pietų 
neturėsi, pats galėsi sau virti. 
Na, ir kas tokią bausmę nori 
ant savęs užsitraukti, todėl 
klauso, ir gana, prieš vėją ne
papūsi. ’ .

Kaip sukeliamos lėšos Kalėdų 
dovanoms.

Fondą, apmokėjimui lėšų, 
motervs sukelia rengdamos 
šokius, “bunco” partijas ir į- 
vairias kitas pramogas. Jų šo
kiai yra tikri pavyzdžiai mu- 

' sų tautos augšto kultūrinio to
bulumo. Jeigu nori pamatyti 
gyvą gėlyną musų gražiosios 
lyties, praleisti vakarą jau
kiausiose aplinkybėse ir tuoni 
pat sykiu prisidėti prie tikros 
labdarybės, tai atsilankyk į 
bet vieną iš jų šokių bei pra
mogų. Sekantis šokis bus 1930 
m. spalio 29 d. Del Prado 
viešbuty, pirmiaus žinomą 
kaipo Cooper Carlton, prie 
53-čios gatvės ir Hyde Bark 
bulvaro. įžanga $1.00.

Nors Chicagos Lietuvių Mo
terų Klubas nesiskelbia save 
labdaringa organizacija, vie
nok jo narės dirba gražų ir 
pagirtiną labdarybės darbą, 
prie kurio yra prisidėję ir 
“Naujienos”, surasdamos ir 
priduodamos Klubui antra
šus lietuviškų pagalbos užsi- 
pelnusių šeimynų.

Olk Forest seneliams pietus.

Tai ne viskas, šis Klubas, 
netaip labai senai, rodoši keli 
metai, atgal, buvo surengę?' 
kalėdinius pietus musų nelai
mingiems lietuviams, esan
tiems pavieto užlaikomi) j bie- 
dnuolių įstaigoj, kuri randasi 
Oak Forest, III. Ant tų pietų 
susirinko apie 200 lietuvių, 
ten patekusių per nelaimes, 
ligas arba dėl senatvės, netu
rėdami nei draugų, nei gimi
nių, kurie jais rūpintųsi. Ta- 

.da, tai ištik rujų buvo graudin
gas vaizdas. Kada nelaimin
gieji susėdo prie specialiai pa
puoštų jiems stalų

valgyti mtisų moterų, tai yra, 
klubiečių, namie pagamintus 
ir ten atvežtus skanius lietu
viškus valgius ir išgirdo lietu
viškas dainas ir prakalbas, 
sujaudinti tokia netikėta lai
me, visi apsiverkė. Musų bied- 
nnoliai verkė iš džiaugsmo, o 
musu klubietės su atvykusiai* 
svečiais verkė iš pasigailėji
mo. Koki kita lietuvių organi
zacija gali pasilyginti tokiam 
Chicago* Lietuvių Moterų 
Klubo labdaringam darbui?

Geri žmonės gerą darbą tylė
dami dirba.

Ir da ne viskas. Sužinota 
taipgi, kad Klubas moka ke
lių biednų šeimynų randas, 
o vienai senelių porai pabaigė 
mokėti esančią skolą ant jų 
namelio. Tokiu savo pasišven
timu, šelpime nelaimės pri
spaustų musų brolių lietuvių, 
Klubietės budavoja-sau ne 
murinės sienas, bet amžiną 
dėkingumo paminklą žmonių 
širdyse.

Dar keli žibučiai labdary
bės žiede. Klubas savo lėšo
mis švento Kryžiaus ligoninėj 
įrengė vieną kambarį, kuris 
jom kainavo šešis šimtus- do
leriu. Vilniaus našlaičiams 
per ponią Vileišienę, paauko
jo šimtą dolerių. Toli, toli sie
kia jų1 duosnumo rankos.

Kas yra tos labdaringos 
bitelės?

Susipažinkite su tom darbš
čiom labdarybės bitelėm. Štai 
jų visas avilys: Valdyba: 
Ona Stankūnienė, pirminin
kė; Berta Lauraitienė, pirmi
ninkės pagelbininkė; Joha li
ną Adomaitienė, užrašų raš
tininkė; Elzbieta Šatkauskie
nė, finansų raštininkė; Ona 
Kirienė, iždininkė. Narės-- 
Elena Borden, Paulina Baltu
tienė, Ona Biežienė, Vanda 
Byanskienė, Elzbieta Brad- 
čulienė, Eleonora Dargieilė, 
Emma Eiideikienė, Morta Eli- 
jošienė, Paulina Giraitierie, 
Nora (rugienė, Rozalia Itališ
kai, Marijona Janušauskiene, 
Ona Juozaitiene, Bronė Kal
vai tienė, Antonina Kazanaiis- 
k ietie, Zofia Kelliene, Kazi
miera KliaUgienč, Ona Le- 
montienė, Ona B. Lemonlieriė, 
Emilija Masiulienė, Vikloria 
Mackevičiene, Teodora Mdr- 
tinkienė, Elena Meldažieiiė, 
Barbora Pivarunienė, Berta 
Pužauskienė, Sietlą Rozens- 
kienė, Dr. Suzana A. šlakic- 
nė, Leokadija Sabonieitė, 
Pranciška Sinkienė, Zofija 
Saurienė, Emilia Šukieitė, 
Pranciška Stogienė, Petroncla 
Strikolicnė, Justina Masokie- 
nė, Rožė Messarienė, ponia 
Steponavičiene. (

Nepailskite, bet dirbkite to
linus tokį prakilnų darbą, jus 
labdarybės angelai, o mes 
j imis padėsime, moraliai ir 
materialiai.

— Juris Frudentis.

Lietuvių Choro Pirmyn dainų 
pamokos. Sumaniau užeiti pa
siklausyti, kaip ten jiems se
kasi. Ištikrųjų, neapsirikau, 
nes' padarė j mane, didelį įspū
dį. Choras gana skaitlingas* 
gali būt virš penkios dešimts 
ypatų, bet butų pageidaujama, 
kad jiems pasisektų užaugti iki 
šimto narių. Didžiuma narių, 
matyti, fcia augę jaunuoliai, 
tai labai pagirtinas ' dalykas ir 
galima tikėtis, kad visi tie jau
nuoliai yra gražiai auklėjami, 
kad vietoj bastytis kufl paKam- 
piais imasi dailės. Tai yra gra
žu, sveika ir naudinga, ir man 
besėdint svetainėj per kokį pus
valandį, pastebėjau, kad choro 
vedėjai Steponavičius mokina 
netik dainų, bet ir graažus ap
siėjimo. Matyti skubiai ren
giasi -prie pastatymo dviejų ak
tų operetes “PAulina”; tai yra 
labai gražus ir juokingas vei
kalas. Kaip teko girdėti nuo 
narių, kad veikalas bus persta
tytas lapkričio 23 d. Bohemian 
American svetainėj, 1436 W. 18 
St. Sykiu dalyvaus ir Chica- 
go?| Lietuvių simfonijos1 orkest
rą, susidedanti iš 40 narių ir 
vadovaujama Steponavičiaus. 
Butų labai patartina, kad Chi
cagos visuomenė juos paremtų, 
nes paremdami priduotų dides
nę drąsą ir ūpą ir toliau la
vintis dailės.—X.

Lietuvės Akušerės Lietuviai Gydytojai

ir pradėjo

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Thcrapy & Midvvifo 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

PRANEŠIMAS
Įvairus Gydytojai

GYDO

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
rreatment
netic blankets

Moterim

9252

prie 
duodu 
eleetrie 

ir mag- 
ir 

tt. Moterim ir 
merginom patart
inai dovanai.

DR. M.- T. STRIKOL
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 West Marųuette 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.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, 
m a 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------ r-

skaudamą 
nui-

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State

1800 So. Ashland
Banko

Avenue
/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. x

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

7 iki 10

Ofiso Telefonai Virginia 0030 
Rez. Tel. Ven Buren 8808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nų. Namų ofisas Nortb Slde
3413 Franglin Blvd. \ 

Valandos 8:30 iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

•z ' •Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

ryto

Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn gra

ži šeimyna /
Andai bo eidamas pro Mel-

dažio svetainę užgirdau gražų 
dainų skambėjimą, ir prisimi
niau, ar nebus tik Chicagos

na, bet keletą lokiu vaizduv V b

* su mules išvažiodamas ka- C
ledines biednuoliams dova
nas, pagamintas ir apmokėtas 
m ūmi moterų Klubo ir, pasku
tinį sykį taip buvau panašių 
vaizdų sujaudintas, kad var
giai užbaigiau savo pareigas, 
nes tas perdaug z veikė mano 
nervus. Jeigu savo akimis ne
būčiau to visko matęs, tai kito 
pasakojimams vargiai bučiau 
tikėjęs, bet tą viską savo aki
mis regėdamas, pasakau ir ki
liems.

L. Moterų Klubas Kalėdų dė
duko rolėje.

Gal, ųiielas skaitytojau, 
klausi jpir ir kaip galima to
kias nelaimingas lietuvių Šei
mynas surasti, kad jas sušel
pus? Jums nereikės nieko pa
našaus daryti nei rūpintis, tą

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniam* kare

Seno JKrajauš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodiji™* 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir iftgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasate 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak; Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilins visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
_________ CHICAGO. ILL.

S. D. LACHAViČH
LIETUVIS •GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2^15 arba 25 ffe

2314 W. 23rd PI., Chicago
! SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lal- 
ddtiivėše ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Haaley Lic.
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203
Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

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 Lafayctte 0098

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO QFISAS '
N. Dearborn S t., Room 1111 

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

Gyveninio vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
------- 0^--

8

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

PRANEŠIMAS

----- o-----
A. A. OLIS

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street, 

Room 1701 Tel. Randolph 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai 
3241 S’. Halstečl St. tel. Victory

♦ Valandos *— 7 iki 9 vakare 
Olis—Utar.? Kctv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Petnyčios ▼,

0331 
vak. 
1)562

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 431'7

Phone ,zBoulevard 7042

Dr. JOHN SMETANA

Optometristas
Akiu Ekspertas ir pritaikymo akinių 
1Š01 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldff., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

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 f

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio 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.

Telefonas Republic 7868

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė j naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Banką 

skersai gatves nuo 
Peoples Ranka 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

, Ncdčlioj pagal sutartį *

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERĮS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 no pietų.

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

.——il . .........  ................................................... . ..........................

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedčlioj pagal sutarti

M.

Phone Franklin 24 60

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

Tel.

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

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950 namų Pull. 6377

Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
Kctvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W.est 22nd St. 
Arti Lcavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Scrcdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

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 iščlirbystes.
OFISAS: •

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Hfifsted St.

Tel. Vutoty 4038

OfiJo ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street /

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Sou.th Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Centrą! 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

St.
JOHN B. BORDEN

. (John Bagdžiunas Bordert) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halst.ed Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
Sbuth Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. •
SPECIALIS1AS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phoue Midway 2880

4729

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tol. Prospect 3525
—4O)_

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 įO iki 12 A. M.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

1 721 First National Bank Building 
38 SO. DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St.

Tiktai pagal Autartj 
Tel. Canal 2552 

--- O- ■ i

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

Kampas Nortb Avė. ir Damcn Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Brnns^vick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1 712-024 1 
Valandos: Pagedėliais .ir K ei vergais 
3 iki 8 vii. vak., Utat įlinkais ir

Petnytiomis 1 iki 4 v. v.

JOSĖPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boolevaid 28CO

Rez. 6515 So. Rockwcll i?t.
Tel. Republic 9723



/
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Liet. Moterų Ad- žiaus, ją išleido Chicagon, taip medgalių atmatų, laužus ir ur 
v • X TA • F sakant, už gero vyro, ir šį va- vus, juose naktis leidžia. To 
svietos Dr-jos

North Side
Chicagos Lietuių Sav. Pašalpos 

Draugija ir turtas

karų net\du. vainiksegius at
siuntė. Mht vakarienėj dalyva- 

Lietuvių Moterų Apšvietus |vo du bostoniškiai gabijiečiai 
Dr-jos susirinkimas įvyko pir- jaunuoliai, sesutė su broliu 
madienį, spalio 6 d. Mark White Kasparaičiai.
Sųuare kambariuose. Tai buvo Jaunai Sandarai linkėtina gra1 
pirmas po vasaros susirinkimas, žios ateities, ir turint galvoj 
Atėjo labai nedaug, matyt mu- kad ji dabar yra, kaip čia pa
sų moterys nesirūpina savo sakius, dar tik “sweet sixteen”, 
švietimosi reikalais. Susirgę pa- reikia tikėti
šalpą atsiima, ir vėl ^nematysi gražios ir skaitrųeningos sanda- 
jų ligi kito susirgimo. riečių šeimynos, kuomi, beabe-

Ij svarbesnių nutarimų, su-į jo, pasirūpins jos gabusis dva- 
sirinkimas nutarė paimti Liet. 
Auditorijos svetainę lapkričio 
29 d. Išrinkta komisija iš šių 
narių: Mrs. J. Gulbinienė, A. 
Bučinskienė, Z. Puniškienė ir 
VI. Grušinskienė. Komisijai pa
vesta surengti kokią pramogą.

Nupirkta p. Valančiams už
uojautos vainikas jų mylimam

ja susilauksiant

sios vadas, žinomas “visuomenės 
veikėjas’’ ir rašytojas, redakto
rius ponas Biekša. _

Netikėtas Svečias.

kiliose laužuose teko matyt ne 
moterų su mažais vaikais. A- 
merikos 'išgarsintoji civiliza
cija jau grįžo prie urvinio 
žmogaus gadynėš, tik kur kas 
sunkesnės, nes urvinis žmogus 
nors žvėris laisvai medžiojo, 
o Chicagos benamai, bedarbiai 
tik atmatas kasinėja.:

• Muzika gera pavalgius
Žmones skundžiasi dėl ne

darbo. Taip darbininkai, taip

šyta, kad vaikui, tai turi imti 
kaip ant
Rašytojas vėl gavo grįžti pas 
komisarų, vėl dienų sugaišti

korteles parašyta.
“Senas ir Naujas” CLASSIFIED ADS

- -

Nors Ndrthside yra mažiau
sia iš lietuvių kolonijų, bet Chi
cagos Lietuvių Savirtarpės Pa
šalpos Draugija, kuri čia gy*- 
vuoja, yra viena didžiausia 
draugija visoj Chicagoj. Spa
lio 14 d. Masonic Temple buvo 
draugijos susirinkimas, kuris, 
kaip visi kiti, pasižymėjo paviz- 
dinga tvarka-

Svarbiausias klausimas buvolsunui Edvardui. Vainikui $10.00 
finansų Komisijos raportas, nes paskyrė Draugijos iždas, 
kiekvienam draugijos 1 nariui 'Išklausyta raportai iš Liet, 
svarbu buvo žinoti, kiek ir koks Auditorijos Bendrovės, iš Su- 

’ draugijos turtas. Iš raporto pa- sivienijimo Liet. Draugijų ir 
aiškėjo, kad draugija turi $20, Kliubų ant Bridgeporto ir iš 
538.98 turto, kurs laikomas Vilniaus Vadavimo Komiteto, 
dviejuose bankuose, United A- Deja, matyt, Vilniaus Vadavi- 
merican Bank ir Universal State mo Komitetas užsnūdo letar- 

investuoti į sau- nieko nebeveikia ir atsto- 
morgičius arba bonus, vų 1931 metams matyt nebo

siu bus reikalo rinkti. %
Raportai priimti visi vienbal-1 

šiai. Butų geistina, kad nors 
į kitų susirinkimų daugiau na
rių ateitų. Susirinkimai būna 
kiekvieno mėnesio pirmą pir
madienį. A. M-ne.

Bank ir yra 
gins 
Draugija yra šerininkė 
draugijų: Naujienų, Lietuvių 
Auditorijos ir Cicero Liuosybės 
namo.

šiuo sykiu randasi keletas 
ligonių, kaikurie sunkiai serga 
ir turės ilgai pasirgti, bet kai
kurie tuoj pasveiks. Taip gi 
yra narių, kujrie gaus garbės 
žiedus ir ženklus už neėmimą 
pašalpos per 10 ir 20 metų. Do
vanos tiems nariams bus duoda
mos metiniame' koncerte, kurs 
įvyks sausio 4 d. Wicker park 
svetainėj. Programą išpildyti 
nutarta kviesti p. Steponavičiui 
su Chicagos Lietuvių Choru 
Pirmyn.

Baigus susirinkimų, Dr. Blo- 
žis, kurs yra Draugijis narys, 
turėjo paskaitą sveikatos rei
kale. -—-X.

Cinema teatre, prie Chicago ir Michi- 
gan Avės, dabar yra rodomas paskiau
sias sovietuose darytas Eisensteino pa
veikslas ‘‘Senas ir Naujas”. Jame vaiz
duojamas didelis kontrastas tarp seno
sios ir naujosios Rusijos ir gyvenimo 
joje. Parodoma kaip seniau Rusijos val
stietis vargo ir dirbo primityviais įna
giais ir kaip dabar į Rusiją veržiasi in
dustrializacija. Vyrausią žvaigžde yra 
Marta Lapinka iš Maskvos Dailės Teatro, 
bet šiaip daugumoj “artistai” yra imti 
iš paties gyvenimo — valstiečiai ir dar
bininkai, kaip ir visuose kituose Eisęn- 
šteino veikaluose.

Financial

PINIGAI i
Mes stotinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmoktos

t sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

dar 2 d., kol įėjo į krautuvę,> 
ir taip po savaites laiko Oro
govas gavo valdiškus batus. 
Tai vasaros metu, bet žiemų 
stovėti eilėse po savaitę dide
liame spiege lauke, daugelis 
išmiršta neištverdami.

Valstiečiai kalbų, kqd jei 
jiems duotų galimybes pabėg
ti, tai pekšti išvaikščiotų į kie
tas šalis, nes ir pekloje nesą 
blogiau kaip “ po sovietais”.

Musų gi kelios dešimts bol
ševikiškų penukšlų Bridžporte 
ir Brooklyne sėdėdami už 
karšto šuns (hol dog) sendvi- 
čių tų “rojaus žemę” į padan
ges kelia.

—Pasaulio Vergas

AutomobilesLiutkų, kurs yra.J. F. Budriko 
Rex krautuvės perdėtinis ir 
pardavinėja naujausios mados 
General Motors radios. Drg. 
Liutkus skundėsi, ka dėl ne
darbo ir biznis menkas, nes 
kam rupi muzika, kai bedar
bio pilvas ir be muzikos šoka.

Naujienos iš rojaus

Anų dienų vienoj krautuvėj 
a new biography of | profesionalas pasakojo apie 
vienoj vietoj sako: 
Napoleono mylimoji

Apie daug ką po
♦ biski

Kiekvienos moters sapnas

rašinys, “Advertisc-Naujas 
ment of 
Pauline” 
“Pauline,
sesuo, grasinga, kaprizų pilna, 
geidulinga, ir visų garbinama, 
vedė gyvenimų, kurs yra visų 
moterų sapnas — grožė, turtai, 
brangenybės, du vyrai ir dau
gybė meilužių”.

Well, well! Tai toks yra visų 
moterų sapnas! Vyrų laimė dar, 
kad sapnai retai teišsipildo.

Geraširdžiai žmonės
Kiekvienas žmogus turėtų ne-

Miss Eugenijai Miscikaičiutei I šiotis po du laikrodėliu — vie- 
susirgus gerklės ir nosies liga, ną ant rankos dėl patogumo 
Dr. S. Naikelis padare opera- ir kitų kišenėj dėl aknratišku- 
ciją Chicagos ligoninėje. P-lė mo! Kaip manote, kas toki pa- 
Eugenija jau sveiksta ir tikisi tarimą davė? Nagi, Retail Jew- 
greit apleisti ligoninę. Chicago lers Association (laikrodinin- 
ligoninė yra nedidelė, bet gana kai). Stebėtina, kaip labdaringi 
švari, patarnavimas mandagus|yra kaikurie žmonės! 
ir aplinkuma jauki: čia nema
tyti šliaužojant aplinkui jokių 
ilgaskvernių. A. M-nė.

Sandara šešiolikinė
Pereitų šeštadienio vakarų 

18-tos gatvės apylm- Lietuvių Auditorium mažosiose 
kippill dnniAl salėse ALTS apvaikščiojo savo 

KIČUI IĮ UUlUcl metų gimimo dieną. Nuo 9*
ligi 11 vai. jaunimas šokinėjo- 
Galop susirinko senesnieji ir 
prasidėjo vakarienė: chop suey, 

Statymo ir Skolinimo Ben-K, kpokį gardus dalykai. Užsi- 
drovių gyvenimas nebe jaunas. gardžiuoti buvo dainų ir kalbų. 
.Jos prasidėjo mefaįsl Sandaros prezidentas Dr. Zi-
rennsylvanijoj ir ligi šiam lai-|montas, suminėjęs Sandaros tik- 
kui išaugo į milžiniškas finan- sjus jr pabrėžęs jos pasiryži- 
sines įstaigas. Brandus jų die- mQ nusistatymo nekaitalioti, 
gas, netikėtai greitai išaugęs, kvietė sandariečius daryti eks- 
šiandien padaro vieną stebėti- pansiją į kitas sau artimas or- 
niausių XX amžiaus apsireiški- ganizacijas.
mų. Po valstybės priežiūra p. Misevičius, pakviestas stal- 
Statymo ir Skolinimo Bendro- vedžiu, perstatė naują Birutės 
vės yra saugiausios finansinės vedėją p. Jozavitų, kurs vietoj 
įstaigos žmonių turtui ugdyti, prakalbos paskambino Paderev- 

Statymo ir Skolinimo Ben- skio minuetų ir gavo delnų dau- 
drovė “Lietuva” prasidėjo 1904 giau negu bile kurs auksabur
ni. 18 gatvės ir Dievo Apvejz- nis kalbėtojas. Daugiau iš pro- 
dos parapijos apylinkėj, šian- gramos, p-lės Stradomskaitė ir 
dien jos turtas jau vertas virš Micevičiutė duetu padainavo 
pusės milijono dolerių. Bend- keletą dainelių. Galop Mrs. Šir- 
rovės saugumas yra tame, kad vaitė-Gapšienė išėjo su labai 
teisėtai suorganizuota ir inkor-h'ur^n^u kraičiu retai girdimų 

(liaudies dainelių ir nepaprastai 
gražaus sultingo balso. Apsi
mokėtų jų girdėti dažniau ir 
skaitmeningesnėse auditorijose!

Dr. Naikelis padarė siurprizo 
su prakalba: pasirodo, jis ga
lįs ne tik golfo čempionu pasi
daryti, bet galįs, kai nori, ir 
“Padaužoms” į akį dėti. Jo 
“Nekaltų bernelių” metinė apy
skaita buvo tikras “master- 
piece”. Dar kelis žodžius pasa
kė p. Valančius.

Ant paties galo prabilo pats 
faktinasis Sandaros šefas Mr. 
Matas Biekša, kurs ilgoj dekla- 
ratyvėj kalboj, išreiškęs savo 
asmeniško pasitenkinimo dėl 
jam parodyto visuotino chica- 
giečių pasitikėjimo ir pritari
mo, užtikrino, kad paskutiniuo
ju metu Sandara kaip dvasiš
kai taip materiališkai pakilusi 
nepalyginamai aukščiau negu 
per visus pirmuosius 15 metų 
(Tai apsidžiaugs skolininkai, 
išgirdę!). Gerbiamojo šefo kal
bos salė klausėsi su rimtu su
sikaupimu.

Kalbose buvo prisiminta ir 
bostoniškiai, kurie, Miss Sanda
rą išauginę ligi tekamojo am-

Lietuviškos Spulkos

poruota sulig Illinois valstijos 
įstatymų, ir yra valstijos prie
žiūroje. Direktoriai yra sąži
ningi vyrai ir bendrovės reika
lus veda ištikimai. Kiekvienas 
direktorius yra atsakomingas, 
užstatyta ir asekuruota garan
tija. Paskolos duodamos ant 
pirmų mortgičių (hipotekos)' 
arba ant įmokėtų serijų.

Keliolika metų atgal ^Bend
rovių dalininkais buvo tik už
darbio žmonės’, paprasti darbi
ninkai, šiandien jau jų dalinin
kais yra ir biznieriai, ir profe
sionalai, bankieriai ir kunigai, 
nes ir jie pamatė, kad čia įmo
kami pinigai auga ir'neša gra
žų pelną.

Geriau susipažinti su Skol. 
ir Statymo Bendrovės '“Lietu
vos” idėjomis, Valdyba rengia 
spalio 24 d. 8 vai. vak. nepa
prastą vakarą Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėj, kur paty
rę kalbėtojai nupasakos Ben
drovės siekimus. Bus ir muzi
kalia programas. Įėjinjas lais
vas, kiekvienam nemokamai. 
Nepamirškite progos, nes da
roma pačių lietuvių labui dr 
naudai. —A. S.

Teisybę pasakė

Vyrams patogiausia pirktis 
siutus su dviem porom kelnių, 
— pareiškė p- Petrauskas, 
Bridgeport Clothing Co. Tas 
tai teisybę pasakė, ir štai du 
atsitikimai, kurie tai patvirti
na:

► Atsitikime, kada siutas turi 
dvi poras kelnių: Kartą Matas 
(ne Mužikų) ėjo sau “saidvo- 
ku”, ir tik girdi “Stiek ’em up!”, 
vadinasi, kelk rankas aukštyn! 
Matas iškėlė. Burgliorius pri
ėjo, iščiupinėjo visus švarko, 
vestės ir kelnių kišenius, ir nie
ko neradęs spiaudydamosi nu
ėjo. Matas po to su šypsančiu 
veidu gyrėsi pirmam susitiktam, 
“Tai kaip gera, kad turėjau 
siutų su dviem poromis kel
nių : vienas iškratė, nerado, dėl
to, kad pinigus turėjau apa
čioj, antrosios poros kišenini, o 
vagis nesusiprato apačios krė
sti!”

Atsitikime, kada siutas turi* I
tik vieną kelnių porų: D-ras 
Naikelis Sandaros jubiliejinėj 
vakarienėj savo iškilmingoj kal
boj papasakojo, kaip redakto
rius Matas Biekša Michigan val
stijoj beatostogaudamas pasku
tines kelnes pametęs, ir dėlto 
paskutines, kad tik vienas te
turėjęs.

Į Rusiją; gavęs kalbėtis su vie
nu iš trijų gydytojų, kur ne
senai grįžo iš Sovietų Rusijos. 
Gydytojai nieko gera nematę 
toje šalyje darbo žmogui, vi
sur vargas ir skurdas, neiški- 
riant darbininkų nei profesi
onalų. Apie radio ar automo
bilį ten niekas nė nesapnuo
ja. Automobiliais laksto tik 
komisarai, šnipai ir “nepma- 
nai”.

Žmonės maitinasi pagal kor
telių gaunamais produktais iš 
valdžios krautuvių, kuriose su 
didžiausiu vargu, kėlės valan
das išstovėjus eilese, gauni 
tik mažų dalį reikalingų daik
tų. Mėsos galima gauti tik po
rų kartų savaitėj, ir tai ne tiek 
kiek nori.

žmobių visur perteklis di
džiausias, tad žmonės nė jų 
gyvybės ten nebranginama, ir 
už mažiausį prasižengimų iš
tremiami, kalinami arba šau
domi. Seneliai, kurių gatvėse 
pilna badaujanf, renkami į li
gonines, kur juos greit pasiun
čia į kelionę pas Lininų.. Ten 
senas žmogus laikomas bever
tės ir kadangi jam vis tik ne
užilgo reiks mirti, tai, kad be- 
,reikalo jauniems nelaikytų 
užstojęs kelio, jis paskubina
mas išsikraustyti į kitų pašau-

Kaip Maskvoj Batus perka
Profesionalas toliau papasa

kojo, kaip vienas rašytojas 
Oragovas Maskvoj pirko batus. 
Per visų dienų stovėjęs eilėje, 
kol gavo iš komisaro kortelę 
batams gauti. Antrų dienų sto
vėjo kitoj eilėj, batus gauti, 
bet diena pasibaigė greičiau 
nei jo eile priėjo ligi valdžios 
krautuvės < 
dienų pasiekė 
gavo batus, deja batai buvo 
vaiko mieros. Orogovas sako, 
kad čia batai ne man, o ma
žam vaikui. •Pardavėjas sako, 
kad čia paties komisaro užra-

durų,^ad tik antrų 
jkė krautuvės duris,

Ateivių Spauda Pager
bė L. Moriarty

Press

CLASSIFIED ADS.
> III .... ............................................................. I 11,1

Educątional

1930 Fordai, visų modelių, $100 
jmoketi, 18 menesių išsimokėjimui, 
arba priimsime jūsų seną karą, ar 
ką jus turite, mainymui. 100 N. 
Marąuette Road, tel Normai 8070.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Sužeidė Stulpą
Ketvirtadienio vakare • 6:30 

vai. Halsted ir 26 gatvių kam
pe koks tai Ševrolet laužas 
smarkiai bevažiuodamas susi
tiko su gatyękariu ir besilenk
damas neteko kontrolės; lau
žas atsimušė į šalygavio stul
pų ir suplokšt. Insėdai tačiau 
abudu išlipo savo kojomis; 
moteriškė laike rankų suėmu
si ir lietuviškai dejavo, kad 
ranka nulužusi, gi vyras, kurs 
mašinų valdė, turėjo rankų 
stiklų sukapotų. Matyt, va
žiuotojų butą lietuvių.

Urviniai žmonės
Užėjus šaltam orui ir 

dauguma “Hooverio
lietui 

dauguma “Hooverio viešbu
čio” gyventojų iš paežerių, pa
tilčių, parkų, nuo salų pradė
jo trauktis į miestų, kur tu
ščiuose leduose, užkampiuose 
susikrovę iš akmenų, blėkų ię

Chicago Foreign Language 
Assm pereitą savaitę Hamikon Kliube 
laikė savo pirjųą rudeninį susirinkimą, 
kuriame garbės svečiu ir vyriausiu kal
bėtoju buvo p. L. R. Moriarty, Cali- 
fornia Grape Control Board atstovas ry
tuose.

Susirinkę redaktoriai pirmą kartą tu
rėjo progos išgirsti Californijos svečią, 
kuris plačiai papasakojo Californijos 
vynuogių augintojų vargus. O kadangi 
dauguma Californijos favmerių yra atei
viai, tai jo kalba buvo tuo įdomesnė.

P-as Moriarty savo kalboj pasakė, 
kad nėra klausimo apie vynuogių over- 
produkciją, bet yra perinažas jų suvar
tojimas. Todėl dabar bandoma išdirbti 
marketą rytuose ir pakelti suvartojimą. 
Jis mano, kad čia tapo padarytas labai 
geras žingsnis kada pradėta garsintis 
svetimtaučių laikraščiuose, nes svetim
taučiai ir šiaip yra didžiausi vynuogių 
vartotojai ir geriausi vynuogių kostu- 
mieriai. California Grape Control Board 
tapo Farm Board suorganizuota tikslu 
pagelbėti kaip augintojams, taip parda
vėjams ir vartotojams: Čia visose pusė
se buvo pasireiškę trukumų, kuriuos da
bar bandoma pašalinti.

Vynuogių kokybė šiemet yra nepa
prastai gera, sakė p. Moriarty, kainos 
gi yra žemos. Taryba gi bandys viska
me kooperuoti, kad tik padidinti ne tik 
vynuogių suvartojimą, bet taipjau it 
kitų' Californijos produktų, kurie jau 
ir dabar fanda nemažą marketą rytuose.

P-as Moriarty prašė redaktorius koo
peruoti su pardavėjais ir paaiškinti sa
vo skaitytojams, kad vynuogių sezonas 
yra trumpas ir kad todėl pirkėjai turi 
skubėti kol dar galima markete gauti 
geriausią vynuogių kokybę.

Trumpai kalbėjo ir kiti vynuogių 
pardavėjų atstovai.

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

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
niacijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘŲE,

672 West Madison Street.
------- O-------

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

infor-
TURIME PARDUOTI TUOJAUS 

ELEKTRIKINI RADIO
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. 
Arteikite tuojaus adresu 

3040 W. 62nd Street

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą

“Laisvas Žodis”
“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar

bininkų ir valstiečių kovą už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
;amsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“h. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslu iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas perx mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

pirmie.
ka

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockwell St.. 

CHICAGO, ILL.

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 tortą. 
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
Naujienų Spulkos 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 pęr 6 metus ir 3 m ė n., 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, gausite $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-

gausite

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis Ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Pianos
TURIU parduoti savo $900.00 gro- 

jikli pianą su rolėmis, suoleliu už 
$45.00 cash. 6136 S. Halsted St.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

arramatikOs, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystSs, stenografijos, ir kitu 
mokslo Saku. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai rreitai užbaisrianaa 
pradini moksl* i devynis mėnesius; 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu išrijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelna mokslu. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo Sakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytoju
3106 S. Halsted St z

Personai 
‘ Asmenų ležko

PAIEŠKAU apsivedimui našlės nuo 
40 m. ligi 45 m. ' Laisvų pažiūrų ir 
mylinčią vest dorą gyvenimą. Aš esu 
vąikinas 45 m. J. Blumba, 1609 W. 
46 St.

For Rent
RENDON pigiai restaurantas arti di

delių dirbtuvių.
Tel. Virginia 0338

RENDON ofisas su waiting room, 
tinkama vieta dėl advokato, nes ir 
pirmiau čia buvo advokato ofisas. 
4180 Archer Avė.

chicago. ims.

Business Service 
Biznio PatarnaviinaB

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam Ir 
Dekoruojam

8147 S. Halsted St
Vietory 7261. Rea. Hemlock 1292

Business Chances 
Pardavimuii Bigniai

PARDUOSIU savo 50 kambarių Ko
teli ir Storą, visi furnišiuoti, verti 
$4,000, parduosiu už kelis šimtus.

Matyt galima nuo 7 iki 9 valandai 
iš ryto.

P. GADEIKO, 
1606 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Boulevard 6520 Bes. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto 1 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Farms For Sale 
UIdaĮ Pardayiinui

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 8 CO. 
3114 So. Halsted St.

Victory 4898

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

Business Service
Biznio PatarnavimaR

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

jExchange—Mainai
PIRMUS mortgages (gold bonds) 

mainysiu ant namo arba biznio. Pa
šaukit rytmečiais ar vakarais I^a- 
fayette 5247.

MAINYSIU 3 ruimų cottage ant 
dviejų flatų; turiu pinigų pridėti; at
sišaukite į barbernę. 4309V& W. 63rd 
St.

LUMBERIS 20-50% diskonto. Ship- 
lap $35M, Plaster ir Wall Board 3c, 
Ooak Trim 2c, Storm ir Porch Sash. 
Išmokėjimais. Vakarais iki 6, nedėliomis 
9—1. Abbott Lumber Co., 5201 W. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

-----,----- o -------

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

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE'
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

Tel. Lafavette 0455

Financial
Finansai-Paskoloa

RETAS BARGENAS

BpeelallatM ffydyme chronllkij ir Banja li
rų. Jei kiti nogalfijo Jumia iigydytl, aūflan- 
kyklt paa mane. Mano pilno lėegzamlaavl- 
maa atidengi Juaų tikrų ligą ir jei ai apai- 
imaln jua gydyti, avelkata juma eurryl. Ei
kit paa tikrą ipecialiatą, kuria aeklaua juaų 
kur ir kaa juma akauda, bet pata poakya 
po

SKOLINAM PINIGUS 
Paskola Suteikiama į 24 vai. 

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

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avenue 

Tel. GrovehiU 1038

713-715-717-719-721-723-725 W. 
50th Street septyni 2 flatų, 6 ir 7 
kambarių kiekvienas mūriniai 
------------- --- - dk $200.00 

$25.00 į mėne- 
flatai pasirenduo- 
kiekvienas. šie 
niekurių pataisy- 

Labai tinka darbininkui įsigyti

namai, 
$200.00

yraralutlMo ifterasmlnavlmo—kaa luina

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

20 St.

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalai) $600,000.*> 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafavette 6788-6718

$3,500.00 kiekvienas, 
įmokėti, likusius po 
sį ir nuošimčius. -šie 
ja po $25 ir $30 
namai yra reikalingi 
mų.
savo namą, ar kontraktoriui pasidaryti 
pinigų.

Agentas ant vietos nuo 11 iki 4 vai. 
po piet .

A. H. PATEK, 
128 North Wells St.

• Tel. Central 8610

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ?

Mes skoliname nuo $50 iki $300
* be komiso.

Atmokėkit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais

Mes taipgi padarome 2-rus morgičius.

PETRZILEK CO.,
1647 W. 47th St.,

1618 SOUTH LOOfvilS STREET. 
2 augštų su basemantu irvviškomis. 4 
aparrmentų mūrinis namas, su didele 
barne užpakay, pečiais šildomas, gera
me stovyje, nesenai pertaisytas, naujas 
stogas, naujos rynos, naujas takas, nau
jai dekoruotas ir malevotas. Geras pel
nas. Skolos $1.000. Kaina $8,500. 
Išmokėjimais, arba mainysime ant 2 
augštų 5 ir 5 kambarių pečiais šildo
mo mūrinio namo Soutwest Sidėj. Pil
nas komisas brokeriams. Susižinokite 
su Daniel Henrici, 623 9 South Ashland 
Avė., tel. Prospect 1730.


