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Baisi Nelaimė Anglies 
Kasyklose Vokietijoje

100 darbininkų užmušti, kelios dešimtys su
žeisti, daugelio kitų pasigendama, dina
mito sandeliui sprogus

BERLYNAS, spal. 21.—Auna 
anglies kasyklose, Alsdorfe, 
šiandie įvyko baisus dinamito 
sandėlio sprogimas, kurio, kaip 
praneša, apie šimtas darbinin- 
kų buvo užmušti ir penkias
dešimt ar daugiau kitų suža
loti.

Ligi pavakario buvo išimta 
penkiasdešimt kūnų.

Sako, kad kelios dešimtys, 
ar šimtas, migliakasių yra už
berti kasyklų urvuose ir apie 
jų likimų kol-kas nėra žinios. 
Kasyklų administracijos žmo

nės tvirtina, kad keletas dešim
čių angliakasių laimingai pabė
gę iš kasyklų, tačiau jie dar 
nepasirodė.

Sprogimas įvyko 650 pėdų 
šafto gilumoj. Sprogimo metu 
kasyklose dirbo 400 darbiniu- 
kų.

Gelbėjimo darbas labai ap- 
sunkintas dėlto, kad vyriausias 
įėjimas į kasyklas visai už
griautas ir nelaimės vieta ga
lima pasiekti tik per kitas žio
tis, keletą mylių atokumo.

Sionistai protestuo
ja prieš britą politi

ką Palestinoje
Sako, britui trukdą padaryti 

Palestiną žydų tautos tėvy
ne, ypačiai uždarymu durių 
žydu imigracijai

LONDONAS, spal. 21. — žy
dų sionistai smarkiai protestuo
ja prieš naujai paskelbtą Britų 
politiką Palestinoje. Sionistai 
žiuri į ją kaip į statymą, jiems 
kliūčių Palestiną padaryti žydų 
tautos tėvyne.

Dr. Chaim Weizmann, rezig
nuodamas iš pasaulio sionistų 
organizacijos prezidento vietos 
ir iš žydų Agentūros vadybos, 
davė suprasti, kad jei paskelb
toji britų politika nebusianti 
pakeista, tai reikėsią sionistų 
darbuotės centrą perkelti iš 
Londono į Jungtines Valsty
bes.

Sionistų centro perkėlimo į 
Jungtinės Valstybes klausimas 
bus svarstomas pasaulio sionis
tų kongrese ir žydų Agentū
ros mitinge atimančių metų 
vasario mėnesį. Iki to kongre
so Weizmannas ir visas pildo
masis sionistų komitetas pasi
liks vietoje. y

Britų politikos Palesti
noj deklaracija

Britų politikos Palestinoje 
deklaracijoje, kolonijų ministe- 
rio lordo Passfięldo (buvusio 
Sydney Webb) paskelbtoje, sa
koma, kad Did. Britanija lai
kysis Tautų Sąjungos suteikto 
jai Palestinai valdyti mandato 
sąlygų-, būtent, kad Palestinos 
daministracija turi biA visiems 
to krašto gyventojams lygiai 
teisinga, lygiai bešališka ir ly
giai atsižvelgianti, neskiriant 
jų tautos ir tikybos.

žydai tačiau, nors jų Pales
tinoje yra mažuma, paJyginti

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

Iš viso gražu ir šalta; leng
vi mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavę 
tarp 32° ir 43° F.

šiandie saulė teka 6:10, lei
džiasi 5:00. Mėnuo leidžiasi 
5:22 vakaro.

su arabais, nori būt privilegi- 
ruojami. Jie ypačiai protestuo
ja dėl to, kad tapo beveik vi
sai uždarytos durys tolesnei žy
dų imigracijai į Palestiną, nes, 
britai sako, maža ten beliko 
žemės žydų kolonizavimui.

Mirė L Gedeminas - 
kas jis toks buvo?

Gyveno Detroite ir mirdamas 
savo $200,000 turtą užraše 
ligoninei ir 'lenkų universite
tui

DETROIT, Mich., spal. 21. — 
Praeitą penktadienį čia mirė 
vienas tylus ir misteringas re
storanų tarnautojas, 65 metų 
amžiaus, kuris per daugiau kaip 
25 metus tarnavo Detroito klu^ 
be.

Jo vardas yra Louis Gede- 
min. Kaip dabar pasirodė, mir
damas jis paliko turtą, siekian
tį daugiau kaip $200,000. Tes
tamentu, tą turtą jis padalino 
dviem įstaigom: Harperio ligo
ninei ir Krokuvos universite
tui.

Apie tą Gedeminą maža kas 
tėra žinoma. Sako, kad jis bu
vęs pabėgėlis iš Sibiro, kur jis 
senais caro laikais buvęs išsių
stas už politinius nusikaltimas 
caro valdžiai. Jis mokėjo devy
nias kalbas.

Komfašistų pasiūlymas 
paleisti Prūsijos seimų 

atmestas
BERLYNAS, spal. 21.—Vo- 

kiečių fašistai, monarchistar ir 
komunistai Prūsijos landtage 
(seime) šiandie pasiūlė bendrą 
rezoliuciją, kad landtagas bu
tų paleistas. Pasiūlymas buvo 
atmestas 240 balsų prieš 189-

; Dideli Japonijos karo 
laivyno manevrai

TOKIO, spal. 21. — Juroj, 
apie pustrečio šimto mylių nuo 
Tokio įlankos, įvyko dideli ja
ponų laivyno manevrai. Manev
ruose, kurie traukėsi keturias 
dienas, dalyvavo 160 karų 
laivų.

Uraganas Meksikoje
MEKSIKOS MIESTAS, spal. 

21. — Iš Vera Cruz praneša, 
kad vakar ten siautė uraganas. 
Visoks judėjimas uoste buvo 
sutrukdytas. Didelės žalos ta
čiau nepadaryta.

[Atlantic and Pącltlo Photo] |

Britų dirižablio R-101 katastrofos aukos. — Keturiasdešimt astuoni karstai su žuvusių kata- 
stropoje žmonių kūnais, padėti Westminsterio salėj, Londone, ir apdengti britų vėliavomis. 
Dirižablio R-101 nelaimė įvyko arti Beauvais, Rrancijoj, orlaiviui išskridus kelionėn iš Angli
jos į Indiją spalių mėn. 5 dieną.

Sovietai, neišleisda
mi emigrantų į Ame

riką, turi pelno
■ - ■■............

Konfiskuoja pinigus,' kurių A- 
merikos rusai parsiunčia sa
vo giminėms, bendrai, po $2,- 
000,000 per mėnesį

BYGA, spal. 21. — Emigra
cija iš sovietų Rusijos dabar 
visai sustojus. Sovietų vyriau
sybė atvirai sako, kad norin
čius emigruoti naudingiau esą 
laikyti namie, nes jų giminės 
Amerikoje siunčia jiems, ben
drai, po $40 per mėnesį nuo 
bado apsiginti, ir pinigai lieka 
Rusijoje.

Amerikos konsulatas turi są
rašą daugiau kaip 80 tūkstan
čių norinčių emigruoti rusų', ta
čiau sovietai nieko neišleidžia 
ir per mėnesius niekas iš Ru
sijos neatvyksta dėl vizos. Skir
ta rusams 2,000 kvota naudo
jasi rusai, gyveną ne Rusijoje.

Amerikos laivų agentūros čia 
apskaičiuoja, kad sovietų vald
žia kas mėnuo gauna po dau
giau kaip 2 milijonu dolerių, 
Amerikoj gyvenančių rusų siun
čiamų savo giminėms- Bet žmo
nės, kuriems pinigai siunčiami, 
gauna Rusijoje ne doleriais, o 
tik rubliais: už kiekvieną par
siųstą dolerį sovietai išmoka 
priėmėjui du rubliu, o rublio 
vertė yra nukritus iki 6 centų.

Vieninteliai rusai, kurie da
bar keliauja j Ameriką, yra ko
munistai, sovietų siunčiami pro
pagandos tikslais. Savo vizas 
jie gauna iš Amerikos konsu
lato Berlyne.

Užmušė savo žmoną, ke
turis vaikus ir pats 

nusižudė
WASHBUBN, Wis., spal. 21. 

— George Froseth, buvęs’ čia 
per daugelį metų pašto virši
ninko asistentas, kirviu užmu
šė savo žmoną, ketvertą vaikų 
ir po to pats pasipiovė.

Atsistatydino Urugva- 
jos karo, ministeris

MONTEVIDEp, Ųrugvaja, 
spal. 21. — Vakar atsistatydi
no Įkaro ministeris gen. Manuel 
Dubra. Jo vieton prezidentas 
Campisteguy paskyrė pulk. Jose 
Bidaurą.

PARYŽIUS, spal. 21. — Už
sienių reikalų ministerio Aris
tido Briando liga pasunkėjo. Jis 
jau trečia savaitė serga.

Mirė “narodovolcas” 
Bonc-Smolovskis

“Izviestijos” praneša, kad 
Maskvoje mirė A. O. Bonč- 
Smolovskis, rusų “narodovolcų” 
ratelio ir draugijos politiniams 
katorgininkams ir tremtiniams 
gelbėti narys.

Aštuoniasdešimtuose metuose 
Bonč-Smolovskis visą savo 
stambų piniginį turtą atidavė 
partijai “čorny Perediel”, pats 
užsiimdamas nelegalių revoliu
cinių spaustuvių organizavimu.

.....  y* '■■■i ■■ '■

Kinų banditai pagro
bė 7 katalikų kuni

gus, 10 vienuolių
ŠANCHAJUS, Kinai, spal. 21 

— Gauti čia pranešimai sako, 
kad kinų banditų gaujos, už
puolusios Kianą, miestą Kiang- 
si provincijos viduriuose, du 
katalikų kunigu užmušė, o ki
tus septynis kunigus ir dešim
tį seserų vienuolių pagrobę iš
sigabeno tikslu gauti už juos 
išvadavimo pinigų.

Du užmušti kunigai buvo ki
nai, o pagrobtų kunigų ir se
serų yra italų, francuzų ir ki
niečių.

Kiano miestas yra apie 100 
mylių į pietų nuo Načango, ku
rį gina nuo komunistų nedide
lis provincijos kariuomenės bu-' 
rys.

Francija projektuoja 
statyti paminklą 
R-101 žuvusioms

PARYŽIUS, spal. 21.—Fran
cuzų vyriausybė projektuoja 
statyti akmens paminklą britų 
dirižablio R-101 aukoms toje 
vietoje, kur įvyko katastrofa.

Aviacijos ministeris Eynac 
netrukus pasiūlys parlamentui 
atitinkamą sumanymą.

Rado penkis žmones 
automobily sušalusius
REGINA, Sask., Kanada, sp. 

21. — Netoli nuo Regina rado 
pušniuose nuklimpusį automo
bilį ir jame penkis negyvus žmo
nes. Visi jie buvo sušalę.

Rado prigėrusi buvusi 
Floridos burmistrą

,WEST PALM BEACH, Fla., 
spal. 21. — Worth ežere čia 
rado plūduriuojantį buvusio 
West Palm Beach burmistro 
Deberry kūną. Sprendžiama, 
kad Deberry netyčia prigėrė.

Dar viena Brazilijos 
valstija prisidėjo 
prie revoliucijos

PORTO ALEGRE, Brazilija, 
spal. 21. — žiniomis iš revo- 
liucininkų šaltinių, prie sukilė
lių prisidėjo Matto Grosso val
stija — antra didžiausia valsti
ja Brazilijos sąjungoje.

Pulkininko Limos Silva suor
ganizuota Cuyaboj kariuomenė 
federalinei valdžiai ginti pakėlė 
maištą ir susidėjo su revoliu- 
cininkais, & pats pulk. Silva, 
'kuris buvo vyriausias federali- 
nių jėgų toje valstijoj vadas, 
pabėgo į Boliviją.

Šiandie į Curytybą atvyko 
Getulio Vargas, vyriausias re- 
voliucininkų judėjimo vadas, 
konferencijai su revoliuciniais 
vadais Paranos valstijoje. Jis 
buvo gyventojų pasitiktas su di
delėmis ovacijomis.

Federaliniai karo laivai Flo- 
rianapoly bombardavo San Jose 
ir Palhocas miestelius, skersai 
kanalą, esančius revoliucininkų 
rankose.

14 žmonių žuvo per 
didelę audrą Ispa

nijoje
BARCE^ONA, Ispanija, spal. 

21. — Tarragonos provincijo
je palei Tarpžemio jurą siautė 
smarki audra, per kurią, kaip 
praneša, žuvo keturiolika žmo
nių.

Audra padare dideles mate
rialinės žalos. Daug namų bu
vo nugriauti, juroj keliolika 
žvejų laivų žlugo ir kai kurių 
žmonių pasigendama.

Sprogimas šovinių fab
rike užmušė septynias 

darbininkes
BRATISLAVA, čekoslovaki-^ 

ja, spalių 21. — šovinių fabri
ke čia įvyko šovinių sprogi
mas, kurio septynios jaunos 
darbinįnkės buvo užmuštos.

Ispanų Atlantos skridT- 
kas suimtas už politiką

^MADRIDAS, Ispanija, spalių 
21. — Vyriausybės įsakymu ta
po suimtas žymus ispanų avia
torius, Atlanto skridikas kap. 
Ignacio Jimenez, dėlto kad jis 
padarė kai kurių politinių pa
reiškimų, kas karininkams yra 
užginta.

Policija šovė j minią 
Bombėjuj; 20 pašautų
BOMBĖJUS, Indija, spal. 21.

— Policiia šovė čia j demon
struojančių indų minią, atsisa
kiusią išsisklaidyti. Dvidešimt 
asmenų buvo sužeisti.

Penki indų nacionalistai bu
vo suimti, jų tarpe ir Miss Som- 
ji, naujas visos Indijos nacio
nalistų kongreso karo tarybos 
prezidentas.

Wood paskirtas Hoo- 
verio komiteto kovai 

su nedarbu galva
WASHINGTONAS, spal. 21.

— Paskirto anksčiau kabineto 
narių komiteto kovai su nedar
bu pirmininku prezidentas Hoo- 
veris šiandie paskyrė Arthurą 
Woodą, buvusį New Yorko po
licijos komisarą, kuris 1921 
metais buvo Hardingo paskir
tos nedarbo komisijos pirmi
ninku.

Vyriausybė ketina prašyti 
kongresą, kai jis susirinks atei
nantį gruodžio mėnesį, kad nu
imtų suvaržymus federaliniams 
valstybės darbams, kurie yra 
numatyti keleriems ateinan
tiems metams, ir paskirtų dau
giau pinigų, kad butų galima 
duoti darbo didesniam skaičiui 
bedarbių.

Vyriausybė apskaičiuoja, kad 
šiandie Jungtinėse Valstybėse 
yra apie 3l/& milijono bedarbių.

Prūsų seimas nutarė 
sumažinti savo "i 

narių algas
BERLYNAS, spal. 21.—Prū

sijos seimas (landtagas) šian
die nutarė sumažinti savo na
rių algas nuo 750 iki 600 mar
kių mėnesiui.

Tai padaryta einant reichsta
go (visos Vokietijos parlamen
to) priimtu praeitą savaitę iš
tarimu sumažinti valdininkų ir 
valstybės tarnautojų algas 20 
n uos.

Turėti alaus — ne nusi
kaltimas, išsprendė

Miami teisėjas
MIAMI, Fla., spal. 21. — By- 

loję čia dėl prohibicijos įstaty
mo laužymo, federalinis teisė
jas Ritter išsprendė, kad turė
ti namie alaus savo vartojimui, 
jei tas alus nepardavinėjamas 
kitiems, nėra nusikaltimas pro
hibicijos įstatymui.

Tokį nuosprendį teisėjas pa
darė byloje piliečio Carlo Woley, 
pas kurį prohibicijos agentai 
rado 116 butelių importuoto 
alaus.

Rumanų policijos virši
ninkas suimtas kaip so

vietų šnipas
BUCU AREŠTAS, Rumanija, 

spal. 21. — Ryšy su susekta 
plačia šnipavimo sovietų Rusi
jos naudai organizacija, vyriau
sybė suėmė dar valstybės žval
gybos departamento viršininką 
ir vieną armijos pulkininką ak
tingoj tarnyboj.

Be to, tapo suimta viena la
bai graži moteriškė, rusė, vei
kusi kaip sovietų šnipas.

Persija deportavo ar
mėnų arkivyskupą

TEHERANAS, Persija, spal. 
21. — Persijos vyriausybė iš
trėmė armėnų arkivyskupą, so
vietų pavaldinį, kaltinamą dėl 
skleidimo propagandos.

LIETUVOS ŽINIOS
Vyr. Tribunolas svarsto 

civilės metrikacijos 
reikalus

KAUNAS. — Praėjusiame 
savo visumos susirinkime Vyr. 
Tribunolas svarstė, ar civ. me
trikacijos aktai, padaryti Klai
pėdos krašte, veikia visoj Lie
tuvoj ir turi teisinį pagrindą. 
Kadangi tas klausimas painus, 
tai svarstyti dar nebaigtas.

Jėzuitai Lietuvoje kon
kuruoja kunigus

TYTAVĖNAI, Raseinių apsk. 
— Kunigai užkariavo nuo vals
čiaus turgavietę be ginklo ir 
pardavė klebonijai priklausant j 
daržą. Automobilį pirko. Jėzui
tai persikraustė į Pagrižuvio 
dvaro centrą. Jų apie 40 as
menų. Jie mišias laiko už 5 li
tus, o kunigai 15 litų ima. Ar 
ne konkurencija?

Kunigai pyksta. Ir kaipgi ne
pykti, kad katalikai iš apylin
kių tiems Romos piliečiams ne
tik litus ant mišių duoda ir 
vilnas, antis, žąsis, kas tik ką 
turi, neša, nes jie viską ima. 
Tytavėnų kunigai buvo visai 
nukonkuruoti, nes ateisią dar 
Bernadinai, kurie seniau čia 
buvo.

Paleido iš kalėjimo ka
rininką Steponaiti

KAUNAS. — Paleistas iš ka
ro kalėjimo gen. št. kapitonas 
Steponaitis atlikęs bausmę už 
viršininkų įžeidimą. Jis buvo 
nubaustas 1^2 m. karo kalėji
mo. Bausmės trečdalis jam bu
vo dovanota. ,

Areštuota Šv. Kazimie
ro draugijos nariai

VILNIUS. — Areštuoti yra 
Julius Apyvala, Krikonių šv. 
Kazimiero skyriaus sekretorius, 
Augutiškiuose (lietuviškai šiau
diniuose) suimti Antanas ir 
Viktoras šiaudiniai, šv. Kazi
miero skyriaus veiklus nariai.

Pasikeis politiniais ka
liniais su lenkais

KAUNAS. — Raudonajam 
Kryžiui tarpininkaujant, spalių 
10 d. lietuviai ir lenkai pasi- 
keisią politiniais kaliniais- Pa
sikeitimas jvyksiąs ‘demarkaci
jos linijos linijoje. Iš Lietuvos 
kalėjimų busią atiduota 30 ka
linių ir tiek pat busią gauta 
iš lenkų lietuvių nuteistų.

Išveže iš Kauno kalinių 
partiją

KAUNAS. — Iš Kauno sun- 
kiųjų darbų kalėjimo išvežta 
kalinių* partija j Šiaulių, Pane
vėžio ir Telšių kalėjimus. Tą 
pačią dieną išvežė iš Kauno ka
lėjimo į Varnių koncentracijos 
stovyklą ir du komunistus, ku
rie Kauno kalėjime buvo gy
domi.

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

Amerikos įmonei gerai su- 
pranta, kad be gerot reklamos 
neapleisi. Kuo daugiau rėk- 
lamuojieii, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus j lai kraičiai, 
visuomet apsimoka.

Kai garsinasi "Naujienose", 
tai visuomet turi naudot.
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Ką gali duoti Lietuva amerikiečiams 
ir amerikiečiai-Lieluvai?

(Tęsinys)
Lietuvoje darbo yra daugy

bė, darbininkų labai maža. Ir 
šit kaimyninės valstybės,’ ku
riose darbininkų yra perteklius, 
brukte brukąs į Lietuva. Ypač 
smarkiai pradėjo bruktis į 
Lietuvą vokiečiai,—darbininkai, 
amatninkai, žemdirbiai, meis
teriai, pirkliai, pramonininkai.- 
bankininkai... 
miesteliuose 
lietuviai daro 
renciją, bet vokiečiai. Darbo 
apstumas, darbininkų mažu- 

ivias, plačios biznio perspekty
vos ir nnolntinis svetimtaučių 
plūdimas j Lietuvą vėlei verčia 
Lietuvos gyventojus kreiptis į 
amerikiečius. Dabar Lietuva 
nebe dolerių, nebe labdarybės 
prašo iš amerikiečių, bet siūlo 
jiems tikrą ir aiškų biznį. IŠ- 
tikrųjų, kodėl gi Lietuvoje turi 
daryti biznį vokiečiai ir turėti, 
kodėl gi jo 
amerikiečiai, 
amerikiečiams 
dirva, 
amerikiečiai galėtų

mokėjimu 
patirimu, 
mašinomis, 
doleriais.

Miestuose ir 
dabar dažnai ne 

• žydams konku- 
vokieč i it i. 
darbininkų

daryti
siūlo

sr vo 
savo 
savo 
savo

negalėtų
Lietuva

plataus darbe 
gero biznio sąlygas, c

ateiti su ( 
darbų dirbti ! 

savo žiniomis, 
ir, kas turi,

sunku. Lietuvoj gi su tokiu 
kapitalu gali įsisteigti visiškai 
padorią įmonę. Lietuva —ma
ža, labai didelė įmonė net varg
tų, kol savo gaminius parduotų, 
o nedidele įmonė visuomet 
lengvai išsivers. Juo labiau, 
kad ji čia ir didelių konkuren
tų neturės. Žinoma, kas' turi 
stambų kapitalą, tas galės pla
čiau savo darbų išplūsti,, galės 
aptarnauti visą Lietuva, galės 
savo gaminius užsienin parduo
ti, nes Lietuvoj pragyvenimas 
labai pigrus, darbo jėgos ----- ne
brangios, mokesčiai — maži, 
vadinas, produktų pagamini
mas Lietuvoj pigus, bent žy
miai pigesnis, negu daugely ki
tų, ypač didžiųjų, valstybių.

Lietuvai labai reikalingi 
amerikiečiai ir be kaptalo, by 
tktai jie butų kokio darbo spe
cialistai. Dabar didžioje dau
gumoje Lietuvos fabrikų, dirb
tuvių ij dirbtuvėlių kokį atsa
kom i ngesn į darbų žiūrėk ir dir
ba koks svetimtautis. Mašinis
tai, fotografai, graveriai, me
chanikai ir t.t— vis vokiečiai, 

•” ' latviai, žydai..' Net kur geres- 
1 uis mūrininkas ar maluninkas 
ir tas, žiūrėk, vokietis— s’ve-

nė, kuri turi žaliavų .čia pat 
vietoje, ir dar geriau apsimoka 
toji pramonė, kuri gamina sa
vo gaminius dėl vietos rinkos. 
Ir čia Lietuvoj dar labai maža 
kas tėra padaryta. Lietuva pla
čiai, pavyzdžiui, išveža medžio 
medžiagų, o įveža visokius me
džio dirbinius, išveža linus —į- 
vežą drobę, išveža šerius, ašu
tus, \-įveža šepečius, šluotas, 
išveža linų sėmenis — įveža 
aliejų, išveža uogas, obuolius’— 
įveža konservus, konfitūrus, iš
veža skudurus (net į Ameriką) 
—įveža popierį, net laikraštinį! 
Lietuva turi platų žuvingų ju
ros pakrantį, dideles upes, di
delius ežerus, pilnus žuvies, o 
Lietuvos pilietis su prieteliu ir 
degtinės burnelės neišmes, ne- 
uz;;i 1< 
Lietuvą žuvies

įvežtais į 
konservais! Į 
pažvelgsi —vi- 
pat j reiškinį; 
žaliava ir įveža

binėja,—kelias’ dienas, kol jį 
visai sugadiną. Galutinai su
gadintų motorų siunčia pilietis 
į Kauną taisyti, be ką ir Kau
ne bepataisys, jei jo kąikurios 
dalys taip kalvio sugadintos, 
kad nebegalima pataisyti. Ir 
stovi piliečia motoras be dar
bo, kol naujos dalys jo ateis 
iš Vokietijos, Švedijos, Kana
dos, Amerikos!

Šitokia gerų meisterių stoka 
Lietuvoj labai opiai jaučiama 
visose gyvenimo srityse. Neiš- 
gelbsti padėties net atplųstan- 
tys svetimtaučiai: vistiek Lie- 
tuVbj gerų meisterių —tikras 
badas.

Į šią plačia dirvų Lietuvoj 
pritaikinti jėgoms, žinioms ir 
patirimui amerikiečiai 
rimtai turėtų atkreipti 
mo domesio.

(Bus daugiau)

visai 
tin ka-

Laike pertraukų Vanagaitis 
aiškino, kad visiems lietu
viams be skirtumo pažvalgų 
reikėtų vienytis ir rengti ra
dio valandas arba, kaip jis 
sakė, radijušo valandas. Rei
kia, sakė jis, nors per mėne
sį kartą su savo daipomįs pa
sirodyti prieš svetimtaučius, 
Tąsyk jie matys, kad lietuviai,, 
nėra atsilikę dailės srityj nuo 
kitų tautų.

Tai geras ir remtinas daly
kas. Iš tiesų butų gerai, kad 
lietuviai nors kartą per mė
nesį dirbtų suvienytomis jėgo
mis.

Po tos kalbos vėl sekė pro
gramas, kuris susidėjo iš dai
nų ir juokų. Kai pasirodė 
vietinis solistas Zdanis, tai' pa
sigirdo didžiausi aplodismentai. " ■ 
čių.
klausytis jo 
žaus balso.

Publikos 
kiek musų
irti koncertai tik labai 
tesutraukia.

KORESPONDENCIJČS

jimo, koki “Misionierius” man 
išnešė. Visų ka mes “fašistai” 
(anot '“Misionieriaus”) turėsi
me pasakyti,—pasakysime vie
šai sekančiame S-gos' susirinki
me nesipeckiodami visokiais 
slapukais, ir prašyčiau gerb. 
“Misionierių” tada ginti savo 
šmeižtus. Už “Ambasadoriaus” 
“činų”, kuriuo esu pakrikšty
tas—širdingai ačiū. Mano nuo
mone, žmogus su tokiais gabu
mais ir prbfesija, kaip A. T. 
Misionierius, būtinai turėtų va
žiuoti į Afriką pas juodukus 
nes ten galėtų didesnį progresų 
skleisti, negu čionai. Visus ki
tus užmetimus Sąjungai aš at
sakysiu vėliaus, grynais fak
tais ir S-gos vardu.
’ loiiiaus, kad Misionieriaus 
kolektyve, nepritruktų kores- 
pondencijoms meidžiagos, tai 

paduodu sekančius žodžius, ku
riuos galima vartoti sakinuo
se. Būtent, “fašistai”, “krauge-

riai”, '“rup...’ 
“juodmarškiniai 
žiai” 
gulo, 
ei jas, 
nį ir
vardžiais,—nekreipsiu domės.

—A. Garbenis.

“kanalijos”, 
“smetonlai- 

ir t.t. Ant 
koresponden-

“padlaižiai”
pareiškiu. |
kurios liečia mano asme-
bus pasirašytos slapy-

TIKRAS PIGUMAS
TIK 75 CENTAI už išvalymą ir 
prosinimą vyriškų siutų. Paimam iš 
namų ir nuvežam į jūsų namus-

MES TAISOM
Vyrams puspadžiai
UŽ $1.00.

Moteriškiems TIK
geras materijolas.

Valome skrybėles 
padarom TIK UŽ 60 CENTŲ-

DARBĄ GARANTUOJAME, 
PASAUKITE

G.G.Cleaner and Dyer 
1755 W. 47th SL
Tel. Boulevard 8009

ČEVERYKUS.
ir užkulniai

85 CENTAI,

• v * •is senų naujas I

kurie yra 
masėmis.

2. Kokie amerikiečiai galėtų 
grįžti i Lietuvą?

Visų pirma, didelė klaida 
manyti, kad amerikietis, norė
damas pradėti kurį nors biznį 
Lietuvoje, privalo turėti dide
lį kapitalų. Už Amerikos do
leri gauni Lietuvoj 10 litų, o už 
litą Lietuvoje neblogiau gy-1 
vensti ir ne daug mažiau nu
pirksi, negu Amerikoj už do 
lerį, —čia kitos sąlygos, kitas 
gyveninio maštabas'. Amerikoj, 
turėdamas 10,000—15,0000 do
lerių, palyginti, dar menkas, 
paukštis, dar labai liūdnas 
biznierius. O Lietuvoj su ; 
000--15u,000 litu • 
lis kapitalistas, $u kuriuo ir 
privatiški piliečiai, ir valdžos 
organai labai skaitosi. Lietuvoj 
turėdamas 10,000 dolerių — 
100,000 litų jau vien iš procen
tų gali gyventi, nieko nedary
damas, ir alaus nepristygda- 
mas! Amerikoj už tuos pini
gus sunku įsirengti kokia Įmo
nė, o ir įrengta ji bus tiktai 
menka dulkė prieš milžiniškas 
kitas amerikiečių panašias |- 
staigas, ir apie kokia ištvermin
gesnę konkurenciją Amerikoj 
su tokiu kapitalu ir svajoti

gali gauti. l'ačiau Lietuvai 
amerikiečiai be kapitalo labai 
reikalingi ir kitu atžvlgiu.

Visi amerikiečiai, kurie buvo 
Lietuvoj, pastebėjo, kad darbas 
Lietuvoj eina labai lėtai, kad 
jis neracionaliai sutvarkytas, 
kad Lietuvoj žmones nemoka 
laiko branginti ir ne visuomet 
moka paprastą darbų dirbti. 
Amerikiečiai šiuo atžvilgiu yra 
išėję pukią mokyklą. Jie ir yra 
reikalingi Lietuvai, kad jie į- 
neštų naują darbo dvasią, kad 
jie išmokytų Lietuvos žmones 
darbą dirbti. Mokantieji darbą 
dirbti— profesionalai Lietuvoj 

i ąavo 
, nes jie Lietu- 

pageidaujami, 
•jų Lietu-

Detroit, Mieli
Suvargusi moteris.

Šiomis dienomis man 
aplankyti gerų įrangą ir jo 
šeimų, tai ponus Šaronus. 
Ten netikėtai susitikau su vie
na suvargusia moteriške, ku-

teko

jėgoms

yra la-- 
amatai.

4N)0t- visuomet galės pritaikyti
— jau dide- žinias,

voj yra ne tik 
bet stačiai ieškomi, 
voj nėra.

Kas turi kapitalų ir nenorėtų 
ar negalėtų pats gyventi Lietu
voj ar savo įmonę vesti, tam 
geriausia išeitis—dėtis prie jau 
esamų Lietuvoj įmonių. Tos 
įmonės, kurios buvo blogai ve
damos, kurios susikūrė be rea
laus pagrindo, kurios dėl tos ar 
kitos priežasties buvo pasmerk
tos žūti, —jau senai bankruta
vo. Išsilikusios Lietuvoj įmo
nės dabar randas rūpestingoje 
valdžios kontrolėje, — valdžia 
prižiūri, kad jos butų 

j gai vedamos', kad jos 
i lituotų, —f nenužagtų į

sur matysi tų 
Lietuva išveža 
apdirbtus produktus. Ir tai vis 
tokius, kurių Lietuvoje kuopla- 
čiausia reikalinga, 
vartojami Lietuvoj
Net menko guziko, net sagutes 
popeliui susekti, net nušutusio 
konverto laiškui, net plunksna
kočių, akėčkuolių, molinių indų 
šakučių, vaikams žaisliukų ir 
t.t. ir .tt. —ir tai Lietuvoj nie
kęs negamina, —viskas eina į 
jų iš užsienio. Čia įvairiausiems 
Amerikos specialistams plati 
dirva pritaikinti savo 
ir sugebėjimui.

Su pramone Lietuvoj 
bai tampriai susiję
Pavyzdžiui, Lietuva buvo garsi 
jau ir brieš karų, kaip odų 
pramonės šalis. Tie patys odų 
fabrikai ir dabar yra užsilikę. 
Jie ir odas apdirbinėja, ir ba
tus gamina. Ir vistiktai į 
Lietuva dar ir dabar yra įve
žama labai daug ir odų, ir 
ypač, pasiutų batų. Ir Kaune, 
ir provincijos miestuose yra 
spcciališkos krautuvės, parduo
dančios užsienio batus, — Vo
kietijos, Estijos, Čekoslovaki
jos, net Amerikos! Nors tie 
užsieniniai batai yra žymiai 
brangesni už vietinius, vistik
tai 
vės 
nes 
jie 
riau

senumo žoii, dėtiį žmonių pinigų.

t vark i n- 
nebank- 
jas su- 
Pavyz- 
bankai

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų i
ir mokslinis gydymas. Dr. Schyman at
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligoninės. Nelaukite deginančių skau
smų ir kitokių pavdjų. Lengvus išmokė-

džiui, išsilikę Lietuvoj 
yra visiškai sveikos organiza
cijos, ir jie už įdėtus į juos pi
nigus gali mokėti kur kas di
desnius procentus, negu Ame
rikos bankai, nes Lietuvoj ka
pitalo labai maža dar, ir jo pa
reikalavimas dar labai didelis.

Tačiau tie amerikiečiai, ku
rie norėtų naujas įmones Lie
tuvoj steigti ir patys ar per 
savo įgaliotinius jomis vado
vauti, tie amerikiečiai turi kuo- 
plačiausią Lietuvoj darbo dir
va.

3. Pramones srity
Gal visų plačiausia dirva pa

sireikšti amerikiečių iniciatyvai 
ir pritaikyti jų—jogoms — tai 
pramonės sritis. Pramonės sri
tis, nežiūrint pasauly vyrau
jančio pramones krizio. Ir tai 
dėl daugelio priežasčių.

Visų pirma, kad Lietuvoj 
mokesohii—maži ir prajĮKeni- 
mas—pigus, vadinas, ir gamy
ba labai pigi. O antra, kad 
Lietuvos pramonė iki šiol dar 
tebėra labai menka. Ji ne tik
tai nepatenkina vidaus rinkos, 
bet leidžia kiekvieną mertknie- 
kį įvežti iš užsienio. z

Musų laikais; kaip žinoma
geriausia apsimoka toji pranio- Knibinėja kalvis motorą, kni-

žmonės juos perka, krautu- 
gerai gyvena. Kodėl žmo- 
juos perka? Todėl, kad 

dažnai gerai padaryti-, gįe- 
už vietinius. Vietos fab- 

i neturi gerų meisterių, 
nors juose svarbesnes vietas ir 
užima svetimtaučiai. Mat, sve 
timtautis geras meisteris ir sa
vo tėvynėje turi neblogą duo
ną, c į svetur jos ieškoti vyks
ta toks, kurs namie nesugeba 
išsiversti. Amerikiečiai kur
piai meisteriai, atvykę Lietu
von su savo mašinomis galėtu 
čia puikiai verstis. Jiems su 
užsieniniais batais kovoti būtų 
nesunku, o gerų batų —visiems 
gi reikia.

Arba pavyzdžiui, staliai, dai- 
lydės. Lietuvoje šios rųšięs 
darbininkų yra nemaža, bet jų 
didžioji dauguma kaž kokie 
perdaug savamoksliai. Faktas 
pasilieka faktu, kad Lietuvoj 
negali pasigaminti tokių baldb. 
kokių nori—nieks nemoka pa
dirbti. Baldų krautuvėse šiek 
tiek geresni balkiui —vis iš už
sienio atgabenti, žinoma, jie 
labai brangiai kainuoja, už juos 
ir didelis muitas tenka mokė
ti, jie ir lietuvio skoniui ir lie
tuvio gyvenamoms 
visiškai netinka, 
vistiktai yra 
pirkti. Ką gi 
jei nėra kitų, 
mic padirba.

Arba vėl. Dabar Lietuvoj 
gana daug kuliamų mašinų ir 
motorų, bet nėra meisterių, kas 
apie juos šiek tiek išmanytų. 
Pavyzdžiui, sugedo kur apie 
Mažeikius ar Lazdijus motoras, 
motoro magnitas (atsisukę 
kur šriubelis). Paprastas' kal
vis, gerai nemokantis net savo 
seno kuino 
gyvenime 
nesapnavęs, 
taisyti. Ką 
nėra,—feldšeris, pptiekorius ar 
policininkas jo negi pataisys!

Lietuvos atvyko. Ji yra 62 
metu amžiaus senukė.

.Ji yra nepaprastai daug 
pergyvenusi ir labai daug ga
li papasakoti apie pasaulinį 
karą ir revoliucijos audrą. Kai 
vokiečiai užplūdo Lietuvą, 
sako ji, tai su gyventojais jie 
žvėriškai apseidavo. Ypač nuo 
jų nukentėdavo moterys ir 
merginos. Kai kurie manė 
nuo vokiečių išsigelbėti ir bė- 
go į Rusiją. Apleido jie na
mus, galima sakyti, be nieko, 
— tik šį tą sd savimi tepasi- 
ėmė. Bet kelionėj nuo jų ir 
paskutinius daiktus atėmė. 
Paliko tad be nieko.

Ta moterėlė laike karo ir
gi buvo į Rušiją pasišalinusi. 
Užėjo revoliucija, ir jai Rusi
joj teko septynis metus išgy
venti. Su ašaromis akyse pa
sakoja apie tuos vargus, ko
kius ten teko pergyventi. Ne 
karią teko naktis praleisti po 
vežimu kur susirietus. Laikui 
bėgant su tuo buvusi apsipra
tusi. Tekdavo per kaimus ei
ti ir išmaldų prašyti. Ir daž
nai, per dieną šį tą susirink
davo, o naktį iš jos kiti atim
davo.

Tiesiog sunku yra rainiai 
klausytis jos pasakojimų. Da
bar ji atvažiavo Amerikon, 
bet ir čia nekokie pyragai. Ji 
norėtų pas gerus žmones kur 
prisiglausti. Galėtų vaikus 
prižiūrėti. Kas tokia moteris 
yra reikalinga, lai tegul krei
piasi šiuo adresu: Elzbieta 
Tupikevičicnė, 3982 McKinley.

CIeveland, O
Kas atsitiko spalių 12 d.?

- sąlygoms 
bet žmonės 

priversti juos 
darysi nepirkęs, 
jei nėr, kas na-

pakaustyti, savo 
motoro ir sapnuot 
kviečiamas motoro 
gi kitų kviesi, jei

Ta dieną pas mus iš Chi- 
eagos buvo atplasnojęs Vana
gas su Olšausku. Tiesa su
kant, jis neatplasnojo, alc at
važiavo ant keturių guminių 
ratų. Vadinasi, atvažiavo 
makabiliu. Ir jis pridarė tiek 
juoko, jog kai kuriems dar ir 
šiandien šonai tebeskauda.

Pirmiausiai p. Karpavičius 
paaiškino publikai, kad atsi
lankė aukštos asabos, kurių 

‘pamatymas kainuos tik 35 
centai. Faktinai jų pamaty
mas buvo vertas vieno dole
rio. Pirmas programų nume
ris buvo trumpa, bet juokin
ga komedija, kurią išpildyti 
pagelbėjo vietiniai scenos mė
gėjai. Būtent, p-ni Banioiiie- 
nienė ir p-lė Dagilaiįe. Po 
to sekė dainos ir visokie juo
kai. Tokių dalykų pas mus 
retai tepasitaiko.

švelnaus

Toronto, Kanada
Atsakymus A. T. Misionieriui

susirinko 
kolonijoj

pusę 
mai- 
dai*- 

dide-

tiek, 
rengia- 

retai 
— John Jarus.

Ir tikrai buvo malonu 
ir gra-

be lubncKaina $185.00

31, su 
aiškiai

pa-
pa-

gal- 
iš

Naujas Brunswick radio su panalropc, modelis 
keturiomis screen-grid tūbomis groja gražiai ir 
radio.

“Vilnies” No. 243 iš spalių 
15 d. visaip iškrevezodamas 
esamus J. S-gos paskutinio lai
kotarpio faktus, aukščiau minė
tas asmuo primalevojo 
puslapio. Išlindo “yla iš 
šo”. Iš praėjusios' S-gos 
buotės matyt buvo kokia
lę nauda neša S-gai “Misionie
riai”. Ir dabar kų patys ruo
šia ir nori įvykinti, primetama 
S-gos valdybai, kad sumaišius 
mažinu galvojantiems nariams 
ir kitai visuomenei pėdas. Esu 
valdybos narys, tačiau į tą niek
šingą ir šmeižtų pilną kores
pondencijų smulkiai neatsaky
siu, nes ' nebijau to' nepasitikė

DR.CALDWELL 
BUDAS pagelbsti 

bile vaiko viduriams
tas suteikia pirmą naturalį, 
pilną vidurių išsivalynią, ko
kio vaikas neturėjo per keletą 
savaičių. Ir visa sistema 
sinaudoja iš šios švelnios 
geibus!

Karščiavimas, alinimas, 
vos skaudėjimas stačiai 
nyksta kada Syrup Pepsin
vartojamas. Viduriai patam
pa reguliariai ir tokiais pasi
lieka. Apetitas pasidaro ge
ras; virškinimas pasidaro 
nuodugnesnis; energija ir spė
kos lieka atgautos.

Niekas kitas, ką duosite ai
trumo ėdamam, pusiau ligo
niui, turinčiam užkietėjimą 
vaikui — arba patys imsite 
kada jūsų viduriai reikalauja 
pagelbos - nepadarys tiek 
gero dėl jus.

Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin 
yra receptas dėl vidurių, pa
rašytas' garsaus gydytoji) 
kurio rekordas virš 3500 gi
mimų be nė vienos motinos ar 
kūdikio mirties, manoma, yra 
vienatinis Amerikos medika- 
lėj istorijoj. ♦ /

Ne stebėtina, kad Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin yra idea- 
lis dėl moterų ir vaikų. Bet 

dėl 
Ai 
už

jis yra lygiai veikmingas 
tvirčiausiu vyro vidurių, 
jums tik retkarčiais būna 
kietėjimas, ar Uji chroniškas, 
jus viduriai greitai Sr be pa
kenkimo bus išvalyti h- sure
guliuoti. Visos aptiekęs turi 
dideles bonkas.

LIETUVĄVAŽIUOKIME 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDA
Greitas susisiekimas via Kopenhagen 

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
Švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas 
Laivų Išplaukimai Iš N e w York:

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentų arbų:

United States ....
1

.... Nov. 1
Kalėdinės Ekskursijos

Oscar II ....... ......... Not). 22
Hellig Olai) ....... ..... Nov. 8 Frcdzrik VIII ........ Dec. 9

SCANDINAV1AN-AMERICAN LINE 
27VVHITEHALL ST. 248 WASHINGTON ST. I5O N. LA SALLE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO, I LL .

Lietuviu Radio Programai
Nedėliomis 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 Subatą nuo 6 iki 7 vai. 
vakare ir kas Kctvergas iš stoties WHFL nuo 7 iki 8 vai., vak.

Panatrop e ^Radiola
tXO3C

Kiti Brimswick radios modelis 15,

$139.50
. Modelis 22, tūbų

Dykai demonstruojame Jūsų namuose.* Priimame į 
mainus Jūsų senų phonograi’ų arba radio. Parduodame 

lengvais išmokėjimais.

J fe į & fe

Garsinkite^ ‘N-nose’

Dn. VZ B. Caedvvell’s

SVRLP PEPSIN
1

$

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 4705
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1 iškošė kančiose ir godoje. Kiek

TAMSIU VYRU 
LAIŠKAI 

{Intymių žmonių kampelis)

'IGNACAS LABYBA, papras
tas tamsuolis, bet didelis ko
votojas už vierą, Jo Ekzisten- 
cijai, Dvasiškam Juokdariui ir 
černaknyžninkui, Prof. Kampi
ninkui.
TAMSTOS GARBĖ ir garsas 
kaskart plačiau plinta, ne tik 
per bažnyčią, bet ir per radio 
kilbasą, ir per dvasiškų juokų 
skyrius laikraščiuose, ir per 
tikinčiųjų lupų lupas. Tamsta, 
mano durnu supratimu, esate 
musų amžiaus dusių ganytojų 

-4j.p i ogiausias pavyzdys, dvasinin
kų intelektualinio stovio at
spindys ir tikriausias vadovas 
Į dangų. Tamsta kovojančios 
bažnyčios riteris ir vieros šven
tos partizanas. ~lAš su dideliu 
nekantrumu dar laukiu, kada 
pamatysiu Tamstą, kaip vertin
giausi apaštalų Įpėdinį,. gausin
gomis insignijomis, medaliais 
ir titulais nukabinėtą, kurių 
Tamsta, Profesoriau, už savo 
ganytojiškus darbus esate nu
sipelnęs kaip iš dvasiškos taip 
iš svietiškos aukštosios vyres
nybės).'

Tik šitaip Įvertindamas 
Tamstos, didis Profesoriau, kil
nybę, drįstu patiekti šiuos savo 
nužeminančius pasiūlymus, ku
rios čionai išdėstau:

Mes tikintieji turime galy
bes išganingų būdų, kięįp sau 
palaimos ir savo priešams baus
mės išmelsti. Sakysim, jei esi 
farmeris ir sausra javus de
gina,—pagiedok “Dieve Abrao
mo’’, ir, kaip matai, lietelis ta
vo kornus sušlapina. Esi už
kietėjęs griešninkas ir neturi 
kada baderiotis su atgailomis, 
pakiltomis bei užganapadry- 
mais,—užperki mišias šventas, 
ir—čystas. Esi kokiai merge
lei, maždaug šlovę nuplėšęs, pa
sisakai Į ausį, apeini keliais 
stacijas, ir kaip nieko nebuvę. 
Esi dvasiškis, užeina blogi me
tai arba šiaip kokia bedievybė, 
pinigų šaltiniai pradeda išdžiū
ti,—pastatei ~*Tiurdą”, pravedei 
paipą, padarei šaltinėli, tuojau 
stebuklas, ir pinigai kaip iš 
šaltinio pradeda trykšti, ir taip 
toliau.

Toliau einant, kiekvienas juk 
jiebe to, kad ir asmeniškų ar 
vieros šventos priešų, neturė
tume. Nori ką nors sutraukti. 
Į kiaulę, užpirkai mišias prie 
švento Antana Kretingoj, žiū
rėk tavo priešas jau ir vaikš
čioja keturiomis. Nori kam 
nors mažesnę koronę užtrauk
ti, užperki ubagus, arba duodi 
davatkoms, bematant, pamači- 
ja. Bet čia pas mus Ameri
koj tokios priemonės yra. ap
sunkinamos tuo, kad šventas 
Antanas yra pertoji, ubagų nė
ra, o davatkos užimtos švieti
mo, jaunuomenės mokinimo ir 
profesoriavimo darbais, tad iš
eina taip, kad reikalui esant, 
vieno nepasieksi, kitų nėra, o 
trečios kitokiais darbais užim
tos. Yra, sakysim, ekzortos, 
bet jų tiek daug kasdien po 
visą pasauli priskaito, kad aš 
pradedu abejoti, ar jos ką be- 
mačija, ir, be to, jos kainuoja 
beveik tiek pat kiek mišios.

Todėl šiandien mane nušvietė 
kokia tai aukštesnė dvasia ir 
aš nieko nebelaukdamas darau 
tokią propoziciją:

Tamsta, didis Profesoriau 
Kampininke, turite didelę Die
vo dovaną savo ir musų vieros 
šventos neprieteliams gelti! 
Tamstos aštrus, talentingai lie
žuvis, kaip arkangelo Rapolo 
ugninis kardas rūstybes ir 
keršto liepsnomis čaižo viso
kius supostatus! Aš džiaugs
mu netvėriau skaitydamas 
Tamstos ašaras traiškančius ir 
ligi delirium juokingus dvasiš
kus juokus! Aš su didžiasiu 
smagumu persistatau, kaip vi
si, tie, kuriuos Tamstos aštrus 
ir mirtinai žeidžiantis, nuodin
gas gylys pabado, raitosi pek-

jau tokių supostatų Tamstos 
talentingas1 sarkazmas sunaiki
no i dulkes! čia tik,ant pirš
tų paskaitysiu: Barzdelė, Ba
tono farma, Vanagaitis, šliu
pas; artistai ir dainininkai, ku
rie nenori mišparų giedoti; 
vargonininkai, kurie eina be
dieviams koncertuoti; numirė
liai, kurie garsinami nekatali
kiškuose laikraščiuose; grabo- 
riai, kurie gadina kunigų biz
nį užduodami ant kapų kalbėti 

I maldas; giminės ir draugai, 
! kurie mjrusiems artimiems- gė
les pcTlTa ir tokiu budu mišioms 
mažiau beišgali, ir kiti ir kiti. 
Bravo narsusis bažnyčios ka
reivi! Peste-m fuga t ha- 
e r e t i c n m ! Tavo, o Profe
soriau, rūstybė ir mirusius ka
puose pajudina! Atsimename 
visi a. a. Stasio Rodžio eksko- 
munikaciją.

Todėl, matydamas visus tuos 
didžius Tavo darbus ir magiš
ką galybę, skelbiu, kad Tavo, 
o Profesoriau, užkalbėjimas 
gali nepalyginamai daugiau už 
pati šventą Antaną, ubagus ir 
davatkas. Todėl, smite, smite 
the enemies of the Lord! Nuo 
šiol aš vietoj ekzortų ir ubagų 
užpirkinėjimo visuose reikaluo
se kreipsiuosi į Tave, Profeso
riau Kampininke ir kitiems pa
tarsiu taip pat daryti, čionai 
pridedu sąrašą savo ir vieros 
šventos priešų ir sykiu siunčiu 
avansų dalį honoraro. Kitą da
lį prisiųsiu, kai Tavo dievobai
mingos maldos ir juokai ,pavers 
j kiaules visus mano priešus!

Back of yards, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Stckit Į Geresnės Valdžios 
kliubų

Besiartinant laipkričio 4 die
nai, kada bus , rinkimai, kada 
visi piliečiai eis balsuoti ir 
rinkti savo valdininkų, dau
gybė piliečių tebėra neorgani
zuoti, nepažįsta kandidatuojan
čių asmenų ir aišku gali ati
duoti savo balsus už netinka
mus žmones.

Dabar dar yra proga visiems 
lietuviams balsuotojams ir dar 
tebesirengentiems į šios šalies 
pilietybę, stoti į Lietuvių Ge
resnės Valdžios politišką Kliu- 
ba, “Greater Pullman Lithua- 
nian Better Government Club’’.

Kliubas šaukia svarbų siisi- 
rinkimą ateinanti • ketvergą, 
spalio 23 d. Strumilos svetai
nėje, 107 St. ir Indiana Avė. 
kampas. Nepamirškite nariai, 
narės ir svečių atsiveskite. 
Taipgi kurie yra paėmę iš raš
tininko korčiukes, nesuvarto
tas, malonėkite priduoti rašti
ninkui M. Barčiui.

Lietuviai, visi stokim į Ge
resnės Valdžios Kliubą, dirbki
me politiškai, organizuotai už 
geresnę valdžią, nes jau vi
siems atsibodo ir ta prohobici- 
ja ir graftas, ir aukštos taksos 
ant turto, ir Hooverio “pro- 
sperity”. Šis Kliubas aiškiai' 
stoja už pastatymą geresnes 
valdžios’, nepriklausomos nuo 

tų partijų.
—Kliubo korespondentas.

Bridgeport
Ugnis Ramovos šokių 

svetainėje

Pirmadienio naktį 2:30 vai. 
ryto, spalio 21 d. Ramovos te
atro šokių svetainėje kilo ug
nis dėl nežinomos priežasties. 
Išedgė visa šokių svetainė iš 
vidaus. Sudegė piano, baldai 
ir visi langai tapp išdaužyti. 
Svetainės sienos ir lubos pusė
tinai nukentėjo. Ugniagesiams 
pavyko ugnį likviduoti ir už
gesti Į laiką, taip kad pačiam

---------------------------------- ------ <.
teatrui ir krautuvėms apačioj 
jokio nuostolio nepasidarė. Sve
tinės nuostolių, spėjama, bus 
padaryta už keliolika tūkstan
čių.

Krutomų.ių paveikslų teat
ras dėl to nesustos ir paveiks
lai bus rodomi be jokio sutruk
dymo. šokių svtainės remon
tas prasidės taip greit kaip ga
lima, kad jaunuomenė galėtų 
tęsti pasilinksminimus kaip ir 
pirma.—Reporteris P. V.

Redakcijos atsa
kymai
-----------

Kviestai ant parės. Labai ne
gražu, tamsta, kad norite nau
doti laikraštį savo asmeniš
kiems pletkams ir sąskaitoms 
suvesti. Vienas dalykas jau la
bai negražits, kad tokioj pla
čioj kolonijoj, kaip Northsido 
negalite sutilpti ir gyventi kaip 
žmonėms pridera, bet dar ne
gražiau kad prisidengę išmis- 
lais norite spaudą prigauti. 
Laikraštis yra žmonių tarpinin
kas ir socialiu gyvenimo aksti
nas, bet ne asmeninių intri
gų vieta, ir tokiems, kas kėsi
nasi šmugelio keliu laikraštį 
prigauti, yra kelias sudrausti.

KAUNAS RIGA IR 
RIGA KAUNAS

Rašo Leonardas I. Brunvaldas

Jau senai ir visiems žinoma, 
kad artimiausia lietuviams tau
ta, kaip savo kalba, taip pa
pročiais, temperementu ir budu 
yra latviai.

Tam faktui patvirtinti, mes 
matome nepaprastai širdingus 
jausmus tarpe Rigos ir Kauno. 
Beveik kas, metai Lietuvos me
nininkai rengia savo kurinių 
parodas Rigoje ir Latvijos me
nininkai Kaune. —Operos prem
jeros statomos Latvijoj ir Lie
tuvoj pakaitomis. Meno ir kul
tūroj pasisekimai abiem tau
toms teikia, bendrą džiaugsmą, 
nes jie yra abiejų tautų kaip ir 
bendra nuosavybe. Žiūrint j 
musų abiejų 'Theno istoriją, or
namentais ir kostiumais mes 
maža kuo nuo vieni kitų ski
riamės. . *

Rusų caro režimo slegiami 
mes buvome verčiami rusais, 
kiti patys vadinosi vokiečiais, 
tačiau jau praėjo tie laikai, ka
da Kalninš buvo Kalning ir Ma
zūras vadinosi Mazukevič. Da
bar kaip lietuviai taip latviai 
gyvena visiškoj kultūrinėj ir 
politinėj nepriklausomybėj.

Nežiūrint nelengvų materia
liškų aplinkybių, į kurias mes 
kaip jaunos' respublikos esame 
pastatyti, vienokiai, mano aki
mis žiūrint, grynai meno daly
kuose proporcionajiai mes abie- 
ji stovime aukščiau daugelio 
didžiųjų šalių.

Čionai Amerikoj kultūrinia
me susirėmime, kur jūsų lietu
vių yra nepalyginamai dau
giau, negu musų, jus esate nu
galėtojai. Bet senosiose tėvy
nėse mes esame vieni su kitais 
visiškai lygus.

Lietuvių ypatingai gera pusė 
yra tame, kad jųjų jaunoji 
karta gerbia gimtąją kalbą, 
kas tačiau nekenkia jums įbuti 
gerais amerikiečiais. Napoleo
nas, savo epokos genijus, kal
bėdavo “Dvi kalbos, du karei
viai”.

Deja, man tenka išreikšti pa
sigailėjimo dėl daugelio latvių 
tėvų, kurie vengia savo vaikus 
mokinti gimtosios kalbos. Aš 
lekaltinu neturtingo imigran
to, bet turiu tikrų davinių taip 
kalbėti apie inteligentus.

Keliaujant pro Europą man 
teko susitikti su lietuviu pat
riotu menininku Jonu Mackevi- 
či Kapri saloje, Italijoje. Kartą 
junant su juo atsilankė 
vienas žymus lenkų is
torijos menininkas Jan Sty- 
\a. Besikalbant kilo klau- 

f

simas apie Lietuvos ir Lenkijos 
santykius. Jan Styka savo ar
tistišku iškalbumu ir gražiomis 
lenkiškomis maneromis apsuk-

NAUJJENOS, Chicago, III.

Lietuva-Latvija; Kaunas-Riga

Pirmoji Lietuvių Latvių Unija Amerikoje
Paveikslėly matomi iš kairės i dešinę: Leonords Brunvalds, latvis dainininkas, artistas ir 

kalbininkas’; Jekabs Ullmanis, Latvijos konsulas Chricagoje; Juozas Račiūnas, Tabor Farmos 
savininkas; Mrs. Bačiunienė ir Mrs. Ullmanienė.

Latvijos, konsulas su žmona ir p. Brunvaldas vienu sykiu šią vasarą praleido atostogas 
Tabor Farmoj. Tai buvo pirmieji latviai lietuviškame rezorte Amerikoj ir galbūt abelnai pir
mas intimesnis lietuvių su latviais kartu pagyvenimas šioj šaly. To Įvykio atminimui vago- 
nas-vasarnamis, kuriame gyveno latviai svečiai, tapo pavadinta Unija ir ant durų užrašyta 
Kaunias-Riga. ' < ’ -

riai gynė Lenkiją, vienok Lie
tuvos menininko p. Mackevi
čiaus tapo greit nugalėtas pa
prasta proto logika.

Čikagoj sukuosi daugiausia 
tarpe italų ir lietuvių ir visą 
laiką jaučiu, kad italai mane 
užprašinėja tik dėlto, kad aš 
moku dainuoti ir kalbėti ita
liškai; tačiau lietuviai dažnai 
nežinodami mano profesijos nė 
kalbos, visuomet yra man sve
tingi ir nuoširdus. ,

Rugpiučio mėnesį šiais’ me
tais netikėtai patekau pas lie
tuvi p. Račiūną i jo Tabor Kar
mą. Nežiūrint, kad p. Bačiuno 
rezidencija yra turtingai, ir pa
togiai Įrengta ir jis pats yra 
grynas lietuvis patriotas, ta
čiau jo svečių žymi dauguma 
yra ne lietuviai, ir tik ilgiau 
pagyvenęs supratau p. Bačiuno 
asmens svarbą tame fakte. Po 
farmęrio vardu p. Račiūnas sle
pia aukštame, laipsny inteligen
tišką, atstovaujančią ir visaiš 
laiko klausimais užinteresuotą 
asmenybę. Netiesioginiai p. Ra
čiūnas gali vaidinti ir galbūt 
vaidina didesnę rolę kaip bile 
kurie diplomatai.

Jausdamas nepriklausomu ir 
būdamas patriotu, jis gali lais
vai ir nepr’i verstinai, 
ačiū savo asmenybei, veikti 
Lietuvos ir lietuvių naudai, ko 
profesionalas diplomatas nega
li taip laisvai padaryti. Iš da
lies farmeris p. Bačiūnus yra 
dėkingas savo ideališkai žmo
nai, Mrs. Bačiunienei, kurios 
taktas ir moteriškas švelnumas 
padeda sukurti tą atmosferą, 
kokia viešpatauja Tabor Far
moj ir kuri Įkvepia pačiam far- 
meriui daugiau pajėgų, energi
jos ir grožės meilės.

Laike sezono jo svarbiausi 
svečiai yra amerikiečiai, kurių 
tarpe dauguma su stambiais 
vardais Chicagoj ir toliau. Po 
Labor Day pradeda atvažiuoti 
visa lietuvių inteligentija. Tar
pe kitų lietuvių pažinau labai 
apsiskaičiusią ir aukštame lai
psny ideališką bei inteligentiš
ką Mrs. O. Kiras europietę- 
amerikietę-lietuvaitę, pažįstan
čią muziką ir meną kvadrate 
Mrs; Nora Gugis; dainininkę ir 
kalbininkę Mrs. Bručas; ispa-

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular rheu- 
matic aches&pain8,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

AT ALL DRUGCISTS

............ ■ - ■ --------------------------------------------------------------

Garsinkitės “N-nose”

ną iš išvaizdos, bet tikrą lietu
vį bankierių dūšioj, p. Mackie- 
vičių; savo radio bosą p. Juo
zą Budri ką, kurs kiekvienu
kartu maloniai klausia ar aš 
turiu pinigų ir kaij> gyvenu, ir 
nepaprastai mėgsta saulę, dau
giau net už vandenį; gracio- 
zišką ir mažakalbę Mrs. Bie- 
žis; filosofą ir psichologą Dr. 
Kliaugą; žinomą štabs-fotogra- 
fą p. Stankūną su žmona; ra
šytoją, sportsmeną ir milžiną 
Jurgelionis; amžinai romų ro
mėną patricijų Čeponisą; ap
sukrų gyvąjį sidabrą Janus ir 
Vanagaitį, kurį čia pirmą kartą 
išgirdau skambinant klasišką 
muzika. Nors nesu muzikas £
recenzentas, tačiau turi atiduo
ti jam garbę, kad jis’ yra gry
nas muzikas.

Stebėtina, kaip vienu sykiu 
pas p. Bačiūnų susirenka žymi 
dauguma Chicagos lietuvių in
teligentų, o musų, latvių buvo 
tik du: Latvijos konsulas p. 
Ullmanis su žmona (žmona lie-

Valgo ir Miega Geriau 
po Gydymosi Žolėmis
Nevirškinimas, konstipacija ir sulie

sėjęs kraujas, kuris sakoma priveda prie 
reumatizmo, nervinių pakrikimų ir net 
dar didesnių kentėjimų, gali būti leng
vai ir greitai išgydyti vartojant VIZ, 
slaptą augmenų junginį Dr. A. G. Char- 
nes, gydytojo, kurį jis vartojo savo 
praktikoj Europoj ir Amerikoj per dau
giau kaip 50 metų. VIZ yra mokslinis 
junginys geriausių gydančių žolių, žie
vių, lapų ir šaknų, kokios tik .yra žino
mos medikalei profesijai nuo vidurių 
pakrikimų. Jis vartojo jį su dideliu pa
sisekimu savo privatinėj praktikoj. Bet 
jus galite dabar gauti tą patį receptą ap- 
tiekoje klausdami VIZ. Apie tai kaip 
VIZ pagelbsti tokiuose pakrikimuose ir 
kitose ligose, tai perskaitykit ką Char
les Bartz, 4105 N. Albany Avė., Chi
cago. rašo: “Aš buvau nerviškas ir tu
rėdavau aštrias nevirškinimo atakas po 
kiekvieno valgio. Aš visai negalėjau ge
rai miegoti. Buvo daug valgių, kurių aš 
visai negalėjau valgyti, bet pradėjęs imti 
VIZ per pereitus du mėnesius jis visiškai 
išgydė mane nuo nerviškumo ir padarė 
galimu man x valgyti viską ką aš noriu. 
Aš dabar miegu gerai ir aš dėkuoju 
jums už pagelbėjimą sugryšti į normalį 
stovį.“ Pabandykite ir jus padaryti 10 
dienų bandymą su VIZ, gaudami $1.00 
bonką nuo savo aptiekininko. Jeigu 
pabaigoj to laiko jus nejausite pagerėji
mo, sugrąžinkite bonką aptiekininkui ir 
'gaukit atgal savo pinigus. Tai yra jūsų 
garantija nuo Herb Tonic Corporation, 
savininkų VIZ, 179 N. Wells St., Chi
cago. ■

(Apgarsinimas)

Kentėjo 8 mėnesius... Rado 
pagelbę nuo nevirškinimo

"Aft kentėjau nuo ne- 
vlikinimo ir surūgusio 
pilvo per a&tuonius mė
nesius prie$ pirm^ kar
tą pubandant Trinerlo 
Kartųjį Vyną. AS ra
dau j| pastebėtiną pa
šalinime mano nevirš
kinimo”, rašo Herbert 
Curry iš Chicago. Gar
sus daktaras paruošė 
šį švelnų augmenų re
ceptą. Jis išvalo užsi
kimšimus keturiose svar

biose vietose: <— pilve, 
žarnose. PaMlina pil

vo pajrimus, kepenų pakrikimus, aitrumą 
ir konstipaciją.

Dykai įrodymas
Paragaukite j| tuojaus ant musų rizikos. 
Gaukite bonką šiandie iš savo aptiekininko. 
Imkite dešimtį dienų. Tada jei nebusite pa
tenkinti, sugrąžinkite kas liko savo aptield- 
ninkuf, kuris sugrąžins jums pinigus. Ne
laukite — padarykite bandymą šiandie. 

Trmers wine

3
-—

nežinomas dainininkas davinį 
koncertą Norvegų Kliube, Kon
certe man suteikė garbės ap
silankydami M r. P. Grigaitis ii 
arlv. Jurgelionis, ačiū kuriem 

į aš susipažinau su lietuvių ko
lonija ir skaitau tą faktą savo 
laime.

, ■«.a
(LABAI PATOGI IR 
LINKSMA KELIONE Į 

LIETUVA

ŠVEDŲ AMERIKOS 
LINIJA

(SVVEDISH AMERICAN LINE) • 
Patogus ir Greitas susisiekimas 

Dideliais, Naujais ir Moderniškais 
Motorlaiviais

New York-Klaipėda 
(PER GOTHENBCROĄ) 

PRALEISK KALEČAS LIETUVOJ- 
Dvi Kalėdinės Ekskursijos 

Išplaukia iš New Yorko
S.S. “Drottningholm” lapkr. 29 V.D.M. 
M.S. “Gripsholm" gruodžio 6 V.D.M. 

Užsisakykit vietas dabar!
Laivu išplaukimai iš New Yorko 
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‘Kalėdinė Ekskursija į Lietuvą
Del platesnių informacijų kreipkitės 

pas arčiausi Tamstai agentą arba bent 
kurią musų Linijos raštynę. Gauk lie
tuvių kalboj specialį cirkuliorj apie Li
nijos patarnavimą. Gaunami pas agentus 
ir musų raštynėse. RAŠYK:

Swedish American Line 
181 N. Michigan Avė., Chirago, III.

tuvaitė) ir aš, kuriuos likimas 
suvedė visai netikėtai. Man at
siminė tolimosios mutfų tėvy
nės Latvija ir Lietuva ir tai 
kaip idealas ir siekimai tų 
abiejų tautų yra vienodi.

Maždaug du metai atgal at
važiavęs į Chicago kaip niekam

STIPRUS IR KONSERVATYVUS
Sis bankas kviečia jūsų 

biznį kadangi
Jis yra Saugus
Jis yra Stiprus
Jis yra Vedamas Gabių Bankierių

CHICAGO LAWN STATE BANK
& TRUST CO.

63 gt. prie Kedzie Avė.
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NIEKS NETIKI,

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų į Lietuvą siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažjstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centu Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės Ųnkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metu prenumeratos 2 dol„ pusei metų 1 dol.

apžiūrėti savo namo reikalus, jį remodeliuoti, ar pataisyti.
Mes turime didelį pasirinkimą visų jums reikalingų medžiagų, naujų 
ir vartotų, pav.
Lumberio, durų, langų ir visokios rūšies Mill Work, stogų popie- ' 
ros, Wall Boards, Plumbingo, Paipų ir t. t.

(užkarų..sa.r’“s. $126.00
.>1 J Kombinacija storm durų su dra- tfC CESpecialiais tiniais sicteliais.....................   Zpo.oo

( Gera maleva galionas $1.48
PAMATYKITE MUS AR TELEFONUOK1TE

HYDE PARK 1726
Mes sutaupinsime jums pinigų.

7337 Stony Island Avė.
T

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas,
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.
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? KODĖL NESUSTABDO?

“Tėvynė” gavo dar daugiau dokumentų apie ko
munistų skaldymo darbų Susivienijime Lietuvių Ame
rikoje. Vienos kuopos sekretorius, kuris pirmiaus bu
vo palankus bolševikams, nutarė nuo jų atsimesti ir 
perdavė kam reikia visą jo žinioje buvusią kuopos ko
respondenciją. Tarpe kitų raštų tenai yra ir įvairus 
laiškai bei pranešimai nuo bolševikiškos “pildomosios 
tarybos”, kurios vardu siuntinėdavo instrukcijas SLA. 
kuopoms ir veikėjams “sekretorius” Jeskevičiutė.

Tos instrukcijos rodo aiškiai, kaip “progresyviai” 
veda savo pasalingą darbą Susivienijime. Jeskevičiutė 
savo laiškuose aiškina, kokias rezoliucijas turi priimti 
bolševikų kontroliuojamos SLA. kuopos, kaip ir kam 
jas siųsti, prieš ką “protestuoti”, ką daryti su narių 
mokesniais, ir t. t. Viename jos aplinkraštyje, pav. 
skaitome:

“Tolimesnį bylinėjimąsi teismuose metame į 
šalį, nelaukdami netgi bylos pasekmių Chicagoje.

“Organizuojame naują savo organizaciją. Pa
duotas prašymas delei preliminario čarterio, kurį 
tikimės gauti už poros savaičių. Tuomet pradėsime 
imti iš narių ir kuopų mokesčius.

“Jus, SLA. kuopose, kurios randasi musų pu
sėje, laikykite pinigus kuopų ižduose..
į “Dabar,, šiuo tarpu, kiekvieno lietuvio darbi

ninko SLA. nario pareiga yra smarkiai pasidar
buoti, idant kuo daugiausiai narių pereitų pas 
mus.”
Iš laiško turinio nuomanu, kad jisai buvo rašytas 

apie rugpiučio mėnesio pabaigą arba rugsėjo pradžią. 
Tuomet bolševikai jau buvo padavę prašymą “prelimi
nario čarterio” (laikino čarterio), nes jie, matyt, jau 
buvo patyrę, kad pastovų čarterį negalima gauti. Jie 
tikėjosi tą laikiną dokumentą turėti per porą savaičių, 
bet> iki dabar jau yra praėję apie pusantro mėnesio lai
ko, o apie čarterį dar nieko negirdėt. Pasirodo, “Nau
jienos” visai teisingai įspėjo bolševikus, sakydamos, 
kad čarterį savo “darbininkiškam susivienijimui” jiems 
bus nelengva įsigyti.

Bet tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, į kurį 
kreipia skaitytojo dėmesį tas Jeskevičiutės cirkuliorius, 
tai — atkaklus komunistų knisimasi Susivienijime. 
“Progresyvių” sekretorka įsako SLA. kuopoms ir na
riams smerkt Pildomąją Tarybą, -pesiųst mokesniu į 
centrą ir darbuotis, “idant kuo daugiausiai narių per
eitų pas mus”! Tai yra aiškus organizacijos griovimas. 
Kodėl gi SLA. viršininkai nepasistengia tą darbą su
stabdyti?

Prieš kiek laiko “Naujienos” jau rašė, kad Penn- 
sylvanijos valstija turi net įstatymą, kuris po bausme 
draudžia agituoti prieš tą ai<ba kitą fraternalę draugi
ją arba kurstyti jos narius iš jos trauktis. Tečiaus ir 
kitose valstijose yra būdų legalėmis priemonėmis už
kirsti kelią panašiems, kaip Jeskevičiutės ir jos .ben
dradarbių, žygiams. Labai keista, kad Susivienijimas 
per visą laiką, nuo birželio mėnesio, nieko tuo atžvil
giu nebandė daryti. Komunistai visaip atakuoja SLA. 
— ir per savo laikraščius, ir prakalbose, ir teismuose, 
ir slaptais cirkulioriais; o ši didžiulė organizacija tik 
ginasi, nemėgindama pati kiečiau pačiupinėti savo už
puolikus. Argi neverta pasipriešinti bolševiku pastan
goms traukti narius iš Susivienijimo?

NORVEGIJOS SOCIALISTAI

Prieš dvejetą dienų Norvegijoje įvyko parlamento 
rinkimai. Rašant šiuos žodžius, dar rezultatai nėra ži
nomi. Pastebėtina tečiaus yra tai, kad Amerikos laik
raščių korespondentai ir telegramų agentūros, lyg su
sitarę, skelbė, rinkimams besiartinant, kad tenai einan
ti kova tarp “komunistų” ir “komunizmo priešų”. Tai 
yra netiesa. . ?

Norvegijos komunistai yra visai menki. Didelė jė
ga, kurios bijosi Norvegijos buržuazija, yra tos šalies 
Socialistų Darbininkų Partija. Senamjam parlamente 
ji turėję 59 atstoyus, iš 150 viso parlamento narių.

Dabartinė Norvegijos Darbininkų (arba Darbo) 
partija nieko bendro su komunistais neturi. Ji suside
da daugumoje iš darbininkų profesinių sąjungų (uni-

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams  $8.00
Pusei metu ......................... 4.00
Trims mSnesiams 2.00
Dviem mėnesiam ........... 1.50
Vienam mėnesiui_____________ .75

Chicagoj per išnešiotojusi
Viena kopija ---------- — 8c
Savaitei ----- ---------------- 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ........   17.00
Pusei metu .......................  8.50
Trims mėnesiams __________ 1.75
Dviems mėnesiams ___________  1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

'Metams _________ _________ $8.00
Pusei metu ------------------—y— 4.0*
Trims mėnesiams ----------- ---  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

jų),— panašiai, kaip ir Anglijos Darbo Partija. Į ją 
taip pat įeina ir socialdemokratai.

Seniaus Darbininkų Partija Norvegijoje buvo nu
krypusi į bolševizmą. Ji buvo viena iš pirmutinių dar
bininkų partijų Europoje, prisidėjusiu prie “trečiojo” 
(komunistiško) Internacionąlo. Socialdemokratai tuo
met iš Darbininkų Partijos pasitraukė ir susiorganiza
vo skyrium, taip kad šalę viena kitos gyvavo tuo laiku 
Norvegijoje dvi darbininkiškos partijos.

Bet paskui Norvegijos Darbininkų Partija nuo 
Maskvos atsimetė, ir komunistai iš jos išėjo, įsteigda
mi savo atskirą partijėlę. Dar vėliaus — būtent, prieš 
trejetą ar ketvertą metų — Darbininkų Partija susi
vienijo su Socialdemokratų Partija, ir ši jungtinė or
ganizacija, pasivadinusi Socialistine Darbininkų Parti
ja, pravedė į parlamentą 59 atstovus (vietoje 32, bu
vusių iki tol). Gi komunistai pasiliko nuo masinio dar
bininkų judėjimo izoliuoti. 

...... ..... . ......................................

Skaitytojų Balsai 
b______________ _____ LL_ _ _ J

Vilniaus Vadavimo
Komiteto reikalu
Per praeitus' aštuonis ar de

vynis metus Chicagoje gyvavo 
ir gan sėkmingai veikė Vilniaus 
Vadavimo Komitetas, kuriam 
nuo pat jo įsikūrimo pirminin
kavo nabašninkas Stasys Ko- 
dis. Faktinai tik Rodžio pa
stangomis tas Komitetas ir bu
vo įkurtas. Komitetas buvo 
nepartinis, susidėjo jis iš įvai
rių pakraipų pažangiųjų žmo
nių. Tai buvo tikrai kultūrinė 
įstaiga.

Chicagos lietuvių gyvenime 
Vilniaus Vadavimo Komitetas 
vaidino labai didelę ir palygi
namai svarbių rolę.. Vasario 
16-tos ir spalių 9-tos dienų ap- 
vaikščiojimuose chicagiečiai tū
kstančiais pulkais rinkdavosi ir 
sudėdavo nemažai aukų Vil
niaus pažangiųjų lietuvių judė
jimui paremti. Nabašninkas 
St. Rodis, būdavo, atsidžiaug
ti negalėdavo, kad V. V. K. kas 
metai vasario 16-tą ir spalių 
9-tą padarydavo tai, ko atski
rai nei sandariečiai, nei socia
listai, nei joki kita srovė būt 
negalėjus padaryti. Džiaugė
si tuo ir visi kiti sąmoningi 
ir nuoširdus lietuviai. Bet šian
dien jau nėra Chicagos lietu
vių tarpe St. Kodžio, nebeliko 
nei jo ideak)—Vilniaus Vadavi
mo Komiteto.

Vilniaus Vadavimo Komitetas 
žlugo ne dėl t8, ka^ jo įkūrė
jas ir pirmininkas mirė, bet 
dėl to, kad “Sandarai” “atsi- 
mufinuš” Chicagon pas chica- 
giečius sandariečius atsirado 
daugiau ambicijos ir pasiputi
mo, negu sveiko proto. Chi
cagos sandariečiai urnai apsir
go partinio imperializmo liga ii 
pradėjo šiauštis prieš visą pa
saulį. Turėdami savo rankose 
“Sandarą”, jie manė, kad jie 
turi neįmanomai didelę spėką 
—lietuvystės monopolį — ir 
todėl visų kitų srovių žmonės 
turi vergiškai prieš jus lenk
tis.

Vilniaus Vadavimo Komiteto 
sekretorius, Mikas Vaidyla, ir 
šių metų vasario 16-tos apvai- 
kščiojimui, kaip ir visais pra
eitais metais, buvo* paėmęs di
džiųjų Lietuvių Auditorijos sa
lę V. V. K. vardu. Bet sanda
riečiai, jausdamiesi nepapras
tai galingais, be jokių ceremo
nijų tą dieną ir salę pasiėmė 
savam koncertui. Tai buvo pir
mas skaudus smūgis V, V. K. 
ir Teartu Vilniaus vadavimo rei
kalui. Del šitokio sandariečių 
akyplėšiškumo, V. V. K. praei
tą pavasarį vasario 16-tos ap
vaikščioti negalėjo ir todėl Vil
niaus kulturiniems reikalams 
teko skaudžiai nukentėti — dėl 
sandariečių “patriotų” jie nete
ko virš $200.00.

Sandaros centro žmonės, kas- 
žin kokiais sumetimais, mato
mai, buvo nusistatę V. V. K. 
likviduoti. Mikas Vaidylas, bū
domas V. V. K. sekretorium ir 
kartu “Sandaros” redaktorium, 
praeitą pavasarį net nebenorė
jo šaukti V. V. K. metinį su
sirinkimų. Ir tik žemiau pasi

rašiusiam ir kitiems V. V. K. 
nariams’ griežtai reikalaujant 
jis, po ilgų ginčų, galų gale, 
sutiko, kad butų sušauktas su
sirinkimas, t. y. sutiko, kad 
kiti Komiteto nariai sušauktų 
susirinkimą, o ne, jis pats. Su
sirinkimas buvo sušauktas, bet 
Vaidyla jame nepasirodė, nors 
ir buvo pasižadėję^ būti. Tad 
neesant nei protokolo, nei rei
kiamo skaičiaus žmonių, nebu
vo galima nieko nutarti. Bu
vo tik susitarta šaukti kitą, su* 
sirinkimą už 10 dienų.

Dešimčiai dienų praėjus įvy
ko kitas susirinkimas kurį san
dariečiai atėjo stipriai susior
ganizavę, kad paimti V. V. K. 
savo absoliutėn kontrolėn. Tų 
jie ir padarė. Valdybon sugru
do visus savuosius. Vaidyla 
kratėsi savo vietos, kaip ligos, 
vienok buvo priverstas pasilik
ti. Pirmininko vieton įbruko 
Sandara Publishing Co. iždinin
ką, Dominik Piwaronų, žmo
gų, kuris tik pirmu kartu sa
vo gyvenime į V. V. K. susi
rinkimų buvo atvestas. Ir kada 
Piwaronas užėmė pirmininko 
vietą, tai savo įžanginėj kalboj 
atvirai ir aiškiai pasisakė, kad 
jis nežinąs kokias’ pareigas jam 
čia teks eiti, ką j s turįs da
ryti ir už ko pirmiausia imtis. 
Stebėtis tik reikėjo, kaip jie 
paliko K. Baroną iždininko vie
toj?

šitos sandariečių “steam 
roller” politikos vaisius šian
dien.. jau visas lietuviškas 'pa
saulis mato: Vilpiaus Vadavi
mo Komiteto Chicagoj jau nei 
“dūko” nebeliko ir Vilniaus už
grobimo dešimties metų sukak
tuves sp. 9 praėjo visai niekie
no nepastebėjos. Prie to Vil
niaus atvadavimui ir vėl buvo 
nukniaukta virš dviejų šimtų 
dolerių. Tai, mat, kokiomis 
akimis šiandien Chicagos san
dariečiai žiuri į Vilniaus atva
davimo rekalų!

S. K. Grisius man teisinosi, 
kad, girdi, buvo tartasi apie 
spalių 9-tos apvaikščiojimą, bet 
sandariečiai siūlę rengimo dar
bą Simokaičiui-Semaškai o Si- 
mokaitis-Semuška jį atmetę at
gal sandariečiams, taip ir pasi
likę. Nežinai žmogus nei kaip 
geriau tiktų > pavadinti šitokį 
“patriotų” elgesį?

Jeigu taip kiauliškai butų pa
sielgusi kuri nors internacio
nalizmo šalininkų grupė, tai 
sandariečiai su fašistais iki šiol 
jau būt patrukę berėkdami apie 
lietuvių reikalų išdavystę, par- 
davystę ir t.t. Bet kuomet taip 
pasielgė patys patentuoti pat
riotai, kurie ir guldami ir kel
dami sapalioja “mes be Vil
niaus nenurimsim”,— tai visai 
niekis. Tik lietuviai turi tylė
ti ir žiūrėti, kas toliau bus.

Chcagos lietuvių visuomenė 
turi teisę ir privalo reikalauti, 
kad Sandaros centro žmonės 
paaiškintų, kokiais tikslais jie 
nusmaugė Vilniaus Vadavimo 
Komitetą? Jeigu p. D. Piwa- 
ronas ir p. M. Vaidyla nenorė
jo, ar negalėjo dirbti, tai juk 
juodu nėra vieninteliai lietuviai 
Chicagoj, tinkantys užimti pir
mininko ir sekretoriaus vietas 
Vilniaus Vadavimo Komitete.

Pažangus ir nuoširdus lietu
viai turėtų subruzti ir sutverti 
kitą Vilniui vaduot komitetų ar 
sąjungų ir ant tolinus bendro*

E. T. A. Hoffman Vertė J. Pronskus^

i Velnio Eliksyras j
z (Tęsinys)

pietus jis pro kitus vartus vėl 
įjoja, sėdasi, kaip šiandien 
Tamsta pats matei, ramiai prie 
stalo, ir valgo tuos iškoliotus 
valgius vienas už tris vyrus. 
Kiekvieną metą jis gauna dido
ką vekselį; tuomet jis labai 
griaudingai atsisveikina su ma
nim, vadina mane savo geriau
siu draugu ir lieja ašaras, ir 
man pradeda per veidus riedėti 
ašaros, bet tik dėl slopinamo 
juoko. Po to, kaip jis pats sa
ko, dėl visa pikta, nežinoda
mas ar teks gyventi ar mirti, 
išpildo savo paskutinę valių ir 
mano vyresniajai dukterei pa
žada savo visų turtą, jis išjo
ja visai palengva ir nusiminęs 
į miestų. A Trečių ar vėliausia 
ketvirtų dieną jis vėl yra čia, 
ir parsiveža dm kavos spalvos 
švarkus, tris lapiškai raudonus 
perukus, vieną už kitų slydes- 
nius, vieną naują pilką skry
bėlę ir kitų savo garderobos 
prietaisų, o mano vyresniajai 
dukrelei, savo ypatingai numy
lėtinei, tūtelę su saldainiais, 
lyg kokia kūdikiui, nežiūrint 
kad jai jau yra aštuoniolika 
metų. Jis vėl nebemano nei 
apie apsigyvenimą mieste, nei 
apie, važiavimą namo. Kiekvie
ną vakarą jis' patikrina savo 
turtą, ir pinigus už pusryčius 
jis numeta man labai piktai, 
ir tada išjoja, pasiryžęs nie
kuomet daugiau nebegrįžti. 
Šiaip jau jis yra geriausios 
širdies žmogus pasauly, jis 
prie kiekvienos progos apdo
vanoja mano vaikus, jis daro 
daug gera kaimo pavargėliams, 
vieno tik pamokslininko jis ne
gali pakęsti, dėl to kad šis, 
kaip ponas Ewson’as vėliau iš 
mokytojaus sužinojo, vieną sy
kį apkeitęs į varinius grašius 
aukso pinigą, kurį Ewson’as 
buvo įmetęs j pavargėliams 
aukų dėžutę. Nuo to laiko jis 
traukias jam iš kelio ir' nie
kuomet nebeina į bažnyčių, ir 
už tai jį pamokslininkas vadi
na ateistu.

Bet kaip sakiau, aš labai 
tankiai turiu su juo mielo var
gelio, nes jis toks’ yra piktas 
ir turi visai pasiutusių išmo
nių.

Dar vakar namo grįždamas 
jau iš tolo išgirdau smarkų šu
kavimų ir pažinau Ewson’o bal
sų. įėjęs į vidų radau jį pik
čiausiai besibąrantį su namų 
tarnaite. Jis buvo, kaip jis vi
suomet supykęs daro, numetęs 
į žemę savo perukų, ir plika 
galva, be šyarko, rankoves pa
siraitęs ’ atsistojęs arti prieš 
tarnaitę, laikė jai po nosies pa
kišęs kažkokių didelę knygą, 
ir piktai rėkdamas ir keikda
mas pirštu kaž ką į knygų ro
dė. Tarnaitė stovėjo įsispren
dus ir šaukė: lai jis pasiieškąs 
kitų savo štukoms krėsti, jis 
esąs blogas žmogus, kurs į 
nieką netikįs ir tt. Per vargą 
pavyko man besibarančiais per
skirti ir susekti dalyko prie
žastį. — Ponas Evvson’as pa
prašęs tarnaitės, kad- ji gautų 
jam oblatę laiškams' užantspau
duoti; tarnaitė pradžioj visai 
nesupratus ko jis nori, vėliau 
ji pamaniusi, kad oblatė tai 
yra ta, kuri vartojama laike 
Šventosioms Vakarienės, ir spė
jusi, kad ponas Ewson’as nori 
iškrėsti kokį šventvagišką pa

nūs spėkomis darbuotis Lietu
vos naudai ir Vilniaus atvada- 
vimo reikalui. Vilnius nebus 
atvaduotas, jei Lietuvos ir 
Amerikos pažangus lietuviai 
nesirūpins rėmimu jo atvadavi
mo reikalu. Tie Chicagos' lie
tuviai, kurie šitą reikalų aiškiai 
supranta ir nuoširdžiai jam 
pritaria, neturėtų nuleisti ran
kas ir žiūrėti, koki kitą šposų 
jiems “patriotai” iškirs.

—Julius Švitra.

sityčiojimą iŠ šv. Kosti jos, nes 
ir ponas klebonas andai esąs 
pasakęs, kad jis yra bedievis. 
Dėlto ji pasipriešinusi. Ponas 
Ewson’as, manydamas netikrai 
esąs pasakęs ir dėlto tarnaitė 
jo nesupratusi, tuojau išsitrau
kęs anglų vokiečių kalboj žo
dyną ir liepęs tarnaitei, kuri 
nė žodžio nemoka suskaityti, 
pažiūrėti į žodyną, ko jis no
rįs, ir užsimiršęs pradėjęs pats 
angliškai kalbėti, dėl ko tar
naitė pamaniusi, kad jį velnias 
apsėdo ir pro jo lupas garga
liuoja. Tik mano „įsimaišymas 
sutrukdė, kad neįvyko pešty
nių, kur ponui Ewson’ui butų 
striukai išėję.”

“Aš pertraukiau šeimininko 
pasakojimą apie tų komišką 
žmogų in paklausiau, ar nebu
vo tai ponas Ewson’as, kurs 
mane naktį savo blausiausiu 
fleitos Švilpimu prikėlė iš mie
go ir tiek įsiutino. Ak, pone! 
tęsė šeimininkas, tai ir yra dar 
viena pono Ewsono ypatybė, 
kilnia jis man beveik 'visus 
svečius atbaido. Prieš trejus 
metus mano sūnūs' grįžo iš* 
miesto; šis vaikinas puikiai 
griežia fleitų ir čia begyvenda- 
ma§ labai uoliai praktikavosi 
su šiuo instrumentu. Čia atsi
minė ponas Ewson’as, kad jis 
kažkuomet taip pat esąs grie
žęs fleitą, ir neatleido, kol Brau
nas jam už gerus pinigus ne
pardavė fleitų ir gaidų sąsiuvi
nį.

Dabar pradėjo ponas Ew- 
sonas, kurs neturi jokio supra
timo apie muzikų, jokio takto, 
su didžiausiu atsidėjimu pusti 
gaidas. Bet jam daejo tik ligi 
pirmojo allegro antrojo solo, 
čia Užkliuvo jam vienas pasa
žas, kurio jis negalėjo išpusti, 
ir štai tą pasažą trys metai 
kaip jis beveik kiekvieną dieną 
•pučia po šimtą kartų, kol pik
čiausiai įsiutę^ jis teškia į sie
ną pirma savo fleitą, o tada 
peruką. Kadangi nedaug fleitų 
tai gali išlaikyti, tai jam labai 
tankiai priseina pirktis naują, 
ir dabar jis turi paprastai po 
tris keturias fleitas darbe. Jei 
nulūžta varžtukas arba pagen
da klapanas, tai jis ją išmeta 
ffco langą, sakydamas: kad aš 
kur prasmegčiau, tik Anglijoj 
padaro instrumentus, kurie 
kam tinka! Baisiausia yra tai, 

! kad jį toji fleitos' pūtimo pa
sija dažnai naktį apsėda, ir ta
da jis prikelia mano svečius iš 
giliausio miego.

Bet ar tikėsi Tamsta, kad 
čionai beveik tiek jau laiko, 
kaip ir ponas Ewson’as, gyve
na vienas valdiškas daktaras 
anglas, kurs vadinas Green’as 
ir simpatizuoja s'u ponu Ew- 
son’u, ir toks pat originalas, 

Taip pat< pilnas ypatingo humo
ro yra? — Jiedu barasi nepa
liaudami ir vis tik negali viens 
be kito gyventi. Ką tik atsimi
niau, kad ponas Ewsoų,as pas 
manė užsakė šiam vakarui 
punšo, ir yra pasikvietęs ir 
daktarą Green’ų. Mano pone, 
malonėk dar lyg ryto anksti 
čionai pasilikti, tai turėsi pro
gos' šį vakarų pamatyti už- 
imančiausįjį dobilo lapą, koks 
tik kada nors gali susirinkti.” 

įsivaizdinkite, Jūsų Šviesy
be, kad aš mielai sutikau pra
tęsti išvažiavimų, nes tikėjau 
pamatyti ponų Ews6n’ų pilnoj 
jo glorijoj. Vakarai užėjus jis 
įėjo į kambarį ir buvo tiek 
mandagus, kad mane pakvietė 
prie punšo, pridurdamas, esą 
jam labai nemalonu, kad jis 
mane tegalįs pamylėti tik to
kiu niekam vertu gėrimu, k u* 
rį čia vadina punšu, ir kadan
gi jis’ greit išvažiuojąs, tai jis 
tikįs, jei aš kada nors atvyk
siu į Angliją, galėsiąs įrodyti, 
kad jis moka paruošti bran
giausių gėrimų. — Aš jau ži
nojau, ką' apie tai turėjau ma
nyti. — Greit atėjo ir pakvies

tieji svečiai. Viršininkas buvo 
mažas, apskritas lyg kulka, la
bai malonus žmogeliūkštis; pa
tenkintai blizgančiomis akimis 
ir raudona nosike; daktaras 
Green’as' stambus vyras viduti
nio amžiaus, ryškaus tautinio 
veido, moderniškai, bet apsilei
dusiai apsirengęs, akiniai ant 
nosies, skrybėlė ant galvos. — 

—Duokite man sekto, kad 
mano ir akys •paraudonuotų! 
sušuko jis patetiškai ir priė
jęs prie šeimininko, pastvėręs 
'jį už krutinės ir stipriai su
krėtęs tarė: nuobrada Camby- 
ses, sakyk! kur yra princesos? 
Čia kava kvepia, o ne dievų 
gėrimas! — Paleisk mane, o 
karžygį, šalin tą stiprią kumš
tį, supykęs sumalsi man visus 
kriauklus! — šaukė šeiminin
kas žeks'ėdamas. Ne anksčiau, 
niekšingas bejėgi, tęsė dakta
ras, kol saldus punšo garas, 
migla aptraukęs sąmonę, ims 
kirbinti nosį, ne anksčiau pa
leisiu tave, tu niekam never
tas šeimininke! — Bet čia lyg 
šaute prišovė prie daktaro su
pykęs Ewson’as ir ėmė keikti: 
Nevertėli Green’e! kad tavo 
kur akys pažaliuotų, o kad tu 
padūkęs' nusigriežtum, jei tp 
neliaunies čia gėdos daręs! —

Na, manau, dabar prasidės 
barnis ir sambrūzdis, tuo tar
pu daktaras tarė: Todėl, pa
šiepdamas niekšingą bejėgu- 
mą, aš nurimsiu ir lauksiu die
vų gėrimo, kurį tu pagaminsi, 
garbus Ewson’ai. — Jis palei
do šeimininką, kurs skubiausiai 
pašoko į šalį, atsisėdo padaręs 
Katono išvaizdą į stalų, pasiė
mė prikimštą pypkę ir pradė
jo pusti iš savęs didelius durnų 
debesius. — Ar neatrodo čia 
kaip teatre? tarė į mane sim
patingasis viršininkas, o dak- / 
taras, kurs' šiaip niekuomet 
vokiškos knygos į rankas nei
ma, pripuolamai rado prie ma
nęs Šlegelio Šekspirą ir nuo 
to laiko griežia, anot jo paties 
.išsireiškimo, svetimu instru
mentu prosenoviškas pažįsta
mas meliodrjas. Tamsta busi 
pastebėjęs', kad dar gi pats šei
mininkas kalba ritmiškai, o 
tai daktaras jį, taip sakant, 
įjambino. —

šeimininkas atnešė garuo
jančio punšo ąsotį, ir nors Ew- 
son’as ir Green’as priesaikavo, 
kad jį visai nesą galima gerti, 
tačiau visi puolėsi versti Į sa
ve vieną£po kito didžiulius 
punšo stiklus. Pradėjom nela
bai kimių kalbą. Green’as pasi
liko šykštus žodžiais, tik ret
karčiais kažkaip komiškai 
burgteldąvo, laikydamos opozi
cijos. Pavyzdžiui, viršininkas 
kalbėjo apie miesto teatrą, ir 
pastebėjau, kad pirmasis kar- 
žygis vykusiai vaidina. — Aš 
to jame nerandu, tuojau įsi
maišė daktaras: ar manai 
Tamsta, jei tas' vyras butų 
vaidinęs šešis kartus geriau, 
kad . jis nebūtų daugiau aplo
dismentų sukėlęs? Aš privers
tas turėjau sutikti ir tik pa
stebėjau, kad tuos šešis kartus 
geriau vaidinti reiškia vaidilai, 
negailestingai versti tragiškais 
švelniuosius — tėvus. —

—Aš to nerandu, vėl tarė 
Green’as: tas žmogus atiduoda 
visa, ką jis turi savy! Ką jis 
gali prieš tai, kad visa jo ten
dencija linksta j blogą? bet jis 
ir blogą pakėlė ligi girtinos 
pilnaties, už tad jį reikia pa
girti! —

Viršininkas, lyg koks ekzis- 
tuojantis principas, sėdėjo jų
dviejų tarpe ir mokėjo savo 
talentu tarpe jų sukelti viso
kių pasiutusių išmonių ir nuo
monių, ir taip tęsėsi, kol pra
dėjo punšas veikti. Evvson’as 
pasidavė nebesuvaldomai links
mas, jis dainavo savo karkian
čiu balsu tautines dainas, iš
metė pro langą į kiemą savo 
peruką ir švarką, ir darydamas 
visokias neregėtas grimas pra
dėjo taip juokingai šokti, kad 

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No.
8. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai.
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Pagalba Bedarbiams CHICAGOS
♦ v

MR. DAUBARAS PRIGLAUD
ŽIA VIENĄ BEDARBI 

k < Av:

I “Naujienų” atsišaukimą pa
gelbėti lietuviams bedarbiams 
prisiglausti, sušelpti ar suteik
ti darbo, šiandien atsišaukė an
tras geraširdis žmogus (Pirmo
ji buvo Mrs. Kuizinienė) Mr. 
Daubaras iš Chicagos.

Mr. Daubaras maloniai pasi
žada suteikti prieglaudą (nak
vynę) ir pusryčius vienam be
darbiui benamiui vyriškiui kol 
susiras darbo. “Naujienų” tar
pininkavimo stotis p. Daubaro 
globai pasiųs vieną iš labiau
sia pagelbos reikalingų bedar
bių.

JAU ATSIŠAUKS TOKIE 
BEDARBIAI

Pirmą dieną po paskelbimo 
Bedarbiam^Pagalbos Stoties į 
“Naujienų” ofisą apsilankė ge
ras bušelis įvairios padėties be
darbių ir bepastogių ir suteikė 
Mrs. Jurgelionienei apie save 
Žinias, būtent: ,

1. Darbininkas liejikas (moul- 
der) 40 metų, vedęs, su žmona 
ir trimis vaikais: vaikinas 16 
m., mergaitės po 13 ir 41 me
tų, visi eina į mokyklą. Tėvai 
abudu senai neturi darbo ir 
išgyveno visa, ką turėjo. Pra
šo bile darbo.

2. Darbininkas, moulder, 39 
metų, vedęs su 2 vaikais: mer
gaitė 7 m. ir vaikinas 6 m. žmo
na dirbo virėja pas Thompson, 
bet abudu jau 8 mėnesiai ne
turi darbo. Ligi šiol gyveno iš 
sutaupą, bet jau išsisėmė. Pra
šo bile darbo.

3. Darbininkas, dailydė, naš
lys, * turi 15 metų sūnų, kurs 
lanko Mechanic school. Nedir
ba 3 mėnesiai. Neturi anglių ir 
vaikas neturi čebatųy

4. Darbininkas, karpenteris,
43 metų, vedęs, su trimis vai
kais: mergaitės 15 ir 12 m., vai
kas 7 metų- Abudu tėvai neturi 
darbo. *

5. Darbininkas, ugniagesis, 49 
metų nevedęs, neturi darbo jau 
nuo rugpiučio mėn., 1929 metų. 
Ligi šiol gelbėjo draugai.

6. Darbininkas, 40 m., neve
dęs; kurs laikas nebeturi dar
bo. Maitina našlę seserį su € 
vaikais nuo 16 ligi 3 metų am
žiaus., Visi neturi darbo. Padė
tis labai sunki.

7. Darbininkas, spaustuvinin
kas (presser), 47 metų, sergąs, 
nesenai grįžęs iš ligoninės. Lai
ke paskutinių dviejų metų tu
rėjo darbo tik 6 mėnesius. Pri
klauso unijai. Jėško darbo.

8. Darbininkas, siuvėjas-pro- 
sytojas, 42 metų, nevedęs; ne
dirba jau 10 mėnesių. Nori daiį- 
bo ir gali įdirbti <pn>sy toj u. \

9. Dainininkas, • janitorius 
porter, 45 metų; neturi darbo 
II mėnesių; visai nebeturi at
sargos pinigų. Gelbsti draugai.

10. Darbininkas, .50 metų, ve
dęs; jis pats ir moteris jau 8 
mėnesiai be darbo. Turi 2 vai
kus, mergaites 14 ir 11 metų. 
Visai nebeturi iš ko gyventi. 
\'<iikai lietuvi aĮidarų iv avaly
nių į mokyklą eiti. Neturi jo

kių giminių. Skubiausia pagel- 
ba ypatingai reikafhiga.

11. Darbininkas..........  metų,
vedęs. Be darbo jau 6 mėne
siai. Puri 4 vaikus: mergaitės 
20 ir 8 metų, vaikinai 19 ir 17 
m. Du lanko mokyklą. Nė vie
nas neturi darbo. Prašo bile, , Idarbo.

12. Mergaitė, 17 metų, netif- 
ri darbo nuo pereitos vasaros. 
Nori gauti darbo prie namų.

PASTABA

Iš šio pirmojo sąrašo matyt, Į 
kad bedarbės yra priversti prie! 
vargo krašto žmonės beveik vi
si dar pačiame darbingumo am
žiuj ir įvairių amatų ir darbo 
rusiu. Visi nori užsidirbti, ir 
tik ypatinguose atsitikimuose 
šaukiasi skujuotos pagelbos. Tad 
dar primename budus, kuriais 
butų galima kad ir laikinai tuos 
savo viengenčius pagelbėti, bu- 
tent vienus pakviečiant padin 
bėti, duodant pataisyti butiniai! •s 

sius namų ar biznio įrengimus; 
kitiems pasiunčiant skubotos 
pagelbos maistu, drabužiais, 
ąvalynėmis ir tt. Geradariams 
tarpininkauja “Bedarbiams Pa
galbos Stotis, “Naujienų” ofi
se, 1739 S. Halsted st. Stoties 
vedėja Mrs. Marija Jurgelionis.

Žinios Iš Bedarbių 
Fronto

Sudarytas nuolatinis bedarbes 
komitetas

Pereitą pirmadienį La Šalie 
viešbuty susirinkusi gubernato
riaus sudarytoji 45 žmonių ko
misija išrinko iš ’savo tarpo pa
stovų komitetą iš 9 žmoųių, 
kurie posėdžiaus kasdieną. *

Komitetą sudaro: Joel llunt- 
er, United Charities superinten- 
dentas< Clifford W. Barnes nup 
Chicago Assoc. of Commerce; 
George Dixon, Dixon Transfer 
Co. prezidentas; Samuel Insull, 
finanseris ir Mr. Getz. Šie adap
tavo Miss Agnės, Chicago Wo- 
men’s Trade Union League pre
zidentę; Šilas U. Strawn, Ed- 
ward N. Hurley ir John Fritz- 
patrick nuo Chicago Federation 
of Labor.
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Politikieriai siūlo darbininkams
apsidėti mokesniu

Apskrities tarybos preziden
tas Anton J. Cermak pasiūlė, 
kad visi darbininkai, kurie tu
ri darbo, savo valia apsidėtų 
mokesniu, kas savaitę po tam 
tikrą uždarbio dalį skirti bedar
bių naudai. Jis pats tai pasiū
lysiąs savo apskrities tarnau
tojams. Bet politikierius nieke 
nesakė apie darbdavius!
Daug bedarbių gauna darbo per 

laikraščius

Daily News skelbia dykai gar
sinimus tų, kurie jėško darbi
ninkų, ir tokiu budu šimtai pa- 
jėškojimų atsirado ir šimtai 
darbininkų laikinai ar nuolati
niai gauna darbo.

Prieglaudos namtti apgulti
Senas apskrities kalėjimas 

netalpina benamių bedarbių, 
jėškančių nakčiai šiltesnės prie
glaudos. VVrigley name jau pri
glausta 850 žmonių, ir vis dar 
pulkai žmonių pasilieka per nak
tis lauke.

Hooveris susirūpino padėtim
Prezidentas Hoover ką tik pa

kvietė Mr. Arthur Woods, bu
vusį bedarbių gelbėjimo komi
sijoj prie prez. Hardingo 1921 
m. ir pavedė jam paruošti pla
ną, kaip palengvinti bedarbių 
padėtį šią žiemą. Tuo reikalu 
sušauktas kabineto posėdis ir 
bus skubiai prašoma kongreso 
leisti pradėti federalinius dar
bus, kad bedarbiai gautų už
darbio. Valdžios apskaitliuota, 
kad visoj šaly yra 3,500,000 
bedarbių, bet prezidentas tam 
nenorįs tikėti.

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

WISSIG,
Pasauliniam* kare

Seno Krajaus 
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

ŽINIOS
Kas naujo pas geng- 

sterius
George (“Bugs”) Moran, gar

susis North Side kriminalo ka
ralius, kurio gengės 7 žmonės 
buvo išžudyti pernai metą per 
Valentine dieną, sugautas Lake 
Bluff apylinkėj už Waukegan. 
Moran užkluptas turėjo ranko
se dvi šaudykles, bet nebešovė, 
pamatęs, kad nesuspės. Moran 
.padėtas kalėjimai! po $50,000. 
Jis bus tardomas dėl Lingje ir 
Zuta užmušimų, šiaip gengste- 
rių fronte nieko nauja.

f -------------------------------

Saugokitės medinio al
koholio

Mirus 29 žmonėms New Yor- 
ke nuo medinio alkoholio, Chi- 
cagos sveikatos komisionierius 
Dr. Kegel pakartotinai įspėja 
saugotis, ypač nevartoti medi
nio alkoholio, vadinamo metha- 
nol, atitomobilių radiatoriams, 
nes jo garai yra labai nuo
dingi.

Vakar nusižudė 4 be
darbiai

Vakar dieną rasta nusižudę 
trys vyrai ir viena moteris dėl 
nedarbo ir nebegalėjimo pragy
venti. Du vyrai pačiame am
žiuj ir trečias 69 metų; mote
ris, Miss Barbara Barr, 24 me
tų amžiaus.

Thompsonas turi $100,- 
000 kampanijai

Majoro Thompson© išrinki
mas ketvirtam terminui Chica- 
gos majoru reikštų ^nutęsimas 
gengsterių ir juodžiukių poli-

KAZIMIĘRAS CHEKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 21 dieną. 6:30 valandą ry
te, 19 30 m., sulaukęs apie 40 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Mažeikių apskr., Tirkšlių parap., 
Bružų kaime. Paliko dideliame 
nuliudime 4 sūnūs — Kazimierą, 
Joną, Jurgį ir Povilų, dvi sese
ris ir du švogerius — Lucijų ir 
Antanų Daujotus, Emilijų ir Ste
ponų Miežius ir gimines Ameri
koj. Lietuvoj senų motinėlę, dvi 
dukteris — Anastazijų ir Onų, 
dvi seseris — Onų ir Barborų, du 
brolius — Leonų ir Jokūbų. Kū
nas pašarvotas, randasi 1901 Ca- 
nalport Avė.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
spalio 24 dienų. 8 valandų ryte 
iš namų į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velioniu’ 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Chekio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
ladotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikini
mų.

Nuliučlę. liekame,

Sunai, Seserys, Švogeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėm rūpinas Emilija ir 
Steponas Miežiai. Roosevelt 2765.

Laidotuvėse patarnauja .grabo- 
rius A. Masalskis, Telefonas 
Boulcvard 4139. 

z .

tikierių valdžios ketvirtam ter
minui, yra nuomonė komiteto 
Ingoe. Thompson esąs užtik
rintas pagelbos rinkimų kam
panijai $100,000 iš tamsių šal
tinių.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Europos. 

Kam jie priklauso, tegul nueina J 
vyriausjjj paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobe j nuo Adams gat
vės, pasakant laišty) NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

32 Kotakouskos Kataryna
35 Mere Augusto
40 Palekas M.
49 Rezgis Petros
60 Virsybas Josapos

Lietiulyes Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Phy sietai Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Phone

Hemlock 9252

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

,, - - —■■■..iii............... . ■ ■■■■■ ■«

" (Žraboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
K 

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

«
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS*

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St. 

Telefonai

'Boulevard 5203
Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct. f
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Cbicago. III.

Tel. Victory 1115

J. F. KADŽIUS
P1GIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystes.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S Halated St.

Tel. Victory 4088

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip , kitur. 
4712 South Ashland Avė.

one Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akią, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Dr. JOHN SMETANA

Optometristas .
Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Pldg., 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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

T^efonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
34G4 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez, 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHIČAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 South Halsted St.
VALANDOS: .

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. *M.
• Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

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

Tel. Brttaswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diatbermia?i r

,Residence Phone Ravenswood 1664 

i)r. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
2700 Dcvon Avė.. Rogers Park 3 3 20 

Valandos:
10-12 A. M . r-5 ir 7-9 P.- M. 

Ncdėlioms sulig sutarties.

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nt 2423 Wett Marquette Rd. Valan-1 
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.

Telofopas 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. Cbicago, III.

Ofiso Telefonas Virffinla 0030 
Hee. Tel. Ven Buren 8868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nų. Namų ofisas North Side
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS it CHIRURGAS 

1900 So. Halsted ‘St.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 Sęuth Ashland Avė.
Tel. Boulcvard 7589 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė j naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
, Salimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

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

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 8L, netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

•Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmettc 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241
Valandos: Pancdėliah. ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utatninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6 893 

Rez. Tel. Drexel 9191 •

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
i arti 31sf Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dcarborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

---- O----
A. A. OLIS

R. A. VASALLE 
(VASU.IAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street, 

Room 1701 Tel. Randolph 9331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S’. Halsted St. tel. Victory 0562 

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

j: p. waitches
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 E. 107th St. 
kampas Michigan Avė.

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

127 N. Dearborn St.
. Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 

’ * LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
----- o-----

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First JNational Bank Building 
38 SO. •DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St.

^Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

---- O----

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwe!l SL 
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland

leidome link Chicagos. įvažiuo
jant iš New 
labai gražus, 
buvo šilta.
250 įpylių, 
rodytis ir 
Buffalo jau

Komunistai smurtu grobia 
SLA. turtų

------------ '■----------,;į ~

Mirė Juozas
Markelis

------------------------------------------------------------- --
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.
I---- -------

Nebetoli Chicagos teko ma
tyti baisus reginys. Netoli nuo 
Fordo dirbtuvės apie mylia j 
rytus yra gelžkelio bėgiai. Bė
giai yra apsaugoti raudonomis 
lempomis, bet važiuojantis ga
li jų ir nepatėmyti, ir 
ti nelaimę.

Iš Fordo dirbtuvės 
milžiniškas trokas su 6 
Vežimo šoferis, matyt,
nė raudonų šviesų nė atbėgan
čio greitojo traukinio, ir kai 
tik užvažiavo ant bėgių, taip 
traukinys ir sumalė visus 6 
fordus ir patį šoferį su pagel- 
bininku. Policija atskubėjus su
sirinkusius žmones nuvaikė. Li
ko nuvytas ir jūsų reporteris.

Rep. P. P.

CLASSIFIED ADS.
> i .i — į—........ . ...................................  n-i

Financial
Finansai-^^^^

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Yorko, oras buvo 
Saulutė švietė ir 
Pavažiavus apie 
pradėjo sniegas 

•įvažiavus arti 
is traukinys pra- 
r povaliai eiti.

Taip buvo i i Clevelando, Ohio, 
ir dar apie 100 mylių arčiau 
prie Chicagos. Clevelande 4 
pėdos su virš sniego. Ant ry
tojaus atsikėlęs prieinu prie 
lango, net nustebau, žolė, me
džiai žaliuoja ir nė ženklo snie
go nėra. Musų traukinys tu
rėjo pribūti į Chicagų 7;30, o 
pribuvo 10:00. 
sniego pavėlavo

Kelionė buvo 
nes kompanijoj 
tis, J. Zolp ir aš—tai nė nesi-1 timtaučių, 
jutome kaip laikas praėjo.

—T. Rypkevičia.

Pereito sekmadienio rytų 
Oak Forest prieglaudoj pasimi
rė dar gana jaunas lietuvis 
Juozas Markelis, sulaukęs vos 
37 metų amžiaus. Kilęs buvo 
iš Panevėžio parapijos.

Velionis sunkiai sirgo virš 
trijų metų ypatinga džiuvimo 
liga, kuri nė daktarams nebu
vo žinoma. Kai velionis susir
go tai svėre apie 190 svarų, o 
mirdamas tesvėrė vos apie 70 
svarų. Cook pavieto ligoninė, 
išgulėjo virš 2 metų, 'pahkui 
tapo perkeltas į Oak Forest 
prieglaudų, kurioj ir pasimirė.

Velionis yra ilgokų laika gy
venęs North Sidėj, tarp s ve

šu lietuviais maža 
sueidavo ir niekur nepriklaur 
sęs. Giminių irgi neturėjo. Vi
gų jo ilgos ligos lai^ų juo rū
pinosi, šelpė ir kuo, įmanyda
mas gelbėjo vien tiktai p. And-

. Ant rytojaus 7:00 vai. rytol ----------- Irius Lange, 1000 N. La Šalie
atėjo traukinys’ iš Chicagos su Kandidatų į budelius prakalbos St. (tel. Lincoln 1867), kuris
“Naujienų”, Baltučio, Zolpio ir ----------- ir mirus neužmiršo ir dabar
Stulpino keleiviais. Visi kelei- sPąho 17 d- černabsko sve- j0 laidotuvėmis rūpinasi, p. 
viai buvo susodinti į busų ir tainaĮ A.L.D.L.D. 154 kuopa, su - Eudeikiui padedant ir patar-
kartu su rankiniais bagažais ren#ė prakalbas M. Bacevičiui, naujant.
nuvežti prie laivo Frederik Pabėgėlių prezidentui. Velionio Markelio kūnas pa-

.VIII. Didieji bagažai atėjo sPai|d°je ir plakatuose garsi- §arvotas randasi p. Eudeikio 
apie valanda laiko vėliau. Chi- ĮM)* kad ka.bovs. busianc,os aP1® koplyčioje, 3201. Auburn Avė., 
cagos lietuvių agentai pagelbė
jo sutvarkyti visus bagažus, 
Income Taksas ir apie 10 vai. 
jau visi keleiviai buvo ant lai
vo. Oras pasitaikė labai gra
žus, už tai ir palydovų s’usiriir- 
ko gana daug.

Dar apie 9 valandų atsirado 
p. Babravičius su savo žmona 
ir biskį susinervavę vaikštinėjo 
po laivo prieplaukų iki sutvarkė 
savo reikalus ir apie 10:30 
jau buvo ant laivo. Keletas 
agentų susitarę įteikė Babravi-1 taip ir buvo Bacevičius pasa- 
čiams bukietų gėlių. Atsisvei-Įkęs keletu žodžių apie bedar- 
kinome ant laivo, ir tik spė-

Ijome nulipti, tuojaus pasigirdo 
laivo trubos drebinantys bal
sai. Po to sugriežė trubų or
kestras, laivas pradėjo judėti. 
Laivui pasikrutinus, visi esan
tys ant laivo, taipgi stovintys 
prie laivo sukruto mosuoti ske- 
pečiukėmis, kepurėmis ir kas 
kų turėjo. Babravičius’ su sa
vo žmona iš kažin 
traukė lietuviškus 
pradėjo mosikuoti, 
vo grojantis orkestras, rodos, 
supratęs reikalų, užgrojo “‘Lie
tuva tėvynė musų”. Babravi
čiai, kurie visų laikų rodė šyp
sena veiduose, vienu kartu 
persimainė ir sustojo včlukais 
mosavę; galima buvo matyti, 
kad gailisi skirtis su amerikie
čiais. Labiausiai tai ponia Ba- 
bravčienė buvo taip susijaudi
nus, kad negalėjo akių pakelti 
į mus, ant kranto stovinčius. 
Ponas Babravičius, turbut bijo
damas, kad jo žmonelė neap- 
alptų, apsikabino viena ranka 
jų, o kitoj rankoj laikydamas 
vėliava mosavo, pakol išnyko 
mums iš akių.

Laivas Frederik VIII

k

atneše kai 
buvusius 

tai ligonių 
aplikacijas,

spa-
139

kuriuos jo ži- 
dokumentus, 

lankymo blan- 
guminę stam-

Septintadieny po pietų, 
lio 19 d., buvusios SLA. 
kp. komunistinės valdybos na
rys, finansų sekretorius Pet
ras Babelis, žemiaus pasirašiu
siam 
nioj 
kaip 
kas,
pų, narių mokesnių knygeles, 
kelias konstitucijas, kvitų (re- 
ceipt) knygutę ir visas kvitas, 
jam iždininko P. J. Petronio iš
duotas už priimtus pinigus, su
rinktus kuopos susirinkimuose. 
Sulyg tų kvitų parodymo, Pet
ronis pasilaikė sekamas sumas: 

birželio . $275.90
liepos ................ 231.57
rugp.....................  127.34
rūgs.....................  115.35
spalio .................... 50.46

4
2

d.

d. 
d. 
d.

Viso $800.62
Kuopos’ finansų tvarkai pa

laikyti knygos neatnešė. Jis 
sako, kad vienų vakarų pas jį 
į stubų atėję septyni jam ge
rai pažystami SLA. griovikai, 
su K. J. šarkiunu ir P. J.' Pet
roniu priešaky, ir atėmę kny
gų, ir jis negalėjęs jiems pasi
priešinti. Smarkiausiu smur
tininku buvęs P. J. Petronis.

Tarp kitų smurtininkų bu
vęs ir P. Ražanskaš, tas pats 
Ražanskas, kuriam trys metai 
atgal viename SLA. 139 kp. 
susirinkime, laikytam Strumi
los svetainėj, buvęs tuomet pir
mininku P. J. Petronis atėmė 
šešiems mėnesiams balsų už pa
vadinimų fosterinių komunis
tų “žulikais”. Dabar, mato
mai, ir pats P. Ražanskas pri
sišliejo prie, tų pačių fosteri
nių ir su jais kartu smurtu 
grobia SLA. turtų. Labai pui
kiai progresuoja tasai didysis 
P. Ražanskas.

Prie virš nurodytos sumos 
P. J. Petronis turi dar Rose- 
lando Darbininkų Namo Ben
drovės $100 šėrų, priklausantį 
kuopai ir kuopos’ iždų, siekiantį 
apie $185.00. Taigi jis turi 
SLA. pinigų gerokai virjš 
$1000.00. O kaucijos už jį kuo
pa turėjo užstačius tik $500.- 
00. Pažiūrėsim, kaip ilgai jisai 
naudosis SLA. pinigais?

Toliaus Babelis aiškino, kad 
kuopos iždų komunistai gro- 
buoniai turi jau veik visai iš
tuštinę. Kasžin ar bėra jame 
nors penkinė? Ir ne tik kad 
jau turi kuopos iždų ištuštinę, 
bet ir gerokai jau sulaižę na
rių mokesnius’. Daugelis narių 
žiuri su nepasitikėjimu į ko
munistus. Jei dar greitai gau
tų jie savam ' susivienijimui 
čarterį, tai dar gal ir pajėgtų 
atgriebti kai kurių mulkių ūpų. 
Bet jei ligi naujų metų jie ne
gaus to savo ilgai laukiamo 
čarterio, tai komunistų mulkiai 
iškriks, kaip žydo bitės. Net 
ir Klibai jau turi pakėlę spar
nus ir nežino kur lėkti. O tai 
Šarkiunu, Bacevičių ir Petronį 
desperacijon varo. 1

Lai dūksta—iki jie, patys sau 
sprandus nusisuks.

—Julius švUra.
___________ W

J. Babravičiaus 
Ekskursija

Kaip jau buvo rašyta ir gar
sinta musų dainininko J. Bab
ravičiaus ekskursiją j vyko spa
lių 18 d. Čionai noriu pabrėž
ti, kad ekskursija pilnai pavy
ko. Viso lietuvių keleivių su
sidarė apie 50.

Kadangi viena diena >rieš iš
keliausiant J. Babravičiui, tu
rėjo įvykti ir Liet. Laivakorčių 
Sąjungos metinės konvencija, 
tai ir Liet, agentų suvažiavo iš

Visų dalių Amerikos išlydėti p. ,iu Niekei Plate traukiniu pasi- 
Babravičių.

Spalių 17 d., 7:30 vai. vaka
ro Skandinavų Linija surengė 
ant laivo Fredrick VIII labui 
gražų vakarėlį, kuriame daly
vavo apie 40 svečių, tarpe ku
rių buvo laivų komp. atstovas
p. Smitrus ir Babravičius su | dėjo kriokti 
savo jauna žmona.

Laike vakarienės buvo pasa
kyta daug kalbų, su kompli
mentais laivų komp. už prielan
kumų lietuviams ir linkėjimais 
Babravičiams laimingos kelio
nės. Muzika griežė visokius 
gabalėlius' muzikos, daugiausia 
lietuviškus. Po vakarienės į- 
vyko gana gražus programas, 
kurį išpildė Babravičius, ponia 
Vitaitienė ir dar kelios vieti
nės panelės. Apie 1 vai. ryto po 
iškilmių skirstėsi visi gerame 
upe, atsisveikindami su pp. Ba
bravičiai^, kurie turėjo apleis
ti S. Vai. tuom pačiu laivu.

Laivo išplaukimas

kur išsi- 
vėlukus ir 
O ant lai-

Iš vakaro prieš išplauksiant 
ekskursijai apžiūrėjome laivų 
iš vidaus’ ir iš lauko, iš viršaus 
ir iš apačios. P. Smitrui, Skan
dinavų Amerikos Linijos lietu
vių atstovui aiškinant persitik
rinome, kad nesarmata yra 
keleivius siųsti ant tokio laivo. 
Kambariai ruimingi, gražiai Iš
rengti ir iš visų atžvilgių tin
kami kelionei.

Išleidę Babravičiaus ekskur
sijų, ėjome pažiūrėti U.' S. li
nijos laivų “America”, čion pa
sirodė, kaip ir hotelis, kuris 
nesenai įrengtas su visais pa- 
rankumais, kokius tik galima 
sau įsivaizduoti.
Liet. Laivakorčių Agentų Są

jungos metinė konvencija

Apie, 2 vai. po pietų prasi
dėjo Liet. Agentų Konvencija. 
Pirmininkui atidarius susirin
kimų pasirodė, kad konvencijoj 
dalyvauja apie 16 lietuvių agen
tų. Kadangi buvo labai daug 
svarbių reikalų, tai konvencija 
pasibaigė 10 vai. vakare.

Nedėlios rytą 10:20 greituo-

Reiškia, . dėl 
vai. 30 min. 
labai smagi, 

buvo P. Baltu-

2

Iš 18 apylinkės

| bedarbę. Tai, žinoma, buvo ski
ntas, kad žmones tuo budu ap
gauti, ateitų į prakalbas. Pasi
rodo, žmonėms jau ant tiek bol
ševikų skymai ir aukų žebra- 
vojimas įkyrėjęs, kad žmonės 
nebeeita net į tokias jų pra
kalbas, kurias rengia bedarbių 
reikalais prisidengę. Publikos ir 
šį kartų atėjo 21 sykiu su pa
čiu namų savininku černausku 
ir namų dženitoriu. Aukų pri
rinko viso labo $3.00.

Kaip buvo iš kalno spėta

Bridgeporte. »
Laidotuvės bus 'ketvirtadie

ny, spalio 23 d., 1:30 vai. po 
piet iš minėtos p. Eudeikio 
koplyčios į Liet. Tautiškas ka
pines. Palaidotas bus p. A. 
Lange lote.

Andrius Lange maloniai kvie
čia biznieriui ir savo pažysta
mus dalyvauti iaidotuvėse ir 
suteikti velioniui paskutinį pa
tarnavimų jo kelionėje j amžinų 
poilsio vietų.

Reporterio kelionė į 
Grybų Žemę

bę, bematant pradėjo sena i į 
nudėvėta pamokslų apie SLA. 
ir jo veikėjus ir visus 21 kvie
tė į savo dar vis tebegimdo- 
majį bolševikų susivienijimų 
Amerikoje. Vienas dalykas ir 
Bacevičiaus galvų matyt maišė 
tai tas nelemtas klausimas, ko
kia nauda iš to bolševikų su
sivienijimo. Čia jis visokias si
stemas aiškino, kaip bolševikų 
susivienijimo nariai gausių li
gos pomirtines mokesnių lente
lėmis, bet kokia tų “lentelių” 
garantija, nė jis pats nežinojo.

Paraudojęs dvi valandas apie 
SLA. Bacevičius ir pats prisi
pažino, kad bolševikai bylų esu 
prakišę; žinoma, ateity dar ci- 
sių į teismų jau nebe viso, bet 
kad ir dalies milijono gauti.

Užilsęs bekalbėti Bacevičius 
pakartodamas prašė duoti jam 
paklausimų, bet kur čia berasi 
tokių, kam butų įdomus dezer
tyrų prezidento atsakymai, nes 
jis jau viskų išpasakojo, kų tik 
žinojo. Tai susimylėjo vienas 
“Vilnies” peckelis Buragas, gir
di, kodėl “Naujienos” rašo, ■fakt 
Bolševikijoj šaudo žmones? 
“Bolševikų susivienijimo prezi
dentas” šitaip paaiškino: teisy
bė, sako; ten gana daug su
šaudo, bet burjžuj us šaudo, to
kius kaip “Naujienų”, “Kelei
vio” ir kitų nebolševikiškų laik- 
raščių redaktorius ir bendra- L^Uo “angelai "sargai” 
darbius, ir girdi, jei kurią die- nemandagųs su svečiais, 
nų čia įvyks “revoliucija”, tai 
bent “Naujienų” visas štabas 
bus sušaudytas. Buragas ir ke
lios cypdavatkės ir vienas 
legeris nušaukė, kad reikia 
dyti visų štabų.

Pamanius, kad pats tas 
legeris turi brangų Studebake-Į 
rį ir pats Bacevičius turi ne- 
čystus rekordus darbininkų or
ganizacijos, kada ėjo kova'West 
Pullmano karšapėje 1924 m., 
man pasidarė aišku, kokie ty- 
pai žmonių k!*aujo trokšta! Tik 
tokie typai gali viešai atsisto
ję šaukti apie šaudymų žmo
nių, kurie parašo teisybę apie 
veidmainius, apgavikus, suk
čius, streiklaužius ir darbinin
kų išnaudotojus!

SLA. nariams ir nenariams 
bus įdomu žinęti, kas per paukš
čiai veržias į Susivienijimų ir 
ko jie trokšta savo sugyvulė- 
jusių širdžių gilumose.

“Vilnies” skaitytojas.■ . . .

Rudens sulaukus beveik /visi 
Įvyksta šian ar ten grybauti ir 
grįžta vežini, nėšiui, vedini bu
šeliais, maišais, vežimais grybų. 
Pasikinkiau ir aš savo karų ir 
ištraukiau į Grybų žemę, In
diana valstijoj. i

Pasirodo, grybų rasti ne taip 
lengva, ypač papratus šapo j. 
Miške reikia žiūrėti į žemę ir 
nebėra laiko žiūrėti į medžius 
ir šakas, kada makalka atsi
muš į stuobrį ar šaka kepurę 
nuims, ar muselė į akį įlėks. 
Liko nusisverti viena iš dvie
jų, ar grįžti be grybų su svei
ka galva, ar su grybais be gal
vos. Nusisvėriau grįžti be gry
bų bet su galva.

pasitil

važiavo 
fordais. 
nematė

PRANEŠIMAI
z 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 per 6 metus ir 3 mėn., mo
kant po 25c savaitėje, gausite $100.00.

Mokant
$400.00.

Mokant
$1000.00.

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

1 _ Yra
saugiausia vieta ir moka didelius nuo-

CLflSSIFIED APS.
Educational

• MOKYKIS BARBERYSTfS
- AMATO.

Automobiles
1930 Fordai, visų modelių, $100 

įmokėti, 18 mėnesių i šsi mokėjimu i, 
arba priimsime jūsų seną, karą, ar 
ką jus turite, mainymui. 100 W. 
Marųuette Road, tel Normai 8070.

but-
šau-

but-

$1.00 savaitėje. gausite

$2.50 savaitėje, gausite

per 3 metus, 6 mėn. mo-

gausite

Dėkite pinigus į spulkas, nes 

šimčius.

Toronto, Ont. Kanadoj, K. L. J. 
S-gos visuotinas susirinkimas įvyks sek- 
madienyj, Spalio (Oct.) 26 d., 2:30 
po pietų. Denison svetainėj, kampas 
Queen ir Denison. Bus svarstoma 
konstitucija ir kiti svarbus reikalai.

Sekr. A. Garbenis.

, "Birutės” Choro pamokos įvyksta 
ketvergo vakare, lygiai 8 vai., Gage Par
ko salėj, kampas So. Western Avė ir 
55th Sts. Visi choro dalyviai ir nauji, 
norinti prisirašyti nariais prie “Birutės” 
choro, esate kviečiami atvykti.

Valdyba.

Grybų negalima rasti, bet ma
kaulę sumušti galima

Pakelėj teko pasiekti Valpa- 
raiso, kur ir musų lietuvių ne
vienas yra profesijos pasiekęs. 
Apžiūrėjęs mokyklų ir mieste
lį ir jokio lietuvio neberadęs, 
traukiu link Chicagos. Susto
jau Cr^>wn Point, kur kitados 
būdavo vieta garsi greitomis že- 
nybomis, bet patyriau,, kad ta 
vieta greita ne vien ženybo- 
mis, bet ir belange, nes to mie-

► “angelai sargai” labai
- Dau

giau ten nemanau besilankyti.

PRAKALBOS SU 
PAVEIKSLAIS

Kokiame laike mes 
dabar gyvename?

Kodėl dabar yra tokia bedarbė? 
Kodėl žmonių vargas ir skurdas di
dinasi su kiekviena diena? Kode! 
žmonės dreba iš baimės laukdami tų 
dalykų, kurie ateina ant jų? Kodėl 
pasaulinės sąjungos atstovams nesi
seka jų konferencijose ką nutarti?

Į tuos klausimus bus tinkamai at
sakyta ateinantį

Spalio-Oct. 23, 1930 
Davis Sųuare Parko 

Svetainėj 
45th ir Paulina Sts, 

Town of Lake, Chicago.
Pradžia nuo 7 v. v. iki 10 v. v. 

Rengia ir Kviečia 
T. B. T. S. 

Įžanga liuosa. 
Nėra kolektos.

SpedallatM rydyme chroniškų ir aauja li
rų- Jei kiti negale j o jumie išgydyti, ateTlan- 
ryklt pas mane. Mano pilnas itegsamlaavl- 
maa atidengs Jutų tikrą Ilgą Ir jei ai apal- 
imalu Jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris aeklans Jusą 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
!•<> ralatiao tievKamlaavimo—kM Jaau

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatoriu 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. Nedi- 

lioi nuo 10 rvto iki 1 ix» nietu

20 St.

po

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atsto
vus sekamose vietose

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA
3210 So. Hilsted St.

Tel. Victory 1266

Marąuette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES BROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pasiųsti pi
nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti- 
miausį atstovų.

Feen'a?mint % 
Laxativas

kurį jus 
kramtote kaip 

gumą.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos
Aptiekose —IJc, 2$C

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘOE,

672 West Madison Street.

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Itaisai 

-j^ti l~i----------------- j—-j—_~įT~L— ~ ~ ~ _n na

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINĮ 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. 
Ateikite tuojaus adresu 

3040 W. 62nd Street

REIKIA VYRU 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 $850.00 gro- 

jiklį pianą su suoleliu, rolėmis ir ka
binetu už $48.00 cash.

6136 So. Halsted St.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, aintaksis. aritmetikos, 
knygvedystis, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
aukštesni mokslą | vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu Įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo ' šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių
- Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. mk

Personai 
Asmenų Ieško ___

PAlEŠKAU apsivedimui našlės nuo 
40 m. ligi 45 m. Laisvų pažiūrų it 
mylinčią vest dorą gyvenimą. Aš esu 
vaikinas 45 m. J. Blumba, 1609 W. 
45th St.

Situation Wanted 
Ieško

IEŠKAU darbo prie namų. Dirbsiu 
už i valgį ir kambarį, turiu pusantrų 
metų vaiką. Tel. Yards 4395.

ForRent
PASIREDUOJA keturi kambariai, 

karštu vandeniu šildomi, $35.00. 4439 
So. Fairfield Avė. Telefonuokit prieš 9 
v. ryto ir po 4 v. vak. Roosevelt 2355.

Business Service^ 
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261, Bes. Hemlock 1292

Furnished Rooms
VIDURAMŽIS, pavienis, švarus, ra- 

ramus, inteligentiškas vyras, ieško didelio 
švaraus kambario geroj šeiminoj. Praneš
kite savaitinę mokestį. Rašykite Box 
1242, Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

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

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

Financial
Finansai-^ _________

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai. 

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovebilt 1038

Paskolos suteikiama I viena diena 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.60 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6788-6716

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ? 

Mes skoliname nuo $50 iki $300 
be komiso. 

Atmokękit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais 

Mes taipgi padarome 2-rus morgičius.

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

Business Chances
________

PARDUOSIU savo 50 kambarių ho- 
telj 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.

PARDUOSIU Restaurantą ir Room- 
ing House, 17 kambarių, geras pelnin
gas biznis, pigiai. 2113 S. Halsted St.

- ■ o- - ■—

RETA PROGA
Iš priežasties turėjimo 2 biznių par

duosiu bucernę ir grosernę. Vieta iš
dirbta per daug metų lietuvių ir sve
timtaučių kolonijoj. Geras kampas su 
cash kostumeriais, renda pigi ir kamba
riai pagyvenimui. Del platesnių žinių 
rašykite paduodami savo adresą ir tele
foną, Naujienos, 1739 So. Halsted St. 
Box 1241.

Farms For Sale
Ūkiai Panla v^i m ui

FARMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 

100P akrų, netoli Chicagos ir toliai!. 
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 4 898 ’

Real Estate For Sale 
Namai-Žemž Pardavimui

Paul m: Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

MAINYSIU 3 ruimų cottage ant 
dviejų flatų; turiu pinigų pridėti; at
sišaukite į barbernę. 43O9V5ž W. 63rd 
St.

EXTRA.
biedno žmogaus 4 ruimų namelis ant 
bizniavos gatvės, parduosiu labai pi
giai $2600.00, tas lotas tiek vertas, 
namą gausite už dyką. Rendom išsi
mokėsite už porą metų. Veikite 
greit.

Victory 7270

GRAŽUS 2 flatų mūrinis namas 7 
kambarių, General Electric refrigerato- 
rius, karštu vandeniu šildomas, su Iron 
Fireman įtaisais, 2 karų garažas, arti 
parko .lietuvių mokyklos ir bažnyčios; 
gera vieta, puikiausiame stovyje.

Savininkas
6632 S. Francisco Avė.


