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No. 268

Dviem Tūkstančiam Sovietų 
‘Sąmokslininku’Gresia Mirtis

MASKVA, lapkr. 12. — So
vietų spaudai paskelbus prane-

skyriaus direktorius, gimęs 1887 
m.

Šimą apie susektų didelį “kontr
revoliucininkų sąmokslą” su sve
timų valstybių pagalba nuver
sti sovietų valdžią, rusų dar
bininkai savo mitinguose pri
ima dabar rezoliucijas, kurio
mis reikalaujama, kad konspi
racijos vadai butų tuojau pa
smerkti ir sušaudyti.

Kyšy su tuo tariamu sąmok
slu vien Maskvos kalėjimuose 
dabar sėdi daugiau kaip 2,000 
asmenų, kurių teismas turės ne
trukus prasidėti. Daugelis jų, 
be abejo, bus s’/šaudyti.

Astuoni svarbiausi “są
mokslo” vadai

Iš tūkstančių areštuotų, pir
miausia bus teisiami astuoni as
menys, kurie iki neseniai lai
kė užėmę augštas ir atsakin
gas vietas sovietų technikos j- 
staigose, ir kurie yra kaltinami 
kaip vyriausi sąmokslininkai. 
Jie yra:

Leonid Ramzin, Maskvos 
Technologijos Instituto profeso
rius ir augščiausios ekonomi
nės tarybos elektros šildymo

Besiedovskis busiąs 
pakviestas liudyti 
kongreso komisijai

Buvęs sovietų diplomatas Pary
žiuje gaus šešiems mėnesiams 
leidimą atvykti į Ameriką

\VASHINGTONAS, lapkr. 12. 
— Gregory Besiedovsky, buvęs 
sovietų diplomatas, bet pernai 
metais pabėgęs iš sovietų am
basados Paryžiuje, pranešė sa
vo draugams VVashingtone, kad 
jis ketinąs netrukus atvykti į 
Ameriką.

Kongresmanas Hamilton Fish, 
kongreso komisijos komunistų 
darbams tyrinėti pirmininkas, 
pareiškė, kad jis pasirūpinsiąs 
gauti Besiedovskiui vizą še
šiems mėnesiams ir kviesiąs jj 
kaip liudininką komisijos tyri
nėjimuose. •

Besiedovskis per ilgus metus 
buvo vienas stambiausių rusų 
komunistų partijos narių ir žy
mus diplomatas. Diplomatinėj 
sovietų tarnyboj jis buvo To
kio, Varšuvoj, pagaliau Pary
žiuje. Bet pernai metais jis kai 
kuriais klausimais nebesutiko 
su Maskvos politika, ir dėl to 
gavo įsakymą tuojau grįžti iš 
Paryžiaus “pasiaiškinti”. Besie
dovskis atsisakė. Tada į Pary
žių buvo atsiųstas čekos agen
tas, kad jį pagrobtų ir prie
varta pargabentų Į Maskvą, bet
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Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prar 
našauja:

Iš dalies debcsiuota ir kiek 
šalčiau; vidutiniai vakarų ir žie
mių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 43° ir 53° F.

Šiandie saulė teka 6:36, lei
džiasi 4:33. Mėnuo teka 10:24 
vakaro. . .

ViktOr Laričev, valstybės pla
navimo komisijos šildymo sky
riaus inžinierius ir direktorius, 
gimęs 1887 m.

Ivan Kalinnikov, karo avia
cijos akademijos profesorius ir 
valstybės planavimo komisijos 
gamybos skyriaus vice direkto
rius, gimęs 1874 m.

INikoi^i čarnovsky, keleto ko
legijų profesorius ir augščiau
sios ekonominės tarybos mok
slo ir technikos tarybos pirmi
ninkas, gimęs 1868 m.

Aleksandr Fiodotov, Techno
logijos kolegijos profesorius ir 
valstybės planavimo komisijos 
tekstilės skyriaus tarybos pir
mininkas. Gimęs 1864 m.

Sergiei Kuprianov, augščiau
sios ekonominės tarybos teksti
lės skyriaus technikos direkto
rius, gimęs 1871 m.

Vladimir Očkin, augščiausios 
ekonominės tarybos šildymo in
stituto sekretorius ir mokslinių 
tyrinėjimų skyriaus direktorius, 
gimęs 1891 m.

Ksenofont Sitnin, sovietų są
jungos tekstilės sindikato inži
nierius, gimęs 1878 m.

Besiedovskiui pavyko naktį pa
bėgti iš ambasados. Ištrukęs iš 
čekos nagų, jis užsienių spau
doj ėmė kelti aikštėn daug da
lykų apie sovietų valdžią, Mask
vai labai nemalonių.

Nusižudė bedarbis, 
pavogęs duonos 

kepalėlį
PITTSBURG1T, Pa., lapkr. 12 

— Bedarbis Joseph Drusin, 39 
metų amžiaus, astuonių vaikų 
tėvas, buvo apkaltintas dėl pa
vogimo kepalėlio duonos. Kaip 
šiandie jis turėjo stoti teis
man. Bet šį rytą Drusino vai
kai rado tėvą namų rūsy pasi
korusį.

Giminės sako, kad Drusinas 
per kelis mėnesius buvo be dar
bo. Vargo verčiamas, jis iš kai
myno virtuvės buvo pavogęs 
kepalaiti duonos, kad galėtų al
kanus vaikus papenėti.

Suėmė gėrimų kontra
bandos aeroplaną

COLUMBIA, Miss., lapkr. 12. 
— šerifo žmonės suėmė ties 
Sandy Hook, Miss., netoli nuo 
Louisianos sienos, didelį paša- 
žierinį aeroplaną, kuris kelio
nėje į Crand Rapids, Mich., bu
vo ten priverstas nusileisti. Pa 
sirodė, kad aeroplanas gab?nc 
svaigiųjų gėrimų kontrabandą. 
Aeroplano pilotas James Kupla 
areštuotas.

Daugiau suėmimų bol
ševikų Rusijoje 

t--------- -
LONDONAS, lapkr. 12. — 

Times praneša, kad Maskvoj ir 
Leningrade įvyko nauji masi
niai “kontrrevoliucininkų” areš
tai. Viso suimta 82 asmenys, 
r ,

Skuneris paskendo: j- 
gulos žmonės išgelbėti

APIA, Samoa, lapkr. 12. — 
Juroj, ties Pukapuka sala, pa
skendo skuneris Rahra. škune- 
rio kapitonas Delmer ir dvyli
ka įgulos žmonių buvo išgel
bėti.

[Atlantic and Pacific Photo]

Elstree, Anglija. — Garsus anglų dramaturgas George 
Bernard Shaw (senis su barzda), Elstree, krutamųjų paveiks
lų studijoj, kur jis padėjo režisuoti garsinių filmų versiją 
“Kaip ji savo vyrui melavo”.

Bombėjuje areštuoti I Londonas juokias iš 
Indijos nacionalistų bolševikų paskelbtų 

kongreso vadai apkaltinimų
Suimti taip pat “karo tarybos” 

nariai dėl nepalankių demon
stracijų prieš Londono kon
ferenciją

BOMBĖJUS, Indija, lapkr. 
12. — Šiandie Bombėjuje įvy
ko neramios indų nacionalistų 
demonstracijos prieš britų-indų 
round-table konferenciją Lon
done.

Ryšy su demonstracijomis 
buvo suimti dvidešimt penki In
dų nacionalistų kongreso na
riai, Bombėjaus karo tarybos 
prezidentas ir visi jos nariai. 
Demonstracijos buvau policijos 
išsklaidytos.

Per 23 metus jis turėjo 
29 pačias ir 400 mei

lužių
OAKLAND, Cal., lapkr. 12. 

— čia tapo suimtas vienas Nor
ma n Flood, kaltinamas dėl 
daugpatystės/

Flood prisipažino, kad per pa
starus 23 metus jis buvo ve
dęs ir išsiskyręs su dvidešimt 
devyniom pačiom. Be to jis tu
rėjęs dar apie 400 meilužių.

Bankų plėšikų vieną nu
kovė, antrą suėmė

MARLAND, Okla., lapkr. 12. 
— Du jauni banditai šiandie 
puolė čia Marland State banką 
ir buvo pasigrobę $2,000. Susi
šaudyme su besigenančia poli
cija tačiau vienas plėšikų, Jinu 
my Jackson, buvo nukautas, 
antras, Carter Camp vardu, pa
šautas ir suimtas.

Buvęs ministeris pas
merktas už vagystę

TORONTO, Kanada, lapkr. 
12. — James Ballantyne, su
spenduotas Ontario provincijos 
darbo viceministeris, buvo čia 
teismo pripažintas kaltas pavo
gimu iš krautuvės $15 vertės 
baltinių.

Britai sako, kad tai esą sovie
tų valdžios prasimanymai, su
galvoti naminei propagandai

LONDONAS, lapkr. 12. — 
Londono sferose manoma, kad 
sovietų paskelbtas inkriminavi
mas aštuonių žymių rusų dėl 
jų neva konspiravimo su Fran- 
cijos ir Anglijos vyriausybių 
žmonėmis yra tik savo rųšies 
naminė propaganda, kurios už
sieniai negali rimtai* imti.

Sovietų prokuroro Krylenko 
paskelbtame pranešime apie tą 
tariamą kontrrevoliucinį są
mokslą, kaltinami kaip konspi- 
ratorių vadai yra įvardyti šie 
astuoni asmenys: prof. Ramsin, 
Kalinnikov, Laričev, čarnovsky, 
Fiodotov, Kuprianov, Očkin ir 
Sitnin.

Sir Henri Dcterding, žinomas 
naftos magnatas, kurį Maskva 
taip pat kaltina kaip konspi
racijos dalyvį, nusijuokęs pasa
kė, kad tai tik parodą sovietų 
silpnumą. Bolševikai, sako jis, 
turį sugalvoti panašių pasakų, 
kad galėtų paslėpti faktą, jo- 
gei jų režimas trūksta per vi
sas siūles.

Sovietų kaltinimai — 
gryniausias prasimany

mas, sako Paryžius
PARYŽIUS, lapkr. 12.—Frau- 

cijos vyriausybės atstovai nu
stebę Maskvos pranešimais, ku
riais buvęs premjeras Poincare 
ir užsienių reikalų ministeris 
Briand kaltinami dėl konspira
vimo su rusų kontrrevoliucinin
kais nuversti sovietų valdžią. 
Jie pareiškia, kad tie kaltinimai 
esą gryniausi (Maskvos prasi
manymai.

Du studentai pašalinti 
už girtavimą

CHAMPAIGN, III., lapkr. 12. 
— Už girtavimą, iš Illinois 
Universiteto tapo pašalinti du 
studentai.

Vali jos princas skraidė 
milžinišku Do-X

CALSHOT, Anglija, lapkr. 12 
— Valijos princas, Anglijos so
sto įpėdinis, šiandie por pusę 
valandos skraidė,, kaip pasažie- 
rius, milžinišku vokiečių hidro- 
planu Do-X, kuris čia yra pa
keliui į Ameriką. Pakilęs iš lai
vyno uosto Calshote, hidropla- 
nas su princu nulėkė iki Wight 
salos ir atgal, komandoriui 
Christiansenui vadovaujant.

Naujoji Brazilijos 
valdžia paleido kon

gresus
RJO rtE JANEJRO, Brazili- 

ja, lapkr. 12. •— Provizorinės 
Brazilijos valdžios dekretu fe
deralinis ir valstybių kongre
sai ttipo paleisti ir konstituci
nės teisės suspenduotos.

Politiniams nusikaltėliams tei
sti tapo sukurtas specialus tri
bunolas. _ _  ' % 
Britų-indų konfe
rencija prasidėjo
LONDONAS, lapkr. 12. — 

Karalius Jurgis V šiandie for
maliai atidarė Britų-indų round- 
table konferenciją. Joje daly
vauja aštuoniasdešimt šeši de
legatai, kurių penkiasdešimt 
septyni yra iš Indijos provin
cijų ir šešiolika iš Indijos val
stybių, jų tarpe devyni galingi 
valdovai-kunigaikščiai. Trylika 
yra Britų parlamento nariai.

Nuolatiniu konferencijos pir
mininku išrinktas Britų prem
jeras' MacDonald.

Riaurės tarp fašistų ir 
socialistų studentų 

Berlyne

BERLYNAS, lapkr. 12. — 
šiandie vėl įvyko Berlyne muš
tynių tarp fašistų ir socialistų 
studentų, į kurias turėjo įsi
maišyti policija. Keletas stu
dentų, jų tarpe viena studen
tė, buvo skaudžiai sužaloti. Sep
tyni fašistų studentai suimti.

New Yorko miestas bus 
. tuneliu sujungtas su 

Brooklynu
NEW YORKAS, lapkr. 12— 

New Yorko miestas nutarė ne
trukus pradėti kasti tunelį iš 
Battery parko į Brooklyną. Tu
nelis eis po Governors sala, ir 
jį pastatyti pareis, kaip ap
skaičiuota, 50 milijonų dolerių.

Prof. Einšteinas atvyk
sta į Ameriką tyrinėti

BERLYNAS, lapkr. 12. — 
Prof. Albertas Einšteinas, gar
sus visame pasauly mokslinin
kas, lapkričio 30 dieną išplauks 
garlaiviu Ęelgenland į Jungti
nes Valstybes. Jis ketina per 
tris mėnesius daryti mokslinius 
tyrinėjimus Kalifornijos Tech
nologijos Institute, taipjau pa
daryti kai kurių observacijų 
Mount Wilsono observatorijoje.

Užsimušė pirklys, šo
kęs iš 40to augšto

NEW YORKAS, lapkr. 12.— 
Šokęs pro langą iš 40-to Hotel 
New Yorker augšto, 34-toj gat
vėj, užsimušė šilkų pirklys Wal- 
ter Brownfelder, apie 30 metų 
amžiaus. Manoma, kad jis tuo 
budu nusižudė dėl nepasiseki
mų bizny.

Mandatas Palestinai 
bus vykdomas, sako 

MacDonaldas
LONDONAS, lapkr. 12. — 

Premjeras MacDonald šiandie 
pareiškė parlamente, kad britų 
vyriausybė esanti nusistačius 
vykdyti savo priedermes, einant 
mandatu, lygiai abiem Palesti
nos gyventojų dalim, žydams 
ir arabams. * X

Premjeras pasakė, kad vy
riausybės neseniai paskelbtą 
baltąjį popierių kai kas blogai’ 
supratęs ir blogai išdėstęs.

Čekoslovakija pro
jektuoja įvesti 5-ių 

dienų darbą
PRAHA, Čekoslovakija, lapk. 

12. — Nedarbo padėčiai suma
žinti, Čekoslovakijos vyriausy
bė projektuoja įsteigti penkių 
dienų darbo savaitę, vietoj da
bartinių šešių dienų.

Socialios gerovės ministeris 
pranešė, kad šiemet ikiK spalių 
mėnesio vidurio Čekoslovakijo
je visai užsidarė 376 fabrikai, 
o 993 fabrikai tedirba vos da
lį laiko..Bedarbių skaičius kra
šte siekia apie 300 tūkstančių.

Bedarbis padegė savo 
namus; vaikas išgelbė

jo sesutes
MAGALLANES, Čilė, lapkr. 

12. — šiandie čia įvyko šiurpi 
tragedija. Darbininkas Jose 
Becerra prieš tris mėnesius ne
teko savo žmonos. Netrukus po 
to jis neteko darbo. Nebepa
keldamas vargo ir negalėdamas 
išmaitinti ketvertą savo* vaikų, 
Becerra nutarė viską “pabaig
ti”. Jis su vaikais užsirakino 
savo nameliuose, sulaiste žibalu 
balkius ir padegė. Tai padaręs 
nusišovė.

Jo sūnūs; 9 metų vaikas, iš
mušė langą ir vieną mažesnių 
sesučių išnešė laukan. Įlipęs 
atgal, jis išnešė ir antrą sesu
tę, pagaliau ir trečią. Pasku
tinę begelbėdamas, kadangi vi
duj jau viskas degė, mažas did
vyris pats skaudžiai apdegė.

Žemės drebėjimas 
Italijoj

BOLONIJA, Italija, lapkr. 12. 
— šiandie čia ir apielinkėj bu
vo jaustas žemės drebėjimas.

Mirė žymus Vilniaus 
žydų laikraštininkas
VILNIUS, lapkr. 12. — Čia 

mirė žydų laikraštininkų nesto
ras, Šmul Citron, žymus hebra- 
istas.

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

legramą per NAUJIENAS.
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si, Chicago, III.

Liirruvos žinios
Tėvas įskundė policijai 

dukterį
KAUNAS. — Marvianskos 

gyventojas šusteris pranešė 
policijai, kad jo duktė dirban
ti “Maisto” fabrike esanti ko
munistė ir prašė policiją, kad 
jo dukterį areštuotų. Policija 
Šusteraitę areštavo.

Suėmė Mažeikių '“emi- 
sijos banką”

Mažeikių apskrity sulaikytas 
pil. Bųtkelis Jonas, iš Pikelių 
kaimo padirbinėjantis ir plati
nantis netikras sidabrines vie
no lito monetas’. Kaip patirta, 
padirbta nemaža suma pinigų, 
tačiau išplatinta labai mažai.

Komp. Šimkus vyksta i 
užsienius

Buv. Klaipėdos muzikos mo
kyklos direktorius, Stasys Šim
kus, ministerių kabineto nuta
rimu, komandiruojamas 6 mė
nesiams Vienon ir Milanan, stu
dijuoti muzikališkus operų pa
statymus. į

Užsimušė lakūnas
KAUNAS. ■— Linksmadvary 

netoli naujai statomų fizikos- 
matematikos rūmų nukrito lėk
tuvas ir visai sudužo. Lėkęs 
jame vyr. pusk. Jonas Stankū
nas katastrofos vietoje užsimu
šė,.

įsiskolinę
LUOKĖ. — šiemet musų val

sčiuj stropiai reikalauja nesu
mokėtų mokesčių, šiais laikais 
vargiai yra Luokės valsčiuj 
toks ūkininkas, kurio turtai 
nebūtų aprašytas.

Filmas dirba
KAUNAS. — Lietuvos filmų 

mėgėjų ratelis dirba lietuviš
kas filmas. Pirma filmą ren
giama komiška. Visos' jėgos 
vietinės. Vyriausią rolę vaidi
na Juozas Navickas, kuris da-‘ 
lyvavo Vokietijoj statant fil
mas. Vėliau bus stilizuojama 
lietuviška filmą “Piršliai”.

............. - —- ■ ■ 1 ■ ■ ■ —"•?

Du žmonės žuvo aero
plano katastrofoje

LOS ANGELES, Cal., lapkr. 
12. — Jų aeroplanui nukritus 
netoli nuo čia ir užsidegus, 
liepsnose žuvo pilotas Frank 
Friedman, 35, ir jo pasažierius 
Tom Bushers, 16 metų am, 
žiaus.
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TAMSIU VYRU
LAIŠKAI

(Intymių žmonių kampeliu

PRALOTAS KONSTANTINAS 
Olšauskas, Jo Perturbacijai ir 
savo profesijos draugui, Profe
soriui Kampininkui, siunčia tė
viškus laiminimus.

“Niekam verta ta pelė, kuri te
turi vieną urvelį,” yra pasa
kyta rašte šventame, ir tą pa
sakymą, Tau pavelijant, aš 
drįstu pats sau pritaikinti, nes 
aš bučiau tikrai žuvęs, jei vie
ną draugą teturėčiau, ir atsiti
kime, kada tas draugas užviltą, 
turėčiau pasilikti be jokio.

Tikėk man, broli Kristuje, 
kad nuo to laiko, kai Tu pra
dėjai svietą juokinti savo dva
siškais juokais, npo to laiko 
pasidarei mano širdžiai ypatin
gai brangus, nes Tavy aš kaip 
veidrody matau pats save ir 
Tavo siela yra mano siela, ir 
Tavo būdas yra mano būdas.

Dabar, kuomet mane pagavo 
ir pasodino, man atsiminė vie
na pasaka, kurią šiam atvejui 
ir noriu prilyginti. Kaikada 
koks tai žmogelis buvęs paga
vęs savo vargą, jį suvaręs j di
delio kaulo vidurį, kaulą užka
lęs su špuntu ir įmetęs į van
denį. Nuo to laiko žmogelis 
gaute atsigavęs ir jam viskas 
pradėję labai sektis ir jo ge
rybės ėmę kaip ant mielių rūg
ti.

Tas žmogelio pasisekimas' la
bai nepatikęs jo kaimynui. Kai
mynas nuėjęs, išžvejojęs kaulą 
su užkaltu jame vargu, ištrau
kęs špuntą ir paleidęs įkalintą 
vargą, tikėdamas, kad vargas 
vėl grįš prie to žmogelio, bei

PAKRIKIMAS NĖRA RIM
TAS, JEI VIDURIAI GAUNA 

ŠIĄ PAGELBĄ

Kada jūsų ūpas nupuola, 
skauda galvą, būna kvaitlu- 
liai, aitrumas, kartu su pa
dengtu liežuviu, prastu kvapu, 
be apetito ar energijos — ne
sirūpinkit. Tai galbūt kon- 
stipacij a.

Paimkit Cascaret saldainį 
šįvakar ir pamatykite kaip 
greitai jūsų pakrikimai iš
nyks. Nebus daugiau galvos 
skaudėjimo; gasų pilve ar vi
duriuose. Apetitas padidės; 
virškinimas pagerės. Paimkit 
kitą rytoj vakare ir sekamą 
vakarą, Pašalinkit kiekvieną 
dalelę rūgstančių atmatų iš 
jūsų sistemos. Tada pamaty- 
kit kaip vidurių veikimas bus 
reguliaris ir pilnas.

Cascarets yra padaryti iš 
cascara, kuri, kaip daktarai 
p r i pažysta, tikrai sustiprina 
vidurių muskulus. Dešimt 
centų visose aptiekose.

(Apgarsinimas)

vargas rė-rėpš ir užsikabinęs 
jam pačiam ant kaklo, sakyda
mas: “Ačiū, mano bičiuli, kad 
mane paleidai; nuo šiol aš ta
vęs nebeapleisiu: kur tik eisi, 
ką tik darysi, aš visur ir vi
sada busiu su tavim drauge”.

Neįsižeisk, kolega ir profesi
jos drauge, kad tą pasaką pri
lyginu prie mudviejų santykių. 
Aš esu tas vargas, o tu tas, 
kurs jį išvadavo, ir tau ant 
kaklo kabinuosi, savo vieninte
liu! gelbėtojui.

žinai, tie bedieviai žada ma
ne net iš sutonos* išvilkti. Del 
to butų maža bėda, nes aš jos 
ir nenešiodavau, kol nereikėjo, 
liet dabartinėj padėtyj, žinai, 
sutona geras daiktas prisideng
ti. Kas matė būti nuogam, ka
da tavo visi griekai viršun iš
vilkti ir juos visi mato! Kaš 
kita po sutona.

Biblija sako “Viešpats apgins 
tuos, kurie vaikščioja papras
tai”. Aš ligi šiol, prisipažin
siu, nesupratau to sakinio pras
mės, bet dabar jis atėjo man 
kaip kokia reveliaeija. “Vieš
pats apgins tuos, kurie vaikš
čioja išvilkti iš rūbų”. Ar taip 
aš supratau? Manau, kad taip, 
nes štai ir ženklai, kurie tai 
patvirtina.

Aną dien tapo sudegintas 
aušrininkas D-ras šliupas. 
(Tiesa, kiti sako, kad kol kas 
dar tik jo knygos tesudegin- 
tos, bet koks skirtumas: Sltue- 
gink rašytojo raštus, busi su
deginęs jo sielą. Padėk laisvus 
raštus ant laužo, busi pačią 
laisvę padėjęs ant laužo, tai yra 
mano , įsitikinimas Ir tam aš 
dirbau savo amžį!). Šliupo vie
no sudeginimas dar nebūtų pil
nas musų laimėjimas, jei nebū
tų daugiau ko> deginti. Ir tikėk 
man, kaip džiaugsmingai su
drebėjo mano širdis, kad net 
Kauno sunkiųjų darbų kalėji
mas suvirpėjo, kai išgirdau, jog 
ir mano kolega ir draugas, pro
fesorius Kampininkas pradėjai 
kalbėti apie laisvamanių degi- 
m'mą! Tik priimk mano kon- 
f identišką pastabą: Visuomet 
buk malonus, kaip karvelėlis ir 
gudrus kaip žaltys, kaip sako 
raštas šventas. Aš toks bu
vau. ir tai daug padėjo mano 
karjerai. (Kad laikinai ir įpuo
liau į bėdą, tikiu, kad ta pati 
taktika ir Tavo maldos mane 
?r iš šios bėdos išvaduos, kaip 
jau nesykį yra išvadavę). Vadi
nasi, ką sakai ar rašai, vartok 
musų tėvų ir mokytojų jėzuitų 
taktiką: Tegul tavo tikslai pa
teisina priemones. Todėl gali 
suprasti, kaip nudžiugo mano 
siela, perskaičius, kad ir Tu 
nesiškaitai su faktais, datomis

ir tiesa, kur reikia vierą šven
tą ginti, kaip ir šiame D-ro 
šliupo deginimo atvejyj! Smite, 
o smite the enemies of the 
Lord i

Musų triumfas dar griž, nes 
pasakyta yra “Tu esi uola ir 
jokie peklos vartai tdvęs ne
pergalės!” O ką žmonės' šneka 
apie Ustjanauskienę, sakoma 
yra, “kas iš jūsų be grieko, te
gul meta pirmas akmenį”. Tai
gi dėlto. Dėlto, nežiūrint į 
mano keleriopą nuteisimą, baž
nyčia šventa ligi šiol dar man 
nieko blogo nedarė!

Ligi pasimatymo, šaunus Ko
lega, *

Laikinosios sostinės 
laikinasis kalėjimas.

Tarp Ghicagos 
z Lietuvių

Roseland
NAUJAS KOMUNISTŲ 

SKIMAS

šeštas mėnuo kaip iš narių su
rinko mokesčius, ir dau nepa
siuntė centran.

Ketvirtadienį, lapkr. 6 d., 
vadinamame komunistų “Lietu
vių darbininkų name” komu
nistai buvo sušaukę .susirinki
mą. Susirinkimas buvo šauktas 
per atvirutes vardu SL'A. 139 
kuopos, kur buvo kalbinami 
nariai- rašytis prie komunistų 
organizuojamo “Lietuvių Dar- 
binjnkų Susivienijimo”. Gyrėsi, 
kad jau turį čarterį New Yor- 
ko valstijoj, bet nepasakė, kad 
jų čarteris dar nėra legališkas 
Illinois valstijoj.

Nariai sužinoję kur link juos 
komunistai nori nusivest, aplei
do komunistų susirinkimą ir 
atėjo į legališką SLA. 139 kp. 
susirinkimą, kurs tą patį va
karą buvo laikomą#, Strumilos 
svetainėj.

Reiškia, tie nariai, kurie vis 
dar sekė paskui komunistus ir 
jiems mokėjo savo mėnesinius 
mokesčius', tikėdami kad jų 
mokesty# pasiųstos centJan, 
atėjo lėgališkos kuopos susirin
kimai), norėjo užsimokėti mo
kesčius, bet sužinojo, kad jų 
jau šeštas mėnuo mokesčiai ne
mokėti, o jų knygutės rodo, 
kad po mėnesį arba 2 mėne
sius nemokėta.

Jiems buvo paaiškinta, kad 
jus' savo mokesčius mokėjot 
komunistais ir jie jūsų pini-

gus pasilaikė, nenusiųsdami j 
centrą. Gavę paaiškinimą, kur 
jų sumokėti pinigai \randrisi, 
bėgo atgal į komunistų laiko
mą susirinkimą ir reikalavo, 
kad jiems grąžintų jų įmokė
tus pinigus, bet iš komunistų 
atimti pinigai, tai nelengvas 
dalykas. š

Komunistams atsisakant grą
žinti pinigus, nariai griežtai 
pareikalavo. Tada komunistai 
pasAkė, kad jie pasiusią cent
ran. Bet ar jie siųs? Jau jie 
senai sakė, kad kurie nori, tai 
jie pasiunčia. Ar ne pasityčio
jimas iš narių? šeštas mėnuo 
iš narių surinktus mokesčius 
laiko pas save.Sakė kad pasiu
sią ir vis dar nepasiuntė. Juk 
tie nariai liks iš Susivienijimo 
išbraukti.

Kas tokią šelmystę gali da
ryti, tai tik komunistai. Tai 
skaudus smūgis tiems žmo
nėms, kurie sekė paskui komu
nistus ir taip likosi suvedžioti.

Bet kaip bus su tais nariais, 
kurie nesilanko į susirinkimus, 
neturėjo progos patirti, kur ko
munistai veda juos ir kur jų 
sumokėti pinigai randasi? Nie
ko nelaukdami turėtų imti už 
kalnieriaus Petronį, kad jisai 
atiduotų jų pinigus. Atsiėmę 
iš komunistų pinigus turi nu
eiti pas SLA. 139 kp. finansų 
raštiniirką, Marę Klušienę, 
10758 Indiana avė., ir užsimo
kėti jai mokesčius, kad ji pa
siųstų centran.

Komunistai nutarė ir išrinko 
10 komunistukų, kurie eis pas 
SLA. 139 kp. narius kalbinda
mi kad pasitrauktų iš SLA. ir 
rašytųsi prie komunistinio “L. 
D. S.”, kurio dar nėra net su-

organizuoto, tik rengiasi orga
nizuoti. čarterį, sako, gausią 
New Yorko valstijoj, kuris' bus 
negeras Illinois valstijoj, kol 
jo neįregistruos.

Kol laikas, nariai turėtų ap-

Klaidos Pataisymas

sižiurėti. —Narys.

Straipsnyje “SLA. konferen
cija ^ew Yorke” (vakarykš
čiam “N.” numeryjė), apie vi
durį 2 špaltos, kur pasakyta 
“Rekorduose nesiranda taip pat

Užunario paskolos apkainavi- 
mo”, vietoje “paskolos apkai- 
navimo” turi būti nuosavybės 
apkainavimo. 

■■ .y —....

Garsinkitės “N-nose”

✓

M

"Pir mynžengos

Didžiausi Bargenai

Jos niekas 
nekviečia

Ar jus žinote kodėl ji 
buvo nepageidaujamaT 
Nė ji pati nežinojo. Hali
tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijinė, ku
rios niekas neatleidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pasalina bloga 
kvapą. Vartokite kas- 
die. Lambert Pharmacal 
Co., St. Louis, No.

LISTERINE
pašalina halitosis

Sunaikina 200,000,000 peru„1,1,...

ant Frontinių Setų
LIETUVIŲ RAKANDŲ DIRBTUVĖJ

Užtikrinta vieta perkantiems rakandus, nes čia nusipirksite už pusę kai
nos, — tiesiai iš dirbtuvės, iš pačių išdirbėjų. Mes patys padarom 
setus ir už savo darb$ atsakom — jį pilnai garantuojam. Turime daug 
setų parduot už pigiau, negu kainuoja juos padirbti. Pasinaudokit šio
mis nupigintomis kanomis, nuo , ,

$49, $59, S65, S75, $99
Turime didelį pidelį pasirinkim.}. Meldžiame atsilankyti ir pamatyti 
kokius bargenus čia gausite.

ARCHER furniture
JOE KAZIKA1TIS—KAZIK Savininku

4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733

Pavyzdys"
J Sako

VINCENT BENDIX
Chicagos ir New Yorko Bendix Aviation Cor
poration Board Direktorių Prezidentas ir 
pirmininkas, veikianti Bendix Brake Kompani
ja, South Bend, Indiana; Eclipse Machine 
Kompanija, Elmira, New York; Bendix Strom- 
berg Carburetor Kompanija, South Bend, 
Indiana ir kitos.

“Kom peticija yra biznio gyvybė. Laimėt 

pirmenybę išdirbėjęs turi savo produktą 

padaryt labiau geistinu kaip kiti. Tokiu 

budu nuolat pagerinimą bandant publika 

gauna naudą. Naudojimas Ultra Violeta 

nių Spindulių tabaką spraginti naudoji* 

mos LUCKY STRIKE cigareluose yra 

pirmynzengos pavyzdys."

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

“Jcjs toastecT
JŪSŲ Gerkles Apsaugo—Brieš knltejlmus—prieš kosulį

Sutikdama su savo politika, Įrodyti faktus publikai, American Tabako Kompanija pakvietė p. Vincent Bendix peržiūrėt pasižymėjusių asmenų 
raportus, kurie liudijo pasižymėjusią/spraginimo LUCKY STRIKE cigaretų metodą, p. Bendix pranešimas yra šiam puslapy.

ė’ . • ę 1930 The American Tobacco Cq„ Mira.
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CREOMULSION
STOKITE PRIEWest Pullman

MICROPHONO

Victor Radio
Rekordus Dirbančia

ElectrolaS

No. 87

vie

V-14016

Kalnu Irtutra

Jonu Bitinu

V-14028

V-14029Armonikų

¥-14039Visada tas pats.

^INĘJ

Jos.F.Budrik,!l
3417-21 South Halsted Street

Garsinkitės “N-nose
8414-16 RooMTslt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILK.

LAXATIVAS DEL NEGA
LIUOJANČIO KŪDIKIO

Ateikite j musų krautuvę šiandien ir 
išgirskite save kalbant ir dainuojant.

sektantiz-
Mažesnieji

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

Kalnoila
Vinckovlilai-Namlaka

Arba keliaukite pauliariu 
kajutiniu garlaiviu

Didžiausias VICTOR Muzikalia inštrumentas, kokio dar iki 
šiol nebuvo.—

RK-57 
Knlnn 828S.OO 

(Be Radlotronų)

savo po-
Ana 
vidi-

pu sėkmės ir kiek kuris aukavo 
komitetas pasižadėjo viešai pa
skelbti.

Tegul būna Mikrofonas kiekvienuose namuose
Jos. F. Budriko Krautuvėj yra parankiausia jį įsigyti

Kas girdėti raudon 
dvary?

ereikalingas 
Skausmas!

J. Miškus, J. Kaledinskas, A. Lapenas, S. Krukas, J. Žemaitis, A. Nakrošius, A. 
Trečia eile iš kaires i dešinę: M. Balnis, J. Lukoševičius, A. Čiapas, C. Klimavičius, 

Krizas. Ketvirta eile: F. šarauskas, F. Bi-

3 INSTRUMENTAI 
VIENAME

Tarp Chicagos 
Lietuvių

(iriekiąs bolševiku vakaruose 
linksmintis!

Kuomet jos turi po ranka 
šituos puikius vaistus, nau
dojamus nuo Civilio Karo 

laikų.

Ir Padarykite Sau Rekordus Namie 
SU NAUJA

Moterys daugiau 
nebijo skausmų!

f Deimante Paika 
¥-14041 į Gilyaas Petka

Pastaruoju laiku bolševikai 
giriami turį čarterj, bet tik blo- 
fas. Jie jeigu ir turi čarterj, bet 
jis neįregistruotas, o kol neį
registruotas, nebus jiems gali
ma tverti kuopas. Bolševikų 
tikslas senaį žinomas, nori na
rius nusivesti prie savo Prie
glaudos Amerikoje. Perspėta 
narius, liepta apsisaugoti nuo 
vilkų avies kailyje.

L. Statkus, finansų sekreto
riaus sūnūs, pasveiko; jis sirgo 
34 dilias. Jam buvo padaryta 
aklosios žarnos operacija, šiuo 
tarpu kuopa ligonių ' neturi. 
Kuopa buvo prisidėjusį delega
tais prie surengimo Oak Forest 
seneliams pietų. Delegatai pra
nešė, kad jau pienai su progra
mų seneliams suteikta. Kokios

Kai kurie skausmą laiko butinu.
šaltį jie leidžia “persirgimui”.
Jie laukia kad galvos skausmas “pe

reitų”.
Jei serga neuralgia ar neuritu, jie pasi

tiki geriau jaustis sekanti rytų.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą 

skausmą. Bereikalingą dėlto, kad yra 
antidotas. Bayer Aspirin visada greitai 
pagelbsti nuo visokių skausmų kuriuos 
mes sykį turėdavom perkąsti. Jei skau
smas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo priežasties.

Jus išvengsite daug skausmų 
gumų per 
pirin. 
Bayer 
Visose

_ „ nesma-
[augumą vartojimų Bayer As- 

Apsaugok save pirkdamas tikrus 
yra saugus 
aptiekose.

Bakšienė, M. Kežas

gruodžio 11 d.
Informacijų klauskit vietinių 

agentų arba

NORTH GERMAN

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

‘Bolševikų buvusi valdyba dar 
iki šiol naudojasi kuopos nume
riu,turtu ir knygomis, bet per
eitą sekmadienį pasigyrė, kad 
jų kuopa tiesinta ir iš jos ža
di- padaryti netiesotą, tai'per
organizuoti. Manau jiems ta
da bus nebereikalinga ir kny
gos, gal sugražins kuopai. Jei
gu geruoju neatiduos, bus pa
vartota kitokios priemones. 
Sarmata bus nariams atiduoti 
visa kuopos turtų keliems bol- 
ševikėliams. Dar kurie buvote 
nariai po komunistų globa, 
kviečiami ateit į ateinantį susi
rinkimą ir užsimokėt mokestis. 
Susirinkimas bu# priešmetinis; 
jis įvyks gruodžio 14 d. 2 vai. 
po pietų West Pullman Bark 
svetainėje.

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO, ILL.

Jeigu jūsų nervai yra 
silpni ir išklibę

Jei jus esate silpnas, nervuotas, piktas ar 
susierzinantis, lengvai susijaudinės ir neraJ 
lite gauti gero nakties poilsio, ar esate 
abclname susilpnėjimo prastame stovyje, pa
imkite Nuga-Tone tik per kelias dienas ir 
pastebėkite kaip daug tvirtesnis ir onergiš- 
kesnis jus pasijausite. Nuga-Tone tai pada- 
dar.ts, kadangi jis Išvalo kuna nuo nuodų, 
kurie silpnina nervinę sistemų, sumažina gai
vumų, kenkia abelnai sveikatai ir padaro 
gyvenimų nuobodi} ir nemalonų.

Nuga-Tone suteikė atnaujintų sveikatų, di
desnę spėkų ir naujų laimę milionams žmo
nių. Jis priduoda jėgų ir spėkų visiems or
ganams ir funkcijoms, pagerina apetitų, pa
gelbsti virškinimui, palengvina inkstų ar 
pūslės Įdegimų, nugali konstipaciją ir parū
pina kūnui užtektinai raudono, sveikatų tei
kiančio kraujo.

Jus galite gauti Nuga-Tone bile kurio 
aptiekoj. Jeigu jūsų aptiekininkas neturi jo, 
paprašykit jį užsakyti dėl jus iš savo džia- 
berio.

(Apgarsinimas)

Pirma eile iš kairės j dešinę: D. šernaitis, M. Druktenaitė
J. A. Krukas, G. Nakrošius, M. žibutė, V. Makavecfcas'. Antra eilė iš kaires į dešinę 
Makaveckas 
Luckus
D. Kežas, W. Jenkeliunaš, J. Gudas, P. Kapočius, I
tautas, T. Rimkus, A. Tupikaitis, C. Tampsionas, J. Wysokavičia, J. Valantas, C. Činskis

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

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

Peopleš Furniture 
krautuves, žingei- 
kaip musų lietu-

Motinos Dabar Su 
žino Vertę Mag- 

nesia

10 tetų tįsto Katarai T5# 

f Girda. Broliai.
¥-140401 Žyli BedM

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

žino mokestis, bet 10 narių ciar 
nesugrąžino.
Nariai labai nepatenkinti buvu
siu finansų sekretoriumi. Dar 
gerai, kad kuopa laiku tokį sek
retorių pašalino nuo vietos. Jis 
čia buvo įsigalėjęs ir šeiminin
kavo kaip bolševikijoje. Dar 
keletą narių sugrįžo, kurie Du- 
~vo po globa bolševikų ir užsi
mokėjo mokestis. Nepatenkinti 
bolševikais, kam jie juos ap
gaudinėjo ir tempė prie tuščio 
iždo.

vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 
visuomet gatavas prisidėti prie 
linksmos žmonių grupės, prie 
žaislų ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina už 35c. ar 70c. 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kurią galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres
nis vaistas, negu visi brangtis be- 
sigydymai pasauly.

Apgr

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria j kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

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

you* Erta
Night and Morning to keep 
thetn Clean, Clear and Healthy 

VVrite for Free “Eyc Care” 
or “Eye lieauty” Book

Marine Co^Dept. H. S., 9 E. OhioSt.,Chicago

butų tokių bedarbių ir sunkių 
laikų. v

Ar nebūtų 
kad 
daug panašių lietuviškų įstai
gų, kaip kad Peoples Furniture 
Kompanija yra, ir kad šiose 
nuosavose įstaigose galėtume 
darbuotis ir savo pragyvenimą 
užsipelnyti? Kam gi iš dabar
tinių lietuvių bedarbių nebūtų 
dabar malonu būti tarpe 
Peoples Furniture Kompanijos 
darbininkų skaičiaus? Ir kuo
met Peoples Krautuvės gali pa
siūlyti didesnes prekių vertes 
ir geresnį patarnavimą ir uz- 
ganėdijimą, todėl jos ir jose 
dirbantieji lietuviai yra verti 
lietuvių paramos. —

Ui,aviniai 
Linooilnli
Sfcllč Silindll 

80638 į Ant Kalnelio Po

pr įsirengė 
jų. Nors ir sunkus' metai, 
perkanti visuomenė gei- 
įsigyti naujos mados pre- 
kaip tik galint ekonomiš

kiausiu budu. Peoples Krautu
vės veikė, kadangi neturėjo 
vvarehouses užsivertę praeitų 
metų prekėmis, už kurias bu
vo mokėta augštos kainos, bet 
jos pirko naujamadiškas už 
naujas, sumažintas kainas ir 
galėjo parduoti už šių mėtų 
mažas kainas ir tuom patrauk
ti perkančią visuomenę ir tęs
ti prekybą, pasiekdami praeitų 
metų skaitlinę su tuo pačiu 
darbininkų skaičium.

Galime pasidžiaugti, kad mu
sų įstaigos gyvuoja ir nemaži
na skaičiaus savo darbininkų. 
Jei taip kitos visos Amerikos 
įstaigos vestų prekybą, tai ne-

unamlu

Patam* Gnpi

kurie 
vimus 
gia praeiti ir pra 
jus metus galime tikėtis 
iš lengva 
geriu 
svarbu sužinoti ar Peoples įs
taigai šį metą nereikėjo suma
žinti skaičiaus savo darbininkų. 
Gaunu paaiškinimą, kad darbi
ninkų skaičių užlaiko tą patį 
arba dar vienu kitu žmogum 
daugiau kaip kad praeitą metą 
užlaikė, o tai todėl, kad Peopleą 
įstaiga yra auganti ir kas me
tą vis padaugindavo skaičių sa
vo darbininkų, bet šį metą tu
rėjo apsieiti su tuo pačiu skai
čium, (kaip ir praeitą metą.

Labai yra įdomu, kad Peoples 
Krautuvių vedėjai galėjo pada
ryti prekybos apyvartą ir už
laikyti tokį pat darbininkų 
skaičių kaip ir praeitą metą, 
čia yra aišku, kad perkanti 
publika žino ir įvertina tas 
krautuves, kurios 'turi gerą 
vardą, kurios yra pastatytos 
ant ekonomiškų rimtų ir visuo
menei pageidaujamų biznio 
principų, o ypatingai kuomet 
centas ir doleris yra sunkiau 
uždirbamas.

Peoples Krautuvės savo vien 
teisingumu vedimo, taipgi 15 
metų biznio patyrimu permato 
šių metų padėtį ir 
prie

Pereitą sekmadienį įvyko 
SLA. 55 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė vidutiniai. Ati
darius susirinkimą ir priėmus 
protokolą, sekė visokie rapor
tai. Stebėtina nariams, kad 
buvęs bolševikų .finansų sekre
torius dar ne su visais nariais 
atsiteisė. Jis paėmė iš 19 na- 
lių mokestis, 9 nariams sugrą-

mums malonu,
mes lietuviai turėtume

Kiekviena moteris, kuri turi 
savo vaistų šėputėje bonką Pain- 
Expellerio su Inkaro vaisbaženk
liu, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas, Neurai- 
tis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, įsi sėdantis į kūną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu yra tčkis linimentas, 
kuris naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo 1867 
metų. Tik patrinkite skaudamas 
kūno dalis su Pain-Expelleriu ir 
jis be jokios abejonės suteiks jums 
lygiai tokį urnų palengvinimą, ko
kį suteikė milionams dėkingų jo 
naudotojų visame pasauly.

Labai efektyvės ir lygiai pagcl- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per odos skylutes ir tuoj aus pa
siekę sukepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir at'steigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

GRUODŽIO 6 d.
EUROPA

GRUODŽIO 16 d.
Mažiau negu 8 d. į Lietuvą

“Savikritika” neša vaisius. 
Ar nebuvo sakyta, kad tai yra 
naujas bolševikinio 
mo apsireiškimas? 
bolševikėliai, įgavę 
chlestavoti”, pradėj 
nūs nebe juokais karšti 
jau Brooklyne “Laisvės 
kelis pačiam Leonui Pruseikai 
pakuteno padus, išvadindamas 
jį kuo tik ne tikruoju vardu!

Bet kas perdaug, tas’ per
daug. Ponas yra/ponas, nežiū
rint ar jis šapos bosas, ar Ry
mo popiežius ar bolševikų ko
misaras. Jie visuomet randa 
būdų už vieną akį dvi išlupti. 
Pavaldi uis būdamas, neišsisuk- 
si valdančiojo pono priekabių, 
kurių jis ras kad ir kaip ištiki
mas butum.

Brooklyno bolševikyno broliai 
bandė kiek daugiau “pasidiscip- 
linuoti”, kad atrodžius už patį 
Staliną bolševikiškiau ir pradė
jo “savikritikuoti” raudonuo
sius vakarėlius, kad, girdi, juo
se esą perdaug jau linksmumo. 
Leonui Pruseikai tik to ir rei
kėjo. Nuo šiol jis visokį links
mumą bolševikams uždraudė. 
Jo paskelbtoji “bulla”, “Vil
nies” naujausiame numery taip 
skamba:

“...Vienas ‘Laisvės’ krislų ra
šytojas' nesenai labai piktai iš
barė vieną rašytoją už vartoji
mą žodžio linksmas.

“Logiškai, savo plunksna ji
sai turėtų išbraukt visas lin-’ 
ksmybes iš šešto puslapio. Va
karėliai neturi , būti linksmi, 
nes tai griekas!”

PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS KRAUTUVIŲ ŠIŲ
METŲ DARBININKŲ ORGANIZACIJA

IŠMOKIT DEZAININIMĄ

B
ninimas ir siuvimas 
i moka didele aitra, 
ralite išmokti šio sre- 
apsimokančio užsiė- 

i trumpą laika. Di
ls išduodamos. Ka
te dėl nemokamos 
relės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Princi palas

190 N. State St„ k. Lake St. 10 O. I
 Kosulys J 

Išnyko! JI 
Kokis smagumas pasl- ZflD 
liuosuoti nuo to šeldl- IBI 
nančio gerklės kutenimo. III 
Nestebėtina, kad vaikai JUĮ 
kr suaugę mėgsta Severa’a ZflU 
Cough Balsam. Pastovi 
gyduolė per 49 m. Saugi, > 
veikminga. Jusų aptieki- 

. ninkas turi ją. Dviejų di- 
1 džių. 25c ir 50c. 10 («■

Vartokit Severa’s Cold TabletslMM 

SEVERa*S>JCOUGH BALSAM

SS PRALEISKITE KALĖDAS 
jįįį SENOJOJ TĖVYNĖJ 
&£• Prisidėkite prie musų bile 

nos asmeniniai prižiūrimos 
ledinės Ekskursijos į

SŠ? LIETUVĄ
Keliaukite greičiausiai plaukio 

aj. jančiais garlaiviais, kurie iš 
plaukia iš New Yorko

________ - Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš- 
laikymui kūdikių 

'______ ir vaikų sveikais
J ir linksmais, kiek- 

viena motina turi 
---------- __ill žinoti apie Phillips 
Milk o f Magnesia.

Šis nekenksmingas, beveik be 
skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas” rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karvės pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 170 Varick 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai j j priraši
nėja per virš 50 metų.

(Apgarsinimą?)

10 Inch; Uito Kilnos T5^ 

M f AnykJllq Merflnn Yotta BrtMtna 
V-14001 į SlBa|| Kliautį Vlttm Brk»«tr»

Metale Imi
Pirmyn j kov) 

ir. Mvljn Lieteli Charai
„ - i Ant tirello <l»ar#
V-14026} Suriiimas {». Marijos Llativl* Cbana

R*alae»— Polka 
Aukso žurlti Polka 

Vlctor Llthaanlan Oreli. Ir
Palaures Grapa

Jurėnas Ir Grapa

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

T«l. K«dri« 8902

Kadangi šį metą svarbiausis 
klausimas yra apie darbą ir 
bedarbę, todėl šiuo žvilgsniu 
manau teikti keletą žodžių 
apie musų lietuvių prekybinę 
įstaigą, The Peoples Furniture 
Kompaniją, kuri užlaiko dvi 
visokių namams reikmenų 
krautuves Chicagoje, taipgi 
operuoja nuosavą rakandų dirb
tuvę ir savo biznio operavime 
užlaiko keletą desėtkų darbi
ninkų, arba didesnį skaičių 
kaip kad bet kuri kita lietuvių 
įstaiga Chicagoje. .

Aš šiomis 
kiau abidvi 
Kompanijos 
daudamas, 
viams sekasi prekyba šiais pre
kybos depresijos laikais. Pasi
tikus su vienu ir kitu vedėjais, 
į mano užklausimą, “kaip gerai 
biznis sekasi”, atsako: “Galėtų 
būti geresnis, bet jei blogiau 
nebus, tai mes esame užganė
dinti šių metų apyvarta.” Prie 
to turėjau ilgą pasišnekėjimą 
su Peoples krautuvių vedėjais, 

davė įvairius apskaitlia- 
kad blogieji laikai bai- 

ami nau- 
kad 

pradės dalykai eiti 
Šia proga man buvo

S 130 W. Randolph St., &
isė CH,CAGO is

V iaaaoJ Užmlrlal Tm Kapu ¥-14042 į utl|n| 

f Vmte-Mka 
V-14038E PuIlialHJIao Paika

Į Chicago Vesell* Ork. Ir J. žaronu 
w LlnUml draaaal—Polka
V-14U37 5 Gtrf upoM-Polka

Laimi—Polka 
Dklaigualaiaa—Polka

Stygoj Orkntra

BAYER ASPIRMY
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko M*onoaceticacidester of Salicylicaeicl
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RENČIA SKERDYNĘ

Stalino žvalgyba sakosi atidengusi milžinišką “są
mokslą” prieš sovietų Rusiją. Daugiau kaip pusė Euro
pos valstybių esą jame įveltos: Britanija, Flrancija, 
Lenkija, Vokietija, Suomija, Estija, Latvija ir t. t. Tų 
valstybių ministeriai, armijų generolai ir diplomatai, 
girdi, susitarę su rusų reakcininkais užpulti sovietų 
Rusiją ir ją apiplėšti, nuvertus bolševikų valdžią. Išį ar
timų Rusijos kaimynų tik'viena Lietuva nebuvusi prie 
“sąmokslininkų” prisidėjusi.

“Sąmokslo” vykinimui laikas buvęs paskirtas 1928 
m., kai dar konservatoriai valdė Angliją ir Poincarė 
premjeravo Francijoje, bet įvairios aplinkybes priver
tosios užpuolimą ant “proletariato tėvynės” atidėti iki 
1931 m.

Mums ta sovietų žvalgybos sensacija pati savaime 
yra visai neįdomi. Ar maža visokių “strošnų” pasakų 
sufabrikuoja šnipai bet kurios šalies? Gerai atsimena
me, kaip prieš dešimtį metų Amerikos detektyvai kuo
ne kas mėnesis “atidengdavo” kokį nors komunistų 
“sąmokslą”: tai “planą”, išdinamituoti Wall-stryčio ban
kus, tai “pasikėsinimą” prieš bažnyčias, tai ką nors 
kita. O Rusijos žvalgybininkai yra dar didesni sensacL 
jų fabrikavimo meisteriai, negu slaptoji, buržuazinių 
valdžių policija. Ir ypatingu pamėgimu “raudonoji” 
šnipijada triubija apie karo “sąmokslus”, nes karo bau
bu gąsdinant -užuitus Rusijos žmones yra lengviausia 
bolševikų diktatoriams pateisinti savę militarizmo po
litiką.

Bet šis naujas Stalino šnipų “atidengimas” yra ne 
visai paprasta šnipiška sensacija. Jisai kvepia tikru 
žmonių krauju. Tarpe apkaltintų “sąmokslu” yra 2,000 
žmonių, gyvenančių sovietų sostinėje ^Maskvoje. Juos 
teis “revoliucinis” tribunolas, ii* jiems visiems grasina 
mirtis!

Po “sąmokslo atidengimo” priedanga, vadinasi, yra 
rengiama Maskvoje pasibaisėtina skerdynė.

Iš to milžiniško skaičiaus kaltinamųjų, 40 asmenų 
esą aukšti tarnautojai atsakomingose ekonominių val
džios įstaigų vietose. Kolkas sovietų spauda paskelbė 
tik 8 “sąmokslininkų” vardus. Jie yra prof. Leonid 
Ramzin, prof. Ivan Kalinnikov, prof. Nikolai Čarnov- 
sky, prof. Aleksandr Fedotov, inžinierius Viktor Lari- 
čev, aukščiausios ekonominės tarybos skyriaus direk
torius Sergei Kuprianov, aukščiausios ekonominės ta
rybos mokslo Lyrinėj imu direktorius Vladimir Oškin ir 
inžinierius Kyenofont Sitnin. Dauguma jų — žmonės 
apie 50 metų amžiaus. s

Tai, vadinasi, šituos profesorius, inžinierius ir 
mokslo bei pramonės vedėjus Stalino valdžia rengiasi 
sušaudyti. Per metų metus jie ištikimai tarnavo sovie
tų valdžiai ir buvo už tai pakelti į aukščiausias vietas, 
o dabar, pasirodo, jie yra “tėvynės išdavikai”, pasiryžę 
užtraukti svetimų valstybių armijas ant Rusijos!

Neperseniai Maskvos diktatoriai buvo suėmę kele
tą dešimčių tokių pat stambių inteligentų, kaltindami 
juos “penkių metų plano” sabotažavimu. Dalis jų buvo 
sušaudyta, kita dalis — išgabenta į Soloveckas salas. 
Dabar tapo padaryta dar didesnė “oblava” ant inteli
gentų. z; ■ f • | :

Aišku, šitame diktatūros pasiutime yra kokia tai 
sistema. Inteligentų skerdimas eina pagal tam tikrą 
“programą”. Ko gi nori atsiekti Stalinas, jų gyvastis 
naikindamas?

Veikiausia, tai yra Stalino priemonė pateisinti 
“piatilietkos” bankrotą, kuris reiškiasi vis aiškiaus ir 
aiškiaus.

Kadangi diktatoriaus beprotiški planai nevyksta, 
tai reikia surasti kaltininkus. Bet juk ne diktatorius 
gali būt kaltas. Taigi kaltais padaro tuos žmones, ku
rie diktatoriaus planus vykina. “K stienkie” “išdavi
kus” !

Po trylikos metų bolševikų viešpatavimo Rusija 
atėjo ne į socializmo tvarką, bet į žiaurų barbarizmą!

Lietuvos 
džia neleido 
“konkordato

BIEDNI VYSKUPAI

vyskupai skundžiasi, kad tautininkų val- 
skelbti net jų laiško, kuriame nurodoma 
laužymas”. Tai esąs dar vienas “konkor-

dato laužymas”, nes sutartyje su Vatikanu vyskupams 
užtikrinta teisė “laisvai susisiekti su tikinčiaisiais”.

Be reikalo jie pyksta. Kai 1926 m. įvyko pervers
mas ir buvo sulaužyta Lietuvos respublikos konstituci
ja, tai vyskupai tą įvykį palaimino. Nuo to visi “laužy
mai” ir prasidėjo.

Apžvalga]
BLOFAS IŠEINA AIKŠTĖN

Bolševikai putė į didelį sen
sacijos ragą, girdamiesi savo 
“progresyvio” susivienijimo čar- 
teriu. Bet dabar ve ką jie pa
tys praneša Mizaros redaguo
jamam lapelyje:

“čarteris išgautas (ar jį 
kas buvo nutvėręs, kad rei
kėjo “išgauti”? — “N^nų” 
Red.)... šis čarteris, betgi, 
bus užtvirtintas tik tuomet, 
kada mes turėsime tam tik
rą skaičių narių. Skaičius 
nedidelis ir mes jį žadame 
gauti į mėnesį-kitą.”
Reiškia, čarteris dar turės 

būt patvirtintas, jei bolševikai 
gaus tam tikrą skaičių narių. 
Ir jie ramina savo pasekėjus, 
kad tas skaičius yra “nedide
lis”. Tečiąus to “nedidelio” 
skaičiaus gavimui reikėsią mė- 
nesio-kito!

Tai ve kaip vargičnai kalba 
dabar tie svieto užkariautojai.

.... - ■>"

“PROGRESYVIŲ” “LAIMĖ-
, JIMAS”

Andriuliai su Mizaromis, ves
dami savo šalininkus iš SLA., 
žadėjo jiems' įsteigti “geresnį” 
susivienijimų. Kai kurie “bol- 
šių” oratoriai, po kolionijas 
trankydamiesi, gyrėsi prieš 
publikų, kad į “darbininkiškų 
susivienijimų” nariai mokėsiu 
mažesnius mokesnius, o gausių 
daugiau naudos. Bet tik-kų iš-

leistas ^progresyvių” lapelis 
y rodo visai ką kitą.

Ir apdraudos moke&niaj, ir 
įstojimo mokesčiai, ir visoki 
kiti pridedamieji mokesniai yra 
tie patys, kaip ir senam j ame 
Susivienijime, iš kurio “prog
resyviai” pabėgo. Tik bolševi
kiškam susivienijime yra 
vienas ekstra mokesnis: 
kas mėnesis “į pašelpos 
fondą”, kuris yra atskiras 
“Susivienijimo lėšų fondo”. Va
dinasi, bolševikai turės' du “lė
šų fondu”. \ !

Be šito skirtumo, šiaip vis
kas pas bolševikus, mokesnių 
klausime, yra iškopijuota 
SLA. konstitucijos. Taigi 
mokesniai ne, mažesni. Bet 
,dangi jie yra ne mažesni, 
praktikoje jie bus didesni, 
štai delko.

Juo narys senesnis, tuo jisai 
moka daugiau už apdraudę. 
Sakysime, 25 metų narys' mo
ka po $1.02 per mėnesį į ap
draudos fondą; bet 85 metų 
narys jau moka $1.62, taigi — 
60 centų daugiau. Tie nariai, 
kurie per 10 metų priklausė 
Susivienijimui Lietuvių Ame
rikoje, o dabar, pasitraukę iš 
jo, stoja į bolševikišką susivie
nijimą, vadinasi, turės mokėti 
daug aukštesnius mokesnius, 
nes jie dabar yra 10 metų se
nesni.

Ir kadangi visi į pabėgėliai iš 
SLA. dabar yra senesni, negu 
kad jie buvo tuo laiku, kai ra
šėsi į SLA., tai jie visi mokės 
bolševikiškam susivienijimui 
daugiau, ne kaip senamjam Su
sivienijimui.

Tai ve ką jie “laimėjo”, skal
dydami SLA.
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Lenkijos diktatorius
Smurto žygiai Galicijoj.— Kaip 

baudžiavos laikais. — Rinki
mų išvakarėse. — Kode! fa
šistai įsigalėjo Vokietijoj. ; 
Pilsudskis ir kiti diktatoriai. 
Pilsudskis socialistų eilėse-^— 
Lenkijos praeitis. ~-Kova su 
ochrana. — Pilsudskis ir par
lamentas. — UknŪnieRty pa
vergimas. — Dik&rturos silp
numas.

būti

kadi

žinios iš Europos praneša,- 
kad rytinėj Galicijoj siaučia 
tikras teroras. Prieš koletų mė
nesių ukrainiečiai pradėjo sis- 
tematišką kampanijų, ikad pu- 
siliuosavus nuo lenkų jungo. 
Lenkai pasiryžo tų judėjimą 
sutriuškinti. Tapo pasiųsti bū
riai raitelių, kurie pradėjo sa
votiškai šeimininkauti. Desėt- 
kai tūkstančių ukrainiečių liko 
suimti ir sukimšti į kalėjimus. 
Lenkų ponai prisiminė baudžia
vos laikus ir be niekur nieko 
pradėjo kaimiečius ir dvasiš
kius rykštėmis' plakti.. Jie, ir 
tuo dar nepasitenkino: žinios 
praneša, kad miesteliuose ir 
kaimuose tapo išplėštos koope- 
ratyvės krautuvės, suardyti 
namai.

Tai tokiu budu lenkai bando 
nuslopinti ukrainiečių tautinį 
judėjimų. Už tų terorų, žino
ma, vyriausiai yra atsakomin- 
gas Pilsudskis, kuris faktinai 
dabar yra Lenkijos diktatorius. 
Tačiau diktatūros slogutį jau
čia ne vieni tik keturi milionai 
ukrainiečių, ule ir visi demo
kratiškai nusistatę Lenkijoj 
žmonės. Pilsudskis deda visas 
pastangas, kad neišleisti iš sa
vo rankų vadeles.- Lapkričio 16 
d. įvyksta seimo rinkimai. Ir 
kiek galima spręsti, tai bus tik 
parodija, o ne rinkimai.

Po to, kai įvyko 'Vokietijoj 
rinkimai ir fašistai turėjo ne

paprastų pasisekimų, tai visi 
Lenkijos nacionalistiškai nusi
statę laikraščiai ir kalbėtojai 
pradėjo pusti baubų. Girdi, vo
kiečiui trumpoj ateityj 
Lenkiją. Reikalinga todėl 
prisirengusiems.

Nėra reikalo aiškinti,
franeuzų militurizmas žymioji 
dalyj padėjo vokiečių fašis
tams sustiprėti. Dabar Lenki
joj irgi vedama “iki paskuti
nio lašo kraujo’’ agitacija, kuri 
vyriausiai yra kreipiama i Vo- 
Ikietiiją. • \

Tai tokie yra vaisiai naciona- 
Jiatiuės neapykantos, 
visokie

Senovėj 
karaliai ir generolai 

skleidė neapykantą prieš kitos 
tautos žmones, kad tuo budu 
atsiekus savo tikslų. šiandien 
lyginai taip pat daro visokie 
politikieriai.

Tačiau Lenkijoj Pilsudskiui 
ir jo pakalikams nepasisekė į- 
kaitinti žmones iki tokio laips
nio, kad užtikrinus savo šali
ninkams laimėjimą rinkimuose 
į seimą, štai kodėl teko stver
tis žiauriausių persekiojimų. 
Tokių represijų, kokios dabar 
eina Lenkijoj, Europa nematė 
nuo to 'laiko, kai įvyko pasku
tinieji fašistiški brinkimai” 
Italijoj.

Niekam nėra paslaptis, kad 
Pilsudskis faktinai yra Lenki
jos diktatorius. Daugelis žmo
nių jį neapkenčia. Tačiau jis 
nėra taip neapkenčiamas, kaip 
kiti Europos diktatoriai, kadan
gi jis nuo jų žymiai skiriasi. 
Pilsudskis pirm visko yra ti
pingas lenku “patriotas”. Jame; 
kaip veidrodyj, jie mato save, 
jfs vąiždiioja visas jy gerąsias 
ir blogąsias puses.

Koks jis yra dabar, toks jįs 
buvo ir tais laikais, kada skai
tė save revoliucionierium ir 
kovojo prieš caro valdžią. 1905 
m. Lenkų Socialistų Partijoj 
Pilsudskis vadovavo teroris-

tams. Jis su niekuo nesiskai
tė ir elgėsi kaip tinkamas. Par
tijoj kilo nesusipratimų. Pil
sudskis tapo pašauktas pasiaiš
kinti. Jis griežtai atsisakė 
duoti kokius nors paaiškinimus. 
Vietoj to pareikalavo, kad jam 
butų suteikta pilna slaptos or
ganizacijos kontrolė. Ir jo rei
kalavimas buvo išpildytas.

Koks jis buvo tada, toks jis 
yra ir dabar. Jis yra neuro- 
patas ir pasižymi geležine va
lia. Prie tikslo eina prieš nie
kų nesustodamas. Ir niekuo
met neužmiršta teatrališkumo, 
nes tai labai veikia lenkus.

Kaip pirma jis niekuomet ne
buvo tikras revoliucionierius, 
taip dabar jis nėra tikras dik
tatorius. Visi Europos dikta
toriai tarnauja tamvtikros kas
tos ir klasės reikalams. Pilsuds
kio diktatūra yrą paremta sen
timentu ir didvyrio garbini
mu. Jis praleido visų savo gy
venimą, bekovodamas už Len
kijos pasiliuosavimą; jis sukū
rė Lenkijos armijų; jis tapo 
socialistu, nes jų eilėse būda
mas jis galėjo geriausiai kovo
ti prieš caro valdžią. Bet tikru
moj jis visuomet priklausė 
Lenkijos “šlėchtai”, kuri nuo 
senų laikų pasižymi savo nera
mumu, neprakt iškurnu ir kar
tais dideliu pasišventimu bei' 
pasiryžimu.

Gal niekas geriau nerepre-į 
zentuoja Lenkiją, kaip Pilsuds-* 
kis. Už jo klaidas, manijas ir 
išsišokimus dabar atsako pati; 
-Lenkija. Lenkija buvo sudras
kyta ir pateko • trims valsty
bėms, —Austrijai, Prūsijai ir 
Rusijai. Tik praėjus daugeliui 
metų—po karų, revoliucijų ir 
kitokių nelaimių—ji dabar at
gavo nepriklausomybę. Varšu
voj politinę ir intelektualinę iš
mintį lenkai sėmė iš rusų, Poz- 
naniuj iš vokiečių ir Galicijoj 
iš austrų. Gal didžiausi Pil
sudskio nelaimė yra ta, kad jis 
gimė ir praleido visą savo gy
venimų rusų valdomoj Lenki
joj.

Jo didžiausias priešas buvo 
ochrana, slaptoji caro policija, 
kuri prie bolševikų išsivystė iš 
pradžių į čekų, o paskui į Ge- 
PeU. Bekovodamas su slaptų j a 
policija, jis ir pats' pateko jos 
įtakon. Kai atsistojo valdžios 
priešakyj, tai jis pirmiausiai 
įsteigė savotiškų ochranų, kuri! 
net uoliau dirba, negu caro 
žandarai ir šnipai. šnipinėji
mas Lenkijoj yra gal didesnis, 
.negu buvo carstinej Rusijoj.

Dabar gali kilti klausimas, 
kodėl Pilsudskis nebando visai 
panaikinti parlamentą (sej- 
m’ų) ? Juk per paskutinius ke-’ 
Jis mėnesius jis šlykščiausiu 
budu niekino parlamentą, išva
dindamas jo atstovus visokiais 
negražiais vardais.

Nežiūrint į tai, kad jis yra 
.didelis karštgalvis, jis, sako 
Gano Sforzą, visgi turi daugiau 
senso, negu kiti Europos dikta
toriui. Parlamentas jam pir
miausiai reikalingas tam, kad 
jis galėtų ant jo suversti visus 
Lenkijos nepasisekimus.

Pilsudskiui galima primesti 
daug visokių dalykų. Bet jo' 
gal didžiausias nusikaltimas 
yra sukūrimas koridoriaus tarp 
Rusijos ir bandymas sulenkiu- 

;ti ukrainiečius, 
priskaitoma iki 
nų. Tautinis 
ukrainiečių yra
Jų neįstengė surusinti caro val
džia, nepasiseks 
kiui jų sulenkinti. <

Lenkija gali lengvai išspręs
ti žydų klausimų, jeigu ji tik 
parodys kiek daugiau toleran-' 

;cijos. Su vokiečiais nesusipra
timai laikui bėgant irgi galės 
būti išlyginti, jeigu tik toj 
Kryptyj bus daromos pastan
gos. Tačiau pavergimas ukrai
niečių visuomet pasiliks rimta 
ir paini problema.

Diktatoriai visuomet siekiasi 
prie garbės. Jiq mano, kad tai 
geli pateisinti visokius užka
riavimus. Bet tai yra didžiau
sia klaida. Čaristipė Rusija, 
nežiūrint į sųvo jėgų, negalėjo 
surusinti

marek, nežiūrint į savo genia- 
lišįumą, neįstengė sugermani- 
zuotį lenkų.

Yra tiesiog istorijos ironija, 
kad dabar lenkai eina tais pat 
keliais, kuriais ėjo rusai be vo
kiečiai. Per ilgus metus' len
kai buvo pavergti. Bet vos 
spėjo pasiliuosuoti, Jkaip tuoj 
pasiryžo uždėti savo leteną ant 
ukrainiečių ir kitų tautinių 
mažumų. Tokia politika nepri-. 
vedė prie nieko gero praeityj. 
Nieko gero iš jos negalima ti
kėtis ir ateityj.

Kalbant apie diktatorius, pra
vartu bus pabrėžti dar ir tas ... ____
faktas, jog jie visuomet prieš nentų.—K. A.

opozicijų naudoja smurto žy
gius. Ir juo diktatūra jau
čiai silpnesne, tuo ji yra žiau
resnė, tuo ji labiau terorizuoja 
gyventojus. žiaurumas yra 
ženklas silpnumo. Tvirta val
džia smurto žygių nenaudoja, 
kadangi opozicija jai paprastai 
nėra pavojinga. Iš to galima 
spręsti ir apie Pilsudskį: rin
kimams besiartinant jis stvė
rėsi smurto žygių, kadangi jau
čia savo silpnumą. Jei rinki
mai nebūtų varžomi, tai 
sudskis neturėtų jokios 
gos: į parlamentą vėl butų 
vesta didelė dauguma jq

Pil-
pro- 
pra- 
opo-

Vertė J. Prontkui !E. T. A. H o f!man

Velnio Eliksyras |

Aš pabūgau

matyti, be to jis dingo ant vi
suomet 1”

Niekam nepasakiau, ką tada 
patyriau, tik Hermogenui vie
nų kartą tariau: Klausyk! Mo
tina kalba ne su velniu, o su 
vienu gražiu vyru, bet tai yra 
tik paveikslas ir iššoka iš sie
nos tik, kai motina jį šaukia. 
Hermogenas žiurėjo stačiai 
prieš save ir sumurmėjo: “Pet
ras sakė, kad velnias gali išro
dyt!, kaip tik, jis nori, bet mo
tinai jis tačiau nieko nedaro.” 
— Mane apėmė siaubas, ir aš 
verkdama prašiau Hermogeno 
niekuomet nebekalbėti apie vel
nių.

Persikėlėm į sostinę, paveiks
las pranyko iš mano atminties 
ir nebeatgijo net tuomet, kai 
gerajai motinai mirus mes vėl 
sugrįžome prie žemės. Dvaro 
fligelis, kuriame buvo tas mo
linasis kabinetas, pasiliko ne
apgyventas; tai buvo mano 
motinos kambariai, kurių tė
vas negalėjo aplankyti, nenorė
damas sukelti savy skaudžių 
atsiminimų. Namų remontas 
paguliau privertė atidaryti ir 
šiuos kambarius; įėjau į moli
nąjį kabinetų lygiai tuo metu, 
kai darbininkai grindis plėšė. 
Vienam darbininkui pakėlus vi
dury kambario vienų lentų, už 
sienos sušlamėjo, siena persis
kyrė ir pasirodė augumo di
dumo nežinomojo paveikslas. 
Grindyse surado plunksnų, ku
ri paspausta, užvedė už sienos 
įtaisytų mašinų, o toji prastu
me vienų plačių lentų, kokio
mis sienos buvo išmuštos. * Gy
vai atsiminiau aną akies mirks
nį iš savo kūdikystės dienų, 
mano akyse vėl atsistojo moti
na, aš verkiau karštas ašaras, 
•tačiau negalėjau atitraukti 
žvilksnio nuo to puikaus, neži
nomojo vyro, kurs i mane žiu
rėjo savo gyvomis spinduliuo
jančiomis akimis.

Turbut tuojau buvo praneš
ta mano tėvui apie įvyki, nes 
jis bematant įėjo. Aš tebesto
vėjau prieš paveikslų. Vos tik 
žvilgterėjęs į jį jis persigandęs ' 
sustojo ir dusliai pats į save 
numarmėjo: Francesko, Fran- 
cesko! Tuojau po to jis atsisu
ko į darbininkus ir stipriu bal
su įsake: “Tuojau išlaužti tą 
paveikslų iš sienos, suvynioti jį 
ir perduoti Reinholdui.”

Man rodėsi, kad aš to 
žaus, puikaus vyro, kurs 
stebuklingose apdaruose
lyg koks aukštas kunigaikštis 
atrodė, niekuomet nebepamaty
siu, ir vis dėlto kokia tai ne
nugalima baimė sulaikė mane 
prašyti tėvo, nesunaikinti to 
paveikslo. Bet po kelių dienų 
vėl be pėdsakų pranyko many 
įspūdis, kokį į mane buvo pa
daręs įvykis su paveikslu. .

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Turiu sugrįžti į savo anksty

bos jaunystės dienas, . idant 
galėčiau visa papasakoti, nes( 
jau tuomet many buvo pasodin
tas diegas, kurs visą laiką taip 
nesveikai šaknijosi.

Turėjau apie tris keturis 
metus amžiaus. Gražiausiuoju 
pavasario metu žaidžiau su 
Hermogenu musų dvaro sodne. 
.Skynėme visokias gėles. Her
mogenas, šiaip niekuomet to 
nemėgdavęs, pynė man vaini
kus, kuriais aš visaip puošiaus. 
Dabar eikim pas motiną, ta
riau, visa gėlėmis nusisvarsčiu- 
si. Bet Hermogenas netikėtai 
pašoko ir pasakė tokiu lauki
niu balsu: Pasitikim čionai, 
mažvaike! Motina yra molina
jam kabinete ir kalbasi su vel
niu ! — *

Aš neturėjau supratimo, ką 
jis tuo nori pasakyti, vis dėlto 
iš išgąsčio pastyrau ir paga
liau paleidau griaudžiai verkti. 
“Kvaila sesuo, ko staugi, sušu
ko Hermogenas: motina kas, 
dieną kalbasi su velniu, jis jai 
nieko nedaro!
Hermogeno, kad jis taip rūs
čiai žiurėjo, taip nejaukiai kal
bėjo, ir nutilau. Motina tuo
met jau buvo labai sargalota, 
dažnai ją traukydavo mėšlun
giai, jr ji stačiai apmirdavo. 
Mus, mane ir Hermogeną tada 
išvesdavo lauk. Aš neperstoda
vau raudoti, bet Hermogenas 
sakydavo tokiu dusliu balsu 
pats į save: “Tai velnias su ja 
padarė!”

Tokiu budu mano kūdikiškoj 
vaizduotėj kilo mintis, kad mo
tina bendrauja su piktu, bai
siu vaiduokliu, nes kitaip aš 
sau negalėjau velnio persista- 
tyti, kadangi tuomet bažnyčios 
mokslo dar nepažinojau. Vi<?nų 
dieną mane paliko visai vieną, 
aš labai bijojau, ir pasijutusi 
esanti molinajame kabinete, 
kur anot Hermogeno tvirtini
mų motina su velniu kalbasi, 
iš išgąsčio nebepajėgiau nei 
bėgti. Durys atsidarė, įėjo mir
tinai išblyškusi motina ir su
stojo prieš tuščią sieną. Ji su
šuko dusliu, pilnu gilaus skun
do balsu: Francesko! Frances
ko! Už sienos sušlamėjo ir su- 
ikrutėjo, siena persiskyrė ir pa
sirodė augumo didumo labai 
gražaus, fioletniiu apsiaustu 
stebėtinai apsivilkusio vyro pa
veikslas. Paveikslas, to vyro 
veidas, padarė j mane neapsa
komo įspūdžio, aš sukrykšta
vau iš džiaugsmo; motina at- 

nei Pilsuds-fsigręžus pamatė .mane ir ne
ramiai paklausė: Ko čia ieškai, 
Aurelija ?
vedė?’ — Motina, visuomet to- 
!kia švelni ir gera, dabar buvo 
•tokia supykusi, kokios dar ne
buvau mačiusi. Man pasirodė, 
kad aš esu tąm kalta. “Ak, 
suaiksėjaų karčiai pradėjusi 
verkti, mane čia vieną paliko, 
aš nenorėjau čia būti.”

Bet pastebėjusi, kad paveiks
las dingo, sušukau: ak, tas 
gražus paveikslas, kur yra tas 
gražus paveikslas! — Motina 
pakėlė mane, bučiavo ir myla
vo mape ir tarė: “Tu esi ma
no geras, mielas kūdikis, bet 
šio paveikslo niekas neprivalo

kurių Lenkijoj 
keturių milio- 

judėjimas tarp 
labai stiprus,

ukrainiečių; Bis

kas čia tave at-

gra- 
savo 
man

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

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Ncdčldicniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Ne visi vagys “dželtel 
monai”

Nepagauti vagys apvogė 5300 
South Hermitage avenue Ful- 
ton mokyklą, kur ką tik vaka
rykščiai Vaikų Pagalbas Drau
gija buvo atgabenusi daug dra
bužių, avalynių ir maisto bied- 
niems moksleiviams. Spėjama, 
kad vagys buvo jau'ni vaikė
zai iš artimos apylinkės.

se: Cicero, Berwyn, Forest Park 
ir Stickney.

Ateinantį pirmadienį, lapkri
čio 17 d- bedarbiai bus regis
truojami Calumet City miesto 
salėj (city^ hall). Registracija 
tęsis visą dieną. /

Blue Island, Phoenix ir Har- 
vard registracija jau eina da
bar.

Pačiame Chicagos mieste re
gistracija. tęsiasi ligi šio penk
tadienio, lapkričio 14 d. Jonės 
mokykloj, Harrison Street ir 
Plymouth court; švietimo tary
bos name, 460 South State st. 
ir Steuben kliube, 188 West 
Randolph st.

labai sumažėjusio lankytojų 
skaičiaus, kad išvengus nuosto
lių, sekmadienių pavakariais 
operos vaidinimų nebebus.

Kurie turi tikietus ar kupo
nus tokiems vaidinimams, ga
lės gauti kitas dienas, arba per
keisti pirkdami kuponų knyge
les arba atsiimti pinigus.

Nors sekmadienių matinee’s 
sumažėjo, bet šeštadienių pava
kariais žymiai yra padidėję, 
taip kad norintieji pavakariais, 
laisviau ir pigiau, gali visuo
met pasinaudoti proga.

and I’m 
members

Kiek milijonų turi
McCormick

Stanley McCormick, chicagie- 
tis, kurs 1906 metais buvęs dar 
visai “incompetent”, dabar tu
rįs gryno estate turto nuo 25 
ligi 30 milijonų dolerių. Jis 
turi daugiausia Šerų Interna
tional Hanvester Co., U. S. 
^teel Corporation ir kt.

Advokatai, veskite savo 
sekretores!

“Veskite savo sekretores”, 
tokį atsakymą davė Dr. Ed- 
ward Lymau Cornell, iš North- 
western universiteto adrese 
“Kaip pasirinkti žmoną?” prieš 
teisių studentų susirinkimą.

“Dėlto reikia, kad pasirink
tumėte sekretores iš ankšto su 
tikslu paruošti sau gyvenimo 
partnerę, ir atkreipkite dėmesį 
i šias kvalifikacijas:

1. Sveikata.—Neveskite mer
gaitės, kuri negali perbėgti 100 
yardų laike 13 sekundų. Daug 
greitesne kaikuriais atvejais 
yra nepageidaujama. Daug lė
tesnė reiškia, kad sveikata nė
ra tvirta.

2. Pavydumas. — Profesijos 
vyras negali verstis su pavy
dulinga sekretore ar žmona.

3. Darbštumas. — Kaip ir 
daktarai, daugelis jaunų advo- 
.katų pradžioj yra be cento ir 
negali išlaikyti ekspensingos 
žmonos.

1. Edukacija. —Kolegijos lai
psnis i’eikalingas.

5. —Socialis išlavinimas. — 
Taktas, geras skonis rūbuose ir 
namų tvarkyme ir sugebėjimas 
užimti, yra pamatiniai ivikala- 
vimai.

6. Biznio išlavinimas. — Tai 
yra pamatinė sąlyga, kadangi 
dauguma profesionalų yra blo-1 
gi knygvedžiai.

7. Vaikai. — .Ji 
buti vaikų motina, 
kraštas nukentės 
geresnių tėvų.

8. Namų sekrelorystū. — Ji 
turi norėti ir sugebėti? buti na
mų sekretorė, kadangi profe
sionalo žmonai tenka turėti 
daug reikalų su publika.

9. Darbo laisve. —Ji turi ne
trukdyti vyrą lankyti mitingus 
ir konferencijas

10. Gražumas, 
ganėtinai graži 
karnai “smart“ 
išvaizda.

“flerą išvaizdą pastačiau pas
kutinėj vietoj, dėlto, kad ta 
ypatybė renkant žmoną klai
dingu budu yra statoma pirmoj 
vietoj ir yra dažniausia vienin
telė ypatybė vedant. Dauge
lis vedasi labai mažai galvoda
mi. Instinktas nėra geriausias 
kelrodys pasirenkant žmoną. 
Civilizuotos rasės pametė daug 
savo instinktų dėl nevartojimo. 
Dėlto nesivaduokite instinktais, 
r Įeito kad jus juos esate 
tę”, baigė profesorius.

turi norėti 
neš kitaip 
netenkant

visokiu laiku.
Ji turi būti 

ir buti pakan- 
palaikyti gerą

pame-

Majoro žvaigždė prade 
da temti?

The English Column
' - -------------------

me lašt Friday at the Lith- 
uanian Auditorium 
quite sure that the
of the Marquette Maroons and
Universal who attended are 
likewise most grateul.

Mr. Budrik has shown him- 
self to be an enterprising 
business man and has repeated- 
ly) spught to gain the good will 
of the people by turning bacfc 
some of his profits in tMe forui 
of radio concerts etc. The gaja 
party gyven lašt Friday mušt 
have madq quite a dent in the 
pocketbook. Refreshments, con- 
tinious dancing, entertainėrs, 
flowers, ali gratis to his guests

enabled Mike Josavitas, the 
master of ceremonies to keep 
everybody in high spirits all 
evening.

Little birdie told me:
Arin Alexander of Universal 

is now a reporter for E. H. S.
J. Kaulas isn’t behaving him- 

self. (
Some of the Burnside girlš 

moved, so as to be near 
Maroons. Regards to 
Church boys. —Royce.

JeLnori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

the 
the

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS 

DR. M. T. STRIKOL 
LIETUVIS 

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

Senas ofisas toj pčioj vii 
So. Ashland Ane. Valandos: 
8 vakare.
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

įčioj vietoj: 4601 
__J__j nuo 6 iki 

T<4« Boulevard 7820. Rez.

Kur dar galima 
gistruoti

UZS1

Bedarbiai, kurie nespėjo už
siregistruoti pereitą šeštadienį, 
turi dar progos tai padaryti 
šiomis dienomis šiose vietose:

eio 15 d. bus registruojami be
darbiai šiuose mokyklų namuo*

Ivan us Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette

S. L. A. Topics

pa- 
pri- 
visi 
rei-

dalykas, reikią tik 
chicagiečius, kad 
labai daug pirkti, 
ir ‘nereikalingų dalykų,

Majoras Thompson (Big Kili) 
dar tebegulėdamas ligoninėj bu
vo suplanavęs puikų sapną, kaip 
Chicagoj “prosperity” sugrąžin
ti. Sulig -jo sapno tai labai 
prastas 
kalbėti 
pradėtų 
kalingų
ir vėl busią geri laikai, ir be
darbiai išnyksią.

Vakar Chicagos miesto biznie
riai, taip sakant, primynę 
Thompsono planą, duodami su
prasti, kad negalima veisti ligo
nį pradėti šokti, kai jis nebe- 
pasijudina.

Negana to, Col. Randolph, 
Chicago Assn- of Commerce pir
mininkas ir “šeškomo*’ kovai 
su kriminalu šulas paskelbė rei
kalą jėškoti naujo majoro, kurs 
turėtų po šimtą procentų viso
kių gerų kvalifikacijų.

Graboriai

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIA LIETUVIS 

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

bų išditbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Carini ^174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Akiu Gydytojai

Ofiso Telefonai Virglnla 0030 
Bes. Tel. Ven Buren B858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North Slde 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

Rūta apskųsta už “kid 
napinimą”

George L. Cole, invcstigato- 
rius nuo senatoriaus Nye ap
skundė ponią Buth McCormick 
ant $25,000 už tai, kad ji bu
vusi jį “pakidnapinusi” ir išlai
kiusi uždarytą savo kokioj ten 
kotagėj. Mat, Cole buvo siųstas 
ištirti ponios McCormick lėšų 
šaltinius, tai ji norėjtisi jį prie
varta priversti kad prieš ją ne-

Since the vario u s Junior Į)i- 
visions of the SLA. are so re- 
luctant to commit to print their 
exploits, I shall endeavour, oc- 
casionally, to comment on their 
deeds and misdeeds in this 
column. This column will be a 
sort of supplement to our own 
“Marųuette iMurmurs”. I may
arouse some emnity' among the 
Universal and Burrts’ide chibs 
būt what can they do about it? 
Sue me? Messers. Kaulas and 
Church would be vvasting ,their 
time. They mighb garnish the 
stupendous sum on deposit at 
the Universal State* Bank. They 
might.

I wish to personally thank 
Mr. F. Sudrik and Mike Josa- 
vitas (the people’s choice) for 
the pleasant evening afforded

Telefonas Yards 1138 \

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH 
LIETUVIS AK 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland ' Avė.

Phone Boulevard 7589

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

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. Ą. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojai ir Chirurgai

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Hahted St., 'Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

4712
Ofiso

Residence Pbone Hemlock 7691

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Oearborn St., Room 11H 

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. kiekvienų 

vakarų, išskyrus k'tvergų. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

nuo

Vidikas- 
Lulėvičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Hafcted St. 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos:
8 iki 2 po pie

tų if nuo 6 iki 
9 vai. vakare 
(

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

2314

1439

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Jei abejoji apie savo 'akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė i naujų vietų po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Bankų 

skersai gatvės nuo 
Peoples Bankų 

arti Ashland Avė.

——<O

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph I 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai 
3241 S'. Halsted St. td. Victory I 

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

•831 
vak. 
D563

Kultūros Kertelė Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
trcatment ir mag
netu blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physięal Therapy & Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Opera panaikino Sun 
day Matinee’s

Chicago Civic Opera Com- 
pany direkcija skelbia, kad dėl

JULIJONA BUNORIENĖ 
po tėvais Jučaitė 

Persiskyrė su šiuo 
lapkričio 12 dieną. 3 valandą ry
te. 1930 m., 
amžiaus, gimus Šiaulių 
apskr. 
metų, 
me vyrą Antaną, seserį Stefaniją, 
švogerį Joną Bartkų ir gimines, 
o Lietuvoj dvi seseris — Stanis
lavą ir Zofiją, du brolius — Ju
lijoną ir Juozapą, 
votas randasi 7141 
Street.

Laidotuvės įvyks 
kričio I 5 dieną. 8 
namų į Gimimo Panelės Šv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos 
sielų, o iš 
Kazimiero 

Visi a.
giminės, 
esat nuoširdžiai 
vauti laidotuvėse ir 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimų.

Nuliūdę liekame.

Vyras, Sesuo, Šliogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1

pasauliu

sulaukus 34 metų 
mieste if

Amerikoj išgyveno 16
Paliko dideliame nuliudi-

9252

P r i < 
duodu 
electric

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame re i 
kale visuomet esti »ųži- 
ningas ir nebrangias to
dėl, kad neturime iš' 
laidų užlaikymui »ky- < 
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic, 
Koplyčia dykai

710 West 18th- Street
Canal 3161

STANISLOVAS UINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 9 dieną, 7:00 valandų 
vakare, 1930 m., sulaukęs 42 m. 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Skaudvilės valse., Šiurpiskių kai
mo. Paliko dideliame nubudi
me moterį Agotų, dvi dukteris — 
Adeliffe 1 1 m., Gencvieve 6 m., 
brolį Joną ir gimines. Lietuvoj 
motiną Marijonų ir seserį Marijo
nų. Kūnas pašarvotas randasi 
3622 Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
lapkričio 14 dienų, 9:30 vai. ry
te iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Uinskio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
kutinį patarnavimų ir 
nimų.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Dukterys, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. Mažeika, Tel. Yards 1138

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Sį4etuviai Gydytojai

. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgais 

3147 So. Halsted Street 
Tel. Calumet 3294

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 233( 
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

Pbone Franklip 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vakarais nuo 6 iki 9 V)l.

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St

r, ii "wnQ ir»i " '■
Hl‘ •" '

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki

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

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

M.

Tel.

3 valJl kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 E. 107th St.
kampas Michigan Avė.

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

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti.

ryte iš

dalyvauti 
jam pas- 
atsisvciki-

Kūnas pašar-
S. Rockwell

subatoj, lap- 
va

pamaldos už velionio 
ten bus nulydėta į šv. 
kapines.
a. Julijonos Bunorienės 
draugai ir pažįstami 

kviečiami daly- 
suteikti jai

WISSIG
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimų, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgydė 
tuksiančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryt* iki l vaL- ir ouo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 V* 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš

1646 W. 46th St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

ir

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Rez. 6600 South Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
--------------------------- i ■ ■■ i —t

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Robin 1502 

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

Qfiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 South Halsted SL

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai, 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vSkaro. Nedėk nuo 10 iki 12 ▼. dienų 

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600 
------------ o------------

Simpatiškas 
Mandagus - 
Geresnis ir j 
gesnis už 1 
tų patarnavi-; 
mas

J. F. Eudeikis Komp 
7 PAGRABŲ VEDĖJAI ’

Didysis Ofisas: ! '
4G05-07 S. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 įr 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburii Avė. Tel. Blvd. 3201

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

Kampas North Avė. ir Dameh Avė. 
Va!.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Brunswick 4983 
'Namų telefonai Bransvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Residence Phone Raverfsvvood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
2700 Devon Avė., Rogers Park 3320

"Valandos'.
10-12 A. Mo 2-5 ir 7-9 P. M.

Nedėlioms sulig sutarties.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
*4uo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet.

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

—K---------------------------------I--------------------------------------------------------

Rezidencija Tel. Llklway 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vak vak., Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

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

Tel. Prospect 3525
— p

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje
Room 2414

One North La Šalie Bldg.
One North La Saite St.

(Cor. La Šalie and Madison Sts.)
Ofiso Tel. State 2704; 4412

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Tel. Boulevard 9320

Dr. Michael S. Korba
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Ray. Labaratorijos

5101 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė, 
Td Boulevard 2800

Kez. 6515 So. Rockvveli SL
Td. Republic 9723
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BEDARBIAMS 
PAGALBA

Kasdien nuo 9 vai. ligi 12 
vai. ryto 

(Vėliau prašoma neateiti, nes 
neatlieka laiko)

BEDARBIŲ ŠELPIMO 
FONDAS

šiandie kasoje yra ....... $46.21
Aukavo F. Zavist ........... 1.00
J. Mickus'.......................... 5.00
Ant. Stankus ..................  5.00

Viso yra $57.21

PRANEŠIMAS PAGALBOS 
REIKALINGIEMS BEDAR

BIAMS
Tie, kuriems būtinai reika

lingi drabužiai ir avalynės, ga
li kreiptis į “Naujienų” Bedar- 
I ių šelpimo Skyrių kasdien, iš
skyrus šventadienius, nuo 9 vai. 
ryto ligi 12 vai. dienos, ne vė
liau.

Dar labai reikalinga didesnės 
mieros (saizo) drabužių nuo 40 
ligi 46, vyriškų siutų, ypatin
gai kelinių, apsiaustų ir apati
nių rūbų, nes vis dar daug be
darbių atsiranda, kurie neturi 
kuo apsivilkti išeidami darbo
.ieškoti.

Paukščių Narveliai 
ir Standos, pilnai 
Kelių skirtingų 
spalvų, šimtai pa
sirinkimui. Regu- 
liarės $4 vertės

$1.98

Courtesy PetShop
228 W. Madison St 

TEL. RANDOLPH 1118 
Žiūrėkite tikro adreso.

“Chicagos Žymiausia Paukščių Sankrova”. 
Būname ore iš JJD stoties 9:10 A. M.

3 DIENŲ IŠPARDAVIMAS '

KETVERGE. PĖNYČIOJ, 
SUBATOJ

TIKROS HARTZ KALNŲ 
PATINĖLIAI 
KANARKOS

Importuotos Hartz Kalnų patinėliai Kanarkos pil
no skaistumo plunksnomis. Kiekvienas paukštis 
yra išlavintas giesmininkas ir musų garantuotas, 
šie paukščiai yra dvigubai daugiau verti už mu
sų kainų. Ateikite pasiklausykite jų čiulbėjimo, 
visi paukščiai išstatyti parodai.

30 dienų raštiška giedojimo garantija.
Didelė atida atkreipiama užsakymams per paštų.

ŠVIEŽIOS DRESSED FANCY STEWING
CHICKENS (vištos) .......,................ IŽ^C
Šviežia liesi Pork Roast..................   12‘-C
Minkšta sultinga Pot Roast.............  1 2'^'C
Liesi Pork Loins..........................17‘Ac
Minkštas sultingas Round Steak .... 19'/-C 
No. 1 Frankfurtts, 2 svarai už ..........  25c
Country Style Bacon (lašiniai) .... 14'/-C
Šviežia “stew” aviena .......  5’/2c

3631 So. Halsted Street
•' /t k

Bridgeporto P. L. Draugy
stės puikus vakaras įvyks ne- 
dėlioj, lapkričio 16 d., 6:30 vai- 
vakaro Lietuvių Auditorijoj. 
Bus koncertas, vaidinimai ir šo
kiai. Kas nepaprasčiausia tai 
kad dar nebuvo tokio vakaro 
per 24 metus, koks įvyks lap
kričio 16 fa. Pamatysim ko ne
matę, išgirsim ko negirdėję.

P. K. Sabonis suloš “Adomas 
ir Jėva”, bus dubdamos na-

Kaz. Daujotas šiandien dova
nojo ir pristatė apie 100 sva
rų mėsos, ciikraus ir dar prie
dams rūbų, suvariusiems be
darbiams Įteikti.

Mr. Karpius aukavo bedar
biams valgių ir drabužių.

B. Smalelis, dovanojo drabu
žiu, s

AUKAVO DRABUŽIAIS IR 
MAISTU

Antanas Stankus, aukavo 
maisto bedarbių šeimynoms: 
100 svarų miltų, 20 svarų 
craekers, 8 sv. lašinių, 6 sv. ka
vos, kiaušinių ir sviesto.

P. A. Stankus yra jau ir 
pirmiau daug pasidarbavęs be
darbių labui; jam tariama di
delė padėka. Dalis maisto jau 
padalinta reikalingiems.

Mrs. Marijona Zalatorienė, 
davė vyriškų apsiaustų ir ba
tų ir mergaitei rūbų. Atvežė 
Mr. švelnys.

Kazys Bartkus davė vyriškų 
apsiaustų ir moteriškų rūbų. 
Atvežė Mr. Švelnys.

Antanas Trust, aukavo 5 sv. 
frankfurts. Padalinta 3 šeimy
noms.

Mr. Kavaliauskas, aukavo 10 
kepalų duonos. Padalinta bėd. 
šeimynoms.

Jonas Milius, aukavo vyrams 
ir moterims rūbų ir avalynių.

Mr. E. Čepulis, aukavo mai
sto bedarbio 'Raibio šeimynai. 
Maisto išteks gerai savaitei.

Frank Tubles, aukavo drabu
žių ir skrybėlių, taip gi $1.00 
į Fondą.

George Skoby, aukavo j Fon
dą $2.00. Antanas Pašilis, au
kavo ir atvežė didelį glėbį vy
riškų ir moteriškų drabužių-

Peter Boyle, Cary, III., pri
imtų per žiemą ne jauną mo
terį; duotų pragyvenimų ir pri
mokėtų po $15-$20 mėnesiui už 
nedaug darbo. Sako, darbinin
kė jiems nėra reikalinga, tik 
priimtų tikrai pagalbos reika
lingų.

C. P. Suromskis pranešė, kad 
jis apsiima duoti butą veltui 
gyventi tokiai bedarbių šeimy
nai, kuri arba nebeturi kur gy
venti arba dėl nebeišgalėjimo 
užsimokėti,»yra pavojui netek
ti pastogės.

DUOTA DRABUŽIŲ ŠIEMS 
PAVIENIAMS ARBA 

ŠEIMYNOMS:
Eddie Čeponis, A. Vaitkėnas, 

Antanas Rentauskas, Povilas 
Basčius, Peter Show, August 
Chiplis, B. Mantikas, Stanislo
vas Sedževičia, Walter Juknius, 
Pranas iRaulukaitis, Stan. žič- 
kus, Tony Jucius, Peter Daukša 
ir sūnus,\ Barbora Dominas.

S- Jarevičiui duota maisto, 
kuri dovanojo p. Stankus.

Stella Kegan su vaikais duo
ta maisto produktų.

N. Zareckui' duota dalis mai
sto, kurio atvežė p. A. Stan
kus.

Adv. Olis Namie
Adv. Olis irgi jau namie, pa

grįžęs _ iš SLA. Pild. Tarybos 
ir komisijų suvažiavimo. Pa
keliui iš New Yorko jisai buvo 
sustojęs su Iždininku p. K. Ču- 
giu Pittsburgh’e, perkelti SLA. 
bond’us, kurie ten padėti, pa
togesnei! vieton.

P-as Olis, kaipo Finansų Ko
misijos pirmininkas, yra dau- 

giausia pasidarbavęs tam, kad 
butų ištirta Devenio-Užunario 
paskolos neaiškumai. 

I ______ _____ 5

' zRoseland
Daug susižeidimų

Pereitą savaitę, automobilius 
sužeidė Jurgį NorVą, kuris da
bar randasi Boseland Commu- 
nity ligoninėj. Pirmadienį nu
ėjau aplankyti J. Narva, ra
dau ir daugiau lietuvių gulin
čių tam pačiam kambary taip
gi sužeistus, būtent K. Barisę, 
kuris sužeistas automobiliu va
žiuojant skersai C. and E. I. 
gelžkelį; traukinis užbėgo ant 
jo automobilio ir skaudžiai su
žeidė; Lastauskutis, 14 metų 
jaunuolis, kuris lošdamas foot 
jolų nusilaužė J<oją. Visi virš 
paminėti ligoniai guli 306 kam
bary. ' N.

Mirė Antanas Kar
delis

Vakar ryte St. Paul ligoni
nėj pasimirė nuo žaizdų Anta
nas Kąrdelis', 26 m., nevedęs, 
gyvenęs prie. 4858 S. Went- 
worth Avė.

Užvakar vakare, gryštant iš 
darbo, netoli namų, j j užgavo 
ir suvažinėjo automobilius ar 
kokis kitas vežimas. Nuvežtas 
ligoninėn neužilgo ten pasimi
rė. Ligoninėj šiandie, 10 vai. 
ryte, bus koronerio tyrinėji
mas. Policija tuo tarpu ieško
nelaimes kaltininkų ir liudinin
kų.

Laidotuvėms patarnaus p. 
Endeikis. Apie jas bus praneš
ta vėliau.

Bridgeport
Palaimintos Lietuvos Draugys

tės vakaras

NAUJIENOS, Chicago, III.

J. SARSEVIČIUS
Jurgio (jaunikio) rolėj, opere

tėj “Paulina”

Chicagiečiai jąu išilgo Jono 
Sarsevičiaus, mat, tūlas laikas 
jau nesigirdėjo jo dainuojant 
scenoje.

Bet palauksim lapkričio 23 d.; 
jis dainuos ir loš operetėje 
“PajUlina”, kurių stato scenoje 
Chicagos Lietuvių Choras Pir
myn, Bohemian American sve
tainėj, 1436 W. 18th St.

riams dovanos, ktirie nesirgo 
per 10 ir per 20 metų. Bus 
priimama nauji nariai nuo 16 
ligi 40 metų amžiaus be įsto- 
j imo mokesnio.

Kurie nepriklausote prie Pa
laimintos Lietuvos Draugystės, 
atsilankykite į minimą vakarą 
ir išpildykite draugijos aplika- 
cijas, bukite ri.aria.isu nepraleis
kite tokios progos.

Kas pirks tikintus iš kalno 
turės progos laimėti 3 dova
nas: Laikrodėlį vertė $20-00; 
floor tampą vertą $10.00; ra
šomą plunksną vertą $7.00. Bu
kite visi! . Pa-tis.

Birutės Choras dai
nuoja per radio

Ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 16 d. nuo 1 ligi 2 valan
dų popiet Juozo Sudriko duo
damoj Lietuvių Radio Valan
doj per WCFL stotį dalyvauja 
visas Birutės Choras skaičiuj 
45 žmonių, kurs, vadovaujant 
p. Mikui Jozavitui išpildys ke
letą rinktinių lietuviškų dainų.

Tai yra geras darbas iš abie
jų pusių, kaip Birutės taip p. 
Budrike. Birutė planingai sie
kia suteikti kuo|)lačiausiai liet 
tuvių audiencijai malonių mu
zikos n\eno momentų- P. Bud- 
rikas, ačiū jo radio valandoms, 
teikia progos tūkstančiams lie
tuvių iš namų kojos nekeliant 
gėrėtis savaja daina.

Kadangi pats Birutės vedė
jas p. Jozavitas musų radio 
klausytojams yra jau visuose 
namuose mylimas ir laikomas 
saviškis, reikia tikėti ir laukt 
ti, kad jis ir Birutę padarys 
visų lietuviškų namų laukiama 
viešnia, sielų ramintoja. Tai vis 
tik yra maloni naujiena, kad 
kiekvienas radio turintis, per 
radio bangas gali turėti savo 
namuose visą Birutę.

* Ps.

Janitorių Bankietas
Subatos vakare, lapkričio 8 

d.,ant viršaus Universal State 
Bank, Lietuvių Amerikos Jani
torių Kliubas įtaikė savo vaka
rienę. Vakarienė buvo tikrai 
lietuviška ir turiu pasakyti, kad 
daug geresnė, negu amerikiečių 
testimonial banketai po di
džiuosius vidurmiėsčio viešbu
čius.

P-as F. Račkauskas užkvietė 
mane, kaipo elektrišinių, ir pa
rodė kaip janitoriai laiko savo 
balius. Ir aš ir mano moteris 
daugiau jautėmės esą tarpe lie
tuviškų milionierių, negu lietu
vių janitorių, nes dauguma tu
ri didžių apartment namų 
Wbodlawn district ir kitur.

Vakarienėj dalyvavo irgi p.
' si

•i

Elias, prezidentas Universal 
State bank, kuris trumpoj kal
boj nupiešė svarbą. Lietuvių 
Janitorių Susivienijimo, ir ko
vojimą geresnių išlygų iš vie
tinės unijos, ir viens kitam pa
galbos ligoj, bedarbėj, ir kituo
se reikaluose.

Matyt Kliubas turi gana 
daug narių, nes vakarienėj da
lyvavo tiek kiek svetainėj tilpo. 
Patartina visus lietuvius jani- 
torius prisirašyti prie viršmi- 
nėto kliubo, nes tik vienas do
leris įstojimas ir dvidešimt 
penki centai mėnesinių.

—Justice.

Kensington
Ateinantį penktadienį papra

stoje svetainėje įvyks Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo susirin
kimas. Kiekvieno nario, nares 
pareiga atsilankyti.*

“Skariadniąją Polą” iš- 
mufavo vietos x gyventojai. 
Ji tiek čia buvo insi- 
priklinusi, kad jos niekas ne
apkentė, išimant tik Juozą. Ir 
kas gali ją apkęsti, kuri laksto 
naktimis it šikšnosparnC. Pa
tenkinta paliko Paulina, kad 
Pola apleido Kensingtoną. Tur 
būt daugiausiai Paulina ir nu
kentėjo nuo/Polos. Iš jos prie
žasties Paulinai teko būtį li
goti būtyje dėl kojos, rodos, jau 
praėjo ponus mėnesių; bet dar 
koja visai nepasveiko, ir vargu 
kada pasveiks’. Nežinia, Juozas 
ar drignių buvo užduotas, kad 
nežinojo ką darąs. Po laikui 
pats susipranta, kad negerai 
daręs, kad savo draugę turėjo 
i nelaimę Įvaryti. Abiem buvo 
iš to išktisžiai, bet Paulina ir 
skausmą kentėjo. Juozas nema

tydamas Polos, kol nusiramino 
lakstydavo kaip tas teliokas. 
Dabar jis visiškai nusiramino, 
suėjęs’ su draugais, pats prisi
pažįsta, kad galėję būti, kad 
Pola jį buvo apdavusi. Kitiems 
yra pamoka, kad apsisaugotų, 
kad panašios Polos neapduotų.

■
Ir rtiunšainierkos susirūpino 

nedarbu. Mat, ir joms bėda, 
kad negali šiuo laiku parduoti 
karštosios. Virti dar tebever
da kelios komutės naminę, bet 
parduot negali. Prisieina joms 
pačioihs išgerti. Mačiau kelias 
kūmutes einant gatve, taip nu
sipenėjusios nuo naminės, kad 
vos ir paeina. Bet policistai 
neima jas, nežinia ar vietos ne
turi šteišine. Kūmutės ir ta- 
vorščiai tiek rūpinasi bedar
biais, kol turi iš jų naudos. Jie 
kviečia i savo susirinkimus, 
kad iškaulyti pinigų. Tavorš- 
čių brolių yra nemažai, jie tu
ri savo ir bažnyčią, bet kažin 

"pranešimai
Chicagos Lietuvių Choro "Pirmyn” 

rengiamam vakarui, kuris atsibus lap
kričio 23 d., Bohemian American Hali, 
Tikietus galima gaut nusipirkt iš kalno: 
“Naujienose”, 1739 S. Halsted St., 
Knygynas Lietuva, 3210 S. Halsted St. 
ir pas visus choro narius. Komitetas.

"Birutės” Choro pamokos įvyksta kas 
ketvergo vakarą, lygiai 8 vai., Gage 
Parko svet. Visi choro dalyviai ir nau
ji, mylinti dainą ir norinti tapti “Bi
rutės” nariais, malonėkite atvykti.

Valdyba.

Extra Chicagos Lietuvių Choro 
“Pirmyn” svarbi praktika įvyks ketver
ge. lapkričio 13 d., 8 vai. vak. Daini
ninkės ir dainininkai malonėkit susirinkti 
visi nes turim gerai prisirengti prie savo 
vakaro, kuris įvyks lapkričio 23 d. 
Taipgi ir naujus narius kviečiame atsi
lankyti ir prisidėt pre choro. Valdyba.

Kriaučių Lokalūs 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas atsibus pėtnyčiojk lap
kričio 14 d., Amalgamated Centro name 
3 33 So. Asblamd Blvd., 7:30 v. vak. 
Malonėkite susirinkti laiku, nes šiame 
susirinkime bus nominuota valdyba dėl 
ateinančių metų. F. Prusis, sekr.

Morning Star Kliubas rengia pasi
linksminimo vakarėlį, subatoj, lapkričio 
15 d., VVicker park svetainėj. 2040 
North Avė. Pradžia 7 vai. vakare. 
Vijus kviečiame atsilankyti.

Komitetas.

Roseland. — Lapkričio 14 d., 7:30 
vai. vakare svetainėje, 341 Kensington 
Avė., įvyks Kliubų ir Draugijų Susi
vienijimo susirinkimas. Susirinkimas 
svarbus, jame bus raportų, pranešimų ir 
bus svarstoma nauji reikalai susivieniji
mo labui. Visi nariai ir narės ir visi 
tie. kurie norite prisirašyt atsilankykit 
paskirtu laiku. , Sekretorius.

Garsinkite ‘N-nose’ 

kodėl tavorščiai neatsilanko i 
jų bažnyčią. Ar gal jie pri
vengia, kad jų broliai nepasi
elgtų su jais taip, kaip tavorš
čiai pasielgė savo restaurane 
su negrais. Prasižengė, bijo 
ir tikrų savo brolių.-*—Ž.

AUTOMOBILIŲ DRAIVERIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAXI CO. 
pasiūlo jums tikrą progą. 

Pasinaudokite pelnais pasaulyje didžiau
sios ir sėkmingiausios kooperatyvės kabų 
kompanijos. Uždirbkit daugiau negu tik 
menką pragyvenimo algą. Maža suma pi
nigų tereikalinga jūsų pradžiai.

Musų Mr. Green mielai suteiks jums 
pilnas informacijas be jokių pareigų.

Checker Taxi Co.
1401 W. Jackson Blvd. 

Monroe 3700

Mme E. Roman R.N.
Fizinė Therapija

Mokslinis masažas. — Saulės, Elektros 
ir Medikuotos Maudynės. — Fizinės 

kultūros liesinantis mankštinimasis.
162 N. State St., Room 1513 

Tel. Central 0729

8pect»llatM srydyme chronlllni ir aauja li
rų. Jei kiti neralfijo jumis išgydyti, ataflaa- 
kyklt pas mane. Mano pilnas iierzaminari- 
tnas atidengi jūsų tikrų Ura ir jei a* apst
irusiu jus gydyti. aveikata jums ragryi. Hl- 
klt pas tikrą specialistą, kuris neklaus jnsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino itegaamlnaylmo—kas justa yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorii 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos! nuo 10 ryto iki 1 po 
olėtas* nuo B iki *7:8O vakaro. Ne<14- 

Uol nuo in rvto iki 1 do nietn

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 Bonas. 
Skofinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį tart). 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardąvimo Notariališkns raitas. 
Siunčiam Pinigas ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLflSSIFIEŪ APS. Į
Educational

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų Sauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘ&E,

672 West Madison Street.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam Ir
Dekoruojam

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

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

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.

Boulevard 6520 Ros. Yarda 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

LUMBERIS 20-50% diskonto. Ship- 
lap $35M, Plaster ir Wall Board 3c, 
Naujos durys $1, Stortn ir Porch Sash, 
Garantuotas Plumbingas ir apšildymas. 
Išmokėjimais. Vakarais iki 6, nedaliomis 
9—1. Abbott Lumber Co., 5201 W. 
Grand Avė*, Berkshire 1321.

Ketvirtadienis, lapk. 13, ’30
HBTy i rrv/ r - ■

CLASSIHED ADS.
Financial

Finansai-Paskolos

SKOLINA M PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai. 

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue
> Tel. Grovehill 1038 

;---------o---------

' PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokttos 

sumos
Finanče Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ
Storų ir plonų, dėl vyrų, vaikų, mote
rų ir merginų. Mes parduodame 
megztinius sveterius už nuo 75% iki 
100% sutaupimą. Megztos vilnonės 
kojinės dėl vyrų ir moterų. Seni sve- 
teriai sutaisomi. x

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

504 W. 33rd St., arti Normai Avė. 
Tel. Victory 3486 

Atdara kasdie ir vakarais.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠVAŽIUOJAME į Californiją. 
Priversti parduoti 4 kambarių rakandus 
su pianu ir Victrola. No dealers. Tele
fonas Mansfield 0315.

For Rent
ANT RENDOS 5-6 kambariai. No« 

rėčia gauti tokį rendauninką, kuris pri
žiūrėtų namą ir iškolektuotų rendas. 
Frank Degimas, 2957 W. 38 PI.

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

PA5IRENDUOJA Bridgeporte 
kambarių flatai, su maudyne, $18, 4 
kambarių flatai $12. Tel. Yards 3703.

PASIRENDUOJA moderniškas 5 
kambarių flatas su sleeping porčiais, ap
šildomas, renda pigi, $25.00, graži vie
ta, saulė šviečia visą dieną. 10017 So. 
State St. Tel. Commodore 1285.

Furnish^ R
PASIRENDUOJA ruimas vaikinui 

su valgiu arba be valgio, prie mažos 
šeimynos. 3139 So. Emerald Avė.

Personai 
Asmenų Ieško

ATVAŽIAVUS iš Lietuvos paieš- 
kau dėdės Jurgio Ginkevičiaus, paeina 
iš Lietuvos. Panevėžio apskr., Smilgių 
vai., Jasnagurkio kaimo. Meldžiu at
sišaukti patį, ar kas kitas praneškit. 
Prieš karą gyveno Philadelphijoj.

MARIJONA KOZEVNIK
75 N. Roadvvay. Aurora, III.

Heln Wanted—Male-Female
.-.-u-.-.-__________________

MERGINOS ir jauni vaikinai, išmo
kite telegrafuoti. Vienas iš geriausių 
šiandie amatų. Gera mokestis kvalifi
kuotam darbininkui. Kreipkitės dabar. 
Mr. Benson, 155 N. Clark St. Room 620

Business Chanceb 
Pardavimui1 Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir groserne 
geroj vietoj, nėra arti tokio biznio, 
3601 S. Emerald Avė.

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

PARDAVIMUI 12 ruimų Rooming 
House, geroje vietoje, turi būt greitai 
parduota visai pigiai. 2953 So. Michi- 
gan Avė., Calumet 3982 .

TURIU tuojaus paaukoti delikatessen 
už $500. Įsteigtas 23 metai. 7 W. 
65 St. 

—O-------

PARDAVIMUI restaurantas, pigiai— 
išdirbtas ibznis. Tutsiu parduoti sku
biai. 7427 So. Western Avė.

PARDUODAM Restoraną su Room
ing House 1 5 kambarių. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Nupirksit pi
giai. 2113 So. Halsted St.

Exchange—Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysiu 

savo namutį Chicagoj į ūkį arba namą 
mieste Lietuvoj. Julius Šliekis, 2019 W. 
22 St., Tel. Canal 5529.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemč Pardavimai____

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 0455


