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Bolševikų ir fašistų 
užsienių reikalų ko
misarų pasitarimas
Litvinovas ir Grandį kalbėjos 

“lygiai Rusiją ir Italiją in
teresuojančiomis problemo
mis”

Trys italų komunistai 
pasmerkti kalėti

KOMA, lapkr. 25. — Fašis
tų tribunolas nubaudė sunkio
mis kalėjimo bausmėmis tris 
italų komunistus, suimtus Bo
lonijoj skleidžiant komunisti
nę literatūrą. Du jų nuteisti 
6 metams, o trečias 5 metams 
kalėjimo.

O.

MILANAS, lapkr. 25.—Mak
simas Litvinovas, sovietų už
sienių reikalų komisaras, aplei
dęs paruošiamos nusiginklavi
mo komisijos konferenciją Ge- 
nevoje, turėjo čia neoficialų pa
sikalbėjimą su Dino Graudi, 
Italijos užsienių reikalų minis- 
teriu. Pasak oficialių šaltinių, 
jų pasikalbėjimas lietęs poli
tinius ir ekonominius klausi
mus, kurie lygiai interesuoją 
sovietų Rusiją ir Italija, ir iš
vystymą santykių tarp abiejų 
valstybių.

Grandi grįžo į Romų
ROMA, lapkr. 25. — Užsie

nių reikalų ministeris Ga’andi 
šiandie grįžo iš Milano, kur 
jis turėjo ilgokų pasikalbėjimą 
su sovietų užsienių reikalų ko
misaru LitvinAvu, ir tiesiai nu
vyko j ministerių tarybos po
sėdį. Litvinovas iš Milano iš
važiavo į Maskvą.

Aeroplanas su 7 as
menimis žuvo juroje

TOULON, Franci j a, lapkr. 
25. — Tarpžemio juroje žuvo 
paštinis Barcelena-Marceilles 
aeroplanas su septyniais pasa- 
žieriais.

Aeroplanas su visais žmonė
mis žlugo praeita penktadienį, 
ir visi bandymai surasti juroj 
bent lėktuvo laužus buvo berg
ždi.

Girdai apie sukilimus 
Rusijoje vis nesi

liauja
LONDONAS, lapkr. 25. — 

Tribūne korespondentas Lenki
jos-Rusijos sienoj praneša, khd 
pasak gautų iš Minsko žinių, 
Maskvoje įvykę kautynių, ku
riose dalyvavę 2,000 pėstinin
kų ir 10,000 raitelių.

Geležinkelių linijose tarp 
Maskvos, Oriolo, Smolensko ir 
Riazanės bėgioja tik kariuome
nės traukiniai.

Užvakar ir vakar iš Mask
vos išvykę dideli pėstininkų 
skyriai.

Vakar vakarų gauti iš Var
šuvos pranešimai sako, kad vi
suose atvykusiuose per sienų 
iš Rusijos traukiniuose nebu
vę nė vieno pasažierio.

LAUCHHAMMER, Vokieti
ja, lapkr. 25. — Sugriuvus čia 
naujai statomam traukos tro
besiui, septyni darbininkai bu
vo užmušti, o šeši kiti suža
loti.

^ORHS,:
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gali būt daugiau sniego ir 
šalčiau; vidutiniai ir stiprus 
žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 16° ir 24° F.

Šiandie saulė tęka 6:52, lei
džiasi 4:22. Mėnuo leidžiasi 
9:47 vakaro.

Kaip Anglų laivynas 
sveikinosi su sovietą 

Rusų laivynu
Chicago Daily Tribūne stip

riai pasipiktinęs šitokiu atsiti
kimu:

Neseniai Graikijos vandeny
se Anglijos laivynas susitiko 
su sovietų Rusijos Juodosios 
juros eskadra. Einant juros 
taisyklėmis, anglų laivynas svei
kino sovietų dskadrų, šauda
mas tam tikrą armotų šūvių 
skaičių. Be to, ant vadybos lai
vo/ “Queen Elizabeth” buvo iš
keltas raudonas sovietų Rusų 
flagas, o orkestras griežė so
vietų himną — Internaciona
lą.

Laikraštis nieko nesako, ar 
ant sovietų vadybos laivo buvo 
iškeltas britų flagas, ar ne, ir 
ar sovietų karo orkestras grie
žė monarchinį anglų himną 
“God save the King.” Reikia 
tačiau manyti, kad visas tas 
ceremonijas sovietų laivynas 
taip pat išpildė.

“Pranešė” bloga pra
našauja ateinantiem 

metams
PARYŽIUS, lapkr. 25. — 

Mme. Delmas-Fraya, žinoma 
franeuzų “pranašautoja”, pra
našauja, kad ateinančiais 1931 
metais i'ažizmas Italijoje susi
lauksiąs galo, Vokietijoje bu
sianti smarki revoliucija ir vi
sose pasaulio dalyse įvyksią 
.dideliu ekonominių ir materia
linių katastrofų. F : i *

“Aš regiu,” sako ta prana
šautoja, “didžiausio Italijos val
stybės vyro žuvimų ne sava 
mirtim ir po to visišką politi
nio režimo pakitėjimą. Vokie
tiją kankins revoliucijos, nai- 
kindamos ekonominį ir finan
sinį krašto gyvenimų.

“Argentina ir Brazilija dar 
nebaigė savo politinių evoliu
cijų. Jose dar bus keletas smar
kių atmainų 1931 metais, bet 
be didelio kraujo liejimo. Ispa
nijoj taip pat bus smarkių po
litinių audrų.”

Mme. Fraya sako, kad Eu
ropoje greitai artinas karas, 
bet 1931 metai praslinksiu tik 
nuolatiniame karo pavojuje ir 
baimėje, ginkluotų konfliktų 
dar neįvyksią. Per tą laiką 
Franci ja dar labiau konsoliduo
sianti savo poziciją “pastango
mis vieno jauno vyro,” kurio 
politinė žvaigždė dar nesanti 
patekėjus, z

Iš viso, sako pranašautoja, 
ateinančiais metais jiasaulys 
susilauksiąs daug nelaimingų 
įvykių. Jungtinės Valstybėj 
busiančios ištiktos dar skaudes
nės ekonomines depresijos, bet 
pagaliau savo sunkumus nuga
lėsiančios. Finansiniam ir eko
nominiam gyvenimui atsteigti 
daug prisidėsiančios Amerikos 
moterys.

Europą ir kitas pasaulio da
lis, pasak jos, aplankysiančios 
smarkios audros ir žemės dre
bėjimai, per kuriuos tūkstan
čiai žmonių neteksią gyvybės.

[Atlantic and Pacific Photo]

Barcelonos miestas, Ispanijos neramumų centras, kur per visuotinį 200,060 darbininkų streiką 
įvyko aštrių susikirtimų tarp policijos ir demonstrantų

Įsteigė organizaciją 
bolševikų teroro 
aukoms padėti

NEW YOiRKAS, lapkr. 25.— 
^aikytoj čia socialistų ir dar
bininkų organizacijų atstovų 
konferencijoje tapo sukurtas 
nuolatinis komitetas, kurio tik
slas bus padėti bolševikų tero
ro Rusijoje- aukoms.

Konferencija, kuri įvyko 
Pennsylvania viešbuty ir ku
rioj dalyvavo 118 delegatų, kaip 
vienu balsu priėmė rezoliuciją, 
kuria aštriai protestuojama 
prieš sovietų valdžių dėl jos 
žiaurumų ir kruvinų persekio
jimų socialistų ir kitų laisvę 
mylinčių žmonių.

Morris Hillquit, kuris buvo’ 
svarbiausias kalbėtojas konfe
rencijoje, pareiškė, kad atėjo 
laikas griežtai protestuoti prieš 
bolševikų žvėriškumus, atkreip
tus prieš socialistus ir kitus 
laisvės kovotojus Rusijoje.

“Socialistai”, pasakė Hill- 
quit, “reikalauja, kad sovietų 
Rusija butų pripažinta, ir yra 
priešingi bet kuriai blokadai 
prieš Rusiją. Bet jie turi griež
tai protestuoti prieš sovietų 
valdžios terorų prieš socialis
tus, taip pat, kaip kad jie pro
testuoja prieš persekiojimus 
komunistų kituose kraštuose.”

Mano ispanų lakūną 
Franco pabėgus į 

Franciją
MADRIDAS, Ispanija, lapkr. 

25. — Policijos pastangos su
rasti maj. Ramonų Franco, 
trans-atlantinį lakūną, kuris 
vakar naktį pabėgo iš kalėji
mo, buvo bergždžios. Ji dabar 
mano, kad garsus lakūnas pa
bėgo į Franciją.

Taip policija mano dėl to, 
kad kameroj, kurioj Franco bu
vo uždarytas, buvo rastas jo 
laiškas. Tame laiške maj. Fran
co reiškia didelio pasipiktini
mo politine situacija Ispanijo
je, o taipjau teismo nuospren
džiu, kuriuo lakūnas už savo 
politinę darbuotę buvo nubaus
tas astuoniais mėnesiais kalė
jimo, ir sako, kad jis nusita
ręs bėgti iš Ispanijos į Bia- 
ricą.

•» .—M————— I MII

GALESBURG, III., lapkr. 25. 
— James Cohen, 37 metų am
žiaus negras, kuris buvo ap
kaltintas nužudymu vienos ga
zolino stoties vedėjo, tapo čia 
teismo nuteistas devyniasde
šimt devyneriems metams bau
džiamo kalėjimo.

Trys Chicagfos banditai 
suimti New Orleanse
NEW ORLEANS, La., lapkr. 

25. — čia tapo suimti penki 
asmenys, jų tarpe, trys chica- 
giečiai ir viena mergina, api
plėšusioj i vieną vietos bankų ir 
susišaudyme su policija nuko
vusieji vieną pašalietį.

Suimti ęhieagiškiai banditai 
yra: G. O’Day, Ed Taylor ir 
D. Roylich, o mergina — Edna 
Karte, 19 metų amžiaus, iš 
Ottawa, III.

Susikirtimas tarp ko
munistų ir policijos

Nęw Yorke
NEW YORKAS, lapkr. 25.— 

Ties kafeterija West 34-toj gat
vėj, arti Pennsylvania geležin
kelio stoties, vakar vėl įvyko 
komunistų riaušių ir susikirti
mų su policija. Batalijoje, ku- 
yi tęsėsi visų ketvirtį valan
dos, iki dėitynatrautai paga
liau buvo išsklaidyti, keliolika 
asmenų, jų tarpo keletas poli
cininkų, buvo sužeisti, šešioli
ka komunistų buvo suimti, bet 
dauguma jų buvo vėliau palei
sti ir tik penki padėti kalėji
me.

Riaušės kilOį kai policija ban
dė išsklaidyti demonstraciją, 
komunistų surengtą protestui 
prieš kafeteriją, kam ji sam
do unijinius darbininkus, ir 
prieš teismo išleistą indŽonk- 
šenų, užginantį komunistams 
tą valgyklų pikietuoti.

Įregistravo pusėtiną 
žemės drebėjimą

ST. LOUIS, Mo., lapkr. 25. 
— St. Louis Universiteto seis
mografas įregistravo pusėtino 
smarkumo žemės drebėjimų, 
turėjusį įvykti kur nors apie 
2,900 mylių tolumo, r* ? ' •

Dar trys buvę Lenkų 
seimo nariai paleisti
VARŠUVA, lapkr. 25.—Teis

mo įsakymu, iš Lietuvių Bra
stos kalėjimo tapo paleisti dar 
trys Pilsudskio priešai, buvę 
seimo nariai: Kor/iik, Prągier 
ir Mas tek. • \

RYTOJ
dėl Padėkos Dienos šven
tės Naujienos neišeis ir 
Naujienų raštinė bus už
daryta visų dienų.

:. < j
N-nų Administracija.

Bolševikai susekę 
naują konspiraciją 
prieš sov. valdžią
BERLYNAS, lapkr. 25—Te- 

legraphen Union pranešimas iš 
Kauno skelbia, kad OGPU [so
vietų politinė policija] susekus 
pietų Rusijoje naują antisovie- 
tinių elementų sąmokslą, su 
centru Taganroge.

Pasak pranešimo, konspiya- 
toriai veikę tiesioginame kon
takte su buvusiu sovietų karo 
komisaru Lebnu Trockiu, kuris 
yra ištremtas į Istanbulų, Tur
kijoje. Sąmokslo tikslas buvęs 
nuversti Stalino diktatūra.

♦ •
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Rado sudužusį pra
puolusių trijų lakū

nų aeroplahą

WHITE HORSE, Yukono te
ritorija, lapkr. 25. — Parskri
dęs į White Ilorsc pilotas E. 
L. Wasson praneša, kad Liar- 
do upės versmėse jis matęs su
dužusį aeroplaną ir manąs, kad 
tai esąs spalių mėnesio 11 die
ną prapuolusių Kanados lakū
nų, kap. E. Kurkė ir dviejų jo 
kompanionų, aeroplanas.

Kap. Burke ir jo kompanio
nai Emil Kading ir Robert Mar- 
ten spalių 11 dienų išskrido iš 
Liard upės kasyklų stovyklos 
į Atlinų, Britų Kolumbijoje, 
prospektavimo tikslais ir kelio
nėj prapuolė.

Suėmė dešimt} komuni
stų demonstrantų

SYDNEY, Australija, lapkr. 
25. — Komunistai surengė čia 
demonstracijų ir pasiuntė pas 
premjerų delegaciją reikalauti 
bedarbiams “darbo, arba algų.” 
Ryšy su ta demonstracija įvy
ko susikirtimų su policija. De
šimt komunistų buvo areš
tuota.

Britų konservatorių pa
sitikėjimas Baldwinu
LONDONAS, lapkr. 25. — 

National Union of Conšervative 
and Unionist Associations cen- 
tralinės tarybos konferencija, 
kurioj dalyvavo 800 delegatų, 
kaip vienu balsu pareiškė pa
sitikėjimų buvusiam premjerui, 
Stanley Baldwinui, kaip kon
servatorių partijos lyderiui.

“Hobai” reikalauja pa- 
ju, sviesto ant duonos

NEW YORKAS, lapkr. 25— 
New Yorko duonos eilėse sto
vintieji bedarbiai iš “migruo
jančių darbininkų,” paprastai 
vadinamų “hobos” elemento, 
pasiuntė merui Walkeriui atvi- 
rą laišką, kuriuo jie reikalau
ja sviesto ant duonos ir pajų 
užsigardžiuoti.

Laiškas .pasirašytas “Hobo 
Local No. 1.”

Hooveris pritaria 
aštresniam imigra

cijos suvaržymui
WASHINGTONAS, lapkr. 25. 

— Prezidentas Hooveris šian
die pareiškė, kad jis pritariąs 
sumanymui, idant imigracijos 
įstatymai butų peržiūrėti taip, 
kad jie butų “lankstesni ir lei
stų didesnio pasirinkimo.”

Prezidentas pasakė, kad jis 
sutinkąs su senatorium Davidu 
A. Reedu, kuris proponuoja 
aštriau suvaržyti imigraejių.

Pennsylvanijos senatorius 
Reed, republikonas, prieš porą 
dienų paskelbė, kad ateinančio
je kongreso sesijoje jis pasiū
lysiąs imigracijų visai sustab
dyti dvejiems metams. Tai bu
sianti geriausia priemonė ne
darbui krašte sumažinti.

Senatoriaus Reedo projektų 
remia ir Darbo sekretorius (mi
nisteris) James J. Davis.

__________________ i
i ’

Mrs. Prohibicija per 
3 savaites nunuodijo 

16 asmenų

LOS ANGELES, Cal., lapkr. 
25- — Pono Hooverio vadina
mo “kilnaus eksperimento” — 
prohibicijos — vaisiai visai ne 
kilnus. Per pastaras tris savai
tes Los Angeles kauntėj prohi- 
bicija papiove šešioliką asmenų. 
Visi jie mirė nuo gautų iš but- 
legerių svaigiųjų gėrimų, ku
riuose butą denatūrato.

Vietos vyriausybė dabar da
ro pastangų susekti šaltinį, iš 
kurio tie nuodingi gėrimai te
ka į žmones.
m.

Projektuotos kovos su 
buliais nebus

NEWARK,,N. J., lapkr. 25. 
— Visuomenės Apsaugos direk
torius Egan užgynė imtynes su 
buliais, kurias čia norėta su
rengti. Rengėjai bandė gauti 
indžonkšeną prieš direktoriaus 
Egano nuosprendį, bet teismas 
atsisakė duoti.

J xs

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 St., Chicago, III.

LIETUVOS ŽINIOS

Užpuolimas ant bu
vusio diktatoriaus

Voldemaro?
Telšių “žemaitis“ rašo:
Kretingoj pasklido gandai, 

kad Plateliuose vėl įvykęs inci
dentas (nesusipratimas) su 
prof. Voldemaru. Prieš kelias 
dienas prof. Voldemaras išėjęs 
pasivaikščioti su savo žmona. 
Kaip paprastai, iš tolo juos ly
dėdavo vienas uniformuotas po
licininkas ir vienas žvalgybinin
kas civiliais rūbais apsirengęs. 
Jiems einant vieškeliu prava
žiavo du dviratininku. Vėliau 
tie patys dviratininkai vėl su
grįžę sustojo ir pradėjo,su prof. 
Voldemaru kalbėti. Policininkai 
dviratininkus sulaikė. Prof. 
Voldemaras dėl to su polici
ninkais susiginčijo. Tačiau šie 
griežtai pareikalavo iš dvirati
ninkų dokumentų, padarė jiems 
asmens kratas ir surado prof. 
Voldemarui adresuotų laišką. 
Taųie laiške buv. Plungės vei
kėjas G. rašo maždaug taip: 
“Nebijok, viskas bus. gerai”.

•Z
Kol ėjo kratos ir dokumen

tų tikrinimas, Voldemaras pats 
nuėjo į miestelį ir iš pašto da
vė ministeriui tokio turinio te
legramą:

“Mane užpuolė kely du vy
rai, vienas policininku apsiren
gęs, kitas — civiliai. Prašau 
mane apsaugoti”.

Iš Kauno atėjo įsakymas vi
sų įvykį smulkiai ištirti ir pra
nešti. Žvalgybos valdininkas tu
rėjęs daug darbo, nes visas 
pranešimas vos tilpo į 7 pus
lapius.Baisi statistika 

/ -------------
KAUNAS. — Oficialiais da- 

viniais nustatyta baisus Vene
ros ligomis sergančių prosti
tučių skaičius. Visoj Lietuvos 
buvo įregistruota 267 prosti
tutės, kurių 4/3 (184) serga 
luesu ir gonorėja. Didžiausia 
prostitučių dalis susispietę 
Kaune — 173, iš jų serga sifi
liu 80, triperiu 53.
\ Antroj vietoj stovi Tauragės 
apskrit., kur buvo 23 prostitu
tės, trečioj vietoj Šiauliai (20).

i Ukmergė ir Panevėžys užima 
ketvirtų (po 13). Panevėžy vi
sos įregistruotos prostitutės 
serga! (12 sifiliu, 1 — gono
rėja).

Tas pats pastebėta Vilkaviš
ky, kur įregistruota 10 ir vi
sos serga. Raseiniuose iš 8 ser
ga 7.

Tie baisus daviniai liudija, 
kad reikalas sureguliuoti kovą 
su veneros ligomis pasidarė be 
galo skaudus ir opus.
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K t RESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis

Visko po biskį

nęs. Bet kadangi uždanga ką 
tik buvo pasikėlusi, tai daug 
ko ir nenustojau. P-nas K. 
Steponavičius diriguoja orkest- 

| rų. Neužilgo pasirodė ir visas 
visi 
Jie 

čigoniškais ru- 
labai malonus 
tinkamai pri
statoma ope- 

Eina gana

pravartu. Esu tikras, kad dir
va pas. mus socialistiniam vei
kimui yra visai nebloga. Ne
žinau, kodėl senieji socialistai 
j t si darbų dm* įiejsilcinlce. Sa
kysime, seniau tarp socialistų 

daug veikdavo A. Pakšys, J. 
Marcinkevičius ir kiti. Jie visi 
dar tebėra gyvi ir sveiki, todėl 
neprivalėtų snausti.

—-Matęs ir Girdėjęs.

gtina gražus ir. saulutė viliote 
viliojo iš namų. Tad ir aš su
maniau pėkščias pasivaikščioti 
IX) musų didmiestį, o prie pro
gos pamatyti abu vakarus. Vie
nų vakarą rengė ALPK Šv. 
Petro parapijos svetainėj, o ki
tą SLA 212 kuopos Dailės Ra
telis. Skirtumas tarp tų dvie
jų vakarų buvo tas, kad ALPK 
rengė- savo vakarą be Įžangos 
<Tel savo narių, o nuo pašalinių 
ūme po 25 centus. 1 
įleido visą šeimą. Reiškia, ir de-! ra abejonės, kad p-nia M. Bal- 
šimtis ar daugiau žmonių gale-į čai tie n ė buvo vakaro žvaigždė: 
jo už tų kvoteri Įeiti. Tuo tar-Įji ir 
pu Dailės Ratelis nuo kiekvie-1 kiai. 
no ėmė 50 centų įžangos. Vadi-' apie 
naši, Ratelis elgėsi visai bur- į dosi, 
žuaziškai. Jis ir nuo darbiniu- Į parinktas geresnis.
kų ir nuo buržujų ėmė vieno-! Aš visai nenoriu kaltinti lo
dai. [sėjų. Reikia pasakyti, kad jie

Nors aš ir darbininkas, ta- neturi patyrimo. Bet jeigu bu
čiau panorėjau Į vieną dieną du j vo galima iš Chicagos atsiga

Lapkričio 16 buvo sekmadie,-1 Dailės Ratelio choras, — 
uis arba, kaip paprastai sako- j dainininkai ir dainininkės, 
nia, nedėlios diena. Oras buvo! buvo apsirengę 

bais. Tai buvo 
reginys. Scena 
rengta. Scenoj
retė “čigonai”, 
sklandžiai. Matyti, kad p. Ste
ponavičius dėjo daug pastan- 

' gų. Kartu su orkestru prie 
piano skambina ir p-nia Stepo
navičienė. Steponavičius ir or
kestrą atsivežė iš Chicagos, 
kad tik suvaidinus geriau. Gai
la tik, kad solistai ir vaidinto- 

Už kvoterįfjai truputį buvo silpnoki. Nė-

buvo vakaro žvaigždė: 
lošė ir dainavo gana pui- 

To negalima pasakyti 
kitus vaidintojus. Man ro- 
čigonų vadas turėjo būti

parengimu pamatyti. Visa bė
da buvo tik ta, kad abu paren
gimai buvo rengiami ne tik tą 
pačių dieną
landą. Iš pradžių

benti orkestrą, tai kodėl neatsi
gabenta ir vienas’ kitas daini
ninkas? Tąsyk butų visai ki- 

isa bėda su kai, ale ir tą pačių va- taip išėję.
nežinojau! kuriais mūsiškių yra ta, kad jie 

i. Bet išlupie save daugiau mano, negu 
vieno gero draugo sužinojau, i gali padaryti. Tai didelė yda. 
kad ALPK savo šunim burtanllš viso aš manau, kad Dailės 

po | Ratelis turėtų kol kas pasiten- 
Ratelis rengėsi kinti koncertais, o operečių vai- 
tik apie 4:30 j dinimą paliktų chieagiečiams. 

Vadinasi, pasi-! Patelis turi labai gerą mokyto- 
valandos skir- ją P* Steponavičiaus asmenyj. 

Choras dainuoja neblogai ir at
eityj jis dainuos' dar geriau. 
Todėl Ratelis galėtų parengti 
tikrai šaunius koncertus, kurie 

nuvykau ĮI suteiktų publikai malonumo.
—o---

Lapkričio 15 d. ponams Šuls
kiams jųjų draugai surengė 
šąunių įkurtuvių partę. , Mąt, 
Šulskiai nusipirko ir vėl parda
vė namų. Ponai Šulskiai, 
nau, buvo patenkinti tuo, kad 
jiems 

Matomai, pama-Įtuvės 
gana 
buvo

apie trečią valandą

operetę pradėti

darė pusantros 
tumas. Tąja proga pasinaudo
jęs aš ir aplankiau abu paren
unu u.

Dabar apie pačius parengi
mus. Pirmiausiai 
Šv. Petro parapijos svetainę.
Pasitaikė, kad viena gera tau-D 
tietė atėjo net su 8 vaikais. 
Tiesa, aš nesu tikras, ar-tia-vū? 
si vaikai buvo jos ar ne. Pa
galios, man tai ir nesvarbu. 
Kai tautietė sumokėjo 25 cen
tus, tai ir mane ileido i sve
tainę veltui, 
nė kad aš esu tos šeimos “gal-

Apie vienas trečdalis sa-

ma-

vir- 
Tai

nę 
čiai.

chora

įvairus.

jų draugai nupirko 
setų ir aslos lempą, 
puikios dovanos ir puiki 
partė dėl Įkurtuvių ir iš-'

jau buvo užpildytas. Didės- leistuvių.
publikos dalį sudarė vaiku- j 

Vėliau jų susirinko ir 
i. Bet visos publikos— 
ir suaugusių— susirinko 

ne daugiau, kaip 150 asabų. 
Programų pildė “Lyros” choras 
ir vaikučių būrelis, kuris pri- 

prie “Lyros“. O tas 
kaip žinia, yra stalincų 
Programas buvo gana 
Dainavo choras, vaikų 
ir solistai. Gaila tik,

kad choras dainuoja tas pačiai 
dainas, kurias Dailės Ratelis 
jau daug kartų x yra dainavęs. 
Labai gaila irgi, kad “Lyros” 
choras ne pirmyn žengia, bet 
atgal. Jie nespėja kokias dai
nas išmokti, kaip ir vėl užmirš
ta, i 

Programų i pasibaigus bandė 
kalbėti ALPK pirmininkas. Kal
bėti jam labai nesisekė. Jis 
pats prisipažino, jog esą “kų 
kalbėsi, kad galvoj nieko nėra”. 
Paskui paprašė, kad jam pa-i 
duotų sąrašą ir stiklą. Nežinau,] 
kokį stiklą jis norėjo, kad 
paduotų. Gal jis norėjo, 
jam paduotų stiklų “ant 
sos“, o gal tik paprasto 
dens. Iš visos jo kalbos
tiek supratau, kad bus priima
mi nauji nariai už pusę kainos. 
Tuo programas ir pasibaigė. Pc 
to aš ir dauguma publikos ap
leido svetainę. Reiškia, nors 
šiam parengimui ir buvo kolek- 
tuojania gėrimui, bet nebuvo 
daug gėrėjų. O dėliai to ir 
“gešeftas” buvo prastas. Varg
šai Stalino pasekėjai norėjo ki
tiems duobę iškasti,' bet jie pa
tys į ją įgriuvo. Tegul tai jiems 
būna gera pamoka ateičiai, 

-o-
Į German American Home] 

atvykau jau trtfputj pasivėli-

jam i

van-
tik

Toronto, Ont.
Iš skaity įklos padarė 

Domarkams vičtą

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungai skilus, prasidėjo viso
kios kalbos ir rietenos. Seniai 
kaltina jaunuolius, kad jie pa
bėgo ir turtų užgriebė. Tačiau 
tai visai tikrenybei neatatinka. 
Seniai knygų neduoda skaityti 
ir užrakino spintą su knygom. 
Tai žino kiekvienas’ Toronto lie
tuvis.

Toronto Maskvos “brostvi- 
ninkai” per Bimbos “tajamny- 
čią” pradėjo šmeižti (jaunųjų) 
jaunimą. Labiau veikiančius 
narius jie net pavardėm išre
klamuoja. Dėliai to, žinoma, 
nėra ko stebėtis, nes jų darbas 
žmogų šmeižti ir iš balto juo
dą padaryti. Dabar “senukai” 
pamatė, kad veikimas pas juos 
nustojo. Nors ir dažnai jie 
rengia šokių vakarus, ale visai 
mažai turi šokėjų. Mat, senu
kams sunku savo senus kaulus 
tampyti. Jie tuos šokius ren
gia norėdami pakenkti jaunųjų 
Sąjungos parengimams. Bet 
visai apsigauna. Man jų gai
la, kad “smarkus veikėjai” sa
vo lėšom muziką turi nusam
dyti ir dar skolon Įlysti. Vie
nas “garsus veikėjas” paauko
jo dienos uždarbį \tik dėl vieno 
šokio. Jam aš pareiškiu užuo
jautą. Nepasisekimai maskvi- 
niuš priveda prie didžiausio 
piktumo. Kad galėjus savo tul
žį išliet, tai sutartinai sueina 
vakarais i buvusia K. L. J. Sa-> C *■

jungos skaityklą ir laukia 
(kaip jie vadina) socialfašistų. 
Kaip tik Įeina ne jų plauko 
žmogus, tai tuojau jie. savo 
“pradai n kas” ir drožia. Girdi, tu 
fašistas, vagis ir taip panašiai. 

Nors skaitykloje yra įstatymai, 
kad nepolitikuoti ir nekliudyti 
skaitantiems, bet jie su jokiais 
Įstatymais nesiskaito ir daro 
kas jiems patinka. Žinoma, 
jiems ten gerai politikuoti, kuo
met skaityklos šeimininkai 
“stori” jų veikėjai.

Reikėtų Toronto ntaskvinin- 
kams susiprasti ir mesti purvi
ną darbų, —neužpuldinėti žmo
nių ir rasti tinkamesnę vietą, 
kur save girti, o kitus peikti. 
Jei jus' ir toliau tokiu keliu va
žiuosite, tai ne tik Į Maskvą 
nuvažiuosite, ale ir per Toron
to nepereisite, nes niekas ne
nori bet kokių reikalų turėti su 
tokia šmeižikų gauja. Jus ge
rai žinote, kad jus nustojate 
simpatijos Toronto lietuvių 
tarpe.

Aš nesmerkiu Vei vienos par
tijos, kuri pasirodo gražiai su 
savo darbu, o ne su šmeižtais 
bei purvinais darbais. Taigi pa
tartina (“senųjų”) jaunimo 
Sąjungai daugiau tokių juodų 
darbų nedaryti ir rasti vietą, 
kur r politikuoti. Skaitykla te
gul lieka skaitykla, o ne jo- 
marko vieta.—A. J. L.

Naujas Skyrius

J. Kucmickas-Uktveris

Apsisaugok-apsidrausk!
Kiekvienų penktadienį tilps 

įdomus aprašymai, patarimai ir 
visokių padraudos kontraktų 
paaiškinimas.

Tam tikruose atsitikimuose 
šio skyriaus skaitytojai galės 
laimėti pinigines dovanas.

• Tilps dailus ir švarus juokai 
ir juokingų atsitikimų aprašy
mai bei juokingi skaitytojų 
klausimai ir atsakymai.

ŠĮ skyrių ves A. Rypkevičius, 
o Juozas Kuzmickas-Uktveris, 
National Life-.of U. S. A. at-

VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDĄ
'' Greitas susisiekimas via Kopenhagenr
Puikus Laivai —. — Ganėtinai Gero Maisto
Švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas
Laivų Išplaukimai Iš N e w York:

Kalėdinės Ekskursijos Hellig Olav .... .... Dec. 19
Frederik VIII ...... . Dec. 9 Oscat II ....... . ...... Jan. 6

Informacijij ir ItAvakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentfl arba: 

SCANMNAYIAN AMERICAN LINE 
27 WHITEHALL ST. 248 WASHINGTON ST. 130 N. LA SALLE ST. 
NEW YORK, N. Y. . BOSTO N, MAS S . CHICA&O, I LL .

patirti, tai 
rengiasi 

Tą dieną 
Chicagą i 
Socialistu

—o—
Kiek man teko 

būrys kenoshiečių 
prie lapkričio 30 d. 
jie rengiasi vykti i 
rengiamą Lietuvių
Sąjungos koncertų ir 25 m. ju
biliejų. Jei oras bus pakenčia
mas ir automobilių tajerai ne
sutruks, tai ir aš važiuosiu. 
Man Įdomu pamatyti tą 65 dai
nininkų chorą ir visų p. Stepo
navičiaus organizaciją.

•*—o—
Teko nugirsti, kad J. Pabarš- 

ka žada ir Kenoshoj sutverti 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
kuopą. Taip jis man sakė 
Dailės Ratelio parengime. Butų 
labai gerai. Dabartiniu laiku 
stalincai vaikšto, kaip mus'me- 
rių užėdę. Todėl darbininkišką 
organizaciją turėti butų visai

ŠVEDŲ AMERIKOS 
u4Įy unija

NEW YORKO» 
KLAIPĖDA

TRUMPAS KELIAS į LIETUVĄ rer ŠVEDIJĄ

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
moderniškais 

Motorlaiviais 
Lietuvos Paštoūr keleivių patarnavimas 

Praleisk Kalėdas Lietuvoj!
DVI KALĖDINĖS EKSKURSIJOS

Išplaukia ii Netv Yorko 
| S.S.DROTTNINGOLM Lapkr. 29 
| M. L. GRIPSHOLM Gruodžio 6 

Užsisakykit Vietas Dabar!
Laivu Išplaukimai iš Netv Yorko 

S.S.DROTTNINGHOLM Lapkr. 29 
M. L. GRIPSHOLM Gruodžio 6
S.S.DROTTNINGHOLM Gruodž. 27 
M. L. GRIPSHOLM Sausio 17 
Informacijos ir iliustruotas cirkulio- 
ris su žcmlapiu lietuvių kalboj, gau
namas kreipiantis pas savo agent.) 
arba į

Swedish Amer. Line
181 N. Micbigan Avė., Chicago

DAR YRA LAIKO UŽSISAKYTI KALENDORIUS 
KALĖDŲ DOVANOMS

NAUJIENOS DAR TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
NUPIGINTA KAINA

$18.00 už 100, dabar $10.00
$15.00 už 100, dabar $8.00

BIZNIERIAI PRAŠOMI PRIDUOTI SAVO UŽ
SAKYMUS KAIP GALIMA GREIČIAUS 7

' Kreipkitės j

stovas, bus nuolatinis bendra
darbis.

Visais apdraudos reikalais 
kreipkitės laišku* ar telefonu,— 
“Naujienos’.’, 1739 S. Halsted 
St., telefonas : lloosevelt 8500.

SIUSKIT HEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
1b prašo Lietuvos žmonės’r 
iaįp pataria Lietuvos bankai

r " \
PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis reikalavimas siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 į savaitę. 
Lengvas, malonus dar
bas. Mes galime pri
rengti operatorkos vie- 
tai j trumpu laiką. 
Dienomis ar vakarais. 
Maža kaina.

MASTER SEWING MAGMINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St., lOtb floor

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwel! St., 
CHICAGO. ILL.

LIETUVIŲ RADIO VALANDA 
% 

Išgirskite Lietuvių Dainas, Ketverge nuo 7 iki 8 valandos vakare iš
Stoties W. H. F. C,, 14 20 kilocydcs

Gražioms musų tautos dainelėms ir šokiais, jus ga
lite dabar linksmintis ir savo namuose. Šie nauji Co~ 
lumbia rekordai yra taų> gražus ir taip aiškus, kad 
visai neatskirsi nuo originaliu dainavimo.

Rekordų kaina tik 75c kiekvienas. Siunčiam ir į 
kitus miestus. i

Naujas Colunibia “Tele Focal” Radio-Phonograph 
kombinacija krūvoje, kuris yra labai gražaus balso ir 
pasiekia tolimas radio stotis. Kaina $235.00, be tūbų. 
Jus gausite nuolaidos $50.00 už jūsų senų pbonograpbų 
ar radio. Suteikiame lengvus išmokėjimo sutikimus.

Dykai kalakutas ar gražus radio suolelis prie kiek
vieno pirkimo radio šia savaitę.

16185F Mergų Polka 
Laukiu Tavęs 

BUDRIKO RADIO ORKESTRĄ
1 61 8-IF Užburta Pilis — Polka (G. Victdras)’

Moderniškas Klumpakojis
STASYS PAURAS. Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras 

Su Orkestros Akompan.
16183F Po Močiutės Vartais

Visi Išvien
Mergužėlės Kodėl Nedainuojat

WORCHESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ 
Albina Lietuvnikaitė, vedėjas

16I82F Šabas Gud — Polka 
Lakštutė Polka

16177F Našlio Polka 
Mano Polka

16170F Šiaučiaus Polka 
Jievutės Polka

16168F Sharkės Kumštynes (Dalis Pirma) 
Sharkės Kumštynės (Dalis Antra)

I6I60F Lazdijų Polka
Mylimo Polka

16157F Shenadorio Polka 
Bernelio Polka

16147F Katrutės Polka
Klaipėdos Polka • •

16164F Močiutės Mazurka 
Kariška Daina

16156F Ar Tau Seselia 
Kelkis Bernelį

16149F Atėjo Rudenis Užšalo 
Baltos Rankelės

WORCHESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ
Albina Lietuvnikaitė, vedėja

16178F Panemunis Polka 
Karolina Polka

16172F Einik Polka
Lietuvos Kareivių Polka

16165F Dviejų Žodžių Polka 
Lietuvos Kvietkos Vakas

16159F Linksmybės Polka
Lietuviško Kliubo PolkaNaujienas

Jos. F.BudrikJnc.
3417-21 So. ilalsted Street

TEL. BOULEVARD 47(^5
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ĮVAIRIOS ŽINIOS Iš KLAIPĖDOS 
PADANGĖS
Rašo A. Kabardinas

ir ant stoties buvo šitoksai pa
minėjimo užrašas “Vytaute Di- 
dysai, Tavo vardą Baltoji Jura 
savo bangomis ūžia ir musų 
Klaipėdai ir tėvynei amžinai”. 
Po gubernatoriaus kalbėjo 
Krašto Direktorijos’ preziden-

niškosios ir musų sentėvių ti
kėjimo, kuris per ilgus amžius 
išsilaikė, čia ne. vienas lietuvis 
paguldė savo galvų, beginda
mas tėvynę, žuvo čia nemažai 
ir priešų. Ir paskui visu^ juos 
šaltoji žemelė priečmė į savo

(Tęsinys)
Antanavičius

Porą žodžių ir apie chicagietį 
Antanavičių, kuris gyveno Aš
tuonioliktosios apielinkėj. Savo 
laiku Antanavičius gana smar
kiai kovojo už lokalo atvadavi
mą su Maskvos davatkomis, 
kuomet tie 269 lokala buvo i 
čekistų agentūrą pavertę. Jakš
tas, Burogas ir kiti nuo fana
tizmo suidiotėję lietuviai saky
davo ‘‘Jei tai butų Maskva, tai 
visi tie, kurie ‘Naujienas’ skai
to, butų pastatyti prie sienos 
ir pas Abraomą, pasiųsti”.

Taigi tas kvotojas su Mask
vos fanatikais parvažiavo Lie
tuvon ir Žemaitijos bažnytkie- 
myj Viverženuose nusipirko

Į namą ir, rodosi, ūkį. I Dėdės 
Šamo Žemę jis daugiau jau ne
bežada grįžti. Jo vienas sūnūs 
pasiliko Chicagoj, o kitas Lie
tuvoj lanko gimnaziją. Ameri
kon ir jisai nebemano’grįžti.

Gaila, kad Lietuvon sugrįžtu 
daug ir tokių lietuvių, kurie 
parsiveža nemažai ir dolerių, 
bet nemoka kaip tuos dolerius 
tinkamai sunaudoti. Tuo tarpu, 
jei jie butų, sakysime, Klaipė
doj nusipirkę namukus, tai ga
lėtų gana gražiai sau gyventi. 
Pastaruoju laiku amerikiečiais 
pradeda rimčiau rūpintis. Dau- 
gelyj atvejų jiems net padeda-, 
ma įsigyti nejudinama nuosa-
vybė.

tas Reizgys. Jis pagerbė Vy
tauto paminėjimą ir pavyzdžiu 
statė jo gyvenimą. Priegtam ir 
komiteto pirmininkas p. Stik- 
liorius pasakė gana įspūdingą 
kalbą, kurioj jis istoriškai nu
švietė Vytauto darbus bei tas 
kovas, kurias jam teko pakelti.

Kai p. Stikliorius užbaigė sa
vo kalbą, tai sekė parašai į am
žiną istorijos’ knygą. Pirmas 
pasirašė gubernatorius, o to
liau sekė organizacijų pirmi
ninkai bei pavieniai visuomenės 
veikėjai. .

Tolimesnė programa buvo 
tokia: Klaipėdos Giedotojų 
Draugijos .Choras po vadovys-

prieglobstį, nedarydama jokio 
skirtumo, ar tai buvo draugas’, 
ar priešas.

Toj tai vietoj ir tapo nutar
ta pastatyti Vytauto Muziejų, 
kur bus renkami Įvairus isto
riški palaikai apie Lietuvos 
praeitį. Tos rųšies muziejus 
duos progos ateinančioms gent- 
kartėms susipažinti su Lietuvos 
istorija.

Tvirtovėj buvo užtrauktos 
simboliškos praeities ir dabar
ties vėliavos, kurios reiškė su
sivienijimo ženklą. Viršutinia
me vidaus kampe matėsi Vy
tauto mirties simbolis. Iš tvir
toves Vytauto Didžiojo pavei-

te p. Četkausko sudainavo kslas turėjo būti jura išvežtas

KADA VAIKAS
PAGAUNA ŠALTI

C

dabok jo vidurius
Vaiko šaltis tankiai gali bū

ti sustabdytas i kelias valan
das duodant jo viduriams tin
kamą priežiūrą. Dr. Caldwcll 
tai lankiai Įrodė laike savo 17 
metų praktikos.

Dr. Caldwell pagarsėjo kai
po specialistas moterų ir vai
kų ligų. Jo rekordas, kad jis 
patarnavo 35(X) gimimų ne- 
pražudant nė vienos motinos 
ar kūdikio gyvasties, manoma, 
yra vienatinis Amerikos medi- 
kalėj istorijoj.

Jo praktikoj vartotas liuo- 
suotojas — junginys tyrų žo
lių, pepsino ir kitų švelnių 
priemaišų — yra idealis kiek
vieno vaiko viduriams. Jus 
turite šio garsaus daktaro už
tikrinimą, kad jis yra saugus 
net mažiausiam kūdikiui. 
Kiekvienas vaikas mėgsta jo 
syrupo skonį. Jis veikia grei
tai; bet negali gnaibyti.

Dr. CaldweH’s Syrup Pepsin 
pašalins visas sirpinančias at
matas kada vaikas pagauna 
šaltį. Jis pašalina galvos 
skaudėjimą, aitrumą, išpūti
mą ir t. t., paeinančius nuo 
konspiracijos. Jis palaiko vi
durius atvirus vaikų ligose.

Turėkit Dr. Caldwell*s Sy
rup Pepsin po ranka, kad pa
naudoti kada kuris jūsų Žeimi
uos narys būna reikalingas 
saugaus, tikro liuosuotojo. Jis 
yra geras visiems amžiams! 
Visos aptiekos turi dideles 
bonkas.

Jaunuolių kongresas
Šią vasarą Klaipėdoj įvyko 

Lietuvių Tautos jaunuolių kon
gresas. Kongresas buvo laiko- 

imas “Viktorija” viešbutyj. 
Kongresą atidarė Santaros pir
mininkas Kristupas Paura. 
Atidaręs susirinkimą, jis pa
kvietė pratarti keletą žodžių 
garbės pirmininką Viduną. Pas
tarasis pasakė įžanginę kalbą, 
o po to- prasidėjo prezidiumo 
rinkimai. Pirmininkas pasiūlė 
p. Grigaliūną ir Stasiūną, o nuo 
Giedotojų Draugijos Bruvelaitį 
ir Daug vylų. Perstatytas tapo 
ir Klaipėdos veikėjas Brakas. 
Iš šių asmenų ir buvo sudary
tas prezidiumas. Paskui sekė 

! Dr. Vidinio paskaita “Tautos 
i gyvenimo dvasia”. Raštininku 
išrinktas šlentneris. Paskelbta 
penkiolikos minučių pertrauka.

Visi kongreso dalyvini išėjo 
į viešbučio kiemą ir nusifito- 
grafavo. Prasidėjo antra sesi
ja. Tapo pasiūlyta pasiųsti 
prezidentui sveikinimo telegra- 
gramą. Buvo pareikšta nuomo-

“Kur bėga Šešupė, kur Nemu
nas teka”, “Pabuskite iš mie
go” ir “Vilnių”. Dailininkas 
A. Brakas pasakė gana. įdomų 
pasižadėjimą eiti Vytauto ke
liais. Kai prie stoties užsibaigė 
kalbos, tai visos organizacijos 
su savo vėliavomis ir ženklais, 
grojant keliems orkestrams, 
numaršavo link kareivinių, kur 
iš žalumynų buvo padaryti 
garbes vartai ir išpinti iš gė
lių šitokie, žodžiai: “Vytaute 
Didysis, stiprink musų dva
sią”. Nuo kareivinės visa mi
nia žingsniavo .Liepojaus ir ki
tomis gatvėmis, kurios buvo iš
puoštos gėlėmis. »

Minia sustojo prie Vytauto 
Didžiojo Muziejaus vietos. Ko
miteto pirmininkas pasakė, 
kad esą čia, kur mes dabar 
stovime, senovėj buvo lietuvių 
apsigynimo pilis, ši vieta at
siminimais ir lietuvių krauju 
yra pašventinta. Čia dar iki 
Vytauto Didžiojo ėjo smarki 
kova tarp dviejų pasaulėžiūrų, 
tgrp vakarų Ei įropos krikščio- < yra

į Palangą. Publika nusitęsė 
iki pat Daugės upės, kur stovė
jo “Prezidentas Smetona” lai
vas’. Paveikslą į laivą įnešė 
kapitonas ir vyriausi karinin
kai ir perdavė šauliams, kurie 
sudarė sargybą.

Kadangi laivai į Palangą 
publiką vežė dykai, tai norin
čių pasivažinėti atsirado bent 
keli šimtai. Vieni sulipo j lai
vą “Prezidentas Smetona”, o 
kiti į “šlikmaną”. Buvo ir ma
žesnių laivukų, kurie priverst*! 
buvo grįžti, kadangi jurose 
bangos mete juos, kaip kokias 
skiedras. Atsilaikyti tegalėjo 
tik pirmieji du laivai.

Iš pradžių ta ekskursija ėjo 
gana gerai. Visi buvo linksmi. 
Giedotojų Draugijos Choras dai
navo, o orkestras grojo links
mus dalykėlius. Pas visus reiš
kėsi daug entuziazmo. Tačiau 
jura vis labiau ir labiau dūko. 
Ji mėtė visą laivą į visas pu
ses. Linksmumas po truputį 
pradėjo nykti. Kai kurie, kaip 

s'akoma, ėmė į Rygą va-

žinoti. Juo tolyn, tuo jų skai
čius vis labiau didėjo. Muzi
kantai dar laivui nepasijudinus 
pradėjo bufetą lankyti ir alutį 
gerti. Vėliau jiems begrojant 
alus ir degtinė pradėjo lietis 
pro dūdų kitus galus... Vienas 
labai linksmas ir gražus šaulys 
visą laiką sergančius linksmino 
ir juokavo. Bet kai nuplaukė 
laivas apie šešioliką kilometrų, 
tai žiūriu, ir tas linksmutis 
jaunikaitis pakabino nosį ant 
borto ir sušuko: “Vyrai ir pa
nelės, ir aš jau važiuoju į Ry-

Kol priplaukė prie Palangos, 
tai visi dainininkai ir muzikan-' 
tai tylėjo. Tapo inkaras įmes
tas ir laivas sustojo. Laivo ka
pitonas ir keli karininkai tapo 
nuleisti į valtelę ir pasiėmė su 
savimi Vytauto paveikslą. Ko
vodami su didelėmis’ juros ban
gomis, jie turėjo apie kokį ki
lometrą plaukti iki Palangos 
kranto. Keli muzikantai su
kaupė savo visas jėgas ir su
grojo išleistuvių maršą, šiaip 
beveik visi sirgome. Plaukda
mi atgal į Klaipėdą, matėme 
įvairias spalvotas šviesas. Tai 
Palanga pasitiko Vytauto pa
veikslą. Namo sugrįžome apie, 
dvyliktą valandą nakties’. Kai 
kuriems tas pasivažinėjimas 
visai nenaudon išėjo: turėjo 
sirgti kelias dienas.

i (Bus’ daugiau)

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

Dr. W. B. Caldvvell’s

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family La.vative
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PRALEISKITE KALĖDAS
SENOJOJ TĖVYNĖJ

Prisidėkite prie musų bile 
nos asmeniniai prižiūrimos 

ledinės Ekskursijos į
LIETUVĄ

Keliaukite greičiausiai plaukio
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GRUODŽIO I I d.
Informacijų klauskit vietinių 
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NORTH GERMAN

130 W. Randolph S t 
CHICAGO

nė, kad tai nėra viso pasaulio 
lietuvių kongresas. Greičiau tai 
yra tik repeticiją.

Vienas kaunietis pareiškė tą 
nuomonę, kad reikia išrinkti 
komitetą, kuris pasirūpintų at
eityj sušaukti kongresą ant 
daug platesnės skalės. Tuo klau
simu gana plačiai kalbėjo Bra
kas. Jis daug įdomių dalykų 
papasakojo apie praeities veiki
mą ir apie to veikimo sąlygas.

Liko priimta rezoliucija, kad 
kiekvienais metais Klapėdoj 
butų šaukiami studentų ir šiaip 
jaunimo suvažiavimai arba sa
votiški kongresai. Kad tie su
važiavimai butų skaitlingesni, 
nutarta kreiptis į įvairias or
ganizacijas. Kita rezoliucija 
palietė lenkus, kurie žiauriai 
apsieina su lietuviais.

Pabaigoj tapo sudainuotas 
tautiškas himnas ir sušaukta 
“valio” už amerikiečius. Po to 
pirmininkas pranešė, kad 8 vai. 
vakaro bus šokiai. Kai atėjo 8 
vai., tai į “Viktorijos” salę 
prisirinko daugybė publikos. 
Publika buvo labai mišri. Su
sirinkusieji šoko ir žaidė iki 
dvyliktos valandos nakties. Kai 
atėjo laikas skirstytis, tai stu
dentai šaukė “valio” ir iki pa- 
simatymo kitame kongrese, 
kuris įvyks sekamais' metais.
Kaip mes sutikome ir priėmėme 

Vytauto paveikslą

Diena buvo apsiniaukusi ir 
vėsi. Putė šiurpus vėjas. Prie 
geležinkelio stoties aikštėj pri
sirinko gana daug mišrios pub
likos. Susirinko tiek lietuviai, 
tiek vokiečiai. Visi laukė ko
kias tris valandas, kol atėjo 
specialis’ traukinys, vežusis iš 
Pagėgių Vytauto paveikslą. 
Nors publikai ir ilgai teko 
laukti, tačiau jos nuotaika bu
vo gana gera. Viršuj skraidė 
orlaiviai ir barstė gėles. Apie 
ketvirtą valandą pasirodė ir 
traukinys. Ant stoties laiptų 
tuoj tapo išstatytas Vytauto 
paveikslas. Gubernatorius pa
sakė tai iškilmei pritaikytą 
kalbą. Keliose miesto dalyse

Pasinaudokit šia
Nepaprasta Proga!

ŠIS pastebėtinas Dviejų Ka
rų Garažas pabudavotas su
lig jūsų užsakymo iš geriau
sio materiolo ir geriausių 
gaunamų darbininkų

I

TIKTAI Už

5163
NEREIKIA ĮMOKĖTI

Mokėkite po truputį kiekvieną mėnesį jūsų pačių 
sąlygomis.

Porčių Uždarymas
BILE kokio didumo porčiai 
uždaromi su franeuziškais 
langais ir sieteliais.

TIKTAI Už

5110
Ateikite, telefonuokite, ar 

prisius kitę kuponą.

Chicago Home Improvement and Luinber Company 
2301-2329 So. Crawford Avė., ,

CHICAGO, ILL.

Gerbiamieji: ,
Be jokių pareigų iš mano pusės, aš norėčiau kad jūsų atstovas 

atsilankytų pas \ 1 ’ v*. i

Va rdas ...j.’..................... L ’..................... ............. £.....................
■ - . * . ■ 7 NAdresas' .................................... ;...... .................. ............ ...........

J Telefonas ...................................................................  /......
Aš noriu žinoti apie Garažius Porčių Uždatynų

Mes taipgi pardavinėjame lumberį ant išmokėjimo.

Chicago Home 
Improvement and 

Lumber Co.
2301-2329 So. Crawford Avė.

Telefonas ROCKWELL 0023-4 /

sv engiamas 
Skausmas!

žmones tankiai yra perkantri su 
skausmu. Kenčia kuomet nėra 
reikalo kentėti. Dirba su skaus
mu plėšenčia galva. Dirba nors 
suimti skausmais.

Ir Bayer Aspirin suteikia grei
tą palengvinimą!

Geriausis laikas imti Bayer As
pirin tai momente kada pajauti 
pirmutinį skausmą. Kam atidėt 
palengvinimą iki skausmas pa
sieks aukščiausi laipsnį? Ko bijot 
paimti taip nekenksmingo dalyko?

Skaityk patikrintas direkcijas 
sustabdimui šalčio, palengvinimui 
skaudamų gerklę; palengvinimui 
galvos skausmo ir neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir tt.

Jus visada galite pasitikėti jo
greitu palengvinimu. Bet jei skau
smas tankiai atsikartoja matyk 
daktarą kad patirti jo priežastį.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trado žyma Bayer Fabriko Monoaceticacidester of Salicylicacld

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Budriko
Didelis Pirkimas

Padaro galimybes parduoti Radios daug pigiau kaip kitur ir Jus pirkdami iš 
Budriko Krautuvės, prisidedate prie leidimo ir platinimo Lietuvių dailės per orą, 
nes Budrikas leidžia du sykiu į savaitę per orą, dainas, kur klausosi 50 tūkstan
čių lietuvių ir 4 milijonai Amerikonų. / ' i

Majestic Radios
Nauji 1931 Modeliai

Kaina nuo $112.50 ir aukščiau. Nauji Majestic Elektrikiniai Šaldytuvai (Refrigera- 
>, tors) žemomis kainomis. Šių ic.e boxių musų, krautuvėje yra pilniausis pasirinki

mas. šiems šaldytuvąms nereikia ledo, nes jie patys ledą padaro. Maistą užlaiko 
pilniausioje ėielybčje. Ateikite ir pamatykite šį’ naują išradimą, šaldytuvo modelis 
150, kaina $195.00.

Perkant, Majestic Radio pas Budriką Jus gausite didelę nuolaidą mainant ant Jūsų 
Phonografo arba Radio.

Jos. F.Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted St.

TELEFONAS BOULEVARD 4705

i
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Lietuvon ir kitur uisienluose 
[Atpiginta]

Šis pranešimas beveik ir pasako tą, ką įvairių šalių 
spaudą spėja. Ginčų tarpe Maskvos ir Romos pastaruo
ju laiku nebuvo; todėl, jeigu dabar Litvinovas su 
Grandį kalbasi apie “santykių vystymąsi” tarpe Rusi
jos ir Italijos, tai klausimas gali eiti tiktai apie didesnį 
bolševikiškos ir fašistiškos valdžių susiartinimu

Tai butų natūralūs dalykas, nes tarp bolševizmo ir 
fašizmo yra didžiausias dvariškas giminingumas.

: Apie Įvairius Dalykus |
Metanui ------------------------- 18.00

Naujienos eina kasdien, ttskiriant ‘ Pusei mets —____________ 4.01
sekmadieniui. Leidžia “Naujieną” Trinu mtaeaianaa .. ............... ~ 2.W
Bendrovė, 1789 So. Halited SL. Chl- Pinigui reikia įhiiti palto Money 
caffo. III. Telefonas Roosevelt 8500. ’ Orderiu kartu ra užsakymu.

NEMOKAMI DARBO PARUPINIMO BIURAI 
f. '

Vienas rimtesniųjų sumanymų, kaip padėti bedar
biams, yra viešų darbo parupinimo biurų įsteigimas.

Siūloma, kad toki biurai butų įsteigti kiekvienam 
didesniam mieste visose valstijose ir kad jie butų štei- 
tų ir federalinės valdžios priežiūroje. Darbdaviai, ku
riems reikia darbininkų, siųstų į darbo parupinimo 
biurus savo reikalavimus; o darbininkai, kurie ieško 
darbo, gautų biuruose informacijų, kurios dirbtuvės 
reikalauja darbininkų.

Rodos, nereikia nė įrodinėti, kaip. naudingas butų 
šitoks patarnavimas ir darbdaviams, ir darbininkams. 
Šalyje, kur dauguma suaugusių gyventojų daro pragy
venimą, dirbdami už algą, tokios įstaigos yra neapsiei
namas dalykas. Bet Amerikos valdžia tuo nesirūpina. 
Darbo parupinimo biurai šiandie yra privatinių biznie
rių rankose, kurie toli gražu ne visuomet sąžiningai 
patarnauja darbininkams, nekalbant jau apie tai, kad 
už tą patarnavimą darbo ieškąs žmogus būna privers
tas brangiai užmokėti.

Nemokamus darbo parupinimo biurus valdžia bu
vo įsteigusi per didįjį karą, bet, atėjus taikai, jie buvo 
vėl uždaryti.

Šiurpi tragedija
Salomonas Andree. — Visuome

niškos opinijos auka. —Tin
kamiausias būdas ašigaliui 
pasiekti. —Kelionė batonu.— 
Neįveikiamos kliūtys. — Ke
lionė į Baltąją salą. — Pas
kutinė stotis.— Lavonų sura
dimas.

kuriam laikui paaiškėjo, kad

LIBERALŲ NYKIMAS
i

Vienas žymiausiųjų Anglijos liberalų, Lord Dickin- 
son (buvęs William Dickinson), įstojo į Darbo Partiją. 
Tai yra jau nebe pirmas atsitikimas, kad liberalų parti
jos vadai meta savo partiją ir dedasi prie socialistų.

Dickinson buvo per ilgus metus liberalų atstovas 
parlamente, taipgi jisai buvo Londono miesto adminis
tracijos galva ir parodė didelį gabumą komunalės po
litikos klausimuose. Jo įstojimas į Darbo Partiją dar 
labiau pakels jos įtaką visuomenėje.

Kitąsyk buvęs galingas Anglijos liberalizmas vis 
labiau nyksta, kadangi vienos liberalų jėgos eina pas 
konservatorius, kitos — pas darbiečius.

BUVĘS KOMISARAS — PILSUDSKIO TARNAS

Varšuvos “Robotnik” praneša įdomų dalyką, kad 
tardytojas Demant, kuriajn Pilsudskio valdžia pavedė 
tyrinėti Brest Litovsko kalinių bylas, yra buvęs bolše
vikų komisaras sovietų Rusijoje. Iki 1921 m. Demant 
tarnavo Leninui, paskui atvyko į Lenkiją ir dabar tar
nauja Pilsudskiui.

Į Brest Litovską Lenkijos diktatorius buvo suki
šęs prieš seimo rinkimus stambiausius opozicijos va
dus — vieną buvusį Lenkijos premjerą, keletą buvusių 
seimo atstovų ir visą eilę armijos oficierių. Ne vienas 
tų žmonių kariavo Lenkijos pusėje, kai ėjo karas tarpe 
Lenkijos ir Rusijos. O dabar Pilsudskis paskyrė buvusį 
rusų bolševikų komisarą tuos žmones tardyti.

Kas tarnavo vienam diktatoriui, pasirodo, tam ne
sunku yra pereiti tarnybon pas kitą diktatorių.

TAUTŲ SĄJUNGOS MIESTE

Sudarius iš Genevos miesto (Šveicarijoje) ir apie- 
linkių Didžiąją Genevą, teko daryti naujus rinkimus į 
kantono (valstijos) parlamentą. Tuose rinkimuose so
cialistai laimėjo Didžiojoje Genevoje 5 naujus atstovus 
ir patapo stipriausia“ partija.

Genevos kantono seime socialistai dabar turi 37 
atstovus, o visos kitos partijos kartu 63.

LITVINOVAS IR GRANDĮ

Milane dabar laiko slaptą konferenciją sovietų už
sienių reikalų komisaras Litvinov ir fašistų užsienių 
reikalų ministeris Grandi. Pasaulio spauda spėja, kad 
tos slaptos konferencijos tikslas yra įsteigti artimes
nius santykius tarpe komunistinės Rusijos ir fašistinės. 
Italijos.

Oficialis pranešimas Romoje sako:
“Tuodu valstybės vyru pasidalino nuomonėmis 

apie politinius ir ekonominius klausimus, kurie tu
ri intereso abiem šalim, ir apie santykių vystymąsi 
tarpe jų šalių/’ •

Prieš porą mėnesių netoli 
nuo Pranciškaus Juozapo že
mes vienoj mažoj salukėj buvo 
rastas švedų mokslininko ir 
ašigalių tyrinėtojo Salomono 
Augusto Andree kūnas. Kai 
laikraščiai paskelbė tą žinią, 
tai žmonės tik pečiais traukė: 
“Kas tas per Andree? Kuo jis 
pasižymėjo?” Mažai kam tas 
vardas tebuvo žinomas. O tuo 
tarpu prieš trejetą desėtkų me
tų Anreee prapuolimas sukėlė 
tarp žmonių didelį susidomėji
mą. Laikraščiai daug apie tai 
rašė, darė įvairius spėjimus.

Šiomis dienomis pasirodė 
knyga “Andree: A Record of 
a Tragic Adventurc”. Knygos 
autorius yra George Palmer 
Putnam. Putnam tiesiog sako, 
kad Andree buvo visuomenės 
opinijos auka. Jeigu po pirmo 
nepasisekimo laikraščiai ir mo
kslininkai nebūtų padarę And
ree pajuokos objektu, tai var
gu butų įvykusi ta tragedija. 
Reikia žinoti, kad Andree bu
vo didelis egoistas ir pasitikėjo 
savo žinojimu. Visuomenės ne
draugingas atsinešimas skatino 
jį stvertis už tokio darbo, ku
rio pasisekimui mažai šansų 
tebuvo.

Salomonos Andree buvo šve
dų inžinierius ir ašigalių tyri
nėtojas. Gimė jis spalių 18 d. 
1854 m. Būdamas 28 metų am
žiaus, jis jau dalyvavo švedų 
suruoštoj tarptautinėj ekspedi
cijoj į šiaurės ašigalį. Iš tos 
ekspedicijos išėjo fiasko. Tą
syk pas Andree gimė mintis, 
kad oro kelias gal yra tinka
miausias būdas ašigaliui pa
siekti. Tais laikais moderniš
kų lėktuvų nebuvo. Atlikti oro 
kelionę Andree manė balonu. 
Naudojantis rytų vėjais, And
ree samprotavimu, galima per
lėkti ašigalį ir nusileisti kur 
nors Sibire ar Alaskos pusiau- 
salyj, žiūrint į vėjų kryptį. 
Per tris metus (1892-95) jis 
oru batonais atliko kelias ke
liones, kurių tikslas buvo iš
tirti oro ir vėjų savybes. Kai 
tie priruošiamieji darbai buvo 
padaryti, tai Andree 1895 m. 
Stokholmo mokslo akademijai 
pranešė savo sumanymą, kurį 
parėmė Švedijos karalius ir 
garsus dinamiįo išradėjas Alf
redas Nobelis.

Sulaukęs tolcią karštą para
mą, Andree pradėjo ruoštis ke
lionėn. Prisiruošimas truko 
pusėtinai ilgai, ir tik 1897 m. 
viskas buvo užbaigta. Liepos 11 
d. ofan pakito “Ornem” bato
nas, kuriame buvo Andree su 
savo dviem draugais’, — prof. 
Fraenkeliu ir Strinbergu. Ba
tonas iš pradžių nenorėjo kilti 
ir jį reikėjo palengvinti išme
tant balastą. Tai buvo lyg pra
našavimas, kad kelionė neužsi- 
baig's laimingai. Pirmomis va
landomis Andree siuntė gana 
dažnai laiškas, per pašto; kalve
lius. Ji rašė, kad visas eina 
gerai. Bet juo tolyn, tuo laiš
kai darėsi trumpesni ir mažiau 
optimistiški. Paskutinis ląiš- 
kas buvo datuotas liepos’ 13 d. 
Po to nuo Andree nebebuvo 
gauta jokių žinių. Praėjusiai

jam nepasisekė pasiekti nei Si
birą, nei Alaską. Tąsyk tapo 
pasiųstos kelios ekspedicijos 
prapuolusių tyrinėtojų ieškoti. 
Ekspedicijos aplankė Pranciš
kaus Juozapo žemę, Grenlandi- 
']$, špitsbergeną ir kitas salas, 
bet niekur nesurado Andree ir 
jo draugų. Atrodė, kad ke
liauninkų žuvimas niekuomet 
nebus išaiškintas.

Praėjo daugiau nei 33 metai. 
Andree tragiškas žuvimas tapo 
kaip ir užmirštas. Niekas da
bar nei nemanė jo ieškoti. 
Prieš porą metų beveik toj 
pat vietoj, kur žuvo Andree, 
įvyko nelaimė su dirižabliu 
“Italia”, kuriam vadovavo gen- 
Nobile. Prisiminta tąsyk bu
vo ir apie Andree. Bet tai ir 
vįskas. Tik šią vasarą norve
gė geologinė ekspedicija, ku
riai vadovavo prof. Horn, visai 
netikėtai vienoj mažoj saliukej, 
netoli nuo Pranciškaus' Juoza
po žemės, surado Andree ir jo 
bendrakeleivių lavonus. Prie 
Andree kuvo buvo rastas ir 
ekspedicijos dienoraštis. Prie 
progos čia bus pravartu pažy
mėti, kad tas dienoraštis dabar 
yra spausdinamas Hearsto lei
džiamuose’ laikraščiuose. Iš to 
dienoraščio dabar yra žinoma, 
kaip Andree su savoj bendrake
leiviais tragiškai žuvo šiaurė- 
se, kai jų batonas nusileido ant 
žemės.

Batonas apšalo. Ledo sluoks
nis darėsi vis storesnis ir sun
kesnis. Batonas vis labiau ir 
labiau ėmė leistis žemyn. Jis 
taip žemai nusileido, kad gon
dola pradėjo ledu vilktis. Kito 
gaisras, kuris greit tapo užge
sintas. Bet kelionė pradėjo 
artintis prie galo. Visos pa- 
stankos iškilti į orą nuėjo nie
kais: batonas, kuris prieš tris 
dienas buvo aukštai iškilęs į 
viršų, dabar nusileido ir pasie
kė ledą.

Andree, Fraenkel ir Strin- 
berg apie savaitę laiko pasilie
ka prie batono. Sezonas bai
giasi. Neužilgo galima "tikėtis 
audrų. Liepos 22 d. jie įsiti
kina, kad nėra jokios galimybės 
pasiekti ašigalį. Jie dabar de
da visas pastangas, kad išsi
gelbėti.

Kelionė labai sunki ir pavo
jinga. Per dieną jie vos kelias 
mylias tenueina. Dažnai tenka 
aplenkti ne.užšalusį vandenį. O 
blogiausias dalykas tas, kad 
ledai pradeda slinkti j vakarus. 
Ledai toliau juos nuneša į va
karus, negu jie gali nueiti į 
rytus. Rugpiučio 4 d. jie nu
taria permainyti savo kelionės 
kryptį. Jie pasuka į pietry
čius link Septynių salų.

Šiaurių tyrinėtojai paprastai 
pasižymi ištvermingumu. Bet 
tuo atžvilgiu Andree, ir jo drau
gai pasirodė tikri didvyriai. 
Nugalėdami neįmanomas kliū
tis, jie maršavo ledu iki rugsė
jo 12 d. Ant galo, užėjo ne
užšalusį vandenį ir savo laivu- 
kais pradėjo plaukti. Bet ir čia 
jie pakliuvo tarp ledų ir tapo 
nunešti visai ne į tą pusę, kur 
norėjo. Jie dabar suprato, 
kad nebegalės pasiekti Danes 
salas, kur tikėjosi gauti mais-

i l / I i- i I : ’ ‘ A i ’ • 1
ąTuo^ta^pų s,maisto 

ištekliai beveik pasibaigė. Ta
čiau nieko jiems daugiau nebe
liko daryti, kaip tik pastatyti 
palapinę ii’ apsigyventi ant le
do. Dienos pasidarė labai 
trumpos, užėjo dideli šalčiai. 
Bet štai rugsėjo 17 d. tolumoj

jie pamatė kalną. Tai buvo 
Baltoji sala. Vėl atgimė viltis 
ir nuvargę tyrinėtojai pradėjo 
ruoštis naujon kelionėn. Rug
piučio 18 d; jiems pasisekė nu
šauti mešką. Tokiu budu mais
to problema tapo laikinai iš
spręsta.

Tačiau, kaip yra sakoma, vie
na bėda ne, bėda, bet dvi trys 
žmogų suėda. Spalių 2 d. kilo 
baisi audra. Palapinė tapo su
draskyta ir ledo gabalas nune
ša ją į vandenį. Kartu su ja 
atsiduria vandenyj maistas, 
moksliški instrumentai ir kny
gos. Tyrinėtojai šoka į vande
nį gelbėti savo turtą. Ir gero
ką dalį to turto jiems paslse1 
ka išgelbėti. Sutvarkę visus 
savo daiktus, jie pasileidžia ke
lionėn. Dėdami tiesiog nežmo
niškas pastangas, jie, pasiekia 
Baltąją salą. Čia vėl pasista
to palapinę. Maistas visai bai
giasi, baigiasi ir jų jėgos. Visi 
jaučia, kad artinasi galas. Ne
bėra jokios vilties išsigelbėti. 
Mirtis neišvengiama. Bet ir 
prieš mirtį Andree tvarko sa
vo dienoraštį, kad galėjus pa
likti pilną savo ir savo draugų 
kelionės rekordą...

« « »
Praėjo 33 metai ir Dr. Hor- 

no vadovaujama moksliška eks
pedicija Baltojoj saloj, netoli 
nuo upelio, surado tris lavonus, 
laivelį ir visokius instrumen
tus. Ant laivelio buvo užrašy
ta “Andree ekspedicija”.

—K. A.

Skaitytojų Balsai

Tai kut čia logika — duoti 
pinigus Ažunariui, pasitikint 
tuo, kad turtingas yra Deve- 
,nis? Skolinti pinigus Jokūbui 
—dėl to, kad Petras pasižymi 
gausiomis aukomis!

Toliau. Jeigu fraternaliz- 
mas ir brolybe yra kalti dėl 
blogų paskolų Susivienijimo 
nariams, tai kas kaltas dėl to, 
kad SLA. nupirko už didelę 
sumą antrų morgičių bonų, 
kuriuos Pennsylvanijos įstaty
mai nepavelija fraternalems 
organizacijom^ pirkti? Bonai 
yra perkami ne iš narių, bet 
iš brokerių, kurie ne tik nėra

Griovikų darbas ir 
įstatymai

Komunistams, kurie begė
diškiausiu budu niekina ir 
šmeižia SLA., stengdamiesi 
atitraukti nuo jo kaip galin 
daugiau narių, bus pravartu 
žinoti šitoks įstatymas:

Section 11372a-26— Page 
273 Pa Stat. Supplement, 
1924.

FALŠE RUMORS, ETC. 
PENALTY—
“Any person who publishes, 
spreads or communicates or 
causes to be published, 
spread or communicated. 
any falše statement or ru- 
mor concerning any frater- 
nal benefit society operat- 
ing under the provisions of 
tliis act, for the purpose of 
indueing any member to 
cancel his certificate therein 
or ivithdraiv therefrom, or 
with the intent to lessen the 
valtie of any such certifi- 
cate, shall be guilty of a 
misdemeanor and, upon 
eonvietion thereof, shall be 
punished by a fine of not 
less than One Hundred Dol- 
lars nor more than Fivc 
Hundred Dollars.”
Tai yra Pennsylvanijos įs

tatymas. Kitos valstijos tur- 
bul turi panašių įstatymų.

—Teisininkas.

Fraternalizmas ir 
brolybe - kaltinin

kai
Iš paskutinio “Tėvynės” nu

merio patiriame, kad ne Pil
domoji Taryba yra kalta dėl 
blogo $25,000.00 investavimo 
Ažunario-Devenio paskoloje, 
bet didžiausi kaltininkai yra 
fraternalizmas ir brolybė.

“Tėvynė” s^ko, jogei Pildo
moji Taryba pasitikėjo^ kad 
narys savo Susivienijimo ne
nuskriaus. O daugiausia, girdi, 
buvo pasiremta tuo, kad De- 
venis buvo žinomas, kaipo 
turtingas žmogus, kuris tan
kiai > pašižyniėdąyo gausiomis 
aukomis labdaringiems tiks
lams. Bet faktas yra, kad žu
vusioji paskola buvo duota 
Ažunariui, čekis išrašytas 
Ažunario vardu, ir visur do
kumentuose pasirašyta tik 
Ažunario.

butų buvę fraternalizmas ir 
brolybė tarpe Pild. Tarybos ir 
brokerių, kurie tokius bonus 
pardavinėja?

Tos klaidos įvyko dalinai 
dėl to, kad Pild. Taryboje bu
vo supratimo stoka, kad buvo 
apsilenkimas su paprastomis 
apsisaugojimo taisyklėmis pi
nigų skolinime ir kad Pild. 
Taryba, lyg miegodama, “ma
kaulių” nevartojo. Bent in- 
vestmentų reikale Pild. Tary
bos hymnas iki šiol buvo: 
“čiūčia, liūlia.” Bet dabar ko
misijos jai užgiedojo: “Pa
busk, pabusk!” 

nariai, bet ir ne lietuviai. Argi — Budintojas.

• (Tęsinys)•
Pasikėlė krauju plūstantis 

Hermogenas, bet prieš jį atsi
stojus Euphkmijai, jis nušla
mėjo pro šalį, rodydamas į 
gerkles žaizdą, kuri buvo kry
žiaus ženklo formos.

Aš norėjau melstis, bet pra
sidėjo beprotiški šnibždesiai ir 
šlamėjimai.

žmonės, kuriuos aš šiaip ma
tęs, rodėsi dabar baisiausiai su
dirbtomis marmūzėmis.

—Aplink mane railinėjo gal
vos su išgąstihgai bjauriomis 
kojomis, priaugusiomis prie 
ausų ir piktai šypsojosi man— 
keisti paukščiai — varnos su 
žmęnfų veidais skraidė ore.

—Aš pažinau koncertmeiste
rį iš B, kuris šoko su savo se
serimi laukinį valsą, smarkiai 
sukdamasis, o brolis griežė ant 
savo krutinės, kuri pavirto 
smuiku. Belcampo, balsiu raga
nos veidu, užsisėdęs ant. bai
saus sparnuoto kirmino, arti
nosi į mane, jis norėjo iššu
kuoti mano barzdą geležinėm 
degančiom šukom, — bet tai 
jam nepasisekė.

Vis pasiutesnė ir pasiutesnė 
darėsi maišatis, rodėsi keistos, 
pasakingos figūros nuo ma
žiausios skruzdėlės su šokinė
jančiomis žmogaus kojytėmis, 
ligi ilgiausio arklio skeleto, su 
liepsningomis akimis, ant kurio 
sėdi riteris su šviečiančia pe
lėdos galva. — Pragaro šposai 
dar padidėjo. Aš girdžiu mane 
juokiantis, bet tas juokas ve
ria man krutinę, auga skaus
mas ir žaizdos plusta gausin
gu krauju. — Vienos moteriš
kės šmėkla nušvinta, visi trau
kias iš kelio, — ji eina į mane!

—Ak, tai yra Aurelija! (
“Aš gyva ir esu dabar pilnai 

tavo!” prataria šmėkla. Tuo
met prabudo many nedori no
rai. — Didžiausio troškulio ap
imtas aš ją suspaudžiau savo 
glėby. — Silpnybė pražuvo iš 
manęs visiškai, bet tai degina 
man krutinę — aštrus šepečiai 
braižo man akis, ir šėtonas per
veriančiai prasijuokia: dabar tu 
visas man priklausai!

—Aš prabundu, bešaukiantis 
iš nusiminimo ir greitai pra
deda tekėti upeliais mano krau
jas nuo smūgių dygliuoto bo
tago, kuriuo save baudžiu be 
paguodos nusiminimo valando
mis’. Nes pats nedorus sapnas, 
kiekviena nuodėminga mintis 
reikalauja dvigubos atgailos. 
— Galutinai laikas, prioro pa
skirtas žiauriai atgailai, praė
jo, ir aš išėjau iš mirusiųjų 
buveinės į vienuolyną tęsti at
gailą, bet atskirame kambary 
ir atskirtas nuo kitų brolių. 
Paskui, su mažėjančiais atgai
los laipsniais, leido man užeiti 
jau į bažnyčią ir į brolių drau
giją. Bet šitoji, paskutinioji 
atgailos forma — kasdieninis, 
paprastas savęs mušimas, ma
nęs. nepatenkipo. Aš griežtai 
atsisakiau * valgyt ką nors ge
resnio, ištisą dieną gulėjau iš- 
siįiesęs ant šaltų marmuro 
grindų prieš šventosios Rozali
jos paveikslą, ir kankinau pats 
save vienumoj žiauriausiu bu
du, nes tikėjaus išorinėmis kan
čiomis nutildyti baisiąsias vi

dujines kančias. Bet tai buvo 
veltui, vis iš naujo grįžo tos 
minčių pagimdytos žmogystos, 
aš buvau šėtono rankose, kad 
jis mane gėdindamas kankintų 
ir į nuodėmę trauktų.

Mano žiauri atgaila, negirdė
ti budai, kokiais aš ją dariau, 
sukėlė vienuolių susidomėjimą. 
Jie, žiiirejo į mane su didžiau
sia pagarba, ir dar gi net gir
dėjau juos patylomis kalbant: 
čia šventojo esama! Tie žodžiai 
man buvo nepakenčiami, nes 
per gyvai man priminė tą biau- 
rų momentą B. kapucinų baž
nyčioj, kuomet aš, užsižiūrėju
siam į mane teplioriui sušu
kau: aš esu šventasis Antanas.

Paskutinis prioro paskirtos 
atgailos laikas jau vėl buvo 
pasibaigęs, nors aš savęs kan
kinti nenustojau ir tada nežiū
rint į mano prigimtį — kan
kynė rodėsi nebepakeliama. Ma
no akys užgeso, sveikas kūnas 
tapo skeletu, plūstančiu krau
juose ir atsitiko tai, jog pagu
lėjęs kelias valandas ant grin
dų, negalėjau be kitų pagalbos 
atsikelti. Prioras liepė mane 
atnešti j* savo pasikalbėjimo 
kambarį. “Ar jauti, mano bro
lau, pradėjo jis, per žiaurią at
gailą palengvinęs savo sąžinę? 
Ar nusileido ant tavęs dangiška 
paguoda?

—Ne, garbingas pone, gi
liai nusiminęs aš atsakiau.

“Kada, kalbėjo prioras aukš
tu balsu: kada, mano brolau 
aš tau įsakiau žiaurią atgailą, 
už visą eilę man išpažintų ta
vo papildytų bihuriausių dar
bų, aš išpildžiau bažnyčios įsa
kymus, kurie nori, kad nusidė
jėlis teisybės rankos nepasiek
tas ir išpažinęs su atgaila sa
vo prasikaltimus Viešpaties 
tarnui, — taip pat parodytų 
tai ir išoriniais darbais, kurie 
butų, kaipo tikros atgailos pa
tvirtinimas. Jis turi dvasia pa
kilti į dangų, o mėsą visgi kan
kinti, kad žmoniškos kančios 
persvertų kiekvieną šėtonišką 
patraukimą prie piktadarybių. 
Aš visgi manau, ir man prita
ria žymus bažnyčios mokyto
jai, jog net baisiausios kan- 
čios, kokias kenčia atgailestau
jantis, neatima nė mažiausios 
jo nuodėmių sunkumo dalelės, 
jeigu jis perdaug pasitikėda
mas, manosi esąš vertas Am
žinojo malonės. Nė vienas žmo- 
< uis protas negali suprasti, 
kokiu matu matuoja Amžina
sis musų darbus, ir pražuvęs 
tas, nors ir apsivalęs nuo pik
tadarybių, kuris mano iškovo
ti dangų paviršutiniu šventu
mu; ir atgailą daru tis, kuris 
mano per atgailą išnaikinęs 
piktadarybes, įrodo, jog jo vi
dujinė atgaila ne tikra.

(Bus daugiau)

ATĖJO naujas “Kultū
ros” numeris 10. Kaina 45 
centai. Galima gauti “Nau
jienose”.

NAUJIENŲ '] 

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Apiplėšė barzdaskutj Rubinu

vo No. 33 soprano, labai gra
žiai. Taipgi No. 35 soprano 

; gražiai sudainavo “Stasys”. At
rodo, kad kiekvienas kontestan- 
tas laimės gražią dovaną. Kal
ba p. Kalvaičio buvo labai įspū
dinga, kurią girdėjo lietuvių 
50 tūkstančių. Pamatysime to
liau ketverge nuo 7 iki 8 vai. 
vakare iš stoties WHFC, 1420 
kiloc.—Girdėjęs.

dienos laiku su žiburiu ieško, 
bet nesuranda.

II. Čia vėl girdėjau, kad 
Maskvoj Stalinas kelia maištą 
prieš darbininkus, kad jie 
jam neduoda maisto nė dra
bužių. Stalinas tiesiog žiuri 
mirčiai į akis.

plėšikaiUžvakar vakar du 
užpuolė A. J. Rubino barzda- 
skutyklą, 732 W. 31st 
siėmę iš registerio tos dienos 
įplaukas tuo nepasitenkino, bet 
nusivarė savininką Rubiną į 
gyvenamus kambarius, kur ran
kiniais retežiais (hand cuffs) 
Rubiną prirakint prie lovos, o 
patys ėmė šeimininkauti visuo
se kambariuose, viską išvarty- 
dami ir išgriozdami. Neradę 
nieko kas jiems butų vertesnio, 
plėšikai pabėgo, taip ij- palikę 
Rubiną prirakintą prie lovos. 
Taip prirakintą jį užtiko kai
mynai, kurie patys negalėdami 
paliuosuoti iš retežių, pašaukė 
policiją, kuri ir išgelbėjo 
biną iš nelaisvės. —P.

Visoki nemalonumai
St. Pa-

Ru-

NAUJIENOS, Chicago, UL

Bridgeporto lietuvis 
prigėrė bežvejo

damas

(Web-Aleksandras Vestartas 
ster) žuvo bežvejodamas Wolf 
ežere

Iš 18 apylinkės
Apsisaugok i t nepažįstamų, 

rie maino čekius
ku-

at-Gražiai apsirengęs vyras 
ėjo pas Juozą Dargužį išmai
nyti čekį. Vyras save vadino 
Adomaitis. Dargužis nemainė 
jam čekio, tad “Adomaitis” nu
ėjo pas Dubicką. Žinomą, Du- 
bickas išmainė, bet banke nėra 
pinigų ir tas čekis netikras. R.

Lietuvių Valanda
Dainų ir muzikos radio va

landa, duodama kas nedėldienį 
iš stoties WCFL, 970 kiloc. nuo 
1 iki 2 vai. po pietų. Dabar 
kada eina dainininkų kontestas 
ir kada Budriko orkestrą taip 
gražiai groja lietuvių* melodi
jas laikraščio reporteris nuvy
ko pamatyti ir sužinoti,' kas tie 
tokie kontestantai yra. 
testantus kad ir matė, 
vardų, 
tik jų 
laužia” 
gražus
išsivilkčiau čigono rūbą 
žus duetas. “Skriskit”

Kori- 
bet jų 
o vien 
verčia,

tai nenugirdo, 
numerius. “Vai 
dainavo numeris 42, 
tenoras; No. 49 —“Aš

’ gra- 
daina-

(galima skaityti nuo abiejų 
galų)

I. Kągi, Dieve, darysi, kad 
kiekvienas žmogus, arba sa
kant žmonės, turi visokių, vi
sokiausių savo bėdų. Štai ke
lios dienos atgal man įlindo į 
ausį keletas ižinių.

Vieni kalba, kad kokio ten 
Susivienijimo valdyba priga
vo labai gerą žmogų Devenį, 
net ant $25,000.00 ir prigaviu? 
pasislėpė. Dabar Devenis ieš
ko minėtos valdybos ir niekur 
negali surasti ir apkaltint, net

III. “Sandaroj” Vaidyla rašo 
labai prielankius straipsnius 
girdamas “Naujienas” 
gerinasi Grigaičiui ir 
visas ‘bėdas prisiima 
vęs,
kiek galėdamos.

o “Naujienas

ir labai 
Vaidyla 
ant sa- 
teisina

IV. Vitaitis užsipuola ant 
SLA Valdybos ir smerkia ją 
iki gyvo kaulo arba sakant be 
jokio pasigailėjimo, 
smūgiai gauti lai yra 
kai.

Tokie 
nejuo-

Aleksandras Vestartas (Web- 
ster), apie 40 m. amžiaus, gy
venęs prie 3407 Wallace St., 
pereito penktadienio vakare iš
važiavo žvejoti j Wolf ežerą, už 
South Chicago, ant Illinois-In- 
diana rubežiaus, ir daugiau ne- 
begryžo- Tik sekmadienio ryte 
iš to ežero tapo ištrauktas jo 
lavonas.

Spėjama, kad Vestartas pri
gėrė šeštadienio ryte. Tas ese
ras yra nedidelis ir negilus, o 
ir toji vieta, kurioj rado jo la-

----------------------------------------  
voną, yra visiškai negili, gal 
tik pustrečios pėdos gilumo. Iš 
to spėjama, kad jis apvirtus 
valčiai bebrisdamas į krantą la
bai sušalo, įsipainiojo į žoles 
ir parkritęs nebeįstengė atsi
kelti.

Velionis paliko nubudusius 
moterį, du vaikus, podukrę, 
brolį ir gimines. Kįlęs buvo iš 
Kuršėnų miestelio, Šiaulių ap
skričio.

Kūnas pašarvotas yra A. Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avė. Laidotuvės bus penkta
dieny, lapkr. 28 d., 1:30 vai- 
po piet Tautiškose kapinėse. 
Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius A. Masalskis.

Panatrope^Radiola

RADIO
RANDASI TAMISTŲ NAMUOSE 

, Iš

nigus ir valdžią pasodino į 
kalėjimą, nes jie visi nusidė
jo prieš laisvamanių įstaty
mus. Pustapedis.

Šalčiai, kurie išsivysto 
į pneumonią

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

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
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)

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 mediką- / 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimų.

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-

CREOMULSION
• ! •

TURĖKIT PINIGŲ SEKAMOMS 
KALĖDOMS '

prisidėdami prie musų KALĖDINIO TAUPIMO 
KLIUBO dabar.

25c
Į savaitę padarys jus nariu.

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

ir 
nes jie iš patyrimo žino, jog 20.679 gydytojai 

Kiekvienas žino, kad karštis išvalo ir kad todėl 
Kiekvienas žino, kad saulės šviesa su- 

Luckies visuomet yra švelnus jūsų

Paveikslėlis parodo Lucky Strike langų papuošiau. kuriš dabar yra rodomas peš pardavėjus visoje šalyje. Daugiau 
daugiau vyrų ir moterų dabar pereina prie Lucky Strike cigaretų, " “ ' —
neklydo, kada jie pareiškė, kad Lucky Strike yra mažiau erzinantys, 
sprągmimas pasalina kenksmingus erzintojus, kurie erzina gerklę ir iššaukia kosulį, 
švelnina —- štai kodėl i spragmuno procesą nu,. ,T, 'gerklei. (Apgarsin.) ' 1 ,r UUrd Vlolet,u*J1 spinduliai.

—rengia—

Pradžia 4-ta vai. po pietų

Įžanga 50c. ypatai.

Apd rauda
nuo

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

25-tas JUBILIEJINIS

KONCERTAS
Chicagos Latvių Darbininkų Apšvietus 

Draugija
Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 30 d., 1930
SOKOL KAREL YONAS SVETAINĖJE, 

5510 West 25th St, Cicero, III.

Koncertą pakviesti išpildyti lietuviai: Kastas Sabonis, 
Leokadija Sabonis, Sylvia Sabonis ir Akvilia AnČiutė.

• y ■’*,"! • . - --
Taip pat ir Latvių artistai, dalyvaus R. S. Laubert ir 

H. Lecfelt.

Nelaimingi} Atsitikimi!
Naujienos padare sutarti su atsakomin- 

ga apdraudos kompanija ir gali apdrausti 
vyrus ir moteris, tarp 16 ir 70 metų amžiaus. 
Nėra gydytojo egzaminavimo.

Apdrauda išdalyta į 6 skyrius. Mokes- 
tys metams,

$1, $3, $6, $10, $16 ir $24

Peoples Furniture
Kompanijos Krautuvių

Su tuom Tamista busi apsaugotas, kad įsi
gijai atsakantį radio iš didžiausių ir atsa- 
komingiausių Lietuvių Krautuvių Chicago- 
je. Besigėrėdamas gavęs teisingų kainų, ge
resnį patarnavimų, ilgesnę gvarancijų ir 
prieinamesnius išmokėjimo budus.

Nauji Brunswick radios yra padaryti ir pa 
gerinti pagal vėliausio radio ištobulinimo 
inžinerijos-mokslo, kurie pilnai gali suteikti 
visą tą, ką tik moderniškas radio gali teikti 
jo savininkui.

Peoples Krautuvėse galite rasti pilną eilę 
Brunswick radios ir Brunswick Kombinaci
jos radio su gramafonu—dėl pasirinkimo 
keleto skirtingų modelių

"žl“iMn"°$139.50 iki $185.00
įskaitant tūbas

Lengvus Išmokėjimai Suteikiama Visiems Pagal Norį ir Išgalę ir Nero- 
kuojama Jokie Extra Mokesčiai. Nes Peoples Krautuvės Pačios Finansuoja 

. s Žmonių Išmokėjimus.

^LARGSL^

SytHING ForThe HOMES

Del platesnių informacijų kreipkitės j

NAUJIENAS

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampat Richmond gatvės Kampai Mapletvood gatvei

Lafayettc 3171 Hemlock 8400

8114-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Ix>uia Avė. 

CHICAGO. ILK

12th STREET
T«l. Kotai. 8902

Šios rųšies apdrauda apdraudžia žmo
gaus gyvastį nuo $1000.00 iki $5000.00. Taip
gi duoda ligoje pašelpų nuo $7.50 iki $40.00 
savaitėje per 26 savaites.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mėnesį nuo 

16 iki 32 puslapių didumo.
“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS”, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $1.00).
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St., Chicago, III.
Margutį redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS.

Margučio Dainos
34 Dainos už $1.00

7 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visų 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos.

Kas užsirašys 2 metams Margutį ir prisius $3.00, tas gaus vel
tui “Margučio Dainos”.

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške*

XX i u n o A X A*. A ,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis .Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvoj kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

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

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

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

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

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

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

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

“LIETUVOS ŪKININKO”Adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Prie Vilniaus Seimo 
25 m. sukaktuviu

________ —

Lietuvos revoliucionieriai pa
skelbė kovą laisvės išdavikams

Rugsėjo 22 d., 1905 metų
“Lietuvoj” įdėtas atsišaukimas 
“šalin kunigai išdavikai!” ku
riame kviečiama Lietuvos liau
dis nepasiduoti praloto Antana
vičiaus, kun. Laukaičio, kun. 
Budzeikos ir kitų dvasiškių 
juodašimtiškam klaidinimui.

Tie aukšti tuo laiku Suvalki
jos kunigai, norėdami įtikti 
carui ir gubernatoriui, buvo 
išleidę atsišaukimu “į tikin
čiuosius”, kviesdami prie išti
kimybės carui, biauriai ap- 
šmeiždami sukilėlius ir ragin
dami revoliucijos vadus išduoti 
i caro žandarų nagus! 

Atsišaukime sakoma: 
“Suvalkiečiai! Pralotas An

tanavičius paliepė kunigams 
savo diozecijos iš pamokslų 
keikti socialistus ■ 
klausė Seinų Kaifošiaus. Vie
šai, prieš tūkstančius 
jie mus išvadino bedieviais, še-1 guosius, suvaržė darbininkus, 
tono samdiniais, žmonių apga- uždarė jiems mokyklas, ir nu- 
vikais. Už tai, kad mes žmo-1 plyšusius dar apkrovė mokes
nes kurstom prieš caro vai-i niais, kad jau nebegali gyven- 
džią, kviečiam juos nemokėti ti žmoniškai. Valkatos, atėju- 
mokesnių, neiti kariuomenėn, I nai jie pastatė musų žmones 
nebegerti, degtinės, o nuplyšti- vergo vieton, persekioja musų 
šiam darbininkui patariam rei
kalauti sau sotesnio darbo; už 
tai

ir
gra-

ne-

mums “Dievo tarnai“ da- 
ilėšrių vilku varčią. O jums 
liepė gaudyt socialistus 

išdavinėt caro žandarams, 
sindąmi už nepaklausimą. 
duosią griekų atleidimo.
/‘Delko už mus užkliuvo 

nu Kaifošius ir kas leido dva
siški jai plyšti musų vardą? Ar 
esame bedieviai? Niekados ne- 
gnovėm bažnyčių ir tikėjimo, 
neplatinom bedievybės' tarp 
žmonių nė gyvuoju žodžiu nė 
musų raštuose, 
šais kiekvieno 
mes tik sakėrr 
žmonės tiki laisvai, 
nori ir supranta ir niekam ne
valia už tikėjimą žmonių per

bedievybės' 
gyvuoju žodžiu

Būdami prie- 
pri spaudimo, 

visur: tegul 
kaip kas

sekioti. Todėl kad caro valdžia 
guldavo ant katalikų, mes kurs- 
tėm žmones prieš jų. Mes ne- 
leisdavom jums užmiršti nė 
Kražiečių kraujo, ne kruvino 
vargo tų, kuriuos caro činau- 
ninkai už tikėjimą grusdavo Į 
Rusijos gilumą ir kvietėm iš
griauti tą priespaudą ir pri
spaudėjus, kad jų vieton įtai
syti laisvą, teisingą, žmonių 
renkamą valdžią.

“Bet mes matėm taip pat, 
kaip dažnai, sotus kunigai tei
siąją ranka rodė žmogui dan
gų, o su kairiaja kratė jam 
kišenių. Mes žinojom, kad to
ki parizėjai visados skubinos 
aplankyti turtingųjų puotas ir 
visados aplenkto beturiČių 
lūšneles, kur buvo vargas ir 
badas. Už varinį grašį jie drą
siai teikdavo piniguočiams pa

už s’a- 
patys 

tuojau, 
nė va-

laiminimą Kristaus vardu ir 
Kristaus vardu* įsakydavo nu- 
skurėliui be poilsio dirbti pra- 
lobėlio naudai. Kitus mokinda
mi jėškoti užmokesnio 
vo darbus po mirčiai, 
rūpinosi viską suimti 
nė sąžinės nebijodami, 
gių...

valdžios“Mes daboj am caro
darbus. Matėm kaip činaunin
kų būrys, įsigalėjęs žmonių 

_ įr tie pa- pinigais ir žmonių paklusnumu, 
pikčiau laukinio žvėries užgulė 

žmonių musų kraštą; gindamas turtin- 
Še-! guosius

žmonių apga-j uždarė

kalbą, raštą, tikėjimą, pripildė 
' musų gyvenimą prispaudimu ir 
caro bernų sauvale...

“Paskutiniais motais mes 
matėm, kaip beširdė vyriausy
bė, tuščiai savo garbei ir pra- 
lobėlių naudai, pradėjo karą su 
japonais, išrinko musų jaunimą 
suėmė vyrus ir nugrūdo juos 
Mandžurijon pražudyti.* Ir ka
da jų pražuvo šimtai tūkstan
čių, pirmutiniai sušukom: Su
kilkite, žmonės, prieš tironus, 
ir nu vertę juos, žmonių renka
mą valdžią pasistatykit. Ir ųe- 
siliaujam šaukę iki šiai dienai.

“Bet pasakykit jus, žmones 
su pūslėtomis rankomis, darbo 
į kuprą sutraukti, ar esam 
paleistuviais ir žmonių priešais 
už tą, ką esame iki šiol darę?

“Mes pažinojom jūsų vargą 
ne iš Rašto Švento ir knygų, 
bet iš savo gyvenimo; mes ma
tėm, kaip jug klausėte miksų 
prakalbų, žinom jūsų jausmus 
ir esam tikri, kad visur mus 
sutiksit, kaip savo brolius if 
draugus, Bet delko didžiųjų 
kunigų Sinhedrijonas Seinuose 
pasmegdė į mus akmenimis? 
Delko nutukęs Garliavos ka
nauninkas Budzeika ir desėt- 
kas jum panašių leidžia iš vien 
su caro policijantais nebūtus 
daiktus apie mus, kad esam 
pasiruošę degint žmonių gyve
nimus ir kitokias baisybes 
dirbti?...

“Veidmainingas maldingu
mas išdžiovino jums' jūsų šir
dis, ir nebematot gyvo* žmo
gaus, sunkaus vargo prislėgto... 

DVIDEŠIMTIES PENKIŲ METU

jus liepiant klausyt piktos val
džios, atiduot jai paskutinį 
skatiką ir paskutinį sveiką vy
rą, kad eitų žudyt nekaltus 
žmones... jus tą viską užmir
šot ir pavirtot juodvarniais, 
kurių snapas drąsiai kerto n 
lavono mėsa, kad tik pasisotint. 
Nes argi ne j uod Varniai 
pralotas Antanavičius ir visi jo 
pritarėjai! Dėlto, kad Suval
kų gubernatorius paliepė jam 
stabdyti žmonių judėjimą, pra
lotas, norėdamas palikti Seinų 
Kaifošium, paklausė caro Piloto 
ir už pažadėtą, vyskupystę da
bar parduoda Kristų ir jo mo
kslą ir žmones, kurie jį išmai
tino, išmokino ir nutukino...

“Jis sustojo mums skersai 
kelio ir, pats Judošium būda
mas, kviečia kitus judošiauti, 

JULIE.INIS

Lietuvių Auditorijoj
3133 South Halsted Street

Ligi šiol turėjom atvirais prie
šais caro valdžią ir ponus; 
nenušigąskim, jei prie jų pri
sidės tokie kunigai kaip Anta
navičius. rl ik persorgim: su 
priešu busim priešai. Visados 
už vis labiau nckęsdavom iš
davikų, nes jie sutvėrimai, iš 
žmonių virtę pasuoliniais šuni
mis, yra pikti ir purvini. Nai- 
kinom juos ligi šiol ir nesi
liausim naikinę, —Judošiui vi
sados atsiras pas mus ir gink
las ir pasišventęs žmogus....

“Mes kviečiamo po senovei: 
kovokite prieš caro valdžią, 
nemokekit jai mokesčių, nebe- 
duokit kareivių," neklausykit 
jos činauninkų ir piktesniems 
galą darykit. Nebegerkit caro 
degtinės’. Griailkit senybinę 
tvarką, kad jos vieton pasta

m

tyti Vilniaus Seimą, jūsų pa
čių išrinktą visuotinu, slaptu, 
teisiu ir lygiu balsavimu, ne
skiriant tikėjimo, tautos ir ly-i 
ties. Tegul Seimas rūpinsis 
visos Lietuvos reikalais...

“šalin caro valdžia!
“Šalin išdavikai kunigai!
“Tegyvuoja revoliucija ir so

cializmas !
“Tegyvuoja laisva, žmonių 

valdoma Lietuva!

< GEBU. Lauj cnų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

- ---------

Garsinkitės ‘‘N-nose*

/

Suvalkų gubernijos, Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos Ko
mitetas”.

Pilvo auka jaučiasi kaip 
v naujas žmogus

".Trinerio Kartusis 
IflHH Vynas tikrai pasirodė 

IfiSFman Past*b<t>Mas s's* 
temos Budavotojas ir 

fTv ' j jaučiuos labai gy- 
' va ir visai kaip nau- 

< •' jas žmogus”. rišo
■į: . * Rulh Lewis iš Ards- 

ley, Pa. Šis grynų 
augmenų receptas išvalo užsikimšimus 
keturiose svarbiose vietose — pilve, 
kepenyse, pūslėje ir viduriuose.

Dykai įrodymas
Gaukite bonką šiandie iš savo aptie- 

kininko. Dviejų dydžių. 50c ar $1.25. 
Imkite per šešias dienas. Jeigu nepasi
gerėsite .sugrąžinkite kas liko aptiekinin- 
kui ir jis sugrąžins jums pinigus.

Triner s whie

hTT.XXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXĮXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTi

DR. B. M. ROSS
UŽTIK1MAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA

30 METŲ.

Sergantys žmonės yra kviečiami t f 
dykai pasitarti su daktaru.

Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgydančiais po 
to. kaip kiti gydymai nedavė pasekmių. Tūkstančiai tu
rėję kraujo ligas, privatines ligas, chroniškus, nervų, jjr jj Ross 
inkstų ir pūslės pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti 
laimingais. Geriausias gydymas sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silp
niems vyrams.

Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm nėra 
perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo paralyžių, 
beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikalbėkite su daktaru 
apie bile kokią ligą ar silpnumą. Už geriausį gydymą jus mokate ne 
daugiau, negu norite ir galite mokėti.

DR. B. M. ROSS
' 35 South Dearborn Street

kampas Monroe St., Crilly Buildyig. Chicago.
Imkite elevatorių iki penkto augšto.

VALANDOS: Kasdie nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliąis. Seredomis ir Subatomis valandos prailginamos nuo 

10 a. m. iki 8 p. m.

NEDELIOJE,

LAPKRICIONOV. 30 d., 1930
Pradžia 7 Valandą Vakare

H

H
M

TAI BUS DIDŽIAUSIAS, IŠKILMINGIAUSIAS IR PUIKIAUSIAS ŠIO SEZONO KONCERTAS

H KONCERTE DALYVAUJA ŠIOS ARTISTINES JĖGOS
>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<

Chicagos Lietuvių Pirmyn Choras, 65 dainininkai 
Chicagos Lietuvių Symphonijos Orkestras, 40 muz. 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, 30 dainininkų 
Chicagos Lietuviu Vyrų Kvartetas:

F. Jakavičius, J. Balanda, D. Kežas ir A. Ažukas

Merginų Trio: O. Berkiutė, O. Skeveriutč ir V 
Stradomskaitė

Duetas: O. Berkiutė ir O. Skeveriutč
P-Iė Valerija Čepukiutė, smuikininkė
A. Salaveičikiutė-Steponavičienė, solistė.

K. STEPONAVIČIUS, Muzikos Direktorius

Po Koncerto Linksmus šokiai Griežiant Šauniai Orkestrai

Širdingai kviečiame visus Chicagos ir apielinkių miestelių lietuvius ir lietuvaites dalyauti šiame jubilieji
niame koncerte.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOS CENTRALINE KUOPA.

‘t
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CHICAGOS 
ŽINIOS

“Leiskite mažutėlius ei
ti pas mane”

Iš Clevelando vaikinas atbėgo 
pas Al Capone

Vakar Chicago ir Cleveland 
tarėjo strioko. Trylikos metų 
amžiaus Harold Green, sūnūs 
Cleveland, Ohio turtingo vaisių 
pirklio, pabėgęs nuo tėvų at
vyko į Chicago ir susiradęs 
Al Capone adresų, 7244 Prairie 
avė., paskambino ir paklausė, 
ar čia gyvena Al?

Išėjusiai jį pasitikti jauna
jai Capone seserei Mafaldai, 
vaikinas pasakė: “Keliauju į 
Lx)s Angeles, bet pasirodo, kad 
tokiai kelionei reikia daug lė
šų. Ar kartais Al man nepa- 
gelbėtų? Girdėjau, kad jis yra 
geras sportas.” /

Caponytė vaikinų pakvietė į 
vidų, kur Caponienė jam pa
kepė “bacon and eggs”, pas
kui parėjo Capone jaunasis 
brolis ir vaikiną išsivedė į 
“movie”. Tuo tarpu Caponytė 
paskambino į Cleveland jo tė
vui ir pasakė, kur jo sūnūs 
randasi.

Clevelande kilo panika. Suki
lo Clevelando policija, sukėlė 
Clncagos policiją, ir kai “sve
čias” grįžo iš “movie” jau ke
li policistai jo laukė.

Vaikinas smarkiai protesta
vo, kad jį paėmė iš Capone na
mų, sakydamas: “Siųskite ma
ne atgal pas Capone, jie yra 
“fine people!” Tuo tarpu tė
vas atlėkė orlaiviu, kuriam pa
bėgėlis atiduotas.

Kokia bus kam Padėka- 
vonės diena?

Pirmas dalykas, oro senis 
pranašauja labai .šaltą orą Pa- 
dėkavonės dienai. Kitas daly
kas, šiemet tūkstančiai žmonių 
neturės kam, už ką ir kuo dė- 
kavoti, nes bus kambariai šal
ti, viduriai tušti ir pečiai pus
nuogi. Tai bedarbių likimas!

l’nited Charities rengia do
vanas suvargusioms šeimy
noms, taip jau daugelis ligo
ninių, kaikurie restoranai, kai- 
kurios tikybinės organizacijos 
ruošia pietus alkaniesiems. Bet 
visa tai pasieks tik tuos, ku
rie arčiau stovi ir šelpčjams 
yra žinomi. Ką mes lietuviai 
padarysime su savo bedaliais?

Vienas gengsteris gaus 
visa amžių i Joliet

James (Fur) Sammons, vie
nas iš stambiausių “visuome
nės neprietelių”, turintis 30 
metų kriminalų rekordą, rytoj 
siunčiamas i Joliet kalėjimą 
ant 30 metų, tai< yra baigti sė
dėti bausmę. Sammons buvo 
nuteistas pakarti už žmogžu
dystę, paskui buvo pakeista 
visam amžiuj kalėjimu, dar 
paskui kalėjimas sumažintas 
ligi 50 metų, galop gubernato
rius Len Small buvo jam “do
vanojęs” bausmę ir po to 
gengsteris vėl varė savo tam
sų darbą.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš “Birutes”
šio sezono pirmas “Birutės” 

pasirodymas su nauju mokyto- 
jum, visiems gerai žinomu pia
nistu M- Yozavitu įvyks gruo
džio 14 dieną Lietuvių Audito
rijoj. Tai bus kvotimai M. Yo- 
zavito kaipo choro mokytojo 
prieš Chicagos lietuvišką pu
bliką. Mat, chicagiečiai pažįsta 
M. Yozavitą kaip gerą pianis
tą, o kaip chorvedį vakarų lan
kytojams teks pamatyti Yoza- 
vita šiame “Birutės” parengi- v
me.
Valerija Bručienė “Birutės” 

parengime
Atsimename keletą metų at

gal, kada Valerija pradėjo ro
dytis publikoj kaip dainininkė. 
Visi tada gėrėjos jos prigim
tu gražiu balsu. Valerijai pa- 
šventus keletą metų vien tik 
lavinimus dainavimo, be abe
jonės, jos pirmas pasirodymas 
gruodžio 14 dieną Lietuvių Au
ditorijoj turės suteikti didelį 
surprizą, visiems atsilankiu
siems išgirsti josios dainavimo. 
Tai įvyks dveji kvotimai: Va
lerijos kaipo dainininkės, Yo- 
zavito kaipo chorvedžio. Pama
tysime. Busiu.

(sporto skyriaus). “Kapitonas” 
Ben. Tumaviche tvirtina, kad 
kalakutas bus didelis, riebus 
ir tikrai burbuliuojantis. Kas 
bus laimingas iš svečių jį lai
mėti?

Lietuvių visuomenė turėtų 
šj vakarą paremti, nes tuomi 
parems musų lietuvių jaunimą 
sporte ir daugiau dalyvauti mu
sų pačių tarpe, bei laikytis lie
tuvių vardo.

Balius įvyksta ketverge va
kare Liet. Liuosybės svet., 14 
ir 49 et.
Pasveiko Viktorija Steponai- 

čiutė
Prieš kiek laiko tapo sun

kiai sužeista 8 metų dukrelė 
ponų Stanislovo ir Agotos Ste
ponavičių. Ją Užgavo automo
bilis bevažiuojant.

Incidentas įvyko mergaitei 
einant per gatvę namo iš mo
kyklos pietum. Sužeidimas: iš
plėšta didelis šmotas mėsos iš 
kojos ir didelis sutrenkimas. 
Tėvai džiaugiasi pagyjimu. Bu
vo didelio tėvams susirupijimo 
ir nesmagumo, nes mergaitė 
tapo sužeista dieną prieš jos 

'dienos gimimą, buvo jau net 
prirengta ir puota rytojaus va
karą dėl jos draugių, bet vie
toj puotos mergaitė buvo ligo-• — • I nuiej.

Atbulologija
Astronomai pei’ daugelį me

tų iš Mėnulio žiuri į žemę ir 
negali užmatyt, ar len gyvi

daiktai gyvena, ar tik mėsa su 
kaulais vaikščioja.

Detroito darbininkai paleido 
Fordą iš darbo, dabar Fordas 
vaikštinėja gatvėmis alkanas, 
sušalęs, o darbininkai linkol- 
iuiose išvažiavo į Floridą.

Fotografijos “profesorius” 
Pakštas jau baigė kelionę po 
Afriką ir aną dieną iš Bingolo 
žemės išvyko į š/aurės Polį, ku
rį pasiekė ant ryto meto, ir 
kai ant ašygalio pietavo, tai 
buvo 140 laipsnių karščio, o 
vakare kai vakarieniavo, tai 
taip atšalo, kad ir “profeso
riaus” smagenys pradėjo braš
kėti.

Oficialiai skelbiama, kad 
1933 metais Lietuva rengia 
Chicagoj pasaulinę progreso pa
rodą, į kurią visa Amerika už
prašyta apsilankyti.

Romos piliečių laikraščiai 
pranešė, kad jų valdovas, po
piežius Pins Xl susirgęs be
darbės liga, ir višo pasaulio 
kunigai įsakė tikintiesiems į 
popiežių aukauti savo darbų iš
spaudas pinigų pavidale. Vais
tai, pasirodė stebuklingi, nes 
popiežius bematant pagijo, o 
bedarbės liga išsiplatino tarpe 
pačių tikinčiųjų. —Pustapėdis.

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St. 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki
9 vai. vakare ,

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physlcal Therapy & Mldwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.

Cicero, III.
Kalakutas Baliuje

Ketverge bus patiektas kala
kutas svečiams, kurie atvyks 
į linksmą šokį parengtą Rau
donos Rožės Pašalp. Kliubo

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 24 dieną, 6:30 valandą 
ryto, 1930 m., sulaukęs 38 me
tų amžiaus, gimęs Biržų apskr., 
Vabalninku parap., Sidabriškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Ceciliją, po tėvais Bhi- 
čiukaitę. dvi dukteris — Kazi
mierą ir Virginiją, keturius sū
nūs — Antaną, Albertą, Stanis
lovą ir Edvardą, brolį Motiejų, 
seserį Uršulę Vaišnorienę ir gimi
nes, o Lietuvoj 3 seseris — Oną, 
Kostanciją ir Emiliją, ir brolį Au
gustiną. Kūnas pašarvotas randasi 
1907 S. Ruble St.

Laidotuvės įvyks pėtnycioj, lap
kričio 28 dieną, 8 vai. ryte iŠ 
namų j Apveizdos Dievo parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Brolis, Sesuo ir Giminės.

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

Graboriai
Telefonas Yarda 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir . 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue
.CHICAGO, ILL.

--------------------------------——  ■! l I ■ ■ , I ’ . . M ! . !■

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžia atsišaukti, o mano dar- 

■ bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

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

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
lomas 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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Caliimet 3294 

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

Kaip einasi bedarbių 
aprūpinimas

Pranešama, kad iš tos $5,- 
000,000 sumos, kuri dar nesu
kelta, bus samdomi bedarbiai 
įvairiems laikiniems darbams, 
ir dar tik arti milijono sukė
lus, jau iš tos sumos suteikta 
darbų dėl 1400 šeimynų galvų, 
prie gatvių valymo, parkų ir 
žaislaviečių, alėjų valymo ir ki
tų tokių darbų.

Laike paskutinių 10 dienų 
suteikta tokios ar kitokios pa
galbos dėl 10,941 šeimynos ir 
virš 1000 per vieną vakar die
ną. Prieglaudos namuose, kur 
duodama ir maisto,^ randasi 
apie 5,000 bedarbių, ligi savai
tės galo žada tokiu budu aprū
pinti apie 7,000 žmonių.

Dvidešimts firmų pranešė 
gubernatoriaus komitetui, kad 
jos pasižada nebeatleisti darbi
ninkų, taip pat apie 5,000 dar
bininkų esą priimta atgal i 
darbus, priėmus trumpesnes 
darbo valandas.

Raginami namų savininkai, 
kurie turi griauti senus laužus', 
tuojaus pradėti, ir jau kai ku- 
rię taip padarę.

Šešių gelžkelių unijų darbi-'' 
įlinkai, skaičiuj 400,000 pereitą 
naktį priėmę penkių darbo die

nių programą, tuo tikslu panai
kinti bedarbę. Taip pat nutar
ta, kad algos neturi būti ma
žinamos

A. A.
ALEKSANDRA VESTARTAS 

(Webster)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 22 dieną, netikėta mir- 
čia prigėrė Wolf ežere žvejodamas 
1930 m., sulaukęs apie 40 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj. Šiaulių 
apskr., Kuršėnų miestelyj. Paliko 
dideliame nubudime dukterį Aldo
ną, sūnų Albertą, žmoną Marijo
ną Webster ir podukrę Adelę, bro
lį Stanislovą. 2 pusseseres — Ma
rijoną Girdžiuvienę ir Kazimierą 
Labinienę (kurios randasi Pitts- 
burgh, Pa.) ir gimines Amerikoj. 
Lietuvoj — senus tėvelius, brolį 
Juozapą, brolienę ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi Masalskio 

'.koplyčioj. 3 307 Auburn Avė.
Laidotuvės įvyks penktadieny, 

lapkričio 28 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš koplyčios bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame, 
Duktė, Sūnūs, Žmona, > 
Podukrė, Brolis, 
Pusseserės ir Giminės.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

A. L. DavidonisJM. D
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio it ketvirtadienio,

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard / 5 913

VVISSIG,
Pasauliniam* kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimu, gerklės skaudėjimu ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėlįomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 Weat 26 SL, kampas Keeler Avė., TeL Cravvford 5573

1646 W. 46th St.
Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street 

t 
Ofisą valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 

nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
Rez. 3201 South Wallaco Street

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 Artosian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

H t

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 

GRABORIUS CHjįAGOJ 
4 LaidotuVese patarnau

ju gefhu ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 8. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

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

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

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunsvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Residence Phone Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
2700 Devon Avc., Rogers Park 3320 

Valandos:
10-12 A. M., 2-5 ir 7-9 P. M.

Nedėliotus sulig sutarties. PėtuyčiOmis 1 iki 4 v. v. Tel. Republic 9723

Lietuviai Gydytojai ' Įvairus Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939 GYDO

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d.Ir 6:30 iki 9130 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago. IU.

Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectalPRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS Dr. J. W. Beaudette
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Viršuj Ashland State Banko

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekei) po 
nr 2423 West Marquette Rd. Valan-

1800 So. Ashland Avenue
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

VALANDOS:

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
So. Ashland Avė, Valandos: nuo 6 iki Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez.
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect Telefonas Canal 0464
1930. Nedėlįomis tik pagal sutartį. •

Ofiso Tel. Victory 6893
Ofiso Telefonai VirrinJa 0030 

Rei. Tel. Ven Burea 3868 Rez. Tel. Drezel 9191

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS DR. A. A. ROTA

4142 Archer Avenue Rusas Gydytojas ir Chirurgas
0 Iki 8 vakaro. Nedfillom nuo 10 1U 12 die

na. Namų ofliai Nortb Slde 
3413 Franglin Blvd. 

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

Specialistas moteriškų, lyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3102 So. Halsted St„ Chicago
arti 3 lit Street

A. K. Rutkauskas, M. D. Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

4442 South yVestern Avenue
Tel. Lafayettc 4146 Advokatai

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro K. GUGIS

ADVOKATAS

Phone Canal 2118
■ MIESTO OFISAS

127 N. Dearbotn St., Room 11HValandos: 6—8 vakare Telefonas Central 4411l)K. A. L. YUSKA Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Gyvenimo vieta

1900 So. Halsted St. 3323 South Halsted Street
1 Rezidencija: Tel. Boulevard 1310

4193 Archer Avė. Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną
Valandos: 2—4 po piet vakarą, išskyrus ketvergą.
Phone Lafayette 0098 Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas A. A. OLIS

4712 aSouth Ashland Avė. R. A. VASALLE
Tel. Boulevard 7589 (VASILIAUSKAS)

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. ADVOKATAI
Residence Phone Hemlock 7691 11 Sbuth La Šalie Street, 

Room 1701 Tel. Randolph 6331

PRANEŠIMAS
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak 
3241 S. Halsted St. tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare
Phone Boulevard 7042 r

DR. C. Z. VEZELIS
Olis—Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčioa V,

Dentistas
Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Persikėlė i naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.

Advokatas
10 South La Šalie St.

Salimai Depositora Banką Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 
Phone Boulevard 3697

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 3315 South Halsted St

arti Ashland Avė. , i a. 1 .

DR. J. J. KOWARSKAS J. P. WAITCHES
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3. Lietuvis Advokatas

Prospect 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9
1 Ofiso valandon 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį
Subatomis nuo 9 iki 9

52 E. 107th St. 
kampas Michigan Avė.

Phone Boulevard 8483 Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377

DR. MARGERIS Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St
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

Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd StĮvairus Gydytojai
Arti Leavitt St.

Phone Armitage 2822 Telefonas Canal 2552 1
DR. W. F. KALISZ Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

1145 Milwaukee Avenue Seredoj ir Pėtnycioj nuo 9 iki 6

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

Nedėlioj pagal sutartį A. A. SLAKIS
DR. HERZMAN

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyje 

* Room 1502

— IŠ RUSIJOS — CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West WashingtoA Street

Gerai lietuviams žinomas per 25 me- Cor. Wasbington and Clark Sts.
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
Ofisas ir Laboratorija:

1025 W. 18th St., netoli Morgan St.
i Valandos: nuo 10—12 pietų ir

(John Bagdžiunas Borden) \ 
LIETUVIS ADVOKATAS

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 105 W. Adams SU Room 2117
Tel. Canal 3110 Telephone Randolph 6727

Rezidencijos telefonai Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 64
South Shore 2238 ar Randolph 6800 Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL
—---------- o ■ ■ ... \

V. W. RUTKAUSKASPraktikuoja 20 metai
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubos ADVOKATAS
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

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

Tek Prospect 3525

Telefonas Yards* 0994 Paul M. AdomaitisDr. MAURICE KAHN Advokatas,
4631 South Ashland Avenue Ofisas vidurmiestyje

Ofiso valandos: Room 2414
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet. 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 1Z.
One North La Šalie Bldg.

■ One North La Šalie St. • 
(Cor. La Šalie and Madison Sta.)Rez. Teliphone Plaza 3202

Ofiso Tel. State 2704; 4412

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir
---------------------------- - ■ -.-..y*.

Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
- CHIRURGAS

JOSEPH j. GRISH 
Lietuvis Advokatas

Ouklcy ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 4631 So. Ashland Avė.
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais Tel. Boulevard 2800
3 iki 8 vai. vak., Utatninkais ir Rez. 6515 So. Rockwcll St.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

Bedarbių šelpimo Komitetas 
neklausia: kas tu esi, kokių 
pažiūrų, bet visiems vienodai 
teikia pagelbą, jei turi. Musų 
pereiga yra teikti daugiau au
kų Bedarbių šelpimo Komite
tui, kad jis galėtų sušelpti vi
sus atsilankiusius į ofisą mal
daujant pagelbos.

•— F. K. Tverijonas.

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY 
3224 South Hialsted Street 

Tel. Victory 1657
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 

tiktai

Utarninkas, lapkričio 25, 1930 
gauta aukų rūbais 

. ' IR MAISTU

Mano Žodis Lietuvių 
Visuomenei

Daug atsiranda geros širdies 
žmonių, kurie pradeda kreipti 
domę ir suprasti reikalingumą 
gelbėti savo tautiečius-bedar- 
bius. Jie teikia pagelbą rūbais, 
maistu, pinigais. Bet toli gra
žu negana, kad galima butų su
šelpti visus, kurie reikalauja 
skubios pagelbos. Stoka daug 
rūbų, o labiausiai maisto, nes 
daug ateina į Bedarbių Šelpi
mo Komiteto ofisą,-kuriuos bū
tinai reikalinga gelbėti.

Kasdie atsišaukiame 
kad ištiestumėt savo 
gą ranką broliams, 
bedarbiams.

Kai kurie numoja 
sako:

— Aš dirbu ir turiu, o jie 
prasigėrė, tegul sau žinosiu 

liesa, kad yra tokių kurie 
pragėrė arba netaupė ir išlei
do bereikalingai savo sunkiai 
uždirbtus pinigus. Bet mes ne
galim dėl 
pasmerkti 
dvi mažų

Antanas Rulinskas, 917 W. 
33rd St., 3 coats, 3 vests, 4 
pants vyriškų.

S. Sabaliauskienė, 6923 So. 
Campbell Avė. aukavo vyrui 
overcoat.

Kaz. Krasauskas, 6912 South 
VVestern Avė. aukavo vyrams 
rūbų ir $1.00 pinigais.

Petras Vaitiekūnas, 917 W. 
33rd St. aukavo batų, vyrams 
kelinių, etc. *

į jus, 
labdarin- 
seserims-

ranką ir

vieno-kito girtuoklio 
šimtus kitų, kurie 

algų negalėjo nieko 
ir atsidūrė sunkioj

padėty.
Mes turim kiekvienas stoti 

Į pagelbą Bedabrių šelpimo Ko
mitetui ir su pasišventimu dirb
ti. Mes visokiais budais galim 
prisidėti prie sušelpimo savo 
tautiečių, tik reikia noro. Jei 
bedarbis yra .alkanas, neturi ko 
valgyti, mes turim jam teikti 
maisto kuogreičiausiai.

Kosulys
Išnyko! 

Kokia smagumas paai- 
Huoauoti nuo to Saldi
nančio rerklėa kutenimo. 
Nestebėtina, kad vaikai 
4r suaugę mėgsta Serera's 
Coug-h Balsam. Pastovi 
gyduolė per 49 m. Saugi, 
veikminga. Jūsų aptieki- 
ninkas turi ją. Dviejų di
džių. 25c ir 50c. 10

Vartoklt Bevera’s Cold Tablete_EVERa’__  
coughbalsam

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 
ir mokslinis gydymas. Dr. Scbyman at
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligoninės. Nelaukite deginančių skau
smų ir kitokių pavojų. Lengvus išmokė
jimai. Bandomasis gydymas ar egzami- 
nacija dykai iki 8 v. v., nedėliomis iki 
2 vai. po pict.'Rašykite dėl nemokamo 5 
dienų gydymosi namie. Pilė Dept. 
S M-S Health Institute, 1869 N. Damen 
Avė., Chicago.

Pradedant nuo rytdienos 
Cinema Art Guild 

rodo .

Rusijos Nesupran
tamąjį

“RASPUTIN”
Šventąjį Nuodėmininką

Fanatiškas hipnotizuojantis ku
nigas, kuris laimėjo carienės pasi
tikėjimą — bet žaidė su moteri
mis, vodka ir velniu. —

Keistesnė negu pasaka apie

Dr. Jekyll ir 
Mr. Hyde 

Taipgi 

Charlie Chaplin
Juokų Karalius veikale

“Sunnyside”
Chicago Avė,

į rytus nuo Micbigan Blvd.

CINEMA
DAILfiS TEATRAS 
TYLIŲJŲ ŠEŠĖLIŲ

1 p. m.—be pertraukos—11 p 
Sub., N<d. ir Vakarais 75c 

Dienomis 50c

p. S. Dargužis, apsiėmė duo
ti Thanksgiving pietus 5 žmo
nėms, iš 18tos gatvės apielin- 
kės.

Ponia Auna Vashkelis, 1501 
West 65th Street, nori pagel
bėti biednai šeimynai su vai
kais. Priduota jai vardas ir ad
resas tokios šeimynos. Ačiū jai 
už pagclbą suteiktą.

Vakarykštės klaidos pataisy
mas: Aukos surinktos bedar
biams šelpti buvo Jaunų Lie
tuvių Amerikos Tautiško Kliu- 
bo vakarienėj ir bankiete, o ne 
susirinkime Lietuvių Amerikos 
Tautiško Kliubo.

Mrs. Felix Lubin, 7009 So. 
Sangamon Street, aukavo daug 
naujų ir dėvėtų drapanų vy
rams, moterims ir vaikams.

Mr. and Mrs. George Dra- 
žininkas, 7009 So. Sangamon 
St., priims auginti viešą mo
kyklą lankantį jauną vaikutį 
arba mergaitę. Taipgi duos 
kambarį ir užlaikymą senam 
bedarbiui.

DUOTA RŪBŲ SEKANTIEMS 
BEDARBIAMS:

P. Ba j orienė, Elzė Motuzas, 
Antanina Žukauskienė, V. Vie- 
raitiš, Jonas Vasiliauskas.

Joe Račkauskas, coat and 
pants.

Jurgis Jaras, marškinius.
Juozapas Subaitis, sweater

and overshoes.
Juozas Zeideris, marškinius.
Jonas Buškus, kepurę. 
Auna Burba, batus. 
Petronella Burba, paltą. 
Joe Zinko, marškinius. 
Anna Kolinsky maisto. 
P. Bush, suknia.
Adomas Jocius, 2 suknias, 

sveterį.
Charles Metelionis. batus.
Liudvisė Staškienė, įvairių 

drapanų.
Frank Sutkus, bruslotą.
Palionija Zaludienė, batus 

apatinius.
Bladas Matulis, paltą.
Vincent Silkunas, kotą ir ke

lines. Batus mergaitei.

ir

SIŪLO DARBO
Paul Norkus, 1706 West 47th 

Street, reikalauna moters arba 
merginos prie namų, kuri ga
lėtų atsakinėti ant telefono. 
Turi ant vietos gyventi. Mokės 
$6.00 ar $7.00 į savaitę ir pra
gyvenimą.

Pasiuntėm j darbą 5 žmo
nes į WILS0N and COMPANY 
ir vieną janitorių. (

Ofise šiandie dirbo Mrs. Nora 
Gugis. Pagelbėjo prie išdavimo 
rūbų Samsonas ir Tveri jonas.

M. Dundulienė pasi 
ryžus pildyti pro- 

gramus

St. Louis

šiai “hit” tai “Dvi Seserys” — 
“Netikėtas Sugryžimas”, “Pa
vogtas Kūdikis” ir “O. S. S.”, 
šie veikalai patinka bile kokiai 
publikai. Norintieji išpildyti 
programą gali kreiptis vaka
rais pas pačią p-nią M. Dun
dulienę, 1258 N. Wood St. arba 
telefonu IRimboldt 2780.

Žinias.

Bolševikas
(Mo.) zoologijos daržo papūga, 
kuri išmoko taip šlykščiai lo- 
jotis, kad daržo vyriausybė, no
rėdama paukščio atsikratyti, 
nutarė jį parduoti; bet prašo 
gaila stambios sumos, daugiau
sia už jo bolševikiška kolioji- 
mos žodyną.

Jos. F. Budrik
F. Budrikas yra 
Badio ir Muzikos 
Jos. F. Budrik,

pirmi-
Krau-

Inc., 
ir Bex

Shop, 3343 So. Halsted

F. Budrik, kaipo pirmi- 
minėtos bendrovės ruo-

rikos valiuta ir dabartiniu 
“Hoover prosperity” kursu, 
taip kad ir bedarbis žmogus 
galėtų prieiti.

Pustapėdis.

Dzimdzių Bėdos

Jos. 
ninkas 
tuvės 
3417-21 So. Halsted St 
Radio 
Street.

Jos. 
ninkas
šia dainininkų didelį kontestą 
per dvi radio stotis. Daininin
kams yra skiriama $1000.00 
praizų. $200.00 cash, Midget 
Console Grand Pianas, Bruns- 
wick Radio, (Jeimontiniai zie"jTik biaurybė, gesą ėda. 
dai, laikrodėliai ir tt. Iš viso už fą gesą reik dainuoti 
praižų yra 40. P-nas Budrik jr, garadžiui atiduoti, 
yra davęs tiek praizų, kad be- Vanagaitis pilvu storu, 
veik kiekvienas dainininkas ga- jjs dainuoja visu noru, 
lės ir turės progos išlaimėti. R6kia, kad net seilės tyška

Už tai P. Budrik kviečia vi- Kampininkas ant jo pyksta, 
sus dainininkus i šį kontestą Olišauskas liesas vyras; 
užsirašyti. Norintieji įstoti j Jis netoksai kaip Akiras: 
kontestą, prašome pašaukti Kankles nagais drapokuoja 
Boulevard 4705. I jr ne blogai padainuoja.

,   —— ____ 1

Ui, ui, ui, ui, kas daryti?
Reikid tajerą taisyti
Visas grizuot’s kaip šėtonas, 
Bet važiuoju tartum ponas.
Ketalikas gerai bėga

Draugijoms ar kitokioms į- 
staigoms musų sena scenos vei
kėja p-ni Marė Dundulienė tu
rinti savo tarpe taipo-gi senų 
lošėjų, pasiryžus yra statyti 
scenoje bile veikalą draugijos 

‘norimą arba iš savo repertuaro
veikalus, kurie padarė daugiau- kietų kainas nustatykite Ame-

• --------- -- —t. - - J > '
ą I n..................... ................... , ■ , .................. .......

Mačiau Pauliną PRAKALBOS
________

Pereito sekmadienio vakarą ivv^s ketveige, lapkričio 
visai netikėtai įkritau į Bohe- ’’ va^\ P° P’eU Kalbės F. 
mian-American svetainę, 1436 Zayist temoje ‘ Padėkos diena”. 
W. 18 st., padėjau sėdynę apt laiP£i giedos choras, šis pa- 
kėdės ir žiuriu, kada čia tas, rengimas > įvyks* Meldažio sve- 
kur seniau vadindavo Pirmyn tai nėję, 2244 W. 
mišrus choras išvilks ant steid- Įžanga liuosa, 
žiaus tą Pauliną parodyti.

Nagi, žiuriu, kad tų Paulinų I Rengia
prisirinko pilnas steidžius ir kuo 
ne visos Paulinos turėjo dar ir 
po Paulių; ir visi pradėjo dai
nuoti. Supratau, kad tai c1io-|extra pranešimas brighTon 
ras dainuoja. • PARKO lietuviams .

Užbaigus chorui dainuoti, Šiuomi pranešu šios apielinkė^ lie- 
. j- • ,. t-> v m • tuviams, kad aš atsidariau barber shop,pasirodė ir pati Paulina. 1 ai po numeriu 

melagiai tie žmonės, pamaniau: 2405^ W. 47th St.,
sakė, bus Paulina, o čia paži- Ncharles ražas 1 
nau ponia Steponavičienę, su --------- -
kuria sykiu i steidžių atėjo LIETUVIŲ MOTERŲ 
Sarscvičius. ‘ DR“J0S APŠVIETA

Del tikrumo, paklausiau ša- . ^3 metų
lc sėdinčios merginos, sakau, JUBILIEJINIS VAKARAS
juk čia ne Paulina, o ponia SUBATOJE, LAPKRIČIO 
Steponavičienė, ar ne taip? —- (NOV.) 29 d.
“Taip, sako mergina, ale ponia C7ucaųos Lietuvių Auditorijoj, 
Steponavičienė vaidina Pauli- Halsted St.
nos rolę.” — Tai, vadinas, Pau- Muzika gera, pono J. Rakausko 
liną šiandien neatvažiavo, sa- Pradžia 7:30 vai. vakare, 
kau- Ji man sako: Sėdėk ra- Įžanga 50c ypatai.
miai ir palauk, gal dar atva- « t- i/ . r «. <• ••n 1 Dvidešimties Penkių Metų Juodieji-
Z1L1OS.” Koncertas, Lietuvių Auditorijj, 3133

Belaukdamas pradėjau ramiai J.°- St;’A^edčloji’ .,^apJrič,°." 
Sėdėti 11’ klausytis bei Žiūrė- vakare. Tai bus didžiausias, iškilmin- 
ti, ir pajutau, kad esu labai 8'ausias ir puikiausias šio sezono kon- 

, i . . ,•! , . certas. Koncerte dalyvauja šios artisti-patenkintas, nes tikrai ant vie- nžs jžgos:
no krėslo išsėdėjau ištisą va- Chicagos Lietuvių Pirmyn Choras, 65 
karu O kadi) klausiu ar o-orai dainininkai* ChicaSos Lietuvių Sympho- Kaią. U Kacui Klausia, ai setai njjos Orkestras, 40 muzikantų, Chica- 
suvaidino, atsakau, tai lošėjų gos Lietuvių Vyrų Choras, 30 daininin- 
hiznis aš i iu teises nesiki- kų* Cbica8os Lietuvių Vyrų Kvartetas: Dizms, as į jų teises IieSlKl R Jakavičius. J. Balanda, D. Kežas ir 
ŠU, atsiprašau. Jie sau ant stei- A. Ažukas, Merginų Trio: O. Berkiu- 
džiaus vaidino, lošė, dainavo, JS* skcvc£ut* ,r_ Y* Stradomskmte, 

. Duetas: O. Berkiute ir O. Skevenute,
manęs neužkabino, as jų ne- p.iė Valerija čepukiutė, smuikininkė, A. 
užkabinu, mind my own busi- Salaveičikiutė-Steponavičienė, solistė, K.

Steponavičius, Muzikos Direktorius. Po 
Hess! koncerto linksmus šokiai griežiant šau-

Tik vieną dalyką patylomis j niai orkestrai. Širdingai kviečiame 

ausį, 11’ tai ne artistams, 0 tuvius ir lietuvaites dalyvauti šiame 
tiems kurie kada nors dar ką | biliejiniame koncerte. , \ 

nors žada rengti: Meldžiamie- 
įi, neniekinkite Dėdės Šamo pi
nigų! Doleris tebėra doleris, o 
pusantro dolerio, jau yra pilna 
kišenė, ir doleriai dar ligi to 
nenupuolė, kaip vokiečių mar
kės buvo nupuolusios. Tad ti-j

23 Placc.
nėra kolektų.

PRANEŠIMAI

vi- 
lie- 
ju-

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chicagos Cent ratinė Kuopa.

Siuomi šaukiamas Amer. Lietuvių 
Daktarų Draugijos susirinkimas, kuris 
atsibus Universal State Bank Club’e — 
814 W. 33rd St., penktadieny, lapkri
čio 28 d., š. m., 8:30 vai. vakare.
• šį syk pasitikima skaitlingo 
susirinkimo, nes randasi keletas 
klausimų išsprendimui.

Dras Ai £. Graiiunas,

nariais 
svarbių

sekt

Žukas tarp Dzimdzių kaip 
ponas,

Tamsaus veido kai]) čigonas;
Nors ir su jais nedainuoja 
Ketrliką išgrizuoja.
Tautininkai tik šnairuoja, 
Slaptai dzimdzius ignoruoja, 
Kad jie biznį gerai daro 
Gal pavydi seno karo?
Vanago plunksnos' pabalo, ' 
Kraujas kai]) varlės atšalo, 
Senmergės vis piktai žiuri, 
Kad futbolą žilą turi...

Ui, ui, ui, ui, kas daryti, 
Kad jaunystę įsigyti?
Reikia žilus plaukus rauti 
Ar parūką užsimauti...

— Pustapėdis.

CLflSSiRED flDS.|
> Automobijes

PARDAVIMUI Accorn trekas geras 
mėsininkams, 2 tonų, beveik naujas. 
4642 S. Western Avė.

Rasputinas
Viena iš didžiausių prieškarinės Ru

sijos mįslių buvo “Rasputinas”, miste- 
ringasis žmogus prie caro dvaro. Kas 
buvo Rasputinas, kaip jis įgijo nepa
prastos galios ir kokio likimo jis susi
laukei* Tai yra klausimai, kurie ne
paliauja dominti visą pasaulį.

Dabar, pirmą kartą Cbicagoje to ne
paprasto žmogaus istorija bus parodyta 
filmoje “Rasputin” Cinema teatre, 151 
E. Chicago Avė., pradedant nuo rytdie
nos.

Tai yra nepapraščiausia istorija. Nes 
Rasputinas vienu ir tuo pačiu laiku bu
vo šventasis ir velnias. Jis savo šven
tumu palenkė carierię, bet kartu nuož
miausias ir nedoriausias buvo kitiems ir 
su visu žiaurumu vien smagumo teieš- 
kojo. Gimęs kaimiečiu, jis dėka carie- 
nės įtakai, patapo visos Rusijos politiš
ku valdovu. Bet kartu jis nepaliovė 
buvęs girtuoklis ir didžiausias merginin
kas.

Piktadarybės ir genijus valdė jo gy
venimą, o kartu ir paskutiniojo caro li
kimą. Paveikslas parodo, kas 
užpakąly caro sosto iki tas sostas 
griuvo . Pirmą kartą Rasputinas 
d omas visame jo nuogume šiame 
prastame paveiksle, kuriam gali prilygti 
tik Robert Louis Stevenson neužmiršti
nas veikalas “Dr. Jekyll ir M. Hayne”.

MOKYKIS BARBERYST«S
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER
COLLĘŲE, 

672 West Madison Stręet.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU] 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

dėjosi 
nesu- 
paro- 
nepa-

KAS KENČIA UŽKIE
TĖJIMU VIDURIŲ

Jeigu kieti viduriai.' turite gazus, 
baltą liežuvį, silpną širdį, nemiegą i* 
anksti atsikėlę jaučiatės pailsę, nepaisant 
kad nuo seniai vartojate visokias pilės 
ir druskas bei įvairias gyduoles, prisiųs- 
kite savo antrašą, o mes parodysime 
kaip musų gyduolė “Ventrola” gydo ir 
kaip daugelis jau pasigydė. Daugelis li
gų paeina, jeigu prigulinčių gyduliu 
neititaikyjį. Niekas nebus apviltas, bet 
užganėdintas .

Rašykite šituo antrašu:

WESTERN CHEMICAL CO.

P. O. Box A. No. 117

Plainsville, Pa.

AUTOMOBILIŲ DRAIVERIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAXI CO. 
pasiuto 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 3 700

Mme E. Roman R.N.
Fizinė Therapija 

Mokslinis masažas. — Saulės, Elektros 
ir Medikuotos Maudynės.

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

Tel. Central 0729

Fizines

Specialistai gydyme chroniškų Ir eaujn U 
gų. Jei kiti negaffijo jumia itgydytt, atallan 
kyklt paa mane. Mano pilnaa tiegaamlaavl- 
maa atidengi juių tikrą Ugą ir jei a* apil- 
Imaiu jus gydyti, aveikata jum* augryl. Bu
kit paa tikrą apeciallatą, kuria aeklaua juaą 
kur ir kaa jutui ikauda, bet pata paaakya 
po sralutiao lleriamlMavimo—kaa jnau

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
oietq, nuo 6 iki 7:80 vakaro. Nedl- 

Unj nuo m rvto iki 1 no olėtu

20 St

1 DO

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTA DARBĄ.
...... ... ...............

Furniture & Fixtures
Raka n d a i - Įtaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKJN] RADIO

Gražus Freize Seklyčios Setas, tikro 
riešuto miegamojo ir valgomojo setai, 
3 Wilton kaurai, lempos ir viskas kita 
mano gražiame 4 kambarių apartmente. 
Vartoti ne daugiau kaip 3 mėnesiai. 
Ateikite tuojaus adresu.

3040 W. 62nd Street
---------O---------

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystes, stenografijos, ir kitu 
mokslo šaky. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaifriama 
□radini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesn] mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. IMk

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų
Turime iftparduoti 50 krovinių augfičiausloR 

niAies neatsiimtų ifi storadžiaus rakandų. 
Didžiausios vertas kokios buvo pasiūlytos is

torijoj, susidedančios iŠ visokios 
ruMes rakandų. 

10 ELEKTRIKINIŲ radio 
susidedantys ifi Sparton, Majestlc ir Jackson 
Bell Radio ----------------------- $45.00 ir augs
3 Šmotų miegamojo kamb. setai $45.00 ir ag. 
3 šmotų Seklyčių setai __ $25.00 ir augs,
Day Beda ________ _______  $5,00 ir augs.
Cedar Chests ...........    $10.00 ir augs.
Valgomojo kambario setai__$20.00 ir augs,
vairus Dreseriai ........   $5.00 ir augs,
vairus Vanities  $5.00 ir augs, 

' vairios Lovos ___________ $3.00 ir augs,
{aurai, visokio didumo$1.00 ir augs. 

Grindų Lempos _______—__  $3.00 ir augs.
Pusryčių setai _________ — $8.00 ir augs
Dinette setai _____________ $15.00 ir augs.
Gasiniai pečiai  $10.00 ir augs
Garbadžiaus degintojai------ $10.00 ir augs.
Hot Blast Pečiai------------------- $5.00 ir augs
Kietų anglių Šildomieji$10.00 ir augs.
Circular Šildomieji  $15.00 ir augs. 
Upright Pianai _____ _____ $15.00 ir augs.
Grojikliai Pianai ----------  $25.00 ir augs.

TIKRI BARGENAI
Pirkite anksti. Pirmieji atėję gaus geriau. 

Atdara utarninke, ketverge ir subatoj, 
vakarais iki 9 p. m.

Weber Bros. Storage Co.
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South State StreA

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruųdam

8147 S. Halsted St
Victory 7261. Res. Hemlock 1292

Situation Wanted
‘ Darbo Ieško

SENYVAS žmogus ieško darbo ant 
farmos. E. Bobrick, Box 13, Lement, 
Illinois.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGA moteris į biznį nuo 
3 5 iki 45 metų į išdirbtą ir gerą biznį. 
Gali būt be patyrimo. Turi turėti 
apie porą tūkstančių kapitalo. Rašy 
kitę, Box 1248. Naujienos.

---------0---------

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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 Rea. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Pertraustęm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi i* miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Financial
Finansai-Paskolos________ t

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

J. NAMON & CO.
MORTGAGE BANKERS 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokite* 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

SIMANO Daukanto Skol. ir 
Bud. Dr-ja skolina pinigus ant 
pirmo morgičio, ant lengvo iš
mokėjimo. Susirinkimai laiko
mi kas seredą nuo 9 v. ryto iki 
9 v. vakaro.

Ben. J. Kazanauskas, rašt., 

2242 W. 23rd Place

Phone Roosevelt 8887

Miscellaneous for Sale 
_________Įvairiu J^ardavimai________  

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.

THE BRIDGEPORT
> KNITT1NG SHOP

F. SELEMONAVIČIA, savininkas 
504 W. 33rd St., arti Normai Avė.

Tel. Victory 3486
Atdara kasdie ir vakarais.

PAIEŠKAU partnerio į minkštų gė
rimų biznį, arba parduodu visą biznį. 
732 W. 19 St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia 

jMja_rwvrM^<‘*LTtJ~Lr*Lj—r*u—i-u-i-rurLi^u**

REIKALINGA moteris indų plovėja, 
patyrusi.

4169 So. Halsted St.
—■ - -o-----------—

REIKALINGA patyrusi mergina už 
veiterką.

10819 Michigan Avė., Roseland.

_____ Fumisherl Roomfl_____
KAMBARIAI

švarus kambariai su visais patogu1 
mais, geriausia transportacija; nakvynė 
50c., savaitė $3.50, kichinetai 1, 2, 3 
ruimai $6.00 saivaitėj ir augsčiaus.
NEW WASHINGTON HOTEL 

2318 Washington Blvd.

For Rent 
4 KAMBARIŲ flatas ant rendos ar

ti streekarių. geroje vietoje. 4 543 So. 
Troy St. Tel. Virginia 2681.

Farms For Sale
Ūkiai Pardayirntij

BARGENAS.m Pardavimui 80 akrų 
farrna Illinois valstijoj su visais gyvu
liais ir įrankiais. Savininkas yra pa
liegęs. 2816 So. Union Avė., 1 lubos.

Ėxchange—Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysiu 

savo namus Chicagoj j ūkį arba namą 
mieste Lietuvoj. Julius šliekis, 2019 W. 
22 St., Tel. Canal 5529.

5 KAMBARIŲ bungalovv, H. W. 
heat. mainys ant 2 flatų namo.

60 akrų farina, 9 kambarių namas, 
barn?, cemento saito, netoli Chicago. 
Kaina $3,500.

CHAS ZEKAS 
4454 S. Western Avė.

Real Estate For Sah
Namai-žemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra 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

DIDELIS PAAUKOJIMAS 
t $2,000 cash nupirks dvigubą mūrinį 
namą, 22 kambarių, visi furnišiuoti. 
75x125, namas ir du garažai. Biznis 
apmoka namą ir pragyvenimą. Esu 
perdaug senas ir liguistas, kad pri
žiūrėti.

4444 Emerald Avė.

PARDAVIMUI biznio lotas. Bar- 
genas.^ Kedzie Avė. arti 55th St. 
Tiesiai iš savininko H. Rosenthal, 
2200 N. Halsted St. Tel. Lincoln 
1800.


