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13 Darbininkų Užmušti 
Okla. Anglies Kasyklose

Keturi kiti angliakasiai pavojingai sužei
sti, įvykus dujų sprogimui

LUTIE, Okla., lapkr. 30. — 
Trylika angliakasių buvo už
mušti ir keturi kiti pavojin
gai sužeisti, įvykus vakar du
jų sprogimui vietos Hailey-Ola 
Coal kompanijos kasyklose No. 
5.

Keturiasdešimt du angliaka
siai, sprogimo metu dirbę ki
tose kasyklų dalyse, sugebėjo 
pabėgti sveiki.

Užmušti angliakasiai buvo: 
August Maur, John VVilburn, 
Mike McCasky, Gee Peeden, 
Cal Evans, Roy Pate, Tommy
Busalatto, Pete Busalatto, Louie 
Zoia, Al Snow, Raymond Sutt- 
miller, Joe Matts ir Jim Mc 
M a ha n.

Pavojingai sužeisti: Buri 
Boyd, Louie Pate, Lon Svvindle

Pabaltijo kraštų dip
lomatai apie daly

kus sovietijoje
Šilko, sensacijas apie neva Įvy

kius Rusijoje skleidžiu užsie
niuose patys bolševikų agen
tui i.

Rygiškis Chicago Daily Tri
būne korespondentas sakosi tu
rėjęs pasikalbėjimų su dviejų 
Pabaltijo valstybių užsienių 
reikalų ministeriais apie daly
kus sovietijoje. Tuodu1 diploma
tu pareiškę, kad dauguma sen
sacingų žinių iš sovietijoš, ku
rios pasklysta užsieniuose, kaip 
apie “nužudymą” Stalino etc., 
esą paleidžiamos užsieniuose 
pačių bolševikų agentų, idant 
tuo budu atkreiptų pasaulio 
dėmėsi Į Sovietų Sąjungą.

Vaidams komunistų viršūnė
se davęs priežasties finansų 
komisaras Grinko savo išėjimu 
prieš sovietų rublio infliaciją, 
kuria neva norėta padaryti be
verčius spekuliantų, ūkininkų 
ir “kulokų” išgrobstytus sovie
tų pinigus.

Šią žiemą sovietų valdžia no
rinti kolektivizuoti dar 6 mi
lijonus ūkių.

Pabaltijo diplomatų nuomo
ne, sovietų komisarai nesą taip 
kvaili, kad kits’ kitą naikintų 
ir leistų kontrrevoliucijai pa
imti viršų. Ginčus dėl “kolcho
zų” Stalinui pavyksta išlyginti.

OGPU rolė užsieniuose
Bendrai, bolševikų užsienio 

politika, tų diplomatų nuomo
ne, esanti demoralizuoti, dezor
ganizuoti, decentralizuoti ir 
griauti autoritetą visuose kraš

R H S,i
Chięagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra, 
našauja: \ '

Iš dalies debesiuota ir šalčiau; 
vidutiniai ir stipresni žiemių 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 35° F.

šiandie saulė teka 6:56, lei
džiasi 4:21. Mėnuo leidžiasi 
2:13 ryto.

ir Louis MaoMahan.
Per pastaras penkias savai

tes tai jau antra tokia baisi 
nelaimė Oklahomoj.

Spalių 27. dieną, sprogimui 
Įvykus Samples Coal kompani
jos Wheatley kasyklose No. 4, 
buvo trisdešimt angliakasių už
mušti.
Per 38 metus žuvo 506 anglia

kasiai Oklahomoj
Oficialiomis žiniomis, per pa

starus 38 metus Oklahomos an
glies kasyklose dėl sprogimų 
žuvo viso 506 angliakasiai. 1892 
metų sausio 7 dieną sprogimo 
Krebs kasyklose buvo užmušti 
100 darbininkų, o 1926 m. sau
sio 13 diena Wilburtono ka
tastrofoj žuvo 92 angliakasiai.

tuose, kur tik galima. Europa 
vis dar nesuprantanti, kad 
Maskva jau vedanti karą, prieš 
ją su pagalba Kominterno, 
dumpingo ir špionažo. Visuose 
kraštuose esą OGPU (slapto
sios sovietų policijos) branduo
lių, kurie šiandie esą galinges
ni dagi už Kominterną.

Pabaltijo diplomatai tačiau 
esą Įsitikinę, kad galų gale bol
ševizmas griusiąs ir sovietų 
imperija subirsianti Į kokias 20 
ar 30 savarankių respublikų. 
Bet tai Įvyksią ne taip greit, ir 
tuo tarpu bolševizmas sudaręs 
pavojų visam pasauliui.

Vokiečių bedarbių
riaušės Berlyne

BERLYNAS, lapkr. 30.—Va
kar Vokietijos sostinėj Įvyko 
bedarbių riaušių ir susikirtimų 
su policija.

Aštresnių riaušių įvyko ypa
čiai darbininkų gyvenamoj Neu- 
koelno miesto daly, kur demon
strantai puolė ir apiplėšė kai 
kurias maisto krautuves.

Nori visai užgint filifi- 
niečių imigraciją

VVASHINGTONAS, lapkr. 30. 
— Senatorius Shortridge (Cal., 
rep.) ketina ateinančioj kon
greso sesijoj pasiūlyti bilių, ku
riuo filipiniečiams butų visai 
užginta imigruoti į Jungtines 
Valstybes. Kalifornietis senato
rius sako, kad .filipiniečiai, kaip 
darbininkai, esą Amerikai visai 
nereikalingi.

Meksikos rašytojas pa
teko j katalikų bažny

čios “indeksą”
ROMA, lapkr. 30. — Guiller- 

mo Delhora, Meksikos rašyto
jas, už savo knygą “Katalikų 
Bažnyčia Meno Kritikos ir Min
ties šviesoje” tapo Katalikų 
bažnyčios padėtas į užgintų 
skaityti raštų indeksą.

Du nusikaltėliai nužu
dyti pasmaugimu

HAVANA, Kuba, lapkr. 30. 
— Havanos miesto kalėjime 
vakar tapo pasmaugti du nu
sikaltėliai, nuteisti mirties bau
smei už nukovimą vieno pini
gų skolintojo už užstatus.

(Atlantic and Pacific Photo]

Tvanas Paryžiuje___Daugiau kaip 3,500 žmonių liko be pastogės, Seinos upei smarkiai patvinus
ir užliejus Francijos sostinės gatves'.

Konspiracijos prieš 
bolševikų valdžią 
procesas Maskvoje

Tolesni profesoriaus Ramzino 
ir kitų kaltinamųjų prisipa
žinimai teisme

MASKVA, lapkr. 30. — Kon
spiracijos prieš sovietų valdžią 
byloje, vyriausias prokuroras 
Krilenko ėmė kvosti kaltina
muosius papildomai.

Pirmas buvo kvočiamas prof. 
Ramzinas. Jis pasisakė gimęs 
1887 metais. Jo tėvas ir moti
na buvę kaimo mokytojai. Nuo 
14 metų amžiaus pats duoną 
pelnęsis ir mokęsis. 1914 me
tais baigęs Maskvos Technolo
gijos Institutą ir ten pasilikęs 
mokytoju. Nuo 1921 iki 1925 
metų dirbęs sovietų planavimo 
komisijoje, o vėliau — didžiu
liuose sovietų elektros energi- 

jos projektuose. Dirbęs bolševi
kų partijoj dar jaunas būda
mas, bet politikoj nedalyvavęs 
iki spalių revoliucijos. Revoliu
cijai buvęs nepalankiai nusista
tęs, ir vėliau patapęs narys gru
pės, kuri sovietų Įstaigas sabo
tavus.
Buvę įsitikinę sovietų valdžią 

griusiant
Prof. Ramzinas tvirtino, kad 

jo , nusistatymas prieš sovietų 
valdžią buvęs grynai ideologi
nis. Jis konspiravęs prieš val
džią dėl to, kad buvęs priešin
gas sovietų politikai ir buvęs 
sitikinęs, jogei anksčiau ar vė- 
iau sovietų valdžia griūsianti. 

Jis ir dirbęs tam, kad ji griū
tų.

Teismo salėj buvo brudesio, 
<ai prof. Ramzinas pasisakė, 
kad jo alga, kaip technikos in
žinieriaus* eksperto, buvus 1,- 
500 rublių mėnesy. Salėj buvo 
girdėt žodžiai: “buržujai, bur
žujai”.

Antras kaltinamųjų, Lariče- 
vas, paklaustas, kaip jis virtęs 
sovietų priešu, atsakė, kad jis 
niekados nesupratęs spalių re
voliucijos. Jis niekados netikė
jęs, kad sovietų valdžia galė
sianti išsilaikyti.
Teikę informacijų užsieniams

Nikalojus čarnovskis, buvęs 
Augščiausios valstybės ekono
mijos tarybos technikos mok
slų skyriaus vicepirmininkas, 
prisipažino siuntinėjęs sovietų 
priešams Paryžiuje informacijas 
apie valstybės.planavimo komi
sijos žinioj esamas medžiagas, 
tarp jų ir karo medžiagas.

Kenkę sovietų statybai
“Mes statėme pajėgos įmones, 

kur jų visai nereikėjo,” pasa
kojos čarnovskis, prokuroro 
Krilenkos kvočiamas. “Statėme 
jaš be galo dideles, žinodami 
iš anksto, kad joms pastatyti 
neturėsime pakankamai medžia
gų. Kai vyriausybė pateikdavo 
mums kokį savo projektą, ku
ris musų, kaip ekspertų nuo
mone, buvo visiškai netikęs ir 
pragaištingas, mes tuojau jį pa
tvirtindavome.”
Ėmę abejoti pasisekimu nuver

sti sovietus 1
Čarnovskis pasakė, kad, ne

žiūrint visų pragaištingų dar
bų, kuriuos jie, konspirator,aii 
dirbę sovietų valdžiai kenkti, ji 
vis pasilikus galinga, taip kad 
jau pernai metais jis ėmęs abe
joti, ar jiems pavyksią sovie
tų valdžią nuversti.

Planavę baltąjį terorą
Konspiratorius Kalinnikovas 

papasakojo, kas bolševikų lau
kęs, jei konspiratoriams butų 
pavykę juos nuversti. Būtent, 
nuvertus sovietų režimą, butų 
prasidėjęs baltasis teroras ir su 
visais sovietų rėmėjais butų bu
vę pasielgta be jokio pasigai
lėjimo. Butų buvus įsteigta — 
kaip jau iš anksto buvę supla
nuota — generolo Lukomskio 
(carininko) diktatūra, ir ta dik
tatūra turėjus būt griežčiau
sia.

Italų buvęs ministeris 
ir buvęs burmistras 

išsiųsti j salas
ROMA, lapkr. 30. — Prof. 

Ernesto Belloni, buvęs parla
mento narys ir Milano burmis
tras, ir Bertojo Belotti, buvęs 
finansų ministeris Francesco 
Nitti kabinete, kaip fašistų val
džios priešai, tapo fašistų teis
mo pasmerkti ištremti į bau
džiamąją koloniją salose penkc- 
riems metams.

Juodu buvo prieš keletą sa
vaičių areštuoti kartu su ki
tais 20 asmenų, kaltinamų dėl 
konspiracijos prieš fašistų re
žimą.

6 banditai išsinešė iš 
banko $25,000 “cash” 
MILWAUKEE, Wis., lapkr.

30. — šeši ginkluoti plėšikai 
puolė čia vakar Layįon Park 
State banką ir pabėgo su $25,- 
000 gyvais pinigais.

Praeitų metų grifodžio 6 die
ną iš to paties banko plėši
kai išsinešė $53,000.

MADISON, S. D., lapkr. 30. 
— Jo aeroplanui nukritus ne
toli nuo čia, užsimušė lakūnas 
Glen Runchey, 30 metų am
žiaus.

Vokietijos protestas 
Tautų Sąjungai dėl 

lenkų terorizmo
BERLYNAS, lapkr. 30. — 

Vokiečių vyriausybė pasiuntė 
Tautų Sąjungai protesto notą 
dėl lenkų terorizmo prieš vo
kiečių gyventojus Augštojoj 
Silezijoj.

Notoj paduodama daug atsi
tikimų, kur lenkai vartojo 
smurto priemonių prieš vokie
čius, ypačiai per pastarus rin
kimus Į Lenkijos seimą.

Lakūnė Keith-Miller 
žuvo kelionėj iš Ku

bos į Miami
MIAMI, Fla., lapkr. 30.' — 

Juroj tarp Kubos . ir Floridos 
prapuolė žymi Australijos avia- 
torė, Mfs. J. M. Keith-Millęr.

Praeito penktadienio rytą ji 
išskrido iš Havanos į Miami. 
Normaliai, ta kelionė oru už
ima dvi valandas laiko, tačiau 
lakūnė niekur Floridoj nebe
pasirodė. Kadangi juroj siau
tė smarkus vėjai, tai mano
ma, kad lakūnė su savo aero
planu buvo nunešta toliu į ju
rą, ir žuvo. Visi ieškojimai au
dringuose vandenyse tarp Mia
mi ir Kubos buvo bergždi.

f .......................................... —

Aeroplanas 4 vaikus už
mušė, 4 sužalojo

EDMONTON, Altą., Kanada, 
lapkr. 30. — Aeroplanas, ban
dydamas' nusileisti žemėn, įlė
kė į būrelį žaidusių lauke vai
kų ir keturis jų užmušė, o ki
tus keturis skaudžiai užgavo. 
Aeroplaną pilotavo kap. W. N. 
Sherlock, žinomas kaip vienas 
gabiausių žiemių lakūnų. Ne
laimė atsitiko Fort Chipewayne, 
500 mylių į žiemius nuo Ed- 
monto.

Portugalijoj areštuoti 
135 sąmokslininkai

- -1 /

LISABONAS, Portugalija, lap
kričio 30. — Praneša, kad po
licija susekus dideli sąmokslą 
prieš dabartinę Portugalijos 
valdžią ir kad 135 sąmokslinin
kai tapę suimti. Tarp suimtų 
esąs Utra Machado, buvęs ko
lonijų- ministeris. Netoli nuo 
Lisabono buvę suimta keturi 
šimtai bombų/

WASHINGTONAS, lapkr. 30. 
— Rabindranatas Tagore, Indų 
poetas, vakar padarė vizitą pre
zidentui Hooveriui.

Sterilizuota mergaitė 
reikalauja $150,000

LOS ANGELES, Cal., lapkr. 
30. — Concepcidn Ruiz, 16 me-, 
tų amžiaus mergaitė, įnešė Į 
federalinį teismą bylą prieš 
Los Angeles kauntės teismo 
teisėją ir dešimti kity kauntės 
valdininkų, reikalaudama $150,* 
000 atlyginimo už tai, kad kaun
tės teismo teisėjo nuosprendžiu 
jai buvo padaryta sterilizacijos 
operacija.

Mergaitė buvo suimta praeito 
vasario mėnesį, kaltinama pa
laidu na v imu.

Austrijos vyriausybė 
atsistatydino

VIENA, Austrija, lapkr. 30. 
— Nujausdamas, kad naujas 
parlamentas, kuris susirinks 
ateinantį penktadienį, pareikš 
jam nepasitikėjimą, klerikalų 
ir fašistų kancleriaus Vaugoino 
kabinetas vakar atsistatydino.

Naujai vyriausybei sudaryti 
prezidentas Miklas pakvietė D- 
rą Otto Enderį, Vorarlbergo 
provincijos gubernatorių, kuris 
yra krikščionių-socialų partijos 
žmogus.

Neramios bedarbių 
demonstracijos faši

stų krašte
TURINAS, lapkr. 30. — Per 

pastaras kelias dienas čia buvo 
neramių bedarbių demonstraci
jų, kurių aštriausios įvyko va
kar. t s

Bedarbiai buvo pasiuntę de
legaciją pas burmistrą, bet tas 
atsisakė priimti. Ties rotuše, 
pasirodžius pilnam vežimui duo
nos, demonstrantai puolė jį ir, 
ligi policija galėjo prisiartinti, 
visa duona jau buvo išdalinta 
bedarbiams. Keliolika asmenų 
buvo suimti.

Šeši tariami Čilės kons- 
piratoriai nuteisti 15 

mėty kalėti
CONCEPCION, Čilė, lapkr. 30 

— Kariuomenės teismas pa
smerkė čia šešis žymius asme
nis kalėjimui po 15 metų ir 
vieną dieną.

Pasmerkti yra: gen. Bravo, 
pulk. Marmaduke Grove, buvęs 
senatorius Lilis Salas Romo, 
Carios Fuentes, Luis Sanchez 
ir Pedro Ugalde. Visi buvo kal
tinami kaip svarbiausi konspi
racijos prieš valdžią vadai. Be 
kalėjimo bausmės, iš jų atim
tos taip pat visos pilietinės 
teisės.

Keletas kitų asmenų gavo 
lengvesnes bausmes.

Kalėdos
Jau netoli.
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O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

92,000 Škotijos ang
liakasių streikas - - - - - x

Angliakasiai meta darbą šian
die, negalėję susitaikyti su 
samdytojais

LONDONAS, lapkr. 30- — 
Praneša, kad derybos tarp Ško
tijos anglies kasyklų savininkų 
ir darbininkų iširo ir kad an
gliakasių streikas prasidės pir
madienį (šiandie) po pietų. 
Streikas paleis 92,000 anglia
kasių.

Tik vyriausybės intervencija 
gal dar galėtų streikui užbėgti 
už akių.

Emanuel Shinwell, kasyklų 
ministeris, vakar buvo prane
šęs, kad kasyklų streiko pavo
jus tapęs pašalintas ir kad 
samdytojai ir darbininkai da
rą pastangų savo ginčus taikos 
keliu išlyginti.

D o a k, geležinkelie
čių vadas, skiriamas 
Darbo Sekretorium

WASHINGiTONAS, lapkr. 30. 
— Prezidentas Hooveris nomi
navo W. N. Doak’ą, geleži nko 
liečiu unijos Brotherhood of 
Railroad Trainmen vadą, Darbo 
sekretoriaus postan, j dabarti
nio J. J. Daviso vietą. Davis, 
kuris pastaraisiais rinkimais ta
po išrinktas senatorium iš Penn- 
sylvanijos, iš Darbo sekreto
riaus posto rezignavo.

Prieš paskyrimą Doak’o Dar
bo meisteriu užprotestavo VVm. 
Green, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas, savo prie
šingumą remdamas tuo, kad 
Doak esąs vadas darbininkų or
ganizacijos, * nepriklausančios 
Amerikos Darbo Federacijai. 
To nežiūrint, prezidentą^ Hoo- 
veris ketina pirmadienį (šian
die) prašyti senatų’ Doak’o pa- 
skyrimą patvirtinti.

Dp-X hidro planas 
nudegė sparną

Vokiečių oro milžino projek
tuota kelionė per Atlantą nu
ėjo niekais z

LISABONAS, Portugalija, lap
kričio 30. — Milžinišką vokie
čių hidroplaną Do-X ištiko ne
laimė. Vakar staiga kilo jame 
gaisras, ir vienas sparnas ta-* 
po visai sunaikintas. Tik su 
dideliu vargu pavyko gaisrą lik
viduoti ir išgelbėti visą oro 
milžiną nuo žlugimo liepsnose.

Do-X rengėsi netrukus iš
skristi per Atlanto vandenyną 
į Ameriką, bet dabar apie to
kią kelionę nebegali būt kal
bos.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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KORESPONDENCIJOS
McNaughton, Wis

Iš lietuvių gyveninio

jog prieš kiek laiko 
apielinkės lietuviai 
nusipirko Mormon 
liūs. Priegtam kas

Tos 
į ma- 
buvo

visos

Dabartiniu laiku labai daug 
visur kalbama apie blogus lai
kus. Spaudoj apie tai nuolat 
rašoma. Tačiau pas ūkininkus 
jokio blogumo nesimato. Apie 
tai liudija kad ir tas faktas, 

trys šios 
ūkininkai 

automohi- 
antrą sa

vaitę jie rengia parteš’. 
partės pas mus labai įėjo 
dų. Jų šiais metais jau 
apie desėtkas.

Ir reikia pasakyti, kad
tos partės arba pasilinksmini
mai buvo gana pavyzdingi. Tuo 
pačiu laiku norisi nors kelis žo
džius pasakyti apie lapkričio 
23 d. partę, kurių surengė dvi 
ponios,—Mrs. Martin Varekois 
ir Mrs. M. A. Sharka iš Rhine- 
landerio—dėl pono Jono Vare- 
kojo ir jo žmonos. Rengėjos 
pakvietė ne tik iš McNaughton, 
bet ir iš Wftodruff bei Wood 
boro apielinkių ūkininkus. Pa
rengimui buvo paimta svetainė. 
Martin Varekois iš kur tai ga
vo gero alaus dvi bački. Gi 
ūkininku moterys suvežė dau
gybę keptų vištų, paršiukų, žą
sų ir net kalakutų. Grojo du 
benai muzikantų. Kai vienas 
pavargdavo, tai pradėdavo gro
ti kitas.

Ūkininkai tiek įsilinksmino, 
kąd užmiršo ir apie savo kar
ves. Jie pradėjo linksmintis 
apie antra valanda po pietų, O 
išsiskirstė vėlai naktį. Jr vis- 
kas ėjo gražiai ir sklandžiai. 
Man irgi teko tanu* pasilinks
minime būti, ir turiu pasakymu 
jog pas ūkininkus blogų laikų 
negalima pastebėt.—Ten buvęs.

svarbus metiniai susirinkimai 
—tai Dr. V. Kudirkos Pašaipū
nės Draugystės ir SJ^A. 14 kuo
pos. Tose organizacijos turės 
išrinkti tau valdybas. Priegtam 
bus svarstoma ir kiti svarbus 
reikalai. Visi rimti nariai, ku
riems rupL aukščiau minėtų 
draugijų likimas', privalo būti
nai į metinius susirinkimus at
vykti. Jie privalo neužmiršti, 
kad Maskvos klapčiukai tiesia 
savo purvinas rankas prie or
ganizacijos pinigų.

Apie susirinkimų laikų bus 
pranešta atvirutėmis. Kiekvie
no nario, kuris gaus pakvieti
mą, yra būtina pareiga atvykti 
Į susirinkimą ir savo balsu pri
sidėti prie to, kad butų val- 

I dybon išrinkti tinkami žmonės, 
tokie žmonės,
rupi organizacijos reikalai, 
ne' Maskva—John Jarus.

mų matyti, kad jis buvo su 
bažnytinėmis apeigomis palai
dotas.

Romanas Bankevičius šių 
metų balandžio mėnesyj iš 
Chicagos inotoeikliu važiavo į 
Omahą. Netoli Couneil Bluff 
jį išiko nelaimė: jis susidūrė 
su automobiliu. Kolizijoj jis 
baisiai tapo sutrenktas ir jo 
kojos sulaužytos. Automobi
listas atvežė Romanų į Omahą

Ketų. Dabartiniu laiku ne tįk 
niekur neimami nauji darbi
ninkai, bet vis dar atleidžiama 
ir senieji. Proletaras irgi at
sidūrė bedarbių eilėse, ir jis 
nežino, kada dalykų padėtis 
pagerės.

Cleveland, Ohio
Svarbus susirinkimai

Mco visi gerai žinome, kad 
bolševikai yra niekas kita, kaip 
tik muilo išpustas burbulas. 
Anksčiau ar vėliau tas burbu
las paprastai trūksta. Bolševi
kiškas burbulas pirmiausiai 
truko paskutiniame Susivieniji
mo seime, kuris Įvyko Chica- 
goj. Kaip žinia, bolševikai 
vo sumobilizavę visas savo 
gas, kad užkariauti milioną 
leriu. Tačiau jų 
ėjo niekais.

Dabar artinasi 
rinkimai. Visur

pastangos

bu- 
jė- 
do-
nu-

daugi jų susi- 
bus renkamos 

vaidybos ateinantiems metamą. 
Pas mus irgi prisiartina du

Phane Viruinia 2054
JOSEPII VILIMAS

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO. ILL.

Užrašome visokius 
anglų kalba rašy

tus žurnalus

1 Hibar

Neilgam labai nupiginta kaina.

ine-Cosmopolitan Magazine $2.50 1 
tui — $4.00 2 metams.

Cosmopolitan ir Good Housc- 
kecping 1 metai vienu adre
su .............................   $4.00

Cosmopolitan ir Harper 1 me
tai vienu adresu ... .........  $5.00

Rašykite klausdami informacijų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

kuriems tikrai 
o

Miehigan City, Ihd
Iv iš musų padangės

siaučia ir pas mus. 
darbininkams neva- 
darbo ieškoti, šia- 
daugiausiai gyvena 

ir lenkai. Lietuvių 
šeimynų 

Pavieniai

Bedarbė 
Patartina 
žiuoti čion 
me mieste 
vokiečiai
randasi apie dvylika 
ir septyni pavieniai, 
ir bendrai lietuviai gyvena ne
blogiausiai. šiais laikais jie- 
kaip klojasi tik girtuokliams, 
kurie niekuomet nieko nesutau* 
po. Pas mus yra viena spyk- 
izė arba mušaininė. Tos rųšies 
bizniui varyti nereikia nei mo
kslo nei . patyrimo. Pilk i bon
zas skystimėli, o paskui parda

vinėk j j stikliukais. Tai gali 
juk bile kas daryti.

Didmiesčiuose paprastai yra 
visokios rųšies sportas. Rengia
mos yra ristynės, boksai ir vi
sokie kontestai.- Sporto srityj 
'ir mes turimu narsuolių, kurie 
tikrai neblogai pasižymi. Jie 
galėtų lenktynių eiti ir su did
miesčio sportais. Aš turiu gal
voj tris senbernius ir vieną 
vedusią šeimyną. Kai jie susi
renka munšaino naikinti, tai 
pasidaro didžiausia triukšmas. 
Atrodo, kad Afrikos laukiniai 
žmonės staugia. Na, jie ir pa
sikalba! 
šlykščios,
žmogus turi ausis 
Baliavoja paprastai 
tymos, o kartais ir 
kia. Pasitaiko kai 
laimių.
nis bus nosį nusibalnojęs, o ki
tas koją pasisukęs.

Pravartu čia bus 
kad tos kompanijos mamė pasi
žymi liežuvavimu. Apie savo 
kaimynus ji prasimano visokių 
nebūtų dalykų. Už šmeižimą 
kartą ji buvo pašaukia ir pas 
teisėją, kuris nusprendė pa
siųsti ja 35 dienoms “vakaci- 
jų”. Ji butų turėjusi belangėj 
tas vakacijas praleisti, jei ne
būtų iš namų nevalios išpirkęs 
ją diedas.

Tiesiog liūdna, kad ir tokiais 
sunkiais laikais žmonės negali 
susitvarkyti. Pinigų jie neturi, 
bet spykizės savininkas yra 
geras žmogus ir munšainų 
jiems duoda* Į “bargą”.

—Rusino Pelėda.

Jų kalbos yra tiek 
kad save gerbiąs 

užsikimšti, 
jie iki vė- 
ryto sulau- 
kada ir ne

žiūrėk vienas senber-

Proletarui pačiam teko daug 
karių būti ligoninėj, todėl jis 
gerai žino, kaip paprastai 
sergantys žmonės jaučiasi. Nu
tarė jis ir Romanų aplankyti, 
Juo labiau, kad jo tėvas Pro
letarui buvo gerai žinomas.

Buvo bandoma su Romanu 
rimtai pasikalbėti. Užklausta 
jo, kaip ta nelaimė atsitiko. 
Bet ligonis be niekur nieko 
nutraukė kalbų ir pradėjo ro
dyti sklypų popierių, kur buvo 
nupiešti visokie paukščiai ir 
gyvuliai. Girdi, štai kų aš pa
dariau...

Iš to nebuvo sunku supras
ti, kad su Romanu kas nofs 
yra negerai. Aš manau, kad 
ta kelionė žymiai prisidėjo 
prie tos baisios tragedijos.

Ligoninėj Romanas išgulėjo 
apie porų mėnesių,
atvažiavo iš Chicagos motina 
ir pasiėmė savo sūnų su nu
laužta koja.

Spalių mėnesyj busu į Oma
ha buvo atvažiavęs ir Roma
no tėvas. Jis čia norėjo su
sirasti sau darbo. Negalėda- 
pias darbo gauti, jis pasisko
linęs iš Sabučio 15 dolbrių vėl 
sugrįžo į Chieagų.

Paskui

Vėlinių naktį jaunieji pa
prastai daro 'visokius šposus. 
Štai kad ir šiemet jie paėige 
A. Palinskio krėslų nuo porčių 
ir nunešę j j skersai įįutvčs įkie- 
1Ū į J. Jačinsko medį. Ant ry
tojaus Jačinskas nuėmė krės
lų nuo medžio ir nunešė į jelų. 
Pafinskis ant savo kaimyno 
geros akies neturėjo. Tad jis 
sumanė jį pamokyti.* Iškėlė 
bylų, kad Jačinskas jo nuosa
vybę naikinąs.1 Bylos užvedi
mui ,žinoma, reikėjo advoka
to.

Po kiek laiko visas reikalas 
atsidūrė pas teisėjų. Išklausęs 
abiejų pusių, teisėjas Inoj pa
matė, kad Jačinskas nėra kal-

kė dar pamokslų, kad dėl to
kių menkniekių bylinėtis yra 
labai neišmintinga.

Žinoųia, kas laimėjo, kas ne, 
bet advokatas tai tikrai laimė
jo. Yna tiesiog koktu, kad dėl 
tokių-dalykų musų broliai lie
tuviai bėga į teismų. Juo la
biau, kad Palinskis statosi su
sipratusiu vyru. Vyras lai vy
ras, ale jau elgiasi, kaip pas-

pridurti,' kutinę boba.

’ Lapkričio 23 d. pakilo labai 
smarkus ir šaltas vėjas. Jis 
buvo liek stiprus, kad nešė nė 
tik dulkes, bet ir pusėtinai ap
draskė popierių dengtus sto- 

aplaužė 
krisda-

gus. Priegtam dar 
medžių šakas, kurios 
mos išdaužė langus.

valandų 
žmonės 
kiti na-

So. Omaha, Nebr

dienoj?, kada vieni 
bažnyčioj meldėsi, o 
mie munšainę gėrė ir korto
mis lošė, staiga pasigirdo gat
vėj balsas, kad reikia gaisri
ninkai šaukti. Pašaukti ug
niagesiai pradėjo savo darbų. 
Nors jie ir gaisrų užgesino, 
bet V. 1 lanko namams nuos
toliu buvo padaryta už porų 
Šimtų dolerių.

Visko po biskį

“Nauj ienos” pranešė 
hieciams labai liūdnų 
Būtent, kad pamišęs Romanas 
Bankevičius peiliu nudūrė sa
vų tėvų Pranų dlankevičių ir 
sužeidė dar kitas dvi moteris. 

!()mahos lietuviai Pranų Ban- 
kevičių gerai pažįstil, nes jis 
šioj kolonijoj yra išgyvenęs 
daug melų. Visi vietos lietu
viai apgailestauja Rankevičių 
šeimos tragedijų. Nabašnin- 
kas Bankevičius buvo karšias 
laisvamanis, kuu. Mockaus pa
rapijomis. Tačiau iš praneši-

omą-
V • • žinių.

Šiandien toj kuopoj

SLA. 87 kuopa turėjo savo 
tarpe keletu bolševikų, kurie 
buvo didžiausi naehalai ir nie
kuomet nedavė kuopai ramiai 
veikli.
nebėra nei vieno Stalino da
vatkos.
pos veikimas pradėjo eiti vi
sai sklandžiai. Nebėra nei 
triukšmo, nei barnių. Labai 
gerai tad stalincai ir padarė, 
kad jie susiprato musų kuo
pų palikti ramybėj.

Ir nuo to lajko kuo-

Prie Annouro kompanijos 
susirinko nemažas burys lie
tuvių. Tarp jų tuoj kyla dis
kusijos. Vienas lietuvis ant
ram sako: “Ko tu čia atėjai? 
Juk tu turi praperčių, o nori 
alkano darbininko vietų už
imti.” Pastarasis jam atšau
na: “Man tiek pat reikia pa
valgyti, kaip ir tau. Antra 
vertus, juk tu į Ameriką atva
žiavai tuo pačiu laiku, kaip ir 
aš. Buvai sveįkas ir uždirbai 
tiek pat, kaip ir aš. O jeigu 
šiandien esi plikas, kaip tilvi
kas, tai rugok pats ant sa
vęs. Juk mokėjai pinigus pra
gerti ir su kunigužio berniu
kais kortomis lošti. Nemažai 
tu jiems sukišai dolerių. O 
kai dėl prapertės, tai turiu 
pranešti tau, jog ji dar nėra 
išmokėta. Man tad ypač ir 
rupi, kad nenustoti jos. Aš 
turiu rūpintis bankui skolas 
mokėti, mokėti taksus, apdrau
dę ir prib viso to užlaikyti dar 
šeimynų. Todėl, drauguti, 
mano padėtis gaj dar yra sun
kesnė, negu tavo.”

Tuo tas pasikalbėjimas ir 
pasibaigė. Parapijonas, kuris 
gerais laikais mėgdavo ir kor
tomis iš pinigų lošti ir nami- 
nėlę naikinti ,nutilo.

— Proletaras.

aprūpinami 
lietuviškais “barš- 

Kaip girdėt, visi pa- 
daugiau šita valgykla, 
“moderniška” lietuvio

čia gyvena, bet biznįerių iš lie
tuvių tarpo netrūkstą. štai 
vieni atidaro “storų”, palaiko 
kiek ir subankrutija. Jų vietoj 
kiti išdygsta. Dabartiniu lai
ku Toronte yra dvi grosernės, 
vienų laiko du “singeliai”, o ki
tą pagyvenęs biznierius. Pas
taroji yra užlaikoma gana pa
vyzdingai ir prie to yra laiko
ma valgykla, kur 
lietuviai 
čiais”.
tenkinti 
negu
valgykla, kuri visą laikų esti 
tuščia.

Bet štai visą laiką sėdėję 
“selery” apaštalai irgi sumanė 
biznį padaryti ii’ dar kaip: Esą 
kad didesnį pasisekimą turėti 
biznio įstaiga pasivadins’ kokio 
tai šventojo vardu (gal, šv. Jo
no?) ir bus pastatytas ant ko
operatyviškų pamatų su šv. Jo
nu apaštalu priešaky. Visos 
prekės busiančios palaimintos, 
bet užtat keliais centais gal 
daugiau kainuos kaip papras
tos.

Kalbama, kad “stedy kostu- 
meriai” gaus atlaidų, o “bobe
lės” bus dykai nuvežtos i Ka
liforniją, kur matys visas svie
to marnastis ir “Holywood”. 
Na, ką, gerbiamieji, atsiranda 
ir tokių, kurie tiki tam. Ne 
gaųa, kad jie yra “apklynija- 
mi” bažnyčioj, dabar turės jie 
būtinai lankyti ir šitą šventų 
Įstaigų, nesilankyti — kunigas 
išrišimų neduos. Ar bereikia 
didesnių aidų ?—Jaunutis.

Pirm karo gyveno Chicagoje. 
čekavičius-čapas, Adomas.

Pirm karo gyveno Waukegan, 
Illinois.

Čepauskų, Stasio ir Gabrie
liaus. Kilę iš Kauno. Gyveną 
apie Ashland ir Paulina Str., 
Chicagoje.

Češas, Vincas. Kilęs iš Raza- 
limo vai., Panevėžio aps. 1924 
m. gyveno Kane, Pennsylvania. 
Atsiliepė jo žmona, Elena če- 
šiepė.

Petronis, Antanas. Kilęs iš 
Leliynių vai., Utenos aps. 1925 
m. gyveno Racine, Wisconsin.

Ramkonas, Stasys. Kilęs iš 
Tytavėnų vai., Raseinių aps. 
Pirm karo gyveno Chicagoje. 
Atsiliepė jo žmona, Petrone 
Rakomienė.

Davidonis, Jonas. Kadaise 
gyveno Brocton, ^ass.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų yra prašomi suteikti 
žinių. Bent kokia žinia bus 
brangiai Įvertinta.

—Lietuvos Konsulas, 
Rm. 1904 —201

North Wells St., Chicago, 111.
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LIETUVIŲ RADIO VALANDA
Išgirskite Lietuvių Dainas, Ketverge nuo 7 iki 8 valandos vakare iš 

Stoties W. H. F. C., 1420 kilocydes

Toronto, Kanada
—-*?--------------- -

/ Margumynai

Kad ir didelė bedarbė Toron
te u- ’necliflele Icolonijs*.. lietuvių

Paieškojimas Nr. 35
šie asmenys gyveną Ameri

koje yra ieškomi:
Bartuška, Jonas. Kilęs iš Sa

laku parapijos, Ežei’čnų aps.

TURĖKIT PINIGU SEKAMOMS
KALĖDOMS

prie musų KALĖDINIO TAUPUMO 
KLIUĘO dabar. ■ >

25c
savaitę padarys jus nariu.

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. i«3rd Street

prisidėdami
z :.■*

T T“

i.i|i mim/r1

Apdrauda
» ’♦

nuo = -r

Nelaimingi} Atsitikimų
■ 4’

Naujienos padarė 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,

I

$1, $3, $6, $10, $16 ir $24
Šios rųšies apdrauda apdraudžia žmo

gaus gyvastį nuo $1000.00 iki $5000.00. Taip
gi duoda ligoje pąšelpą nuo $7.50 jki $40.00 
savaitėje per 26 savaites.

4
Del platesnių informacijų kreipkitės j

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St

Su darbais pas mus visai 
bloga. Ir mažai tėra vilties, '■ 
kad jie trumpoj ateityj page-

CHICAGO, ILL.

Gražioms musų tautos daįaeįeins ir šokiais, jas ga
lifė dabar H)il<sminlis ir savp namuose. Šie nauji Cp- 
lunibia rekordai yra taip gražus ir taip aiškus, kad 
visai neatskirsi nuo originalio dainavimo.

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

Naujas Columbia “Telc Focal” Radio-Phonograph 
kųiųbinacija krūvoje, kuris yra labai gražaus balso ir 
pųsįekia tolimas radio stotis. Kaina $235.00, be lubų. 
Jus gausite nuolaidos $50.00 už jūsų seną phonographą 
ar radio- Suteikiame lengvus išmokėjimo sutikimus.

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

16185F Mergų Polka
Laukiu Tavęs 1

BUDRIKO RAD1O ORKESTRĄ
16184F Užburta Pilis — Polka (G. Vktoras) 

Moderniškas Klumpakojis
STASYS PAURAS, Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras 

Su Orkestros Akompan.
Po Močiutės Vartais 
Vįsį Išvien 
Mergužėlės Kodėl Nedainuojat

WORCHESTER1O LIETUVIŠKA ORKESTRĄ 
Albina Lieluvnikaitė, vedėjas

Šabas Gud — Polka 
Lakštutė Polka 
Našlio Pol|ca 
Mano Polka 
šiaučiaus Polka 
JieYuįės Pojka 
Shai’kės Kumštynės (Dalis Pirma) 
Sharkės Kumštynės (Dalis Antra) 
Lazdijų Polka 
Mylimo Polka 
Shenadorio Polka 
Bernelio Polka 
Katruįės Polka 
Klaipėdos Polka 
Močiutės Mazurka 
Kariška Daina

16183F

16182F

16177F

16170F

J 6168F

16160F

16157F

16147F

16164F

16156F

16149F

16178F

16172F

16165F

16159F

Kelkis Bernelį
Atėjo Rudenjs Užšalo
Baltos Rankelės

WORCHESTĘRIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ
\ Albina Lietuvnikaitč. vedėja

Panemunis Polka 
Karolina Polka 
Einik Polka
Lietuvos Kareivių Polka
Dviejų Žodžių Polka
Lietuvos Kvietkos Vakas 
Linksmybės Polka 
Lietuviško Kliubo Polka

Jos. F. Sudrik, Ine
3417-21 So. Halsted Street

TEL. BOULEVARD 4705
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“MUŽIKŲ IR KUL
KA NEIMA”

Iš 1905 metu atsiminimu C Tp
Kaunas pasipuošęs vėliavo

mis. šventė — “Nikolaja ču- 
dotvarca” (Mykolojaus stebuk
ladario). Išvakarėse tos šven
tės pas žmones koks tai keis
tas ūpas. Proklamacijos viso
kiomis kalbomis žmonių gaudo
mos: tai “Bundo”, tai “Lietu
vos Socialdemokratų” pagamin
tos, raginama rytojaus šventę 
ignoruoti. Girdai, kad ir tarpe 
kariuomenės kas tai nepapras
to. Keikia žinoti, kad Kaunas 
tai stipri tvirtovė. Čia randasi 
dideli fortai, kariuomenė: — 
iš pėstininkų 3 fortų apsaugos 
pulkai; 5-ta “vylazačnaja” ba- 
tareja ir 5-tas dragūnų pulkas 
“Karmelitų” apskrity. Šančiuo
se — Kauno priemiesty tary
tumei Cicero prie Chicagos — 
“kamskas” pulkas, 1 “Volžskas 
pulkas“, 28-ta artilerijos briga
da, “Pontonai”, “Sapiorai” ir 
dar “Vozduchoplaratelnoje ot- 
delienije”.

Kalbama, kad jau tūli pėsti
ninkų pulkai gatavi visam 
kam, kad jau jie žmonių pusėj, 
bet sunkiausiai buvo patirti 
nusistatymas tai taip vadina
mos “učebnos komandos”. Kal
bama, kad jau valdžia suuodė 
ir pastatė kanuoles ant visų 
savo fortų ir jeigu bus koks 
sumišimas, tai vargšas Kaunas 
bus sulygintas su žeme, arba 
išmestas Į padanges.

Laukiame rytojaus, bet man 
ir kitiems mano draugams ro
dėsi, kad bus daugiau “fonių”. 
Matote, mes tada buvom vai
kai ; mano amžis buvo 15 me
tų. Tuomet dirbau Šmito fabri
ke kaipo '“slesarskij ucenik”. 
Man pačiam dar tuomet neteko 
prigulėti prie partijos’, nes bu
vau dar, pasak mano dėdės, 
tik “snarglius”. Mano dėdė An
tanas prigulėjo prie “Bundo”, 
o pusbrolis Antanas prie So
cialdemokratų. | kokias nors 
paslaptis jie manęs Jieįsileisda- 

|»vo, bet kada rerkia-iAnešiot-iš
dalint proklamacijas, tai jau 
Juozas geras.

štai sulaukėme rytojaus. 
“Tabelis” — šventė. Iš pat ry
to šmito fabrikas ant savo 
aukštų ir be galo’ stiprių vartų 
pakabino dvi rusų vėliavas — 
po vieną kiekvienoj pusėj. Žmo
nės senesni susirūpinę, o jau
nuomenė laukia kokio tai 
“fun”.

Valandai praslinkus čia apie 
poras tuzinų jaunuolių po prie
žiūra viduramžių žmonių nu
plėšia rusų vėliavas ir užkabi
na raudonas. Su parašais 
“precz z caratem” ir “Da 
zdrastvuet revoliucija”. Jau 
jaunesni žmonės ir skyriai kur 
arčiau prie vartų dirba, vaikš
tinėja aplink nieko nedirbda
mi..

Kariuomenės paradas iš Šan
čių, kaip minėjau, “Kamskas” 
ir “Volžskas” pulkai, 28-ta ar
tilerijos brigada, keliauja pro 
šąli j Kauną, j dideli “Saborą” 
(dabar vadinama “Įgulos baž
nyčia). Visų regesys be galo 
įtemptas. Ką darys kariuome
nė? Praėjo ramiai. Kai kurie 
oficieriai paslaptingai reiškia 
vėliavoms pagarbą ir lyg tai 
pasigailėjimo žmonėms. Dauge
lis tai permatė ir numatė, kad 
ramei tas nepraeis.

nams ieškot kopėčių. Tarnas 
grįžta ir. raportuoja, kad žmo
nės jį stumdo ir per kuprą su 
kumščiu užveža, bet kopėčių 
neduoda. Pristavas mato, kad 
žmonėms priešintis negalima. 
Paliko vietą nieko nepęšę. čia 
ateina žinios, kad Kokoszo dirb
tuvė taipogi turi raudonas vė
liavas, taipgi Szuvalo ir Tilma- 
no, bet skirtumas’ tik pas Szu- 
valą: ten raudonos vėliavos su 
parašais “Nikolai durak” ir 
“Doloj samodleržavije”.

štai jau kiek po pirmai va
landai. Atlekia būrys vaikų ir 
praneša, kad jau paradas gryž- 
ta. Apsireiškė žmonyse neapsa
komas žingeidumas’. Laukiama 
kokio tai sprendimo, štai viso 
parado priekyj važiuoja “Kams- 
ko” pulko pulkininkas (skirtas 
Šančiams kaipo komendantas), 
sustojo prie senosios “pieninės 
rinkos”. Tūli pasiunčia vaikus, 
kad tie nuėję jam, Šančių ko
mendantui, praneštų, kad ke
lias yra atdaras (Dieninė rin
ka yra kokie* 2 ir puse ^bloko” 
nuo Šmito fabriko). Vaikai 
grįžta ir sako, kad jis (komen
dantas) paspėsiąs — yra dar 
laiko, čia pat ateina ir kariuo
mene. Tuoj komendantas davė 
prisakymą, kad muzika vietoj 
“ceremonijalno” maršo griežtų 
“Bojevoj marsh”. Tai atsiti
kus, maršo garsams’ prasklidus 
žmonės suprato, ką reiškia ir 
visi iš lauko pusės įėjo vidun 
vartų pusės, užsiskleisdami var
tus. Aš pats dirbau “v slesars-

kom novom atdielieniji” — tai 
yra trijų aukštų naujas mū
ras. Ant pirmų lubų sandėlis, 
antrose ii' trečiose — darbinin
kai daugiausiai “snargliai”. Aš 
greit užbėgęs viršun per langą 
kartti su kitais vaikais žiūriu 
kas iš to bus.

Pats komendantas prieky ka- 
riuomenės-pėstininkų, o artile
rija paliko senoj “pieno rin
koj”. Priėjęs prie fabriko var
tų komendantas paliepė, kad 
“Kamsko” pulko “uczebnos ko
mandos” komandierius eitų prie 
“volžs'ko” pulko, o “volžsko”-*- 
prie “kamsko”. Kitoms “ra- 
toms” liepė pasitraukti.

Apstojo vartus ketvirkam- 
piu su karabinais rankose po 
komanda “prigatovitsia”! Bū
rys kareivių lipa vienas kitam 
ant kupros, kad nuimti tas 
raudonas vėliavas, bet vos’ tik 
spėjo kareiviai pakelti savo 
galvas vir^ vartų, kaip tuoj iš 
visų pusių pasipylė gelžgaliai 
ir akmenys. Tuoj buvo duota 
prisakymas “Pricel.” ir “Zal- 
pom!” šaudymas tęsėsi apie 8 
minutes, žmonyse didžiausias 
sumišimas. Kiekvienas bėga 
tarytum mažyte pelele ieško 
vietos pasislėpti. Mane draugas 
nutraukė nuo lango, žiūrime, 
kad pilna “durnų”. Vėliau pa
aiškėjo, kad kulipkos smigda- 
mos į lubas iš vapnos sukėlė 
baisybę dulkių. Bėgame j kitus 
fabriko skyrius, ten žmones 
dar nieko nežino. Pasakojame 
jiemsK jie netiki... tik štai,

bum! padigirdo armotos suvis. | 
Tuoj antras ir iš čia žmonės 
“stri magai ve” bėga kur gali. 
Per daržus ir tvoras parbėgo
me namo.

Grįžus atgal tie, kurie mate 
įvykį iš lauko pusės pasakojo, 
kada šūviai baigėsi — tuomet 
kareiviai ramiai vėliavas nu
kabino, o komendantas paliepė 
trims “zvodams” surinkti su
rinkti sužeistus ir užmuštuo
sius. Kareiviai išėmė tuos' sun
kius vartus, ant kurių buvo 
vėliavos ir vartus sumušė j 
plento akmenis.

O artilerijoj tai buk atsitikę 
šitaip: Koks ten “vaikas” iškė
lė ant stogo “senos slesarnės”’ 
raudoną vėliavą. “Navodčikui”’ 
paliepta, taikyti į tą vietą, bet 
patikrinus patėmyta, kad kas 
negerai ir oficierius paklausė 
“navel” ? (užtaikiai-užvedei ?)— 
“Tikrai taip” — atsako — “o 
kur?” — “Į didelį kaminą”.

“Durak ty,” sušuko oficię- 
rius, “naveli v krasnyj flag!”

“Tikrai taip”, atsakė karei
vis.

Ir dėka to oficieriaus išgel
bėta daug žmonių, nes’ didelis 
kaminas butų pasiėmęs be ga
lo daug aukų.

Sugryžo kareiviai su oficie- 
riais ieškodami užmuštų ir su
žeistų.

Komendantas klausia —“Kiek 
užmuštų ir sužeistų?”

“Nei vieno”, jam atsako.
“žmudov i pulia neberiot!” 

sušuko ir trenkęs “kočo” du
rimis nuvažiavo, o kareiviai su 
daina “našy rotnyj . komandir

vsej on rote gospodyn” su “ne 
lais’viais” (dvejom vėliavom) 
gryžo j savo kareivines.

- Juozas Kuzmickai

Garsinkitės “N-nose”

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

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

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

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir 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)

t
pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiuro* 
daiktu.
ppAI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogauJ 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam' žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat*už- 
metimas yra daromas ir jums.

Liiterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų ©malęs — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba' Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekorių. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Levis, U. S. A.
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NAUJIENOS
1739 So. Haisted St.

Chicago, III.
Seniausias ir didžiausias

Amerikoje.
Metinė prenumerata Chicagoje, Lietuvoje ir ki

tur užsieniuose metams $8.00, pusei metų $4.00; Su
vienytose Valstijose $7.00, pusei metų $3.50. v

Atnaujinimui prenumeratos arba užsirašymui 
patogumo delei vartokite šį kuponą. Išpildykite 
ir iškirpę kartu su moųey orderiu arba čekiu siųs
kite žemiaus paduotu adresu:

NAUJIENOS.
1739 So. Haisted St., 
Chicago, III.

Užsiprenumeruoju Naujienas ........ m., šiuomi siun
čiu $. ........................

Vardas ................................... >.................................

Adresas ..................... . ..............................................................................
r

Miestas ..................................................  a..
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NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...... ........... ........
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ...... .
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...........
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................................ .................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..................................................
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

... .50

$7.00
... .5$

193 Grand Street Brooklyn, N. N<

CREOMULSION
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

Kalendoriai
DAR,YRA LAIKO UŽSISAKYTI KALENDORIUS 

KALĖDŲ DOVANOMS

NAUJIENOS DAR TURI DIDELI 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

Kreipkitės į f

Naujienas
1739 So. Haisted St.

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta- 
' t rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų.
Pardavinėjamas ap tiekose.

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

Lydia IJ. Pinkham Medicine Co. 
Lynn, Mas..

'įmik
DEL įSIPIOTIMU IR 

ŽAIZDŲ
Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną Jsipio- 
mą, žaizdą ar jsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

— pagarsėjęs visame pasaulyje

Pinaud’s
Shampoo

Palieka jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
jūsų bardavSją, arba \
priaiųakite 60c už pilno k
didumo bonką.—Plnoud, 
Dept. M.. 220 E. 21 Si.. 
New York. (Setnpelio 
bonkutfi dykai).

Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write far Free “Eye Care” 
m *‘J5ye Beauty” Book

Marine C<k. Dept H. S., 9 E. Okio St,Chkeg»

gAMEPRlęt
* FORO VE R *

40 YE ARS
2 j ounces foriįcentj

pure
If/^BAKING 
nVP0WDER
erric/enf-

IT) OOUBLE ACTINC
MILLIONJ OF POUNDJ UJED BY 

OUR GOVERNMENT

Pietų laikas. Mažai kas sku
bi namo pietums. Jaunuomenė 
stovi aplink vartus nelyginant 
sargyba. Atvyksta Šančių pri
stavas su dvejais “garadavi- 
kais” ir nori vėliavas nuimti. 
Aukšti vartai; pasiekti negali
ma. Pristavas liepia savo tar-
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SURIKTAS A. D. FEDERACIJAI

šitų atžagareiviškų reformų, kadangi seime jie turi is 
200 atstovų tik 66, t. y. vienu mažiau, negu trečdalį. 
Paskutiniuose rinkimuose socialdemokratai laimėjo 7 
naujus mandatus, bet komunistai, kurie pirma turėjo 
23 atstovus, negavo nė vienos vietos seime.

Suomijos komunistai ‘mokėjo darbininkų judėjimą 
suskaldyti, bet kai atėjo kritiškas momentas gintis nuo 
fašistuojančių lappujiečių ir buržuazinės reakcijos; ta j 
“pasaulio revoliucionieriai” sūlindo į šakas.
i* 1

vairius

Pranykusios salos

Prezidentas Hooveris paskyrė sekretorium, vieton 
Daviso, kuris lapkričio 2 dieną buvo išrinktas į ^Jung
tinių Valstijų senatą, vienos geležinkeliečių brolijos at
stovą, William Nuckels Doak. Vos tik žinia apie šitą 
paskyrimą pasklido Washingtone, kaip Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas Green pakėlė protestą. 
William Green sako, kad Hooveris apsilenkęs su sena 
tradicija, jogei darbo sekretorius federalinėje valdžioje 
visuomet būna Amerikos Darbo Federacijos žmogus.

Ši “tradicija” Amerikos darbininkams mažai ką 
tereiškia, nes Federacijos žmonės, sėdėjusieji darbo 
sekretoriaus vietoje, iki šiol dar nėra nieko gero atli
kę darbininkų labui. Jie visuomet tarnaudavo valdan
čiajai partijai, o ne darbo žmonėms. Ir ne tam jie bū
davo skiriami į tą vietą, kad tarnautų darbininkams. 
Federacijos žmonės gaudavo tą “džabą”, idant jie kal
bintų darbininkų unijas, priklausančias Federacijai, 
balsuoti už valdžios partiją.

Doak vargiai bus geresnis, kaip Davis arba kitas 
kuris buvęs darbo sekretorius. Bet tas faktas, kad pre- 
zidentas Hooveris jį ton vieton paskyrė, rodo, kad da
bartinė administracija labiau skaitosi 'su geležinkelių 
darbininkų brolijoms, negu su federantais.

Greeno kandidatas i darbo sekretorius buvo ang
liakasių unijos prezidentas John L. Lewis, • kuris taip 
“puikiai” savo unijoje šeimininkavo, kad ji šiandie yra 
suskilus ir turi mažiaus kaip penktą dalį to narių skai
čiaus, kuris buvo prieš dešimtį metų. Tur-but dėl to, 
kad Lewisas “nuganė” angliakasių uniją ir pasiliko be 
įtakos organizuotų darbininkų judėjime, tai ir politi
koje jam nepasisekė padaryti karjerą.

Anak Krakatao salos pranyki
mas. — Legendiškas Adan
tis. Krakatao vulkano išsi
veržimas. —Portugalų siala. 
Kaip atsirado ir pranyko Jo- 
c.nno Bogoslavo sala. — Pa
sakojimai apie pranykusias 
salas. — Faktai ir prasima
nymai.

PULKININKAI GRĮŽTA

“Laimėjęs” seimo ir senato vadinamus rinkimus, 
Pilsudskis nutarė pasilsėti ir pataisyti savo sveikatą^ 
Todėl jisai rezignavo iš ministerio pirmininko vietos ir 
pavedė sudaryti ministerių kabinetą pulkininkui Sla- 
wekui.

Slawekas jau kartą buvo premjeras, ir keletą mi
nisterių portfelių tuomet turėjo irgi karininkai. Ta 
valdžia buvo praminta “pulkininkų valdžia”. Ji buvo 
negabi, akiplėšiška ir išlaidi, ir seimas privertė ją pa
sitraukti.

Dabar pulkininkai vėj grįžta Lenkijos valdžion, Ji 
bandys grūmojimais priversti naująjį seimą priimti 
Pilsudskio sugalvotus konstitucijos “pataisymus”, ku
riuos pirmiaus jisai negalėjo pravesti.
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KOVA PRIEŠ KOMUNISTUS SUOMIJOJE

Naujasis Suomijos seimas priėmė dviejų trečdalių 
balsų dauguma lappujiečių pasiūlytus įstatymus prieš 
komunistus. Už juos balsavo visi buržuazinių partijų 
atstovai — 138, prieš 66 socialdemokratus. Vienas sun
kiai sergąs agrarų (ūkininkų) atstovas gulėjo parla
mento pirmininko kabinete ant neštuvų, ir balsavimo 
metu jisai buvo įneštas į parlamentą.

{ seimo atstovus buvo daromas • didžiausias spau
dimas, kad jie tuos įstatymus priimtų. Jie buvo visaip 
gąsdinami. Todėl galų gale padavė savo balsus už net 
ir tie atstovai, kurie fašizmui nepritaria. Taip, maža* 
žemių atstovas Kęsti pareiškė seime, kad principe ji
sai esąs prieš sumanytuosius įstatymus, bet “atsižvelg
damas į politinę patlėtį”, balsuosiąs už juos. Švedų par
tijos atstovas Kern parlamento komisijoje balsavo 
prieš, bet plenume (visų atstovų posėdyje) savo nusi
statymą pakeitė.

Vyriškai laikosi iki galo tik socialdemokratai. Vi
sos socialdemokratų frakcijos vardu jos lyderis Kane- 
ris pareiškė, kad partija neleis save bauginti.

Kaip esti paprastai šitokiuose atsitikimuose, Suo
mijos atžagareiviai, užsimodami prieš komunistus, sten
gėsi suduoti smūgį ir tiems, kurie su komunistais nie
ko bendro neturi. Tarpe vadinamų anti-komunistinių 
įstatymų priimta, pavyzdžiui, parlamento statuto pa
keitimo įstatymas, suvaržąs diskusijų laisvę seime, taip 
pat ir rinkimų įstatymo pakeitimas.

Socialdemokratai nepajėgė apsaugoti Suomiją nuo

Nelabai seniai Malajų archi
pelage tapo vandens apsemta 
Anak Krakatao sala. Tas įvy
kis dar kartą priminė mums 
tą faktą, kad žemės paviršius 
nuolat kitėja. Tą kitėjimą 
ypač aiškiai galima pastebėti 
vandenynuose, kur dėl žemės 
sluoksnių judėjimo dažnai at
siranda naujos salos. Tačiau 
taip ne visuomet tėra: ne re
tai pasitaiko, jog kokiu tai ma
gišku budu pranyksta seniai 
žmonėms žinomos salos. Yra 
žinoma daug salų, kurios pasi
rodė vandenyse ir paskui .vėl 
pranyko. Praeityj buvo ne vie
nas' Adantis, apie kurį užsiliko 
daug įvairių legendų ir padavi
mų. • •-

Prie, progos pravartu bus 
tarti keletą žodžių apie Atlaip 
tis. Kai kurie žmonės yra įsi
tikinę, jog prieš daug tūkstan
čių metų buvo didelis žemynas, 
kuris šiandien yra žinomas 
kaipo Atlantis. Tame žemyne 
esą gyvenę aukšto civilizacijos 
laipsnio pasiekę žmonės.

Faktinai Atlantis buvusi ta 
vieta, kur užgimė mus’ų civili
zacijos pirmpradai. Tačiau 
kur tas misteriškas Atlantis 
buvo, — niekas tikrai negali 
pasakyti. O tai dėl tos papras
tos priežasties, kad tikrų fak
tų ir įrodymų nėra. Visi spė
jimai apie Atlantis yra parem
ti senovės padavimais' ir mi
tais.

Bet palikime padavimus, o 
grįžkime prie tokių dalykų, ku
rie šiandien yra tikrai žinomi. 
Šiame atvėjyj prie pranykusių 
salų. Anak Krakatao sala 
pranyko vyriausiai dėl netoli 
esančio vulkano veikimo. Du 
trečdaliai pranyko 1883 m., kai 
įvyko Krakatao vulkano išsi
veržimas. Tai gal buvo di
džiausias ugniakąlnio išsiverži
mas, kokis tik yra istorijoj už- 
rekorduotas. Tiesą sakant, tai 
buvo pasibaisėtina, ekspliozija, 
kurią buvo galima girdėti 
už trijų tūkstančių mylių. 
Ekspliozija pagimdė van
denyne 137 pėdų aukštu
mo bangą, kuri apsėmė ne
toli esančius miestus ir kai
mus ir prigirdė 37 tūkstančius 
žmonių.

Sausio mėnesyj 1925 m. ne
toli nuo vakarų Afrikos kran
to be pėdsako pranyko portu
galams priklausanti sala, kuri 
buvo žinoma kaipo Port Alex- 
ander. Tuo laiku, kai įvyko 
katastrofa, uoste buvo keli lai
vai. Mažesni laivai tapo pas
kandinti. Jūreiviai, kurie išli
ko gyvi, pasakojo, jog visai ne
lauktai ir netikėtai užplūdo mil
žiniška banga, kuri ne tik ap
sėmė šąlą,' bet ir paskandino 
daugumą laivų. Kai vandeny
nas nurimo, tai išlikę laivai no
rėjo sugrįžti atgal į uostą, bet 
jie niekur nebegalėjo rasti nei 
salos.

Joanno Bogoslavo sala Ąląs- 
koj atsirado 1796 m. Keturiems

metams praslinkus sala iškilo 
apie 3,000 pėdų. Bet štai 
1899 m. Alaskoj įvyko didelis 
žemės drebėjimas, kuris visiš
kai permainė salos išvaizdą: 
kai kurios saloj vietos nuslū
go, o kitos iškilo. 7 Priegtam 
kaimynystėj atsirado daug ma
žų salelių. 1907 m. vulkanas 
McCulloch Peak ekspliodavo. 
Padariny j Joanno Bogoslavo 
sala vėl pranyko juroj.

Viduržemių juroj 1831 m, 
tapo iškelta Ferdinandea sala, 
kurios plotas buvo apie, trys 
ketvirtainiškos mylios. Prąėjo 
keli metai ir ta sala' vėl pra
nyko juroj nepalikdama jokio 
pėdsako. Pacifike prieš dauge
lį metų buvo pastebėta Falcon 
sala- Ji buvo žymiama ir 
žemėlapiuose. Bet štai vieną 
gražią dieną ji pranyko, o ku
riam laikui praėjus ir vėl iš
kilo. Per paskutinį šimtmetį 
tas reiškinys' pasikartojo jau 
keletą kartų. Manoma, kad 
Japonijos archipelagas, Filipi
nų salos ir Azorai yra juros 
dugno konvulsijų pasėka.

Pasakojimus apie pranyku
sias salas ir kontinentus gali
ma užtikti įvairių tautų mito
logijose. Nuo Herodotus laikų 
iki šiandien užsiliko legenda 
apie žuvusį kontinentą, kurįs 
buk jungęs Afriką su Ameri
ka. Apie tą kontinentą kalba
ma senovė gęgrafijose. Tačiau 
nuomonės žymiai skyrėsi apie 
jo vietą. Plato savo “Tima- 
eus” sako, jog Egipto dvasiš
kiai tvirtinę, kad už Ilerkuleso 
piliorių randasi milžiniškas 
kontinentas, kuris savo didu
mu žymiai palenkiąs' Mažąją 
Aziją. Tame kontinente gyve
nę tvirti žmonės, kurie išvys
tę gana aukštą civilizaciją. Jie 
užkariavę visus apie Vidurže
mių jurą gyvenančius žmones, 
išėmus Atėnus. Kitoj vietoj 
Plato kalba apie ta kontinento 
istoriją. Viduramžiais žymiau
si geografai buvo pilnai įsiti
kinę, jog Plato aprašymai yra 
teisingi. Vadinasi, jie laikėsi 
tos nuomonės, kad prieš daug 
tūkstančių metų iš tiesų buvo 
kontinentas, kur gyveno labai 
civilizuoti žmonės, žinoma, ci
vilizacijos laipsnis buvo ma
tuojamas tų laikų mastu.

Per daugelį šimtmečių geo
grafai tikėjo, kad yra šv. 
Brendano sala. Kolumbas savo 
užrašuose sako, jog kai kurių 
salų gyventojai tvirtinę, jog 
jie savo akimis matę tą salą. 
Keturioliktame ir penkiolikta
me šimtmečiuose Šv. Brendam? 
sala buvo žymiama žemėlapiuo
se. Daugelis keliauninkų ra
portavo apie tą salą. Vėliau ji 
be, jokio pėdsako pranyko. 
Brendanas buvo airių šventa
sis, kuris šeštame šimtmetyj 
išplaukė į Atlantiką legenda- 
riško Atlantis kontinento ieš
koti. Išplaukdamas jis pasi
žadėjęs negrįžti tol, kol nesu
ras tą kontinentą.

Graikų ir kitų tautų mitolo
gijose tokių pasakojimų gali
ma užtikti labai daug. Ir reikia 
tiesą pasakyti, kad kai kurie 
tų pasakojimų nėra iš piršto 
išlaužti, i Su jais visa bėda yra 
tik ta,1 kad jie nepaprastai yra 
perdėti ir išpusti. Kaip yra 
sakoma, iš adatos vežimas pri- 
skaldoma. Tačiau dėliai to, 
kad senovėj buvo tokių salų, 
kurios vėliau pranyko, šiandien 
nėra jokios abejones.

—K. A.

LIETUVOS ŽINIOS
Nubaudė už lupi

kavimą -- * '
Kretinga. — Spalių 23 d. 

Šiaulių apygardos teismas, na
grinėjo Juozo Petrausko ir 
Jazbučio Martyno bylą, ku
rioje J, Petrauskas buvo kalti
namas lupikavimu; jis ėmęs 
už piliečiams duodamas pini
gines paskolas, didelius nuo
šimčius, o M. Jazbutis kaipo 
tarpininkas ieškojime Petrau
sko duotų paskolų sulig dvigu
bais vekseliais. Šioje byloje 
dalyvavo pęnkialika nukentė
jusių piliečių ir 4 liudininkai.

Teisme paaiškėjo, kad Juo
zas Petrauskas Skuodo miesto 
gyventojas amatininkas (kal
vis), turėdamas daug pinigų, 
teikė vietiniams jr apylinkės 
gyventojams paskolas, už ku
rias imdavo labai aukštus 
nuošimčius, net 365 nuoš. me
tams, arba po vieną litą die
nai už vieną šimtą. Kaipo ga
rantiją imdavo dvigubus vek
selius. Be to ,procentų reika
laudavo skyrium, bet nepajė
giant jų sumokėti, taipgi pa
tiekdavo pasirašyti dvigubai 
sumai vekselius, šį biznį pra
dėjo 1925 metais ir varė net 
per porą metų. Per tą laiką 
daugt kam teko bankrotų su
laukti, ypatingai ūkininkams, 
kuriems net ūkiai bei turtas 
buvo pardavinėjami iš varžy
tinių, Buvo tokių atsitikimų, 
kad Petrauskas vieton, pasko
lintų 600 litų, išreikalaudavo 
net 1700 litų. 1927 jp. labiau 
nuken tėjusiems ūkininkams 
pasiskundus, tapo “Petrausko 
bankas” likviduotas, nes už 
tokį lupikavimą Petrauskas 
buvo nubaustas net du kartus 
po.tirs metus sunk, darbų ka
lėjimo; būdamas kalėjime su
laukė trečios |>ylos . *

Teismas nubaudė Juozą Pe
trauską dviems metais sunkių 
darbų kalėjimo ir nukentėju* 
siems skolintojams aliteisė 
apie 3,000 litų civilio ieškinio, 
kuris priklauso ūkininkams 
Zudanui, Grušui, Macevičiui, 
Rancui, Mockui, Vaišinu! ir 
Kolėjevui.

Jazbutis, trūkstant įrodymų 
išteisintas. Nuteistasis Petrau
skas patalpintas Bajorų kalė
jimai].

Lietuvos kariuome
nės teismas

—rr—r M—-
Tvarkomajame posėdy pa

skyrė lapkr. 12 d. spręsti Lie
tuvos komunistų centro komi
teto bylą.

Kaltinami: komunistų par
tijos centro komiteto pirm. Vi-, 
reliunas — Jankauskas, sekr. 
Kasparaitis ir c. komiteto na
rys — Sniečkus.

Lapkričio 25 d. išvažiuoja
moji kariuomenės teismo sesi
ja Panevėžy spręs irgi didelę 
komunistų bylą. Toj byloj.,kal
tinama 13 žmonių; 12 žydų ir 
vienas pravosjąvas. Kaltina
mieji mokiniai ir darbininkai.

Konfliktas tarp ligonių 
kasos ir gydytojų

KAUNAS. — Tarp ligonių 
kasos’ ir gydytojų įvyko 
konfliktas. Ligonių kasos 
valdyba yra nutarusi ieš
koti gydytojų, su ku
riais mano daryti specialiuos 
sutartis. Gyvenantieji gi ap
skrityje gydytojai yra nusista
tę į scparaHncs derybas neiti, 
o daryti tik kolektyvines su
tartis, kaip buvo daromu iki 
šiol. Kolektyviniai 'sutarčiai su 
ligonių kasa sudaryti viso ap
skrities gydytojų yra įgaliota 
jų draugijos valdyba.
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Vyskhpų Laiškas
Kauno arkivyskupas išleido 

naują kunigams ir katalikams 
ganytojišką laišką. Laiške 
kalbama apie katalikišką auk
lėjimą. Del ateitininkų orga
nizacijos uždarymo laiške pa

sakyta, kad tai esąs bažnyčios 
teisių varžymas ir iškilmingos 
sutarties su Apaštališkuoju 
sostu Lietuvos vyriausybės pa
darytas laužymas.

Katalikai raginami kelti bal
są, kad ateitininkams moky
klose butų leista veikti.

Po ganytojišku laišku yra 
pasirašę 6 vyskupai.

E. T. A. Hoffman Vertė J. Pronskus

Velnio EliKsyras
(Tęsinys)

TREČIAS SKYRIUS

Grįžimas j vienuolyną
Medardo vizitas pas popiežių. 
Komplimentai labai patinka 
šventajam tėvui ir jis duoda 
Medardui suprasti, kad ir jis 
pats yra “ne be grieko” ir už

prašo Medardą pasilikti.

Dalykas taip toli buvo pasir 
stumėjęs, jog visur, kur tik aš 
pasirodžiau Romos gatvėse, pa
vieniai asmenys ramus, nusiže
minę’stovėjo ir mano palaimi
nimo prašė. Galėjo būti, jog 
mano žiaurios atgailos budai, 
kuriuos aš tebedariau, iššaukė 
jau susidėmėjimo, bet aš bu
vau tikras, jog mano keista 
ypatinga išvaizda gyvybės pil
niems, fantastingiems' romie
čiams turėjo greitai patapti 
legendos objektu ir nors aš to 
pats nežinojau, bet buvo gali
mas daiktas, jog buvo mane 
padarę kokios nors šventos is
torijos didvyriu. Kuomet aš 
gulėdavau paskendęs į gilius 
apmąstymus ant altoriaus laip
telių, dažnai mane pažadinda
vo maldingi aduksiąi ir tylios 
mafldos šnabždesiai, ir tuomet 
aš pastebėdavau, kaip dievotie
ji apie mane klupčiodami, ro
dos, mano užtarimo melde. Ly
giai, kaip aname, Kapucinų vie
nuolyne, aš girdėjau užpakaly 
manęs kalbant: jis šventas! ir 
skaudus peilio smūgiai žeidė 
man krutinę. Aš norėjau apleis
ti Romą, bet kaip išsigandau, 
kuomet vienuolyno prioras, 
kuriame aš buvau sustojęs, 
man pranešė, jog papa mane 
prašąs į save. Manyje sukilo 
liūdni nujautimai, jog, galbut, 
vėl piktoji dvasia nori mane 
supančioti neprietelingais pan
čiais, bet įsidrąsinęs vjsgi pa
skirtą valandą nuėjau į Vati
kaną. Papa, gerai išauklėtas 
vyras, dar pačiame stiprume, 
priėmė mane sėdėdamas vienoj 
turtingai išdabintoj kėdėj. Du 
stebėtinai gražus berniukai, ap
sirėdę dvasiškai gaivino jį le
do vandeniu ir palmių lapų 
šluotomis vėdino kambarį, pa
laikydami! vėsumą, nes diena 
buvo per karšta. Aš priėjau 
prie jo nusižeminęs ir kaip pa
prastai priklaupiau. Jis aštriai 
pažiurėjo į mane, bet jo žvilgs
ny buvo kas tai malonaus ir 
vieton drausmingo rimtumo, 
kuris iš tolo rodėsi jo veide, 
per visus jo veido bruožus 
sljnko maloni šypsena. Jis pa
klausė, iš kur aš atėjęs, kas 
mane į Romą atnešę — trum
pą] sakant visa, kas lietė ma
no asmeninius santykius ir 
paskui atsistojęs pasakė: “Aš 
liepiau Tamstą pašaukti, nes 
man pasakojo apie Tamstos 
retą dievotumą. — Delko, vie
nuoli Medardai, tu darai savo 
atgailos pratimus viešai prieš 
minią, labiausiai lankomose 
bažnyčiose? Jei tu manai pa
sirodyti kaipo Viešpaties šven
tasis' ir nori, kad fanatiška mi
nia tau melstųsi, tai įsigilink 
J savo širdį ir ištirk gerai, 
kokiu budu susidarė tavy tos 
mintys, kurios verčia įave. taip 
elgtis. — Jei tu nesi grynas 
prieš Viešpatį ir mane, jo vie
tininką, tu greit godingai žū
si, vienuoli Medardai!” šiuos 
žodžius ištarė papa tvirtu per
veriančiu balsu ir lyg veriam 
tys žaibai sužibėjo jo akyse. 
Pirmą kartą po ilgo laiko pa, 
sijutąu nesąs kaltas tos nuodė
mės, dėl kurios buvau įskųstas, 
ir, gal būt, dėlto taip įvyko, 
kad aš išlaikiau ne vien gerą 
ūpą, bet ir buvau įsitikinęs, 
kad mano atgaila yra kilusi iš

tikro vidujinio susikrimtimo, 
ir dėlto aš galėjau kalbėti su 
tikru dvasios' pakilimu: — Jū
sų Šventenybei, Viešpaties So
sto vietininkui, yra suteikta 
pajėgos įžvelgti į mano vidų; 
tegul Jums bus žinoma, kad 
neišpasakyta sunkumo nuodė
mių našta mane slegia prie že
mės, bet Jus taip pat pažinsite 
ir mano atgailos tikrumą. Toli 
man yra niekšingo vyliaus min
tis, tolj man yra savymeilin- 
gas siekis begėdišku budu ap
gaudinėti žmones. — Leiskite 
apgailaujančiam vienuoliui, o 
Jūsų Šventenybe! kad jis trum
pais žodžiais galėtų Jums išpa
žinti savo nuodėmingą gyveni
mą, bet lygiai ir tai, ką jis yra 
pradėjęs daryti giliausioj me~ 
tavonėj ir susikrimtime!” — 
šitaip pradėjau ir išpasakojau 
neminėdamas vardų, kaip ga
lima labiau suglaustai visą ma
no amžiaus bėgį. Papa vis la
biau ir labiau domėjosi. Jis 
atsisėdo į supamąją kėdę ir 
pasirėmė ranka galvą; jis žiu
rėjo į žemę, paskui netikėtai 
pašoko; sukryžiavęs rankas ir 
žengdamas dešine koja pirmyn 
tartum norėjo eiti stačiai į 
mane ir varstė degančiomis 
akimis. Man pabaigus jis vėl 
atsisėdo. — Tamstos istorija, 
vienuoli Medardai! — jis pra
dėjo — yra viena iš stebėti- 
niausių, kurių aš kada girdė
jau. — Ar Tamsta tiki, kad 
pikta pajėga, kurią bažnyčia 
vadina velniu, gali daryti vie
šai ir matomai įtakos?” — Aš 
norėjau atsakyti, bet papa tę
sė toliau: — Ar Tamsta tiki, 
kad vynas, kurį Tamsta pavo
gei jš, relikvijas sanjęlįp ir iš
gėrei, vertė Tamstą daryti tas 
niekšybes, kurių Tamsta esi 
pridaręs?” —

“Lyg nuodingų raugų užkrės
tas vanduo davė jis pajėgų 
many glūdinčiam piktam die
gui, kurs pradėjo smarkiai 
augti!” — Man tai pasakius 
papa kelis akimirksnius tylėjo, 
paskiau įsigilinęs į save su di
deliu rimtumu tęsė toliau; — 
“Kaip, vadinas, prigimtis per 
kūno organizmą gali daryti 
įtakos į dvasią, iš tokio daigo 
ir toks pat augmuo tegali gim
ti?... Vadinas palinkimai ir 
geismai, — lygiai kaip ta pa
jėga gludinti grūde, žaliai nu
dažo augančio medžio lapus 
iš tėvų į tėvus pereidami vys
tėsi, sukeldami vis tuos pačius 
piktus palinkimus?... Yra žmog
žudžių, yra plėšikų šeimynos'!... 
Tai butų paveldėjimo nuodėmė, . 
pagedusios gimties amžinas jo
kiomis atgailos aukomis neiš
dildomas prakeikimas!” —

“Jeigu iš nuodėmės gimęs 
vėl turi nuodėmes daryti ir tai 
yra organizmo paveldėta, tai 
nebegali būti nuodėmė” — per
traukiau papą. — “Tačiau! ta
rė jis: Amžinoji Dvasia pagim- 

’dū milžiną, kuris pajėgia mu
myse siaučiantį aklą žvėrį su
rišti ir sukaustyti, šis milži
nas, kurs bekovodamas su tuo 
žvėrių sukelia atsparumą, va
dinasi sąmonė. Milžino pergalė 
yra dora, o žvėries pergalė yra 
nuodėmė.” — Papa keliems 
akimirksniams nutilo, paskui 
nušvito jo žvilgsnis ir jis švel
niu balsu tarė: “Ar Tamsta 
manąi, vienuoli Medardai, kad 
Viešpaties' vietininkui pritinka 
su Tamsta protauti apie dorą 
ir nuodėmes?” — “Jūsų šven
tybe! — atsakiau aš: suteikite 
garbės Jūsų tarnui išreikšti

(Bus daugiau)

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

t
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

dalyvauti minėto j vakarienėj, 
nes Tamstų atsilankymas su
teiks didelę pagalbą nelaimin
giems. Jokių kojektų nebus.

—Rengimo Komisija.
v

bedarbių šelfu
MO KOMITETAS

North Side

bus bonco' parly, subatoj, 
gruodžio 6 d. Wicker purk 
svetainėj, 2040 North Avė. Lei
dos giriasi, kad turės labai ge
rų daiktų ant išlaimėjimo, o 
po laimėjimų bus šokiai. Pa- 
tąrtina visiepis atsilankyti.

X.

su kepta si)ke ir kitomis žuvi
mis, su slyžiukais ir aguonų 
pienu pasaldintu medum; s’p 
lietuviškomis pupomis, kvie
čiais, baravykais, žodžiu, niekp 
amerikoniško— viskas .lietuviš
ka ir lietuvės rankomis sutai
syta.

Lietuvės Akušerės

Ofiso naujas adresas: 
bridgępoht furniture 

COMPANY
33^4 South Hiajsted Street 

Tel. Victory 1657 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 

tiktai

AUKAVO PINIGAIS:
Aleks Masalskis, 9307 So. Au- 
burn Avė.............................. $2
Bruno Shukis, 4131 S. Fran- 
cisoo Avė........................... -- $10

(šie pinigai “Naujienose”)

AUKAVO RŪBAIS:

M. Matelius, 1750 Wabansi,a 
Avė.

Jonas Kazlauskas, aptieko- 
rius, 45^9 So. Hermjtąge Avė., 
apkayp 4 pilnus siutus ir 6 
skrybėles-

AUKAVO MAISTO:

S. $liąžas, 3216 S. Halsted 
St., J. Kavaliauskas, 841 W. 
83rd St.

DUOTA MAISTO:
J. Zink.

SUSIRINKIMAS
Bedarbių Šelpimo Komiteto 

susirinkimas įvyks panedėly, 
gruodžio 1, 1930, 3224 S. Ha|- 
sted St. 7 vai- vakąre. Visi Be
darbių šelpimo Komiteto nariai 
ir pritarėjai malonėkit atsilan
kyti susirįnkiman.

— A. tymo n tas, Pirm.

Nov._ 29, 1930
GAVO RŪBAIS:

K. Mikclįopis, F. Gedvil, Ą. 
Končius, Ą. Bentąųskąs, J. Van
cevičius, A- ^imanavičia, J. Jan
kauskas, G. Masevičia, I. Re
kašius, V. Antanavičia, A. Ka
siulis, Q. Vjšniauskis, J. Zinko, 
A. GevaKaiiskas.

Drąsus džentelnumai
--------- t------•;------  )

Vienas Northsidfs pilietis 
tik ką nusipirkęs naują maši
ną nuvežė savo moteris į pir
tį 1916 Division St. Suleidęs 
moteris į pirtį pats pasiliko 
mašinoj laukdamas kolei mo
teris išsimaųdys kad paskui 
vėl parvežus namo, na ir jam 
besėdint mašinoj, atėjo trys 
“džetelmanai” ir vienas iš jų 
mandagiai paprašė, kad pilie
tis apleistų mašiną. Antras iš 
kitos pusės mašinos atstatė re- 
yolvcrį ir liepė skubiai apleis
ti mašiną. Dar vienas įš 
“dželtelmanų” buvo išsitaręs, 
kad pilietis gali sykiu važiuo
ti, bet antras atsakė, kad jiems 
nereikia tokių popų ir greit 
šokę ištraukė pilietį už kalnie- 
riaųs l.ąųk iš mašinos, patys 
skubiai sėdo į mašiną ir nu
važiavo kur jiems reikia. Bu
vo duota žinoti policijai, kuri 
urna laiku pribuvo, bet vagi
šių buvo jau ir pėdai užšalę.

Apipiešė
Trečiadienio vakare, lapkri

čio 26 d. vienas pilietis apie 
11 vai. vakare grįžo namo ir 
jam beeinant pasitiko trys vy
rai. Vienas iš jų atkišo revol
verį, liepė jam laikyti rankas 
i užpakalį, o antras nutvėrė 
rankas laikyti, trečias pradėjo 
tuštinti ^kišenius. Atėmė apie 
penkioliką dolerių ir brangų 
laikrodėlį. Nutaisę kaip rei
kia piliečiai liepė skubiai eiti 
namo Ir ncatsigrįžti, patys nu
ėjo kur jiems reikia.

»
Bonco puri y

Northsidiečiai turės “foni” 
vakarą, kurį rengia Chicagos 
Lietuvių Draugijos Savitarpi
nės Pašalpos moterys. Tai

Geras pavyzdys

“Naujienų'’ 
parę gimi- 
ir pažįsta- 
namuose.

Lapkričio 15 d. “Naujienos” 
surengė parę savo bendradar
biams jr draugams' be kolektų 
ir be ižąngos. Lapkričio 22 4- 
Dr. Bložis pasekė 
pavyzdį ir surengė 
nčms, draugams 
miems pp. Daraškų

Aš pats neturėjau laimingos 
progos būti toje parėjo, tačiau 
plačiau per rakto skylutę sėdin
čius' už stalų, apkrautų ' “čike- 
nais” ir kitokiais skanumynais. 
Ponia Bložienė buvo toastmeis- 
teris, o pats Dr. Bložis pasakė 
spyčių. Taigi, antra iš eilės 
parč įvyko be kolektų. Nora 
abejones, kad ta mada įeis, taip 
kad Raulo rengiamosios parės 
ant “fifty-fifty” turės išnykti 
evoliucijos keliu.

, —-RauUc.

į kūčių vakarienę visi kupiš
kėnai užprašomi be skirtumo 
lyties, amžiaus ir draugijinio 
sluoksnio. Kaina vakarienės 
bus pigi; bedarbiš-suvargęs ku
piškėnas dykai nemokamai mie
lai užprašomas sykiu su kupiš- 
kčniiis vakarieniauti ir dovaną 
gauti.

Vįęta ir kaina n,ž vakarienę 
bus pąskeibta vėliaus. 1

Kupiškėnu KJųibp y.aldyb# 
Ur. A. L, Graičnnas, prez.

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA
103 S. Halsted Sc 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos;
uo 8 iki 2 po pie

tų ir nūo 6 iki 
9 vai. vakare

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwif« 

Naujoj vietoj 
6109 South Albąny Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Lietuviai Gydytojai
w—w—~1 — * ** w

Ttlofonai Boulevard 1939 

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofiso TelefoDM Virčiai* 0030 
Re«. Tel. Ven Bure* 6808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue\
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. NedOUom nuo 10 tki 12 din- 

■*. Namu ofiaa* North Side 
3413 Franglin Blvd. 

Valandoa 8:30 iki 0:80 vakaro

Kūčios I
 Kosulys!

Turi būti sustabdytą^ , 
pirm pasidarys pavojin
gas. Sustabdykit siundi- 
naritl kutenimą bu Sc- j

vera’s Cough Balsam, Z

vaikų ir suaugusių mC- \1 
giamą por 41) pietus.

Malonus Baugus, velk- Ji 
inlngaH. Jūsų hp.tiekinin- M 
kas jį turi. *25cir50e 7 vfl 

Varipjkit Severa’s Cold Tableįs

COUGH balsai

Akių Gydytojai /

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

Tel. Lafayette 4146

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

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS t

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

Telefonas Canal 0464

Ofiso TeL Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoju ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofuai: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

Pasiųsta pas Wilson and Co.
D. Bložis-

West Pirilman, Iii.
Imigrantų nelaimė

Daugelis žmonių sutinka ne
laimę klausydami kitų patari
mo. Tadgi randasi viena šei
myna ir West Pullmane. Bū
tent Kastantas Dargis su savo 
prisiega ir 2 metų šuneliu pa
teko į nelaimę, klausydami ki
tų patarimo. Jie buvo įtikinti 
žmonių, kad galima atvažiuoti 
į Ameriką per Kanadą. Tuomet 
jie susiskolino pinigų ir leidosi 
j kelionę. Į Kanadą atvyko lai
mingai. Pabuvę kokį laiką Ka
nadoj, pasiskolino pinigų ir at
važiavo į Ameriką. Apsigyveno 
West Pullmane ir gavo darbą; 
bet blogos valios žmonės prane
šė valdžiai, kad p. Dargis nele- 
gališkai atvažiavo i Ameriką. 
Tuopiet K. Dargis liko suareš
tuotas darbe ir pasodintas į 
kalėjimą iki bus išdeportuotas 
į Lietuvą, kartu su motore ii 
šuneliu, be skatiko prie dusios. 
\Vest Ppllmąnp lietuviai išgir
dę tokį nelaimingą atsitikimą- 
sutarė teikti pagelbą. A. Žit
kevičius s« nelaiminga F. Dar
giene leidosi per namus rink
dami aukas. Gruodžio 12, 1930 
m. bus visi trys iš deportuoti 
i Lietuvą.

Tadgi West Pullmaniečiai 
rengia vakarienę minėtų Dargių 
naudai, kad nelaimingieji par
vesti į Lietuvą turėtų kelis do
lerius pragyvenimui, kol dar 
susiras prieglaudą.

Vakarienė įvyks nedėlioj 7 d. 
gruodžip-Dec., 1930, parapijos 
svetaine). 12U27 S. Emerald 
Avė., piradžia 6 vai. vak. įžan

ga 50c.
širdingai prašome skaitlingai

Iškilminga tradicinė vakarienė

štai ir Kalėdos, — šventes 
nepaprastos, — metinės šven
tės,:—per amžius taip lietuvių 
įsigyvenusios šventės. Visų žmo
nių pakjla ūpas ir vieni kitus 
sveikina, siunčia linkėjimus ir 
dovanas’.

Nesenai užsimezgęs Kupiškė
nų kliubas irgi nemano miego
ti.

Kliubo valdyba pasitarus tarp 
savęs ir pasikalbėjus su veik
lesniais kliubo nariais nutarė: 
surengti savo nariams kučias. 
Nepąprasta kučias' — iškilmin
gas, paminėtinas, tradicines 
kučias, prisimenant senąją tė- 
vypę su šienu ant stalo, sp 
plotkų pasidalinimu tiirp narių,

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Modemiškai Koplyčia Dovanąi 
Turiu automobilius visokiems reika

lams* Kaįna prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL,

S. a LACHAV1ČH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja hidotuvčse knopigiausią. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

TgL Roosevelt 2515 a^a 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

DK. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

f SPECIALISTAS
PalFhgvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaųdaiųą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegyste ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
lomas su elektra, parodančia mažiausias 
kląįdąs. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po

4 į
Kainos pigiau kaip kitur.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SFECIĄMSTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

ANTANAS RAD1NSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 27 dieną. 4:30 valandą i 
ryte. 1930 m., sulaukęs 50 m. į 
amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., < 
Joniškėlio parapijoj. Amerikoj iš
gyveno 23 metus.

Tyri giminių, bet niekas ne- 
atsišąųkė. Į-ąidoiu vėmįs rūpinas 
Pašelpinis Piliečių Kliubas.

Kūnas pašarvotas randasi La- 
chavich koplyčioj, 2314 West 
23 PI.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
gruodžio 1 dieną. I vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Antano Radinskio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Draugai ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. D. Lachavich, Telefonas 
Roosevelt 2515.

Giminės malonėkite atsišaukti 
pas graborių.

AL’GUST SHADUIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkriti- 28 dieną, 5:45 valandą 
vakare. 1930 m., sulaukęs 61 
metų amžiaus, gimęs Vilkmergės 
apskr., Balninkų parap.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Mąrjjoną. 2 dukteris — Vik
toriją Rekos,h ir Augustiną, žen
tą Ludvjką, sūnų Augustą ir gi
mines.

Kūnas pašąrvotas randasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Au- 
burn Avė. )

Laidotuvės ^jvyks utarninke, 
gruodžio 2 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. ą. Augusto Shaduikio 
gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiarųi dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika. Tel. Yards 
1138.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS »

NUSKINTOS KVIETKOS .
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Ha|sted St. Tel. Boulevard 7314

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1827 So. 49th 

Telefonas

Cicero 3724

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.^

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St

Telefpnai

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš

J. Lulevįčius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. . Mor 

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

J. F. BADŽIUS
PIGIAUgIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

WISSIG,
Pasauliniam* kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, pląučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimj 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Je.lKu luti negulėjo jua ateikite iSia ir versi tikrinkite, kr,
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli rnety ir itgyiia 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki t vai it nuo 5-8 vak. Nedeliumis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 Weat 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Cr*wford 5573

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

bų išdirbystės.
OFISAS: 

068 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
32»|8 H- Halsted St. 

Tel. Victory 4088

apie savo akis, eik pas

BLUMENTHAL
OPTOMETBKT
Laikinai persikels už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Grose Avė.

Tel. Yards 4317
,— ■■■ I Į 1 . .lĮu

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadieniu.

Phone Canal 6222Dr. 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 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Ąrtosian 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.

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

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

Tel. Brnnswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia 
- ------- i------ ------------------------------------------

Residence Phone Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR tHIR.UR.GAS 

Ofisus :
2700 Dcvon Avc., Rogcrs Park 3320

Valandos:
1B-U Ą.' M-. 1 5 ir 7-9 P. M. 

Nedėliotus sulig sutarties.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8«vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Pbone Hcmlock 7691

PRANEŠIMAS
Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

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

A. A. OUS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Rootn 1701 Tel. Randolph 6331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak 
8241 S. Halsted St. tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Oli.s—Utar., Ketv. ir Subatoa vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pžtnyčios v.

Dentistas
Persikels i naują, vietą po 

numenu
1545 W. 47th St.
Salimai Depositora Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

———o—~—
- 1 .‘■I, • • I '

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ■ ■

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

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

\ Nedėlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Phone Boulevard 8483 

DR. MARGERIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

• Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijųs telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

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

kampas Micbigan Avė.
Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 

Miesto ofise pagąl sutartį 
127 N. Dearborn St. 

Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St.
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

f Seredoj ir Pėtnyčipj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKlT
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washingtpn Street 
Cor. Wasbington and Clark Sts. 

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 67?7 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ikį 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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525
----- O—

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUKI® KA1IN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2< iki 3 po pie£.

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

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

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

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tel. State 27041 4412

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler.M.D.
CHIRURGAS

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

Pčtuyčiuenis 1 iki 4 v. v.

JOSEPII J. GRISH 
I^ietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulcvatd 2800 

Rez. 6515 So. Rockwel| SL 
Tek Republic 9723



AMHb
NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Daktarų Draugija 
pagerbė Dr. Grai- 

čiuną

tų Dramatiškam Batelyje ir 
sėkmingai lošęs daug veikalų, 
kuriuos statė scenoj minėtas 
Ratelis. Stasiūnienė dalyvauja 
Chicagos Pirmyn Chore per 
daugelį motų, ši surpraize parė 
buvo surengta kaipo atminčiai 
paminėjimo 14 metų ženybinio 
gyvenimo- Visi linkėjo ilgo am
žiaus ir nesustoti veikti ir to
linus minėtose organizacijose.

’ Buvęs.

Pas mus šalta, 14 laipsnių 
vir^ zero, brrr... pečiai jau tui 
degti smarkiau, bet, deja, ne
visi turi už ką anglių nusipirk
ti, nes tai vis pasekmės dailaus 
prižado p. Hooverio “full din- 
ner pail” ir “prosperity”.
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Hooveris jau daug 
kų” savo vardu gavo, 
jų: “Aš turiu tik 
naujai išleistą dolerį”
“Parodyk, nesu matęs”.

Pereito penktadienio vakarą 
Amerikos Lietuvių ' Daktarų 
Draugija Chicagoj turėjo susi
rinkimą Universal Chibhouse. 
Susirinko 11 daktarų, Draugi; 
jos narių, prezidentas Dr. Da* 
vidonis, Dr. Bložis, Dr. Nar- 
junskas, Dr. Zalatorius, Dr. Šim
kus, Dr. Kasputis, Dr. Naike- 
lis, Dr. Zimontas, Dr. Juška, 
Dr. Biežis ir Dr. Graičunas, L. 
D. D-jos sekretorius.

Susėdus aplink stalą neva 
pradėti posėdį ir Dr. Graičunui 
išsiėmus savo protokolų knygas 
užrašinėti nutarimus, preziden-l 
tas Dr. Davidonis atsistojo ir 
pareiškė, kad šis susirinkimas 
yra ne eilinis, bet nepapras
tas, būtent yra savotiška sur-l 
prise parė D-ro A. L. Graiču- 
r.o 60 metų amžiaus ir 30 me
tų profesijos sukaktuvėms pa
gerbti.

Beregint ant stalo atsirado 
užkandžių. Draugijos nariai pa
kėlė toastą už veterano jubi- [ 
liato sveikatą ir ilgą amžių; 
Draugijos prezidentas ir po jo 
bene visi daktarai pasakė po 
prakalbėlę, išanalizuodami D-ro 
Andriaus puskapį daktaravimo 
ir visuomeninio veikimo.

Siurprizinis posėdis nusitęsė 
ligi pusiaunakčių ir nariai iš
siskirstė. Jubiliatas kada kada, 
bet tą vakarą savo profesijos 
draugų būrely jautėsi kaip an
trą kartą užgimęs.

Nebuvęs.

Cicero
Juozas Danyla jau kitoj vietoj

. Juozas Danyla buvęs biznyje 
per keletą metų apsirgo —nu
gabentas į ligoninę, dabar pa
sveikęs pradėjo dirbti vėl su p. 
Jonu Zemeckiu, senu Chicagos 
biznierių prie 1442 
Avė.

So. Cicero
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P. M. Krakauskas 

tas turintys biznį prie 1320 So. 
49 Avė., atpirko namą ir dabar 
jie yra pilni savininkai.

8 8 »
Neseniai buvo minėta, kad 

buvo apvogtas vaistininkas p. 
Jonas' Mikalauskas, 4847 W. 14 
St. Tikrenybėje turėjo būti 
Malakauskas jau apie keturis 
metus vaistininkaujantis. Pa- 

! daryta daug žalos—tarpe 300 ir 
i 500 dolerių. Išnešta- tavoro- 
i vaistų ir radio, kurį neseniai 
buvo įsigijęs nuo J. F. Budriko. 
žmogus turėjo pirkti daugiau 
tavoro ir vėl naują radio. Va
gišiai įsilaužė per priešakio du
rų viršutinį langelį.

8 8 8 
Kareivių vakaras pavyko gerai

Užpereitą sekmadienį Liuo-Z 
sybės svetainėj įvyko Lietuvos 
Kareivių metinis vakaras. Lie
tuvos Kareivių draugija gy
vuoja jau 18 metų ir šiame me
tiniame savo vakare draugija 
skyrė dovanų po aukso žiedą 
tiems nariams, kurie nesirgo 
per 10 metų. Programe pasta- 

North West Side lietuvių L ,, ..gliubin. ; iškilme., 
raugingumas I Veikalas parašytai Fieldmano, 

vertimas Juozo Uktverio. Loši
me dalyvavo—Cicero Schusser- 
ell—Juozas Kuzmickas 
ris)—tėvas; Marė jo 
—Marė Dundulienė; jų 
Viktorija Deveikiute; 
datai į žentus: Onupras Sku
bus' — Antanas Daukša, Otto 
Skomberg— Juozas Bagdonas. 
Ottmaras Senkenberg—Mykolas 
Tribičius. Veikaliukas gyvas, 
pilnas juokų. Atliktas gerai.

Vakare publikos buvo į 300. 
šiame vakare, gerai pasirodė 
draugijos uniformos skyrius 
šaunioj—pilnoj uniformoj. Ma
noma, draugijai liks pelno.
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Lietuvis aukštesnėj vietoj

Šiomis dienomis Chicagos 
Apdraudos kompanija National 
Life Insurance kompanija of 
United States of America su 
generaliu ofisu prie 29 So. La 
Šalie gatvės paskyrė Ciceroj 
savo generaliu atstovu Juozą 
Kuzmickį-Uktverį, 1218 So. 48 
court. Kompanija 63 metų se
numo turi apėmus 43 Amerikos 
valstybes. Ji apdraudžia gy
vastį, sveikatą ir susižeidimą, 
nuo 1 metų iki 65 metų am
žiaus.

Juozas Kuzmickas (Uktve- 
ris) senas ir patyręs šiame biz
nyje žmogus. Dirbęs su “Met
ropolitan”, “Globė”, “Western 
Southern” ir kitose kompanijo
se. Jam pavesta apielinkė Ci
cero, gali sau samdyti kitus 
agentus ir tam tikros spiecalės 
privilegijos, žmonės norėdami 
pilnai ištirti savo polisas' arba 
kontrakto palisą išaiškinimą, 
gali kreiptis pas jį, nes tas nie
ko neprekiuos, yra dykai.

Linkėtina Juozui gerų pasek
mių. Kaip girdėti, tai Juozas 
apsiėmęs taipgi rašinėti iš ap
draudos žinių į “Naujienų” Ap
draudos skyrių. Kadangi Juo
zas per virš 3 metus dirbęs su 
National Tea Co. buvo žinomas 
kaipo National Joe, taigi ir da
bar jam tas> vardas atitiks?

Surpraize Parė 
Stasiūnams

čia laikas nuo laiko tai vie
nas tai kitas draugiškas susi
rinkimas, tai vieniems tai ki
liems yra rengiamos pares.

Kalakutų dienoj buvo mažas 
netikėtas surprizas padarytas 
J. ir E. Stasiūnams. Stasiūnas 
buvo išvažiavęs į medžioklę tą 
dieną, o kiti jo draugai ir pa
žįstami surengė parę. Kada sve
čiai atvažiavo, tai gaspadoriaus 
nebuvo namuose; jam pargrį
žus, taip atrodė, jog kas nors 
atsitiko, kad pilnas namas yra 
žmonių.

Stasiūnai yra veiklus žmonės 
ir per daug metų yra rėmėjai 
progresyvio judėjimo. J. Sta
siūnas yra veikęs per daug me-

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

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

ir Al. Mat-

(Uktve- 
moteris 
duktė— 

kandi-

ir “džio- 
Vienas iš 
Iloovcrio 
kitas' —

Pir-

Antras tikas geriausius ir lab- 
daringiausįds darbus Amerikoje 
atliko? Atsakymas: Abrahomas 
Lincolnas paliuosavo juodukus 
iš vergijos, Henry Fordas' — 
arklius ir mulus,, o Hooveris 
žmones darbininkus iš darbų.

—Rašyba.

Barboros Aleliunie 
nes padėkos žodis
Reiškiu gilios padėkos už 

sušelpinią manęs nuliudimo 
valandoje visiems draugams 
ir draugėms, už aukas ir už 
pagelbėjimą surinkti.

Ačiū P. Areškai, P. Marozui, 
P. Jozaitienei, P. Žvilienei, 
P-lci Samsonaitei, P. Buraus- t
kui. Aš buvau labai nusimi
nus ir maniau, kad aš viena 
ant svieto, bet pasirodė, kad 
daug yra gerų žmonių dar 
yra šiame pasaulyje. *

P ar b orą A t elitini e nė 
3136 Normai Avenue.

Sąrašas aukautojų p. Aleliu- 
nienei, įteiktai per 

Jozaitienę.'.
Aukavo po $1.00: 

bienė, A. Valionis, J. 
Jodikis, R. Statkus, J. Buda, 
J. Žukauskas, J. Žilvitienė, K. 
Marozas, A. Zalatorius, J. Are- 
ška, J. Gusavičiene, B. Gun- 
siunas, A. Aleliunas, A. Taš- 
kunas, J. Barauskas, J. Misiū
nas, M. želnienė, J. Kuodis, A. 
Vikevičius, K. Reskytč, J. Ga- 
ruckas, O. Mažentienė, Bar- 
dauskas, G. Vasiliauskas, J. 
Ivanauskas, A. Griniene, 
gamogas, Kazurienė, J. Skre
be, Rakauskas, J. Ęudgen, A. 
Janonis, Vertialka, C. Hallet.

Aukavo po $2.00: S. Kirdei- 
kis, Ę. Mąrozai, J. Barauskai, 
J. Ališauskiai, A. Kraujalis, P, 
Račiūnas, J. Taškunas, A. 
Samsonaitč.

V. Kasparavičia $1.50; Da- 
niunas $3.00; A. Zalatoris 
$4.00; S. Rakauskas $5.00; J, 
Rakauskas $5.00; M. Jurienė 
75c.

Po 50c aukavo: Paliuliunai- 
tė P. Banaitis, J. žvibas, Ma- 
siokas, F. Rimkus, A. Krut- 
kaitč, K. Koenas, Minkevičie- 
nė, Paspaidais ir M. Vanaras- 
kas.

Visiems sušelptoji 
dingiausią ačiū, ir 
dėkavoja graboriui 
žiui už gerą patarnavimą 
dojant mirusią dukrelę.

Teatras

1 1 1 ! " ---------------*................ ............................................................

Šunų parodoje lietu 
vio kalė laimėjo pir 

mą dovaną

eina filmas, pagamintas iš Ru
sijos didžiojo šarlatano Raspu- 
tino gyvenimo. Filme vaizduo
jama, kaip tas burtininkas vic- 
nuolis-dvasi ninkas sunaikino 
Rusijos imperiją.

Pirmadieniu gmod. 1, 1920

Miscellaneous for Sale
Įvairus, Pardavimai

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

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

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

Tel. Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarais.

ponią

K. Žvi- 
Krotka,

Še-

taria šir- 
taip pat 
p.„ Rad

ini-

gra-“Paulina” suvaidinta labai 
žiai. Būtinas reikalas pakartot

Nors jau nesykį “Naujieno
se” buvo aprašyta apie “Pau
liną”, kurią statė Chicagos Lie
tuvių Choras Pirmyn, bet ti
kiuosi, kad “Naujienų” redak
cija daleis ir man apie tai kai- 

išsitarti. Būdamas senas dai- 
ės mylėtojas, rodosi, neaplcid- 

žiau neatsilankęs nei vieną vei
kalą, kurie buvo lietuvių jėgo
mis statomų tad heapleidžiau 
nei “Paulinos” ir tuo visai ne 
apsirikau, nes pilnai buvau pa
tenkintas, nes “Paūlina” gyvas, 
pilnas juokų ir gražių dainų 
veikalas, kuris ir tapo suvai
dintas labai gražiai, nė kiek ne
prasčiau, gali būt kad ir nege
riau negu pirmiau statyti lie
tuviški veikalai, apie kuriuos 
buvo tiek daug garsinta, ir ra
šyta. Taigi, matyti kad Stepo
navičius, kuris Chicagoj yra 
geriausias muzikos ir chori^ ve
dėjas, daug padėjo darbo. Mu
sų jauni artistai Sarsevičius, 
Balanda ir Jakavičius, nežiū
rint kad jiems kaip čia augu- 
siems lietuvių kalboj darosi bis-

Kap. E. BURKE 
Kanadoj aviatorius, kuris spar 
lių mėnesį išskrido į 'žiemius 
tyrinėjimo tikslais ir SU savo 
dviem kompanionais žuvo Yu- 
kono teritorijoje.

Lapkričkio 22 ir 23 d. Ar- 
inor svetainėje, Mjchigan Avė. 
tr 16tli St šunų parodoje iš 
virš keturių šimtų šunų bu
rnojo dvi dovanas Mr. P. Ka- 
lin-Kalinausko ,1810 S. Hals
ted St. cigarų ir saldainių 
krautuvėlės savininko, kale 
zuze, “blue Danes” veisles, pir
mą dovaną pinigais ir spccialę 
dovaną — sidabrinį indą; taip 
pat gavo ir du diržukus nuo 
American Kennel Club pirmo
jo ir antrojo specialio praiso.

American Kennel Club buvo 
nurengęs tą šunų parodą ir 
per dvi dienas toje parodoje 
ėmė dalyvnmą šunų virš ketu
rių šimtų ,kur ir lietuvis P.

PRANEŠIMAI
North Side. — Lietuvių Amerikos Po

litikos Kliubo ant North West Side 
priešmetinis susirinkimas įvyks pirmadie
ny, gruodžio 1 d., parapijos 
1644 Wab^isia Avė., 8 vai. vak.

tuviams žinomas kaipo drau
giškas biznierius iš aštuonio
liktos kolonijos, nuęivede ir 
savo kalę, kuri yra kilus iš gi
mines dydžiųjų Danijos šunų 
veisles.

salėje, 
, Šis 

susirinkimas’yra svarbus tuomi, kad ja- 
?e bus valdybos rinkimas 1931 metams, 

aigi prašome kliubo narius-narės skait
lingai susirinkti. Valdyba.

North Side. — Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 226 kp. metinis susirin
kimas įvyks antradieny, gruodžio 2 
d., 1930, 7 vai. vakare, Association 
Hali, 2150 W. North Avė. Nariai, ku
rie dar nesate užsimokėję savo duoklių, 
būtinai užsimokėkite.

S. L. A. 226 Kp.. Valdyba.

Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvie
ta” priešmetinis susirinkimas įvyks ant
radienį , gruodžio 2 d., 7:30 vai. vak., 
Sandaros svet., 3 23 6 So. Halsted St. 
Visos narės susirinkite laiku, nes bus 
renkama valdyba ateinantiems metams.

Sekretorė.

mums re- 
nėra abc- 
daug dar-

kį painiavų, dainose beveik nie
ko nekenkė, savo roles atliko 
ko geriausia, o Staniuliutė ir 
Saląveičikiutė, kurios vartoja 
labai gražią lietuvių kalba, nė
ra ko nei kalbėti apie tas dai
nininkes. žinoma, jėškant prie
kabių, galima surasti trukumų 
mažų, bet juk to galima su
rasti ir pas profesijonalus ar
tistus, kurie *iš to gyvenimą 
daro, bet Paulinos artistai yra 
darbo žmonės, arba studentai, 
todėl ir jų darbas pilnai gra
žiai atliktas. Pats Chicagos Lie
tuvių Choras gana skaitlingas, 
bene bus skaitlingiausias Chi
cagoj Choras. Sudainavo dai
nas šimtu nuošimčių. Orkestrą, 
kuri, matyti, susideda iš apie 
keturiasdešimts ypatų, negali 
būti jokių užmetimų. Tai, ma
tyti, Steponavičius turi sudaręs 
gražią ir skaitlingą šeimyną, už 
ką jam ir priklauso kreditas, 
o Chicagos lietuviai gali pilnai 
pasididžiuoti ir įremti, turėda
mi jauną čia gimusį dailės sklei
dėją, ir mano butų patarimas, 
ka^ “Paulina” butų pakartota 
antru sykiu platesnėj lietuvių 
kolionijoj, kaip ■■ tai Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, nes galė
tų pasiekti platesnę lietuvių vi
suomenę, s nes susimokinimas 
tokių veikalų, kurių 
tai prisieina matyti, 
jonės, reikia padėti 
bo ir pasišventimo.

Pasisekimas “Paulinos” ren
gėjams, mano supratimų. buvo 
neprastas, nors ištikrųjų turė
jo butj geresnis. Tokiuose pra- 
stuose laikuose publikos susi
rinko arti penkių šimtų kaip 
sakė komitetas ir lietuviams 
beveik nežinomoj svetainėj. Be 
to dar tą pačią dieną visose 
lietuvių kolionijose buvo lietu
vių parengimai. Man teko ant 
rytojaus susitikti su žmonėmis, 
kurie pasakojo, kad per klai
dą nuvažiavo į kitą lietuvių pa
rengimą, bet manydami, kad 
jau bus pervėlu, turėjo tenai 
pasilikti.

Dar turiu priminti, kad an
dai mačiau “Naujienose”, vie
nas draugas sako, kad “Pau
lina” buvo viskas gerai, tik ti- 
kietų kainas rengėjai nepritai
kė prie “Hoover prosperity”, 
nes buvo tikietų kaina iki $1.50. 
Bet man rodosi, kad rengėjai, 
kurie, nėra abejonės, yra pa
liesti “Hoover prosperity”, ti- 
kietus irgi pritaikė, nes buvo 
trijų kainų, brangesnių ir pi
gesnių, todėl galima buvo pa
sirinkti. Bet paimkime, kiek 
kainavo patiems rengėjams: 
vien tik važinėjimas karterių, 
jau neskaitant jų pasišventi
mo. Jog buvo parengimų tame 
pačiame “Hoover prosperity”, 
žmonės užsimokėjo daugiau kaip 
$1.50, bet išėjo pasipiktinę, čia 
gi atsilankę nebuvome apvilti, 
pasiklausėme juokų ir 'gražių 
dainų, to gi mes ir norėjome, 
o tikietų galima buvo gauti pi
gesnių negu $1.50. Aš pats ir 
ponia Gugienė kaipo gerai pa
liesti “Hoover prdsperity”, pa- 
sipirkome tik po 75c tikietus, 
turėjome geras sėdynes ir bu
vome pilnai patenkinti, taipgi 
nebuvo girdėti, kad kas nors 
butų nepatenkintas ir su kuo 
tik teko kalbėti, visi gėrėjasi.
, Senas dailės mylėtojas.

Mr. P. Kalin sako, kad jojo 
“zuze” vra “blue Dan” ir atei
nantį “zuzes” gimimo diena 
bus ateinančių Kalėdų metu, 
kur “zuze” da tiktai dviejų 
metų.

Toje parodojoe gyvulių ar 
šunų daktarai pripažinę “zu- 
zę” kaipo sveikiausią ir ge
riausiai išaugusią kalę, už ką 
ji ir gavo dvi dovanas pirmą 
ir special praišą.

P. Kalin sako, kad jojo “zu- 
zė” yra keriausias krautuvėlės 
sargas nuo svetimų žmonių, o 
ypač nuo “oldoperių” ir nie
kam svetimam užeiti nebelei
džia už “šowkeiso” ar prie 
registerio kada “zuze” atsisto
ja, yra sulyg šowkeiso didžio, 
o kad dar pradedą loti, tai bi
le žmogų ima baimė.

Ateityje 
gentkartė,
visi registruoti ir bus parduo
dami kaipo legaliai “blue 
Danes” šuneš.
' Kaip “zuzė” taip ir P. Kalin 
yra linksmi, kad iš tokio di
delio skaičiaus šunų gavo dvi 
dovanas, sako kas nevieryję, 
kad lietuvis laimėjo pirmą do
vaną toje parodoje, tie tegu 
ateina aukščiaus nurodytu 
antrašu persitikrinti.

Senas Petras.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 2 d., 8 vai. vakare. Mark 
White Sųuare Parko svetainėj, ant 29tos 
ir S. Halsted St. Malonėkite visi at
silankyti, nes bus kliubo valdybos rin
kimas 1931 metams ir daug yra svar
bių reikalų aptarti.

. A. Zalagenas, prot. rast.

CLflSSIFIED APS/į
Educational

MOKYKIS BARBERYST1S 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų Sauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘfiE,

672 West Madison Street

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
nokinsitės ir dar geresnis kaip iš
noksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
tplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

, SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

“zuzes” jaunoji 
josios vaikai yra GREITAI IR PIGIAI

IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystės. stenografijos, ir kitą 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
dstema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini moksli i devynis mėnesius* 
iugštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvi* įgijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti Šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi Žy
miai* pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO H J.

šią savaitę Cinema Theatrc

>.,■■■ ■ ... — m. ■.. ......... — ——•-—

Rasputinas Cinema 
Theatre

Spotiallataa rrdjnne cbronllką Ir ■aulą U- 
m. Jei kiti noKalflJo jumli ilrydytl. etailan 
kykit paa mane. Mano pilnaa iftecrsainlaaTl- 
maa atldenra juaxj tikra Urą Ir jei a* apal- 
imsiu jua gydyti, aveikata lama aorrrl. ■!- 
kit paa tikrą apeclaliatą, kuria aeklana juaą 
kur Ir kaa jum* akauda. bet pata paaakya 
po galutino ilegaamlaarimo—kaa junta yragalutino ilegiamlnarimo—kaa jum*

Dr. J. £. Zaremba 
W. Jackson Blvdn netoli State 

Kambarys 1016 
« Imkit elevatoria 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 dc 
oietq, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Ned4 

lioi nuo rvto iki 1 oo Dieta

20 SL

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 Bonui.
Skolinam pinigus ant Namą.
Parduodam ir išmainom visokį turtą.
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

ir

Business Service 
Biznio Patarnavimas______

BRIDGEPORT
PAINTING CO.

Malevojam, Popieruojam ir 
Dekoruojant

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

PATENTAI. Copyright, — lindi- 
mai visokios rąšies.

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 Ree. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Perk raustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas 

1706 W. 47th St.
CHICAGO

10% PIGIAU Ui VISA- DARBĄ 
CONSUMERS

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

Financial
Finansai-Paskolofi /

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehil! 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.

Furniture & Fixture» 
Rakandai-paisai

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų
Turime Išparduot! 50 krovinių augSčlauBlo* 

rufties neatsiimtų iŠ storadžiaus rakandų. 
Didžiausios vertas kokios buvo pasiūlytos Istorijoj, susidedančios iš visokios rūšies rakandų.

10 ELEKTRIKINIŲ RADIO 
susidedantys 16 Sparton, Majos tie ir Jackson 
Bell Radio .............. ........ ...... $45.00 ir augs
3 šmotų mlegamojft kamb. setai $45.00 ir ag 
3 šmotų Seklyčių setai   $25.00 ir augs. 
Day Beds __________ '____ $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.
Gasinial pečiai -----------------  $10.00 ir augs
Garbadžiaus degintojai____ $10.00 ir augs.
Hot Biast Pečiai$5.00 tr augs 
Kietų anglių Šildomieji ____ $10.00 ir augs
Cireular Šildomieji ---------  $15.00 ir augs.
Upright Planai___________$15.00 ir augs.
Grojikitai Pianai ________  $25.00 ir augs,

TIKRI BARGENAI
Pirkite anksti. Pirmieji atčję gana geriau. 

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

Weber Bros. Storage Co. 
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South State Street

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINĮ RADIO

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

3040 W. 62nd Street

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris dėl svei
katos institucijos, su mažu kapitalu. 
Idealis pasiūlymas dėl tinkamo žmogaus. 
Viską smulkiai aprašykit ir paduokit 
savo telefoną. — Naujienos, 1 739 S. 
Halsted St., Box 1249.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGI vyrai dirbti nuo što
kų 2-3 dienas savaitėj, gali pasidaryti 
$6.0tt į dieną. Klauskite Baum, 184 
W. Washington St., Room 602.

REIKALINGAS dženitoriaus pagelhi- 
ninkas, turi būt unijistas. 3335 Douglas 
Blvd. Tel. Rockweli 3036,

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

ADRESUOKIT KORTELES liuosu 
laiku, pelningas užsiėmimas; prisiųsk 
2c. pašto ženklelį dėl smulkmenų. Hillock 
Co., Logansport, Ind.

REIKALINGA moteris ar mergina 
prižiūrėjimui 2 vaikų, valgis ir guolis 
ant vietos, mokestis pagal sutarties. B. 
Kavakkis, 5120 S. Marshfield Avė.

Furnished Rooms
s KAMBARIAI

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

2318 Washington Blvd.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA apšildomas rui

mas, patogus gyvenimui, 
3360 Emerald Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

NEPAPRASTA proga pirkti išdirbtą 
gerą Ręst, 8 Road House, savininkas 
turi parduoti delei kito biznio. 2418 
W. 95 St. Tel. Evergreen Park 7167.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė. 
renda pigi. Priežastis pardavimo part
nerių nesutikimas, 821 W. 34 St. Tel.. 
Boulevard 3379.

PARSIDUODA barber shop, 2 krės
lų, priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos. 6306 Drexel Avė.

Exchange—Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysiu 

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

Real E s ta te For Sale 
Namai-žemė Pardavimūi

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui, 

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 045 5


