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"Konspiracijos” byla 
Maskvoje esanti so
vietų sufabrikuota

Miliukovas sako, kad Maskvos 
diktatoriai norį tuo pateisin
ti savo nepasisekimus Rusi*

Trys banditai nusinešė 
$3,000 banko pinigų
BIRMINGHAM, Ala., gruod. 

3. Trys ginkluoti banditai 
puolė čia Exchange banką, su
rišo banko tarnautojus ir bu
vusius banke interesantus ir 
pabėgo su $3,000.

•šįį.g

jos žmonėms

PARYŽIUS, gruod. 3.—Pra
dėti Paryžiuje tyrinėjimai tik
slu patikrinti, kiek yra teisy
bes ičkeltuose Maskvos byloje 
kaltinimuose ir teisiamų astuo
nių sovietų inžinierių ir eks
pertų prisipažinimuose, vis la
biau ir labiau parodo, kad visi 
tie kaltinimai neturi nė jokio 
pagrindo, fr kad visiškai netei
singi kaltinamųjų liudymai bu
vo išgauti arba kankinimais, ar
ba kažkokiu slaptu sutarimu su 
Maskvos diktatoriais.

•
F. II. Denisovas, Rusų Finan

sų, Pramonės ir Prekybos Ben
drovės Paryžiuje pirmininkas, 
griežtai nugina priekaištus, bu
sią ta bendrovė turėjus kokių 
reikalų su “Pramonės partija” 
[tariama kontrrevoliucine gru
pe sovietų Rusijoje], o prof. 
P. Miliukovas, Paryžiuje leid
žiamo rusų laikraščio “Poslied- 
nija Novosti” redaktorius ir 
rusų respublikininkų užsieny 
vadas, pareiškia, kad visa ta 
byla Maskvoje esanti sufabri
kuota, ji esanti paremta gry
niausiais prasimanymais. Jo 
nuomone, tą bylą sufabrikavę 
dabartiniai Rusijos satrapai, 
norėdami rasti pasiteisinimo 
prieš patremptus, suvargintus 
ir nukankintus Rusijos žmo
nes, ir įtikinti juos, kad d^l tų 
jų kentėjimų ne jie, ne jų val
dovai, esą kalti, bet rusų 
“kontrrevoliucininkai” ir “už
sienių kapitalistai”.

Miliukovo “Posliednija Novo
sti’' sako, kad bolševikų politi
ka esanti taip žalinga Rusijai 
ir patapus taip nepakenčiama 
kiekvienam protaujančiam žmo
gui, kad daugelis padoresnių 
ir sąžiningesnių pačių sovietų 
valdininkų ima ją smerkti. 
Laikraštis nurodo, kad ne ma
žiau kaip astuoni buvę sovietų 
ambasadoriai arba agentai už
sieniuose, sugrįžę į Rusiją bu
vo arba sušaudyti, arba įkalin
ti, arba ištremti. Jie yra:

M. Mdivani, buvęs sovietų 
prekybos atstovas Paryžiuje, 
dabar yra kalėjime Tomske. Ra- 
kovskis, buvęs ambasadorius 
Paryžiuje, yra ištremtas į Si
birą. Lomovskis, kurjs buvo so
vietų prekybos atstovas Pary
žiuje tuoj po Mdivani, dabar 
ištremtas į Sibirą, o jo žmo
na dėl to nusižudė. Kviatov- 
skis, buvęs Arcos [sovietų pre
kybos organizacijos Londone] 
pirmininkas, dabar yra kalėji
me. Loevenbukas, buvęs Arcos 
odos departamento viršininkas,* 
yra kalėjime. M. šulder, buvęs 
vyriausias sovietų prekybos at
stovybės Paryžiuje sąskaitinin
kas, dabar kalėjime. M. Pers- 
kis, buvęs sovietų prekybos at
stovas Berlynę, sušaudytas. Ga
lopas, buvęs atstovas Berlyne, 
pats nusižudė.

28 asmenys užmušti so- 
vietij tramvajaus trau

kinio kolizijoj
LENINGRADAS, gruod. 3. 

— Traukinio lokomotyvai šian
die užgavus čia vieną tramva
jų, dvidešimt astuoni asmenys 
buvo užmušti, o devyniolika ki
tų sužaloti.

Nelaimė, sako, atsitikus dėl 
to, kad tramvajaus motorma- 
nas negirdėjęs signalo, kad 
traukinys atbėga.

Konspiracijos prieš 
bolševikų valdžią 
procesas Maskvoje

Tardymas dabar eina uždary
tomis durimis—Teismo spren
dimas gal bus savaitės gale 
paskelbtas

į?<

MASKVA, gruod. 3.—Kontr- 
revoliucijos byloje šiandie vie- , » . , • _ • • I [AUtliiUlJ UAAU A"šas kaltinamųjų k ausinėj imas I , . , . . .. . •
buvo vidudieni paliautas ir to- Wash,ngton’ D- C- “ Paveikslėlis parodo neramumų sceną, -įvykusių kapitohuje praeitą^pirrna- 
lesni klausinėjimai eis uždary- dienj, kongreso sesijai atsidarant. Policija ašarinėmis bombomis atakuoja komunistų surengtą 
tomis durimis. protesto demonstraciją.

Manoma, kad iki ateinančio 
penktadienio tardymai bus pa- Cni/iotl! 
baigti, po to bus prokuroro ir kJvVlvlIJ IidlvJIlltUvOV 
gynėjų kalbos ir gali būt'šešta- 4]/ rniliifmfi no
dienį paskelbtas teismo nuo- * IL hlllljvllv ĮJU

^Komunistų organizacijos vi-Į HtimU kMimU 
šame krašte nepaliauja siuntu- 
sios reikalavimus, kad kaltina
mieji astuoni inžinieriai ir pro
fesoriai butų mirtim nubausti.

Dar keli kaliniai buvo atgaben
ti liudyti

Priešpietinėj sesijoj buvo iš 
.kalėjimo atgabenti dar keli ki
ti kaliniai “kontrrevoliucinin
kai,” būtent, P. Kirpotenko, 
buvęs x tekstilės planavimo de
partamento valdininkas; P. 
Caidler, irigacijos departamen
to valdininkas; Valerian Siro- 
cinskis, buvęs augščiausios eko
nomines tarybos planavimo ko
misijos narys; Dimitry Michai- 
lenko, buvęs žemės ūkio komi
sariato valdininkas, ir Petras 
Krasovskis, buvęs susisiekimo 
komisariato inžinierius.

Kiekvienas jų taip pat davė L 
parodymų, kaip buvus sabotuo
jama sovietų statyba, pramo
nė etc. ir kaip buvus rengia
ma dirva intervencijai.

Nugina prof. Ramziną 
turėjus slaptų pasi

tarimų Paryžiuje
PA1RYŽIUS, gruod. 3.—Laik

raštis Matin šiandie išspausdi
no interviu su D-ru Ramzinu, 
teisiamo Maskvoje prof. Ram- 
žino broliu.

Interviu D-ras Ramzinas pa
reiškia, kad jo brolis nieku bū
du negalėjęs turėti Paryžiuje 
tokių konspiratyvių pasitarimų, 
kaip kad jis teisme prisipažį
sta turėjęs. Pasak D-ro [įam
žino, jo brolis, prof. Ramzinas, 
buvęs savo departamento biznio 
reikalais atvykęs į Paryžių kar
tu su keliais kitais sovietų eks
pertais, bet per visų jo buvimo 
laikų jis, kaip paprastai, visa
dos buvęs aštrioj kelių rusų 
kompartijos narių priežiūroj.

Buvęs rusų karininkas ketina 
tatai įrodyti Washingtono ko
munistų darbams tyrinėti ko
misijai

NEW YORKAS, gruod. 3.- 
George Djamgarov, buvęs rusų 
karininkas, kalbėdamas čia vie
name susirinkime Astor vieš
buty, pasakė, kad jis esąs pri
sirengęs įrodyti Kongreso ko
misijai komunistų darbams 
Jungtinėse Valstybėse tyrinėti, 
jogei sovietų nusikaltėlių sto
vyklose esą įkalinta 4 milijonai 
tūkstančių žmonių, o ne 500 

I tūkstančių, kaip kad sovietų 
valdžios pranešimai skelbia.

Djamgarovas pasakė, kad sa
vo žinias jis gavęs iš vieno pa

bėgusio kalinio, kuris tarnavęs 
sovietų kalėjimų biure. Savo 
informuotoją jis pasiimsiąs su 
savim į Washingtonų ir pri- 
statysiųs jį Kongreso komisijai 
kaip liudininką.

/Vokiečių policija pa
ėmė Hitlerio fašistų 

tvirtovę

BERLYNAS, gruodžio 3. — 
Praeitą naktį policija puolė 
Hitlerio nacionalsocialistų (fa
šistų) 
netoli 
suėmė 
tovėje 
ginklų

stipriai fortifikuotų pilį 
nuo Breslavo miesto ir 
400 hitlerininkų. Tvir- 

rasta visas arsenalas

J. V. kareiviai nukovė 
du meksikiečiu

EL PASO, Tcx., gruod. 3. — 
Meksikos sienoje praeitą naktį 
įvyko susikirtimas' tarp Jung
tinių Valstybių sargybos 
tuonių meksikiečių, 
kontrabandininkų,
kiečiai buvo nukauti, kiti pabe 
go.

Senatas nori žinoti, 
ka Hooverio nedarbo 

komisija dirba 
4

rORHS.
Chicagai ir apielinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra, 
našauja: s

Didumoj debesiuota; viduti
niai žiemių ir žiemių 
jai.

Vakar temperatūra 
tarp 290 ir 380 F.

šiandie saulė teka 
džiasi 4:19. -Menuo 
5:35 ryto.

rytų vė-

į vairavo

7:01, lei- 
leidžiasi

ir aš- 
tariamų 

Du meksi-

Kėsinosi nužudyti Is 
panų ministerį pir

mininką
MADRIDAS', Ispanija, gruod. 

3- — šiandie buvo padarytas 
pasikėsinimas nužudyti Ispani
jos ministerį pirmininką Be- 
renguerą.

Premjerui atvykus į savo biu
rą, kur jo laukė susirinkę laik
raščių korespondentai, staiga 
vienas laikraštininkų išsitrau
kė revolverį ir šovė į vyriau
sybės galvų. Kulipka tačiau pra
lėkė pro šalį, Bercnguero ne
kliudžius, o šovikas tuojau bu
vo sargybos suimtas.

Šovusis buvo Madrido
raščio EI Sol reporteris, Joa- 
quin Lligo vardu. Jis tapo nu
gabentas į kalėjimą.

Berenguer patapo Ispanijos 
premjeru šių metų sausio mė
nesį, gen. Primo de Riveros 
diktatūrai griuvus.

lai k-

Barlicki, buvęs Lenkų 
seimo narys, paleistas 

už kauciją
VARŠUVA, gruod. 3.—Prof. 

Barlickis, buvęs socialistų at-
— kulkosvaidžių, bom-I stOvas Lenkų seime, kuris prieš 

bų, rankinių 'granatų, šautuvų | pastaruosius rinkimus buvo Pil
ote. i sudskio padėtas kalėjime, da-

Policija, painformuota apie Į bar tapo paleistas už kaucijų, 
tų fašistų ginklų sandėlį, ban
dė nakties tamsumoj padaryti 
puolimą, nurydama, kad pily 
bus palikti tik, keli sargai. Ji 
sužinojo tačiau, kad viduj esa
ma kelių šimtų hitlerininkų. 
Ji pasišaukė stiprios pagalbos 
ir jau tada atakavo tvirtovę. 
Puolimas pavyko ir visa bu
vus ten keturių šimtų hitleri-. 
ninku “įgula” buvo suimta.

Trys maži vaikai 
namų gaisre

ŽUVO

WHITESVILLE, W. Va., gr. 
3. — Trys vaikai, vyriausias 
jų trejų metų amžiaus, žuvo 
čia gaisre, kuris sunaikino jų 
namus. Vaikučiai buvo vieni 
palikti namie, kai gaisras kilo.

Jaunas mušeika
KAUNAS. — šiomis dieno- 

mis Subačiaus valsč., Bajoriš
kių kaime M. Gurklio bute per 
vakaruškų susimušė besilinks
minąs jaunimas. Muštynėse 
peiliu nudurtas to kaimo gy
ventojas Petras Mukulis, 21 
metų amžiaus.

Nužudyme įtariamas Anta
nas Valentas iš Jermos kaimo. 
Jį sulaikius ir tardant kaltu 
neprisipažino, tačiau, pravedus 
kvotą, jo kaltė įrodyta.

Valentas per muštynes, be 
nudurto Petro Mukulio, peiliu 
dar sužalojo keturis' asmenis: 
P. Lupeikj, J. Grišką, P. Pakal
nį ir M. Gurklį.

VVASHINGTONAS, gruod. 3.
— Senatas šiandie be debatų 
priėmė Minnesotos senatoriaus 
Shipsteado (farm.-labor) pasiū
lytą rezoliuciją, kad preziden
tas Ilooveris suteiktų senatui 
savo komisijos kovai su ne
darbu raportą.

Hooveris pataria vėl pa
didinti pajamy faksus

WASHINGTONASj gruod. 3.
— Prezidentas Hooveris, pa
teikdamas kongresui $3,932,- 
842,000 biudžetą ateinantiems 
iždo metams, siūlo vėl padidin
ti pajamų mokesnius. Jis sako, 
kad šiemet deficitas sieksiąs 
180 milijonus dolerių, ir jei pa
jamų mokesniai -nebusią padi
dinti, ateinančiais metais defi
citas busiąs daug didesnis, at
sižvelgiant į tai, kad didelės 
pinigų sumos reikėsią išleisti7 
valstybės statybos darbams tik
slu palengvinti nedarbo padė
tį krašte, taipjau pagalbai dėl 
sausros nuken tėjusiems f armė
nams.

Rockefelleriai davė mi
lijoną dolerių bedar

biams padėti
NEW YORKAS, gruod. 3. 

Praneša, kad senis John D. 
Rockefeller ir jo sūnūs šian
die davę milijoną dolerių New 
Yorko miesto komisijai kovai 
su nedarbu.

Komisija nori sukelti 6 mi
lijonus dolerių, kad tais pini
gais galėtų parūpinti darbų 15,- 
000 bedarbių bent per žiemą. 
Ligšiol, su tuo Rockefellerių 
milijonu, surinkta jau $4,136,- 
000.

Supykusi padegė, pasi
gailėjusi gesino

KAUNAS. — 65 mt. panelė 
Knystautaitė, iš Kelmės valse., 
buvo labai skriaudžiama savo 
brolio. Tėvų parėdymu brolis 
turėjo jai duoti išimtinę, bet 
nedavė. Mergina sirgo, užsidirb
ti negalėjo. Supyko ant brolio 
ir padegė jaują. Pamačiusi liep
sną išsigando, pradėjo verkti 
ir apgailestauti, kad sudegs tė
vų palikimas. Puolė gesinti.

Kauno apygardos teismas jos, 
kaip senos ir liguistos, pasi
gailėjo ir nubaudė 6 mėn. pa
prasto kalėjimo lygtinai.

Studentų neramumai 
Havanoje atsinaujino
HAVANA, Kuba, gruod. 3. 

— Bandant atidaryti Naciona
linį universitetų, šiandie čia vėl 
kilo studentų neramumų ir su
sikirtimų su policija. Vienas 
policininkas buvo mirtinai pa
šautas.

Aluntos autobusas 
nuskendo upėj su

5 keleiviais
KAUNAS. — Iš Vilkmergės 

praneša apie autobuso nelaimę 
Kurklių valsčiuj,

Lapkr. 11 d. vakare Aluntos 
autobusas \ Nr. važiuodamas 
plentu iš Kauno į Uteną prie 
Kurklių dv., 33 klm. nuo Vilk
mergės, nuo tilto nuriedėjo į 
Virintos upę. Autobusu važia
vo 7 žmonės — autobuso sa
vininkes, šoferis ir 5 keleiviai. 
Iš jų išsigelbėjo tik autobuso 
savininkas Andrius Ritkus ir 
keleivis Jonas Stankevičius, o 
šoferis su 4 keleiviais nusken
do.

Dabar patirta, kad katastro
fa įvykusi dėl šoferio neaky
lumo. Jisai neprilaikė nuo kal
no įsibėgėjusį autobusą, kuris 
važiuodamas 50 klm. per va
landą, atsimušė į tilto atramas 
ir jas sudaužęs visu smarku
mu įlėkė į upę. šiuo metu Vi
rinta yra apie 2,5 mtr. gilu
mo ir apie 10 mtr. pločio. Auto
busas nukritęs į upę iš 3 mtr. 
aukštumo, visas pasinėrė van
deny ir iš inercijos praplaukė 
17 metrų išilgai upės. Du vy
rai išlindę iš autobuso ir pra
važiuojančių žmonių buvo pus
gyviai ištraukti iš upes.

Kiti 5 keleiviai prigėrė, iš jų 
4 vyrai ir viena moteris-

Skenduolių 4 lavonai iš upės 
buvo ištraukti tik po kelių va
landų. Vieno keleivio, 17 metų 
žyduko, lavonas dar nesuras
tas.

Nuskondusieji yra: mašiną 
valdęs Bitinas iš Jurbarko, Fa- 
lijonas Puodžius iš Aluntos, 
žydas — apie 60 metų amžiaus 
nuo Aluntos, jo asmenybė dar 
neišaiškinta ir moteris, apie 35 
metų amžiaus, prie jos nerasta 
jokių dokumentų.

Vokietijos reichsta
gas, susirinko

BERLYNAS, gruodžio 3. — 
Ginkluotai policijai sergint 
valdžios trobesius ir Branden
burgo vartus, penktas Vokieti
jos reichstagas (parlamentas) 
šiandie atsidarė 3 valandą po 
pietų.

Hitlerio fašistai, komunistai 
ir Hugenbergo monarchistai 
yra nusistatę pasiūlyti reichs
tagui panaikinti kancleriaus 
Brueningo finansų reformos 
programą, kuris jau preziden
to Hindenburgo dekretu yra 
patapęs įstatymu, ir pareikšti 
vyriausybei nepasitikėjimą.

Anglija protestuoja 
prieš maskviečių 

, radio kalbą
Maskva laužo antipropagandos 

sutartį, kurstydama britų 
darbininkus revoliucijon

Kratos ir areštai 
Vilniuj

“SIowo” praneša,. kad šiomis 
dienomis policija- Vilniuj pada
rė eilę kratų ir areštų tarp 
“valdžiai žinomų komunistinių 
agitatorių”. Buvo suareštuota 
keliolika asmenų, kurie gudų 
mokyklos draugijoj sudaro “ko
munistinę frakciją”. Be to, bu
vo padaryta krata gudų mo
kyklų draugijos tarybos bute 
ir visoj eilėj kitų gudų organi
zacijų patalpose. Iš viso suareš
tuota 140 asmenų.

LONDONAS, gruod. 3. — 
Užsienių reikalų ministeris, Ar- 
thuras Ilenderson, šiandie pra
nešė parlamente, kad jis in
struktavęs britų ambasadorių 
Maskvoje, kad jis užprotestuo
tų sovietų vyriausybei prieš 
kalbą, kuri vakar vakarą buvo 
pasakyta iš Maskvos radio sto
ties.

Ta' kalba Anglijos darbinin
kai buvo kurstomi kelti revo
liuciją, o tai yra aiškus laužy
mas antipropagandos sutarties, 
padarytos tarp Anglijos ir so
vietų Rusijos.

Erie ežere prapuolė 
laivas su 20 įgulos 

žmonių
| y ■ ■ . — —

CLEVELAND, Ohio, gruod. 
3. — Erie ežere prapuolė De
troito Gleason Coal kompani
jos krovinių laivas Usona su 
dviem dešimtim įgulos žmonių.

Usona praeitą penktadienį 
išplaukė iš Detroito į Fairpor- 
tą, Ohio, ir turėjo tą uostą pa
siekti .kaip pirmadienį, bet ne
pasirodė.

Bijoma, kad dėl siautusių eže
re smarkių audrų su laivu ne
būtų kas bloga atsitikę.

Dagi senis Rockefelle- 
ris “pajautė”, kad sun

kus laikai
OR.MOND BEACH, Fla., gr. 

3. — John D. Rockcfeller se
nasis, turtingiausias žmogus 
Amerikoje, o gal ir visame pa
sauly, paprastai dalinėdavo 
naujus “dešimtukus” (“dimes”) 
bet dabar čia atostogaudajpas 
bedalina “nikelius”.

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

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

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



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, gr. 4, 1930

Lietuviu Kultūros Klausim u KORESPONDENCIJOS
Apvaikščiojome Didžiojo Vil

niaus Seimo 25 mėty sukaktu
ves ir drauge taipgi paminėjo
me 25 metų jubiliejų Liet. 
Soc. Sąjungos Amerikoje.

Koks keistas supuolimas, 
kad mes džiaugiamės atgijimu 
naujosios Tautinės Lietuvių 
kultūros ir podraug lenkiame 
savo galvas pagarbai prikilnios 
tarptautiškos idėjos Socializ
mui, kuriam musų įsitikinimu 
priklauso ateitis. Mums užme
tama, kad mes internacionalis
tai ir kaipo tokie, esame prie
šai tautinės kultūros išsiplėto- 
jimo. Anaiptol ne priešai! Mes 
tikime, kad Socializmas atneš 
pasauliui daugiau laimės, užsi- 
ganėdinimo ir produktyvišku- 
mo konstruktyviam darbe, bet 
podraug mes jaučiamės ir esa
me lietuvių kultūros gynėjais. 
Nors kai kam ir sunku supras
ti, kaip vienas ir tas pats as
muo gali grožėtis didžiu galin
gu ąžuolynu ir net pamėgti jo 
pavėsį ir tuo pačiu laiku my
lėti margą, jaukų žolynų dar
želi. Nors jus, ponai, užginči
jate, bet mes žinome ir mato
me vaisius kultūriškoje Lietu
vos dirvoje, išaugintus patva
riu darbu musų srovės pasekė
jų. Atrodo, kad mums lemta 
sulošti dar svarbesnę rolę atei
tyj. Mes irgi sekame gerus į- 
vykius Lietuvoje, bet reaguo
jame Į juos šiek-liek kitaip, 
negu jus.

Dabar, kada ir Klaipėdos 
krašte pasigirdo apsvuigusitj 
Hitlerininkų šauksmai ir kada 
žiaurus legijonininkas kumš- 
čia grūmoja mums Vilniuje, 
vėl pradėjo gręsti pavojus’ mu
sų jaunutei, dar nesuaugusiai 
kultūrai. Bet mūsiškiai nemie
ga. Sveikinantis yra Lietuvos 
Socialdemokratijos žygis, susi
artinimo su savo vienminčiais 
Klaipėdos krašte.' Iš interviu 
su Lietuvos laikraščių korės- j 
pondentais matyti, kad vadas I 
Klaipėdos social-demokrątų, 
Jurgis Bu nuars, nors ir būdamas 
vokiškos orientacijos žmogus, 
vis tik gerinus supranta tei
sius paž; ogiosios lietuvių dar
bo visuomenės norus.

Mes nesame zoologiško pat
riotizmo. šalininkai. Mums ne
rupi kLitwa od morza do mor
za”, ir mes ne bruksime save 
papročių ir kalbos svetimiems 
Mes norime tik teisės egzistuo
ti ir gauti mums priklausančią 
privilegiją, musų jaunutei kul
tūrai ugdyti. Jog ir mes ka
daise davėme nemažai lietuviš
kos kilmės žmonių ir Vokietijai, 
ir Lenkijai, kurie daug pagel
bėjo sutvirtinti jų kultūras 
Gal be jų paspirties kultūrinė 
pažanga jų kraštuose ne taip 
sparčiai butų ėjusi pirmyn. 
Lenku kalba be lietuvių kilmės 
rašytojų pasidarbavimo gal ne
būtų taip sklandi, ir daina taip! 
melodinga, kaip kad ji yra da
bar.

Mes nepavydiipe. nei Lenki
jai, nei Vokietijai jų turtų ii 
gerbūvio, o gal ir dabar duo- 
tumėm savo žmones jiems tai- 
koiT, tik nelaimė, kad mes| 
šiandie taip biedni— musų są-, 
moningų lietuvių tik saujalėl 
teliko; mums patiems saviškiui 
neužtenka prideramai savo kul- j 
turinius laukus išdirbti ir išno- į 
kinti jų vaisius.

Mums sunku, i talką nieks 
mums neina. Musų kultūra 
kenčia ir tankiai nukamuota, 
suvargus ir neteisingą žodį iš
taria piusii šykštiems kaimy
nams. Nežiūrint to, mes nors 
ir skurdžiai, visuomet supran
tame sveiką galybę .Vokietijos 
kultūros ir turiningą grožį len
kų pažangos. Mes bet jaučia
me priedermę apginti jų ek- 
zistavimą, jei tik pikta ranka 
užsimotų sunaikinti Vokietijos 
mokslą ir lenkų meną.

Mes mėgstame .puošnią, svei
ką kvepiančią pinaviją, prilygs
tančią Vokietijos kultūrai, gro
žėj anws žydriu, išdidžiu, grai

kštų, kaip lenkaite, Delphini- 
jos žiedu—bet mylime ir savo 

į laukines gėleles.
Kiek džiaugsmo sukelia mu

myse skaisčiai pražydusi anks
tyva purena ir kaip raminan- 

j čiai į mus veikia vaizdelis bal- 
| tos, nekaltos kukliai Lietuvos 
gojuje pražydusios vištakojos. 

j Prisišliejus musų girių kampe- 
, lyje, lengvo vėjelio supama, 
neturtinga, bet žavėjantą poe
tinga vištakoja pina mumyse 

Į daug gražių svajonių —nura- 
I mina mus. 0 musų sunkaus, 
kerštingo pavydaus gyvenimo 

| sūkuryje, jog yra reikalingas 
ir žiuspnis filozofijos ir biskis 
poezijos, išsklaidinimui kasdie
ninės prozos. Dėlei to mes ir 

'jaučiamės turį teisę savo pa- 
! prastas gėles mylėti.

Taip, mes įkainuojame gro- 
! žybę pinavijos, grožimės skais
čios Delphinijos žiedu, — bet 
kada girto hitlerininko purvi
nas batas užmina, sutriuškina 
musų mielą vištakoja, ir kada 
apsvaigęs legijonininkas iš
spardo musų kuklius žiedelius, 
mes sušukę, perpykę, užmirš
tame ir kvepiančias pinavijas 
ir puikią skiauterę delphinijos. 
Mes tada tik jaučiame gilų, 
skaudų liūdesį, ir tuo momen-< 
tu, jeigu mums kas kaišioja 
svetimas ir turtingas grožybes, 

j mums tas dar dauginus sunervi- 
Į na. Tokiuose skriaudos mo- 
1! meiliuose mąstome: “Mes juk 
daug nenorime; kada musų gi
mine buvo tui-tingra ir didi, ta
da mes jums ir gabių vyrų tal
kon davėme, o jus ant mus 
būdami dabar' patys tokie tur
tuoliai, pykstate, šnairuojate 
ir net grunto j ate, jeė mes savo 
miško gėleles pasiūlome savo 
praturtėjusiems, nuo musų pa
sišalinusiems giminėms”.

Sveikuose momentuose mes 
daug malones įsigyjame be
skaitydami Mickevičiaus lapus, 
nprs jie ir parašyti ne musų, 
bet lenkiška kalba; daug pra
kilnių minčių sukelia mumyse 
'ir genialia Goethe. Bet dėl jų 
mes visgi nenorime atsižadėti 
augalų, kuklaus Kudirkos ir 
darbštaus, simpatingo Basana
vičiaus idealų.

Mes tik geidžiame ,kad ir lie
tuviai savo kalba ryškiau, 
sklandžiau galėtų išsitarti, kad 
ir jų daina sutartiniau pra
skambėtų, kad musų miškai ir 
pievos nenustotų savo grožės, 
išnykus juose žavėjančioms gė
lėms. Mes jas prezervuoti no
rime, bet ne iškulturintus žie
dus naikinti. Musų širdyse 
kerštui ne vieta.

Lietuvių pažangioji darbo vi
suomenė gerai nusimano, kad 
daugelyj iš musų kaimynų, 
turtingų oranžerijų savininkų, 
tos pačios kaip ir mumyse kil
nios mintys bujoja, nes ir jų 
nokslininkai ir meno kūrėjai 
vien geras ypatybes stengiasi 
išauginti ir skriausti silpnesnį 
nemokina., Ir logika, ir dora 
yra tik viena, tik jos įvairio
mis kalbomis skelbiama. Pa
žanga mintyse ir pajautimuose 
vien tik tobulumo siekia. Ne- 
trukšmaukime vyrai, bet artin- 
kimės prie susitarimo, nežiū
rint, kad musų “ura-patriotai”, 
užgirdą musų nuoširdžius pa
siūlymus, pigių Šukiui sukuryj, 
kerštą skelbia.

Mesxtikime į progresą, į švie
sesnę ateitį. Mes jaučiame, 
kaip prie to jau artinamės, ži
nome, kad pažangą „ galėsime 
pasiekti tik einant ttolerantiš
kumo, teisėtumo keliu, simpa
tingai atsižvelgdami į visų ge
rovę, bet ne pagieža ir sukto
mis diplomatijos machinacijoms.

Dar vieną sykį atkartojame, 
jog esame šalininkai draugiško 
susitarimo su mum^ priešingais 
kaimynais, ir pabrėžiame, kad 
mums ir skaudu ir gaila matyti 
Lietuvos piemenis ir kerdžius 
neišmintingai besišvaistant sa
vo ilgais botagais.

—rA. L. Davidams.

Winnip«g, Canada
WLDP D-jos pasilinksminimo 

vakaras

Visų pirma turiu pažymėti 
tą faktą, kad WLDP d-gija 
pradėjo Sparčiai veikti. Per 
trumpą laiką ji buvo surengu
si kelis vakarėlius, kurie paly
ginamai gana gerai pasisekė. 
Lapkričio 10 d., kurią kana
diečiai apvaikščioja kaipo pade- 
kavonės dieną, ta draugija bu
vo surengusi puikią pramogą. 
Buvo suvaidinta keturių veiks
mu komedija, o vėliau įvyko 
šokiai. Komedija buvo gerai 
suvaidinta ir publika turėjo 
daug juoko.

Po vaidinimo prasidėjo šo
kia . Muziką parūpino tie pa
tys vaidytojai. Mat, tarp jų 
yra i-r kili muzikantai. Grojo 
daugiausiai lietuviškus šokius. 
Ir publikai tai labai patiko.

Paregimas užsitęsė iki pir
mos vaiandos ryto. Vi.n gražiai 
knksmmosi. Įvyko tik m ižas 
r.rsusism atimas pr*e bufete. 
Mat, buvo įsibriovę keii vaike
zai be bilietų. Kiek teko nu
girsti, draugijai liks apie 27 
doleriai pelno.

—WLI)P D-jos Narys.

> Toronto, Ont.
Komunistų melai

Kadangi K. L. J. Sąjunga yra 
grynai kultūrine, visai neturin
ti nieko bendro su kokia nors 
politine partija, todėl pagal į- 
status nariais' gali būti visi lie
tuviai vyrai ir moterys be re
ligijos ir pakraipos skirtumo. 
Tokiu budu į KLJ. Sąjungą na
riais įstojo visokių pakraipų 
žmonės. Juodieji inkvizitoriai, 
nesudarę daugumos, patys pa
sitraukė. Bet raudonieji tero
ristai, nesudarę daugumos, ne
norėjo pasitrauktipįbet* kiekvio 
name susirinkime kėlė skanda
lą tikslu trukdyti KLJ. Sąjun
gai veikti. Kadangi dėl nuola
tinio komunistų trukdymo to
liau kultūros darbo nebuvo jo
kios galimybės tęsti, todėl ko
munistai nariai tapo prašalinti, 
kad KLJ. Sąjunga laisvai be 
trukdymų galėtų dirbti sunkų 
kultūros darbą. Likusieji 45 
KLJ. Sąjungos nariai yra vien 
mokslo siekiantieji žmonės. 
KLJ. Sąjungos valdybos nariai 
yra pirmieji KLJ. Sąjungos or
ganizatoriai, kurie paaukojo 
daug savo fizinių ir dvasinių 
jėgų organizuojant KLJ. Sąjun
gą, turėdami omenyje ne pelną 
savo asmeniui, bet patarnavi
mą lietuvių visuomenei, norin
čiai siekti mokslo. Todėl visi 
KLJ. Sąjungos nariai pilnai 
pasitiki savo valdyba ir laukia 
gerų pasekmių iš jos intensy
vaus veikimo.

Kadangi nariai-komunistai į- 
nešė politiką ir tuomi prasižen
gė prieš KLJ. Sąjungos įstatus, 
todėl KLJ. Sąjunga juos nubau
dė atimdama nario teises ir 
prašalindama iš sąvo narių tar
po. Bet tas nereiškia, kad K 
LJ. Sąjunga kovoja vieną poli
tinę partiją ir prijaučia kitai. 
Visai ne. KLJ. Sąjunga ir to
liau palieka visai bepartyvč 
kultūrine organizacija. Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungai yra 
svetimas raudonas ar juodas 
fanatizmo “mokslas”. KLJ. Są
junga seka vien sveiką mokslą 
ir jos nariais yra laisvos min
ties žmones.

Labai gaila matant tokį 
skaudų faktą, kad komunistai 
per “Laisvę” pradėjo melagin
gai kaltinti KLJS. valdybą ne
va už išaikvojimą organizacijos 
iždo, tuo pat metu kada jie 
turi pagrobę savo rankose vi
sas KLJ. Sąjungos vedamas 
knygas ir gali matyti kam iž
das buvo eikvojamas, ar be ti
kslo ar su tikslu. Be to, ko
munistai “Laisvėje” meluoja,

l Pacific and Atlantic Photo 1

Juozas Pilsudskis
Lenkijos diktatorius, kuris 
smurto pagalba “laimėjo” rin
kimus į lenkų seimą.

kad laike vakarėlio bufeto lai
kytojai svečiams parduotų, pen
kių centų vertės ženklelių nusi
pirkimui saldumynų, padavę 
svečiams prašomų saldumynų 
ir paėmę iš svečių penkių cęn- 
tų vertes ženklelius nesunaikin
davę. Tas yra grynas melas, 
nes vienas asmuo pardavė sve
čiams ženklelius, o kitas as
muo gavęs iš svečių tuos ženk
lelius sunaikindavo ir išduoda
vo svečiams saldumynus. To
kiu budu to pat ženklelio par
duoti antru kari nebuvo galima 
ir tas Įtarimas yra melagin
gas, nes bufeto atskaita paro
do kiek prekių nupirkta; kiek 
išparduota, po kiek privaloma 
parduoti ir kiek prekių liko ne- 
išparduota; be to> atskaita pa
rodo kiek gauto pjnigų, kiek 
buvo išleista, kiek privaloma
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Pasveikinimus

SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 
UŽSISAKYKITE DABAR

Turime didelj, gražų pasirinkimą vi
sokiausios rūšies pasveikinimų atei

nančioms šventėms.
Turime brangių ir labai pigių — 12 
labai gražių didelių paauksuotų pa
sveikinimų su margais konvertais, su 
jūsų vardu ir pavarde tik už $1.75.

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiatne paštu.

Naujienos
1739 S. Halsted St.'

CHICAGO. ILL.
... .,',.1' '/-r -rr-T-.-.—.r-Tni.Y '/ 

— .............................. - ' ............. Į|k ...

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

galite padaryti pas 
mus' pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILU 

gauti ir kiek lieka gauti suve
dus balansą. Tiktai profanas 
gali nesuprasti teisingos atskai
tos ir melagingai įtarti bufe
to laikytojus.

KLJ. Sąjungos valdybą jo
kiame veikime įtarti nėra pa
grindo, bet prašalintieji komu
nistai per “Laisvę”* skelbia me
lagingus įtarimus ir veda savo 
raudono teroro demagogijoš 
taktiką. Be to, komunistai 
graudena per “Laisvę”, kad 
KLJ. Sąjunga kur tai eina, ką 
tai veikia, bet drąsiai galima 
tikėti, kad visi laisvos minties 
lietuviai mato, kad KLJ. Są
junga eina vien sveiko mokslo 
linkme ir galima drąsiai tikėti, 
kad visi lietuviai mylintieji 
šviestis susispies K. L. J. Są
jungoje. žinoma, raudonu ar 
juodu fanatizmu “apšviesti” 
KLJ. Sąjunga nenori, todėl ko
munistai ir verkia per ‘“Lais
vę”, kad KLJ. Sąjunga kurtai 
eina, ką tai veikia, kas komu
nistams nepatinka.—Gynėjas.

Užsimušė lietuvis

J. Nausėda iš Slave Falls, 
Man., prisiuntė šio miesto vie
nam lietuviui laišką, kuriame 
tarp kitko sako, jog pas juos 
užsimušė lietuvis A. Janickis. 
Dabartiniu laiku ten yra stato
ma didelė elektros stotis. Prie 
to statybos darbo dirbęs ir Ja- 
uickis. Bedirbdamas jis nukri
tęs ant cementinės aslos ir už
simušęs.

Winnipege gyvena Petras

IŠMOKIT DEZAININIM4 
fL Dezainfnimas . ir siuvimai 

dreshj moka didele alga. 
Jus galite išmokti šio «e- 
ra^ apsimokančio užsiė- 
m^rao i trumpa laika. Di- 
olomos išduodamos. Ra- 

'LpM lykite dėl *. nemokamos 
knygelis.

MASTER college 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalaa
190 N. State StM k. Lake St. 10 fl. 

Masiokas, kuris paeina iš tos 
pat vietos, kaip ir Janickis. 
Masiokas sako, jog nelaimin
gai žuvęs Janickis buvo kilęs iš 
Pabalių kaimo, Veldžių vals 
čia us, Panevėžio apskričio. Bu
vęs’ apie 32 metų amžiaus. J 
Kanadą atvažiavęs 1928 m. Bu
vo nevedęs. Lietuvoj paiikęs 
dvi seseri, mažą brolį ir tėvą. 
Jo motina jau esanti mirusi. 
Nabašninkas turėjęs giminių ir 
Amerikoj.

■ Kai kurie winnpegiečiai man 
pasakojo, kad Janickis šį pava
sarį dirbęs ir prie Seven Sister 
elektros stoties statymo. čia 
bus ne pro šalį pažymėti, jog 
prie leketros’ stočių statymo 
darbas yra labai pavojingas ir 
sunkus. Nelaimių nuolat pasi
taiko.

Kai kurie musų kolonijos lie
tuviai nabašninką gerai pažino. 
Jie taria paskutinį atsisveikini
mo žodį: “Tegul Jam būna len
gva šios šalies žemelė!” Tvos 
žodžius ir aš kartoju.

—Kaimo Bemokslis.

TURĖKIT PINIGU SEKAMOMS 
KALĖDOMS

prisidėdami prie musų KALĖDINIO TAUP1MO
KLIUDO dabar. • v

25c
I savaitę padarys jus nariu.

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

Užrašome visokius 
anglų kalba rašy

tus žurnalus

Dabar

Neilgam labai nupiginta kaina.

Cosmopolitan Magazine $2.50 1 me
tui — $4.00 2 metams.

Cosmopolitan ir Good House- 
’ keeping 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.



Ketvirtadienis, gr. 4, 1930 NAUJIENOS, Chicago, Iii.
■ n ■ • i    i i   — ■ ■ —4   , . į Ju  

3
f     ---------------------------—'■■■■■ ■■   

Sveikatos Dalykai
Straipsniai apie svei

katą
Rašo Dr. A. Montvidfts

_____________ \

Vargiai bent vienos' tautos 
laikraščiuose yra tilpę tiek ras

koki apgavingą gydymą pinigu 
neatima. Pas kitus randi ligą 
ir tikrai žinai, kokia ji, bet li
gonis netiki, nes’ jis skaito ar 
girdėjo kur nors, kad ji nevi
sai taip reiškiasi, todėl eina 
ieškoti “profesorių”, kurie su
tiks su jo spėjimu. šitokie

iu de laikomos. Spartum augi
mu mielės pagrobia puvimo 
bakterijoms maistą; negeisti
nos bakterijos išnyksta. Iš vi
durių į kraują patenka tiktai 
sveiki virškinimo syvai. Žmo
gus labai gerai jaučia visame 
kūne “vitaminų” kutenimą. 
Apendicitas, tulžiniai akmenė
liai, inkstuose žvirgždai ir vo
tys butų mielių valgytojams ne
žinomos ligos. /

Kalbant apie išvengimą ligų,

karna tik žiemos metu, per 4 
mėnesius.

Biznio agentas p- Kairys nu
siskundžia, kad pas lietuvius 
kriaučius yra daug apsileidimo. 
Daugelis kriaučių yra atsidėję 
ant “dievulio” valios, nelanko 
Unijos susirinkimų, neremia 
kriaučių parengimų ir šiaip ne
dalyvauja savųjų veikime. Uni
jos knygos dabar yra užda
rytos, naujų narių nebepriima, 
neš ir nariai neturi darbo.

“Stelute”

tu apie sveikatą, kiek jų yra 
atspausdinę Amerikos lietuvių 
laikraščiai. Turime tik pustu
zini mokančių rašyti daktarų, 
vienok rašymu yra užsiėmę ir 
dalinai da tūli užsiima net ir 
nemokanti rašyti, nes jų raštus 
pataiso redaktoriai ir raidžių 
statytojai. Netoli kiekvienas 
medicinos studentas; kiekvienas 
naujas gydytojas turi noro ra
šyti. Redakcijos' yra patyrusios, 
kad senų praktikuotojo negali
ma prisiprašyti, , o naujieji 
dažnai patys pasisiūlo, ir rašo 
tiek daug ir ’apie tokius daly
kus, kad kartais prisieina stab
dyti. Tas pjits ym su paskaito
mis apie sveikatą: netoli visos 
jos yra atliekamos studentų, 
naujų praktikuotojų ir prakti- , 
kos ieškančių gydytojų. Dariau 
aš tai pradžioj, daro tai ir ki
ti. Šiemet, kada man prisiėjo 
vesti sveikatos skyrių “Tėvy
nėj” už ką net šiek tiek apmo
kama, dariau tai lyg iš prie
vartos. Dr. J. Jonikaitis, kuris 
dabar ji veda, apsiėmė labai 
nenoriai. Paibeliai žino, ką už
giedos Dr. A. Karalius.

Ne todėl, kad senesnieji 
praktikuotojai pralobsta ir ap
tingsta; ne lodei, kad jie pa
sidaro šykštus publiką pamo
kinti, o dėl kitų priežasčių jie! 
sustoja rašę ir paskaitas davę. 
Publika jų darbą neįvertina 
kaiIX) visuomenei pasidarbavi
mą, kaipo labdarybę, o kaipo 
norą pasigarsinti ir biznio gau
ti. šitoj publikos nuožiūroj 
yra gera doza tiesos. Kitas 
dalykas tai pačių gydytojų pa
tyrimas, kad publ&o# ..sy.eįka- 
tos srityj daug neišmoklnsi. 
Galima ją pamokinti * šiek-tiek 
higienos, pasisaugoti keletos li
gų. šiaip visuose atsitikimuose 
nori ar ne, prisieina raginti 
kreiptis į gydytoją. Neveltui 
netoli kiekvieno straipsnio ir 
kiekvienos paskaitos pabaiga 
skamba: “kreipkitės Į gydyto
ją”. šitokis patarimas publi
kai jau visai bizniu kvepia, o 
progos pasakyti kitaip, daž
niausia nėra. Straipsnius apie 
sveikatą paprasti žmonės kodėl 
tai “apgarsinimais” ir vadina, 
į gydytoją prelegentą netoli 
visi žiuri kaipo į savo biznio 
garsintoją.

Socialės sveikatos dalykus 
tvarko miestai, valstijos ir da
linai federalė valdžia. Užsiima 
tuomi ir privatinės įstaigos: 
apdraudos kompanijos, dirbtu
vės, mokyklos ir 1.1. Gi kiek
vieno individualis apsisaugoji
mas nuo tūlų ligų; suirimų ir 
ligų jame atradimas; gyveni
mo patvarkymas, patarimai ir 
gydymas jam turi būti taiko
mi atskirai. Atėjęs pas gydy
toją žmogus apie savo sveika
tos stovį sužino šimtą sykių 
daugiau, negu iš visų straips
nių ir paskaitų. Gydytojas, iš
girdęs, kur žmogus dirba, kaip 
jis gyvena, kokiomis ligomis 
yra sirgęs, ir ištyręs jo svei
katos stovį, i 5 minutes duos 
daugiau tinkamų patarimų net 
ir apsisaugojimo reikale, negu 
jų galima bus prisigaudyti ge- 
neralei publikai rašomuose 
straipsniuose ir iš paskaitų.

Kaip žmonių yra sakoma: 
“Geriau durnas, negu nedamo- 
kytas”, taip yra ir su publika, 
kuri iš straipsnių ir paskaitų 
išeina mokslus apie sveikatą. 
Visai sveiki žmonės išsivaiz
duoja turi vėžį, džiovą, sifilį ir 
velniai žino ką. Atrask, kad 
jie yra sveiki ir pasiųsk namo, 
jie vistiek nerimsta, bėgioja 
pas “profesorius”, “specialis
tus”, kol tik ką nors jiems ne- 
išpiauja, nenupiauja arba už

“apsišvietėliai” ne tik kad gy
dytojui yra sunkenybe ir erzi
nimas, o ir patys sau žalos pri
sidaro, kartais be laiko miršta.

Pas mane ateidvo viena mo
teris kiekvieną sykį su nauja 
liga, nors buvo visai sveika. 
Po kiekvienos paskaitos, po 
kiekvieno straipsnio rodėsi, kad 
vis jos nesveikatai atatinka.

.Nuodugnus sveikatos dalykų 
žinojimas reikalauja daug metų 
mokslo ir praktikos. Bepiga 
gydytojui turėti reikalą su 
tais, kurie patys yra mokyti. 
Nebloga yra ir su žmonėmis, 
kurie nežino ir bent jaučiasi 
nežiną. Jie ir patys nemažiau 

nukenčia, ir nesunku jiems pa
gelbėti.

Rašyti sveikatos straipsnius 
gal nebloga studentui ir pradi
niam praktikuotojui, nes jis 
turi knistis po knygas' ir žur
nalus, kas gelbsti jam pasimo
kinti. Be to, seni medicinos 
dalykai jam yra naujienybė, 
nes jie visuomet svarbus ir i- 
domųs. Senam praktikuotojui 
jie paprasti ir monotoniški.

Dėstymas senai profesijai ži
nomų dalykų yra skurdi litera
tūra, jeigu ją literatūra galima 
vadinti. Nieko -originalio apie 
mokslą publikai nėra galima 
parašyti. Originaliams ištyri
mams ir diskusijoms yra pro
fesijų žurnalai. Tokių raštų 
publika nesupras.

Populiariai raštai apie svei
katą talpinami ir amerikorių 
spaudoj. Ten gydytojai rašo 
ne iš pasišventimo, ne iš gero 
noro, ne todėl kad jie tiki pub
liką apšviesti, o kad gauna ge
rą apmokėjimą. Mažuose laik
raštėliuose ir žurnalukuose ra
šo dovanai irgi tik savo biznio 
išgarsinimui.

Musų laikraščiai neturtingi, 
bendradarbių turi mažai. Turi
nio paįvairinimui jie kviečia 
rašyti daktarus, advokatus, ag
ronomus, inžinierius, kunigus, 
graborius ir kitus. Su paskai
tomis irgi yra taip pat, tik ka
žin kodėl graboriai nekviečia
mi,o jie turį daug ko pasakyti.

reikia ir kitų sveikatos taisyk
lių tyčia nelaužyti. Tabako 
nuodais, alkoholiu ir narkoti
kais' ir per sotum valgiu (apsi
rijimu) žmogus pats sugadina 
virškinimo veikimą ir atkarto- 
tinai užpunta jaknos, inkstai; 
kraujo gyslos sukietėja ir 
dirksniai silpsta.

Saiko prisilaikantis žmogus 
gali visko ragauti, visko valgy
ti ir jeigu nepaniekins mielių 
ir jas'‘prie kiekvieno valgio 
valgys, dar kartą primenu, jo
kių vidurių gėlimo ir odos 
spuogavimo ligomis nesirgs.

žinau, kad atsiras kritikai, 
kurie minės šiltinę, cholerą, tri- 
chiną ir kitas panašias ligas,, 

nuo kuriu mielės žmogaus ne
apsaugos.

Aš kalbu iš patyrimo ir ži
nau kiek mielės gali žmogui 
pagelbėti būti geroje sveikato
je. Jeigu mielės taptų lietuvių 
tautiniu maistu, mes butume 
gražiausi žmonės išvaizdoje, o 
ir protu neatsiliktame nuo ga
biausių.

—Dr. A. K. Rutkauskas.

Darbai įvairiose dirbtuvėse
McCormicko dirbtuvės pradė

jo imti darbininkus į darbą, 
bet priima tik tuos, kurie yra 
seni dirbtuvės darbininkai. Nau
jų, kurie nėra dirbę pas Mc 
Cormicką, nepriima, nes dar ir 
senieji ne visi priimti.

Henry Ford automobilių 
dirbtuvė pereitą savaitę dirbo 
tiktai po vieną dieną savaitė
je. Kalba, kad pradės dirbti su 
pavasario sezonu naujus karus, 
kiti sako, kad dar prieš Kalė
das dirbtuvę visai uždarys ne
apribotam laikui. Pamatysime.

Armour sslcoi-flykloso t<‘l<o kal
bėlis su viena, toje dirbtuvėje 
dirbančia darbininke. Sako, dar
bai yra sumažėję daug dides
niu nuošimčiu kaip pernai me
tais. Retkarčiais kad ir priima 
kokį naują darbininką, bet tik 
dėlto, kad vieną kitą seną pa
leidžia, suradę mažinusį prasi
žengimą.

Senas Petras.

Prieš karą pas musų tautie
čius “Stelos” vardas buvo labai 
populiarus, taip kad beveik kas 
antra “auza” skambėjo Stelos 
/vardu. Bet laikai mainosi. Ka
rui pasibaigus ir Stelos vardas 
nustojo skambėjęs ir tik, da|).ar 
matome vien suaugusias Ste
las, o mažučių stelučių visai 
nebeatsiranda.

Taigi, kad palaikyti Stelutės 
populiarų vardą tarpe lietuvių 
štai kokia komedija buvo su
lošta :

Užeinu į vieną trobesį, kur 
tik vien randasi ofisai daktarų 
ir įvairių kitokių profesionalų 
bei biznierių prie Halsted ir 
63-čios apielinkeje. Laukiama
jam kambaryj sėdi du, vyrai ir 
viena panytė. Prisėdau ir aš. 
Vėliau įeina moteris su apie 
penkių metų mergaite. Mama 
atsisėda, o mergaite vaikšto po 
kampus ir priėjus prie kampe 
pastatyto atmatų krepšiuko 
(baskės) paima ir išverčia po- 
pieras atmatas ant aslos, ir vėl 
eina aplinkui. - Mama žini-i ir 
nieko nesako: Vienas iš lau
kiančių patėmija, kad tokia 
graži mergaitė, o negražiai el
giasi. Mama prieina, surenka 
popiergalius ir vėl sudeda į 
krepšį. Mergaitė vėl puola prie 
krepšio ir vėl verčia lauk. Ma
ma neleisti, mergaitė rėkti. 
Atsidaro keletos ofisų durų,

visi teiraujas, kas atsitiko, o 
mama vis kartoja “šerap, Ste
bite”, o vėliau jau lietuviškai 
prižada riešutų ir “kendžių” 
nupirkti, bet mergait rėkia.

Vienas iš daktarų prieina ir 
pasinio Stelutei telefonų kny
gą. Stelutė išsyk nesutinka, 
bet vėliau paima knygą ir pasi
dėjus ant aslos varto ir rodos 
jau viskas O K. Štai išeina, ro
dos akių gydytojas ir paima iš 
Stelutės knygą, nusineša į sa
vo ofisą. x Stelutė vėl pasilei
džia rėkti ir pripuolus prie 
daktaro durių muša su kumš
čiu, kojom spardo duris. Lau
kiančiųjų kai kas' siūlo Stelutei 
žurnalus ir kitas popieras te
nai esančias, o mama atitrau
kus nuo durių mergaitę, vis 
kartoja “Stelute, šarap”. Lau
kiantieji irgi visi pradeda kar
toti “Stelute” ir imama, maty
dama, kad Stelutė nestoja triu

kšmą kelti, pasigauna ir išsine
ša lauk rėkiančią mergaitę ir 
tuomi visas riksmas baigiasi.

—Kaulas.

Del tų, kurie žudo 
svarumų ar stiprumų

žmonos, kūrinos varginą žudimu savo 
svarumo ar stiprumo, netekimas miego, pra
stas apetitas ir kurie nuolatos jaučiasi pa
vargę ir sumenkę, t tiri imti Nuga-Tone ir 
pastebėti kokis didelis pagerėjimas seks jan 
tik nž keliu dieni). Sis puikus sveikatos ir 
stiprumo budavotojas priduoda jnms geresni 
apetitą ir nugali konstipaciją, nevirškinimą, 
aasus ar išpūtimą pilve ar viduriuose ir pa
našias silpninančias ligas.

Nuga-Tone greitai pašalina iš kūno nuo
dingas atmatas ir tuo nugali konstipaeiją. 
inkstu ab pūslės įdegimą, galvos skaudėji
mą. kvaitulius ir panašias ligas. Tūkstan
čiai vyrų ir moterį) rado Nuga-Tone kaip tik 
tuo, kas jiems suteikė geresnę sveikaiaą ir 
didesnį stiprumą. Jis suteikia poilsingą, at
gaivinanti miegą, sveikus raumenis snliesu- 
siems kūnams. Būtinai pabandykite. 
Nuga-Tone yra pardavinėjamas visą vaistu 
pardavėju. Jeigu jusi) pardavėjas neturi jų 
stake, paprašykit jį užsakyti ji) dėl jus iš 
savo dži aborto.

Trijų dienų kosulys / 
yra pavojaus ženklu

Cicero, III.

Pastovus kosulys ir šaltis tan- 
fciai 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 
pripažjsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
niulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo imitaciją 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, turinčią 
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)

Mieles
lotyniškai mielių vaidas, — 

Fungus Ascomycetus. Mieles 
vadina dar ir saccharomyces ir 
enzyme. Nuo (5,000) penkių 
tūkstančių metų yra žinoma, 
kad mieles buvo vartojamos 
kaipo sveikatą palaikantis 
maistas. Hippocrates' ^artojo 
mieles odos “išbėrimo” ligas 
gydydamas.

Musų laiko žymiausi pasaulio 
gydytojai yra parašę 167 strai
psnius medicinos žurnaluose 
apie mielių naudingumą gy
dant votis, pakuonius ir veido 
išbėrimus (acne) bei visokius 
“vidurių užkietėjimus”. Vadi
namos “irradiated” mielės už
ima vietą aliejaus (codliver 
oil) įr kartu yra labai sveikas 
mainas, kasdien, prie kiekvie
no valgio, bent po vieną unciją 
mielių suvalgant. Jeigu įmo
nes priprastų mieles kasdien 
valgyti, ypač elektrizuotas (ir
radiated) mieles, tai “grožy
bės” specialistai butų nereika
lingi ir neturėtų ko beveikti, 
žmonių veidai butų be spuogų 
ir pakuonių, pučkų, vočių ant 
odos neatsirastų.

Kaip mielės šitą gerovę žmo
gui pagamina, — yra visaip 
aiškinama. Kad nuobodumo, 
beaiškinant, išvengti, aš keliais 
žodžiais, pasakysiu tik tiek, 
kad mielės (gyvi- augalai), pa
tekę žmogaus viduriuosna, dar 
sparčiau auga, negu kokiame

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

“Hold ūpai” kįla aukštyn!
Hoioverio “prosperity!”

Ką matė ir nugirdo 
Senas Petras

Lietuvių Siuvėjų Balius

Kaip jau buvo rašyta, prieš 
“indikų dieną” kažkas iš kaž
ko tai pavogė didelį troką su 
indikais (turkėmis). šiandien 
kalbama ir net rašoma, kad tie 
indikai buvę supirkti dėl Ca- 
ponės maitinamiems bedar
biams, sumoje $3,000. Troko ir 
indikų (turkių, kalakutų) poli
cija ir šiandien tebejėško. Kad 
Chicagoj gali išnykti visas tro- 
kas su indikais, nieko stebė
tina, bet kad iš paties geng- 
sterių karaliaus pradėjo vogti, 
tai jau naujiena.

Amalgameitų Unijos Lietu
vių skyrius 269 pereitą lapkri
čio 29 d. surengė balių Ash
land svetainėje, bet dėl blogo 
oro žmonių susirinko nedaug.

Antras nesmagumas Siuvėjų 
Unijai, ypač lietuvių sekcijai 
yra tas, kad jų visus parengi
mus bolševikai boikotuoja, ir ne 
tik patys nesilanko, bet ir ki
tus atkalbinėja, ir vis tik dėl 
to, kad nebe bolševikai yra A. 
C. W. of A. Unijos valdyboje. 
Vis tiktai, nežiūrint oro ir bol
ševikų boikoto, balius, sako, pa
vyko pusėtinai, ir skyriui dar 
gal kiek pelno liks.

Padėtis Liet. Siuvėjų, unijoj
Teko aną dieną kalbėtis su 

Amalgameitų Unijos Lietuvių 
Skyriaus pirmininku biznio 
agentu p. C. Kairiu. Nors ne
turėjau su p. KaiHu geros pa
žinties iš pirmiau, bet iš kal
bos patyriau, kad lietuviai 
kriaučiai turi įgalia gabų ir su
sipažinusį su Unijos veikimu 
biznio agentą. \

P. Kairys nusiskundė, kad 
adatos pramonėje Chicagoj dar
bų padėtis nepergeriausia, dau
gelis kriaučių dirba nepilną lai
ką, o yra ir tokių, kurie ran
dasi stačiai bedarbių eilėse-

Kaikurie kriaučiai yra unijis- 
tai, bet neturi darbo. Tiems A. 
C. W. of A. Unija moka pa
šalpą: pavienis gauna po $5.00 
į savaitę, vedęs gauna $7.00 į 
savaitę. Toji pašalpa bus mo-

Per, šeštadienį, sekmadienį ir 
pirmadienį padaryta eilė plėši
mų su ginklais rankose.

Pirmadienio vakare applėše 
žydelį aptiekorių ant 14 ir 50 
avė. ir keletą kitų. Antradienio 
ryte 4 vyrai — 2 per priekio, 
2 per šono duris su revolveriais 
rankose įšoko į saliuną prie 
Cicero avė. ir 13 gatvės ir pa
gavo iš registerio $2.50.

tRaŠyla.

Brighton Park
čikinų vakarienė su Grybais

Praeitą “čikin day” J. Grybas 
paėmęs mane drėbė į savo li- 
moziną ir nudulkino į Brighton 
parką pas P. Andrijauskus, o 
čia, pasirodo, butą jų sūnaus, 
kaip čia pasakius gimimo die
na, nors sūnūs jau 13 metų 
kaip gimęs.

> Svetimų be manęs ir p. J. 
Grybo daugiau nebuvo, tai tu
rėjom nepaprastai puikius pie
tus, nes ponia Andrijauskienė 
turėjo užkaitusi didelį turką, 
tai mudu su Grybu pusėtinai 
suplonipova tą turką ir tai pa
darę sakėva didelį ačiū. '

‘Kas mane stebino tai p. An
drijauskas, nes jis tik dar 4 
mętai kaip .atvažiavo iš mainų, 
reiškia maineris, o jau metai 
laiko kaip dirba janitoriu ir 
gauna po $10-00 į dieną. Pa
maniau, kad žmogus yra ko 
nors vertas, jei po tokia lai
minga žvaigžde gimęs.

Pustapėdis.

Moterys daugiau 
nebijo skausmą!

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

Idikų.

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

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

Labai efektyvės ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per odos skylutes ir tuojaus pa
siekę stikepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

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

Apgr.—No. 87

CREOMULSION
Moters!

Apdrauskite
Savo Kailinius 

už mažą
Atlyginimą

ir apsaugokite juos nuo hold up’ų, ugnies, pametimo, 
vagystės. Juk tankiai atS’itirikft kad per neapsižiūrė
jimų padėkime paliksite juos teatre — ir sugrįžus ne
berasite. Tai čia ir yra proga už mažų atlyginimą ap
sisaugoti.
* Padarykite tai tuojaus asikreipdamos į

' NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.

Apd rauda
nuo

Nelaimingų Atsitikimų

i
 Sustabdyk 

Kosulius!
Neleiskite kosuliams iš- 

zBivystyti Į rimtą lirą. Su
stabdykit ji su Sovera’s 
Cough Balsam. Sustab
do kutenimą, nuramina 
(gerklę. Pastovi kosulio 
gyduolė per 49 metus. 
Saugi, veikminga. Pus 

. jūsų aptiekininką. Dvle- 
i jų dydžių, 25c ir 50c. 8 I

Vartdkit Severa’s Cold TabletsSeveras
COUGHBAlS/

Radio Bargenai
Elektros Radio Tūbai

50c
Mes tik vigjų kartą į metus tu

rime bargenų. Žmonės, kurie su
pranta radio, nustebo pamatę, kad 
R. C. A. Radiola — radio ir fono
grafas, Kurio tikra vertę yra $300, 
pas mus už

$150
Kennedy ir Columbia radio-fono- 

grafai už t

$99
Taipgi Brunswick, Sparton, Vie

ton Majestic, Howard, Philco, Fada, 
Colonial, Griebe, Bosch, Atwater 
Kent.

3856 Archer Avė.,
netoli Rockwell St.
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akimis matė ir patyrė. Palyginus jo paremtą faktais 
pasakojimą su tomis “rojaus gėrybėmis”, kurias piešia 
Maskvos propagandistai, matai skirtumą, kaip tarpe 
žemės ir dangaus. Klausimas: kuriais gi tikėti?

Mes tikime tuo lietuviu darbininku, nes jisai netu
rėjo jokio intereso sovietų Rusiją juodinti. Tuo gi tar
pu bolševikams yra svartm meluoti ir pasaulį apgau
dinėti, kadangi jų vienintelė viltis išsilaikyti yra ta, 
kad apmulkinti kitų šalių darbininkai padės jiems įvy
kinti “pasaulio revoliuciją” ir išplėsti bolševizmo galią 
už Rusijos ribų.

Albino Dauskorto paduotus faktus, be to/ patvirti
na ir daugelis kitų liudininkų, gyvenusių bolševikiškam' 
“rojuje”.

Bet mūsiškiai komunistai, žinoma, netikės Daus- 
kortu, kadangi jisai yra tik paprastas darbininkas, o 
ne komisaras. ,

“KELEIVIO” JUBILĖJUS

čikagiečiai šiomis dienomis paminėjo Lietuvių So
cialistų Sąjungos ir Vilniaus Seimo 25 metų sukaktu
ves. Dabar rengiasi savo jubilėjų švęsti musų draugų 
savaitraštis Bostone, “Keleivis”.

Jisai buvo įsteigtas 1905 m., kuomet Lietuvos žmo
nės pradėjo atvirą kovą prieš caro valdžią. Pirmieji 
“Keleivio” leidėjai ir redaktoriai neturėjo aiškaus nu
sistatymo, ir laikraščiui sekėsi nekaip. Bet nuo to laiko, 
kai jį paėmė į savo rankas S. Micheisonas ir J. Gegužis, 
jo krypsnys pasidarė aiškiai socialistiškas ir netrukus 
jisai patapo populeriškiausiu Amerikos lietuvių savait
raščiu.

Drg. Gegužis, dar Lietuvoje ir Prūsuose išmokęs 
spaustuvninko darbą, pasirodė esąs gabus biznio vedė
jas, o drg. Micheisonas talentingas publicistas. “Kelei
vio” redaktorius moka rašyti tokia aiškia ir kartu gra
žia kalba, kad ir mažiausia išsilavinęs skaitytojas .jo 
mintis lengvai supranta; o kaipo satyrikas jisai tarp 
Amerikos lietuvių neturi sau lygaus, z

Nuo to laiko, kada Gegužis su Michelsonu pradėjo 
leisti “Keleivį”, Amerikos lietuvių visuomenėje įvyko 
daug ir labai didelių atmainų. Visokių “ūpų” ir “ma
dų” buvo praleista, visokių pasikeitimų musų didžio
siose organizacijose buvo pergyventa. Bet “Keleivis” 
pasiliko ištikimas savo pamatiniems principams, ir 
šiandie jisai tebėra toks pat laisvos minties, demokra- 
tybės ir socialistinės idėjos kovotojas, koks jisai buvo 
prieš dvidešimt ar daugiau metų.

Seniau, dar prieš Didįjį Karą ėjo tame pačiame 
Bostone kitas lietuvių socialistų laikraštis,
Kada amerikiečius pasiekė atsiritusi iš Maskvos bolše
vizmo banga, tai “Laisvė” su savo štabu nudardėjo 
paskui “mases” ir ėmė viską niekinti, ką pirma garbi
no. Pruseika, buvęs net oficialis Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos atstovas Amerikoje, pasidarė profesio- 
nalis socialdemokratijos šmeižikas, kurią profesiją ji
sai da ir šiandie tebetęsia.

Kas kita “Keleivi's” ir jo leidėjai. Nežiūrint to, kad 
bolševikų fanatizuojamos minios skelbė jiems boikotą 
ir visaip stengėsi jiems pakenkti, jie savo pozicijos ne
pakeitė. “Keleiviui” todėl nereikia savo praeities užsi
ginti ir savo “jaunystės griekų” gailėtis, kaip kad daro 
tie “revoliucionieriai”, kurie anais metais bažydavosį 
socializmo vardu, o šiandie purvais drapsto socialistinį 
judėjimą.

Tarp “Keleivio” ir “Naujienų” visuomet buvo arti
mi idėjiniai ir draugiški ryšiai, ir mums yra malonu 
bostoniškj laikraštį nuoširdžiai pasveikinti su 
metu sukaktuvėmis! •
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Apie Įvairius Dalykus :

PANAIT IŠTARTI
Laiškas iš ligoninės.—Romain 

Rolland apie Ištarti gyveni
mų ir karybą.* — Ištarti au- 
bioĮjrafija ir “credo.”— Iš
tarti Rusijoj. — Nusivyli
mas “bolševikišku rojų.”

Garsus franeuzų rašytojas 
Romain Rolland sekamai api
budina “Balkanų Gorkį,” ku
ris visai dar neseniai buvo di
delis bolševizmo garbintojas:

“Pirmomis sausio mėnesio 
dienomis 1921 m. aš gavau 
laišką iš Nicos ligoninės. Laiš-

jį išgelbėti. Aš 
laišką ir buvau 
jo autoriaus ge- 

— genijum aud- 
lygumos karštas 

originališko

mingo žmogaus, kuris bandė 
pasipiauti; nebuvo beveik jo
kios vilties 
perskaičiau 
nustebintas 
niališkumu, 
ringu, kaip
vėjas. Tai buvo 
žmogaus išpažintis. Jį pasise
ko išgelbėti. Aš panorėjau su
sipažinti su juo. Užsimezgė 
susirašinėjimas ir mudu pa- 
sidarėva draugai. Jį vadina 
Ištarti. Gimė jis Braile 1884 
m. nuo graiko kontraląandis- 
to, kurio jis neatsimena, ir 
rumunų kaimietės, stebėtinos 
moters, kuri pašventė jam vi
są savo nepaliaujamo darbo 
gyvenimą. Nežiūrint į tai, kad 
jis labai mylėjo moliną, ta
čiau su ja ilgai negyveno. Su
laukęs dvylikos metų, jis> ją 
apleido, nes negalėjo vienoj 
vietoj nurimti. Dvi dešimti 
metų jis praleido besibasty- 
damas, pergyveno nepapras
tus įvykius, patyrė sunkų 
darbą ir visokias nelaimes. 
Jis buvo ujamas naktinių 
sargų, kada jis slankiojo be 
pastogės kaitriame ir lietin
game ore ligos ir alkio kan
kinamas. Jis išbandė visus už
siėmimus : tarnavo smuklėj, 
buvo šaltakalviu, kanditeriu, 
mechaniku, ravų kasėju, tar
nu, ‘sandvičių’, malioriu, žur
nalistu ir fotografu. Kartą jis 
dalyvavo revoliuciniame judė
jime; išvažinėjo Egiptą, Siriją, 
buvo užsukęs į Jafą, Beirutą, 
Damastą ir Livaną, išvažinėjo 
Rylų šalis, Graikiją, Italiją, 
dažnai neturėdamas nei skati
ko, kartais pasislėpdamas lai
ve, kur jį surasdavo ir, žino
ma, išmesdavo ‘kaip tik pri
plaukdavo uostą. Bet neturė
damas nieko, jis buvo turtin
gas atsiminimais ir dažnai nu
slopindavo alkį skaitymu.

“Tai apsigimęs pasakotojas, 
—pasakotojas Rytų, kuris 
pats save žavi ir jaudina savų 
pasakojimais. Jis tiek įsigilina 
į pasakojimą, kad pats neži
no, ar tas pasakojimus užsitęs 
vieną valandą, ar tūkstantį ir 
vieną naktį. Jame tiek nenu
galiama pasakotojo dvasia, 
kad net ląiške, rašytame sau- 
žudystės išvakarėse, jis du 
kartu nutraukia pilnus bevil- 
tingumo nusiskundimus ju- 
inoristiškais iš savo gyvenimo 
atsiminimais.

“Aš įtikinau jį užrašyti dalį 
savo pasakojimų; priegtam 
jis pradėjo rašyti didelę kny
gą apie savo gyvenimą, du 

valdžią ir apie kitus dalykus, kuriuos jisai pats gavo‘tomai to veikalo jau tapo už-

Laisvė”.

jo 25

“ ‘NAUJIENOS’ RAŠĖ TEISYBE”

Dar vienas lietuvis darbininkas, aplankęs sovietų 
“rojų” ir pagyvenęs tenai keletą mėnesių, pripažino 
viešai, kad tas, kas yra rašoma “Naujienose” apie bol
ševikų šalį, yra tiesa.

Tas darbininkas tai — Albinas Dauskortas, buvęs 
čikagietis, dabar gyvenąs Belgijoje.

Jisai buvo komunistų partijos narys ir važiavo j 
sovietų Rusiją ieškoti darbo, kurio tenai, anot Mask
vos laikraščių, esą tiek daug, kad sovietų valdžia tu
rinti didžiausią keblumą aprūpinti savo pramones pa
kankamu darbininkų skaičium.

Vakar to lietuvio darbininko laiškas tilpo “Nau
jienose”. Ve ką jame Albinas Dauskortas pareiškia;

“Turiu atvirai prisipažinti, jog gal didžiausia 
mano važiavimo į Rusiją priežastis buvo smalsu
mas. Aš vis nesijaučiau ramus: norėjau savo aki
mis pamatyti, kaip gyvena Rusijos žmonės. Vienas 
laikraštis apie bolševikiją rašė vienaip, kitas ki
taip. Gimė pas mane noras savo akimis pamatytį 
tą gyvenimą. Ir dabar, kąi praleidau kelis mėnesius 
Rusijoj, galiu pasakyti, jog ‘Naujienos’ apie Stali
no karalystę teisybę rašė.”
Savo laiške buvęs čikągietis pasakoja apie baisų 

gyvenimo brangumą Rusijoje, apie priverstiną darbą, 
be atlyginimo, kolchoze, apie pasibaisėtinus ūkininkų 
persekiojimus, apie valstiečių neapykantą prieš sovietų

Istarti
dėl jo

Savo
įpina

baigti. Jo gyvenimo atspindis, 
—tas veikalas turi būti pa
švęstas, kaip ir visas 
gyvenimas, šventam 
Draugiškumo jausmui, 
pasakojime jis, nuolat
ajsiminimus apie kur nors su
tiktus žmones, ir stengiasi at
spėti likimo. mįslę, kurią 
kiekvienai? jų savyj slepia. 
Kiekvienas romano skyrius 
sudaro lyg atskirą pasakoji
mą. Trys-keturi pasakojimai 
tuose tomuose, kurie man yra 
žinomi, labai jau primena di
džiausių rusų rašytojų raštus. 
Nuo jų jis skiriasi tik savo 
temperamentu ir ryškumu, 
savinga pasaulėžiūra ir tra
gišku linksmumu—linksmumu 
pasakotojo, kuris kalbėdamas 
paliuosuoja savo sielą.”

O štai ką Ištarti sako pats 
apie save:

“Gimiau Dunojaus krante, 
labiausiai laukinėj, vaizdin
giausioj jo dalyj — Braile; 
visą jaunystę gyvenau neiš
brendamose jos pelkėse. Svy
ruokliai gluosniai, neniufarai,

ardai uodų buvo geriausi ma
no bičiuliai per daugelį metų. 
Kad galėtumėte įsivaizduoti, 
kaip aistringai aš pasidaviau 
tam gyvenimui, pasakysiu, 
kad tris kartus iš eilės buvau 
paliktas pirmoje miesto mo
kyklos klasėje. Mano mokyto
jai mane keikė visokiais bu
dais ir mane mušdavo. Vargšė 
mano motina beprotiškai visa 
tuo rūpindavosi. Bet aš į tai 
nekreipdavau dėmesio ir bėg
davau prie savo mylimo, pui
kaus slaptingo Dunojaus. Kai 
aš pagaliau tą prakeiktą mo
kyklą baigiau, kai paaiškėjo, 
kad dėl musų- neturto negalė
siu stoti gimnazijom ir tuo 
bųdii aš tapau laisvas, —man 
rodėsi, — visame pasaulyje 
nebuvo laimingesnio 12 metų 
vaiko: pagaliau aš galėjau 
daryti, ką tik panorėsiu. Tai 
aš pasiekiau, bet kaip bran
giai man tas teko! Man pa
čiam reikėjo užsidirbti duoną, 
dirbti 18 valandų per parą 
gavsonų alinėse arba kepėjo 
mokiniu; kasdien mane vai
šindavo smūgiais į nugarą ir 
per veidą,. ir man teko atsisa
kyti nuo visų vaiko teisių ir 
džiaugsmu.

“Žinoma, laisve, į 
veržiaus, buvo tik 
iliuzija. Iš tikrųjų tai buvo tik 
vienas variantas tos socialinės 
Uranijos, kuri verčia įvairiau
sius gyvenimiškus tempera
mentus eiti kaip kareivinėse, 
į koją, nesiskaitydama su in
dividualiniais norais. Toji ti
ronija pasireiškia įvairiausio
mis formomis, įsikūnydama 
čia mokyklos mokytojo, čia 
šeimininko, čia savo paties 
motinos asnippyjc. Visa tai 
krito man akysna penkiolik
tais mano gyvenimo melais, ir 
tada aš sukiĮau Apriesvisus, 
prieš visą pasaulį, neišskirda
mas ne savo motinos.

—Velnias griebtų, to negali 
Imli!... Kaip ilgai aš turiu bū
ti surištas su motina, su tuo 
pasauliu, kuris iš manęs nori 
padaryti miesčionį, kuris sie
kia buržuazines gerovės? O

jeigu aš noriu būti niekadir- 
biu? Jeigu aš noriu gyventi ir 
džiaugtis gamtos gerybėmis, 
naudotis gražiomis dienomis, 
kurios praeina ir niekad nebe
grįžta?

“Toks tai pirmapradis mano 
valkiojimos pagrindas, to val- 
kiojimosi, kuris nesibaigė nė 
dabar ir kuris truks ligi tol, 
kol turėsiu dvi akis, kad galė
čiau matyti, ir bent vieną 
plautį, kad galėčiau kvėpuoti.

“Valkatos gyvenimas buvo 
pagrindinis džiaugsmas, ge
riausias mano gyvenimo atly
ginimas, ii’ aš jį labai brangi
nu, laikydamas tai 
laime.

“Tas galėjimas 
ką noriu, padėjo 
taiksliu, džiugiu ; 
įvykdyti visus mano svajoji
mus. Nesivaržydamas nublok- 
šdavau visas kliūtis savo no
rams, ir dabar dar negaliu pa
siduoti savo rašytojo pašauki
mui, kuris nori iš manęs pada
ryti plunksnos profesionalą, 
o aš laikau šį amatą dar biau- 
resne prostitucija, kaip kūno 
pardavinėjimas, nes musų 
jausmai ir polėkiai turi būti 
dar mažiau pardavinėjami, 
negu musų kūnas.

“Kaip tik prie šito aš ir no
rėjau prieiti. Tai svarbiausia 
klausimas socialinės moralės, 
apie kurį galima kalbėti tik 
su žmonėmis, statančiais nau
ją gyvenimą.

“Ir šiems žmonėms aš čia 
sakau: nelaikykite mane ra
šytoju profesionalu ir nesi
stenkite patys jais būti. Aš 
niekad to nenorėjau ir rašy
toju tapau be savo noro; so
cialinė santvarka, •kurioj gy
venu, verčia mane gyventi iš 
to, ką aš gaunu pardavinėda
mas savo pergyvenimus, savo 
įkvėpimą, savo polėkius. Bet 
visomis jėgomis aš protestuo
ju prieš tokią gedą, ir aš iš 
tos sietuvos išlįsiu bematant, 
kai tik pasakysiu visa, ką no
rėjau pasakyti.

“Nes ne to aš ieškojau, ne 
už lai kovojau ir ne dėl to vi
są gyvenimą buvau maištinin
kas.

“Aš prašiau žmones duoti 
man sklypelį žemes, kurį gau-

keliauja iš vieno miesto į ki
tą, kad kaip galima geriau su
sipažinti su “proletariškos ša
lies” gyvenimu. Apgauti jį 
bolševikams nepasiseka. Mat, 
Ištarti puikiai pažįsta rusų 
kalbą ir nuo visokių aiškinto
jų bei vadų atsisakė. Pralei
dęs kelioliką menesių Rusijoj, 
Ištarti grįžta į Europą. Da
bar jis aiškiai pamato, jog jo 
įsivaizdavimas apie bolševi
kišką rojų buvo tik iliuzijos. 
Apie bolševizmą jis kalba su 
panieka. „Visokie bukapročiai

Stalinai, sako jis, 
dė ne socialistinę 
aršiausios rųšies 
Bet apie tai kitą 
tik bendrai norėjau supažin
dinti skaitytojus su tuo nepa-

milžiniška

daryti tai, 
man tapti 

žmogum ir

los gyventojas. Aš prašiau šio 
pasaulio galinguosius neversti 
mane dirbti visą dieną, kad 
galėčiau pasotinti tik savo pil
vą, nes juk ne iš vieno pilvo 
aš sudarytas. Aš protestavau 
prieš tą Uraniją musų socia
linių pareigų, kurios verčia 
mus padėti sukurti mirties 
mašinas, laikyti kareivių ir 

^kunigų armijas, dešimčių tuk
siančių nereikalingų dalykų 
gamybą ir eina tik atskirų 
žmonių pramogai. z-

kurių aš 
vaikiška

moliuos asmępyjc.

“Jeigu kiekvieną musų įga
lintų kovojant su gamta užsi
dirbti maistą. Tokia kova bu
tų visai teisinga ir nė kiek ne- 
žiauri.

‘‘Menininkas, mano nuomo
ne, pirmiausiai turi užsidirbti 
gyvenimui gamybiniu darbu 
ir reikalauti, kad visoks žmo
gaus eksploatavimas kito 
žmogaus butų panaikintas. 
Jeigu turėdamas laiko jis nori 
mums dainuoti, tad tedaro tai 
kaip lakštingala, kuri už tai 
nieko nereikalauja. Tada mes 
jam plosime, — bet tegu jis 
nesielgia kaip dvasininkas, 
kuris kalba: .‘Dirbkite, kad 
butų vyno ir duonos. O aš tuo 
tarpu melsiuos dievui.”

Taip Ištart j kalba apie save 
autobiografijoj, kurią jis pa
rašė savo raštų rusiškam lei
dimui. Tuųsi raštus išleido 
bolševikų valdžią, kurią per 
keletą metų Ištarti garbino. 
Jis- net savo autobiografijoj 
suko: “Visai kas kita, kai 
man leųka kalbėti apie save 
su sąyo skaitytojais pirmo
sios proletarinės ’ valstybės. 
Su jais aš nejaučiu jokio rei
kalo varžytis.”

Bęt štai nuvyksta Ištarti sa-

pirųio-

ševikiškame rojuj gyvena dar- 
mninkai. Pripratęs klajokliu * t * • • • Ik

Rusijoj įve- 
santvarką, o 

baudžiavą, 
kartą. Čia

toju. Prie progos bus ne pro 
šalį pažymėti, kad Ištarti savo 
pastangomis išmoko francu- 
zų kalbą. Tąja kalba jis ir 
rašo. Jojo raštai yra verčiami 
į įvairiausias kalbas. Dabarti
niu laiku jis yra labai popu- 
liariškas rašytojas. —K. A.

1

E. T. A. Hoffman

Velnio EliRsyras
Vertė J. Pronskus

ir vėl 
išgrystomis 
vežimas su- 
surišo ran- 
storu gau-

(Tęsinys) 
I

kurie paėmė mane, i tarpą. Pa
klausiau, kur mane nori nuvež
ti — kas būtent reikalauja ma
no užtarimo ir paskutinio pa
tepimo? — jokio atsakymo! Gi
liai tylėdami važiavome, skait
lingomis gatvėmis. Iš brazde
sio man rodėsi, kad mes jau 
esam išvažiavę už Romos, bet 
greitai aiškiai pajutau, kad iš
važiavome pro vartus 
pradėjome važiuoti 
gatvėmis. Pagaliau 
stojo, skubiai man 
kas, veidą apmovė
bu. — “Tamstai neatsitiks nie
ko pikto, tarė koks tai žiaurus 
balsas: tiktai turėsi Tamsta 
tylėti apie visa tai, ką tik ma
tysi ir girdėsi, priešingai, Tam
sta turėsi mirti tą patį aki
mirksnį.” — Mane iškėlė iš ve
žimo, sužvangėjo uždoriai ir 
sugirgždėjo sunkių kobinių lai
komos durys. Mane vedė ilgais 
koridoriais ir pagaliau laiptais 
žemyn—gilyn, gilyn, žingsnio 
atgarsiai mane įtikino, kad mes 
esame skliautuose, kurių užda
vinį jau rodė perimanti lavonų 
smarvė. Pagaliau sustojome — 
man paleido rankas ir numovė 
nuo galvos gaubą. Aš buvau 
viename dideliame silpnos lem
putės vos apšviestame skliau
tuotume rūsy. Juodas užmas
kuotas žmogus, turbut tas pats, 
kurs mane čionai atvedė, sto
vėjo greta manęs. Aplinkui ant 
žemų suolų sėdėjo vienuoliai 
domininkonai. Aš atsiminiau 
kai kada, kalėjime sapnuotą 
baisų sapną. Man buvo tikra 
kančių pilna mirtis, tačiau lai
kiausi susikaupęs ir tylomis 
karštai meldžiausi, ne išgelbė
jimo prašydamas, bet palaimin
tos mirties.
kurtaus baimės pilno tylėjimo 

prie manęs vienas vic- 
ir tarė dusliu balsu: 

pasmerkėme vieną jūsų 
brolį, Medardai. Pa-

tai jie man' pažadėjo atvesti 
tave mano mirties valandoje. 
Ta valanda jau atėjo ir jie sa
vo žodį išlaikė.”

Aš atsiklaupiau prie, to die
voto gerbiamo senelio, saikinau 
jį pirm visa ko pasakyti man, 
kaip tai atsitiko, kad jį įmetė 
į kalėjimą ir nuteisė mirti. 
“Mano mielas brolau Medardai! 
— tarė Cirilius: tik po to, kai 
aš nužemintai išsipažinsiu kaip 
nuodėmingai per klaidą aš su 
tavim pasielgiau, tik po to, kai 
tu mane sutaikysi su Dievu, 
tik tada galėsiu aš tau papa
sakoti apie savo nelaimę, apie 
savo pražūtį šioje žemėje! — 
Tu žinai, kad aš, o drauge,ir 
visas vienuolynas skąitėm tave 
esant- niekšingiausiu nusidėjė
liu; tu esąs sutraukęs ant savo* 
galvos (taip mes manėme) bai
siausias nedorybes, ir mes bu
vome tave išmetę iš savo ben
druomenės, tačiau tai buvo tik 
vienas fatalingas momentas, 
kurį tau velnias ant kaklo už
metė kilpą ir tave išvilko iš 
šventos vietos j nuodėmingo 
pasaulio gyvenimą. Prisideng
damas tavo vardu, tavo rūbais, 
tavo išvaįzda velniškas niekšas 
pridarė visas tas nedorybes, 
kurios tau bemaž ko neužtrau
kė gėdingos mirties. Amžinoji 
Galybe stebuklingu budu ap
reiškė, kad tu, tiesa, lengvama- 
niškai nusideda va i, ir kad tavo 
visas elgesys buvo noras su
laužyti priesaiką, bet kad tu 
vis tiktai esi visų tų baisiųjų 
niekšybių nesuteptas. Grįsk at
gal j musų vienuolyną, Leonar
das ir broliai tave, manydami 
esant pražuvusį, priims su mei
le ir džiaugsmu. — O, Medar
dai!...” —

Po kelių minučių Senis nusilpimo pribaigtas 
giliai apalpo. Aš nugalėjau 
įtempimą, kurį padarė many
jo žodžiai, kaip man pasirodė, 
skelbiantis
prietikį, ir tik apie jį, apie jo 
sielos išganymą manydamas, 
visomis pastangomis stengiau
si jį atgaivinti. Neturėdamas 
kitokių pagalbos priemonių il
gai iš palengvo braukiau savo 
dešine ranka jo galvą ir kruti
nę. Tai buvo paprasta vienuo
lynų priemone mirtinai sergan
tiems iš apalpimo prikelti.' Ci
rilius bematant atsigavo ir pa
darė man išpažintį. Jis, tas die
vobaimingasis, man niekšingam 
nusidėjėliui! — Tačiau man ro
dėsi, duodant išrišimą seneliui, 
kurio visi nusikaltimai buvo 
tiktai jį šen ir ten stumdžiu
sios abejonės, lyg manyje bu
tų užsidegusi aukštesnė Am
žinosios Galybės dangiška dva
sia ir lyg aš bučiau tiktai jran- 

: kis, kurni pasidaręs organas, 
jkuriuo anoji Galybė naudoj o- 
I si, norėdama dar šiame pasau- 

-’llyje žmogiškai prakalbėti į dar 
su juo nepersiskyrusj žmogų. 
Cirilius pakėlė dievobaimingas 
akis į dangų ir tarė: O, mane 

mane 
tavo žodžiai atgaivino! — 
Linksmai eisiu pasitikti savo

naują stebuklingą

priėjo 
nuolis 
“Mes 
ordeno 
smerkimas turi būti įvykdytas.
Nuo Tapistos, kaipo ' švento 
žmogaus jis laukia išrišimo ir 
užtarimo mirties valandoje! — 
Eik ir padaryk kas yra Tams
tos pareiga.” —
Baisi inkvizicijos scena Vatika
no skiepe. — Medardus klauso 
išpažinties, senojo vienuolio Ci- 
riiiaus, kurį inkvizicijos bude

liai jo akyse nukerta.
Užmaskuotasis, kuris visą lai

ką stovėjo grota manęs paėmė 
mane pp rankos ir nuvedė siau
ru praėjimu į vieną mažą 
skliaustą, čionai viename kam
pe ant šiaudų krūvos gulėjo iš
blyškę sų^žinvę skaromis ap
kabinti griaučiai. Užmaskuota
sis pas.tątė lempą, kurtį* jis 
buvo drauge atsinešęs ant ak
meninio stalo skliausto vidury | 
ir išėjo. Priėjau prie belaisvio, 
jis su dideliu vargu atsigręžė 
į manę; aš pa^tyrau pažinęs 
dievotojo Ciriliaus garbingo 
veido bruožus. Jo veidą nu- , , 
v . . ... . .v, v • brolau Medardai!sviete skai$ti dangiška šypse
na. — Vis dėlto tie baisieji pra- 
gąiQ tarnui, kurie čionai šeimi- 
ninkąuja, manęs neapgavo, — mirtį, kurią man ruošia niek- 
pradėjo jis silpnu balsu. Iš jy’šingas nelabasis! Aš žustu au- 
aš sužinojau, kad tu, mano ka 
mielas brolau Medardai, rau
diesi Romoje, ir kadangi aš la
bai tavęs ilgėjausi, nes esu ta
vim laba: neteisiai pasielgęs,

šlykščiausių suktybių ir 
nuodėmių, apsupančių tris syk 
vainikuotojo sostą.” —

- (Bus daugiau)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

BEDARBIU ŠELPI
MO KOMITETAS

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 

tiktai

Šereda, gruodžio 3, 1930

Pasiųsta darban: Mrs. Do- 
maitis, ir F. Zemleckis' pas Wil- 
son and Co.

Duota rūbų ir maisto
J. Sakalauskas, L. Vingis, W. 

Kondrot, J. Žemaitis, A. Pet
raitis,. J. Karpavičius, K. Orlin- 
gis, J. Laurinekienė, A. Tumpa, 
M. Samulienė, V. Antanavičia, 
R. Lipskiene, Ona Thomas, J. 
Praspaliauskis', B. šaltis, J. Vig- 
račius, F. Augustinas, M. Stai- 
gis, J. Zinko, J. Sabutis, J. 
Binka, G. Zabarauskiene, F. 
šeprikas, K. Puišis, F. Mačiaus- 
kas, P. Koveckis, A. Digris, A. 
Andriulis.

Šiandie į Bedarbių šelpimo 
Komiteto ofisą nieks neatvežė 
nei rūbų nei maisto. Poraš 
žmonių prižadėjo duoti rūbų ir 
maisto, bet patiems reikės nu
važiuoti ir parsivežti. O pagal
ba bedarbiams būtinai reika
linga. Kuomet darbų negali 
gauti, tai jiems reikia kaip 
nors pramisti. Pagelbčkite!

Komiteto susirinki
mas ir veikimo apy

skaita
“Naujienų” pradėtas šelpimo 

darbas eina visu savo gražumu. 
Gruodžio 1 d. įvyko pirmas B. 
š. Komiteto susirinkimas. At
ėjo tie žmonės, kurie yra tur
tingi ištverme, kantrumu ir 
energijos ištesėti pradėtą dar
bą dirbti. Susirinkimas prasi
dėjo 8 vai. vakare. Bedarbių 
šelpimo Komiteto pirmininkas 
A. Žymontas pranešė finansų 
stovį:

Spalio 31 d. buvo....... $15.65
Gruodžio 1 d. buvo 112.75 
Per pirmininką aukų

surinkta ...................... 30.45
Išlaidų dėl bedarbių .... 25.80

Viso yra kasoj ....... 133.05
Nutarta laikinai dar pinigus 

laikyti pas pirmininką.
1 Šelpimo Komitetą atsišau

kė darbo ieškančių žmonių 
100. Sutenkta maisto ir rūbų 
per 2 savaites dėl 181 ‘žmonių. 
Sykį buvo pavalgydyti “senvi- 
čiais” visi atsilankiusieji. “Po- 
kilis” kainavo 12 dol. Finansų 
sek r torius Julius Butautis davė 
įnešimą, kad du bedarbių drau
gai Tveri jonas ir Samsonas 
gautų atlyginimą už savo sun
kų darbą, kurie prižiūri tvar
ką sandėlyj, išduoda rublis, 
maistą, atgabena duotus daik
tus, ir padeda komitetui labai 
daug. P-nia E. Berche? patarė 
sumokėti tiems dviems drau
gams vieną mėnesį už butą, 
maistą, kurą, apskalbimą ir 
duoti rūbų. Abu sumanymai 
vienbalsiai liko priimti s\i pa
dėka draugams Tverijonui ir 
Samsonui.

Pirmininkas užklausė, ar 
kreiptis į draugijas aukų pra
šyti, daryti aprubežiuotą laiką 
vajui rinkimui rūbų, maisto ir 
1.1.? Apkalbėjus tai p. J. Bu
tautis duoda Įnešimą, kad butų 
išrinkti, Įgalioti žmonės tam 
atlikti. Sumanymas priimtas 
vienbalsiai. Liko išrinkti se
kanti nariai: J. Jonkus, Kazi
mieraitis, J. Butautis, T. Lau
cius.

Tapo paliestas visai naujas 
klausimas A. Žymanto — su
tverti 1 i tėra t i n į komitetą, kuris 

I sistematiškai rašinėtų Į “N.“ 
žinutes, straipsnius, skleistų 
propagandą; tuomi auklėtų 
žmonyse artimo meilę, drau
giškumą, sąjausmą dėl savųjų 
viengenčių. Naujas sumanymas 
priimtas su dideliu entuziazmu. 
Išrinkta į literatūros Komisiją 
I)r. A. Rutkauskas ir J. Bu
tautis. Visi sutiko prašyti po
nios Gugienės ir Barono, kad 
įeitų į Bedarbių šelpimo Lite
ratūros Komisijos sąstatą.

Daug buvo kalbėta, svarsty
ta ar kreiptis į miesto “chari- 
ty” skyrių, ar rengti viešą va
karą naudai bedarbių, bet dėl 
tam tikrų aplinkybių tie klau
simai tapo atidėti tolimesniam 
laikui. Susirinkimas užsibaigė 
10 vai. vak. Kitas susirinkimas 
nutarta laikyti 15 gruodžio ir 
tikiu, kad ligi to laiko jau bus 
sužinota nuo išrinktų draugų 
apie nekurias draugystes, ką 
jos mano ir kaip reaguoja į 
atsikreipusius žmones su tuo 
reikalu. Taipgi busime skaitę 
daug gražių jausmingų straips
nelių literatūros komisijos na
rių. Tikiu, kad kiekvienas at
liks savo užduotį ir jų darbas 
Įneš į musų gyvenimą daug 
naujo, gražaus ir draugiško 
ūpo ir naudos dėl nelaimingų 
bedarbių. —Emilija D.

Mirė Pranciškus
Venckus

Gruodžio 3 d., 6 vai. vakaro 
VVesley Memorial ligoninėj mi
rė dėl kraujo užnuodijimo lie
tuvis Pranas Venckus. Jis dir
bo Pullmano vežimų (coach) 
dirbtuvėse, kur atsitiko nelai
mė: jam rėliai sužeidė ranką 
ir rankoj užsikrėtė kraujas, 
bent taip aiškina daktaras.

Velionio kūnas padėtas pas 
graborių p. Zolp ir šiandien, 
ketvirtadienį, 10 vai. ryto čia 

j bus daromas lavono apžiūrėji
mas, kuriam vadovaus korone
ris ir ‘nustatys tikrąja mirties 
priežastį.

Velionis’ priklausė lietuvių 
draugijoms ir buvo Viekšniškių 
Kliubo narys.

Laidotuvės Įvyks ateinantį 
šeštadieni.*

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Daktaras
Kapitonė 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

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

CHICAGOS
ŽINIOS

Chicagos majoras kal
basi su dvasiomis

Loterejos komedija prasidėjo

Mieste eina linksmos kalbos, 
kad miesto majoras Thompso
nas pasipasakojo kaip jis ža
da Chicagoj atstatyti “prospe- 
rity”. Būtent jo sugalvotoji $1,- 
000,000 lotereja jau prasidėjo. 
Jau kaikurios krautuvės dalina 
pirkėjams korčiukes su Thomp
son o paveikslu. Pirkėjai su to
mis karčiu kerais dalyvaus lote
rejos laimėjimuose. Kas ką lai
mės, dar nežinia, bet kad 
Thompsonas tikisi vėl laimėti 
rinkimus, jau paaiškėjo, nes pa- 
simdyti agentai jau rėkia “Duok 
kortelių su Big Bill!”

Majoras pasipasakojo, kad 
jis susižinojęs su buvusio Gro- 
ver Clevelando dvasia, kuriai jis 
pasakęs “Grover, tu buvai pre
zidentu laike didžiausios bedar
bės. Dabar mes Chicagoj nori
me atstatyti prosperity ir ren
giam milijoninę lotereja. Padėk 
išrinkti loterejos laimingus nu
merius”. Thompsonas tik vie
nas žinosiąs Clevelando atsa
kymą.

Tai va kokių priemonių ten
ka griebtis norint laimėti rin
kimus !

(Japone buvo vištvagis
Atvykęs Chicagon M. Fla- 

chatelli, New York “juodran- 
kių” skvado viršininkas papa
sakojo, kad jis atmenąs Al Ca
pone iš New Yorko laikų, ka
da jis dar buvo mažas vištva
gis. Jis siūlo, kad Chicagoj rei
kią “smarkaus” vyro, kurs su 
100 policininkų išvalysiąs mie
stą nuo gengsterių. Bet reikią 
vartoti “third degree”.

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

WISSIG
Pasauliniam* kart

Seno Krajaus

I BETURČIŲ DAKTARAS

Pastebėtinos Gyvenimo Žolės Pagelbsti 
Greitai Nugalėti šalčius.

Iš raistų, pelkių, kalnų ir lygumų yra 
surinktos retos žolės, kurios suteikia me
dikai? jėgą Bulgariškai Žolių (Kraujo) 
Arbatai.

Ji yra beturčio daktaras, kadangi 
lengva ją prirengti, o ir kaina yra la
bai maža.

Ji pašalina konstipaciją. skilvio, ke
penų, inkstų ir vidurių pakrikimus. Iš
gerta labai karšta ji greitai nugali šaltį 
ir apsaugo nuo sunkesnių ligų.

Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata 
yra pardavinėjama aptiekininkų visur, 
35c, 75c, $1.25, arba per paštą vienas 
didelis pakelis (šeimininio didumo) 
$1.25. Adresuokit Marvel Products 
Co., 106 Marvel Bldg.,, Pittsburgh, Pa.

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

, Graboriai 
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamiiotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS |

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 S. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičiene

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St.

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy A Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, koris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South. Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; 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

I

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artosian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj n|io 10 iki 12 A. M.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diatbermia

Residence Phone Ravenswood 1664
Dr. J, P- Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas:

2700 Devon Avc., Rogers Park 3320
Valandos:

10-12 A. M.. 2-5 ir 7-9 P. M.
Nedėliotus sulig sutarties.

Lietuviai Gydytojai
Telofonas 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 Avej 

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 M ar gurt t e Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

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

Ofi.o Telefonas VirgiaJa 0030 
Rec. Tel Ven Burtus 5808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

na. Namu ofisas North 8ide 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos*. 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS it CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė i naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Salimai Depositors •>Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoplea Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Can*l 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos
• CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligą 

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3 202

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

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

Pėtnyčioinis 1 iki 4 v. v.

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
• VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chtrurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31«t Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

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

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

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

A. A.°OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

U South La Šalie Street,
Room 1701 Tel. Randolph 6331 
Valandos nuo 9 ryto iki 6 *al vak 
3241 S. Halsted St. tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utar., Ketv. ir Subatoa vak 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pitnyčioa v.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Miketonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
S u bito in i s nuo 9 iki 9 
52 E. 107th St. 

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

• Miesto ofise pagal sutartį 
127 N. Dearborn St.

Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

* J.Ofisas vidų r m lest y je
Room 1502

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hydc Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams SU Room 2117 
Tclephone Randolph f/lTl 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

Paul M. Adomaitis
/ Advokatas

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

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

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

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515. So. Rockvvcll SL
Tel. Republic 9723.
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BIRUTE 
1 ' '■■■■» 11 —-^1-1 »■■

Dvidešimtis Ketvirti Metai Lietuvių 
Dainos Sargyboje

ti traukia šalin, vieni kuria, 
kiti ardo, vieni padeda, kiti ga
tavi laidoti. Kadangi draugijos 
(society) pažanga 23 metai 
yra dar tik trumpas laikas, tai 
nežiūrint kad šiandien jau ne- 
beatsižintume, vis tik daug dar 
pirmykščių silpnybių ir truku
mų turime, todėl nesistebime, 
kad dar ir šiandien “Birutei” 
tebetenka girdėti šalę karšto 
pritarimo ir graboriškų linkė
jimų.

Ta pati “Birutės” savybė iš
augino joje savotišką ir tra
diciją, tai yra daugiau dainuo
ti, mažiau kalbėti, daugiau 
klausytis, mažiau atsakinėti, 
daugiau nutylėti, mažiau re
aguoti. Tai yra džentlemono 
požymys, ir kas liečia “Biru
tės” taktiką per visą jos gy
vavimo laiką, ji išbuvo tikras 
džentlemonas.

Birutė Chicagos lietuvių is
torijoj turi skaisčią vietą. Ji 
dalyvavo visuose žymiausiuose 
lietuvių parengimuose, dienose, 
švenčių, protestų, apvaikščioji- 
mų, iškilmių ir jubiliejų me
tais, kada buvo kovojama už 
Lietuvos laisvę; “Birutė”, iš pa
čių pradžių turėjo geriausius 
vedėjus su vardais, garsiai 
skambančiais lietuvių dainoje: 
Petrauskas, Stasys Šimkus, An
tanas Vanagaitis, p. Pocius ir 
P. Sarpalius; vėliausiai jau. pa
tys čia gimiai jauni daininin
kai iššaukė reikalą ir čiagimių 
jaunų vedėjų: Steponavičius, 
dabar Mikas Jozavitas. Daini
ninkų, dainininkių ir rėmėjų 
bei draugų tarpe “Birutė” taip 
pat visuomet turėjo ir tebetu
ri geriausį pasirinkimą. Nora 
Gugienė, Marijona Rakauskai
tė, ponia Gabšienė, Mrs. Bie- 
žienė, Mrs. Janušauskienė, da
bar Mrs. Valerija Bručienė, p, 
Stogis, nebeminint daug žadan
čių jaunų pajėgų šiais metais.

Tarnaudama vien tik * dainai, 
vien tik grožei “Birutė” išliko 
mylima visų kulturiškesnių 
žmonių ir per ilgus metus sa
vo darbo ir pavyzdžio yra iš
auklėjusi didelį buri savo drau
gų, kurie su simpatija seka 
jos žinksnius. Turėdama šva
rią tradiciją, būdama toleran
tingu ir darbšti “Birutė” per 
23 metus yra suaugusi su Chi
cagos lietuvių gyvenimu taip, 
kad niekas kitaip ir nemoka 
įsivaizdinti, kad “Birutė” yra 
visų saviškė, namiškė, artima.

Tam kultūriškam keliui, ku
riuo “Birutė” visą amžių ėjo 
ir šiandien eina labai daug yra 
padaręs jos dabartinis prezi-- 
dentas Dr. Kliauga, kurs jau 
nuo 1916 metų jai dirba pa
sišventęs, atsidavęs, pasiauka
vęs- Jo gražus, simpatingas bū
das, jo taktas ir žmonių psy- 
chologijos pažinimas, jo kruop
štus pasišventimas yra tikras 
švyturis “Birutei”, einančiai 
bešališku, meno ir kultūros ke
liu.

Galbut....galbut “Birutė” ir 
jos artimiausieji rėmėjai pa
tys nežino, kad jie turi širdin
gų draugų daug, daugiau ne- 
Rvi jie patys mano.

J. Pr.

Vaizdelis iš savas 
pas savą •

Po platųjį Bridgeportą besi
daužydamas netyčiom užėjau į 
vieno žydelio biznio įstaigą. Na 
gi, žiuriu ir musų tautietis čia 
sėdi ir dar mano gerai pažįs
tamas žemaitis patriotas, kurs 
labai pritaria obalsiui “savas 
pas savą”.

“Na, kodėl he pas savą?”
klausiu žemaičio.

“O, tegul jie kur po smerčio 
pasiunta tie savieji!” atsako 
tautietis.

“O gi kodėl taip?”
“A, daug sakyti, o mažai 

klausyti...”
“Ar kas atsitiko?” klausiu

Mes ateinam, kaip šešėliai, 
Ties bedugnėms giesmių pint. 
Kas numiršta — turim vėlei 
Mes giesmėmis atgaivint...

Žemėj šioje mes užklydę — 
Tik ilgėjimos sargai...
Žiedą paslėptą išvydę
Vėl plasnosim gimt aukštai...
Balio Sruogos “Saulė ir Smiltys”

Chicagos Lietuvių Muzikos 
• Dainos ir Dramos Draugija “Bi

rutė” kitą sekmadienį, gruod
žio 14 dieną Lietuvių Audito
rijoj rengia, pirmą šiam sezo
nui koncertą. Apie pačią kon
certo programą dar šiandien 
nieko neturime žinių, tenka tik 
ilujausti, kad ruoša eina pilnu 
tempu ir kad “Birute”, eidama 
savo senomis tradicijomis ren
gia musų visuomenei tikrą me
no šventę. Bet šiandien ne ta
me ir pati svarba. Birutė nie
kuomet nesigirdavo iš anksto, 
ir matyt tos gražios tradicijos 
žada visuomet laikytis. Šian
dien svarbu keliais žodžiais ben
drai sustoti ties musų “Biru
tės” praeitim ir iš praeities stip
rybės pasisėmus bandyti pada
ryti jos ateities prognozą.

Dar 1927 metais Bostone te
ko tvarkyti “Birutės” tėvo, 
komp. Miko Petrausko memu
arus, parašytus “Birutės” 20 
metų sukaktuvių proga. Vadi
nasi, su šia žiema “Birutė” pa
reina į savo 24 metų amžių. 
.Musų išeivijoj tai yra jau ga
na ilgas periodas. Visa gene
racija. “Birutė” gimė dar tais 

Jaikais, kada bendrai Amerikos 
lietuviai, taip sakant, ką tik 
nuo žagrių ir akėčių buvo at
sitraukę ir supratimą apie or
ganizuotą veikimą, ypač apie 
savą kultūrą, meną, dainą te
beturėjo labai miglotą suprati
mą.

Iš komp. M. Petrausko me
muarų jau buvo matyt, kokios 
sunkios buvo “Birutės” pirmo
sios dienos, kaip kieti dirvo
nai jai teko plėšti, benešant 
dainą j vargais užgrudytas lie
tuvių išeivių širdis.

Daina yra viso kilesnio gy
venimo pradžia ir pabaiga. Su 
daina žmogų išjudina, prike
lia iš inercijos, ir dainai nusto
jus aidėti, širdis paliauja pla
kus. Ypatingai daina yra bran
gi lietuviui. Dar kada musų is
torija nerašyta tebebuvo, pir
mas dalykas ką svetimi keliau
ninkai pastebėjo tai buvo ne
paprastas lietuvių giminių dai
ningumas. Kuri kita giminė tu
ri savo dainose išreiškusi taip 
jausmingai, smulkiai ir vaiz
dingai visus savo gyvenimo 
džiaugsmus, skausmus, viltis ir 
abejones. Daina skambėjo lie
tuvių namuose ir laukuose, šei
mynoj ir svečiuose, prie rate
lio ir talkose, savo tėvynėj ir 
ištrėmime. Tad nieko stebėtina, 
kad ir Amerikos lietuviai eilėj 
pirmiausių savo draugijų stei
gėsi chorus ir dainos draugi
jas.

Birutei šiuo atveju laiminga 
žvaigždė švietė. Kuomet veik 
visi kiti chorai iš pradžių bū
davo ne daugiau, kaip tik ne
lavintų dainą mylinčių vyrų ir 
moterų sutartinės, “Birute” nuo 
pat gimimo dienos jau turėjo 
gerą auklę asmenyje kompozi
toriaus Petrausko.

Ta sąlyga buvo, kad į “Bi
rutę” iš pat pradžių pradėjo 
spiestis jau talentingesnės pa
jėgos, norinčios lavintis ir to
bulintis dainos meno, kad “Bi
rutė” sutraukė į save žymes
niuosius dainininkus ir daini
ninkes ir suspietė aplink save, 
taip sakant, dvasios aristdkra- 
tiją arba lietuviškiau, nuošird- 
žiuosius meno mylėtojus.

Ta “Birutės” savybė ją pa
statė kažkaip ryškesnėj kitų 
akyvaizdoj, arba kitokių pana
šių organizacijų pryšaky. O 
būti pryšaky kitų laikais, kuo
met dar kultūrinis pakilimas 
bendrai tebėra neperaukštas, 
žinome, ką reiškia. Tai reiškia, 
kad vieni spiečiasi aplink, o ki

susiindomavęs, ir štai ką že
maitis pradeda pasakoti. Vieną 
panedčlio rytą pradeda man 
gelti dantį, sako žemaitis. Su
laukęs aštuntos valandos nule
kiu pas daktarą, paskambinu 
varpelį ir laukiu, pakartoju ir 
vėl laukiu. Apie pusvalandį 
palaukęs vėl paskambinu. Pa
galiau atidaro duris, daktaras* 
pasirodo tarpduryje su japoniš
ku apsiaustu (kimono) ir pri
mityvišku, dar 
apaštalų laikų 
siavęs.

“Ko tamstai 
šia daktaras.

“Noriu dantį/ ištraukti, ponu
li”, atsako žemaitis.

“Per anksti, mes pradedame 
dirbti tik dešimtą valandą”, ir 
pataręs' ateiti darbo valando
mis uždarė duris.—Raulas.

nuo Kristaus

reikia?” klau-

Jaunoji Birute
Tevj visuotinas posėdis į- 

vyksta šio menesio 5 dieną 
Mark White Sųuare (Library 
room), prie So. Halsted ir 29 
gatves. Prieš posėdį bus dainų 
pamokos ir žaislai. Butų gerai, 
kad tėvai susirinktų visi laiku, 
nes turėsime daug svarbių rei
kalų aptarti. Neužmirškite ir 
naujų narių atsivesti. Dainų 
pradžia nuo 7 vai. vakaro. Po
sėdžio pradžia 8:30 v? v.

—Valdyba.

Lietuvių Valanda
Pereita sekmadieni teko 

klausytis radio programo iš 
stoties WCFL nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų, kuris duodamas lėšo
mis Jos. F. Budriko muzikos 
krautuvės, 3417 S. Halsted St.

Kadangi dabar eina daininin
kų kontestas, tai jų vardai ne
buvo skelbiami. Tačiaus galima 
buvo suprasti, kad šiame pro- 
grame dalyvavo pirmaeilės pa
jėgos, nes ' dainininkų solos, 
duetai, operines arijos ir pa
prastos liaudies dainelės buvo 
tikrai artistiškai atliktos ir 
teikė klausytojams didžiausio 
malonumo. Daugiąų tokių kon
certų. Matyt, kad Budriko 
skirtos* kontestui dovanos su
traukė lietuvių geriausius dai
nininkus ir dainininkes, kurie 
kas sekmadienį ir kas ketvergą 
linksmina radio klausytojus.

—Klausyt.

Roseiand
Puikus Golden Star banketas

Stalų pritiesė 
svetainę ir tai 

visiems; dau- 
palaukt antro

Lapkričio 29 d. pagerbimui 
Golden Star baseball ir basket 
bąli lošėjų dalyvavo apie 300 
žmonių. Tai buvo šauni drau
giška vakarienė. Iš vakaro ėjo 
šokiai, o apie vienuoliktą va
landą svečiai jau buvo suso
dinti už stalų, 
pilną Strumilos* 
vietos neužteko 
geliui prisiėjo 
stalo, bet gaspadinės jų nenu
skriaudė. Laike vakarienes kal
bėjo Govier, nurodydamas at
leto naudingumą ir atiduoda
mas goldenstariečiams pirmą 
kreditą sporte. L Ivan pakvie
tė baseball ir basket bąli lošė
jus atsistoti, o svečiai juos-ap- 
lovanojo gausiais aplodismen
tais. Borden broliai padaina- 

vo keletą dainelių pritariant 
svečiams, o p-lė Stasiuliutė iš
pildė porą dainelių solo gana 
gražiai. Kalbėjo advokatas 
Vaičius, Dr. Makaras ir Gry
bas. Sunkiausias darbas, tai 
buvo gaspadinėms*. Pavalgydint 
tokią minią žmonių ligi sočiai 
ir taip tvarkingai, tai jau čia 
reikia ir sugabumo'. P. Povi- 
lonienė, kuri jau yra pasižymė
jusi gaminti valgius dideliems

CINEM Chicago Avė. į 
rytus nuo 

Michigan Avė.

RASPUTIN
Šventasis nuodėmininkas kuris žai
dė su moterimis, vodka ir velniu. 
Keistesnis negu pasaka apie Dr. 

Jekyll ir Mr. Hyde.
Dienomis 50c — Vak. 75c.

1 p. m.—Be petraukos—11 p. m.

NAUJIENOS, Chicago, III.----------------------------- 
bankietams, buvo gnspadinią 
vedėja, o jai prigelbėjo Sadu- 
lienė, Grybiene, Ručinskiene, 
Bąužienč, Tolačkienė ir būrys 
jaunų mergaičių tarnavo prie 
stalų. Patarnavimas ir tvarka 
buvo pavyzdinga visur. Po va
karienės prie puikios muzikos 
svečiai linksminosi liki penktai' 
valandai ryto, šitą dideli ban- 
kietą surengė Golden Star bus- 
teriai, o biznieriai jį gausiai 
parėmė; už tai jiems tariama 
didelis ačiū. Basket bąli tymas 
pradės tuojau lošt Strumilo 
svetainėj. Taigi rosėlandie- 
čiams ir vėl bus puiki proga ir 
garbė pamatyt tuos vikriuosius 
j aun uolius lošiant.—B u.s te r

Keistenybes
Kuo skiriasi žmogus nuo ak

menio? O, daug kuo. Akmenį 
mesk į vandenį, jis pliumpteri 
ir kaip po to taip ir nieko dau
giau. žmogus kai pliumpteri, 
žiūrėk jis ir vėl lipa viršun. 
Tai ve kuo žmogus skiriasi nuo 
akmenio. Pavyzdžiu statau po
ną Žuką, buvusį SLA. genera- 
lį organizatorių, dabar esantį 
Sandaros generaliu menageriu, 
sekretorių ir vizitatorių.

Prisidarbavęs po SLA. per 
daugiau nei metus laiko ir nie
ko nepadaręs p- Žukas ilgai ne
laukęs vėl palipo viršun, ir vėl 
išvažiavo į svietą vandravoti ir 
Sandarai skaitytojų pajėškoti, 
ir tik žiūrėk, po dviejų mėne
sių maršruto jau atsiuntė Cen
trui vieną skaitytoją! Nereikia 
būti dideliu “bukkyperiu”, kad 
suskaityti, jog po metų p. Žu
kas parsiųs savo Centrui cielus 
6 skaitytojus.

Jei šio pavyzdžio negana, ve 
ana Brooklyno komisarai. Dir
ba vyrai tiktai “Laisvei”, šlo
vina Staliną patroną savo, puo
la tik bolševizmo neprietelius.

MADOS

2724-—Paskiausios mados svečiuos
iu eiti suknelė. J.) irgi galima dėvėti 
ant gatvės, jeigu bus šiltas oras. Gra
žiai atrodys. jeigu pasisiūdinsi iš ko- 
k. i o nors vienos spalvos šilko. ir pačia- 
binsi šviesesniu materijolu. Sukirptos 

mieros 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 co- 
ių per krbtinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virt 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
«akvmu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: PatterA Dept., 1739 So. 
Halsted St.» Chicago, III.
^NAUJIENOS Pattem Dept

1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

siųsti man pavyzdi No _______ _
Mieros ........................... per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir vaist.) k 
En--— ,----— —- ------ , --Ei 

Bet žiūrėk, kažkas (pasidaro, 
vienas, tai kitas komisaras me
tęs savo tarnybą, bėga, pas 
“buržujus” ir atsisukęs jau va
karykščius savo “draugus” pi- 
Ijivoja/žinoma, Stalinas tokius 
tuojau nuo kojų nuverstų, bet 
čia toje Amerikoj priseina ten
kintis liežuviu: “renegatu” iš
vadina, dantimis pagriežta, tai 
ir viskas.

Pustapėdis.

Roseiand
SLA. 139 kp. permaino dieną 

ir vietą susirinkimams

Paskutiniu laiku, nuo kuopos 
persiorganizavimo SLA. 139 kp. 
laike susirinkimus Strumilos 
svetainėj pirmą ketvirtadienį 
kož'no mėnesio. Dabar susirin
kimams permainoma diena ir 
vieta.

Priešmetinis susirinkimas jau 
bus laikomas gruodžio (Dec.) 
7 d. 2 vai. po pietų Palmer 
Park Svetainėj. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti susirinkime, nes 
bus renkama kuopos valdyba

Severą Co. jau dalina 
savo almanachą

Galite jf\gauti dykai pas savo aptieki- 
ninką. Almanachas turi savy daug nau

dingų ir žingeidžių informacijų.

Vietos aptiekininkai jau turi Severą 
Medikalj Almanachą, kurį jau nuo dau
gelio metų taip labai mėgsta Naujienų 
skaitytojai. Šis visiems pažystamas al
manachas yra W. F. Severą Co., Cedar 
Rapids, Iowa, išleistas specialiai dėl 
Jungt. Valstijose gyvenančių ateivių.

Šiemet W. F. Severą Co. išdirbėjai 
Veikmingų naminių gyduolių, švenčia 
50 metų sukaktuves jos susikūrimo. To
dėl ir 1931 m. Almanachas yra pašvęs
tas toms Severą 50 metų sukaktuvėms. 
Jis yra pilnas įdomių ir pamokinančių 
informacijų ir apibudina politinį ir 
mokslinį vystymąsi per pereitus 50 me
tų Jungtinėse Valstijose.

Severą naminės gyduolės, kurios nuo
latos yra garsinamos Naujienose, yra par
davinėjamos visose žymesnėse aptiekose 
ir yra paseka nuodugnių ir rūpestingų 
tyrinėjimų. W. F. Severą Co. yra pio
nieriai ieškojime naujų medikalių tiesų, 
kurias galima butų pritaikinti prie pa
gaminimo geresnio ir naudingesnio pro
dukto. Todėl jos gyduolės ir yra taip 
populiarės visoje Amerikoje. Šios gy
duolės yra pilnai aprašytos naująjame 
Severą Medikaliame Almanache, kurį ga
lima gauti dykai pas savo aptiekininką, 
arba parašius W. F. Severą Co., Cedai 
Rapids, Iowa,

PRAKALBOS
SU PAVEIKSLAIS 

apie Inkviziciją
Kalbės S. Beneckas

Ketverge, Gruodžio 4 d.,
West Sidėj

M. Meldažio svet.
2244 W. 23 Place

Pradžia 7:45 v. vak.
Rengia ir kviečia T. B. T. S.

Įžanga liuosa, kolektos nebus.

Specialistas srydynle chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t imu niape. Mano pilnas išersaininavi- 
mas atidengs jusi] tikrų ligų ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavinio—kas jums yru

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

t Kambarys 1016
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų
\ ••

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visos reikalas per 

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.
■ ■ ~|l .. ....... ..................... ,,............... /

PRANEŠIMAI
“Birutės” Choro generalės repeticijos 

yra laikoma, kas ketvergo vakar.), pra
džia lygiai K vai., Gage parko salėj. Vi- 
si choro dainininkai-kes malonėkite pri
imt laiku. Valdyba. *

Chicagos ir apylinkės daktarams. Ger
biamasis Daktafe: I? priežasties Dr. A. 
L. Graičuno 60 metų sukaktuvių ir 30 
metų gydytojavimo, Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija nutarė bendrai nusi
fotografuoti.

'fodel meldžiame Tamstos būtinai at
vykti septintadieny (nedėldieny), gruo
džio 7 d., 12 vai. prieš piet į Stankūnai 
studiją, 3315 So. Halsted St., dėl nu- 
siėmimo bendros fotografijos atminčiai, 
kaipo Chicagos lietuvių daktarų (M, D. 
ir D. D. S.) grupė.

Kviečia A. L. Daktarų D-jos
. Valdyba. ,

Lietuvių Kriaučių Lokalo 269 A. C. 
W. of A. atsibus nepaprastas susirinki
mas, kuris įvyks ketvirtadieny, gruodžio
4 dieną, 1930 m., 7:30 v. v., Amal-
gametų svetainėj, 333 S. Ashland Avė., 
kampas Van Buren St. Todėl meldžiam 
visus kriaučius dalyvauti, nes bus no
minacija viršininkų. Valdyha.

West Side. — SLA. 109 kuopos 
priešmetinis susirinkimas jvyks gruodžio
5 d.'8 v. v., M. Meldažio svet., 2244 
W. 23_ PI. Gerbiamiejie nariai ir na
rės, malonėkite visi atsilankyti į šį su- 
sirinkimą, nes yra labai svarbių dalykų, 
o ypatingai, tai bus renkama nauja kuo
kos valdyba ateinantiems 1931 metams.

Valdyba.

238 Kuopos SLA. pripuola priešme
tinis susirinkimas, gruodžio 5 dieną, 
7:30 vai. vakare, K. Gramonto svet., 
4535 Rockwell St. Bus rinkimas nau
jos valdybos ant 1931 metų ir daugiau 
svarbių reikalų kuopos dalykuose. Kvie
čiami visi atsilankyti, taipgi, kurie yra 
skolingi, malonėkite atsiteisti susirinki
me. J. Povilaitis.

Harvey, UI. — SLA. 289 kp. prieš
metinis susirinkimas jvyks gruodžio 4 
d., š m., 7 vai. vak., paprastoje svet. 
Visų narių pareiga dalyvauti susirinki
me ir išrinkti tinkamus žmones j kuo
pos valdyba, nes tai yra jūsų pareiga 
dalyvauti nors sykį j metus, nepamirškit 
ir naujų narių atsivesti. Valdyba.

CLflSSIFIEŪ APS.
Educational

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
maciją šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, Copyright# — išradi
mai visokios rųšies.

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

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

Boulevard 6520 Rea. Yardi 4401
NORKUS & CO.

Perfcraustęm rakandus, planus ir vi
sokius biznius, taipgi it miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO /

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Financial
^Finanęai^PaskoĮmi________

SKOLINAM PINIGUS
Neimant komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra
J. NAMON & CO.

MORTGAGE BANKERS 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovebill 1038

PINIGAI
Mes stotinam nuo $50 iki $800 

N e ima m komiso
Nuošimtis mokamas ant neiimokitos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Miscellaneous for Sale
jyai r U8 Parda vi m ai

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT
MEGZTŲ VILNONIŲ 

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

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

x * Tel. Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarais.

ateinantiems 1931 metams. Pa
geidaujama, kad atsivestumėt 
ir naujų narių prirašyti prie 
kuopos. Valdyba. \

' Furniture & Fixture« 
Rakandai-ltaisai

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų
Turimo išparduoti 50 krovinių au?Sčiaunioa 

rūšies neatsiimtų iš storadžians rakandų.
Didžiausios vertas kokios buvo pasiūlytos is

torijoj, susidedančios iš visokios 
rūšies rakandų. 

10 ELEKTRIKINIŲ RADIO 
susidedantys iš Sparton, Majostic ir Jackson 
Bell Radio ...................... ....... $45.00 ir aura
3 šmotų miegamojo kainb. setai $45.00 ir ag. 
3 šmotų ^Seklyčių setai __ $25.00 ir augs,
Day Beda _______________ $5-00 ir augs.
Cedar Chests ..................... $10.00 ir augs.
Valgomojo kambario setai_ $20.00 ir augs.
vairus Dreserial —    $5.00 ir augs, 
vairus Vanities     $5.00 ir augs, 
vairios Lovos ................... .. $3.00 ir augs,
taurai, visokio didumo  $1.00 ir augs. 

Grln-.lt) Lempos ---------------- $3.00 ir augs.
Pusryčių setai ___________ $8.00 ir augs
Dinette setai -------------------- $15.00 ir augs.
Gasir.iai pečiai ............ ......... $10.00 ir augs
Garbadžiav.s degintojai ____ $10.00 ir Augs.
Hot Blast Pečiai ............ ........  $5.00 ir augs
Kietų anglių Šildomieji____ $10.00 ir augs
Circular šildomieji   $15.00 ir augs. 
Upright Pianai — ----------- $15.00 ir augs,
Grojikhai Pianai —.............. $25.00 ir augs.

TIKRI BARGENAI
Pirkite anksti. Pirmieji atčję gaus geriau. 

Atdara utaminke, ketverge ir Rubato j, 
vakarais iki O p. m.

Weber Bros. Storage Co. 
Warchouse ir Salesroom 

5920-22 South State Street 
__<oi—

- - - - - - o- - - - - -
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

Personai 
Ašmena Ieško

PAIEŠKAU pusbrolio Jono Žemai
čio, su viršum 30 metų kaip Amerikoj 
kaip mudu atsiskirėm, palikau jį ant 
farmų apie Worcester, Mass., ir aš da
bar labai noriu sužinoti kus jis gyvena. 
Jeigu kas žinot apie jį meldžiu man 
pranešti adresu:

JURGIS ŽEMAITIS
213 Ogilby Road. Rockford, III.

Situation Wanted 
Darbo lelko

IEŠKAU darbo už kukorį, turiu il
gų metų patyrimą. Gaminu lietuviškus 
ir amerikoniškus valgius. Esu dirbęs 
pirmos klesos vietose. Povilas Varnas, 
1116 E. 65 St. Tel. Fairfax 5660.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS dženitoriaus pagelbi- 
ninkas, unijistas ir nevedęs. 5924 So. 
Francisco Avė.

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.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

LUNCH ROOMIS , ,
Parsiduoda pigiai arba priimsiu part

nerį, galima įstoti su mažai pinigų, pa
tyrimas nereikalingas, randasi 506 W. 
39 St. Tarp didelių dirbtuvių. Savi
ninkas turi du biznius.

Kreipkitės nuo 1 1 iš ryto iki 1 po 
pietų.

Tel. Boulevard 0127
-------- O--------

BARBERNĖ, Parduosiu arba mai
nysiu ant nebrangaus loto, 2 krėslų bar- 
bernė, arba p^renduosiu. šaukite Virgi- 
nia 0770.

- - - - - - O—-

-------- O--------
PARSIDUODA - bučernė ir grosernė, 

renda pigi. Priežastis pardavimo part
nerių nesutikimas. 821 W. 34th St. 
Tel. Boulevard 3379, 

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

PARDAVIMUI roominghouse 75 
ruimų, pardavimo priežastis nesutikimas 
partnerių. Parduosime visą arba pusę. 
Graži apielinkė. Kaina nebrangi. 4 527 
Lake Park Avė.

PROGA biznieriui — parsiduoda ar
ba pasirenduoja mėsos krautuvė. Arba 
galiu mainyti. 333 1 S. Halsietl St.

Exchangfe—-Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON, Mainysiu 

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

MAINYSIU savo 40 pėdų kampinį 
lotą į gerą 1929 ar 1930 automobilių 
ir reikalui esant pridėsiu pinigų. Ben. 
Waitches, 52 E. 107 St. Tel. Pullman 
5950.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui ___

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS H INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė,
Tel. Lafavette 0455


