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Kaip Pilsudskis Kaukiu 
Savo Priešus Kalėjime

80 buvusių Lenkų seimo atstovų Brastos 
kalėjime buvo reguliariai ir žiauria 
mušami, badu marinami ir, plikai nu
rengti, šaudomi

VARŠUVA, gruod. 9. — Da
bar, kai tūli politiniai lenkų 
kaliniai jau tapo paleisti, visuo
menė palengva ima sužinoti 
apie tai, kaip žiauriai maršalo 
Pilsudskio vyriausybė kankino 
aštuoniasdešimt buvusių seimo 
atstovų, kurie per pastarus mė
nesius buvo uždaryti karo ka
lėjime Brastoj.

Nors dauguma paleistų kali
nių vis dar atsisako kalbėti, ta
čiau Andrius Strug, žinomas 
lenkų rašytojas ir buvęs kitą
kart Pilsudskio draugas, pa
skelbė socialistų laikrašty Ro- 
botnike trumpą papasakojimą 
apie tai, kaip jie buvo kanki
nami. Tas laikraščio numeris 
tuojau buvo konfiskuotai.

Pasak Strugo, visi kaliniai 
dar tebeserga. Jie visą laiką 
buvo sistematiškai ir apgalvo
tai kankinami, išniekinami ir 
persekiojami. Maisto jie gau
davo labai maža, ir tas pats 
buvo toks, kad tik pažiurėjus 
širdis pykdavo. Bado kankina
mi, jie valgydavo šiaudus iš sa
vo šieninkų. Jie buvo regulia
riai ir žiauriai mušami.

Maskva didžiuojasi 
‘proletarteisingumu’ 
konspiratorių byloj

f “ . ...............

Rusų darbininkai nenorį ker
šyt, dėlto pasmerktiems mir
ties bausme buvus pakeista 
kalėjimu

MASKVA, gruod. 9. — Bol
ševikų spauda, kuri dar prieš 
porą dienų staugte staugė mir
ties bausmės aštuoniems teisia
miems sovietų inžinieriams ir 
ekspertams, šiandie jau giria 
centralinį vykdomąjį komitetą, 
kad pasmerktiesiems mirties 
bausmę jis pakeitė kalėjimu.

Izviestija, centralinio vykdo
mojo komiteto organas, sako, 
kad “savo kaltės prisipažinimu 
ir atgailavimu, tie pramonės 
partijos vadai nuginklavo savo 
organizaciją, kuri dabar yra vi
sai ir galutinai sutriuškinta.” 
Dėlto centralinis vykdomasis 
komitetas galėjęs mirties nuo
sprendžius pakeisti kalėjimu.

O kompartijos organas Prav- 
da pareiškia, kad, girdi, poli
tiškai nuosprendis nušovęs ir 
tarnus ir ponus — intervenci- 
ninkus, kurie konspiravę sunai
kinti proletarų bendruomenę.

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

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 35° ir 51° F.

šiandie saule teka 7:06, lei
džiasi 4:19. Mėnuo teka 8:57 
vakaro.

žiauriausias kankinimo bū
das buvo toks. Vidunaktį atei
na žandarai, pabudina kalinius 
ir liepia jiems' eiti j egzekuci
jos kambarj. Ten juos nuren
gia plikai ir liepia sustoti pa
sieny, nusigrįžus j sieną. Kali
niai laukia mirties. Pagaliau 
pasigirsta šūviai, ir kulipkos 
susminga ir sieną viršuj jų gal
vų.

Strug atsiprašo, kad jis ne
galįs papasakoti visų kankini
mo smulkmenų, nes dėl to laik
raštis galįs būt konfiskuotas. 
Bet laikraštis vis tiek buvo 
konfiskuotas.

Tarp kalinių Brastos kalėji
me buvo Vincentas Vitos, bu
vęs Lenkijos premjeras; Vai
tiekus' Korfanty, žinomas kovo
tojas už Lenkijos, laisvę, ar 
Lieberman, socialistų vadas. 
Robotnik įdėjo dvi pastarojo 
fotografijas, vieną, prieš įkali
nimą darytą, ir antrą — palei
dus iš kalėjimo. Jos parodo, 
kaip kalėjimas Liebermaną iš 
sveiko, tvirto vyro padarė vi
sai sunykusį, Įdubusiais veidais 
ir į lavoną panašų suvargėli.

Bet proletarų teisingumas ne
norįs keršyti.

Bolševikų sferos mano, kad 
šiuo teismu, kuris buvo geriau
sia propaganda žmonių upui 
pakelti ir atnaujinti jų entu
ziazmą penkerių metų indus
trializacijos planams vykinti, 
taip pat buvęs suduotas smar
kus smūgis dešiniajam komu
nistų partijos sparnui.

Sokolnikovas esąs 
teisiamas sovietų 

ambasadoje
LONDONAS, gruod. 9. — 

Daily Mail sako, kad sovietų 
ambasadoje Londone įvykęs 
ambasadoriaus G. L Sokolniko- 
vo teismas. Sokolnikovas esąs 
kaltinamas dėl suėmimo trijų 
čekos agentų, atsiųstų parga
benti ambasadorių į Maskvą. 
Jį teisus tam tikra, iš Msakvos 
atsiųsta, sovietų užsienių kon
trolės sekcijos komisija, kuri 
savo nuosprendžio dar nepa
skelbus.

Pasak Daily Mail, sovietų am
basadorius teisinęsis tuo, kad 
čekistus jis ^suėmęs jier klai
dą, nes jų dokumentuose buvę 
kai kurių netikslumų. Be to, 
Sokolnikovas pasakęs, kad jis 
negalįs klausyti įsakymo grįžti 
į Maskvą, jei toks įsakymas ne
pareina tiesiai iš užsienių rei
kalų komisaro.

Kinuose užsimušė Ame
rikos aviatorius ir du 

pasažieriai

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
9. — Kelionėje tarp Šancha
jaus ir Hankovo, jo aeropla
nui nukritus žemėn, užsimušė 
oro pašto pilotas Paul Baer, 
amerikietis iš Fort Wayne, Ind., 
ir du jo pasažieriai. ,

[Atlantic and Pacific Photo]

Filmų “žvaigždė“ bus jos tėvas — Marjorie Freeman (kairėj), 
5 metų našlaitė, kurią krutamu jų paveikslų aktorius Harold 
Lloyd ir jo žmona priima kaip savo dukterį ir savo tikrosios 
dukters Glorijos (dešinėj), 6 metų amž., sesutę.

/

Francija gal nukirs 
diplomatinius santy

kius su Rusija
Prancūzai įpykę dėl Maskvos 

“beprotiškų kaltinimų“; kon
spiracijos bylia buvus “šlyk
štus farsas“

PARYŽIUS, gruod. 9. — Ry
šy su pastaraja konspiracijos 
byla Maskvoj gali įvykti diplo
matinių santykių tarp Franci- 
jos ir sovietų Rusijos trūki
mas. Visą tą bylą francuzai lai
ko šlykščių farsu ir mano, kad 
“beprotišku kaltinimai“ Franci
jos vyriausybės ir generalinio 
štabo buvo sovietų vyriausybės 
tyčia sugalvoti. Jie mano, kad 
kaltinamųjų profesorių ir eks
pertų “prisipažinimai“ buvo 
jiems Krilenkos, sovietų gene
ralinio prokuroro, padiktuoti. 
Prancūzų opinija tokia, kad vi
sa byla buvo sufabrikuota, 
idant tuo bolševikai galėtų pa
siteisinti Rusijos žmonėms dėl 
savo “piatilietkos“ nepasiseki
mų, ir dėl stokos krašte maisto 
suversti kaltę tariamiems kon- 
spiratoriams ir užsienių valsty
bėms.

Kai tik bus sudaryta nauja 
Francijos vyriausybė, parla
mentas tuojau padarys jai pa
klausimą dėl santykh] tarp 
Francijos ir sovietų Sąjungos 
padėties.

Socialistų laikraštis Le Po- 
pulaire sako, kad Italų Musso- 
lini tik džiaugtųsi, jei diplo
matiniai francuzų-rusų santy
kiai truktų. Le Populaire nu
rodo, kad vienintęlis nekomu- 
nistų laikraštis Europoje, ku
ris paduodamas žinių apie Mas
kvos procesą simpatizavo su 
prokuratūra, buvo Popolo di 
Roma, svarbiausias fašistų or
ganas.

Belgų karalienė nori 
pati ištirti misteringą 

“mirties miglą”
BRIUSELIS, .Belgija, gruod. 

9. — Karalienė Elzbieta orga
nizavo nuosavą komisiją ištir
ti misteringai miglai, kuri pra
eitą savaitę buvo užgulus Meuse 
klonį ir nuo kurios 67 asmenys 
mirė, o šimtai kitų tebeguli li
goninėse su pažeistais kvėpa
vimo organais. x

Karalienės sudarytos tyrinė
jimo komisijos priešaky yra 
Liežo universiteto profesorius 
Ernest Malvoz.

30 juros plėšikų kri
to kautynėse su po

licija Kinuose 
( ... .

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
9. — Kinų spaudos praneši
mais, juroj, ties Jangtse upes 
žiotimis, praeitą šeštadienį įvy
ko smarkios kautynes tarp van
dens policijos ir didelės pira
tų — juros plėšikų — ban
dos,

.Pasak pranešimų, trisdešimt 
plėšikų buvo nukauti. Krito 
taip pat ir keliolika policinin
kų.

Mojasi deportuoti 
milijoną ateivių 

f

Senatas reikalauja iš Darbo de
partamento tikslių žinių apie 
“nelegalius” ateivius 1

AVASHINGTONAS, gruod. 9. 
— Senatas priėmė Arizonos 
senatoriaus Haydeno pasiūlytą 
rezoliuciją, kuria reikalaujama, 
kad Darbo departamentas pa
teiktų senatui tikslių žinių apie 
tai, kiek yra krašte nelegališ- 
kai atvykusių ateivių, kiek jų 
butų galima deportuoti ir kiek 
dar reikėtų paskirti pinigų 
jiems deportuoti. •

Senatorius Hayden pasakė, 
kad jis turįs žinių, jogei Jung
tinėse Valstybėse esą 1,000,000 
nelegaliai atvykusių svetimša
lių, kurie, anot jo, turėtų būt 
deportuoti.

Valencijoj paskelbtas 
visuotinis streikas

VALENCIJA, Ispanija, gr. 
9. — Arbitražui nepavykus iš
spręsti ginčų tarp darbininkų 
ir samdytojų, darbininkai čia 
paskelbė visuotinį 48 valandų 
protesto streiką. Del streiko, 
transportacija vietoj ir laivų 
judėjimas tapo sutrukdytas. 
Tarp streikininkų ir policijos 
įvyko susikirtimų, per kuriuos 
vienas darbininkas buvo už
muštas ir keli kiti sužeisti.

Kellogas atvyko į Oslo
OSLO, Norvegija, gruod. 9. 

— Frank B. Kellogg, buvęs 
Amerikos valstybės sekreto
rius, kuriam tapo pripažinta 
Nobelio dovana už nuopelnus 
pasaulio taikai, vakar atvyko 
į Oslo. Jam buvo surengtas iš
kilmingas priėmimas.

Vyskupo su teisėju 
byla New Yorke

Teisėjas Lindsey sumuštas ka
tedroje dėl bandymo atsaky
ti į piktus vyskupo puoli
mus

NEW YORKAS, gruod. 9.— 
Ateinantį penktadienį čia teis
me įvyks įdomi byla tarp epi- 
skopalų bažnyčios vyskupo 
Manningo ir teisėjo Ben B. 
Lindsey. Bylos priežastis to
kia:

Praeitą sekmadienį vyskupas 
Manning per pamokslą episko
patų St. John the Dėvi ne ka
tedroje piktai puolė teisėją 
Lindsey, “draugautinių vedybų“ 
(“companionate marriage“) pro
paguotoją, ir jo neseniai išlei
sta tuo klausimu knygą. Apie 
tą knygą vyskupas pasakė, kad 
ji esanti “pats purviniausiąs, 
klastingas ir bukliai parašytas 
propagandos veikalas, koks ka
da buvo išleistas palaistuvybei, 
svetmoteriavimui ir nevaldomam 
lyties gašlumo patenkinimui 
propaguoti.’’

Katedroje buvo ir pats tei
sėjas Lindsey. Jis atsistojo ir 
garsiai pareiškė:

“Vyskupe Manninge, tamsta 
neteisingai mane apkalbėjai, 
Jeigu šitie namai nėra teisin
gumo namai, tai jie nėra Die
vo namai. Teisingumo dėlei, 
prašau leisti man penkias mi
nutes atsakyti į tamstos ne
teisingus puolimus.“

Katedroje kilo triukšmas. 
Parapijiečiai urmu puolė teisė
ją mušti ir spardyti, rėkdami: 
VLaukah jį! Užmušti! Linčuo- 
ti!“

Katedroje pasirodė keletas 
detektyvų, kurie, prasimušę pro 
įsiutusią govėdą, paėmė teisė
ją Lindsey ir nugabeno į nuo
vadą. Jį apkaltintą dėl netvar
kos kėlimo. Ant rytojaus turė
jo Įvykti teismas, tačiau, Lind
sey advokatui reikalaujant, by
la atidėta į penktadieni. Liu
dininku turės stoti pats vy
skupas Manning.

Darrow užtaria teisėją 
Lindsey: turėjęs mo

ralės teisės
Clarence Darrow, garsus Chi- 

cagos advokatas, savo pareiš
kime spaudai sako, kad esą ga
lima ginčytis, ar teisėjas Lind
sey turėjęs legalė^ teisės rei
kalauti balso atsakyti į vysku
po Manningo priekaištus jo pa
ties bažnyčioje, bet moralės tei
sės jis tikrai turėjęs.

“Mano įsitikinimu,“ sako 
Darrow, “kiekvienas žmogus tu
ri teisės paaiškinti savo pažval- 
gas, visvien kada ir kur. Tei
sėjas Lindsey yra toks žmogus, 
kurio verta pasiklausyti bet kur. 
Savo darbui jis pašventė visą 
savo gyvenimą ir jo pažvalgos 
turi būti, ir yra, svarbios kiek
vienas, neišskiriant nei episko- 
palų, neišskiriant dagi paties 
vyskupo 'Manningo.

“Kiek aš suprantu teisėjo 
Lindsey mokymus, jis nori, kad 
visi žmonės gyventų laimingai, 
o tai, galų gale, yra svarbiau
sia. Aš netikiu, kad kunigai tu
ri kontroliuoti bet kieno min
tis. žmonės turi teisės savo pa- 
žvalgas laisvai pareikšti kiek
viena proga.

“Parapijiečių, šokusių mušti 
ir spardyti teisėją Lindsey, el
gesys parodo, kad toje krikš
čionių bažnyčioje tuo metu, ne
buvo nė vieno krikščionio... Įsi
vaizduokite Jėzų Kristų ką nors 
panašaus danfntj!”

Lietuvos Naujienos
Pasienio policijos punk
to viršininkas nušovė 
moterį ir pats persišovė

KAUNAS. — Lapkričio 11 d- 
apie 3:20 vai. ryto Draverno- 
je, netoli Priekulės, -vachmistro 
Klastausko bute Įvyko trage
dija, kurios aukomis liko Pa
gėgių muitinės valdininko žmo
na p. Stupurienė ir Pasienio po
licija IlI-čio rajono sargybos 
punkto viršininkas Stondys 
Vladas.

Tragedijos priežasty, Ston-

Bombos sprogimas už
mušė filipinieti, tris 

kitus sužalojo
1MPERIAL, Cal., gruod. 9. 

— Praeitą naktį čia į vieną dar
žinę, įtaisytą filipiniečių darbi
ninkams miegoti, buvo įmesta 
bomba, kuri, sprogus, vieną fi
lipinietį užmušė, o tris kitus 
pavojingai sužalojo. Daržinėj 
tuo metu miegojo apie šešias
dešimt filipiniečių.

Tarp filipiniečių ir baltųjų 
čia jau seniai pasireiškia nesi- 
kentimai ir jau nekartą buvo 
ekscesų. Baltieji ypačiai neken
čia filipiniečių dėlto, kad jie 
draugauja su baltomis mergi
nomis.

Hooverio įsakymu šie- 
met neįsileista j Tmeri- 
ką 135,000 imigrantų
WASHlNGTObĮAS, gruod. 9 

— Kongreso imigracijos komi
sijos posėdy buvo pranešta, kad 
prezidento Hooverio adminis
tracijos Įsąkymu šiemet iki bir
želio mėnesio galo Amerikos 
konsulai Europoje atsisakė duo
ti vizas 135 tūkstančiams imi
grantų, kurie, einant kvotų į- 
statymu, butų galėję atvykti į 
Jungtines Valstybes.

Washingtono vyriausybės į- 
sakymu, konsulai nedavė vizų 
visiems tokiems imigrantams, 
kurie, dėl nedarbo Amerikoje, 
galėję būti čia “publię charge“.

■■ .... —
Nori įstatymu užginti 

rūkyt farmose
BOSTON, Mass., gruod. 9.— 

American Farm Bureau. fede
racijos suvažiavime čia tapo 
pasiūlyta rezoliucija prašyti, 
kad Juhgtinių Valstybių kon
gresas išleistų Įstatymą, kuriuo 
butų visame krašte užginta rū
kyti farmose pypkes, cigaretus 
ar cigarus.

Rezoliuciją pasiūlė New Mex- 
ico’s delegatas, motyvuodamas 
tuo, kad rūkymas didinąs gais
rų pavojų, gadinąs pieną ir 
gaišinąs darbininkus.

r-:

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te
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dys su p. Stupuriene buvo už
vedę flirtą ir slapta susiraši
nėdavo, viena nuo savo vyro, 
o antras — nuo savo sužadė
tinės p-lės S. (tarnaujančios 
Klai|>ėdos krašte), su kuria Ka
lėdoms buvo ruošiamos vestu
vės. Apie tai sužinojusi p. Stu
purienė.

Lapkričio mėn. 9 d. p. Stu
purienė atvyko pas brolį Klas- 
tauską į Draverną, kame turė
jo progos ir su Stondžiu susi
tikti.

Svečiuose įvykęs pasikalbėji
mas, kuris naktį 11. XI apie 
3 vai. Klastauskas ir sesuo Stu- 
puriehė rengėsi gulti. Bet stai
ga pasigirdo i duris stiprus bil
desys. Stupurienė nuėjo atra- 
kyti durų. Duryse pasirodė p. 
Stondys su parabelium ranko
je. Nei žodžio neprataręs, pa
leido tris šuvius j p. Stupurie- 
nę, kuriai du guviai perėjo per 
kairiąją'ranką virš alkūnės ir 
nukirto kaulą, o tretysis per 
dešiniosios rankos delną. Ket
virtuoju šūviu Stondys pats 
save sunkiai susižeidė peršau
damas kiaurai galvą žemiau de
šiniosios akies.

Išgirdęs šuvius, Klastauskas 
puolė iš gretimo kambario, bet 
jau rado dvi išvirtusias, aima
nuojančias ir kraujais apteku
sias asmenybes. Sužeistieji pa
siųsti miesto ligoninėn.

Stondys silpnas, vargu bepa- 
gys. Stupurienė bijo, kad ne
nuplautų rankos.

Stondys gimęs 1903 m. Uk
mergės ap. Šešuolių vaisė., Dva- 
rniunų km. buvęs blaivus ir pa
reigas attikdavęs sąžiningai.

Artisto J. Babravičiaus 
koncertas

KAUNAS. — šaulių namuo
se “Aukuro” draugija surengė 
tik ką sugrįžusio iš Amerikos 
dainininko .Juozo Babravičiaus 
koncertą. Į jį buvo atsilankę 
gana didelis lietuvių būrys. Dai
nininkui buvo įteikta daug gė
lių. Koncertui pasibaigus, “Vik
torijos“ viešbučio salėj buvo 
surengta vakarienė, kurioj,’ be 
Babravičiaus dalyvavo apie 30 
asmenų.

Klaipėdoj įsisteigė nau
ja kultūrinė draugija 

kuri pasivadino “Vytauto D. 
draugija“. Jos tikslas — patar
nauti visoms miesto ir provin
cijos visuomenės organizaci
joms gerai išlavintomis ir or
ganizuotomis tautinio meno pa

ti ėgomis. Draugija turi savo 
chorą, vaidybos ir plastikos sek
cijas.
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Medicinos Erškėčiu Takas
Rašo Dr. A. J. Karalius

(Pabaiga)
čiepai, chloroformą, eteras

Aštuonioliktam šimtmety 
teologai bandė sustabdyti čiepų 
vartojimą, švento rašto keliose 
vietose .pasakyta, kad Dievas 
baudžia žmones už nuodėmes, 
reiškia jei rauplės tūkstančius 
marina, tai už pačių kaltybę, 
šitais ir panašiais argumentais 
apsiginklavę kunigai ilgai kovo
jo su čiepais visuose kraštuose, 
bet kovą pralaimėjo.

1847 m. škotų jaunas dakta
ras Simpson pradėjo migdinti 
moteris laike gimdymo, kad jos 
skausmų nejaustų. Tuojaus iš 
visų sakyklų pasipylė smarkus 
protestai. Esą Dievas sutvėrė 
moterį, kad jinai skausmus 
kentėtų ir t.t. Jaunam dakta
rui pasidarė karšta, bet jisai 
tuojaus teologus pradėjo jų pa
čių ginklu vanoti. Jisai sura
do biblijoj, kad Dievas užmig
dė Adomą ir šonkaulį išlupo? Ir| 
galų gale teologai pasidavė.

Galų gale medicinos kelias 
nuvalytas

Teologai dar ilgai spyrėsi 
proto ligų srity vis kartodami 
savo velnių teorijas, bet medi
cina čionais ir-gi priežastis su
rado. Išnyko velnių apsėdimai. 
Bakteriologija davė progos sau
goti žmones nuo ligų ir naujų 
vaistų padaryti. Išnyko ekzor- 
tai, .maldos pasiliko bažnyčioj, 
ne ligoninėse. Ir medicina pra
dėjo eiti savuoju keliu.

Epidemijos
istorija 

arba
Visų kraštų 

apie epidemijas 
Užeidavo kokia

kalba 
marus.

nors limpama 
liga ir tūkstančius numarinda
vo. Visur žmonės dievus kal
tindavo—Grekijoj, Romoj, Ju
dėjoj ir kt. Biblijoj galite ras
ti aiškių aprašymų apie * tai, 
kaip žydų dievas Jehova izraeli
tus ligomis bausdavo. Visur 
vyravo teorija, kad dievai arba 
velniai epidemijas užsiunčia. Ir 
krikščionybę šitą teoriją pri
ėmė be pataisymo: bažnyčios 
tėvai aiškiai sakydavo, kad 
epidemijos arba marai tai Die
vo rykštė už nuodėmės. Dar 
daugiau. Visi šventieji viso
kiais budais kūną vargindavo ir 
niekindavo: jie gyvendavo pur
ve ir kitiems tai patardavo... 
(Pasiskaitykite šventųjų gyve
nimus ir vienuolių gyvenimus), 
šimtmečių šimtmečius niekas 
niekur švarumo nežiūrėjo, ir deį 
to įvairios ligos tūkstančius 
marindavo. Visokios rųšies 
šventi vyrai net viešai raginda
vo purvinai gyventi ir melstis, 
o turtus bažnyčiai atiduoti. Ne 
bo reikalo, sako White, po di
džiajam marui Europoje bažny
čia Įsigijo didelių dalį visų tur
tų, o vienas žymiausių bažny
čios daktarų pasakė, kad “ma
rai tai Dievo tarnų rugiapiu- 
tė”.

Kaip senovės stabmeldžiai di-* 
deliuose būriuose susirinkę au
komis ir maldomis prašydavo 
savų dievų ir dievukų sustabdy
ti marą, taip net 1680 m. Ro
mos bažnyčia surado, kad šven
tas Sebastianas supyko ir už
leido marą. Tuojaus pradėta 
rinkti aukos šventąjam pamink
lą pastatyti, jisai, šakuma, 
nusileidęs ir marą sustabdęs.

Jau sakiau, kad velnius kri
kščionys mėgdavo apkaltinti: 
marus gamina velniai. Romoje 
1522 m. taip ir nusitarta. Su
sirinko minia žmonių Į Kolizeu- 
mą senovės dievų arba, anot šv. 
Pauliaus velnių, pasigailėjimo 
prašyti, juos papirkti. Atsive
dė jautį gėlėmis apkaišytą ir 
sudegino, bet maras nesimaži- 
no. Tuomet bažnyčios autori
tetai surengė procesijas tikslu 
atsiprašyti Viešpaties už ban
dymą velnius papirkti...

žydai truputį daugiaus šva
rumo žiurėjo ir dažnai išveng-

vandenį virintą vartot ir.chole
ra pradėjo nykti.

Ir visuose kraštuose teologų 
pastangos' procesijomis ir mal
domis epidemijas stabdyti nu
ėjo niekais. Jų pastangos, tie
sa, ilgus šimtmečius žmones 
tamsybėje laikė, bet galų gale 
higienos mokslas parodė tik 
tuosius faktus, ir žmones per
sitikrino. Kartu pasikeitė ir 
teologija, pasikeitė ir krikščio
nybė. Musų laikuose jau teo
logai nedrįsta skelbti savo tuks-> 
tančius metų vyravusių nesą
monių. Nyksta velniai, pekla 
ir' Kilos nesąmonės. Mokslas 
privertė krikščionybę sužmonė- 
ti, pasikeisti ir prie modernaus 
gyvenimo taikintis.

White šiuo reikalu pastebi 
štai ką:

“Musų dienų mokslas kuria 
geresnę ateitį žmonijai. Išmin
tingas gydytojas ir pasišventęs' 
kunigas dabar kartu darbuoja
si. Velnias išmesta iš ligoni
nių, reikia tikėtis, kad jisai 
greitu laiku bus išmestas iš 
vienuolynų ir iš kitų vietų net 
tamsiausiuose krikščionių kraš
tuose’’. ’ '

davo didelių marų, čionais teo
logai šitaip sugalvojo: esą vel
nins žydus saugoja, o krikščio
nis marina—už tai reikėtų žy
dus piauti, o Viešpaties prašy
ti velnią suvaldyti... Ir laike 
juodojo maro vienoj Bavarijoj 
išplauta 12 tūkstančių žydų. 
Papa Klementas VI viešai pa
skelbė, kad nereikia žudynių, o 
vienok 1527 m. Pavijos gyven
tojai, marui atėjus, atsikreipė 
Į šventą Bernardiną su šitokia 
propozicija: sustabdyk marą, o 
mes visus žydus išguisime. Tur 
būt jie susitaikė, nes žydus iš
vijo, žinoma, tinkamai apdau
žę.

baskui raganos. Iš stabmel
džių krikščionys paėmė teoriją, 
kad raganos ir-gi gali paga
minti visokių nelaimių ir ligų, 
o papa Innocentas VIII savo bu- 
la “Summis Desiderantes” 1484 
m. iš šv. Petro sosto visai baž
nyčiai aiškiai pasakė, kad ra
ganos yra priežastis ligų... Ir 
šita teorija ilgus amžius žmo
niją kamavo... / Neklaidingojo 
papos dekretas apie raganas pa
liejo upelius kraujo: visuose 
kraštuose nukankinta ir išžudy
ta tūkstančiai vadinamų raga
nų... Apie tai butų galima di
delė knyga parašyti...

Septynioliktam šimtmety Eu
ropos kraštuose atsirado, taip 
sakant, noras šituos teologų 
plepalus kuoryškiausia atvaiz
duoti. Napoleono dailės galeri
joj pasiliko vienas paveikslas, 
pieštas' laike maro 1656 m. Ant 
didelės drobės parodyta teologų 
teorija apie marus. Užpakaly 
maro apimtas miestas; prieky 
žmonės prašo pagalbos; miesto 
valdžia poteriauja vienuoliams 
kartužiečiams; vienuoliai pote
riauja šventiems Martinui, 
Brunui ir Januarijul; tie trys 
šventieji poteriauja Dievo Mo
tinai; Dievo Motina poteriauja 
Kristui; Kristus poteriauja Vi- 
sag? bučiam. Kitas paveikslas 

^vaizduoja žmones' plaunant 
žydus ir eretikus, kunigams 
vadovaujant. O tuo pačiu laiku 
žmonės aukaūja bažnyčiai, gy
vena purve ir tūkstančiais 
miršta...

1856 m. Vhite buvo Neapoly 
ir mate kaip žmonės prašosi 
švento Januarijaus ligas paša
linti. Katedra prisikimšo įvai
rių luomų žmonėmis. Kunigas 
atsinešė Januarijaus relikvijas 
ir iš sienos išėmė dvi bonkn 
tęs su raudonu skystimu, pu
siau sukietėjusiu. . Tai, esą, 
Januarijaus kraujas: jei šven- 
'asis paklausys žmonių, tai 
kraujas pasidarys skystas'. Pra
sidėjo mišios. Katedroje buvo 
basų giminių šventojo (jie taip 
save vadino). Kiek palaukus tie 
basieji pradėję šventąjam iš
mėtinėti: esą, jei tu neparody
si stebuklo, tai mes pasirinksi- 
r p Kitus šventuosius. O kuni
gas conkute^ pačiupinėja ir vėl 
paucda. Galų gale skystimas 
ištirpo. Sienoje oras šaltas, c 
katedroje šiltas— taiz juk ne 
sunku ištirpti, sako White. Vie
nok iau šiądien žmonės ir Nea
poly nepasitiki savam šventą
jam—jie ir tenai jau turi svei
katos departamentą, vartoja 
čiepus ir visokius vaistus.’ 1885 
m. Neapoly pradėta taisyti ka
nalizacija ir vanduo filtruoti. 
Kiek vėliaus, laike* choleros 
epidemijos, kardinolas San Fe- 
lice kartu su karalium Huru- 
bertu puikiai pasidarbavo kar
tu su medicinos daktarais. Ir 
šventas Januarijus jui kredito 
nebegavo. Karalius Humbertas 
lindo visur, kur žmonės sirgo, 
o papa Leonas XIII pasiliko Va
tikane... Ir ot žmones pradėjo 
galvot, ir stebuklais nepasiti- 
kėt. Italijoj aušra naujo gy- 
vennno išaušo. šventųjų re- 
likv ios šimtmečių šimtmečiais 
nepajėgė choleros sustabdyt, o 
medicina patarė gyventojams atgal, kuomet Žukaitis tapo

KORESPONDENCIJOS

Cleveland, Ohio
Maskviniiams nepasisekė

Ir vėl bolševikų pučiamas 
burbulas truko. Gruodžio 5 d. 
Įvyko Dr. V. Kudirkos Palai
pinės Draugystės susirinkimas, 
kur tarp kitų reikalų buvo ir 
naujos valdybos rinkimas. Nors 
maskvinių šioj draugijoj ne
daug tėra, tačiau jie ne tik 
patys eina tamsiu keliu, bet 
dar.ir kitus tuo pat keliu nori 
vesti. Tie draugučiai turėtų 
suprasti, jog musų draugystėj 
jie. nieko negali laimėti. •

Prieš draugystės susirinki
mų jie laikė savo kokosą, kur 
svarstė budus, kaip paimti or
ganizacijų i sayo,(nagiis. Tačiau 
iš visų tų slaptų mitingų nie
ko neišėjo. Užgriebti' draugys
tę jiems nepasisekė. Patartina 
tavorščiams daugiau savo nagų 
nebekišti, kad kartais jie jų ne
nudegtų.

Valdybon sekamiems metams 
tapo išrinkti šie asmenys'. Pir
mininku J. Jarus, pirm, pagel- 
bininku J. Kudirka, finansų 
sekr. V. Banionis, užrašų sek
retorium J. Šamas ir iždinin
ku J. Bindikas.—J. Jarus.

išrinktas organizatorium (o 
musų kuopoj paprastai organi
zatorius tvarko jaunimų), tą
syk jaunimas buvo gana stip
rus ir turėjo,virš $200.00 pini
gų. F. žukaitis, jaunimą va
dovaudamas, pradėjo jį skirs
tyti į tam tikras grupes. Ku
ris jam patiko, jis su tais' ta
rėsi visokiais reikalais, o ki
tus paliko užpakalyj ir tokiu 
buįlu dalis jaunuolių, kad ir 
pasiliko SLA. nariais, bet su
sirinkimų pradėjo nelankyti, 
TodeĮ pradžioj šių metų per 
kuopos susirinkimą buvo pakel
tas klausimas, kad reikia jau
nimą kitaip sutvarkyti, juo, la
biau, kad nuo jaunųjų jokio 
raporto kuopa negaudavo. D. 
Greičaitis su savo vienminčiais 
rėkė, kad rankas šalin nuo jau
nimo. Bet nuo to laiko pasiro
dė, kad jaunimas pusėtinai bi
lų kuopai pridarė, kurias rei
kės užmokėti. Kažin ar dabar 
D. Greičaitis su savo vienmin
čiais padės užmokėti tas bilas? 
Patsai organizatorius' nevaliojo 
nė jaunųjų skyriaus mitingų 
sušaukti ir da nepridavė kuo
pai beisbolo tymo siutus. Tai 
yra negerai ir negražu taip or
ganizatoriui elgtis. Kalbama, 
kad jei žukaičiui neleis kuopa 
jaunimų vadovauti, tai jiš savo 
beisbolo tymą organizuosiąs; 
žinoma, mes nepavydim žukai
čiui tos garbės,, bet mes' atei
nančiais metais jaunimų orga- 
nizuosim tinkamiau, o gal vi
sai atskirą jaunųjų kuopų su- 

. tversim.
SLA. Micliigaiio valstijos 

apskričio reikalu 
* ‘ V ■ *

Gerbiamieji SLA. kuopos vei
kėjai! Greitu laiku bus kuo
pų priešmetiniąi ir metiniai su
sirinkimai. Todėl SLA. kuopos 
tam tikslui išrinkta komisija 
prašo jūsų pakelti savo kuopų 
susirinkimuose klausimą apie 
suorganizavimą Michigan vals
tijoj SLA. apskričio. Aš nema
nau, kad rasis nors viena kuo; 
pa, kuri šiam darbui pasiprie
šintų, nes' turėdami savo ap
skriti, mes galėsim geriau pra
plėsti savo veikimų. O ypatin
gai jaunuolių organizavimą. 
Priegtam patys turėsim geres
nės progos susipažinti vienas 
su kitu. Kadangi šitas darbas 
ims' pusėtinai laiko, todėl ger
biamų darbuotojų meldžiu ilgai 
nelaukti ir pradėti rengtis. 
Greitai priduokite savo adresus, 
kad

buvo nusistebėjimas’, kai pini
ginėj rado korčiukę su savo ge
ro pažįstamo pavarde ir adre
su. Iš pradžių fermeris norė
jo šaukti policijų. Bet kai su
rado piniginėj apie vienuoliką 
šimtu dolerių, tai nutarė savo 
pažįstamą palikti ramybėj.

Kadangi viso vištų buvo pa
vogta tik 50, o pinigų palikta 
apie vienuoliką šimtų, tai fer
meriui, . reikia manyti, nuosto
lių nepasidarė.—Kenoshietis.

Hammond, Ind
Bedarbė

ir
Nors

Kaip visoj šalyj, taip 
siaučia nedarbas, 
daug metų gyvenu šioj kolo
nijoj, bet tokių sunkių laikų 
dar niekuomet neteko pergy
venti. Nedarbui galo nesima
to. Kiekvienų dienų vis dau
giau ir daugiau darbininkų at
leidžia. Kai kurios dirbtuvei 
jau seniai užsidarė, ir nežinia, 
kada ten darbai vėl pradės eiti. 
Metablain kompanija jau ketu- 
ir menesiai kaip paleido darbi
ninkus. New York Ratu lie
jykla neva dirba. Bet ten dir
ba vos keli darbininkai. Stand
ard vagonų dirbtuvė jau trys 
mėnesiai kaip uždaryta. Ten 
dirbdavo apie dvylika tūkstan
čių žmonių. Daug ir kitų dirbi 
tuvių užsidarę.

Bedarbių tarpe yra nemažai 
ir ’ietuvių. Man asmeniškai 
yra žinomos 22 šeimynos, ku
rios atsidūrė bedarbių eilėse. 
Su ‘pavieniais viso susidaro 
78 asmens. Kelios lietuvių šei
mynos tiesiog atsidūrė kritin- 
goj padėtyj. Kai kurios jų net 
gauna pašalpą iš salveišių. Vie
nas kitas ir pavienių be pašal
pos negali apsieiti. Kai ku-. 
riems atvežė ir anglių po 1,000 
svarų.
' Tokioms aplinkybėms susi
dėjus patarčiau lietuviams į šį 
miestą nevažiuoti darbo ieško
ti.—Vietinis.

f

v • čia 
jau

sirašč “Naujienas” metams. 
Vadinasi, “Naujienų” seimo di
dėja.

Po visų vaišių ir linksmų pa
sikalbėjimui mes vėlai,—tiksliau 
sakant, anksti rytą,—ištraukė
me namo.

» » KI
Darbai musų mieste ritasi 

visai pamažu. Sunku ir ant 
duonos užsidirbti. Daugelis dar
bininkų neturi nei pinigų, nei 
darbo. Jų padėtis visai sunki.

Reikia- pasakyti, kad geriau
siai dirba Maskvos tavorščiai. 
Sū jais' visa bėda yra ta, kad 
jie ne tik verčia savo aveles 
dirbti, bet dar ir jų kišenes iš
kraustė.

Dabartiniu laiku maskviniai 
labiausiai yra susirūpinę dėl 
savo steigiamo “susivienijimo”. 
Jie bėginėja po stubas ir kal
bina žmones prie jo prisidėti. 
Tuo tarpu jokio susivienijimo 
jie neturi. Dar klausimas, ar 
jiems kada nors pasiseks tų 
“proletarišką” susivienijimą su
organizuoti. O jei ir pasiseks, 
tai tas susivtenijimas bus tik
rų fanatikų “s'ojuzas”.

—Vandupė.

laivų iškrovimo. Kokiu tai bu- 
du pasiliuosavo dėžė ir užkrito 
jam ant kojos. Jo koja tapo 
sulaužyta.

Brazauskas tame darbe išdir
bo vos dvi dienas. Su juo ta 
nelaimė atsitiko antroj darbo 
dienoj.

Aš tikrai nežinau, ar Bra
zauskas turi Kanadoj giminių 
bei pažįstamų, ar ne. Jei tokie 
giminės bei draugai yra, tai jie 
privalėtų nelaimės ištiktam 
Brazauskui kokių nors paramų 
suteikti.—J. Stančauska^.

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninei.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių ir 
mokslinis gydymas. Dr. Schyman atvežtas 
iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, be ligo
ninės. Nelaukite deginančių skausmų ir 
kitokių pavojų. Lengvus išmokėjimai. 
Bandomasis gydymas ar egzaminacija dy
kai iki 8 v. v., nedėliomis iki 2 vai. po 
piet. Rašykite dėl nemokamo 5 dienų gy
dymo namie. Pilė Dept., S-M-S Health 
Institute, 1869 N. Daine n Avė., Chicago

i

Detroit, Midi
Visokios naujanybes

Grand Rapids, Midi
Iš SLA. 60 kuopos veikimo

guli lovoj ir 
Tačiau jau

jvyko SLA.

Susižeidė draugas J. Smilgius 
SLA. 60 kuopos finansų rašti
ninkas. Jis nukrito laiptais j 
skiepą ir labai galvą susimušė, 
taip kad dabar 
daktaras jį lanko, 
jaučiasi geriau.

Lapkričio 29 d.
30 kp. metinė vakarienė. Jų su
rengė vienų moterų komitetas. 
Vakariene buvo gera ir žmonių 
susirinko daug. Reikia atiduo
ti kreditas musų gabioms mo
terims u/ tokį pasidarbavimą.

“Tėvynės” nelabai aiškus 
pranešimas apie finansų komi
sijos raportą kas link $25,000 
paskolos Užunari u i-Devein i u i 
sukėlė nariuose neramumų. Da
bar kur tik klausai, tai tik ir 
kalba apie viršminūtų paskolą. 
Vieni kaltina Pildomąją Tary
bų, kiti tiesiai sako, kad' reikia 
šaukti nepaprastą seimą. Bet 
mes galim kalbėti, kaip mes no
rim, o vis tiek turbut nariai 
turės tarti paskutinį žodi šia
me reikale ir parodyt, kas iš 
tikrųjų yra tas paskolos kalti
ninkas. Šiandie eina nuolati
niai ginčai tarp narių, kas lą* 
bai kenkia organizacijai ir pul- 
do paskutinj pasitikėjimų Pil
domų jai Tarybai.

Antras ir gana svarbus daly
kas,—tai sutvarkymas SLA. 60 
kuopos jaunuolių.% Pora metų

Toronto, Kanada

PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis reikalavimas siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 į savaitę. tjl
Lengvas, malonus dar- jŽą
bas. Mes galime prt- \
rengti operatorkos M
tai į trumpą laiką. 
Dienomis ar vakarais. 
Maža kaina. 

MASTER SEWING MACHINE
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St.. lOth floor

Susižeidė lietuvis
Gruodžio 4 d. Petrų Brazaus

kų ištiko nelaimė. Jis' dirbo prie Garsinkitės “N-nose”

Pasinaudokit šia
Nepaprasta Proga!

ŠIS pastebėtinas Dviejų Ka- 
rų Garažas pabudavotas su- 

—■į' ^^lig jūsų užsakymo iš geriau- 
šio materiolo ir geriausių

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Mokėkite po truputį kiekvieną mėnesį jūsų pačių 

sąlygomis.

galėtumėm susirašinėti.
S. Naudžius, 

1574.Davis Avė.,
Grand Rapids, Mich.

Kenosha, Wis.
Brangios vištos

Gruodžio 2 d. netoli nuo mu- 
miesto įvyko labai įdomus 

atsitikimas. Atsikėlęs ryto me
tų farmeris F. S. nuėjo savo 
vištų apžiūrėti. Įėjęs į višti- 
ninkų, jis pamatė, kad visos jo 
vištos pavogtos'. Tada jis pra
dėjo žiūrinėti, kokiu budu va
gis galėjo įsigauti į vidų, nes 
durys buvo užrakintos. Bevai
kščiodamas aplink vištinihką, 
jis pastebėjo, kad langas buvo 
atidarytas. Farmeriui pasida
rė aišku, jog vištos tapo »išvog
tos per langą.

Staiga farmerio akį patraukė 
piniginė, kuri gulėjo netoli nuo 
lango. Farmeris paėmė ją ir 
pradėjo egzaminuoti. Ir koks jo

SŲ

valstijos dalį, 
apie 500 mylių 
Kartu su juo 
kiti sportinin-

Ponas Maiga, stambus vietos 
biznierius, labai mėgsta me
džioklę. Jis kiekvieną žiemą 
važiuoja šaudyti elnių. Išvažia
vęs buvo jis ir dabar j šiauri
nę Michigan 
kuri randasi 
nuo Detroito, 
važiavo ir keli
kai. Būtent, graborius K. Ste- 
ponauskas, Kazys S|eponaus- 
kas (graboriaus pusbrolis) ir 
J. Affold. Pernai jiems sekė
si geriau medžioti, nes parsive
žė du ožiu, šiemet tik vieną.

Mat, kai užeina bedarbė, tai 
visiems yra vargas. Ji paliečia 
ne tik žmones, bet ir žvėrelius. 
Vasara buvo labai sausa ir iš
degino žolę. O tai reiškia, kad 
žvčTims mažai maisto 
Todėl jie turi kraustyti 
nos vietos į kitą. 

» W
Lapkričio 29 d. ponai 

čiai turėjo surengę
draugišką parę. Susirinko gra
žus būrelis naujieniečių, kurie 
puikiai praleido laiką.

Ponai Keblaičiai yra labai 
svetingi žmonės. Kada tik pas 
juos neapsilankai, ■ 
jie maloniai priima,
čioms dar p-ni Keblaitiertė už- 
■■y,. I » |>W i I, ■ ■■yi I—..................  , »

beliko, 
iš vje-

Keblai- 
šaunią

visuomet 
Magary-

MM

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

TIKTAI Už / I

$110
Ateikite, t ele f anuokite, 

prisiųskite kuponą.
ar

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

CHICAGO, ILL.

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

atsilankytų pas
Vardas ...........
Adresas ...........

I
Telefonas ......

Aš noriu žinoti apie Gardžius

Mes taipgi pardavinėjame lumberj ant išmokėjimo.

Chicago Home 
Improvement and 

Lumber Co.
2301-2329 So. Crawford Avė.

Telefonas ROCKWELL 0023-4

MARGUTIS ‘KALĖDŲ DOVANAS’ DUODA
TIK IKI NAUJŲ METŲ

SVARBU CHICAGOS LIETUVIAMS, o taip pat 
jaus pasinaudokite patys ir draugus apdovanokite, 
gu jus pasiųsite savo giminėms Lietuvon.

KĄ DUODA MARGUTIS?
1. KAS MĖNESĮ SULAUKSITE į savo namus 
notnis, juokais, kvailosofijoms ir visokiais burtais, 
ziškas” muzikos žurnalas. Metams kainuoja $1.50. Red.’-leidėjas A." Va
nagaitis.

2. PIRMUTINĖ LIETUVIŲ KALBOJE daktariška knyga su receptais 
ir patarimais kaip gydytis nuo visokių ligų. 1’4 knygą paraše visiems ži
nomas savo raštais apie sveikatą, Dr. A. J. Karalius. Knyga apie 200 pus
lapių. Jos vardas “Namų Daktaias.“ Kaina $2.00. Kitose kalbose tokia 
knyga yra. bet lietuvių kalboje, tai pirmutine. Ją savo lėšomis išleido 
"Margutis.”

PASINAUDOKI!F TA PROGA NI A I ĮDĖLIODAMI

ir kitų kolonijų. Tuo- 
Bus graži dovana jei-

“MARGUTI" su dąi- 
“Margutis” yra “džia-

3. GAUSITE "MARGUČIO KALENDORIŲ” 1911 m. 100 puslapių 
didumo su daugybe adresų visokių biznio įstaigų ir pilną sąrasą Am. Liet. 
Daktarų. Rasite "plementą”, burtus, sapnus, meilės receptus, dainas su 
gaidomis ir dar kai ką. Kalendorius didelis ir gražus savo "marga' po- 
piera. Kaina $1,00.
4. DAINUOSITE KIEK NORĖSITE iš “Margučio Dainos“. Puikių dai
nų rinkinys, kuriame telpa 34 visokio turinio Vanagaičio damos. Kai. $J.
5. UŽ $2.00 ĮVAIRIŲ KNYGŲ iŠ “Margučio Knygyno“, jeigu patys 
ateisite pasiimti. Siunčiant per paštą reikes prisiųsti štampų už 20c, Mu
zikai ir dainininkai galės gauti gaidų.

Margutis kviena visus pasinaudoti tuo nupiginimu atnaujinant pre
numeratą ant toliau, arba naujai užsirašant Margutį. Kreipkitės telefonu: 

GROVEHILL 2242. ar užeikite į ofisą:
2437 W. 69th St., Chicago, III.
Atsineškite arba pasiųskite per laišką tik TRIS DOLERIUS

LAIKO, NLS 1 A1KAS GRU I IŠSIBAIGS
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Pėdos susimaišė

Kazys

Palangos Jūreiviai Rožių Žemė

Marjona

TAURINIO KLIUBO
Nusi

MIDLANDLietuvos Pašto ir keleivių patarnavimas

NATIONAL BANK
Archer Avė., prie Sacramento

Turtas $2,150,000

>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!

$1.00 Kliubas moka
$5.00 Kliubas moka

$10.00 Kliubas moka

$50.75
$253.00
$507.50

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

UVf

539
54 O

JI 3D3fO 
™IO Ąll’H

jau išsibaigę, 
darbininkai su
laikys. Niekas 

susilauks tokius telefonui. Taip 
ką pašaukti ką

Ir, dėl priva- 
pagelbiniu

520
i

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS

Tūkstančiai laimingų taupintojų da 
bar atsiima Kalėdinio Kliubo Taupi 
mus' šiame stipriame banke 
pręskite kad kitais metais ir jus bu
site tarpe šių laimingųjų. Kalėdi
nius Kliubus galima pradėti su 50c 
ir net iki $20.00.

"G ......... IIIA
sofįSjniįtiįĮj sauipąivyj

Golden 
kad 
buvo 
Buk

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Šis prieangis yra 
dalis patogaus, 
moderninio namo

Šie laiškai yra atėję iš Europos. 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausi ji paštų (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobe j nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERJ, kaip 
kad šiame surašė pažymėta. Miškus

j b ui į n n 8 Į d § j h a j u q

SBUinXo)BJ JĮ HUUiniBAįįJ 
— — įšauki sftjĮjnj

Jus rasite nuoširdų draugingumų 
šiame banke

Prisidėkite Prie Musų

1931 KALĖDINIO

sirengimas, suristas su didelė
mis išlaidomis, o reikia vaidin 
ti prieš kelis šimtus susirinku 
sios publikos, gal būt kad be 
darbės laikai atsiliepia ir žy 
miai sulaiko xžmones lankytis 
vakarus

Užsisakykit Vietas Dabar!
Laivų Išplaukimai iš Netv Yorko

5.5. DROTTNINGHOLM Gruodž. 27
M. L. GR1PSHOLM .... Sausio 17
5.5. DROTTMINGHOLM Sausio 31

Ų AMERIKOS 
r UNIJA

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

Miliaus- 
19th SI. 

korespondenci- 
Vakarienę su Gry
bui, i ištik rujų taip, 
Grybu buvome pas 

Andriukaitį, kurs 
kaip vy- 

prie Cool- 
priklauso prie

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdic nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

i. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki 1 
Subatomis valandos prailginamos nuo 
iki 8 p. m.

: j| j o. A m G M

SBUIĮABUJBĮBJ SnUOĮBĮ^
OJSĮBftl 0J30 JBUpOUBf)

uažteųuodojj bia SBuųjpisisns sepojg
VaadIVTH jad

mpH sojnf soAiųari nipjuiuaiA reąųij,
Vaujlsh t swraoni?vA

Dviejų veiksmų operetė, ku
ria suvaidino Vaidilų Vyrų 
choras, vadovaujant s muzikui 
p. Juozui Sauriui, 7 d. gruodžio 
Lietuvių Auditorijoj. Veikslų 
iš svetimos kalbos vertė ir tiks
liai pritaikė lietuvių scenai p. 
Juozas Sau ris.

Vaidelis tarsi tikrai dedasi 
Palangos krašte ir Lietuvos pi
liečiai bei jūreiviai kovoja su 
jūrių plėšikais. Jūrių plėšikas 
pasidaro gana gudrus, persiren
gia į panelės drabužius ir pa
mylėjęs jūreivių kapitono pa- 
gelbininką išgauna nuo jo gink
lus ir padaro daug baimės jū
reiviams ir krašto piliečiams. 
Vaidinant šis visas vaizdelis vi
sur išpintas gražiomis daino
mis ir gražia muzika. Vienur 
gieda vaidylos solo, kitur cho
ras palydint orkestrai. Taip, 
kad publikai klausant, darosi 
žingeidi!, linksma ir juokinga.

pRIEANGIS yra patogi vieta pagelbiniam
daug kartų jus ar jūsų svečiai nori 

tik įėję ar prieš pat išeinant iš jūsų namų, 
tiškumo telefonuojant, jus galite tai turėti 
telefonu tik už žingsnio nuo jūsų seklyčios, bet užtektinai 
toli, kad kiti negalėtų girdėti jūsų pasikalbėjimo. Kai
nuoja gi tai mažai. Pašaukite musų Biznio Ofisą.

Man jau kelintų kartų ten
ka girdėti kalbant Pakaušį apie 
įstatymus, kuris jokio suprati
mo neturi apie įstatymus. Vie
nas tik senas protokolų sekre
torius paliko, kiti nauji išrink
ti. Bet nė vienas bolševikas 
negavo vietos valdyboje. Nors 
paskutinėje dienoje prieš susi
rinkimų, bolševikai agitavo ga- 
zietoje, už komunistų valdybų, 
bet tas jų noras’ neišsipildė. Kas 
gali pakęsti bolševikus valdy
boje, kurie. įnėję daugiau truk
dytų susirinkimus. Kuomet ne 
jų pažiūrų žmonės yra valdy
boje, komunistai visaip trukdo 
susirinkimus, o paskui kalčių 
meta ant valdybos.

Kaip teko nugirsti Pakaušiui 
brangiai kainavo kandidatavi
mas j pirmininkus. Jis buk 
daug laiko sugaišęs lankyda
masi į susirinkimus. Jeigu bu.- 
tų nesilankęs, butų galėjęs dau
giau parašyti šmeižtų gazieto- 
je apie 
Teisybė 
šmeižtų 
Kliubų.
tas Pakaušis 
sarų 
tas Pakaušis 
rais

Informacijos ir iliustruotas cirkulio- 
ris su žemlapiu lietuvių kalboj, gau
namas kreipiantis pas savo agentą 
arba i ■,

paštas laiko tani tikra laika, o pas 
Rui sunaikina.

501 Ballrusaicius Vladui
503 Bartkiene Marei joną
509 Fabiojias Stanley
510 F'rancųkievvicz Albin 

Gjirlic Stipau 
Kirdulienę Kar 
Niedvaras L 
Norkus Sophie 
Paulbinskaitci P 
Pickus W 
Pipiras 
Povilonis A 
Shvihla Joseph 
Shlickis A 
Šeštokiene Kutrina 
Silvestras Patrpkas 
Tamošauskui Ignac 
Wojtkiewicz G

Klaidos žmonės dar 
nėra apleidę ir jų atsi- 
negalima, už tad dęj 

mažai kas yra kaltina

ntis neprošali pasakyti, kad 
p. J. Sauris moka parinkti dėl 
lietuvių tinkamus veikalus, mo
ka juos sulietuvinti ir moka 
tiksliai prirengti scenai. Tai 
sunkus darbas ir ne bile kas 
tatai gali atlikti, ir aš manau, 
kad čia komplimentai bus ne
reikalingi; kas pažįsta nors 
kiek mena ir scenų, tas mokės 
įvertinti p. J. Saurio darbuotę.

Žinau, kad scenos mėgėjai 
ir-gi laukia, kad koresponden
tai apie juos šį-tų parašytų ir 
pasakytų ar jie gerai ar blogai 
vaidino, 
tas nėra

bus. Aš patarčiau Pakaušiui 
neklausyti komisarų pasalių, 
kaip laimėti rinkimus; komisa
rai toli gyvendami mažiau žino 
apie tokius dalykus, negu pa
prasti nariai. Aš senas narys 
patariu Pakaušiui, pirma pasi
imti už maršalka. bent porų 
metų, kuomet būdamas maršal
ka apsipažins! su nariais, tada 
bus lengva laimėti pirmininko 
/Vieta.

Vienas ligonis yr'a. Išrinkta 
Visokios komisijos. Nutarta 
nupirkti radio. Seniai pagei
davo jaunuoliai radio kliubo 
rūme. Nors ir šį kartų buvo pa
sipriešinimų, bet laimėta. Bus 
nupirkta radio. Geras dalykas 
tupėti radio. Kliubiečiai galės, 
girdėti koncertus per radio iš 
visų dalių miesto.

Kai blogi laikai, Kliubas at
einantį metų turės mažiau pa
rengimų. Mun rodos, bus jo 
keturi parengimai, tris parengi
mus sumažino. Tas žinoma ir 
gerai, kartais ir keturiais pa
rengimais galima tiek pat už
dirbti. Kliubas maskarado ba
lių atšaukė, neberengs. Boos- 
terių vakariene davė geras* pa
sekmes. Matyt, yra daug rė
mėjų boosterių. Bolševikai, 
kurie daug kalba susirinkimuo
se, nurodo kitiems kaip turėtų 
tvarkyti kliubų, bet nė vienas 
nesilanko j sporto parengimus. 
Tokius niekas ir nenori, kad 
valdyboje butų. Kiek bolševi
kai nesistengs su savo neva 
propaganda, aš nemanau, kad 
bolševikams pasiseks kada nors 
gauti vietą valdyboje.

šiuo laiku yra bedarbių. 
Apielinkėje dirbtuves menkai 
dirba. Darbininkai netekę dar
bo kai kurie jau susirūpinę, 
kad negali gauti darbo, o pini
gai nekuriems 
žodžiu sakant, 
šilaukč blogus* 
nesitikėjo, kad 
laikus. Pullmano pasažierinių 
vagonų dirbtuvėje dar neseniai 
dirbo gerai. Lietuviai prie 
vieno darbo dirbdami vieni ki
tus lenktyniavo. Užunaris nors 
ir pataikavo bosams, dabar ir 
pats neteko darbo, vaikščioja 
be darbo gatvėmis kaip ir 
kiti darbininkai. Nežinau kaip 
gali jaustis darbininkai, maty
dami tokį tavorščių einat gat
ve. O jis persistato “progresy
viu” ir dar nori gauti draugi
joje pirmininko vietą.

Draugijos nariai turi pasi- 
saugoti tokių “progresyvių”, ba 
gali sudraskyti marškinius, 
kaip SLA. 139 kp. maršalkai.

buvo
Po rinkimų 

yra

Kadangi koresponden- 
tokia “dukauna asa- 

ba”, kad galėtų visuomet tiks
liai spręsti apie žmonių gerus 
ir blogus darbus, tad ir šiuomi 
turės būt tas nepasakyta. Pati 
publika yra geriausiu to viso 
Sprendėjų ir ji savo aplodis
mentais reiškė žymaus pasiten
kinimo, 
niekad 
kratyti 
klaidų 
mas.

Veikale dalyvavo sekanti sce
nos mėgėjai: Jūrių Plėšikas, J. 
Norkus; jūreiviai: Pranaitis, 
kapitono pagelbininkas A. 
Zamb, šaulys— S. Jakubaitis, 
Petras V. Damber, Povilas J. 
Bartkus, Stasys S. Lapinskas; 
Kaimiečiai: Antanas F. Miko- 
laitis, Tadas A. Jokūbaitis, Gri
gas, V. Gedvilą, Mikas J. Gai
li imas, Jonas S. Stockus, Balt
rus J. Bernard. Choras susidė
jo apie iš 50 dainininkų ir savo 
dainavimu kuteno esančios pub
likos ūpą. Orkestrą buvo per 
maža ir už tad ji savo palydė
jimu tokius didelius choro bal
sus mažai ką pagražino. Gali 
būt, kad mažumas orkestros 
prigulėjo nuo išlaidų taupumo.

Nesmagu prisimint, kad toks 
didelis darbas, toks didelis pri-

Alsitinka ir šitaip: Anų die
nų rašiau apie savo vizitą Ci
cero, išėjo kad buvau pas p 
Malcvskus ant 49th Avė.; iš
tik rų jų buvau pas p 
kus ant 49th Ct. ir 
— To negana 
joj apie 
bais” turi 
kad su p. 
inžinierių p 
dirba Goldenrod Co 
iriausias inžinierius 
ing System ir 
inžinierių unijos

Pustapėdis

Pereitą penktadieni' įvyko šio 
kliubo susirinkimas, sušauktas 
atvirutėmis. Narių atsilankė 
daug, išklausyta raportai ir 
pranešimai. Sekė rinkimai, 
šiemet rinkimai valdybos buvo 
tu r būt pavyzdingiausi. Nė vie
ną metų tur būt taip nebuvo 
kaip šiemet. Išdalinus balio- 
tus, nebuvo jokio apkalbėjimo. 
Tur būt komunistai iš anksto 
žinojo, buvo susiagitąvp už ką 
balsuoti, kad nereikalavo ap
kalbėjimo. ' •

Pirmininkas išrinktas' Iva
nauskas, bešališkas žmogus, di
džiuma balsų; pralaimėjo Pa
kaušis, nors paskui jo draugai 
pagyrė, kad toks kaip Pakaušis 
žino gerai netik Rusijos, bet ir 
Amerikos įstatymus.

Star Kliubą. 
šiemet mažiau 

gazietoje apie 
instruktuo- 
nuo komi- 

nepatenkin- 
ir komisa- 

kad jie ji klaidingai in
struktavę įlysti j pirmininkus. 
Tokiu metodu Pakaušis prisi
pažįsta, kad nebus galima lai
mėti rinkimus, kol jis gyvas

•T1I ‘O0VOIHO ‘ SSVW‘NO-LSOfl A N *NHOA M3N 
•is 311VS VI ‘N O£l *1S NO1ONIHSVM ’IS 11VH31IHMZC
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Golden Star Kliubo priešmeti 
uis susirinkimas

ILLINOIS BELL TELEPHONĘ COMPANY 
BELL SYSTEM

One Policy • One System • Universal Service

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA

30 METŲ. I«W1^p įj

Sergantys žmonės yra kviečiami MflMF 
dykai pasitarti su daktaru.

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

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

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street

kampas Monroe St., Crilly Building, Chicago. 
Imkite elevatorių iki penkto augsto. •

VALANDOS: Kasdie nuo 10 a 
p. m. Panedėliais, Seredomis i

10 a.

TURĖKIT PINIGU SEKAMOMS
KALĖDOMS

prisidedami prie inŲsų KALĖDINIO TAUPIMO
KLIUBO dabar.

25c
| savaitę padarys jus nariu. 

Kili kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

The Neighborhood Meat Markei 
and Grocery

Lietuviška krautuvė, nepamirškite atsilankyti, viskas yra įrengta pagal vė
liausios mados, geriausi produktai ir patarnavimas. Orderius 

pristatėm į namus.

2643 West 63rd Street
/ Šaukite Grovehill 1680

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

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

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

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
* Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

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

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

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

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

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

Už 50 centų Jus padalysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

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

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuąnia, Kaunas Gedimino gat. 38 Ne.

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

Pubiished Daily Except Sunday by 
the Litbuanian Newj Pub. Co., Ine.

1739 South Str««e
Ttlephont Rooicvclt 85 00

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Cbicago
$8.00 per year in Cbicago 

3c per copy
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DANIJA PANAIKINA ARMIJĄ

Socialistų valdoma Danija nutarė visiškai nusi
ginkluoti, panaikindama karo laivyną ir armiją ir pa
likdama tik pasienio sargybą. Jei kitos šalys pasektų 
Danijos pavyzdžiu, tai pasauliui butų užtikrinta taika, 
nes kur armijų ir karo laivynų nėra, tenai negali būti 
nė karo.

Danijos socialistų kova už nusiginklavimą tęsėsi 
per daugelį metų, bet ypatingai sustiprėjo nuo to laiko, 
kai socialistai prieš kokį šešetą metų pirmu kartu su
darė valdžią. Tai kovai vesti reikėjo nemažai pilietinės 
drąsos, nes atžagareiviai Danijoje (panašiai, kaip kad 
daroma ir kitose šalyse) kėlė didelį triukšmą, šaukda
mi, kad socialistai esą “tėvynės neprieteliai” ir norį 
savo kraštą “pražudyti”.

. Pirmos socialistinės valdžios pasiūlymas panaikinti 
kariuomenę buvo atmestas antramjam parlamento bu
te. Mat, Danija dar nesuspėjo apsivalyti nuo senovės 
liekanų: karaliaus ir senato. Ką priima atstovų butas, 
tą gali atmesti senatas ir atsisakyti patvirtinti kara
lius. Socialistų valdžia tuomet buvo priversta pasi
traukti. Bet kai įvyko nauji rinkimai ir socialistai pra
vedė dar daugiaus savo atstovų ir į pirmąjį, ir į ant
rąjį parlamento butus, tai atžagareivių opozicija su
mažėjo. s. i 1 ; i

Pagaliau, dabar socialistų pasiūlytas nusiginklavi
mo įstatymas tapo patvirtintas ir įėjo galion.

Danija yra pirmutinė valstybė pasaulyje, einanti 
prie visiško likvidavimo militarizmo. Pinigus, kuriuos 
ji iki šiol leisdavo armijos reikalams, ji galės suvarto
ti geresniam aprūpinimui bedarbių, įsteigimui geresnių 
mokyklų liaudžiai, kelių taisymui ir kitiems kultūros 
dalykams. Tuo budu, nusikraęiusi militarizmo naštos, 
ji žengs dar sparčiau, negu iki šiol, pažangos keliu.

“SUSIMYLĖJO”

“Naujienos” vakar išreiškė nuomonę, kad pasmerk- 
tiemsiems penkiems rusų inžinieriams sovietų valdžia 
pakeis mirties bausmę kalėjimu. Taip ir įvyko. Leoni
dui Ramzinui, Viktorui Laričevui, Ivanui Kalinnikovui, 
Nikolajui čarnovskiui ir Aleksandrui Fedotovui, vie
toje sušaudymo, centralinis vykdomasis sovietų komi
tetas paskyrė 10 metų kalėjimo; o trims kitiems “kon- 
spimtoriams”, kurie buvo nuteisti dešimčiai metų ka
lėjimo, bausmė sumažinta dviem metais.

Savo “susimylėjimo” rezoliucijoje vykdomasis ko
mitetas sako, kad jisai vadovavęsis dviem motyvais: 
viena, tuo, kad nuteistieji padarė atgailą iš savo nusi
dėjimų; antra, tuo, kad sovietų valdžia neturi noro 
keršyti nusikaltėliams, kurie gailisi savo piktų darbų 
ir yra nepavojingi.

Bet jeigu taip, tai kuriam galui buvo juos pasmer
kęs sušaudymui bolševikų tribunolas?

Nuo teismo sprendimo iki vykdomojo komiteto ta
rimo praėjo tik koks pusdienis. Per tą laiką neįvyko 
nieko tokio, kas butų galėjęs priversti sovietų valdžią 
griežtai pakeisti savo nusistatymą “konspiratorių” by
loje. Taigi tenka manyt, kad ir mirties nuosprendis, ir 
“susimylėjimas” buvo iš anksto suplanuoti. Buvo vei
kiausia iš anksto suplanuota ir sutarta taip pat ir vi
sa, kas įvyko toje neva byloje, neišskiriant ir kaltina
mųjų “prisipažinimo konspiracijoje”.

Mums dalykas atrodo taip: Stalino žvalgyba su
čiupo keletą žymių valdžios tarnautojų, kurie buvo nu
sistatę prieš diktatorių ir kurie, gal būt, buvo vienur 
kitur prasitarę apie savo neapykantą prieš visą bolše
vikišką sistemą, ir tuos žmones smurtu prispyrė prisi
imt ant savęs .visokius jiems padiktuotus “nusidėji
mus”, kad atrodytų, jogei jie buvo dalyviai baisios 
“konspiracijos” prieš sovietus; tie nelaimingi asmens 
buvo pastatyti milžiniškoje salėje prieš radio mikrofo
ną ir turėjo per dvi savaites vaidinti žvalgybos paskir» 
tas jiems “konspiratorių” roles, po baime, kad jeigu 
jie savo rolių neatliks kaip reikiant, tai bus sušaudyti. 
Na, ir buvo suvaidinta biauri “teismo” komedija — al
kanų Rusijos vergų nugąsdinimui ir pasaulio apmulki- 
nimui!

Tikruosius savo priešus diktatorius Stalinas ne tik 
sušaudo, bet nė pasiteisinti jiems neduoda. O čia buvo 
tik išpustas bolševikiškos propagandos burbulas.
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MELAGĖ

Fašistų "Vienybe" rašo "pa
moką musų socialistams’*, pa
duodama su savo pastąba ši
tokius Prūsų' premjero, Otto 
Brauno, prakalbos žodžius:

' "Aš neginčinu, kad Lenki
jai svarbu turėti išeigą į ju
rą, bet tą galima buvo už
tikrinti, neatkertant Rytų 
Prūsijos nuo Vokietijos ir 
nepakišant didelės vokiečių 
tautinės mažumos po lenkų 
valdžia, kentėti jos terorą 
ar būti verčiamais namus
apleisti. Mes prieš šitą ne
teisybę protestuojame ir nie
kad to neteisingo rubežtaus 
nepriptažinsime. Tai pašinas 
vokiečių tautos pašonėje!” 
Brooklyno fašistų organai 

prie šių žodžių pastebi:
"Iš musų socialistų vadų 

panašių žodžių lietuvių tauta 
niekad nėra girdėjusi.”
Jeigu "lietuvių tauta” susi

deda iš to pleperio, kuris/ "Vie
nybės” špaltose tauzija niekus 
apie, socialistus, tai ji -gal ir 
"negirdėjo”. Bet visi kiti žmo
nės, suprantą, lietuvių kalbą, 
yra girdėję panašių protestų iš 
lietuvių socialistų pakankamai. 
Nuo to laiko, kai lenkai užgro
bė Vilniaus kraštą, lietuviai 
socialistai dalyvavo surengime, 
ir patys buvo rengėjais, nesu
skaitomos daugybės protesto 
mitingų; socialistų kalbėtojai 
sakė tuose mitinguose kalbas, 
agitavo už protesto rezoliuci
jas, skelbė tas rezoliucijas sa
vo laikraščiuose, ir t. t.

Bet tą. įkyrų tamsuoli, kuris 
redaguoja "Vienybę", faktais 
juk ^neįtikinsi. Apsisukęs jisai 
ii- vėl tą patį melą kartos’, pa
sitikėdamas, kad jo skaityto
jai yra tamsesni ir už jį.

BANDO PAVERSTI 
KRIMINALISTU

Vienas lietuvis .darbininkas, 
buvęs čikagietis, keliavo Rusi
jon ieškoti darbo, kurio Mask
vos laikraščiai sako esą tiek 
daug sovietų žemėje. Išbuvęs 
bolševikijoje du mėnesiu, jisai 
buvo ištremtas ir dabar gyve
na Belgijoje. Jo įspūdžių apra
šymas neseniai tilpo "Naujie
nose”. \

To lietuvio darbininko, Alb. 
Dauskorto, paskelbtus apie so
vietų "rojų” faktus musų bol- 
ševikėliai sumušti negali, todėl 
ve kaip jį bando diskredituoti 
"Laisvė”:

"Veikiausia p. Dauskortą 
nutvėrė už rankos prie kokio 
nors kriminališko darbo ir 
todėl išvijo. Štai kodęl jis da
bar Sovietus šmeižia.” 
Šitam šlykščiam prasimany

mui Brooklyno kom-fašistų 
laikraštis neturi mažiausio pa
grindo. Bet matote kom-fašistų 
taktiką: kas jų "gengę” kriti
kuoja, tą jie nesidrovi ir kri
minalistu apšaukti!

KLASĖS RUSIJOJE IR 
RINKIMAI.

Maistas ii\ beveik visi kiti 
reikalingieji gyvenimui daiktai 
šiandie Rusijoje yra perkami 
krautuvėse sulig kortelėmis, 
Tos kortelės yra ne vienodos, 
nes žmonės1 gauna, ne vienodas 
maisto porcijas. Kortelių yra 
šešių rųšių, ir kiekvienas žmo
gus gauna kortelę sulig tuo, ku
riai “klasei” jisai priklauso.

Be tų šešių "klasių”, da yra 
septinta "klasė”, susidedanti iš 
žmonių, kuriems kortelės’ nėra 
duodamos ir kurie todėl gali 
pirkti valdžios krautuvėse tik 
atliekančius nuo pirmų šešių 
‘"klasių” daiktus arba turi 
kreiptis į "laisvą rinką” (t. y. 
pas spekuliantus).

Vadinasi, bolševikiška- Rusi
ja, stengdamasi panaikinti vi
suomenines’ klases, Įvedė nau 
jas klases ir dar didesnį jų

skaičių, negu kad buvo prie 
carizmo.

Į septintą klasę įeina tie, ku
rie neturi balsavimo teises. So
vietų vyriausybes rinkimuose 

gali dalyvauti tiktai pirmų še- 
jšįų klasių žmonės (jeigu jie tu
ri 18 metų amžiaus). Anot Chi- 
cagos' Daily News koresponden
to, Junius Wood, balsavimai 
įvyksta, rankų pakėlimu mitin

“Slaptoji diplomą- 
. tija”

Po slaptosios diplomatijos prie
danga. — Austixx-Vengrijos 
ministerio susirašinėjimas su 
pasiuntiniu. —Karaliaus Leo
poldo meiliški prietykiai. — 
Smulkmeniški pasiuntino Ke
venguller pranešimai apie 
Belgijos karaliaus "roma
nus.”

Slapta diplomatija... Dabar, 
kai visos paslaptys pradeda iš
eiti aikštėn, kai daugelis turi 
galimybės raustis po diploma
tiškus archyvus, pasirodo, kad 
karaliai ir visokie dideli žmonės 
naudojosi diplomatija pridengi
mui savo meiliškų ^prietykių. 
Ambasadoriams buvo siunčia
mos ilgos telegramos su in
strukcijomis dėl pasikalbėjimo 
su kokia nors balerina, dėl lik
vidavimo perdaug užsitęsusio 
meiliško ryšio arba, dėl išgavi
mo kokios nors paslapties. Ir 
ambasadoriai noriai eidavo są
vadų ir žvalgų pareigas. Jie 
dirbo su pasišventimu, kadan
gi už tai jie buvo apdovanoja
mi medaliais ir pinigais.

. Hapsburgų monarchijos ar
chyvai ypač yra turtingi tos 
rųšies "slapta diplomatija”.

Prieš kiek laiko tapo pa
skelbta spaudoj labai įdomus 
susirašinėjimus grafo Kalnoky 
su grafu Kevenguller. Praeito 
šimtmečio pabaigoj grafas Kal
noky ėjo užsienių rejkalų mi- 
nisterio pareigas, o Kevenguller 
buvo Austro-Vengrijos’ pasiun
tiniu Belgijoj? Susirašinėjimas 
vyriausiai liečia Belgijos kara
liaus Leopoldo meiliškas prie
tykius.

Imperatorius Francas-Juozas 
labai domėjosi Belgijos kara
liaus meiliškais reikalais, ir 
Briuselio ambasadoriaus' pra
nešimus jis skaitė su didžiau
siu pamėgimu. Tas susidomė
jimas, žinoma, buvo pridengia
mas neva valstybiniais sumeti
mais. Esą imperatoriui rūpėjo 
palaikyti karūnos prestižą, ir 
jis' labai krimtosi dėl Belgijos 
karaliaus ištvirkimo. Tą mintį 
stengiasi visur pabrėžti minis- 
teris Kalnoky. Pasiuntiniui Ke
venguller jis rašo: "Imperato
riui svarbu žinoti Jo Dideny
bės karaliaus privatišką gyve
nimą, kad reikalui atėjus, galė
tų jį morališkai paveikti”.

Jeigu Francas-J uozas ir ban
dė "morališkai paveikti”, tai 
bandymai, matomai, neatnešė 
jokių rezultatų. Iš pasiuntinio 
pranešimų matyti? kad karalius 
Leopoldas pasiliko "nepataiso
mas' griešninkas”.

Labai didelį skandalą Belgi
joj sukėlė ’ karaliaus dukters 
Stefanijos apsivedimas su gra
fu. Lonier. Karalius tiek įtū
žo, kad atsižadėjo savo dūlį; 
terš. Kevenguller apie tą 
skandalą praneša sekamai:

"Skandalas karaliaus presti
žui nieko gero nelemia. Draugi
joj daug kalbų ir ginčų. Apie 
tai kalbama net kavinėse ir ve
žikų j smuklėse. Visuomenes 
opinija pakrypo Stefanijos nau
dai. Jo Didenybė juo labiau 
yra griežtai smerkiamas, kad 
jo asmeniški nusidėjimai .pri
liptai moralybei yra visiems ži
nomi. Tarp kitko, čia pasako
jama, kad kelioms dienoms pra
slinkus po savo audringo pasi

guose, kurie yra sušaukiami 
rinkimų dieną.

Suprantama, kad, taip bal
suojant, žvalgybai yra labai 
lengva r>atirti, kas už ką. bal
savo. Tuos, kurie Išdrįsta pa- 

kelti ranka už ‘priešingą (likta- 
toriui Stalinui kandidatą, žval
gyba paskui/ persekioja. Ve ko
dėl komunistų partija visuo
met "laimi rinkimus”. Panašiai, 
kaip Pilsudskis' Lenkijoje.

kalbėjimo su savo dukterimi, 
kuriai jis primetė dinastijos 
prestižo žeminimą, karalius in
kognito išvyko į Paryžių, ir 
ten, viename priemiestyj, pra
leido su viena dainininke be
veik visą savaitę’/

Įdomu čia bus pažymėti, kad 
Francas-Juozas labai iškilmin
gai priėmė Stefaniją ir jos vy
rą, kada juodu atvyko į Vieną. 
Tuo jis norėjo lyg įžeisti ka
ralių Leopoldą.

Gegužės 28 d. 1890 m. pa
siuntinys siunčia ministeriui 
"konf idenciališką” ' pranešimą. 
To pranešimo įdomesnės vietos 
skamba maždaug taip: }

"Sekminių antrą dieną Jo 
Didenybė sugrįžo j Briuselį įš 
Anglijęs. Per palyginus trum
pą laiką jis jau du kartu ap
lankė Londoną. Buvo oficia
liai pranešta, kad karulius vy
ko j Londoną paskolos reika
lais, o taip pat pasimatymui su 
Solsoerri kai dėl kovos būdų 
su anarchistais. Tikrumoj gi, 
kaip man pasisekė patirti iš 
tikrų šaltinių, karaliaus' kelio
nė į Londoną su valstybės rei
kalais nieko ' bendro neturėjo. 
Kalbėti apie, paskolą jis nega
lėjo dėl tos paprastos priežas^ 
ties, kad nei kabinete, nei par
lamente paskolos klausimas vi
sai nebuvo svarstomas. Anar
chistai čia irgi visai be reikalo 
įpainioti. Reikalas Kur kas pa
prastesnis: Jo Didenybė viena-i 
me Paryžiaus teatrų susipažinę 
su tūla balerina, kuri dabar tu
ri angažementą Londone.

"Dabartiniu laiku Jo Dideny
be gyvena Lekeno palociuj, ne
žiūrint į tai, kad ten daromas 
didelis remontas, kuris sudaro 
daug nemalonumų. Bendrai 
imant, karalius labai nemėgstą 
gyventi savo Briuselio palociuj, 
kur jis yra surištas etiketu ir 
kur kiekvienas jo žingsnis yra 
sekamas. Todėl jis visuomet 
stengiasi išvažiuoti į užsienį, o 
jeigu to negali padaryti, tai 
tąsyk apsigyvena Lekene, kur 
jis liuosai gali atsiduoti savo 
meiliškiems prietykiams.

"Nedidelis' medžiotojų pavi- 
lionas netoli nuo Lekeno rezi
dencijos slepia nemažai pikan
tiškų Jo Didenybes Belgijos 
karaliaus paslapčių.

"Vienok reikia manyti, kad 
Jo Didenybė neilagi pasiliks 
Lekene, ir trumpoj ateityj vėl 
kokiais nors svarbiais valsty
biniais reikalais išvažiuos į An
gliją”.

Savo pranešimuose grafas 
Kevenguller d^pg vietos pa
švenčia balerinai Kleo de Mero- 
de, su kuria karalius Leopoldas 
per ilgą laiką turėjo meiliškus 
santykius.

Kleo de Merode pasižymėjo 
nepaprastu gražumu. Ji buvo; 
tikras moterų madų diktato
rius. Ta gražuolė tiek apsuko 
senam Leopoldui galvą, kad 
tasai užmiršo visokį atsargu
mą. Jis rengė jai angažemen- 
tus Belgijoj ir sekiojo ją po 
visą Europą. Karalius' su ta 
balerina beveik atvirai gyveno 
Paryžiaus, Monte Karlo ir kitų 
miestų viešbučiuose.

Tatai, .žinoma, suteikė labai 
daug medžiagos “slaptąjai dip
lomatijai”. Įvairių valstybių 
pasiuntiniai darė savo • vyriau
sybėms smulkmeniškus praneši
mus apie to romano eigą, Tuo 
atžvilgiu ypač pasižymėjo gra
fas Kevenguller. Iš jo prane-

E, T. A. Hoffman Vertė J. Pronskus

Velnio Eliksyras
(Tęsinys)

Medardas sugrįžta j tą patį 
vienuolyną, iš kurio pabėgęs 
tiek baisių darbų pridarė. Vie
nuoliai pasitinka jį su i šsk i ės

tom rankom.

Galop ištisas savaites be po
ilsio klajodamas artinausi į sa
vo gimtinę. Tvaksinčia širdžia 
pamačiau Cisterciečių seserų 
vienuolyno bokštus. Atėjau į 
kaimą, į aikštę, priešais vie
nuolyno bažnyčios. Toli skam
bėjo vyrų balsų giedamas him
nas. — Pasirodė kryžius, — 
paskui jo vienuoliai, eidami po
romis Jyg kokioj procesijoj. — 
Ak, aš pažinau savo ordeno 
brolius, senelį Leonardą, veda
mą vieno jauno man nepažys
tamo brolio, einantį priešaky.
— Manęs nepastebėdami, gie
dodami, jie nuėjo pro mano ša
lį ir įėjo pro atdarytus vienuo
lyno vartus. Bematant paskui 
jų tokiu pat budu nuėjo domi
ninkonai ir pranciškonai iš B. 
Į vienuolyno kiemą įvažiavo 
kietai uždarytos karietos. Tai 
buvo tyrosios seserys’ vienuo
lės iš B. Iš viso ko supratau, 
kad yra švenčiama kokia nors 
nepaprasta šventė. Bažnyčios 
durys buvo plačiai atidarytos, 
aš įėjau j vidų ir pastebėjau, 
kad viskas buvo rūpestingai su
tvarkyta ir švaru. — Didysis 
altorius ir šaliniai altoriai bu
vo papuošti gėlių vainikais, 
vienas bažnyčios tarnas daug 
kalbėjo apie naujai pražydu
sias rožes, kurias reikėsią rit- 
mety anksti parnešti, nes po
nia abtise esanti įsakiusi, kad 
didysis • altorius turi būti iš
puoštas su rožėmis. —

Pasiryžęs tuojau pat eiti prie 
brolių, pasistiprinęs karšta mal
da, nuėjau į vienuolyną ir pa
klausiau prioro Leonardo. Var
tininkė nuvedė mane į salę, Le
onardas sėdėjo kėdėje brolių 
apsuptas. Balsiai verkdamas, 
giliai susigriaudinęs, nepajėg
damas žodžio ištarti, puoliau 
prie jo kojų. "Medardas!” — 
sušuko jis, ir per brolių eiles 
perbėgo duslus šnabždėjimas: 
"Medardas — brolis Medardas 
pagaliau sugrįžo!” Mane pakė
lė. Broliai spaudė mane prie 
savo krutinės "Dėkui dangiš
koms galybėms, kad tu vėl esi 
išgelbėtas iš veidmainingojo 
pasaulio kilpų, — bet papasa
kok, papasakok man, nrolau!”
— taip šaukė vienuoliai po kits 
kito. Prioras atsistojo ir jam 
pamojus aš nuėjau paskui jį į 
kambarį, kuriame jis paprastai 
apsistodavo aplankydamas šį 
vienuolyną. "Medardai! — jis 
pradėjo — tu nedoru budu su
laužei sąvo prižadus; tu vieto
je atlikti tau pavestus uždavi
nius pabėgai ir niekšingu budu 
prigavai vienuolyną. — Aš ga
lėčiau liępti tave užmūryti, jei 
norėčiau elgtis sulig vienuoly
no įstatymų aštrumo!” — 
"Tciakit manę, mano garbinga
sis tėve, teiskit mane kaip įs
tatymai reikalauja; ak, su 
džiaugsmu numesčiau šio var
gingo kanyių pilno gyvenimo 
naštą! — Aš gerai suprantu ir 
jaučiu, kad jokia atgaila ir sa- 
vibauda, kokiomis aš save ban
džiau šiame pasauly, man ne
gali beduoti paguodos!’’ —

i>...........................* t" 1 * 1 ...........

šįmų ;atrodo, kad išėmus Leo
poldo ir Kleo de Merode meiliš
ką intrigą, visoj Belgijoj nėra 
nieko įdomaus'. . .

Tokje tai kai kurie “slapto
sios diplomatijos” pavyzdžiai. 
Iš jų galima spręsti, jog dažnai 
visokie aukšti diplomatai užsi
imdavo labai žemais dalykais.

—K. A.

ATĖJO naujas “Kultū
ros” numeris 10. Kaina 45 
centai. Galima gauti ‘‘Nau- 
•• 99j ienose .

Prioras Leonardas papasakoja 
delko buvo nužudytas Vatika
ne brolis Civilius ir delko kar
dinolai norėjo jį patį numodyt.

"Drąsinkis, — tarė Leonar
das, — su tavim kalbėjo prio
ras, dabar gali su tavim pra
dėti kalbėti draugas ir tėvas! 
— Stebuklingu budu tau pasi
sekė išsigelbėti mirties, kokia 
tau Romoje gręsė, tik Civilius 
kvito auka...” — “Reiškia, Jus 
jau žinote?” — paklausiau la
bai nustebęs/— "Viską — at
sakė priovas. Aš žinau, kad tu 
tam vavgšui pagelbėja! pasku
tinę jo mirties valandą ir kad 
tave užnuodytu vynu, kurį tau 
atsigaivinti davė, norėjo nužu
dyti. Turbut tu, prižiūrimas 
vienuolių akyliausių akių, vis 
tiktai gavai progos tą vyną iš
pilti, nes jei tu butum nors 
vieną lašelį išgėręs, tai po 10 
minučių jau butum buvęs te
nai.” — "O, pažiūrėkit Čionai”, 
sušukau ir parodžiau atraity- 
damas habito rankovę savo li
gi kaulų sudžiuvusią ranką, ir 
papasakojau, kaip aš, nujaus
damas piktą, vyną supyliau į 
rankovę. Leonardas susipurtęs 
atšoko, pamatęs' į mumiją pa
našią mano rankos liekaną, ir 
dusliai tarė pats sau: “Esi nu
baustas tu, kuris įvairiais bu
dais nedarybes darei, bet Civi
lius, tu dievotasis seni!” —-> Aš 
pasakiau priorui, kad man nė
ra žinomos vargšo Ciriliaus 
paslaptingo pasmerkimo tikro
sios priežastys. “Gal būt”, ta
rė prioras, "tavęs būt tas pat 
likimas sulaukęs, jei tu kaip 
Cirilius butum ten buvęs musų 
vienuolyno įgaliotinis. Tu žinai, 
kad musų vienuolyno reikala
vimai naikina kardinolo ♦♦♦ 
pajamas, kurias jis gauna ne
teisėtu budu; ta yra priežastis, 
dėl ko kardinolas netikėtai su
sidraugavo su papos išpažin
ties klausytoju, su kuriuo jis 
lyg šiol buvo labai priešinguose 
.santykiuose ir tokiu budu iš to 
domininkono padarė sau galin
gą įrankį, kurį užsiundė ant 
Ciriliaus. Tas gudrus vienuolis 
greit išrado būdą kaip nuversti 
Cirilių. Jis pats nuvedė jį prie 
papos ir mokėjo jam šį sveti
mą kapuciną taip • perstatyti, 
jog papa jį "priėmė pas. save 
kaip kokį gana žymų reiškinį, 
ir Cirilius buvo priimtas į pa
pą apsupančių dvasininkų eilę. 
Cirilius, deja, greit pastebėjo, 
kaip Viešpaties vietininkas per
daug jau ieško ir randa savo 
karalystės šiame pasauly ir jo 
smagumuose; kaip jis tarnau
ja žaislo įrankiu tam tikrai 
veidmainių kuopai, kurie jį, ne
žiūrint į jo stiprią dvasią, jų 
tačiau visokiomis suktomis 
priemonėmis palaužtą, dabąr jį 
patį mėto tarp dangaus ir pra
garo. Tas dievotas žmogus, kaip 
galima buvo iš anksto numa
tyti, tuomi labai pasipiktino ir 
jautėsi esąs pašauktas karšto
mis kalbomis, kaip jam jo dva
sia įkvėpė, sujudinti papos šir
dį ir nukreipti jo dvasią / nuo 
žemiškų dalykų. Papa, kaip pa
prastai esti su suminkštėju
siais budais, ištikrųjų buvo 
maldingojo senio žodžių pagau
tas-ir lygiai dėl šios pakilusios 
padėties tam domininkonui bu- 

•vo lengva gabiu budu žingsnis 
po žingsnio priruošti smūgį, 
kuris turėjo nusmeigti vargšą 
Cirilių. Jis pranešė papai, kad 
esą ruošiama ne daugiau ir ne
mažiau kaip slaptas suokalbis, 
kuriuo papą norima bažnyčiai 
įrodyti nevertą esant butd tris 

'syk vainikuotu. Cirilius esąs 
Įgaliotas ji taip toli nuvesti, 
kad jis pradėtų kokiu nors bu
du viešai atgailauti, o toji at
gaila busianti signalas tikro 
tarpe kardinolu ruošiamo suki
limo. Dabar papai rodosi, kad 
ugningose musų brolio kalbose 

(Bus daugiau)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienos” rengia 
bedarbiams ir vai

kams Kalėdas
Lietuvių vaikams rengiamas 

teatras su dovanomis ir be
darbių šeimynoms “Christ- 
mas baskets”

šiomis dienomis įvyko pasi
tarimas, kuriame dalyvavo po
nios August, Jurgelionis, Moc
kus, žymont, Rypkevičienė, Ja- 
siulevičienė, Rudinskiehė, Bert- 
cher, Nora Gugis ir p-lė Kon- 
trimiutė.

Ponia Jurgelionis paaiškino 
pasitarimo tikslų, būtent,

1) Rengimas vaikams “thea- 
tre party” ir

2) Dalinimas “Christmas 
baskets” bedarbių šeimynoms.

Reikale teatro partijos vai
kams, ponia žymont pranešė, 
kad Mildos Teatras jau gau
tas ^savininkai ponai Sutkau- 
skai) ir vaikams teatras įvyks 
gruodžio 20 dienų nuo pirmos 
ligi trečios vai. popiet.

Vaikams į teatro partiją su
kviesti darbu pasiskirstė: po
nia Jurgelionis bendrai, p. Ru- 
dinskienė—Cicero, p. Rypkevi
čienė—North Side, p-lč Kontri- 
miutė—Marąuette Park ir p 
žymontienė—Bridgeport. Ponia 
Mockienė apsiėmė gauti geriau
siomis sąlygomis saldainių vai
kams po teatro padalinti. Kiek
vienoj kolonijoj narės stengsis 
gauti draugų, kurie atvežtų 
vaikučius į teatrą automobi
liais, ypatingai vaikų draugi
jėlių narius.

Del surengimo bedarbių šei
mynoms kalėdų dovanų, nutar
ta išrinkti iš Bedarbiams šelp
ti Komiteto rekordų labiausiai 
pagalbos reikalingas šeimynas, 
susižinoti su United Charities, 
ar pas juos nesiranda rekor
duose panašių lietuviškų bedar
bių šeimynų; taip pat atsikreip
ti į “Naujienų” štabų ir arti
muosius bendradarbius aukų į 
kalėdų dovanų bedarbiams fon
dą.

“Baskets” rengimą apsiėmė 
vesti p-nios Rudinskienė, Ja- 
siulevičienė, Mockienė ir p-lė 
Kontrimiutė.

Viršui minėtiems darbams 
atlikti išrinktas Komitetas iš:

Nora, Gugis, .Pirmininkė 
Marė Jurgelionis, Vicc-pirm. 
Julija August, Sekretorė 
J. žymont, Iždininkė.

“Vilniaus Naujienų” 
steigiamasis susi

rinkimas
Pereitų šeštadienį “Naujienų” 

salėje įvyko pasitarimas tarpe 
būrelio “Naujienų” bendradar
bių ir kaikurių draugų apsvar
styti vilniečių laišką, kuriuo jie 
prašo “Naujienas” pagelbėti 
jiems įsteigti Vilniaus krašto 
lietuvių darbo liaudžiai prieina
mą laikraštį, kurs neštų į to 
krašto lietuviškus kaimus susi
pratimų, tiesą ir žadintų^ val
stiečius į darbų už šviesesnę 
ateitį ir išsivadavimą.
Amerikiečiai tiesia ranką Vil

nijos lietuviams
Susirinkime pasireiškė viena- 

valis nusistatymas daryti viską, 
kad musų broliams Vilniaus 
krašte pagelbėjus. Padėtis lie
tuvių Vilniuj ir Vilniaus kra
šte tikrai yra trugingu. Visas 
Jietuvių draugijas ir spaudų yra 
užgriebę klerikalai, kurių poli
tika yru laikyti liaudį po savo 
juodu skvernu ir neleisti susi
prasti. Liberalai, dėl jiems te
žinomų priežasčių, kaimo liau
dies beveik ir siekti nepasie
kia, o kur ir pasiekia, tai kai
miečiams stačiai nesuprantamu 
kalba, nes būdami miesto inte
ligentai ir nuo liaudies atito
lę, mažai ir jos reikalus bei 
troškimus tepažįsta. Tokiu bu- 
du. lietuvių liaudis tame lenkų 

pagrobtame krašte yra palikta 
pati viena, apleista, lenkinama, 
klerikalinama, stačiai naikina
ma, ir nieko stebėtina, kad li
gi šiol Vilniaus krašto likimo 
sprendime lietuvių liaudis ten 
neturėjo progos savo valios vie
šai išreikšti. Tuo tarpu Vil
niaus krašto ateitis pareis tik 
nuo to, kaip ir kiek bus susi
pratę tr susiorganizavę tenykš
čiai darbo žmonės. Tikrasis Vil
niaus vadavimas pirmiausioj 
vietoj yra to krašto lietuvių 
prikėlimas iš miego ir išvada
vimas iš slogų, kaip lenkiškų 
taip lietuviškai-klerikališkų.
Dviem numeriams sudėta lėšų

Padėti tam svarbiam užda
viniui susirinkimėlio dalyviai 
bematant sumetė po penkinę, 
o kas ir dešimtinę, ir čia pat 
vietoje sudėjo lėšų ištisiems 
dviem laikraščio numeriams iš
leisti.

Dabar su džiaugsmu galime 
laukti, kad nebe už ilgo su
lauksime spausdintą balsą \pa
čių Vilniaus krašto lietuvių, 
“Vilniaus Naujienas”, kuriose 
kalbės nebe “iš Dievo malonės” 
ganytojai ir nebe svetimieji, 
bet pati vilniečių lietuvių liau
dis, darbo žmonės, musų drau
gai ir broliai.

Vienas iš daugelio.

“Up to deit vyras”
Kojos pinas kaip botagas, 
Nosis kabo kaip noragas, 
Akys žiba kaip stiklai, 
Ir žinksnuojasi aklai; 
Rankos kruta lyg sustingę, 
Sniegu einant daro vingę; 
Su rankove nosį šluosto, 
Tuščią pantę mielai uosto: 
Taria, “Dieve visagalis, 
Tavęs meldžia visos šalys, 
Tai ir aš tavęs prašau, — 

štai ir pantę atkišau, 
Tu turi apsčiai gerosios, 
Tai įpilk lašiuką josios, 
O jei ne tai atvirai 
Pasakysiu Tau good bye”.

Pustapėdis.

CHICAGOS ŽINIOS^
Stambus teismo šulai 

prieš teismą
Vakar grand jury pašaukė 

tardymui du Municipal court 
teisėjus, tris pirmiau buvusius 
teisėjus, Cicero policijos ma
gistratą, tris policijos seržan
tus, keturis teismo klerkus, vie
nų profesionalą bondsmaną ir 
viena statės attorney asistentą 
pasiaiškinti dėl bondsų fiksavi
mo gengsteriams.

Doody kol kas dar 
gyvas

“Baby face” Willie Doody, 
bjaurus žmogžudis ir plėšikas, 
pagautas nužudęs policijos še
fą Charles Bervyn ir nuteistas 
gruodžio 12 d. į elektros kėdę, 
laimėjo bylos peržiūrėjimą Su- 
preme court.

Miega Geriau, Ape
titas Geresnis

“Dalias. Tex., Spalio 29. Aš dekuoju 
jums už

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ
Aš jaučiuos puikiai, aš miegu geriau, 
mano apetitas yra geresnis. P. L. Le- 
wis”. Tik tie. kurie kentėjo nuo pil
vo pakrikimų ir kurie negalėjo nė val
gyti, nė miegoti, supras ką šitokis laiš
kas reiškia. Abelnas susilpnėjimas Me
tei pilvo pakrikimo yra labai pavojin
gas rudenį ir žiemą. Kraujas būna už- 
nuodint^s nuo perviršio atmatų, širdis 
susilpnėja ir padidėji palinkimas prie 
bile kokios ligos.- Vartokite Trinerio 
Kartųjį Vyną reguliariai ir atstumkit 
pavojų. Pas visus aptickininkus. $1.25 
ar S f) rpntti.

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš

WISSIG,
Paiauliniami kare

Seno Krajaus 
GYDO TISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEHGYDOMOS JOS YRA 
SJpeciališkai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstų ir pūslės, užnuodljimą 
kraujo, odos, ligas, Žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėto jus išgydyti, 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. Nedėliotu i s nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 6573

Majoro rinkimų ■ 
kampanija

Nuo republikonų busią kokie 
6, ąštuoni ar ir devyni kandi
datai/ ir nuo demokratų kokie 
4 ar ir 7. Thompsonas žada ne
pasiduoti ir į klausimą atsako, 
kad “Manęs nori liaudis”. Sa
ko, svarbiausi konkurentai gal 
bus Thompson, kurs jau eis į 
ketvirtų terminą, ir tarp An- 
ton J. Cermak, county board 
prezidento.

Gary vaikezai gal eis j 
elektros kėdę

Savaitę atgal nužudę gyvu
lišku budu vieną 18 metų mer
gaitę, penki turtingų tėvų vai
kinai patraukti teisman, kalti
nami pirmo laipsnio žmogžu
dyste. Jie laike naktinės orgi
jos prigirdė Miss Arlene 
Draves ir jų mirtinai nužagino. 
Visas Gary, Ind., sujudęs.

KulturosKertele
Goodman Theatre

I

Nuo gruodžio 9 d. pradeda 
eiti nauja premjera “Hay Fe- 
ver” ir eis 4 savaites. Auto
rius, Noel Coward, yra jaunas

PRANCIŠKUS VIRŠILA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 7 dieną, 10 valandą va
kare, 1930 m., sulaukęs 41 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Šimonių parap., Migonių kaime. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Marijoną, 2 sūnūs — Petrą 
ir Stanislovą ir dukterį Julią, se
serį Anelę,, švogerį Katimierą Jak- 
shis ir Joną Kazlauskį ir gimi
nes, o Lietuvoj 3 pusseres, švo
gerį ir gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi 3415 S. Wallace St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gruodžio 1 1 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurlbjė atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šu. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Viršilos 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą»ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Sunai, Duktė, 
Sesuo, švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
netikėta mirtimi .gruodžio 6 die
ną, 9 valandą vakare, 1930 m., 
sulaukusi 39 metų amžiaus, gi
mus Lietuvoj, Renavos parapijoj, 
Vadagių kaime, Mažeikių apskr. 
Paliko dideliame nubudime vyrą 
Albertą, sūnų Albertą, 19 m., ir 
gimines, o Lietuvoj brolį Vai
tiekų ir seserį Albertiną. Kūnas 
pašarvotas/ randasi Ogden Avė ir 
Willmette Ąve., Westmont, III.

Laidotuvės įvyks seredoj, gruo-* 
džio* 10 dieną. 2 vas. po piet iš 
namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Onos Peters gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę bekone, j

Vyras, Sūnūs ir Giminės.

gabus dramaturgas, pasižymė
jęs keliais naujoviškais veika
lais.

“Baltoji Pekla” Cinema 
Theatre

Nuo vakar dienos Cinema 
Art Theatre pradėjo eiti labai 
užimantis europiškas filmas, 
pagamintas Alpių_ kalnuose, va
dinamas “White Heli of Pitz 
Palu”, tai yra vieno dykiausių 
kalnų viršūnės vardas. Pasaka 
yra, kaip kalnuose paklydo ke
liautojai ir kaip rizikingai > jie 
buvo ieškomi orlaiviais. »

BETURČIŲ DAKTARAS

Pastebėtinos Gyvenimo Žolės Pagelbsti 
Greitai Nugalėti šalčius.

Iš raistų, pelkių, kalnų ir lygumų yra 
surinktos retos žolės, kurios suteikia me- 
dikalę 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, 
3 5c, 75c, $1.25, arba per paštą vienas 
didelis pakelis (šeimininio didumo) 
$1.25. Adresuokit Marvel Products 
Co., 106 Marvel Bldg.,, Pittsburgh, Pa.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu 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 Lietuviai Gydytojai

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undęrtaking Co.

P. B. Hadley Lic. . 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai
4

Boulevard 5203

Boulėvard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia

3JOJ Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115.

J. F. KADŽIUS
PIGIAU8I8 LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ Į'

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

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Hąluted St.

Tel. Victory 4088

Lietuves Akušeres

AKUŠERKAv 
103 S. Halsted St. 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
uo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone ' 
Hemlock 9252

Patarnauja p r i-t 
gimdymo, duodu 

•massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai

LIeIUVIo AK.lv 
SPECIALISTAS

Tel. Lafayette 4146

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

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St. 
kampas Halsted St. 

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

Jei abejoti apie savo akis, eik pas

Dr; A. R. BLUMĘNTHAL 
opTomėtrist

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi 

4660 Gross Avė. 
Tel. Yards 4317

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. Mapleivood Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rež. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

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

Tel. Brunstvick 4983
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathtrmia

Rcsįdencc Phone Rąvcnswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
2700 Devon Avė., Rogers Paęk‘3320 

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

Ncdėlioins sulig sutarties.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr. 2423 West Marųuete Rtb Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj 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.

Ofiso Telefonas Vlrginla 0030 
Rez. Tel. Van Buren 585H

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nų. Namų ofisas North Side
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

—V------------------------------------------------------

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė į naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Banko 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR.Z J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valands 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

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee 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. 18t/? St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Sfrorc 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Re/idencija Tel. Midway 5512 ir 
Wihnctte 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1 712-024 1 
Valandos: Panedėliais it Ketvetgai'.

3 iki 8 vai. v.ik , Utarninkais it 
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

įvairus Gydytojai

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir mote

rų, senas žaizdas, ligas 
rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464,

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearhorn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolpb 6331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos.— 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Saite 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 
Subatornis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė

Tel. Pulltnan 5950—-namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearhorn St.
Ketvcrgais ofisai uždaryti.

■ 1........ 1....... ■ ■■■■■ i •

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St.
Arti Leavitt St.

7'elefonas. Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

ZCHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark Sts. *
. Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6396 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Tahnan Av.

Tel. Prospect 3525

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

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

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

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

463 1 So. Ashland Ac’i 
r ei Boulevard 28OU

Rez. > ’ 1 5 So. Rot kuteli St.
1 ei. Republic 9723
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Bedarbių Šelpimo Reikalai
Dalyvaus ' Birutes” Koncerte
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CLASSIHEDADS.

BEDARBIŲ ŠELPI
MO KOMITETAS

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE

- ' COMPANY
3224 South Halsted Street 

Tol. Victory 1657
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 

tiktai

Utarninkas, gruodžio 9, 1930
Gauta rūbų nuo gerų ir širdin

gų žmonių
Mis. Lechnulienė, 7018 So. 

Egjrleston Avė., Mrs. Bernotas, 
2954 S. Emerald Avė., J. Stos- 
kevičia, 4504 S. Paulina Street, 
K. Brįjunas, 4212 S- Campbell 
Avė., P. Kaunietis, 1422 S. 49 
Ct., Cicero, J. Deltuva, 229 
McKinley Avė., Westville, III., 
(vaikams pančiakų).

Labai ačiū už rublis.
Mums yra labai reikalinga 

apatinių baltinių. Jei kas ga
lite priduokite arba pašaukite 
musų ofisą, Tel. Victory 1657.

Pasiųsta darban:
Petras Adams, J. Marcinkus, 

W. Liauba, B. Mirinas, J. Ko
dak, O. Steponaitis, M. čepau- 
skienė-

Gauta duonos:

Gramma’s, 4380 Archer Av., 
Star Bakery, 738 W. 31 St. 
(35 duonas), New Process 
Bakery, 3401 S. Morgan St. 
(9 duonas).

Duota bedarbiams rūbų:
J. Šlakas, K. Puiša, P. But

kus, J. Rubuzevičia, A. Lauba, 
M. Jatkus, V. Petrauskis, J. 
Sabutis, J. Sakalauskis, P. Nar
sutis, O. Lausienė, M. Petrau
skienė, A. Petrutis, A. Pipi
ras, J. Gagis, J. šlažas, M. Mąr- 
šauskienė, B. Beret, S. Andriu- 
ška, N. Žemaitienė, M. Petrau
skienė, J. Dzukaitis.

Dovanoja lovą:

A. Gudas, 10505 S. Wabash 
Avenue.

Gauta pinigais:

A. Gudas, 257 E. 115 St...... $1
Ačiū už dolerinę.

Chieago, III.
Gruodžio 8, 1930 

Mr. A. žymontui, 
Pirmininkui Bedarbių 
šelpimo Komiteto.
Gerb. Tamsta: —

šiuomi malonėsit priimti Če
kį sumoj $16.25, kuris yra ski
riamas Bedarbių šelpimo Ko
mitetui.

S. L. A. 260 kuopa Marųuette 
Park, laikytame narių susirin
kime, gruodžio 7 d., 1930 m., 
nutarė paaukauti iš iždo $5.00' 
ir nariai susirinkime suaukavo 
sekančią sumą: R.» Račaitis 
$1.00, ponai Paliokaičiai $1.00, 
ponia Andrukaitis $1.00, J. Vit
kus $1.00, F. Siratavičius $1.00, 
J. Grybas $1.00, ponas Olišiau- 
skas $1.00 ir K. J. Mačiukas 
$1.00; kiti nariai smulkiais su
aukavo, viso labo $11.25. Pri
dėjus S. L. A. 260 kuopos au-

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą 

“Laisvas Žodis”
“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar

bininkų ir valstiečių kovą už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesį ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
» Gogola iela 7a-9 

ką $5.00 kas sudaro viso labų 
$16.25.

Tikimės, kad ši maža auka 
pagelbės koletai šeimynų nu
pirkti duonos kąsni ir nuvyti 
hado šmėklą nuo jų slenksčio, 
norsf laikinai.

Su pagarba,
K. J. Mačiukas,

S.L.A- 260 kp. iždininkas.

čekis sumoj, $16.25 gautas, 
širdingai ačiū už aukas.

Persergėjimas
Atsiranda kytruolių žmonių, 

kurie bando išnaudoti Bedar
bių šelpimo Komiteto vardų. 
Nueina pas kokį biznierių ir 
pasisako, kad esąs atsiųstas dar
bininkas iš musų ofiso ir rei
kalauja maisto arba rūbų.

šiuomi pareiškiame' biznie
riams ir šiaip geros širdies lie
tuviams, kad Bedarbių šelpimo 
Komitetas savo atstovams iš
duoda tam tikrus liudymus. 
Tik su musų liudymais gali pri
imti nuo žmonių aukas, mai
stą, rublis.

Kas atsilankys pas jus ir 
prašys maisto, rūbų, reikalau
kit paliudymo. O kas atsilan
kys be paliudymo ir prašys 
Bedarbių šelpimo Komiteto var
du ko nors, tai paimkite jo 
vardą ir adresą ir priduokite į 
musų ofisą.

Bedarbių šelpimo Komiteto 
Pirmininkas.

Antanas žymontas.

Koncertas ir prakal
bos bedarbių naudai

Šiuo pranešame visuomenei, 
kad Bedarbių šelpimo Komi
tetas rengia koncertą ir pra
kalbas bedarbių naudai.

Tas koncertas ir prakalbos 
įvyks penktadieny, gruodžio 19, 
1930, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. Įžanga asmeniui 
- $1.

Bedarbių šelpimo Komiteto 
atstovai ir kiti geri žmonės par
davinės tikietus iš anksto. Ma
lonėkite pirkti tikietų kiek ga
lima daugiau, — sau ir savo 
draugams. Jus atliksite gerą ir 
naudingą darbą, — sušelpsite 
neturtingas bedarbių šeimas.

Kalėdinių Dovanų, — nupir
kite savo draugams ir gimi
nėms po tikietą į koncertą be
darbių naudai.

Gelbėkim Savus
Iki šiol aš neturėjau progos 

rašyti i jumitf, bet nuo dabar 
nenustosiu rašęs ir į jumis kal
bėjęs.

Jus gerai žinote kai musų 
gentys varge gyvena, kaip jų 
nelaimingi nieko neprasikaltę 
vaikučiai alki kenčia. Vienų 
motule be sveikatos, kitus tė
velis yra apleidęs, kiti neturi 
darbo, nei cento nors savo šei
myną ir labai myli ir taikoj 
gyveną. Viena moteriškė vark- 
dama maldavo, kad kas duotų 
valgio dėl jos’ alkastančių vai
kučių. Kita skundėsi, kad ne
turi anglių. Jos vyras einąs 
ant geležinkelio kuro rinkti. Ji 
bijo, kad neperšautų ji, nes 
neturėtų kas, ant toliau padė
tų jai jos vaikučius auginti.

Turėkite viltį, vargas savo 
keliu nueis, o dabartiniu laiku 
geri žmonės pagelbės jums.

Daug žadėjau, raminau juos, 
bet mano pažadėjimas priklau
so nuo jus vientaučiai. Jus esa- 

’te duosni, todėl ir nesuviliste 
pagelbos laukiančius. Kas galite 
nupirkti anglių šeimynai, kas 
galite duoti rūbų vaikučiams, 
alkaniems maisto.

Rašykite kas ką gali duoti 
arba patys atneškite savo au
kas. i >

Tikiu, jog tas raštelis pasieks 
kiekvieno lietuvio namelį ir riš

Gruodžio 14 d. Lietuvių Auditorijoj įvyks pirmas šio se
zono “Birutės” koncertas. Koncertui programą -tvarko p. M. 
Yozavitas, naujas “Birutės” mokytojas. Kiek galima spręsti, 
programas bus labai įvairus ir nepaprastas’. Pavyzdžiui, daly
vaus p-lė Mary Griniūtė, jauna šokėja. P-lė Griniūtė jau ke
linti metai mokosi šokti. Paskutiniu laiku ji pradėjo lankyti 
žinomą Keith šokių mokyklą. “Birutės” koncerte ji pirmą kar
tą pasirodys prieš lietuvių publiką.

visus mus artimais broliškumo 
ryšiais.

—Dėdė Titus, 
3224 So. Halsted Street, 

Chieago, III. 
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BEDARBIŲ ŠELPI
MO REIKALAI

“Staigion bėdon patekusio apgailestavi
mas, x

Tai tik žmoniškas elgėsis; 
š nelaimės gelbėjimo darbu, 

Kiekvienas kiltadvasis, gėrėsis.”.
Horgcę Mann.

(Lecture on Education).
. /

Bedarbių šelpimo Komiteto 
tikslas, ne elgetų skaitliaus di
dinimas, bet laikinos, būtinos 
pašalpos' teikimas tiems, kurie 
niekad neelgetavo.

Sunkų darbą dirbančiam lie
tuviui darbininkui ir negalin
čiam “prasigyventi”, pralobti, 
negali būti prikaišiojamas ap
sileidimas. Musų sveikiems, 
darbštiems, doriems, bet su 
skaitlingom šeimom, ir darbus 
turint, ne visiems buvo galima, 
“j uodą jai dienai” sutaupyti do
lerių.

Toki darbininkai, kad ir butų 
pramatę busimą bedarbę, kaip 
jie galėjo prašalinti prisiarti
nantį badą?

Bedarbė prasidėjo visoje ša
lyje vienkart. Iš dirbtuvių pra
šalinus juos tūkstančiais kar
tu, abelnos bedarbes laikai nuo 
to laiko prasidėjo, kaip darbo 
neteko. Bedarbių pepilni ap- 
skaitliavimai tikrina, kad be
darbių skaitlius, siekia apie sep
tynis milijonus žmonių. Nevisi 
iš karto pradėjo badauti. Ly
giai metai laiko praslinko, kaip 
Ncvv York’o bankininkai nupi
gintą iki puses' dolerio vertę 
pataisė. Tas nupigino pinigi
nių spekuliacijų apyvartą. Mi
lijonai darbininkų, negaudami 
algų, liovė pirkę gyvenimo reik
menis; dirbtuvės prigaminę 
daugiau, negu žmonių vartoja
ma... uždarė dirbtuves ir dar 
daugiau bedarbių skaitlių pa
didino. Kas verta pabrėžti, tai 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Draugijos nenoras proletarinio 
luomo gelbėti. Mat, tos drau
gijos taisyklės, apie proletarų 
vargų mažinimą, net savo kon
stitucijoj neturi nei žodelio al
kanų bedarbių šeimų nuo bado 
šelpimo reikale.

Raudonojo Kryžiaus Draugi
jos garbės prezidentu visuomet 
yra Suvienytų Valstijų Prezi
dentas. Jeigu šios šalies tur
tuolius tokia nelaimė kankintų 

tik vieną-dvi dieni, kaip dabar 
kankina bent per pusę metų 
bedarbius, neabejoju, kad S. V. 
prezidentas butų Raud. Kryž. 
Draugiją, išjudinęs alkaniems 
pašalpos teikti.’ Dabar, Hoove- 
ris pataria, kad darbą turinti

Klausimas Kalėdų Do
vanos yra Išrištas

—<----
Ką aš galiu duoti savo draugui, ku

ris dovaną įvertintų, kuri butų jam 
naudinga ir kartu nebūtų perdaug 
brangi? Ar jis tai-turi?' Ar tai bus 
tinkama dovana? Ar jam patiks spal
va?

Besiartinant Kalėdoms iškįlą nesmagus 
dovanų klausimas. Ir nežiūrint kiek 
daug*žmonių norėtų suteikti savo drau
gams kalėdinę dovaną, daugumą jų la
biausia prikvaršina klausimas ką duoti. 
Lucky Strike cigaretų, išdirbėjai tai su
pranta ir todėl, kad pagelbėit tą klau
simą išrišti, jie pagamino gražią specia
lu Kalėdinę apdangą paprastam Lucky 
Strike cigaretų kartonui?

Spcciaiė Kalėdinė apdanga yra labai 
graži, pritaikinta toms šventėms ir pilnai 
išreiškia Kalėdinę dspsią. Be to karto
nas apsaugo cigaretus, kada jus juos 
siunčiate paštu, taip kad jūsų draugas 
gaus cigaretus tokiame pat stovyje, ko
kiame jie buvo išėję iš dirbtuvės.

Tie specialiai kalėdiniai pakeliat iš 
200 cigaretų yra labai pageidaujami tų, 
kurie nori pasiųsti dovanas nemažam 
buriui draugų, bet neturi laiko pirk- 
liavimui ir nenori perdaug pinigų išlei
sti pirkiniams. Tokie sutaupius daug 
laiko ir pinigų pirkdami Lucky Strike 
specialius kalėdinius pakelius. Jiems ne
reikės bėgioti iš vienos sankrovos į ki
tą ir ieškoti, tinkamų dovanų, kuomet 
ir taip, prieš Kalėdas, sankrovos būna 
užsigrudusios žmonėmis. O Lucky 
Strike cigaretai, kaip žinia, yra paga
minti iš geriausio tabako ir yra spra
ginti .išimant iš jų erzinančius dalykus.

šie specialiai Lucky Strike pakeliai 
yra pardavinėjami pas visus pardavėjus, 
taip kad lengva ir patogu juos gauti 
ir tuo išrišti svarbų kalėdinių dovanų 
klausimą. Tegul bus “Linksmios 
‘Lucky’ Kalėdos!” (Apgarsinimas).

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- 
kecping 1 metai vienu adre
sų ............................. .L... $4.0Q

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

Rašykite klausdami informacijų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

darbininkai maitintų bedarbius'; 
iš valdžios iždo bedarbiams nei 
cento. Tiesa, pastaromis die
nomis S. V. kongresas paskyrė 
laivų statybai ir valstybinių na
mų pastatymui apie $150,000,- 
000. Valdininkai, kontraktoriai 
ir kitokie “garbingi” politikie
riai pasinaudos, o algų pavida
le darbininkams, iš tų pinigų 
maža dalis teks.

Turtuoliai, pinigus, nuošim
čius perėti, bankuose sudėjo, 
apie dirbančiojo luomo balsaus 
vargo prašai i n imą nei piršto 
nepakrutina. Mat, alkanas 
darbininkas už bikokią algą 
dirba, llooveris saviems darb
daviams (bankininkams) Ištiki
mai tarnauja, het ne bedar
biams. ,

PRANEŠIMAI
“Bitutės” choro generalč repeticija 

įvyks šį ketvergo vakarą, lygiai 8 vai., 
Gap,e Parko svetainėj. Visi choro dai- 
nininkai-kčs būtinai ir laiku pribukit.

Valdyba.

S LA. teisotos 129 kp. metinis su
sirinkimas įvyks antrą nedėldienj, gruo
džio 14 d., 1930 m., Černausko svet., 
1900 S. Union Avė. • %

Organizatorius Ant. Zalagėnas.

Lietuviška Teatrališka Draugystė Rū
ta No. 1 .kviečia visas drauges ir drau
gus atsilankyti į priešmetinį susirinkimą, 
kuris įvyks seredoj. gruodžio 10, 7:30 
v. v., Ch. Lietuvių Auditorijoj. Bus 
rinkimas valdybos ir kurie draugų ar 
draugių išpildėte aplikaciją šios dr-jos 
baliuje, meldžiam atsilankyti į šį susi
rinkimą. ' — Valdyba.

Bridgeport Dr-stės Palaimintos Lietu
vos priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 10 d., 8 vai. vak.. Lietuvių 
Auditorijoj; Visi draugai būtinai turi
te atsilankyti, nes bus renkama valdyba 
1931 m. ir svarstoma svarbus reikalai 
draugijos gerovei. Ta’P8‘ katrie dar ne
sugrąžinote už parduotus tikietus pini
gus, tai sugrąžinkite ir katrie pripildėte 
draugijos aplikacijas 16 d. lapkričio, 
malonėkite ateiti į virš minėtą susirin
kimą. busite priimti be įstojimo mo
kesčių. G. S. Pakeltis, rašt.

Lietuvių Kriaučių Lokalas 269 A. 
C. W. of A. valdybos rinkimai įvyks 
seredoj, gtuodžio 10 d., 1930 m. ir 
tęsis nuol vai. po piet iki 6 vai. vaka
re, 3jose vietose Amalgamatcd Centre, 
333 S. Ashland Blvd., Morning Star 
Kliube, 1652 N. Damen Avė. ir John 
Hus svet., 423 6 West 22nd St. Bal
suoti galės tik nariai su knygutėm ir 
kiekvieno nario pareiga yra dalyvauti 
balsavimuose. Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj narys draugas Frank Wer- 
syla mirė gruodžio 7 d. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadieny, 8 vai. iš ryto iš 
namų 3415 So. Wallace St. Kliubo 
nariai kurie galite mąlonėkite dalyvauti 
laidotuvėse velionio.

A. Zalagėnas, prot. rašt.

” SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės e 
taip pataria Lietuvos bankai

Spccialiatns gydymo chroniškų Ir naujų Il
gų. Jei kili negalėjo jumis ISgydytl, atsllan- 
kykit pas mano. Mano pilnas iSegzaminavl- 
inas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit, pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skaudu, bet pats pasakys 
po galutino išegzaininavimo—kas JUins yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7 :}0 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 rytOfiki 1 po pietų

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

Pardavimo Notariališkus raštus. 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MIS GVARAN 1UOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.
I-..... - ....... - - - ■........ - - . - -—9

Taigi Viengenčiai, matote, 
kad mes turime savus vargan 
patekusius bedarbius, patys, 
kiek galėdami, diena iš dienos, 
šelpti, kol musų darbštus, tei
singi lietuviai darbininkai su
siras koki nors darbą ir galės 
patys savus alkanus vaikelius 
aprūpinti. Musų kraujo gimi
nyste, tą pridermę mums ski
ria.—Dr. A. K. Rutkauskas.

:'r i. .

CLASSi RED ADS.
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTUS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų fiauk arba rady k:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitSs ir dar geresnį* kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos. •
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washin>rton Blvd.

------ —o-------- -

----- o-----
GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

prramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musu mokyklos naūja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą i devynis mėnesius; 
aukštesni mokslą 1 vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. IBK

Business Service
Biznio Patarnavimas_______

PATENTAI,^ copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radinm Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Nytmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

Boulevard 6520 Res. Yardg 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMEHS

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

Financial
\ ' Finansai-Paskoloe________

SKOLINAM PINIGUS
Neimant komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra

' J. NAMON & CO.
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. WesterH Avenue 
Tel. Grovehill 1038

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokitos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

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

Ben. J. Kazanauskas, rašt.,

2242 W. 23rd Place
Phone Roosevelt 8887

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT
MEGZTŲ VILNONIŲ 

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

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

Tel. Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarais.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai___________

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų 
Turime ifiparduoti 60 krovinių augAČianslo* 

ruAien neatsiimtų 1A storadžiaus rakandų. 
Didžiausios vertfis kokios buvo pasiūlytos Is

torijoj, susidedančios ii visokios 
rufiies rakandų. 

10 ELEKTRIKIN1Ų RADIO 
susidedantys ifi Sparton, Majeetfc ir Jackson 
Bell RadiO*................................ $46.00 ir auga
3 šmotų miegamojo kamb. setai $45.00 ir ag. 
3 Arnotų Seklyčių setai __ $26.00 ir augs.
Day Beds ____________ $6.00 ir suks.
Cedar (įbesta ...... ............ ........$10.OQ ir augs.
Valgomojo kambario setai__$20.00 ir augs.
vairus Dreseriai___________ $5.00 ir.augs,
vairus Vanitlee$6.00 ir augs, 
vairios Lovos .............  $3.00 Ir augs,
(aurai, visokio didumo____ $1,00 ir auga.

Grindų Lempos ............... $3.00 ir augs.
Pusryčių setai ___________  $8.00 ir auga
Dlnetto setai _____________  $15.00 ir auga,
(lašiniai peCiai ..............  <$10.00 ir augs
GarbtvlAiauH degintojai......... $10.00 ir auga.
Rot Biast PeCiai ..........  $5.00 ir auga
Kietų anglių dildomieji____ $10.00 ir augs
Circular Šildomieji ________  $1B.OO Ir augi.
Upright Planai __ _ $15.00 ir auga,
arojiklial Planai —............. $25.00 ir augi.

TJKRI BARGENA1
Pirkite anksti. Pirmieji atčją gaua geriau. 

Atdara utarninke, ketverge ir eubatoj, 
vakarais iki O p. m.

Weber Bros. Storage Co. 
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South State Street 
--------O--------

-------- 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

ONA VILKICK1ENĖ paieško savo 
šunų, — Stasio ir Adolfo. Kas žino 
arba juos pačius meldžiu atsišaukti. Ona 
Gotautienė, 1403 S. Tripp Avė., Chi
eago.

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

-----o
PAIEŠKAU apsivedimui augusios, 

doros merginos arba našlės su vienu 
vaiku. Turi būti laisva, rimta ir ne
vartojanti svaigalų, amžiaus nuo 40 iki 
50 metų. Aš esu 48 metų. Su pir
mu laišku prisiųskite savo paveikslą, ant 
pareikalavimo sugrąžįsiu .

J. PETRAUSKAS.
1011 Brown St., N. S. Pittsburgh, Pa

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS nevedęs vyras prie 
abelno darbo restaurante. Kambarys it 
valgis. 5702 W. 65 St.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, unistas. nevedęs. Peter Juk- 

.nis, 4920 W. 14th St., Cicero.

Furnished Rooma
KAMBARIAI

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

2318 Washington Blvd.
-----o-----

— NAUJAS GASPADORIUS — ‘

Naujai Remontuotas

“LIETUVA’.’ KOTELIS
švarus — šviesus — Šilti

KAMBARIAI
Pigus, $2.00 ir augščiau į savaitę

- PASIRENDUOJA —
1606 ir 1608 SO. HALSTED ST.

Telefonas Roosevelt 2725

RENDAI kambarys su visais pato
gumais, dėl vyrų ar merginų, su val
giu ar be. 6609 S. Campbell Avenue. 
Tel. Hemlock 0010.

For Rent
PASIRENDUOJA 6422 So. Sacra- 

mento 4 kambarių cottage, V2 bloko 
nuo mokyklos. $25 į mėnesį. šaukit 
Aberdeen 1828.

Ėxchange—Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysiu 

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

Real Estate For Sale
Namai-žeinė Pardavimni

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui, 

lotus, faunas, biznius visokios rųšiei. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Ave<

Tel. Lafavette 04 55
■ ■■■ o ■ —■. «

-------- O--------
BARGENAS, Chieago Heights 2 

kambarių cottage. ir 6 lotai. Kaina 
$1500 — Priimsiu automobilių ir bis- 
kį pinigų. Matykite arba rašykite. Fr. 
Ridlauskas, Barbcrnė, 4309^ W 63 St.

PARDAVIMUI namas su bučerne ii 
delicatessen, iŠ priežasties mirties tuii 
būt parduotas tuojaus. Kreipkitės |,n< 
ku, 1 739 S. Halsic«1 St., Bos 125)


