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ietuvoj Sujudimas Del
Nusileidimo Vokiečiams

“Prašau pasilikti kaip buvęs užsienių rei
kalų ministeriu”, pasakė prezidentas 
Smetona delegacijos pirmininkui Dr. 
Zauniui A ■’

Dr. Zaunius pasiliko 
ministeriu 1

KAUNAS, Lietuva. — Dr. 
Zaunius lieka užsienių reikalų 
ministeriu, nes p. Prezidentas 
jo atsistatydinimo nepriėmė. 
P. Prezidentas ant D-ro Zau
niaus atsistatydinimo prašymo 
uždėjo rezoliuciją: “Prašau pa
likti, kaip buvęs, užsienių rei
kalų ministeriu.”

Kandidatai į Užsienių 
reikalų ministerius

“Dz. Kov.” (232 nr.) prane
ša, kad jo žiniomis, politinėse 
sferose kandidatais į Užsienių 
reikalų ministerius buvo mini
mi: Lietuvos atstovas Jungti
nėse Valstybėse Balutis, Lietu
vos atstovas Prancūzijoje Kli
mas, prof. kūnijos’ Tamošaitis, 
atstovas Vatikane dr. šaulys ir 
Susisiekimo ministeris inž. Vi
leišis. ’

Kaip įvyko tragiškasis 
posėdis “

Kai Dr. Zaunius iš Ženevos 
atvyko Kaunan, netrukus pas 
p. Valstybės Prezidentą įvyko 
Ministeriu Kabineto posėdis, 
kuriame dalyvavo Ministeris 
pirmininkas p. Tūbelis, visi ki
ti kabineto nariai ir Valstybės 
kontrolierius.

Didžiąją visuomenės 
grupių memorandu
mai dėl Klaipėdos 

likimo
Valstiečių liaud. memo

randumas
Liet. Valstiečių Liaudininkų 

Centro Komitetas įteikė iMi- 
nisteriui Pirmininkui p. Tabe
liui memorandumą dėl delega
cijos nusileidimų vokiečiams 
Genevoje. Memorandumo svar
biausi punktai skamba šiaip:

“Padarytas Lietuvos’ delega
cijos nusileidimas Ženevoje ar
do Lietuvos teisinę būtį Klai
pėdos Krašte:

“Jis patvirtina, stiprina ir 
gilina p. Voldemaro pasiimtąjį 
pasižadėjimą derėtis su Vokie
tija dėl Klaipėdos reikalų prieš 
perkeliant juos į Tautų Sąjun
gos Tarybą.

“Jis susiaurina konvencijos 
suteikiamą gubernatoriui di
rektorijos pirmininko skyrimo 
teisę.

“įvykęs Ženevoje tarp Lie
tuvos ir Vokietijos užsienių 
ministeriu susitarimas yra ne
tikėtinas ir neužsitarnautas 
smūgis, kuris veda į visišką 
Lietuvos politikos Klaipėdos 
Krašte kapituliaciją prieš jun
kerių ir apmokamų agentų no
rus.

“Jis stato į pavojų visas pa
stangas ligi šiol padarytas 
Klaipėdos krašto opinijai plėsti 
kreipiant j ramaus valstybin
gumo vėžes.
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Suvienytų Valstijų vyriau
sybė dar tebelaukia žinių ku
rioms reipdainosi nuspręs, ar 
pripažinti naują Brazilijos 
juntą už teisėtą vyriausybę.

Komunistų Amerikoj 
priskaitė tik 8385

Klerikalizmo ir Jėzuitų 
Stiprėjimas Liutuvoje

— - ' - -

Popiežiaus atstovo vadovaujamo katalikų 
veikimo centro konferencija pavedė 
vyskupams vartoti ekskomunikaciją

Posėdy buvo išklausyta už
sienių reikalų min. D^ro Zau
niaus pranešimas apie Tautų 
Sąjungą, po ko įvyko karštas 
nuomonių pasikeitimas. Posė
džio rezultate dr. Zaunius įtei
kė* atsistatydinimą, kurio pre
zidentas nepriėmė.

Sidzikauskas pašalintas
Lietuvos atstovas Vokietijai 

p. Sidzikauskas, kaip teko iš 
patikimų šaltinių patirti, gau
na dviems savaitėms atostogų 
ir po jų nebegrįšiąs į savo se
nąją vietą.

Berlyno radio apie ka
bineto krizį

Berlyno radio praneša, kad 
Kaune buvęs audringas Lietu
vos ministeriu kabineto posė
dis, po kurio užsienio reikalų 
min.’ Zaunius įteikęs atsisaky
mo raštą.

Vokietija jau padarė
spaudimą į Kauną

Iš užsienių skaudos ir labai 
patikimų šaltinių Kaune suži
nota, kad Vokietija padarė 
Kaune demaršą dėl dviejų klau
simų: Direktorijos pertvarky
mo ir spaudos cenzūros.

. Spaudos cenzūra
Klaipėdos krašte jau kelios die
nos kai panaikinta.

“Jis sukelia tiesiog neper
žengiamas sunkenybes’ lietuvių 
tautinei sąmonei Klaipėdos ūki
ninkuose plėsti.

, “Jis daro absoliučiai neįma
nomą lietuvių švietimo bei tau
tinio sąmoninimo platinimą au
tonomijos ribose, uždarydamas 
lietuvių kalbai duris į admi
nistracijos įstaigas, teismus ir 
mokyklas.”

Krikščioniškų partijų 
memorandumas

Krikščionių demokratų parti
jos Centro komitetas p. Prezi
dentui įteikė memorandumą 
Klaipėdos ir einamojo rpomen- 
to reikalais. •

Studentų atstovybės 
protestas

Lietuvos Universiteto stu
dentų atstovybė savo posėdy 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
protestuojančią dėl nusileidimo 
vokiečiams Klaipėdos reikale, 
ir akstiną valdžią atitaisyti pa
vojingą klaidą.

Bedarbių diktatorius 
veikia

Col. Woods, prezidento 
Hooverio paskirtas kaip “un- 
employment dictator” pereitą 
sekmadienį turėjo mitingą 
New Yorke, pakvietęs U. S. 
plieno korporacijos ir Rock- 
fellerio fundacijos atstovus, 
raginti daryti viską bedarbei 
ir stagnacijai baigti. Prezi
dentas jau darė žygių į sekre
torius, kad pradėtų statybos 
darbus, kokius kongresas yra 
leidęs.

(Atlantic and Pacific Photo]

Vincent Kerens, 54 metų Chicagos ir Dalias brokeris, ku
riam teks $1,900,000 tėvo palaikų. To turto jis turėjo laukti
per penkis metus, kadangi testamente buvo patvarkyta, jog 
per tą laiką' jis turi gerai elgtis, jei nori gauti tą turtą.

Antroj anglekasyklų Brazilijos1 sukilėliai
nelaimėj palaidota 
dar 87 darbininkai

Sprogimas Vokietijos kasykloj 
užgriovė 90 žmonių, iš ku

rių lik 3 išsigelbėjo

SAARBRUECKEN, Vokieti
ja, spalio 25 d. Aštuonios de
šimts septyni angliakasiai pa
laidoti po žeme šiandien ug
nies ekspliozijoj Maybach ka- 
slklose. Dar tik penki su
žeisti teišgelbeti. Sprogimas 
įvyko labai giliai, ketvirtame 
sluoksnyje. Devynios dešimts 
angliakasių buvo nusileidę į 
tą sluoksnį, iš kurių tik trys 
begalėjo išsigelbėti. Kokia yra 
padėtis kitų 87 palaidotųjų 
dar nežinia. Gelbėjimo dar
bai pradėti palaidotiesiems at
kasti.

Tai yra antroji tragedija 
Vokietijos anglių kasyklose 
vienos savaitės bėgyje.

Pirmosios tragedijos aukų 
laidotuvės

ALSDORF, Vokietija, spa
lio 25 d. Lavonai 216 žuvu
sių angliakasių tapo palaidoti 
čionai pereitą ketvirtadienį 
visam miestui nugrimzdus į 
gilią gedulą. (lėlėmis apklo
tų grabų procesija tapo nu- 
leitsa į keturias išilgines gra- 
bes, iškastas tam tyčia pada
rytose kapinėse, kadangi mie
sto kapinės nebeužteko vietos.

Iš 216 žuvusiųjų tik 50 gra
bų tebuvo pažymėti pavardė
mis, nes didžioji žuvusiųjų 
dauguma buvo nebepažįsta
mai sudegę.

Visų žuvusiųjų pirmoje Ann 
kasyklos ekspliozijoj skaičius 
pasiekė 262, iš kurių 46 buvo 
jau pirmiau palaidoti kitose 
kapinėse. Visa Vokietija už
sitraukė gedulą.

iš armotų užmušė ir 
sužeidė apie 35 žm.

I *

Trys sukilėlių generolų gru
pės kovoja tarp savęs dėl 

prezidento

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, spalio 25 d. Dvidešimts 
trys žmonės, tame tarpe 18 
moterų, užmušta armotų ŠU- 
'viais, paleistais iš Capacabana 
tvirtovės į vokiečių keleivių 
laivą Baden, priklausantį Vo
kietijos garlaivių bendrovei.

Laivas Baden važiuodamas 
į Argentiną pakelėj buvo už
sukęs į Brazilijos sostinės Rio 
De Janeiro uostą ir laivui uos
tą apleidžiant sukilėliai palei
do iš tvirtovės armotų šū
vius, kurių vienas pataikęs į 
laivą užmušė vietoje keturis 
laivo matrosus ir 19 Ispanijos 
ir kitų šalių emigrantų. Trys- 

,dešimts penki žmonės sužeisti 
anuotos šūvio skeveldromis.

Vokietijoj dėl to įvykio kilo 
didelio sujudimo. Taip, pat 
Ispanija ruošiasi imti žygių 
dėl 18 savo piliečių moterų 
nužudymo.
Vargas pakviestas Brazilijos 

prezidentu
RIO De Janeiro, Brazilija, 

spalio 25 d. Padėtis darosi 
kas kart kritingesnė dėl prasi
dėjusių nesutikimų pačių su
kilėlių generolų tarpe. Susi
darė trys tarp savęs kovojan
čios kariuomenės grupės. Cen
trine, kuri su generolu Cutulio 
Vargas sudaro laikiną juntą 
(karišką valdžią); šiaurinė ir 
pietinė su savo generolais, 
kurie nenori pripažinti cent
ristų valdžios ir stato savo 
prezidentus.

Nuverstasis prezidentas 
Wasbington Luis tebelaiko
mas areštuotas Copacabana 
tvirtovėj; jis dar nepasirašė 
atsisakymo. Julio Prestes, 
kurs pavasario rinkimuose 
buvo nugalėjęs savo konku
rentą Vargas, areštuotas. At
skirose respublikos dalyse dar 
tebeeina susirėmimai.

MASKVA, spalio 25 d. Ofi
cialus laikraštis “Pravda” 
šiandien paskelbė statistiką 
kiek yra komunistų visame 
pasaulyje. Viso esą apie 4,- 
600,000 komunistų ,iš kurių 
3,500,060 pačioj Sovietų Rusi
joj, ir tik 500,000 visame pa
sauly.

Atskiromis valstybėmis ko
munistų esą: Vokietijoj 124,- 
000; Anglijoj 3,200; Čekoslo
vakijoj 35,000 (Kurie šiomis 
dienomis jn corpore pasakė 
“sudiev” Maskvai. Red.) ir 
Francijoj 38,240. Suvienyto
se Valstijose komunistų esą 
viso labo 8,385 nariai.

Moterys vaikų nebe- 
gimdo

WASHINGTON, spalio 25 d. 
Cenzo biuras paskelbė, kad 
1929 metais ginsimų bebuvo 
tik apie 19 vaikų ant tūkstan
čio žmonių. Tai esąs pats 
žemiausias gimimų skaičius 
nuo 1915 metų. Reikia at
minti, kad 1915 metai buvo di
džiojo karo pradžia, kuri dau
gybes vyrų atitraukė nuo šei
myninio gyvenimo.

Mirimai taip atrodo. Per
nai mirė 68 vaikai ant kiek
vieno tūkstančio žmonių. Pir- 
mesniais metais, 1916 ligi 
1918 mirdavo liki 101 vaikas.

Submarinu plauks į 
pietų ašygalj

Sir Hubert Wilkins paskai
toj Chicagoj išdėstė planą, 
kad yra rengiama ekspedicija 
į pietų ašygalį pavandeniu 
laivu. Laivas turės tam tikrus 
grąžtus, kuriais galės pergręž- 
ti storiausius ledų sluoksnius 
orui gauti. Laivas turės grįž
ai iš kelionės stačiai į Chica
gos 1933 metų parodą.

Komunistai su hitleri- 
tais jau mušasi

BEDLYNAS, Vokietija, spa
lio 25 d. Rimti susirėmimai 
tarp komunistų ir hitleristų 
įvyko Prūsijoj ir Holštinijoj. 
Dortmunde vieną komunistą 
fašistai užmušė ir 9 sunkiai 
sužeidė. Policija surado gin
klų sandėlį pas vieną hitleri- 
tų-fašistų vadą, baroną von 
Landsberg.

ITZEHOE, Holštinojoj, 200 
komunistų bandė šturmuoti 
miesto tarybos namus, bet po
licija juos išvaikė lazdomis. 
Daug komunistų sužeista.

Hindenburgas pirmas 
susimažino algą

BERLYNAS, spalio 25 <1. 
Vokietijos valdžia, norėdama 
užkirsti kelią hitleritų ir ko
munistų agitacijai, pradėjo 
smarkiai apkarpyti visiems 
aukštiems valdininkams algas. 
Pats prezidentas Hinderburg 
nuo lapkričio 1 d. sumažina 
savo algą ant 20 nuošimčių.

Katalikų veikimo cent
ro suvažiavimas

(K. V. C.) suvažiavimas pa
sibaigė. Suvažiavime dalyvavo 
637 dalyviai, kurių 203 buvo 
su įgaliojimais, o kiti svečiai.

Paskutinę dieną visą valan
dą kalbėjęs kun. Krupavičius, 
kuris raginęs imtis ♦ aktingo 
darbo. Jo kalba buvo labai 
griežta ir susilaukusi visuoti
nio pritarimo.

Lietuvos klerikalinimo 
planai

Priimta visa eilė rezoliucijų, 
tarpe kurių paminėtinos: įs
teigti katalikų vyrų organiza
ciją; įsteigti katalikų . žurna
listų s-gą; grąžinti .suvalsty
bintas gimnazijas ir steigti 
naujas su pilna valstybės pa
šalpa; įsteigti fondą šelpti nu- 
kentėjusiems dėl katalikiškos 
akcijos; veikti per episkopatą, 
kad nebūtų persekiojami ka
talikų sąjungai priklausantieji 
moytojai! įsteigti katalikų 
skautų broliją; leisti veikti 
ateitininkams; paraginti epis
kopatą t padaryti žygį analogiš
ką Paryžiaus arkivyskupo žy
giui, ’kuriub pasmerkta “Ak- 
sion fransez” organizacija ir k.

kunigų antplūdis
Prasidėjus K. V. C. konfe

rencijai Kaune, jaučiamas tik
ras kunigų antplūdis. Vakar 
ryto metą gelež. ir autobusų 
stotys, prieplauka, paskui au
tobusai visur pilna kunigų.

Vyskupų delegacija pas 
ministerį pirmininką
K. V. C. konferencija pasiun

tė du vyskupus’ — Kuktą ir 
Paltardką, — pas min. pirmi
ninką.

Vyskupai pas prezi
dentą

“Volksblat” rašo, kad pasibai
gus K. V. C. konferencijai, 
vyskupai buvę pas prezidentą 
ir taręsis dėl likviduotų ateiti
ninkų. Jokių konkrečių rezul
tatų pasitarimas nedavęs.

Jėzuitai plečiasi
Kaip jau rašėme, Šiaulių 

mieste nusipirko namus ir įs
teigė jėzuitai, kurie smarkiai 
konkuruoja pasaulinius kuni
gus trigubai pigiau imdami už 
maldas’. Kaip , girdėt, jėzuitai 
Šiauliuose ruošiasi statyti gim
naziją. Matyt, Lietuva — gera 
jų darbui dirva.

Tautininkų konferen
cija

“Volksblat” rašo, kad spalių 
18 d. Kaune busianti metine 
tautininkų partijos konferenci
ja. Pasak “Volksblato” konfe
rencijoj busią svarstomą nauja 
tautininkų programa, kurią pa
rašęs kun. Tamošaitis ir Vol
demaro iš partijos pašalinimo 
klausimas.

Sąmokslo byloj tardy- 
, mas baigiamas

Gautomis iš tikrų šaltinių 
žiniomis voldemarininkų są

mokslo byloj tardymas eina 
prie galo. Traukiamų atsako
mybėn asmenų skaičius kiek 
padidėjo, nes prie jų prisidėjo 
keli pamfletininkai iš provin
cijos, platinę priešvalstybinius 
pamfletus ir dalyvavę bendram 
sąmoksle.

Greit visa byla bus persiųs
ta kariuomenės teismo proku
ratūrai, nuo kurios žymiai pri
klausys ar byla eis uždarytomis 
arba atdaromis durimis.

Lašinių bylos dalyviui 
dr. E. Draugeliui p. Preziden
tas grąžino teismo atimtas tei
ses.

Statys mergaičių gim
nazijų ir įsteigs klerikų 

seminariją
PANEVĖŽYS. — Panevėžin 

buvo atvykęs Šv. m-jos atsto
vas p. Vokietaitis švietimo rei
kalais. Galutinai nusistatyta se
miu. rūmus atiduoti vyskupui 
Paltarokui kunigų seminarijai 
steigti. Komisija nustatė rube- 
žius, iki kurio sodas ir mok. 
seminarijos rūmai bus perlei
sti vyskupui. Likusiam mūre 
ir dabartinio banko namuose 
bus patalpinta’amatų mokykla.

Bus statoma nauja gimnazi
ja, Senamiestyje, tuoj už apskr. 
ligoninės, kur gimnazija turi 
nemažą žemės sklypą. Sklypą 
perėmė šviet. ministerija ir dar 
šį rudenį manoma vežti med
žiaga (akmens, žvyris, smėlis 
ir kt.). Projektuojama trijų 
aukštų mūras; vienam aukšte 
manoma patalpinti mergaičių 
gimnaziją (12 klasių), kitam 
— merg. mokyt, seminariją (6 
klasės).

Mergaičių gimnazija butų la
bai gražioje vietoje. • t

Nubaudė didelę “šišką”
Mariampolėje,. rugsėjo 30 d. 

teismas nagrinėjo vieno dide
lio krikščionių valdymo laikais 
valdininko bylą už kyšininkavi
mą. Nubaudė penkiais mėne
siais kalėjimo. Byla buvo susi
domėję platus sluogsniai, tad 
teismo salė buvo pilna. Spėja
ma", kad nuo tos bylos kyši
ninkavimas šiek tiek apsimal
šins. Teisme paaiškėjo iš kyši- 
ninkystės srities tikrai pikan
tiškų dalykų. - Nei smulkme
nų, nei nubaustojo pavardės ne
rašau, nes jis, mariampoliečiai 
sako, didelė “šišką”, eisiąs ieš
koti teisybės į aukšty bes. Su 
“didelėms šiškoms” tenka skai
tytis...

Šiais laikais jqkio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.

Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraščius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi "Naujienose”, 
tas visuomet turi naudos.

_
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Raudonos Kibirkštys Gegužiui”. Kiek vėliau, kai 

Chicagos teismas išmesdamas 
komunistų skundų pasakė: Jus, 
komunistai, nepamatuotai norit

Bolševikų tvirtovę žvirblis 
sugriovė-sulesė

rybos. Laiške buvo pažymėta, 
kad jųjų kuopa yra suspenduo
ta už nemokėjimų SLA. cent
rui mėnesinių duoklių. Tuo pat 
sykiu SLA. Pildomoji

Bolševikfašistas L. Pruseika-
Vabalas pirmiaus daug sykių * ..._ —
pasididžiuodamas girdavosi, 1 suspenduotos kuopos valdybai 
kad esu VVorcesterio SLA. 571 įsako, kad kuopos čarteris 
kuopa tai yra musų didžiausi ir visas turtas butų perduotas 
tvirtovė visame susivienijime, i SLA. centro rankas bėgyje 
Ji yra musų priešams nepaima- 30 dienų nuo šio pranešimo, 
ma drutvietė. Musų draugai Tai ar man tikėsit, ar ne, bet 
komunistai-bolševikai jų valdo- faktas yra tas, kad tie raudo- 
kontroliuoja. I nai karšti revoliucionieriai ne

Dabar tas pat bolševikfašis-! tik atvėso, ale visiškai “susą* 
tas nosį nuleidęs ir raudonas | lo”, nes per kokia 10 minutų 
ašaras liedamas nedrąsiai pri-' nė vienas tų “raudonųjų gaidu- 
sipažįsta: Tų musų milžiniška' kų” nepajėgė ištart nė po vie- 
tvirtbvę žvirblis sugriovė-sule-! n< žodį. Pagalinus atsipeikė- 
sė. Pirmiaus mes bolševikai jęs vienas s’taršasis komisaras 
visai domės' nekreipėm į tų atsistojo ir suriko kaip gaidys: 
“žvirblį”, kad jį reikėtų bom- Tuojaus gausim naujų čarterį 
barduot iš musų milžiniškų bol- iš 
ševikiškų kanuolių. Dabar žiu 
rėkit, ka jis padarė, gaila. (Jis | vėl busim valdininkais. . 
žvirbliu vadina Amerikos L-c‘į lietuviški fašistai ir koniunis- 
tuvi’ )• ! tai dirba išvien prieš SLA.

Ne žvirblis sulesė, ale patys veikėjus
lietuviai darbininkai, SLA. 571 
kuopos nariai, pamatė jūsų ko-J 
munistų-bolševikų šmugelystes I 
ir darbininkų išnaudojimų. Ta-I 
dėl 1 
ėmė ir įspyr 
tu viską “medine klumpe”, 
jau dabar labai negerai 
skauda. Mat, smugelys'tė ir iš- j 
naudojimas darbininkų visada 
prilipa liepto galų, 
čiaus ar vėliau gauna 
atlyginimų.i 
k turistams.
Kai “gaidys užgiedc jo tai bol

ševikai “niurų-uolų” neteko

Pruseikos draugamse jie 
į užpakalį su lie- 

Tai

ir auk s-' 
tinkamų 1 

Taip atsitik© “ir ko*

Taryba

Darbininkų Susivienijimo 
(kurio da nėra pasaulyje) ir

Bolševikfašistas L. Pruseika 
keliolika sykių drųsiai pasidi- . , ,v. , v- į mukusdziuodamas savo organe rase, j 
kad, girdi, Detroito SLA. 21 
ir 200 kuopos stovi su mumis 
nepajudinamos, kaip murai 
tvirtos, kaip uola. Jokie S. Ge
gužių, S. E. Vitaičių gąsdinimai 
tų dviejų kuopų nepajėgs *su- 
ardyt nė užkariaut. Tos kuopos 
yra musu. Tų 
bose yra musų 
komunistai.

Na, o dabar 
sitiko su tom 
Ogi rugsėjo 13 
ėmė ir 
rankų *' 
lietus iai 
“Mes 
kaip reikalauja musų pačių pa 
gaminta SLA. konstitucija”, ii 
iš sa\< i.i po išrink ) naujas 
kuopų vudvbas, kurie yra tik
ri proletar.d. Fordo vergai, ne 
bizni“riai-:<'. munistai. Dabar t.'* 

be armi- 
nsu mu

kuopų Valdy- 
žmonės draugai

ar žinot kas at- 
dvieni kuopom? 
ir 11 dienomis 

išsprūdo iš komunistų
ic du murai-uolos. Kd 

darbininkai pasak?: 
palaikysim SLA. taip,

j. Fordo vergai, 
munistai.

Maskvos centai. ’ik? 
jos, sako: “Gaidys r 
rus-uoias drasku” i 
tai “Aida” vadina 
Mat, ‘ A <•' Q” pasakė. “Darbi
ninkai SL-i nariai t r teišbū
ti, kur \:.i milijoną; dolerių”. 

I eisybū Komunistams labai pa
vojinga. Jie jos nekenčia. Tei
sybė visur ima viršų, ir šmu- 
gelninkai komunistai gavo la-

Lietuvos A. Smetonos dikta
tūros garbintojai fašistukai iš 
“Dirvos” ir iš “Vienybės” pa
šiūrių pradėjo kranksėt kaip 
juodvarniai prieš SLA. organo 
“Tėvynės” redaktorių S. E. 
Vitaitį ir prieš kitus SLA. vei- 

! kūjus. O komunistfašistai, J. 
S.alino diktatūros garbintojai 

| iš ‘Laisvės” ir “Vilnies” rau- 
i domlvarių, ateidami fašistams 

i talka, džiaugsmingai suriko: 
S. E. Vitaitis, S. Gegužis, K. 
G ūgis neilgai valdys-naudosis 
SLA. milionu dolerių, eiliniai 
rarir.i, jų draugai, nerimsta*— 

I nori juos išmest lauk iš val
dybos ir pastatyt gerus valdi- 

Pana Jurgeliutė ne
teks darbo. Tų darbų reikia 
duot ženotain žmogui su šeimy
na o ne pavieniai mergai.

štai ką aš jums juodi ir 
ra. doni fašistukai pasakysiu: 
Ne jus esate darbdaviai; jus 
rr/'te nei duot SLA. virši
ninkams darbus neį juos pra
šalint nuo tų darbų. Tais’ darb
daviais esame mes patys dar
bininkai, SLA. Ir jei “Dirvos” 
ir "v.enybės” ponaičiai-fašistu- 
kai bandys ką nors blogo da
ryti SLA. valdybai-veikėjams 
ir šykhi pačiam Susivienijimui, 
tai mes SLA. nariai, jumis taip 
pasitiksim, kaip praeita sykį 
pasilikom Chicagoj “Laisvės” 
ir “Vilnies” raudonuosius fa
šistukus. Mes lietuviai SLA. 
nariai esam pasirengę iusų in
trigas sutikti bile vienų minu
tę. Mums SLA. nariams nė 
Maskvos, nė Romos agentai ne
turi teisės diktuoti, kaip Su
si vieifij imas turi būt valdomas 
ir kas jo valdyboje turi būt.
Komunistui

Kuomet

biniuk: .
i’ ..a nuo dar-j patupdytų i SLA.

Suspenduotų SLA. kuopų ko
munistai “sušalo”

kai SLA. organe “Tėvynėj” 
pasirodė SLA. Pildomosios Ta-

Gegužiui pasidavė, 
j vaškų nesutirpo

komunistai SLA. 
Tarybų apskundė

Chicagoj buržuaziniam teisme, 
prašydami, kad juos teismas 

centro raš
tinę ir jiems pavestų valdyt
darbininkų SLA. narių sudėtus 
pinigus, tai tuomet “Vilnis” ra
šė: “Greičiau geležis pavirs i 
vaškų, negu mes pasiduosime

te to, ko teisingumas jums nie
kados neduos ir už tai užsimo
kėk i t teismo išlaidas, tai tada 
komunistai desperacijos apim
ti suriko: ^Mes patys tų skun
dų ištraukėm iš Chicagos teis
mo kaipo bevertį, ir dabar ne
šim į New Yorko ir Pennsyl- 
vanijos valstijas ir reikalau- 
šim nariu sumokėtų pinigų Į 
ŠIA. (kažin, ar nariai duos ko
munistams jų pinigus imti iš 
SLA. iždo’?) Vadinasi, geležis 
nepradėjo tirpt į vašką, o jau 
komunistai pasidavė Gegužiui 
ir rankas iškėlė aukštyn. Pras
ti iš jų revoliucionieriai.
Komunistai organizuoja ta utis 

ką ir tarptautiškų sojuzą
Jau visiems yra gerai žino

mas faktas, kad komunistai per 
praeitus 10 metų rengėsi SLA. 
užkariauti arba sugriauti. O 
kai praeituose SLA. valdybos 
rinkimuose prakišo ir SLA. 36 
seimas jiems nepavyko pa
griebt į savo purvinas" rankas, 
tai dabar jie SLA. griauja ir 
meluodami darbininkams, SLA. 
nariams sako: Mes komunistai 
suorganizuo.sim raudonų, naujų 
ir gerų darbininkiška susivie- 
i.jjimą. Vėliau ta darbininkiš
ka susivienijimų sujungsime su 
darbininkiška Augščiausia Prie
glauda Lietuvių Amerikoj. Da
bar sugriaukit savąjį buržujinį 
SLA., o tada ir APLA. suženy- 
sime su Tarptautišku Darbinin
kų Susivienijimu. Tai bus ge
rai.

Ne 1." reikalo komunistų 
“Daily \yorker” birželio 25 d. 
rašė: “Mes komunistai organi
zuojam naujų tarptautišku 
darbininkų susivienijimą. Tai 
bus viena geriausia ir didžiau
sia darbininkų savitarpinio su- 
sišelpimo draugija. Mes į tą or
ganizaciją priimame įvairių 
tautų pašelpines draugijas ir 
pavienes ypatas,*bile tik ne žy
dai (Kodėl komunistai žydus 
ignoruoja? Žydai irgi žmonės) 
ir jau mes savo organizacijoj 
turim virš 7,000 narių” ir t.t.

Gerai, tegul komunistai or
ganizuoja nors ir dešimtį tokių 
tautiškų ir tarptautišku “dar
bininkiškų” “sojuzų”, —“dirva 
plati.” Bet mes lietuviai dar
bininkai SLA. nariai nepriva
lom griauti arba kam nors ati
duoti savo SLA. apie, keturių 
dešimčių sunkaus darbo vai
sius ir laukti iš komunistų ko
kio ten naujo “darbininkiško” 
susivienijimo, kuris da randasi 
tik ant popieros sklypelio, o 
laikui bėgant gali visai išnykti. 
Dabar ,mes SLA. nariai griau
dami savo organizaciją tiesiog 
darom neapgalvotą, idijotišką 
darbų. ' '■

Komunistai SLA. veikėjus 
kolio ja

Neperseniai SLA. 352 kuopa 
surengė prakalbas SLA. centre 
iždininkui adv. K. Gugiui, kad 
jis duotų tinkamą patarimą 
Susivienijimo nariams. Komu
nistai suriko: fašistai zilioja, 
SLA. narių sudėtus pinigus 
mėto. Negerai, reik prieš tai 
protestuot-kovot.

Dabar komunistai nii patyonoti 

savo “melžiamųjų karvučių” 
APLAP. ir ALDLD. surengė 
ilgą ekskiuršina bolševikfašis- 
tui L. Pruseikai. Jis pradėjo 
ziliot iš Chicagos per iMichigan, 
Ohio valstijas, o iš ten į Pitts- 
burgh, Pa. Tai kas jam apmo
ka gelžkelių tikietus ir už su
gaištą laiką? Ir ne jis vienas 
zilioja. M. Bacevičius, J. Ga- 
siunas, A. Bimba, M. žaldokas,. 
ir kiti komunistai ziliojak Tas< 
komunistų ziliojimas yra geras 
dėl komunistų, — jie nemato 
darbininkų išnaudojimo. Už 
jųjų žiliojimą turės apmokėt 
darbininkai, APLA* ir ALDLD. 
nariai. Mes darbininkai visi 
sykiu turim pasakyti tiems 
komunistų ziliotojams: šalin iš 
lietuvių tarpo, mes ir be jūsų 
pagelbos sugabėsim visuomenių 
nį darbą dirbti.

—H. X. Woirkerfs.

KORESPONDENCIJOS
■mmmm

Hamtramck Mieli.

Velivis, K. Klorkuiias', V. Kult- 
llS, P. Venclovas, A. Levulis ir 

A. Glebauskas.
Komisija prašo visų Ham- 

trameko ir apieflnkes geros šir
dies žmonių papaukoti bedar
biams nenaudojamus drabu
žius. Jei turite tokių drabn
ių, tai atvirute praneškite vie
nam iš dviejų: A^ Velivis, 
11339 Deąuindre St. arba A, J. 
Levulis, 9336. Felch St.

Turime tarti didelį ačiū vi
siems geros širdies žmonėms* 
kurie pasižadėjo aukoti viso
kių daiktų, o taip pat muzikan
tams ir dainininkams, kurie 
pasižadėjo bedarbiams rengia
mam baliuj veltui patarnauti.

Butų pageidaujama, kad ir 
visi kiti, kurie gali, šį balių 
paremtų. Jei jau kuo kitu 
jie negali paremti, tai bent sa
vo atsilankymu. Kviečiame biz
nierius prisidėti, kas kuo gali.

Bedarbiams rengiamas ba
lius įvyks lapkričio 8 d. Vieta 
—10330 Jos" Campau St. ir 
Caneff St,

—Kviečia Komisija.

kasi Alf. Rru’anHiiskas ir 
zys‘ Minčiulis. Visi jie yra čia 

gimę, bet lietuviškai gražiai 
kalba.

Bračiulių yra keturi broliai 
ir visi užima valdiškas vietas 
Detroit mieste. Aleksandras

yra. leitenantas, Juozas detek- 
tyVas, o Pranas ir Rapolas tra- 

fiko tvarkytojai.
Svečiai linksmai laiką pralei

dę išsiskirstė. Dabar laukiame 
sutuoktuvių, kurios, kiek teko 
patirti, neužilgo įvyks.—Yla.

Naudingas darbas

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas praeitame susirinkime 
nutarė surengti balių ir visą 
pelną paskirti bedarbių šelpi
mui. Mat, šiame mieste ran
dasi daug bedarbių, kurie la
bai skursta, šalčiams atėjus 
jų vargai dar labiau padidės, 
kadangi jie neturi kūno kam
bariams apšildyti ir šiltų dra
bužių.

Baliaus surengimo komisijon 
tapo išrinkti sekami nariai: A.

Winnipeg, Canada
Linksmos sužieduotuves

Spalių 18 d. atsilankė nema
nai svečių detroitiečių pas po
nus Taurinskusi Vakarienės lai
ku p. P. Bračiulis pareiškė sve
čiams, kad šio susirinkimo ti
kslas esąs panelės 4ulės Min- 
čiutės sužieduotuvės su Rapo
lu Bračiuliu. Mineiutei buvo i- 
teiktas ir deimantinis žiedas. 
Tai tikrai Houvo didelis siurpri
zas.

Po to pasako juokingą pra- 
kalbėlę p. M. Kastantinavičius. 
Kalbėjo taip pat Ben Navits-

Dabartiniom dienom daug žmo
nių ima Bayer Aspirin nuo dau
gelio mažų skausmų, ir taip tan
kiai kaip jaučia bile skausmą.

Kodėl ne? Tai užtikrintas 
antidotas nuo daug skausmų. 
Jis veikia!

Ir Bayer Aspirin tablctai vi
sai nekenksmingi. Tame jus 
turite daktarų užtikrinimą; jos 
nesilpnina širdies.

Dėlto, neleisk šalčiu “per
sirgti”. Nelauk kad galvos 
skausmas “pereitų”. Ar kad 
neuralgia, neuritis ar net reu
matizmas yra tai kas tokio ku
riuos turi perkęsti. Tik dak
taras gali kovoti su tokiais 
skausmais, būt jus galit visada

pasinaudoti Bayer Aspirin p a- 
lengvinimui.

Bayer Aspirin visada yra ir 
jis visada pagelbsti. Apsipa- 
žink su jo vartojimų skaitlin- 
gumu, ir išveng daug bereika
lingų skausmų.

bereikalingas 
Skausmas!
/

BATER ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayor Fabriko Monoacettcacldcfeter oi Salicylioacld

Jūsų 1930

FORD
ar

CHEVROLET
ir tiktai

*21.39 į MENESĮ
Nupirks NAUJĄ ESSEX

Jeigu jūsų karas yra pardavimo stovyje.

rybos nutarimas apie tai, ku 
rios SLA. kuopos arba kuopų 
valdybos bei atskiri nariai yra 
suspenduoti už nemokėjimą į 
SLA. centrą savo mėnesinių 
duoklių, tai komf\s»stų organas 
“Vilnis” savo sekėjus raminda
ma atsako: “Nors Gegužis iš- 
siuntirijo kuopoms ir pavie
niai.is nariams pranešimus, k; d 
nesiunčia pinigų skaitosi su
spenduotais, šiame posėdy nu 
tarta vi pranešti daugybei 
kuopu, kad jos suspenduotos. 
Kas liečia kuopas joms skirtu 
mo nėra kiek sykiu Gegužis 
spendues, joms ne šilčiau ne 
sale a u”.

Neperseniai man teko būt! 
vienos tokios kuopos susirinki- ■ 
me, kuriame tie karšti revo
liucionieriai išgirdo skaitant 
laišką iš SLA. Pildomosios Ta-

NAUJOS KNYGUS
Gaunamos “Vienybės” Knygynev Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ........................... $2.50
• 1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ* GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro .... . $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 

i/ vaikams ir ligoniams.
LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ............z........................ $3.00

šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo ląetu- 
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS .......................................................................... 50
■' Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose .......... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..........................................  50

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..................................... ,............................. 55
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBEVIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. N. •

f " .

Coupe
Tudor 
4-Door
Sedan

FORDS
1930 1

. $485
.. $485

. $54«

1929
$383
$383

$452

1928
$330
$330

$372
CHEVROLETS
, 1930 1929 1928

Coupe , $484 $372 $281
Coach
4-Door

. $483 $372 $281

Sedan . $546 $433 ’ $330
—už karus pardavimo stovyje. •

Daugumoj atsitikimi! jums
NEREIKĖS KITOKIO JMOKĖJIMO

TIKTAI DVI SAVAITES! šiame aprybolame laike 
mes pasiūlome jums daug dolerių DAUGIAU NE
GU JŪSŲ DABARTINIS KARAS YRA VERTAS, mai

nant ant visiškai naujo HUDSON Great 8 ar ESSEX 
Challenger. Kiekvienas galimas parduoti 1928-29-30 Ford 
ar Chevrolet bus priimtas kaipo PILNAS {MOKĖJIMAS 
ant daugumos Essex modelių— Likusi suma gali būti iš
mokėta nepaprastai mažais išlupk ėjimais, pavyzdžiui 
])o Jf21.39 į mėnesį jeigu jus įmainysite 1930 karą ant 
naujo ESSEX Coach! Proporcionaliai liberalis pasiūly
mas ant lliidson.

Hudson Great 8 įgavo internacionalinę garbę 1930 m. - 
laimėjo kiekvienas rungtynes, kuriose tik jis dalyvavo! 
ESSEX Challenger yra giriamas daugiau kaip 300,(MM) 
entuziastiškų savininkų. Tai yra JŪSŲ GYVENIMO 
PROGA įeiti į (jerrsnių automobilių savininkų tarpą— 
draivinli TIKRĄ KARĄ, kuriuo jus galite didžiuotis! 
Ateikite šiandie ir GAUKITE FAKTUS!

Lygiai liberalė nuolaida ant VISŲ KITŲ IŠDIRBYSCIŲ
TIKTAI DVI SAVAITES

Gaukite musų speeialę propozicijų ant jūsų karo 
_____ . . . ŠIANDIE!

ESSEX “tt” CHALLENGER MODELIAI, $650 IR AUGščIAU, F. O. B. DIRBTUVĖJ. 
HUDSON GREAT EIGHT, $885 IR AUGŠČIAU, F. O. B. DIRBTUVĖJ.

Salesroom'
2251 S. Michigan Avė.

iMETHOl’OLITAN DEALEKS 
NORTH SIDE

BfK'RiiiKliuin Motors, Ine.
31MH N. Dajiien Avė.

BroH<lwuy llutlsou Eattev Co.,
5U57 N. Hronthvay

Duiiiiinuiii-Scliniitt Co.
IH2O Rhlire Avė.. Evonslon

Ke.iNtone Motor Muleo ('oru.
31 >13 l.mvrenee Avė.

Kc.vHtvite Motor Sales Corp.
ItlnO N. WeHtern Avė.

Kchellenberger Motor Sules, 
11O1 Mlhvaiikee Avė.

SOUTH SIDE
Aja' Auto Co.

7800 Stony InIuiiU Avė.
8680*31* Cniinnerclal Air.

BUTLER MOTORS, Ine. 
DISTRIBUTORS 

Michigan 2000
SOUTH SlDE-rCont.

Heverly Motors. Ine. 
8933 S. AnIiIhikI Avė.

Btirke Motor Sales, 
3B1M Arcber Avc.

('aluinet Motor Co.
IOO44I MichiKim Avė.

Hftvne Motor Sales, 
5101 S. Attliland Avė.

Hill Auto Sules.
Blue Island, UI.

iMhhvuy Hiidsoii-EM«ex Gorp..
<1014 CottliKc (.rovė Avė.

MEST SIDE

Chicago Oakley Motor Salėtu 
•J30T-13 MZCIileago Aie.

MEST SIDE—Cont.
('randall Motor ('ar Coinpany, 

Oak l’ark, IIIIiioIh
z SuIlivaU'Morgan Motor Kales, 

1701 W. U’asliiiiKton Blvd.
Snlli van-Moraaii Motor Sales 

U2O1 W. 22ii«l St.
slbvkhan df.ai.eiw

BnrriiiKton Hu<Ihoii*Ess<*.y Co., 
BurriiiKton, III.

A. D. FlentKe Motor Co., 
Dės riaihi-H, III.

Davis (<>>raKe and Kales, 
E. Chleago, Illinois 

(.'randall Motor Car Co.
Hhuhurst, III.

Sl'IH KBAX DEALĖKS—-Cont,

Mclntyre lliidson Co., Ine., 
(iary, liidiitna

Hnrold Cross and Co, 
(aleli Ellyn, III.

Agnew Motor ('oinpany, 
llaiiiinond, Indiana

M’ilIittH llu<lson-E»sex ('o., 
Illgliluml l*nrk, Illinois

HiiiMlale Hudson Company.
Hliihdalc, Illinois

l.e»li«' Ktorey 
Hobnrt, Indiana

Gailiu Motor Kales, 
Indiana Harbor, Indiana

25th 8l Indiana Avė, 
85th & Indiana Avė.

Ki lti IHiAN DEALEKK—( ont

l.ondiard Auto Itepalr, 
Loinbard. Illinois

l'rlcke Motor Kales, 
l’ark Kldge, Illinois

Kound Lake (.arave.
Iloiind Lake, Illinois

Sliilling Motor Sales, 
Kouth H'.'HuihI, III.

Grlusby Hudson Co..
M'aiikeutii, Illinois

Millilts Hudsoil-Esse* Co., 
M'innctka, Illinois

l'osslaild Sei l it e and (ihi.ik' 
Mintliiop Harbor, Illinois
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TAMSIU VYRU 
LAIŠKAI 

(Intymių žmonių kampelis)

BROLIS CESNAS, Laužo Kū
rėjas, tai yra Netikėlių Čvert- 
kavotojas, Atskalūnų Pliekėjas, 
Eretikų Spirgintojas ir daug 
dar pašalinių užsiėmimų turin
tis, siunčia daugybes saliutaci- 
jų Profesoriui Kampininkui, 
LABAS PONAS, ir gerbiama
sis Profesoriau! kadangi tiek 
metų kai besimatę šiandien ma
ne apšvietė idėja parašyti Jūsų 
Preeminencijai. Girdėjau, gir
dėjau daug stebuklingų žinių 
apie Jus,—kaip aukštai paki
lęs Jūsų jumoras ir kaip Jus 
žino visi, kas’ nors kiek nusi
mano raštuose, ne tik Kolumbo 
žemėj, bet ir skersai ir išilgai 
Crook kounty, kaip ten pas jus 
vadinama.

Bet ar nebus Toun^leika, kur 
Jūsų mokslas ir išmintis la
biausiai yra pagarsėję iš Jūsų 
dvasiškų šposų ir kunigiškų 
juokų? Sako, kad dabar kur 
tik Profesorius pasi rodąs, tai 
visi pirštai rodą ir saką, “Ana, 
ve, profesorius Kampininkas 
žengia! kurs marojonų neprie
telius tramdo!”

“barabosiaus nenorime, išduok 
mums Jėzų!” taip mes visi vien 
balsu nubalsavome “Išdupk 
mums Šliupą!”

Mums išdavė šliupą, bet val
džia nusiplovė rankas, vėl ne
lyginant Pilotas anais metais, 
ir pasakė “žinokitės, darykite 
su juo ką norite ir nubauski- 
te kaip jūsų kanonai 'reikalau
ja, jei tik mokėsite tinkamai 
apkaltinti”*.

Tuojau visas Konciliumas 
nuvažiavome į Šiaulius, mat 
ten dabar musų nauja tvirto
vė ir jėzuitų kolegiją. Tuojau, 
broli, įsteigėme šventos Inkvi
zicijos Tribunolą, kaip konkor
datas yra pavelijęs, ir sdhreš- 
tavę atgabenom Dr. šliupą į 
teismą. Jis dar prašė leisti 
jam pasiimti advokatą ar eks
pertą, bet tokių privilegijų 
Šventoji Inkvizicija eretikams 
neduoda, tai ir mes' Dr. šliupui 
neleidome gynėjo turėti.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

stos žinia be jokio parašo, o 
anonymų raštų į laikraštį nie
kuomet nededame.

• Aš manau, jei jie žinotų, dar 
kad Jus esate mario bičiulis, jie 
dar labiau Jus vertintų ir se
kiotų. Nes čionai aš ir gi esu 
nebe bile kas, ir aš tapau pa
keltas i dideles ir atsakomu r 
gas pareigas, ir žmonės manęs 
jau bijosi, kai ugnies, ir kai aš 
einu gatve, i mane pirštais ro
do, visai panašiai kaip i Jus 
Taunaleikoj. Tad aš darau iš
vadą, kad dabar mudu du bro
liukai, abu neženoti, bet kad 
mudu susipratę, tapova bago- 
ti!

Pasodinę jį apkaltinome, be 
to turiu pasakyti, kaip mano 
vardas kilo Romos akyse. Ma
ne paskyrė kaltintoju, ir aš tu
rėjau pavartoti visas gudrybes 
tam senam laisvamaniui ap
kaltinti. Bet kadangi, kaip 
Profesorius žinote, Inkvizicijos 
Teisme eretiko pasiteisinimai 
nieko nereiškia, tai man buvo 
labai lengvas darbas suformu
luoti apkaltinimą, už ką dar 
150 litų užmkėti gavau!

Konfiskavome Šliupo Turtą, 
kurs susideda iš pilno sandėlio 
knygų ir ten pat miesto aikš
tėje priešais magistratą sukū
rę didelį laužą su maldomis ir 
kantacijomis sudeginome, jo 
knygas. Prie to papos legatas 
suteikė indulgenciją ir visiems 
teisėjams atleistos nuodėmės li
gi trečiai kartai.

Ši Vakarą Radio 
Programas

Nepamirškite šį vakarą ly
giai 7 valandą užsistatykite sa
vo radio ant 1420 kilocycles 
\V1IFC radio stotį ir pasiklau
syti Lietuvių programą, kurį 
duoda Peoples Furniture Kom
panija. šis programas bus la
bai įvairus ir išpildytas per 
parinkčiausius lietuvių daino- 
rius, muzikus, kalbėtojus ir 
juokdarius. —R.

KulturosKertele

Ką tik pabaigėme pirmąjį 
šventos Inkvizicijos teismą. 
Kaip jau žinote, Lietuvos-Len
kijos unijai tapus padalintai 
tarp nekatalikiškų • valstybių, 
Šventos Inkvizicijos Tribunolas 
buvo panaikintas. Atstačius 
nepriklausomybę, krikščionių 
demokratų šeškomas, amžina
tilsį, buvo mėginęs atstatyti, 
bet atsiradė daug pcriškadų iš 
katalikybės priešų pusės ir 
šventi sumanymai nuėjo nie
kais.

Po perversmo, pasisiūlėme 
revoliucinei valdžiai j talką ir 
už musų pagalbą buvome gavę 
keletą atsakomingų vietų vir
šūnėse, bet greit šėtonas vėl 
užtriumfavo, mus išmėtė ir ne- 
beprileido į valdžią. O be val
džios pasirodo, nė katalikybės 
akcijos negalima tinkamai va
ryti. Tad pradėjome kelti 
riaušes. Vis’ nevyko.

Šiomis dienomis tačiau kata
likybės reikalai žymiai pasi
stūmė pirmyn. Katalikų Vei
kimo Centras šiomis 'dienomis 
sušaukė Konciliumą, į kurį at
vyko visi vyskupai ir pats Jo 
Didenybės, Vatikano Suvereno, 
Papos ambasadorius Bartalonį. 
Pradėjom sakyti karštas revo
liucines kalbas. Atmosfera bu
vo visai kaip Konstancijos 
konciliume, kur buvo sudegin
tas Husas. Valdžia atsiuntė po
liciją, kuri pradėjo mus gaz- 
dinti. Tada Jo Ekscelencija 
ambasadorius Bartaloni pasa
kė: “Romos kareiviai, audros 
ūžia aplink, bet nebijokite, pa- 
pa ėst vobiscum! (Papa su ju
mis!) Ir žinai, kas po to pasi
darė ! Valdžia nusigando ir 
pasakė, imkite ką norite, tik 
mus palikite. Pastatėme sąly
gą, kad išduotų mums musų 
priešus. “Kurio norite, Volde
maro ar šliupo?” paklausė mu
sų valdžia.

Nelyginant kaip žydai pari- 
zėjai anais metais kad šaukė

Seniui šliupui tapo užmauta 
švento Benito kepurė su išma- 
liavotais velniais ir liepsnomis, 
kurią jis turės ištisus metus 
nešioti paniekai, ir jei per tą 
laiką nebenusikals prieš baž
nyčios tarnus, tai Bažnyčia, 
šventa jo pasigailės, žinoma 
atlikus išpažinti ir viešą atgai
lą. O jei ne, tai terminui su
kakus, jis bus sudegintas. Tai 
bus pirmas auto da. fe nuo to 
laiko, kai nepriklausomybę at
gavome.

Kad Dievas mylėtų, • kad iš
eitų į geią; tada ateitų musų 
triumfas. Mes’ išvysime iš 
šventos Lietuvos knygas ir 
rašliavą ir mes padarysime, 
kad niekas nedrįs žodžio išsi
žioti dvasininkų akyvaizdoje; 
nes jie dabar bijosis Inkvizi-! 
toriaus, ir manęs kaip Inkvizi
cijos Prokuroro, ir jie bus su
deginti kaip eretikai, ir aš esu 
tikras, kad Dr. Šliupas tikrai 
bus sudegintas su Dievo pagal
ba... kurio teisėjai mes esame: 
nes kaip kareiviai ant žemės j 
gina tiesą, taip mes giname! 
Bažnyčią savo maldomis ir j 
šventos Inkvizicijos pagalba.

Visas Konsiliumas piunčia 
sveikinimus Kristuje.

Šiauliai.

Vytauto sukaktuvių 
apvaikščiojimas

Peeritą sekmadienį po pietų 
apie 2 vai. nuo Dievo Apveiz- 
dos bažnyčios prasidėjo eisena, 
kurioj dalyvavo keletas tūkstan
čių žmonių, prikalusančių Chi
cagos lietuvių parapijoms. Ei
senos pryšaky jojo keturi vai
kinai, pasipuošę kokiais teų 
kryžiuočių šalmais, paskui ėjo 
būrys mergaičių tautiškuose 
rūbuose, nešdamos didelę Lie
tuvos vėliavą. Pirma jų kitas 
būrys vaikui nešė Amerikos vė
liavą. Viename vežime važiavo 
keletą gana gražių mergaičių, 
karalaičių ploščiais apsisiaustę, 
ir buvo išstatytas žemlapis, ro
dantis kokia buvo Lietuva prie 
Vytauto. Parapijų grupės ėjo 
maršalkų su didelėmis lazdomis 
vedamos. Paskui procesijos 
nuvažiavo keli šimtai automo
bilių. Pasitaikęs.

Redakcijos Atsa
kymai

Kor. iš VVashington Heights. 
Negalėsime sunaudoti, nes Tam-

Retenybės Gamtos 
Muziejuj

Field Fuseum, geologijos 
skyriuj galima matyti kirmi
nų, gyvenusių prieš 390 mili
jonų metų (Sohirijaus am
žiui). Suakmenėję tų kirmi
nų liekanos rastos netoli Blue 
Island, III.

Suakmenėjęs medžio stuob- 
ris iš anglinio (carboniferous) 
amžiaus rastas netoji Zielgler, 
III., augęs prieš daugelį mili
jonų metų. * | *

Nuo šeštadienio, lapkričio 1 
d. duodama nemokamos lek
cijos kasdien per visą savai
tę, 11 vai. ryto ir 3 vai. po 
piet.

Kentėję daug metų' vy- 
ras, žmona pasiliuosavo 

nuo Pilvo Pakrikimų

Phone Virfrinia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St„ 
CHICAGO. ILL.

Esi Pavargęs?
Igykit Naują Energiją 

su Esorka!
Ar jus jaučiatės nuolatos 

pailsęs? Kodėl neatgauti reikia
mą energija su Esorka? Šis 
laiko įrodytas tonikas pagel
bės- jums sugryšti į normalumą. 
Pagerina jūsų virškinimą, paša
lina pilvo pakrikimus, konsti- 
paeiją ir pairusius nervus. 
Klausk savo aplekininko. 14

FSeverąs1 
k ėSORKa J

Kalėdoms, Naujiems 
' . Metams

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

UŽSISAKYKITE DABAR
Turime didelį, gražų pasirinkimą vi
sokiausios rūšies pasveikinimų atei

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

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos
1739 S. Halsted St.

[ CHICAGO, ILL.

Kiekvienas, kuris kentėjo nuo nevirš
kinimo, aitrumo ir kitokių pilvo pakri
kimo agonijų, tuojaus įvertins pagelbą, 
kurią suteikia VIZ, Dr. A. G. Char- 
nes slaptas receptas nuo tokių ligų. Pa
vyzdžiui, Alex Pearlman, 3344 Polk 
St., Chicago, rašo: “Mano pati ir aš 
turėjome pilvo pakrikimą per daugelį 
metij ir tiktai vienas VIZ suteikė pagel
bą, kurios mes taip ilgai ieškojome. Aš 
širdingai rekomenduoju VIZ' kiekvie
nam.’’ Vardas Dr. Charnes yra plačiai 
žinomas. Jis praktikavo mediciną Eu
ropoj ir Amerikoj per virš 50 metų ir 
vartojo savo privatinėj praktikoj kas 
dabar žinoma kaipo VIZ dėl silpnų ir 
suniegalėjusių žmonių ir nuo pilvo, ke
penų. pūslės ir inkstų pakrikimų. Ka
dangi VIZ yra padarytas iš ekstraktų 
geriausių gydančių žolių, žievių, šaknų 
ir lapų — Gamtos natūralių gyduolių— 
jis yra labai veikmingas sutvarkymui 
sistemos ir suteikia greitą pagelbą nuo 
konstipacijos, kraujo pakrikimų, kurie 
taip tankiai pagimdo reumatizmą, neu- 
ritis, nerviškumą ir kitus rimtus blogu
mus, pasidarančius nuo užsikimšusios 
sistemos. Pabandykite padaryti bandy
mą su VIZ. Gaukite $1.00 bonką iš 
savo apiekininko ir imkite per 10 die
nų kaip nurodyta ant bonkos. Jeigu tam 
laikui pasibaigus jus nejausite aiškaus 
pagerėjimo, sugrąžinkite bonką aptieki- 
ninkui ir atsiimkite savo pinigus. Tai 
yra jūsų garantija nuo Herb Tonic Cor
poration, savininkų VIZ, 179 N. Wells 
St., Chicago. .

(Apgarsinimas)
/ - _ , 7..

PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis reikalavimas siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 į savaitę.
Lengvas, malonus dar- 
bas. Mes galime pri- 
rengti operatorkos vie- J\\
tai į trumpą laiką, .z//\
Dienomis ar vakarais.
KA'vz'i Lunį

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St., lOth floor L J

Šalčiai, kurie išsivysto 
į pneumonią

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

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

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

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

CREOMULSION

..................................................—....... —

Lietuviu Radio Programai
Nedeliomis nuo 2 iki 3 vai. po pietų iš stoties WCFL 

970 kyl. duodami Budriko Radio Krautuvės 
t Kooperuojant Brunsiuiek L'o.

BUDRIKO Programai iš Stoties WCFL kas Sjibata nuo 
0 iki 7 vai. vakare ir kas Ketvergas iš stoties WHFC 

nuo 7 iki 8 valandų vakaro.

Panatrope^Radiola

Naujas Brunswick radio su panatrope, mo
delis 31, su keturiomis screen-grid tūbomis 
groja gražiai ir aiškiai radio.

Kaina $185.00 be tūbų 
e

Kiti Brunswick radios modelis 15,

$139.50
be tubų - ,

Modelis 22, QQ be tubų

Dykai demonstruojame Jūsų namuose. Pri
imame į mainus Jūsų senų phonografą ar

ba radio. Parduodame lengvais 
išmokėjimais.

Jos. F. Budri k,!™
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
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S Padaro jusą

DVIEJŲ
AŠMENŲ BRITVĄ 

(Senąjį ir naująjį modelį) 
Geresne Britva 

—arba pinigai grąžinami
.0° EĮflc
už dešimtį už penkes 

Garantuotos
PROBAK CORPORATION » 

o* J
AutoSliop Sofely Roior Co, Ine., N. Y. C

For COLDS, COUGHS
Sore tliroat, miiBcular rlicu- 
matic aches&paine,apply Mus- 
terole, the f’counter-irritant”

AT ALL DRUGGISTS

'įmik
DEL ISIPIOVIMU IR 

ŽAIZDŲ 
Nejlrileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną jsipio- 
mą, žaizdą ar įsibrėžimą 
bu šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonito tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

Jos niekas 
nekviečia

Ar jus žinote kodėl ji 
buvo nepageidaujama? 
Nė ji pati nežinojo. Hali- 
tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijinė, ku
rios niekas neatleidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pašalina blogą 
kvapą. Vartokite kas- 
die. La m be r t Pharmacal 
Co., St. Louis, Mo.*

LISTERINE
pašalina halitosis/

Sunaikina 200,000,000 perų

delight in
Cheese flavor

Štili anothcr Kraft-Phenbc 
triumphl New digestibility, 
health qualitics and dclicioua 
ncw flavor addcd to chccsc.

In Vclvccta all thc valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minorais. Good for cvcry 
one, including the childrcn.

Vclvccta spreads, sliccs, or 
mclts and toasts instantly.Try 

„ a half pound packagc today.KRAJFT
V/elveeta

▼ Thę Oeliciout NewChee»e
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KRIKŠČIONIS DEL POLITIKOS

šiomis dienomis buvo pranešta, kad Kinijos prezi
dentas, generolas Čiang Kaišek, priėmė krikščionių ti
kėjimų. Kažin kodėl tečiaus Amerikoje negirdėt, kad 
kunigai tų įvykį butų pasveikinę su dideliu džiaugsmu. 
Lietuvių dvasiškiai daugumoje priklauso Romos kata
likų bažnyčiai, todėl jie veikiausia pyksta, o ne džiau
giasi Čiang Kaišeko krikščionybe, nes jisai prisidėjo 
prie metodistų. Nors visi krikščionys garbina neva tų 
patį Kristų, bet įvairios krikščionių sektos tarp savęs 
kovoja ir viena kitai pavydi. Kinų generolui priėmus 
krikštų iš metodistų misionierių, katalikybės reikalai 
Kinijoje veikiausia pablogės, o ne pagerės.

Bet ir protestonai nerodo entuziazmo dėl Čiang 
Kaišeko “atsivertimo į tikrų tikėjimų”. Visiems yra 
aišku, kad tas gudrus kinų tautininkų vadas apsikrikš
tijo daugiausia dėl politiškų sumetimų, o ne dėl to, kad 
jam butų brangus krikščionybės mokslas. Niekas iki 
šiol nebuvo pastebėjęs, kad jisai butų religijai atsida
vęs žmogus, o savo darbais jisai nekartų parodė, kad 
į tai, ką krikščionys vadina dorybėmis, jam tiktai nu- 
sispiaut. Prieš patapsiant armijos vadu jisai vertėsi 
bizniu, ir iš tų laikų yra pasilikusi apie jį gana prasta 
atmintis pas tuos, kas turėjo su juo’reikalų. Kaipo ge
nerolas, Čiang Kaišekas irgi pasižymėjo ne labai 
“krikščioniškais” dalykais: pav. jo nežmoniškas žiau
rumas, malšinant užkariautų miestų gyventojus.

Čiang Kaišekas prisidėjo prie krikščionių, idant 
jam butų lengviau gauti pinigų ir kitokios pagelbos iš 
tų “krikščioniškų” Amerikos bei Europos šalių, kurių 
atstovai daro biznį Kinijoje. Jam reikia gintis nuo iš
orinių priešų — rusų ir japonų — ir nuo vidaus prie
šų, kurie jį nuolatos puola tai iš dešinės, tai iš kairės. 
Kinų tautos partija, Kuomintangas, kurios priešakyje 
stovi Čiang Kaišekas, kovoja už įsteigimų Kinijoje pa
našios tvarkos, kaip kad ir kapitalistinėse “krikščioniš
kose” šalyse. Todėl jisai priėmė ir jų religijų. Jeigu 
Kinijoje butų laimėję bolševikai, tai tas pats Čiang 
Kaišekas šiandie garbintų ne Kristų, bet Leninų.

KAIP BALSAVO SUOMIAI

Suomijos rinkimuose, kurie įvyko šio mėnesio pra
džioje, balsai pasidalino taip: už komunistus paduota 
10,200 balsų (pirmiaus buvo 128,164), už socialdemo
kratus 320,067 (pirmiaus — 260,254), už švedų partijų 
111,282 (108,886), už ūkininkų partijų 206,661 (248,762), 
už liberalų partijų 55,527 (53,301), už konservatorius 
(fašistų rėmėjus) 176,846 (138,008).

Šitie rezultatai rodo, kad daugiausia naujų balsų 
laimėjo socialdemokratai. Kaip jau yra žinoma iš te
legramų, jie įgijo 7 naujas vietas seime, "ir dabar turės 
66 atstovus, vietoje pirmiaus buvusių 59. O komunistų 
balsai beveik išnyko. Kokia pusė tų balsų, matyt, teko 
socialdemokratams, bet kur dingo kita pusė?

Dalis buvusių komunistų pritarėjų veikiausia visai 
susilaikė nuo balsavimo, o likusieji balsavo už buržu
azines partijas. Atrodo, kad komunistų lėšomis pasi
pelnė ir {‘asistuojantieji konservatoriai. -

Iš to gali kiekvienas numanyt, kiek tiesos yra mū
siškių Stalino klapčiukų pagyruose, kad dabar esųs 
pastebimas visame pasaulyje “augantis minių pritari
mas” komunistams.

Beje, kaip jau buvo pirmiaus pranešta, Norvegijos 
rinkimuose maskvinė partija taip pat viskų prakišo. 
Klaipėdoje ji žymiai susilpnėjo.

“Augantis minių pritarimas”, vadinasi, eina visai 
ne į tų galų.

MOKESNIAI NUO PALIKIMŲ

Neperseniai mirė labai didelis Anglijos ponas, 
Northumberlando hercogas. Jo palikto turto vertė bu
vo apskaičiuota j pustrylikto miliono dolerių ($12,550,- 
000). Iš šito palikimo valdžios iždui turi tekti apie 
$5,000,000, t. y. daugiau kaip trečdalys viso turto, kaipo 
mokesnis nuo palikimo.

Bet jeigu Amerikoje numiršta žmogus, palikęs to
kį turtų, tai valdžia gali paimti iš to palikimo daugiau
sia kokius $1,700,000. Į

Reiškia, Anglijoje mokesniai nuo stambių palikimų

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ----------------- ....----- $8.00
Pusei metu ----------- ----------- 4.10
Trims mėnesiams_______ _ 2.00
Dviem mėnesiam___________ 1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per ilneiiotojuii
Viena kopija----- ---------- gc
Savaitei _  , 18c
Mėnesiui---------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metama_____ --- $7.00
Pusei metu --------  8.50
Trims mėnesiams--------------- 1.75
Dviems mėnesiams ________ 1.25
Vienam mėnesiui____________ ..75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ....... .... —..........   $8.00
Pusei metų_______________ 4.0*
Trims mėnesiams -------------- 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

yra kuone tris kartus aukštesni, negu Jungtinėse Val
stijose. Milionieriai Anglijoje yra labiau “spaudžiami”, 
nors tenai dar tebėra monarchija.

čia p. Vaidyla pasakoja, ko 
nežiąo. “Naujienos” niekuomet 
nebuvo nutarusios rengti savo 
koncertų vasario 16-tų, užbė
gant už akių Vilniaus* Vadavi
mo Komiteto rengimui. Pačiam 
pirmam Naujienų B-vės direk
cijos susirinkime, kuriame bu
vo svarstoja apie koncerto die
nos paskyrimų, buvo be jokių 
ginčų ir vienbalsiai niftarta 
rengti koncertų ne 16-tų vasa
rio, idant neišeitų konflikto su 
V. V. K-to rengimu. Taigi ir 
p. Vaidylos spėliojimas, kad 
“Naujienos” vėliau “permainė 
dienų”, ir jo priekaištas, kad 
jos “nieko nepranešė V. V. 
K-tui”, — neturi jokio pagrin
do.

Mes čia nesiginčysime, kad 
kas nors iš koncerto rengimo 
komisijos, iš anksto teirauda
masis apie svetaines koncer
tui, galėjo klausti ir apie tai, 
ar bus L. Auditorijos svetainė 
liuosa 16-tų vasario; ir apie 
tai galėjo išgirsti p. Vaidyla, 
kuris tuomet, kaip jisai sakosi, 
sutikęs tų dienų “Naujienoms” 
užleisti. Už šitų džentelmeniš
kumų mes, žinoma, jo nepei
kiame. Bet kaip pasidarė, kad 
p. Vaidyla “tik visai arti išĮcil- 
mių” patyrė, jogei “Naujienos” 
nėra paėmusios L. Auditorijos 
svetainės savo koncertui vasa
rio 16 d., tai mums neaišku. 
Kiek atmename, tai bent už 
dvejeto mėnesių prieš vasario 
16-tų “Sandara” jau pradėjo 
skelbti, kad Auditorijoje, tą 
dienų [vyksiąs jos (“Sanda
ros”) koncertas. Dėdama šitą 
skelbimą, “Sandarą” turėjo ži
noti, kaip yra su ta svetaine; 
ir turėjo * žinoti, be abejones, 
p. Vaidyla, kuris juk buvo 
kartu ir “S.” redaktorius, ir 
V. V. Ič. sekretorius.

Vadinasi, tikrumoje dalykas 
buvo kaip tik priešingai tam, 
ką pasakoja atsakymo auto
rius. Ne “Naujienos” sulaikė 
V. V. K. nuo vasario 16-tos 
minėjimo, bet tam minėjimui 
nedavė įvykti “Sandara”, užė
mus be kitų V. V. K-to narių 
žinios svetainę, Kurioje kasmet 
to komiteto rengimai įvykda
vo. Naujieniečiai butų galėję 
dar reikalauti, kad V. V. K. at
imtų svetainę iš, “Sandaros”, 
nes originialiai svetainė buvo 
rezervuota V. V. K-tui, o ne 
kam kitam. Arba jie galėjo 
reikalauti, kad tradicinė čika- 
giečių iškilme* butų atlikta ki
toje vietoje. Bet vienas arba 
antras tų reikalavimų butų bu
vęs sandariečių suprastas, kai
po kenkimas jų bizniui; todėl 
“Naujienos” paliko ir V. V. 
K-tą, kurį p. Vaidyla ir jo vien
minčiai pastate tokion keblion 
padčtin, ir “Sandaros” koncer
tą — ramybėje, surengdamos 
Lietuvos nepriklausomybės pa
minėjimą skyrium ir kitą die
ną.

-Nuo vasario 16 d. “įvykių” 
p. Vaidyla pereina prie spalių 
9 dienos, kuri taip pat praėjo, 
V. V. K-tui “susilaikius • nuo 
veikimo”, čia jisai bando įro
dyti, kad irgi “nusikalto” ne 
kas kitas, tik “Naujienos” ir 
socialistai. Atsakymo autorius 
moka ir apie ši dalyką papa
sakoti smulkių “istoriją”, su 
visokiais detaliais: kas buvo 
kviestas, kas ką pasakė, ko
kios “sąlygos” buvo sutiktos 
priimti (mes, beje, apie tas 
“sąlygas” niekad nesam girdė
ję) ir t. t. Jisai net moka pa
pasakoti ir tai, kas butų atsi
tikę, jeigu vieni sandariečiai 
butų rengę prakalbas! Visas ši
tas “smulkmenas” (tikras ir 
išsvajotas) dėstydamas, p. Vai
dyla tečjaus užtyli tą, kas iš 
tiesų turi svarbos.

Kaip savo pasakoje apie ne
susipratimus dėl vasario 16 d. 
rengimo jisai “užmiršo” papil
nėt, kas užėmė svetainę savo 

• bizniui tą dieną, taip dabar ji
sai visai “neatsimena’’, kas pa
sidarė, kad V. V. K-te išnyko 

“ISTORIJOS” IR FAKTAI

Į tilpusį “Naujienose” p. Ju
lijaus Švitros straipsnį apie 
Vilniaus Vadavimo Komitetų 
duoda ilgų ir labai piktų atsa
kymą “Sandaroje” p. M. Vai- 
dyla. Jisai kalba ir apie “in
sinuacijas”, ir apie “žuvavimą 
drumstame vandenyje”, ir apie 
eilę kitų dalykų, kurie rodo 
labai didelį atsakymo autoriaus 
nervų suerzinimų. Nors' p. Švit
ros straipsnis buvo įdėtas 
Skaitytojų Halsuose, tečiaus p. 
Vaidyla randa/ reikalinga savo 
polemikų kartu su visais jos 
pagražinimais adresuoti tiesiog 
“Naujienoms”, beveik nė nepa
minint rašytojo, kuris jų iš
šaukė.

Šitas ypatingas ginčijimosi 
būdas mus pirmiausia ir stebi
na p. Vaidylos “žygyje”. Kad 
jisai, ėmęsis “S.” skiltyse bal
tinti savuosius, vartoja juodų 
tepalų apmozoti mus, tai toks 
jau, matyt, yra priimtas pasta
ruoju laiku to organo “tonas”. 
Juk kuo, kaip ne šituo “tonu” 
galima, pavyzdžiui, išaiškinti 
įdėta tame pačiame “S.” nume
ryje, dūmojimų apie musų re
porterio “unorą” ir “garbes 
jfeusmą”? Mes suprantame, kad 
ir p. Vaidyla nenorėjo, taip sa
kant, išsimesti iš kompanijos 
ir, kai rašė savo straipsnį, tai 
ir jisai nepraleido progos apie 
“unorus” pagiedoti. Bet, pa
kartojame, mums atrodo visai 
keista ta jo strategija, kad ji
sai savo rašinyje polemizuoja 
kuone išimtinai tiktai su “Nau
jienomis”, o ne su autorium 
straipsnio, kurio mintys jį už
gavo.

P. Vaidyla pažįsta “Naujie
nas” pakankamai gerai, kad ži-j 
notų, jogei Skaitytųjų Balsuo
se mes dedame ne tik .nuomo
nes, kurios sutinka su ^edak- 
cijos nusistatymu, bet ir kito
kias nuomones. Jisai, be to, ži
no, kad p. Švitra, kurio ir 
vardas buvo padėtas po tuo 
straipsniu, nėra “Naujienų” 
štabo narys ir nepriklauso so
cialistų organizacijai (jisai, ro
dos, tebėra sandarietis). lai 
kuriais tad sumetimais rašyto
jas savo atsakyme pasakoja 
apie tuos, kurie “patys muša, 
patys rėkia” ir kaltina naujie- 
niečius “vandens drumstimu”? 
Ir ne tik tai. Jisai ima mus į 
nagų net ir už išsireiškimų for
mų, vartojamų p. Švitros 
straipsnyje! %

Del p. Vaidylos atsakymo 
turinio mums tenka apsistoti 
ties dviem chronologiškom da
tom. Viena tai — vasario 16-ta, 
kuri šiemet praėjo be jokio 
Vilniaus Vadavimo Komiteto 
parengimo. Apie tų “nelaimę” 
p. Vaidyla papasakoja visų “is
torijų” ir “įrodo”, kad tai bu
vusi “Naujienų” kaltė. Girdi, 
“N.” redakcijos' narys K. Ba
ronas jam iš anksto pranešęs, 
kad vasario 16 d. “Naujienos” 
rengiančios savo koncertų Liet. 
Auditorijoje; todėl jisai, p. M. 
Vaidyla (V. V. K. sekretorius), 
sutikęs, kad Vilniaus Vadavi
mo Komitetas nedarytų kon
kurencijos ir paminėjimo ne
rengtų. Paskui buvę taip:

“Tik visai arti iškilmių, 
Lietuvių Auditorijos užveiz- 
da pareiškė, jog ‘Naujie
noms’ svetainės* neišrendavo. 
Manydami, jog ‘Naujienos’, 
kurįos vis dar nieko priešin
go pirmesniam pareiškimui 
komitetui nepranešė, rengs 
savo koncertų North Sidej, 
mes jokių žinksnių rengimui 
iškilmių neemėm ir taip da
lykas užsibaigė. Jei “Nau
jienos’ vėliau permainė die
nų ir nieko nepranešė V. V. 
K-tui,* tai kame čia Sanda 
ros ar kieno kito kalte?”

palankios veikimui aplinkybės. 
Su kuo sandariečiai ėjo pasku
tiniam metiniam susirinkime? 
Už ką jie balsavo? Nesinori 
čia praeitus nesmagumus* kar
toti, bet mes tik paklausime 
vieno: ar V. V. K-to vaidybą 
renkant buvo vadovautasi 
bendradarbiavimo su naujienie- 
čiais principu?

Mums rodosi, kad ir turint 
savotišką “unorą” ir “garbės 
jausmą” galima visgi suprasti, 
kad šalinimas iš valdybos na
rių, pasižymėjusių per keletą 
metų savo veiklumu, ir rinki
mas' jų vieton asmenų, kurie 
niekad organizacijos darbe ne
dalyvavo, arba tokių, kurie vie
šai niekina principus, atkarto- 
tinai išreikštus jos rezoliucijo
se, tai nėra pareiškimas noro 
bendra^ dirbti.

Kam čia tad dar publikai du
rnus į akis pusti? Toks Vil
niaus Vadavimo Komitetas, ko
kiu jį pavertė partinė sanda
riečių politika pereitą žiemą, 
yra Vertas tiek, kiek jo iki 
šiol atliktas “darbas”!

ĮVAIRENYBĖS
4*

Kaip buvo rasti Rent
geno arba X-spinduliai

, Šiemet sueina 35 metai, kai 
vokiečių fizikas Konradas Rent
genas kartą pastebėjo paslap
tingus spindulius, pereinančius 
pro įvairius tamsius daiktus, 
kuriuose nėra metalų. Rentge
no spinduliai dabar turi dide
lės reikšmės medicinoj, nes 
peršviečia kūną ir padeda nu
statyti ligų priežastis. Taip 
pat išimant kulkas ar ruošian
tis šiaip operacijai be Rentge
no spindulių dabar neapsieina
ma. *

1895 metais Rentgenas Viur- 
zburgo laboratorijoj tyrinėjo 
katodinius spindulius ir kylan
čią' dėl jų fluorescensiją, t. y. 
daiktų švietimą, jei juos vei
kia fioletiniai ir kiti nemato
mi spektro spinduliai, panašiai 
kaip kad pastebima medžio 
piuvenose tamsoj (fosforencija). 
Tuo tikslu laboratorijoj jis už
gesino šviesą ir apstatė apara
tą juodu kartonu, pro kuri ka
todiniai spinduliai nepraeina. 
Juodu kartonu buvo atskirtas 
ir specialinis ekranas, išteptas 
tam Jjkra. fluorescine medžia
ga, t. y. tokia medžiaga, kurią 
lengvai veikia minėti spindu
liai. Kai Rentgenas paleido 
elektros srovę, tai didžiai nu
stebęs pamatė, kad nežiūrint 
kartono, užstatytas ekranas 
šviečia. Kadangi buvo žinoma, 
kad katodiniai spinduliai pro 
kartoną nepraeina, tai Rent
genas suprato, kad čia yra 
nauji, dar nežinomi spinduliai. 
Norėdamas patirti, kokį storu
mą jie pramuša, jis pastate 
tarp aparato ir ekrano eglinę 
lentelę, bet nematomi spindu
liai pro ją irgi lengvai praėjo. 
.Jų nesulaikė ir stora knyga: 
ekranas švietė, kaip švietęs. 
Tada I^entgenas' sumanė už
gniaužti ranka tą aparato vie
tą, kuri silpnai sviete nuo ka
todinių spindulių. Bet čia Rent
genas visiškai nustebo. Ekra
ne jis pamatė savo rankos še
šėli su kaulais, kaip tikros gil
tines. Vadinasi, nauji spindu
liai galėjo pereiti ir pro žmo
gaus kūną! Kai 1895 m. gruo
džio mčn. Rentgenas pirmą 
kartą paskelbė apie naujų 
spindulių atradimą, kurie buvo 
navadinti X-spinduliais*, arba, 
atradėjo garbei, Rentgeno, tai 
tas sukėlė tikrą sensaciją, 
žmonėms ėmė vaidentis visai 
nebūti dalykai: buvo kalbama 
ir rašoma apie Rentgeno aki
nius, su kuriais busią galima 
matyti net pro storiausias sie
nas... Tačiau, laimei, gyveni
mas šių vaikiškų fantazijų ne
patvirtino.

(Tęsinys) 
lempas, kokį pusvalandį pas ją 
pabuvęs ir po to vėl išėjęs; po 
kelių minučių įvyko žmogžu
dystė. — v

Kuomet jau nebebuvo jokios 
vilties susekti žmogžudį ir ne
besimatė galimybės surasti to 
piktadario pėdsakus, atėjo vie
na princesos patarnautoja, ku
ri buvo gretimame kambaryje 
tut) laiku, kaip princas susigin
čijo su dailininku, ir kadangi 
jos durys buvo atidarytos, vi
sa tai matė; visa tai ji nupasa
kojo su visomis smulkmenomis. 
Niekas . nebeabejojo, kad daili
ninkas bus nesuprantamu bil
du į rumus įlindęs ir princą 
nužudęs. Dailininkas turėjo bū
ti tame pačiame akimirksnyj 
suimtas, bet pirm dviejų die
nų jis buvo’ jau dingęs, niekas 
nežinojo kur, ir visi sekimai 
nuėjo niekais. Visas dvaras 
paskendo gilioj godoj, kurią 
taip pat atjautė visa reziden
cija; ir tik vienas Francesko 
buvo, kuris dabar nuolar lan- 
kydamosi dvare, šiame- maža
me šeimynos ratelyje iš tam
sių debesių mokėjo įžiebti vie
ną kitą saulės spinduli.

i
Princesa pasijautė nėščia ir 

kadangi buvo aišku, kad vyro 
nužudytojas pasinaudojo jo pa
našią išvaizdą savo niekšingai 
apgaulei atsiekti, ji pasišalino 
i vieną tolimą kunigaikščio 
dvarą, kad nieks nežinotų, kur 
ji randasi ir tokiu budu tos 
pragariškos niekšystės vaisius 
nors prieš pasaulį negėdintų 
nelaimingojo vyro vardą, nes 
lengvamaniai tarnai, sužinoję 
apie tikrąją pirmosios nakties 
tiesą, butų lengvai išplepėję.

Francesko santykiai su ku
nigaikštienės s'esere godos me
tu darėsi vis stipresni ir šir
dingesni, o taip pat ir kuni
gaikščių draugiškumas prie jų 
padidėjo. Kunigaikštis apie 
Francesko paslaptį 'senai jau 
žinojo ir nebegalėjo ilgiau at
sispirti kunigaikštienės ir prin
cesos prašymams, ir sutiko 
leisti Franceskui slaptai susi
žieduoti su princesa. Francesko 
turėjo būti paskirtas prie vie
no svetimo valdovo dvaro tar
nauti su aukštu kariniu laips
niu, ir po to turėjo įvykti jo 
sutuoktuvių su princesa viešas 
paskelbimas. Tame dvare tuo
met dėl artimų kunigaikščių 
ryšiu tai buvo galima padaryti. 
Paaiškėja, kad princą nužudė 
ir jo nuotaką išgėdino Fran- 
cesco ir kad išgėdintoji prin- 
cienė, paslėpusi savo sūnų Vik
toriną, pati patapo ta labtise, 
kuri jauną Medardą ir jo nu>- 

* tiną kaikada globojo

Prisiartino sutuoktuvių die
na. Kunigaikštis su savo žmo
na ir dar du dvarui patikimi vy
rai (Vienas iš jų buvo ‘mano 
pirmtakunas), buvo vieninte
liai, dalyvavę mažoje kunigaikš
čių rūmų koplytėlėje prie jung
tuvių. Vienas pažas, paslaptį ži
nantis, saugojo duris. Jaunoji 
pora stovėjo prieš altorių. Ku
nigaikščio išpažinties klausyto
jas, senas garbus kunigas, pa
tylomis atlikęs pamaldas pra
dėjo formuliarą.

Francesko išblyško ir įsmei
gęs pas.tyrusias akis į didžiojo 
altoriaus kampinį ramstį kur
čiu balsu suriko: Ko tu iš ma
nęs nori? —j kampinį ramstį 
atsirėmęs stovėjo dailininkas, 
apsivilkęs keistais svetimų kraš
tų rūbais, per petį išmetęs fio- 
letinį apsiaustą, ir vėre Fran
cesko savo įdubusių juodų akių 
bauginančiu žvilgsniu. Princesa 
pradėjo apalpti, visi iš pasibai
sėjimo ėmė drebėti, tik vienas 
kunigas likosi ramus ir tarė 
Franceskui: ko bijai to žmo
gaus paveikslo, jei tavo sąžinė 
yra rami? Francesko lig tol vis 
klupo j ęs pašoko, ir mažu pei-

• E. T. A. Hoffman Vertė J. Pronskus ;

I Velnio Eliksyras s
dailinįnką, bet lig dar jo gerai 
nepasiekęs, perkrito kurčiai 
staugdamas į žemę, o dailinin
kas dingo už ramsčio.

Visi lyg iš apsvaigimo pabu
do, ir puolė gelbėti Francesko, 
kurs gulėjo/ lyg negyvas. Norė
dami išvengti įtarimu du pasi
tikėtieji vyrai parnešė Fran
cesko į kunigaikščio kambarius. 
Atsigavęs iš nualpimo jis grie
žtai ]/areikalavo, kad jį leistų 
eiti į jo paties butą, vengdamas 
nors žodį atsakyti į kunigaikš
čio klausimą apie paslaptingąjį 
bažnyčioj atsitikimą. Kitą rytą 
Francesko pabėgo iš rezidenci
jos, su visomis brangenybėmis, 
kokių buvo įsigijęs per kuni
gaikščio ir princo duosnumą.

Kunigaikštis griebėsi visų 
priemonių susekti pėdsakus vi
sos to s .pa Slapties, to vaiduoklio 
dailininko pasirodymo. Koplyčia 
turėjo tik dvejas duris, kurių 
vienas iš vidurinių rūmų kam
barių stačiai i ložes ties didžiuo
ju altorium, kitas gi iš vyriau
siojo koridoriaus stačiai į kop- 
čios aslą, šias duris saugojo pa

ršas, kad koks žingeidauiantis 
neįeitų, antros buvo uždarytos, 
dėlto buvo nesuprantama, ko
kiu badu tas dailininkas galėjo 
į koplyčią įeiti ir vėl iš jos ding
ti.

Peilį, kurį Francesko pakėlę 
prieš dailininką, apalpęs jis lyg 
susitingęs laikė jį rankoj, ir pa
žas (tas pats, kurs aną nelai
mės vakarą nurengė princą, ir 
dabar saugojo koplyčios duris), 
tvirtino, kad tai buvęs tas pats 
peilis, kurį anuokart jis matęs 
pamestą šalę princo, ir kad jis 
pažįstąs jį dėl jo nepaprastai 
žvilgančio sidabrinio kotelio. —

Neužilgo po šių paslaptingų 
prietykių atėjo žinios iš prin
cesos; lygiai tą dienų, kada 
Fracesko norėjo apsivesti, ji 
pagimdžiusi sūnų, ir tuojau po 
to pati mirusi. — Kunigaikštis 
labai apgailestavo jos mirtį, 
nors pirmosios nakties paslap
tis ir sunkiai ją slėgė ir galbūt 
kaikuriame laipsny be pamato 
kėlė prieš ją įtarimą. Jos sūnūs, 
šlykščiai niekingos apgaulės 
vaisius, buvo išauklėtas toli
muose kraštuose grovo Vikto- 
rino vardu. ‘Princesa (aš čia 
manau apie kunigaikštienės se
serį) dėl tokių baisių trumpam 
laike susidėjusių prietykių, dva
sioj neišpasakytai susikrimtusi, 
pasirinko vienuolyną. Ji yra, 
kaip tamsta turėsi žinoti, Cis- 
terciečių vienuolyno .-.yjc ab- 
tisė. —

Na ir dabar, visai panašiai 
į prietykį musų dvare, atsiti
ko kitas toks įvykis barono 
F. dvare, ir lygiai kaip anuo
met musų dvarų, taip dabar 
jo visą šeimyną išblaškė. — 
Buteli) abtise, sujudinta vie
nos neturtingos moteriškes 
vargu, kufri grįždama su savo 
mažu vaiku iš keliones į Šven
tąją Liepą, užsuko į vienuoly
ną, priėmė jos...’”

Šioj vietoj namų gydytojas 
turėjo savo pasakojimą nu
traukti: atvažiavo svečiai ir 
tokiu bildu man pavyko nu
slėpti besukilunčią manyje 
audrą. Aišku buvo mano sie
lai, Franccsco buvo mano tė
vas, jis nužudė tuo pačiu pei
liu princų, kuriuo aš nužu
džiau Hermogcną. —Nuspren
džiau po kelių dienų išvažiuo
ti į Italiją, ir tokiu budu iš- 

I sisukti iš to rato, į kurį mane 
Į piktoji galybė buvo įvariusi. 
Tą patį vakarą apsilankiau 
dvare. Pasakojo apie nepa
prasto gražumo panelę, kuri 
šį vakarą kaipo dvaro dama 
drauge su kunigaikštiene pir
mą kartą pasirodysianti, nes 
tik vakar esanti atvažiavusi.

Fligelio durys atsidarė, įė
jo kunigaikštienė, su ja nepa
žįstamoji. — Pažinau — lai 

i buvo Aurelija. (Bus daug.)

ATĖJO “Kultūros” No.
8. Galima gauti “Naujieno-

liuku rankoje nešinas puolė j se”. Kaina 45 Centai.

\
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Pagalba Bedarbiams
Atsišaukė su darbu 

ir pagalba dar šie 
žmonės:

Juozas Bačiunas, Tabor 
mos savininkas, atsiuntė 
Jurgelionis tokį laišką:

Far-
Mrs.

darbo
per du

be vaikų, be darbo. Nori gauti 
darbo prie namų.

Mr. Katukevičius reikalauja 
siuvėjo, kuriam duos maistą, 
kambarį ir užmokesnį sulig dar
bo.

Mr.. Abeciunias reikalingas 
mūrininko

Mr. Paul V. jėško jauno vai
kino, mokančio važiuoti auto
mobiliu ir galinčio dirbti prie 
pataisymų. Duos kambarį, val
gį ir užmokesnį.

Gerb. Mrs. Jurgelionis,
Aš galėčiau duoti 

dviem karpenteriams 
mėnesui, o gal ir daugiau, bet
norėčiau žinoti kiek jie norėtų 
mokesnio. Šiuo laiku turiu ke
turis; jiems moku į valandą ir 
duodu vietą gyventi ir' maisto 
produktų. Jie yra paprasti dar
bininkai. Jei rastumėte porą 
karpenterių, prašau pranešti, aš 
atvažiuosiu parsivežti. Ar da
lykai tikrai blogai Chicagoje? 
Pas mus apie Benton Harbor 
neperblogiausia.

Daug laimės ir sveikatos,
Juozas, Farmeris.

M. Kareiva telefonavo,. kad 
M r. E. Čepulis pažadėjo duoti 
kas savaitę visą basių* produk
tų kuriai nors neturitngai šei
mynai. Mr. Čepulis gyvena 
tarpe svetimtaučių ir nors iš
lietuvių jokio biznio nedaro, ta- Šalie viešbuty savo 
čiau jis nepasilieka nuo savo 
viengenčių, kada reikalas pri
eina sušelpti.

Mrs. A. Miliauskas 
pranešė, kad ji turi atiduoti ku

Tautiška bažnyčia maitina 8 
badarbius

Iš Tautiškos Bažnyčios sferų 
praneša, kad klebonas S. Lin
kus užlaiko 8 lietuvius bedar
bius, kurių tarpe yra Mr. Kru
šas, monsinjoro praloto Krušo, 
šv. Jurgio parapijos klebono 
giminaitis.

Jaunas vaikinas, 22 metų, 
gali važiuoti automobiliu, No. 
29

Laborer No. 40
Popieruotojui, 42 m., No. 38
Truck Driver, 19 m., turi ge

ras rekomendacijas, No. 37
Virėja moteris, 45 m., No. 36
Pastry Baker, 40 m., No. 35
Laborer, našlys, 44 metų, 

No. 34
Jaunas, vaikinas, 21 m., bi

le darbą, No. 31
Draiveris, 21 metų, No. 30
Mergaitė, 17 m., baigė busi- 

ness college, No. 44
Dailydė, nevedęs, 43 m., No 4
Laberis, vedęs, 39 m. No. 2
Restaurane ar prie namų 

darbo moterei, našle, 38 m., 
No. 23.

Laborer,
Laborer,
Laborer,
Dailydė,

restaurant”, 2047 W. Madison 
st.

Bedarbiai žmonės, kurie turi 
tiek ambicijos, kad ir badau
dami neeina išmaldos prašyti, 
dabar su 50 centų gali paval
gyti '10 pietų. 'Faktinai kitą 
pietų dalį apmoka restoranui 
labdaringos organizacijos.

Salvation Army, kuri perėmė 
iš Wringley bedarbiams namus, 
509 N. Union st., jau įrengė pa
talpos dėl 1,200 žmonių ir greit 
turės vietos dėl 1,500. Be to 
bedarbių komisija žada grei- 
čiausioj ateity įrengti patalpas 
bedarbiams Navy Pier ir Sol- 
diers Field stadiumo kamba
riuose ir kitur.
— q—■ ,1,  ............... ..Ąim. Į. I, ■■■ .....N., —  

Lietuvės Akušerės

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Akių Gydytojai

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

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

Senas ofisas toj pčioj 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. .

vairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligafi 

rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State

1800 So. Ashland
Banko

Avenue

Unemployment, Ine.
Taip juokais pavadinta gu- 

natoriaus sutvertoji bedarbiams 
padėti komisija, kurios pasto
viojo komiteto pirmininku pa
skirtas stambus milijonierius, 
anglių magnatas Getz.

Komitetas jau Įsirengė La 
headtiuar-

ters, užsimdama visą antrą 
i aukštų. Puikius kambarius pri
statė pilnus/ dfisams baldų, pri- 

laišku sodino sekretorių, stenografių 
' ir kt. Bedarbiai turėtų atsi- 

riai nors neturtingai bedarbių minti adresą: La Šalie hotelis, 
šeimynai šiuos žieminius drabu- visas antrasis aukštas, 
žius: 1 kautas mergaitei 14 ar •i • l15 metų amžiaus, vaikinui kau-1 
tas, 11 m.; 4 poras bačiukų 
vaikams, 5 m.; 4 poros mergai
tėms bačiukų, 6-B m.; mergai
tėms sukneles, 16 m.; 4 apati
nių rūbų siutus, 10 m. mergai
tei. 1

Mr. !
dėjo duoti dykai kambarį ir 
valgį mergaitei, kuri neturi dar
bo ir neišsigali užsimokėti.

Mrs. Vinevičia ir Mrs. Rožė 
Urbonienė atvežė drabužių ir 
avalynių ir prižadėjo dar dau
giau pristatyti.

M r. (’hartes Putrius paauka
vo drabužių siuntinį.

Mr. Roberte Chaikus paauka
vo $5.00 bedarbiams šelpti. 

AI t-. Juozas L.uJ<(»etria suteikia 
butą ir maistą ir išlaikymą do
rai bedarbiai moterei už prižiu
rę j imą jo 2 vaikų. Air. Lukpct- 
ris sutinka priinįi tokią mote
li, jei ir savo vaiką turi.

Planai bedarbei miažinti
Subkomitetas priėmė tokią 

programą: Pirmas, prikalbėti 
gelžkelių kompanijas sustabdyti 
bedarbių dauginimą ir skubinti 
planuojamus darbus; Antras, 
raginti darbdavius samdyti dau 

Stanley Machulis prizą- giau darbininkų, sutrumpinant i

DARBO IR PAGULBOS REI
KALINGI BEDARBIAI

56. Darbininkė, 39 m., turi 4 
vaikus: 17, 13, 10 ir 7 metų 
Vyras 5 savaitės ligoninėj, ser
ga džiova; namie sirgo 2 me
tus. Iš visos šeimynos tik vy
resnioji mergaite dirba, gauna 
$10 Į savaitę, šeimyna gyvena 
pas kitus žmones. Nori gauti 
plovimo ar namų valymo dar
bą.. Trūksta patalynės, nėra 
kuo vaikų apkloti. Pagalbos 
Stotis davė rūbų ir avalynių. 
Gal kas dovanotų apklodų.

57. Darbininkas, 39 m., vedęs 
turi 3 vaikus: vaikinas 14 m. 
ųina mokyklon, kitos dvi mer
gaitės 13 ir 9 metų. Tėvas 5 
mėnesiai be darbo; jo amatas 
Drill press operatorius. Gyve
lia varge; už butą 3 mėnesiai 
nemokėta; trūksta anglių.

58. Darbininkė, 34 m., našlė 
su trimis vaikais, sūnus 14 m. 
ir dukterys 12 ir 9 metų. Be 
darbo jau 7 mėnesiai. Nori j 
gauti darbo prie namų arba re
storane.

59. Darbininkas, 38* m., neve~ 
dęs, benamis. Trys mėnesiai 
be darbo. Chicagoj nesenai, 
Dirbo restorane. Pasiųstas pas 
Mr. J. Jucių į Universal Club 
1 louse.

60. Darbininkas, 41 m., neve- • 
dęs, karepnteris. Per visą me-j 
tą mažai tedirbo. Nebeturi pra-j 
gyvenimo, prašo bile darbo.

61. Darbininkas, 10 m., ve-1 
i’rs, turi tris dukteris: 2(1 ir 18 
metų. Nebeturi darbo jau 8 
mėnesiai. Norėtų gauti už i 
dženitorių.

62. Darbininkė, 40 m., našle.'

darbo vaalndas ir darbo racijas 
ir tt.; Trečias, derėtis su Post- 
masteriu Arthur Lueder , kad 
palauktų su pašto ofisu per
tvarkymu ir kol kas nedarytų 
atleidimų; ketvirtas, akstinti 
namų statytojus, kad savo pa
vasario darbus pradėtų tuojau, 
ir Penktas, skubinti karo depar- 
tmentą pradėti dokų linijų re
montus, kuriems yra skirta 
$10,000,000 lėšos.

Milijonierių Instdl ir Getz 
darbininkai pranešė, kad jie ap- 
sideda mokesniais bedarbių rei- | 
kalams po vienos dienos uždar
bį kas menuo. Getz atsakė, 
kad jis pats pridės tiek pat, 
kiek visi jo tarnautojai surinks 
kartu, ir pažadėjo raginti kitus 
darbdavius taip pat padaryti.

Skaitytojo balsas

45 metų,
47
47
50

vedęs, 
vedęs,

No. 18
m. No. 17 
m., N9 14 
metų, No.

18
Laborer,
Laborer,
High School baigusi mergai

te, 17 m., bile darbą, No. 22.
Laborer, 50 metų, No. 21.
Machinist, 40 m., 
Fireman, laborer,

vedęs, 
vedęs,

40
40

m. No. 1
m. No. 11

No. 20 
49 m. No.

Pres’ser-kriaucius, 
No. 7. J

47 metų

Bedarbiams pietus 
už nikelį

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109* South Albany Avenue

9252

prie 
duodu 
eleetrie

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag- 
netic blanketi ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, htitaiso trumparegystę it 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.
, Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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.

VALANDOS:*
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo

Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

7 iki 10

Graboriai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Po penkis centus pietus iš 
viralo su mėsa, ryžiais, daržovė
mis, duonos, keiko, pajaus ii 
kavos, pradėta duoti bedar
biams naujai jtseigtame “niekei

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 81 
Nedėliotais nuo 10 iki 12.

Otlao Telefonu Virslnla 0030 
Rez. Tel. Ven Buren 0858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki 4 Ir 
6 Iki 8 vakaro. NedfiUom nuo 10 iki 12 die. 

ną. Namų ofisas Nortb Side 
/ 3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:80 iki 9:30 vakaro

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

Tel.
VALANDOS:

nuo 
nuo

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 3 1 st Street

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

Advokatai
Lafayette 4146

9 iki U valandai 
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—^8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS it CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room II i: 

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

Gyvenimo vietą 
3323 South HalstedįStree: 

Tel. Boulevard 1410
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

f S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS 

•
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

J.
J r. 

mus 
širdgėlos 

1930 in. sulaukus 28 
amžiaus,

BERN1CE DOLAN 
po tėvais Bcviršaitė

Mylima žmona Terrancc 
Dolan ir motina Terrance, 
atsiskyrė iš musų palikdama 
nuliudusiais ir pilnus 
spalio 22. 
metų amžiaus, gimusi Chicagoj. 
Dabar randasi prirengta į pasku
tinę kelionę: namuose 7330 So. 
Maplewood Avė.

Laidotuvėse įvyks trečiadieny, 
spalio 29 dieną, 10 vai. ryte iš 
namų į St. Adrian’s parapijos baž^ 
nyčią, kur atsibus gedulingos pa- 
maldos viž veliones o iš tėti

pines.
Visus gimines, draugus it' pažįs

tamus 
lyvau t i 
rusųjai paskutinį patarnavimu ir 
atsisveikinimu.

Liekame nuliūdę.
Vyras ir Sūnūs.

nuoširdžiai kviečiame da-
laidotuvėse ir suteikti mi-

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

Phone Boulevard 4129 
A, MASALSKIS

Musų patarnavimas lat- 
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.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 
įpaikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Grosą Avė.

Tel. Yards 4317

Dr. JOHN SMETANA

Optometristas
Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių 
1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:80 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Ganai 0523

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas!

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumct 3294 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

——<Oi•—

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

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

•331 
vak. 
D562

Dentistas
Persikėlė į naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

*arti Ashland Avė. 1

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

. .....-

“Naujienos” užsitarnauja pa
gyrimo už tokį prakilnų darbą, 
įsteigiant savo ofise skyrių be
darbiams šelpti be kokio už tai 
atlyginimo.

Turėtų ir kiti laikraščiai imti 
iš “Naujienų” pavyzdį ir eiti j 
pagalbą tiems vargdieniams, 
kurie senai badauja, o ne su
šaukus pasakyti prakalbą ii 
paskutinius centus iš jų vylioti. į

John Jarus, Clevekand.

Kas grali duoti darbo šiems be 
darbo atsidurusiems lietuviams, 
tegul pašaukia j “Naujienas”

ir klausia Jurgelionięnes

STANISLAVA 
BUINAUSKIENĖ

ru šiuo pasauliu 
23 dieną, 5 valandą ryte, 
m., sulaukus 49 metų am- 
gimus Svernų kaime. Lida- 

parap. Paliko dideliame

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

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

Tel.
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
CZ)š*iso valandon 2 iki -^4. 7 iki 9

IScdclioj 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

' 1 1 " '  . -■>——. ■

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki

Tol.

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

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950- namų Pull. 6377 

Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas

Kenwood 5107
Įvairus Gydytojai

6 iki 8 valandai vakare 
apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

M.
Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel. Hyde Park 3395

Persiskyrė 
spalio 
1930 
žiaus, 
venų 
nubudime vyrą Kastantiną, 2 se
seris — Kazimierą Palunevičienę 
ir Katrę Laurinskicnę ir brolį Juo
zapą Jasinską, sesers sūnūs Jo
nas Ancikas ir 2 sesers dukteris — 
Jadvygą ir Stanislavą. 2 švoge- 
rius — Juozapą ir Stanislovą Bu- 
nauskius ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 2142 W. 23 Pi.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
spalio 27 dieną, 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Stanislavos Buinau- 
skienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir 
jai paskutinį patarnavimą 
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Seserys, Brolis, 
Vaikai, Švogeriai ir Giminės

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

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Grabopius Chicagoj

Sesers

suteikti 
ir atsi

Carpenter No. 39
Janitor arba laborer No. 43
Laborer No. 6
Painteris No. 15
Bile lengvą darbą—pamoky

tas, No. 42
Jaunas vaikinas, 17 metų, 

No, 41

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš

WISSIG
Pasauliniam* kare 

Seno Krajaus
GYDO VISAS XLTGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaryte, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negaleįo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metu ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki. 1 v. 
4200 West 26 St., kampas Reuter Avė.. Tel. Cravrford 5573

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonai

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS -
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir* pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau .prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. IŠth Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Hateted St.

Tel. Victory 4088

Ofiso ir Rez. 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 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
—1§ RUSIJOS —

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

Gydo staigias it chroniškas ligas vy
rų. moteriį ir vaikų pagal naujausius 

-metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. f

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

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

' Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

St.

lubos

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.

4729 South Ashland Avė., 2 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų

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

Phone Midway 2880

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

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

Tel. Btunswick 4983 
Namų telefonai Brunswick 0597 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Rcsidcnce Phone Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
2700 Dcvon Avė., Rogcrs Park 3320 

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

Nedėliotus sulig sutarties.

.........  .........................- l -

Rezidencija Tel. Midvvay 55 12 ir 
Wiimette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oaklcy ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241
Valandos: Pancdčlijis ir Ketvertais 
3 iki 8 vai. vak., Ufarninkais ir

Petnyčiomis 1 iki 4 v. v.

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 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525
----- O-----

—' 1  ...................... ..... ................. ....................... I ■

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St. 
Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Anhland Avė. 
Td. Boulevatd 2800

Rez. 6515 So. Rdckwel! St, 
Tel. Republic 9723 ,
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Moterys jury teisėjais
Kas nori, kad moterys daly

vautu jury teisėjais Illinois 
valstijos teismuose, gali savo 
pageidavimą išreikšti lapkri
čio 1 d. balsavimuose, kur bus 

\ patiekta referendumui du 
balotai. Žymiausios moterų 
organizacijų viršininkės išsi
reiškė, kad moterims turi bū
ti rasta kelias į teisėjus lygio
mis suvyrais.

Pereitų savaitę grupė mote
rų padarė demonstraciją Cri- 
minal Courfe, kur atėjusios 
užėmė jury suolus ir darė 
bandymus, kaip atrodytų jury 
su moterimis. Iš fotografinių 
nuotraukų atrodo neblogai. 
Grupė norėjo pabandyti teisi
mo procedūrą, bet neatsirado 
savanorio, kas norėtų lošti 
žmogžudžio rolę, ir bandy
mas negalėjo įvykti.

Rinkliavų raketeriai 
pagauti

Areštuoti 4 asmenys, 3 vy
rai ir viena moteriškė, apkal
tinti pasisavinimu apie $15,- 
000 ar $20,000 pinigų, surink
tų “Forget-Me-Not” dieną, 
veteranų naudai. Raketeriai 
yra Jacob Cramer su žmona, 
jo švogeris Frank Zalmanov 
ir Samuel Miller. .Tie pasi
dirbę baksus ir gėles samdė 
žmones, kurie per visą dieną 
jiems nešė prikolektuotus pi
nigus. Spėjama, kad rakete
riai surinko apie 120 pinigais 
prikimštų dėžučių .

Areštuotas Melrose 
Park bankierius

Charles J. Wolf, buvęs Mel
rose Park majoras, dabar Ci- 
lizens State Bank prezidentas 
areštuotas ir padėtas po $25,- 
000 kaucija už nusukimą $80,- 
000 banko pinigų.

Gengsterių karo fronte
Dar daugiau North Side geng
sterių pasmerkta sušaudyti

Pereitą ketvirtadienio vaka
rą North Side tapo iš trijų 
kulkosvaidžių suvarstytas gar
sus gengteris Joe Aiello, Mora
liu sėbras. Policija išsitarė, 
kad kelios dienos prieš sušau
dymą visa apylinkė, kur Aiel
lo slapstėsi, buvo užpludusi 
ginkluota gengsterių armija.

šeštadienį jau paaiškėjo to 
karo priežastis. Moran’as 
rengėsi atstatyti savo sugriau
tą kriminalo sostą North Side 
ir jau buvo susirinkęs apie 40 
banditų gengę ir papildęs vi
sas užmuštųjų gengsterių vie
tas.

Pirmas dalykas buvęs išžu
dyti Al Capone gengę ir jau 
buvę numatyti Ted Nevvberry, 
abudu Capone’s ir dar eilė ki
tų garsių gengsterių iš Gapone 
valstybes. Aiello buvo tuo 
reikalu pervažiavęs iš Min
nesota, kur ligi tol slaptėsi 
nuo Capone.

Kai jau visi planai buvo ga-^ 
tavi, vienas iš Moran-Aiello 
gengės parbėgo prie Capone 
ir išdavė suokalbį. Capone 
stvėrėsi žygių užskubėti pir
mas ir Aiello sušaudymas yra 

^Capone “atsargos žygis”. Da
bar laukiama dar visose eilės 
naujų nužudymų, ir pats Mo
rali esąs nužymėtas mirti pir
moj eilėj.

Chicagos teismai ir piliečių 
apsaugos organai kurs laikas 
prakaituoja ir didžiausį lermą 
kelia, bet gengsterių karas ei
na nepaisydamas. Ir ko jiems 
paisyti, kuomet gengsterių ge
neraliniai štabai turi savo 
šnipus visose valdžios įstaigo
se ir politikieriai juos išsi
juosę gina.

[Pacific and Atlantic Photo]

Charles Kingsford-Smith, žy
mus aviatorius, kuris dabar
aeroplanu nuskrido iš Anglijos 

Australiją per IOV2 dienos’.

Trys žmogžudžiai eis j 
elektros kėdę

Willie Doody, vadinamas 
“barškančioji gyvate’’, \Vil- 
liam Lelinhardt, abudu Žmog
žudžiai plėšikai, ir John Pre- 
ston “pavyzdingaš vyras”, nu
žudęs savo suvyliotą merginą, 
Supreme Court pasmerkti 
gruodžio 13 d. į elektros kėdę.

Kaip gengsterj Aiello 
laidojo

Sidabro ir bronzos grabe, 
kurs kainavo $11,200, vežimais 
vainikų lydimas nuvažiavo 
gengsterio, žmogžudžio ir ra- 
ketcrio Aiello lovanas į savo 
minus, 2553 Lunt avė. Grabą 
lydėjo keli orkestrai ir būrys 
tamsių būtybių, brangiuose 
karuose, šilkuose ir briliantuo
se.

— pagarsėjęs visame pasaulyje

Palieka juaų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sau?us. Pas 
Jūsų pardavėją, arba 
prisiųakite 50c už pilno 
didumo bonką.—Pinoud, 
Dept. M.. 220 E. 21 Si.. 
New York. (Sempelio 
boukutfi dykai).

Pinaud’s

Buy gloves with what 
it savęs

Nėra reikalo moKfiti 50c ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
košelę. Lleterlfte Tooth Paate, 
didelis tūbas parsiduoda UŽ 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupintl 
$3, už kuriuos gaUte nusipirk
ti ' pirštinaites ar ką kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

šame PRią 
40 YE ARS
2 J ouncer for 2įrents 

pure 

If/TBAKINC AVpowder 
erricient

it* double actihg
MILLION5 OF POUND5 UJED BY 

OUP GOVERNMENT

Kas girdėt raudon- 
dvary?

“DRAUGAI KASINeJASI”

Gavę įsakymą iš maskoliško
sios bolševikų sektos pasičai- 
žyti, musų chelstovščikai bando 
pildyti ii’ jau kelinta, diena 
kaip kasinėja viens kito apy
kakles. Rusiško gyvio įgavo, 
pamanys kas. No, ne, tai jie 
vadina “savikritka”. Štai'nau
jausiai “draugas” Gasiunas ka
so apykaklę “draugui” Straz
dui. Strazdas kur ten parašęs, 

kad, girdi,
“mes (bolševikai) turime to
kių draugų-zirzlių. Jie nie
ku niekur nepatenkinti.

“Kitą kritikuoti, jį peikti, 
didelės gudrybės \ nereikia. 
Užtenka noro būti už save 
didesniu zirzliu.”
J tai ■ draugas Gasiunas taip 

atkaso draugui Strazdui:
“Ar d. K. Valonio “savikri

tikoj” yra kas nors panašu 
į bolševistinę savikritiką? 
Ar. d. Valonis’ kritikuodamas 
kitus, paduoda bent faktelį.

“Pas d. Valonį to visiškai 
nėra ir jis tokiais dalykais 

’ visai neužsiima. Grynų fak
tų visiškai tam nereikia.

“Tai ne bolševistinč kriti
ka. Tai paprastas paplepėji
mas.”

Va, kaip reikia “savikriti- 
kuotis”!

“Drg.” Gasiunas dar nemo
ta “kritikuotis”. Renegatais' to
kius reikia išvadinti! štai kaip, 
“draugas” Strazdas moka. Jis1 
daug žodžių nešvaisto. Renega
tas ir gana. Tik paskaitykite 
1920 metų “Naujienas”, kur

MADOS MADOS MADOS

3220—“Smart” rudeninė suknelė. Joje išrodysi plonutė ir smagi. Materijoj 
suknelei galima pasirinkti visokį, šilkinį aksominį arba kitokį.

Sukirptos mieros 16. 18. 20, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą bląn- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais k^rtu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So, Halsted St., Chicago, III*

L.ti;....s.::'
pirmam pavyzdžiui, kaip ji 
rašo (Iš jo tegul visi bolševi
kai dabar pasimokina):

Seniiau ir dabar • •
Straipsny “Seniau ir dabar”, 

“Naujienų” numery 39, 192( 
m. draugas Strazdas, tada Ge
nių Dėdė, dabar K. Valonis, 
taip rašė:

“Dabar, kada musų organi
zacijos graboriai “komunistai” 
kolioja mus s’ocialpatriotais, so- 
ciališdavikais, bjaurybėmis ir 
tolygiais iš jų žodyno parink
tais žodžiais, pravartu bus pa
žvelgti į netolimą musų LSS. 
praeitį ir arčiau susipažinti su 
pačiais šių dienų “revoliucionie
riais komunistais”.

“Tenkinsimos dviem tipais: 
Juozu Baltrušaičiu ir Kaziu Vi- 
diku. Pirmasai dabar ^ugnimi 
spiaudo į socialistus. Jisai prisi
stato dideliu darbo žmonių rei
kalų gynėju-kovotoju. Visa, 
kas primena socializmą, pas jį 
dabar yra parsidavimas, ber- 
navimas buržuazijai, ir t.t. So
cializmas Baltrušaičiui nūdien 
pasidarė no good.

“...Jis šiandien renegatas, ir 
todėl jam leistina visa, kas že
mina jo oponentus. Europietį 
džentelmoną šiandien pavadavo 
amerikietiškas reporteris, kuris 
savo sensacijomis medžiagą tu
ri ištraukti kad ir iš po žemės. 
Amerikos didlapio reporteris 
nebūtų reporteris, jei jis nepa
jėgtų gaudyti sensacijų. O re
negatas Baltrušaitis taipjau 
nebūtų “komunistas”, jeigu jis 
nenorėtų niekinti socializmų ir 
laidyti stiprių koliojimų žo
džių į socialistus.

“Tam jisai '“komunistas”, 
tam jis’ai renegatas.

“...Iš bėdos socialistas” Vidi- 
kas, matydamas, kad Kapsuko 
pasekėjų skaičius auga, liko 
dideliu revoliucionierių. Vadi
nasi, ne idėja, tam tikrą pozi
ciją ginti jam rūpėjo, o kad 
nepalikti be “minios”. Taip ji-

siųsti man pavyzdį No

Mieros

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 s S. Halsted St., Chicago, III 

čia įdedu 15 centų ir prašau at

•*>... v.... v ruL Loda.nt 3* s , •

x.y‘ , tą p..u c'.a.ė i/ b<i- 
damuš “Kovos redakcijoj.

”... Baltrušaičiai, Vidikai s ir 
kiti tos rųšies “kovotojai”, ne
tekę “minios”, nueis pavėjui. 
Jie yra jr liks' renegatais. So
cializmo renegatais”.

Tai ve kaip reikia “kritikuo
ti”. Paimk vietoj Baltrušaičio 
ir Vidikd Strazdo vardą ir vie
toj “Tėvynės” ir “Kovos” pa
imk “Naujienų” ir “Vilnies” 
vardus, ir turėsi gatavą “sa
vikritiką”! Vadinas, pavadinsi 
draugą Strazdą tikruoju vardu, 
tai yra renegatas. Draugas Ga
siunas visai nemoka draugo 
Strazdo kritikuoti! Strazdas 
savo darbais yra kur kas ge
riau save “sukritikavęs” negu 
Gasiunas tai padaro liežuviu.

—Draugas.

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

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos Serija 31 prasideda 

su pradžia spalio mėnesiu. Naujienų 
ofisas yra atdaras kasdieną nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Nauji nariai kviečiami 
atsilankyti ir prisirašyti prie spulkos.

Klesa B per 6 metus ir 3 mėn., mo
kant po 25c-savaitėje, gausite $100.00.

Mokant $1.00 savaitėje, gausite 
$400.00.

Mokant $2.50 savaitėje, gausite 
$1000.OOt

Klesa C per 3 metus, 6 mėn. mo
kant po 50c savaitėje, gausite $100.00, 
po $2.50 savaitėje gausite $500.00, 
po $5.00 savaitėje, gausite $1000.00.

Dėkite pinigus į spulkas, nes yra 
saugiausia vieta ir moka didelius nuo
šimčius.

Jūsų Patogumui

“Naujienos” turi atsto
vus sekamose vietose

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA 
3210 So. Halsted St.

Tel. Victory 1266

Marųuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ
' 2608 W. 47th St.

) Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES BROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pasiųsti pi
nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti- 
miausį atstovą.

BpeclaUstM gydyme chronllku Ir sauja U- 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, ataTlan- 
kyklt pa* mane. Mano pilnas iiegiamlaavl- 
ma> atidengi Juaų tikrą liga Ir jei ai apal- 
imelu Jus gydyti, sveikata jums eugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur Ir kas Joms skauda, bet pate pasakys 
po galutino IBegaaminavtmo—kas jum* yra

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

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
oif‘tq, nuo 6 iki 7:30 vakaro. Nedi

dini nuo m rvto iki 1 no pieta

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir' Bonus. i 
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 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIK TĄ DARBĄ.

T-
Pirmadienis, spalių 27, 1930

į CLASSIFIED ADS. !
k

Educational
Mokyklos

Furniture & Fixturea 
Rakandai-Įtaisai

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO. .

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE, 

672 West Madison Street.
n

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIK1NĮ 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 mėnesai. 
Ateikite tuojaus adresu

3.040 W. 62nd Street

Pi anos
REIKIA VYRŲ AsiMOKINIMUI 

AUTOMOBILIU AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

mokinsites ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

TURIU parduoti savo $850.00 gro- 
jiklį pianą su suoleliu, rolėmis ir ka
binetu už $48.00 cash.

6136 So. Halsted St.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU pusbrolio Jono Tamonio 
iš Šakionių kaimo, Vabalninku parapi
jos, Biržų apskr. Prieš karą gyve
no Montello, Mass, Jį patį, ar jį

n pažystančius prašau atsiliepti — busiu 
dėkingas.

PETRAS BRAZDŽIONIS
3834 W. Maypole Avė., Chicago, III.GREITAI IR PIGIAI 

IŠMOKINAME ANGLU KALBOS
gramatikos, (sintaksės. aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos. * ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini mokslą i devynis mėnesius: 
augStesnj mokslą j vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu {gijo 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. DJk

PRAŠAU Frank Brunza atsišaukti. 
Jisai išvažiavo 2 metai atgal iš Chicagos 
ir paliko pas mane savo drabužius. Jei
gu neatsišauks į 2 savaites, drabužius 
atiduosiu kitiems.

FRANK DANIELS,
822 W. Garfield Blvd., 

Chicago, III.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

PAPRASTI pardavinėjimo me
todai padidins jūsų uždarbį 
liuoslaijciu. Vertas ištirti pasiū
lymas.

J LEBRECHT & CO.
221 N. La Šalie St., Room 556

Business Service 
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Vieton 7261. Raa. Hemlock 1292

For Rent
4-5 KAMBARIŲ MODERNIŠKI

• FLATAI
Garu apšildomi, randasi 3341 Au- 

burn Avė., renda labai pigi.
Atsišaukite pas

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

Boulevard 6520 Res, Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

PASIRENDUOJA 3 kambariai, šva
rus, šviesus, šilti, gasas, elektra ir 
porčiai. Renda $10 į mėnesį. 550
W. 42nd Place.

PASIRENDUOJA 6 šviesus kamba
riai, pečiais šildomi, geras namas, 2-raj 
augštas. 5627 S. Justine St., šaukite 
Stevvart 5538.

/

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

B. PELECHOWICZ,
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187 PARDAVIMUI grosernė — biznis 

išdirbtas, renda pigi, 5 ruimai gyveni-
mui. 3735 So. Emerald Avė.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

PARSIDUODA Road House miške 
ant kalno .biznis išdirbtas per 5 me
tus — Willows Springs, prie pat Ar
cher Avė., ant gero kelio, arti gatve- 
karių. Tel. Willow Springs 62.

SOFT Drin? Parloris parduosiu pi

giai. Seniai išdirbta įstaiga.
4456 So. Laflin St.

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

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Grand Avė., Berkshire 1321. FARMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 

1000 akrų, netoli Chicagos ir toliau. 
Dabar turime keletą gerų bargenų. Ne
praleiskite nepamatę šių bargenų. Kreip
kitės ypatiškai, rašykite arba telefo- 
nuokite.

A. GRIGAS « CO.

SUTAUPINK1T ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Nutmeg Egg ir Lump, $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

Financial
Finaneal-Pąskoloe

3114 So. Halsted St. 
Victory 4898

SKOLINAM PINIGUS 
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Westem Avenue
Tel. Gtovebill 1038

40 AKRŲ farma .Wisconsine su 
triobomis ir gyvuliais, $500 įmokėti', 
likusius išsimokėti per 10 metų. Tel. 
Kildare 7428.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo $7,000 eųuity 

dyiejų flatų name ant grosernės, cottage 
ar ką jus turite./6415 So. Richmond 
St. Hemlock 5842.Paskolos suteikiama i vienų dienų 

2-RI MORGIČIAI 
6 Nuošimčiai 

Mes perkame real estate 
kontraktus 

INTERNATIONAL
‘ INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas {600,000.90 \

8804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafavette 6738-6716

Real Estate For Sale 
Namai-žemė J’ardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ? 

Mes skoliname nuo $50 iki $300 
be komiso.

ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
•Tel. Lafavctte 0455

Atmokėkit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais

Mes taipgi padarome 2-rus morgičius.

PETRZILEK CO, 
1647 W. 47th St.

LOTAI 30x125 prie Sacramenro 
tarp 66 ir 67 gatvių, turi būti par
duoti. Bargenas. Apleidžiu miestą. 
3208 W. 65th PI.

1618 SOUTH LOOMIS STREET. 
2 augštų su basemantu ir viškomis, 4 
apartmentų mūrinis namas, su didele 
barne užpakay, pečiais šildomas, gera
me stovyje, nesenai pertaisytas, naujas 
stogas, naujos rynos, naujas takas, nau
jai dekoruotas ir malevotas. Geras pel
nas. Skolos $1.000. Kaina $8,500. 
Išmokėjimais, arba mainysime ant 2 
augštų 5 ir 5 kambarių pečiais šildo
mo mūrinio namo 3outwest Sidėj. Pil
nas komisas brokeriams. Susižinokite 
su Daniel Henrici, 6239 South Ashland 
Avė., tel. Prospect 1730,

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 ild $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėto* 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

. 3804 S. Kedzie Avė.


