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ilsudskisareštuojasenus 
lenkų laisvės kovotojus

_ _ -_ _____ • z
“Krestuose” ir ilgus metus pra
leido ištrėmime. Abudu seniu
kai, pasak laikraščio, gyveno 
kukliam bute, perdirbtame iš 
anglies sandėlio.

Kinų valdžia siunčia 
100,000 kariuomenės 
prieš komunistus
ŠANCHAJUS, Kinai, lapkr. 

3. — Centralinė Kinų (Nanki- 
no) vyriausybė siunčia į Hu- 
nano ir Kinangsi provincijas 
daugiau kaip 100 tūkstančių 
kariuomenės kovai su siaučian-

[Atlantlc and Pacific Photo]

Brazilijos' Sao Paulo valstijos viceprezidento Penteado rūmai, kuriuose viceprezidentas su 400 
kareivių buvo užsibarikadavęs nuo revoliucininkų, bet buvo priverstas revoliucinei kariuomenei 

pasiduoti.

VARŠUVA. (Elta). — Len
ku socialistų organas “Robot- 
nik” praneša šias smulkmenas 
apie Petrą JagodzinskĮ, kuris 
buvo, kaip žinoma, suareštuo
tas, kaltinamas rengęs pasikė
sinimą prieš maršalą Pilsud
skį.

Jagodzinskis yra buvusių po
litinių kalinių draugijos sekre
torius. Jis ir jo žmona, pasak 
“Robotniko”, turi vieną iš gra
žiausių puslapių 1905—6 metų 
revoliucijos ir lenkų kovos dėl 
nepriklausomybės istorijoj.

Jagodzinskienė, tada dar ne
ištekėjusi, dalyvavo pasikėsini
me prieš rusų generalguberna
torių Skalloną ir buvo pasmerk
ta mirti. Tačiau Skallonas pa-
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sirodė džentelmenas ir nepa
tvirtino mirties bausmės. Ji bu- 
vo pakeista j betermininį kalė
jimą, ir Jagodzinskienė Mask
voj, Butirkų kalėjime, išsėdė
jo 10 metų.

Jagodzinskis buvo vienas iš 
pirmųjų lenkų kovos organiza
cijos narių. Jam buvo pavesta 
padaryti atentatą prieš trauki
nį, kuriuo važiavo Skallonas ir 
Persijos šachas. Tačiau prie 
atentato nepriėjo, kadangi aten- 
tatininkams užkirto kelią tan
kus kazokų patruliai. Per ki
lusį susišaudymą tarp atenta- 
tininkų ir kazokų, Jagodzins
kis buvo sunkiai sužeistas ir 
buvo suimtas. Išgydytas, jis 
taip pat buvo pasmerktas mir
ti. Ir vėl Skallonas, kaip paaiš
kėjo iš neseniai surastų doku
mentų, pasirodė džentelmenas, 
nepatvirtino mirties bausmės, 
kadangi pasikėsinimas buvo su
planuotas ne prieš jo asmenį 
ir Jagodzinskis nebuvo pilna
metis. Bet vis dėlto katorgoj 
Jagodzinskis atsėdėjo daugiau 
kaip 10 metų.

Paskutiniu laiku jis visiškai 
nedalyvavo politiniam gyveni
me.

Tame pačiame numery laik
raštis praneša ir apie kitus du 
sąryšy su pasikėsinimu suareš
tuotus socialistų veikėjus, Pet
kevičių ir Michaliaką.

Petkevičiui jau yra 67 me
tai, ir jis yra vienas iš seniau
sių ir labiausiai nusipelniusių 
kovotojų dėl lenkų nepriklau
somybės. Jis buvo vienas iš 
PPS Įsteigėjų ir visos eilės kar
tų socialistų ir lenkų nepriklau
somybės kovotojų mokytojas. 
Ilgus metus jis iškentėjo kator
goj ir ištrėmime, o, sugrįžęs į 
nepriklausomą Lenkiją, dirbo 
labai naudingą darbą istorijos 
srity. Jis daug ir įdomiai ra
šė, praturtindamas lenkų isto
rinę literatūrą brangiais veika
lais. • •

Michaliakui yra per 70 me
tų. Jis taip pat ilgai kalėjo 
rusų kalėjimuose — Petrapily

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

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau. Lengvi ir vidutiniai pietų 
krypties vėjai.

Vakar temperatūros viduti- 
tarp 44° ir 50° F.

šiandie saulė teka 6:24, lei
džiasi 4:43. Mėnuo leidžiasi 
4:28 ryto.

čiomis ten komunistų bandomis 
ir terorizuojančiomis tų kraštų 
gyventojus.

Kariuomenei į pagalbą siun
čiama taip pat į Nančangą, 
Kiangsi sostinę, visa bombar
duojamų aeroplanų eskadra. 
Be to, į Tungtingo ir Pojango 
ežerus Hunane ir Kiangsi siun
čiami keli armotiniai laivai.

Komunistų bandos pa
sitraukė iš Nančautingo

ŠANCHAJUS, Kinai, lapkr. 
3. — Pranešimai iš Hankovo 
sako, kad komunistų bandos, 
kurios buvo pagrobusios Nan- 
čautingą, Hunano provincijoje, 
dabar t iš ten pasitraukė.

Du Amerikos misijonieriai, 
vienas vyras ir viena moteriš
kė, buvo komunistų paleisti ir 
išvyko į Jočavą, Į kur pirmiau 
yra pabėgę keturiolika kitų 
Amerikos misijonierių ir tūli 
šiaip europiečiai.

6 asmenys užsimušė 
lėktuvų nelaimėse
Telegrafo praneširjpais, vakar 

atsitikusiose įvairiose vietose 
aeroplanų katastrofos šeši as
menys užsimušė, o trys kiti 
skaudžiai užsigavo.

Ties Toronto, Kanadoj, aero
planui nukritus užsimušė pilo
tas Harry Taggert ir du jo 
pasažieriai, Jean ir Kathleen 
McColl.

Pasažierius Robert Hetiz už
simušė, o pilotas R. Bahsen 
skaudžiai užsigavo, jų aeropla
nui nukritus netoli nuo Musca- 
tine, Iowa.

Springfielde, III., užsimušė 
Russell Baker, pasažierius. Pi
lotas John Marsh rimtai susi
žalojo.

Netoli nuo Patersono, N. J., 
jų aeroplanui nukritus iš 500 
pėdų augštumos, smarkiai užsi
gavo lakūnai Walter Lovejoy 
ir Allen Russell. Lovejoy netru
kus mirė ligoninėj.

Kuba planuoja kam
paniją prieš ko

munistus
NEW YOHKAS, lapkr. 3.— 

Praneša, kad Kubos vyriausy
bė ketina sustiprinti kampani
ją prieš komunistus.

Prezidentas Machado per vi
daus reikalų ministerį Delgado 
pareiškė, kad jis pašvęsiąs sa
vo laiką darbo problemoms ir 
darysiąs pastangų pagerinti dar
bo žmonių padėtį * visame kra
šte. Komunistai tačiau busią 
griežtai persekiojami.

Etiopų imperatorius 
karunotas su barba
riškomis iškilmėmis

K _________ t

Ras Tafari pasiskelbė esąs “ka
ralių karalius,” “Dievo iš
rinktasis” ir “pasaulio šviesa”

ADDIS ABADA, Abisinija, 
lapkr. 3. — Ras Tafari, kuris 
per keturioliką ipetų buvo Abi
sinijos (Etiopijos) regentas, 
vakar su didžiausiomis puslau
kinėmis iškilmėmis ir pompa 
3uvo karunotas Abisinijos im
peratorium.

Ras Tafari, kuris sakosi pa
reinąs tiesiai iš karaliaus Sala- 
mono ir -karalienės šebos gi
minės, ir jo žmona Vazini Me- 
nen per kiaurą naktį budėjo 
ir meldėsi katedroje. Ant ry
tojaus, dienai auštant, juodu 
buvo paimti iš katedros į tam 
tikrą, netoliese pastatytą, ka
rūnojimo salę ir čia kamuoti 
334-tais “seniausios pasauly” 
karalystės valdovais.

Priimdamas iš Etiopijos ar
kivyskupo aukso, brangakme
niais išsodintą, karūną, Ras Ta
fari, kuris yra 39 metų am
žiaus, patapo imperatorium 
Haile Selasia Pirmuoju, vieš
pačiu Etiopijos karalių kara
liumi, Judos giminės nugalė- 
jančių liutu, Dievo išrinktuoju 
ir pasaulio šviesa.

Jo pati tapo kamuota kaip 
imperatorienė Etega Menen, 
Etiopijos karalienių karalienė.

Po karūnojimo apeigų ir pa
maldų, valdovai aukso karietoj, 
keturių baltų, kaip sniegas, ar
klių įraukiamoj, įvairiaspalvios 
žvilgančios ponybes ir karinin
kų tytveikų lydimi, sostinės 
gatvėmis važiavo į karališkus 
rūmus, tuo tarpu kai minios 
pavaldinių abipus gatvės klū
pojo ir kaktomis į žemę mušė. 
Valdovų karietai pravažiavus, 
daugelis {pavaldinių keliaklup- 
čiais rėpliojo į vidurgatvį ir, 
parpuolę kniupšti, bučiavo dul
kes, per kurias karietos teki
niai perėjo.

Karunojimo iškilmėms į so
stinę buvo suplaukę šimtai tūk
stančių žmonių, kurie buvo vi
sokeriopai vaišinami ir links
minami barbariškomis puoto
mis. Karunojimo iškilmės, -kaip, 
apskaičiuoja, valdžiai pareisian
čios apie 3 milijonus dolerių.

PARYŽIUS, lapkr. 3. — Ne
toli nuo Paryžiaus vienam mo
toriniam busui paslydus kely 
ir nuvirtus į griovį, keturi as
menys užsimušė, o devyniolika 
kitų rimtai užsigavo.

3 asmenys žuvo auto
mobilio kolizijoje

IIUNTINGTON, W. Va., lapk. 
3. — Netoli nuo čia buvo už
mušti trys vyrai, jų automo
biliui susidūrus su Ohio Val- 
ley -kompanijos tramvajumi. 
Užmušti buvo Wm. Parson, 25, 
Roy Kiser, 25, ir R. Terry, 32 
metų amžiaus.

Lėkdami greitumu 65 mylių 
per valandą, jie bandė pralenk
ti kitą automobilį, ir atsimušė 
į tramvajų.

Vakarų Europa kliu
dė didelės audros
LONDONAS, lapkr. 3. —Be

veik visoj’ vakarų Europoje 
siautė smarkios audros, pada
riusios daug žalos, žuvo taip 
pat keletas žmonių, o daugelis 
kitų buvo sužeisti.

Juroj Ties Wight sala skaud
žiai nuo audros nukentėjo grai
kų garlaivis Menclaos. Jo pa
sažieriai tačiau buvo sveiki iš
gelbėti. Daugiau ar mažiau nu-* 
kentėjo ir keletas kitų laivų. 
Nuo Kenilworth Castle garlai
vio buvo Vilnių nublokštas į ju
rą ir prigėrė jurininkas B. Bell- 
ings.

Paryžiuje per audrą buvo du 
asmenys užmušti ir daug -kitų 
sužalotu

Audra sutrukdė orlai
vio DO-X išskridimą
ALTENRHEIN, Šveicarija, 

lapkr. 3. — Milžiniškas vokie
čių aeroplanas DO-\ kuris bu
vo pasirengęs šiandie išskristi 
kelionėn per Atlanto vandeny
ną į New Yorką, dėl smarkios 
audros buvo priverstas savo ke
lionę atidėti.

Aviatoriaus smūgis ne
leido moteriškei šokti 

iš aeroplano
SYDNEY, Australija, lapk. 

3. — Aeroplanui skrendant vai
kai* viršuj Sydney miesto 500 
pėdų augštumoj, viena mote
riškė, pasažierius, bandė šokti 
laukan iš lėktuvo. Pastebėjęs 
tai, pilotas Daish paleido iš ran
kų kontrolinę ir atsigrįžęs kum
ščiu smogė jai į pasmakrę taip, 
kad moteriškė sudribo be są
monės. Tadą pilotas skubinos 
leistis žemėn. Kol nusileido, 
moteriškė jau buvo atsigavus.

MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 
3. — Vienam automobiliui nu
kritus nuo parvazo į Mexcalos 
upę, prigėrė septyni asmenys.

Formosiečių moterys 
žudosi, kad vyrai ga
lėtų laisvi kautis
TOKIO, Japonija, lapkr. 3.— 

Gauti čia iš Formosos prane
šimai sako, kad puslaukinių for
mosiečių miestely Mahebo nu
sižudė visos moterys, idant jų 
vyrai galėtų netrukdomi kautis 
su priešais. Nusižudžiusių mo
terų skaičius siekia 108, ir tas 
parędo tų puslaukinių giminių 
pasiryžimą kautis ligi paskuti- 
nos.

Iš šešių sukilusių centralinčj 
Formosoj miestelių nesunaikin
tas dar išliko tik Mahebo. Ki
tus penkis patys sukilėliai su
degino.

Vakar įvyko smarkios kauty
nės tarp sukilusių formosiečių 
ir japonų kariuomenės apie dvi 
mylias nuo Mahebo meistelio, 
kuris sudaro natūralią tvirto
vę kalnuose, sunkią priešams 
prieiti. Sukilėlių skaitoma dau
giau kaip 1,200. Kautynėse su 
japonais krito apie šimtas su
kilėlių.

Butlegeriai dabar virs
ta “kidnaperiais”

DETROIT, Mich., lapkr. 3.— 
Detroito policija ieško turtin
go vietos realestateninko Char- 
leso Kaicrio, kuris buvo “kid- 
naperių” pagrobtas praeitą ket
virtadienį tikslu gauti iš jo iš
sipirkimo pinigų.

Tą vakarą į jo namus atvyko 
keturi vyrai, apsimetę federa- 
liniais prohibicijos agentais, ir 
pasakė Kaieriui, kad jis turįs 
vykti su jais į distrikto pro
kuroro ofisą. Kaieris, nesupra
tęs klastos, sėdo į “prohibici- 
ninkų” automobilį, ir nebegrį
žo.

Policija įtaria, kad jį pagro
bė butlegeriai, kurie dabar, svai
galų kontrabandai iš Kanados 
pasunkėjus, virsta “kidnape
riais” ir tuo būdu veržia iš 
turtingų žmonių pinigus. 1

Automobilis nukrito j 
ežerą; 3 prigėrė

HICKORY, N. C., lapkr. 3. 
— Jų automobiliui nukritus nuo 
stataus kranto į Hickory eže
rą, vakar prigėrė čia trys jau
nuoliai, Cecil Killian, 18, jo bro- 
lifc Ralph, 20, ir Ralph Bun- 
garner, 20 metų amžiaus.

Ketvirtas kartu su jais va
žiavęs, John Brinckley, 21, iš
sigelbėjo.

Miestu naujakuriai jau 
gali gauti paskolos

KAUNAS. — žemės banko 
valdytojas spaudos atstovams 
painformavo, kaip žemės ban
kas paskolas dalins.

Apie paskolas miesto naujai 
kurioms

žemės bankas jau pradėjo 
priimnėti prašymus iš miestie
čių, kurie nori gauti paskolos.

Paskola esanti duodama tik 
tiems miestiečiams, kurie turi 
savo sklypus ir nori pasistaty
ti namus.

Kaip bus su paskola tiems, 
kurie sklypus yra gavę iš mie-

Du Amerikos vice
konsulai, vieno jų 

žmona prigėrė
HAVANA, Kuba, lapkr. 3.— 

Matanzase vakar prigėrė John 
T. Wainwright, Amerikos vice
konsulas Matanzase, William I. 
Jackson, Amerikos vicekonsulas 
Havanoje, ir pastarojo žmona. 
Sydney Gest, trečias Amerikos 
vicekonsulas Havanoj, išsigel
bėjo.

Visi trys vicekonsulai ir jų 
žmonos buvo išvykę j pajūrį. 
Mrs. Jackson buvo įkopus į 
augštą kaukarą juros krante. 
Staigiai užėjęs smarkus vėjas 
pagrobė ją ir nubloškė į van
denį. Vyras, išgirdęs žmonos 
riksmą, šoko gelbėti, o paskui 
jį šoko į pagalbą ir du kiti jo 
draugai. Bet vilnys buvo labai 
neramios, ir trys jų prigėrė. 
Su dideliu vargu išsigelbėjo tik 
Gest.

Katastrofinga trijų au
tomobilių kolizija

RICHMOND, Va., lapkr. 3. 
— Praeitą naktį netoli nuo čia 
vieškely įvyko trijų automobi
lių kolizija. Viena moteriškė 
ir du jos vaikai buvo užmuš
ti, devyni kiti asmenys pavojin
gai sužaloti.

MEMPHIS, Tenn., lapkr. 3. 
— Miesto inžinierijos departa
mentas, kad nereikėtų atleisti 
darbininkų, įvedė penkių dienų 
darbo savaitę.

ŠANCHAJUS, Kinai, lapkr. 
3. — Del nedarbo svetimuose 
kraštuose, šiemet grįžo iš už
sienių 48,000 kinų darbininkų.

HALLE, Vokietija, lapkr. 3. 
— Už demonstravimą viešai fa
šistiniais uniformais, policija 
suėmė čia 57 Hitlerio rudmarš- 
kinius.

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,- Chicago, III.

sto valdybos išsimokėtinai 10- 
čiai metų, dar nežinia, o čin
šininkai ir išnuomavę 24 ar 36 
metams žemės sklypus, ganą 
paskolos.
Paskolos bus duodamos pen

kiolikai metų
Grąžinti paskolą reikės kas 

pusmetį. Pa v., jei pilietis pasi
skolino 10,000 lt. 15 metų, tai 
jis kas pusmetį turės grąžinti 
3'/2% palūkanų, 2% amortiza
cijos mokesčio ir 1% adm. apa
rato išlaidoms.

Taigi, 10,000 15 metų pasi- 
skolijus reikės kas pusmetį 
(balandžio 1 d. ir spalių 1 d.) 
mokėti po 600 lt.

Pradėjusioms amortizacinę 
paskolą grąžint reikės tarp 3 
ir 6 mėn., o Klaipėdiečiams tarp 
6 ir 12 mėn. Jei paskola bus 
duota 5 ar 15 metų, tai reikės 
per dvejus metus išmokėti 5%, 
o 8 ar 4 metus — sumą.

Miesto naujakuriai gaus 
paskolos

tik tie, kurio turės savo žemės 
sklypą ir namo bus išvestos sie
nos ir uždengtas stogas. Tada 
sklypas namas bus Įvertinamas 
ir 50% turto vertės (esant tvar
koj doeumentams) bus galima 
gauti paskolos.
Vekselinių paskolų žemės ban

kas daugiau neduoda.
Labiausiai, įsiskolinę šiaurės 

Lietuvos ūkininkai, 
kurie užpernai nuo nederliaus 
yra nukentėję, šiauriečiai ir 
gražina paskolas labai vargiai.

švedai jau esą įnešę daugiau 
kaip 18«/2 tnil. lt.
žemės bankas Įeisiąs paskolos 

lakštus
Paskolų lakštų žemės bapkas 

galėsiąs leisti tik tiek, kiek tu
rėsiąs įkeisto turto.

Lakštų turėtojams busią mo
kama po 7% metinių palūka
nų.

Kadangi švedų paskola eis tik 
ipotekai, tai lakštais bus kom
pensuojama ir vyriausybė, ku
ri švedų kreditus perveda že
mės bankui.

Lakštai busią rinkoj ligi 
1965 m.

1965 m. sausio 1 d. lakštai 
iš apyvartos bus išimti, nes 
tais metais turi būti grąžinta 
švedams paskutinė paskolos ra
tą.

KAUNAS. — Pieno perdir
bimo bendrovės šįmet ekspor
tavo daugiau, kaip du kart svie
sto, negu 1929 m. Sviesto eks
portas atrodo taip: 1927 m. — 
668,763 klgr., 1928 m. — 1,- 
078,710 klgr., 1929 m. — 1,- 
703,974 klgr., o 1930 m. — 3,- 
832,000 klgr.
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KORESPONDENCIJOS
f————————   - A

Ihimmond, Ind kreiptis į aukščiau nurodytą 
banką ir gauti dalį savo pinigų.

—J. M.
Peoples Co-Operative State 

banko depozitoriams žinotina Boston, Mass
Artisto Jono Butėno koncertas

Rugsėjo 6 d. čia užsidarė 
Peoples Co-Operative State 
bankas. Visus to banko reika
lus perėmė Peoples State Bank 
of Hammond. Pereitų savaitę 
Peoples State bankas paskelbė, 
kad pėtnyčioj pradės mokėti 
užsidariusio banko depozito
riams' pinigus. Kiekvienam de- 
pozitoriui tapo atmokėta 10 
nuošimčių įdėlių. Banko virši
ninkai pareiškė, kad vėliau da
limis bus visi pinigai atmokėti, 
taip 
dys 
bus 
ma
vertybės popierius pinigais pa
versti.

Kadangi tame užsidariusiame 
banke turėjo pasidėję pinigų 
ir lietuviai, tai jiems bus ma
lonu šią žinią išgirsti. Kai ku
rie tų lietuvių yra apleidę 
Hammondą. Jie dabar gali

kad depozitoriai nepražu- 
nei vienų centų. Dalimis 
mokama todėl, kad negali- 
susyk užsidariusio banko

Pašalinkit Nevirškini
mą Pačios Gamtos 

Gyduolėmis
Dr. A. G. Charncs, garsus Kontinen

to gydytojas, 50 metų atgal surado, 
kad pati Gamta parūpino lengvias gy
duoles nuo pilvo pakrikimų, kurie pri
veda prie rimto nevirškinimo, aitrumo 
ar blogesnių paseku. Iš žolių. šaknų, 
žievių ir lapų-—surinktų iš daugelio 
kraštų — jis padare savo malonaus 
skonio privatinį receptu. šis receptas 
dabar yra žinomas kaipo VIZ ir galima 
jį gauti aptiekose. Jo daugelio metų 
pasisekimą patvirtina daugelis laiškų, 
gautų nuo pradžiugusių žmonių, kurie 
atiduoda VIZ kreditu už atnaujinimu jų 
sveikatos. C. Cuervo, Cbicago, sako: 
“VIZ visiškai išgydė mane nuo daugelį 
metų ėdusio mane aitrumo ir aš noriu 
paliudyti, kad kiekvienas žmogus, ku
ris kenčia nuo tos ligos, gali, mano 
nuomone, rasti tą pačią beveik tuojauti- 
nę pagclbą ir išsigydymą. kokio aš su
silaukiau.“ VIZ yra garantuojamas su
lig 10 dienn bandymo. Nusipirkit bon- 
ką VIZ už $1.00 iš bile kurio aptie- 
kininko. Imkit kaip nurodyta per 10 
dienų. Jeigu jus nerasite lauktosios pa- 
gelbos, arba nesijausite, kad VIZ pagel
bsti jums, sugrąžinkite bonką aptieki- 
ninkui ir atsiimkite savo pinigus. Tai 
yra^jusų garantja nuo Herb Tonic 
Corporation, savininkų VIZ, 179 N. 
VVells St., Chicago.

(Apgarsinimas)

Spalių 19 d. Lietuvių Svetai
nėj įvyko Jono Butėno labai į- 
spudingas koncertas, kuriame 
dalyvavo Ona Kubilienė ir S. 
Paura.

Pirmam atveju j išeina p. 
Butėnas ant estrados ir sudai
nuoja labai gerai keletą klasiš
kų dainų. Publikai patiko jo 
dainavimas ir už tai plojo. Po 
jo išėjo pni Ona Kubilienė ir 
sudainavo vieną franeuzišką ir 
kitą lietuvišką dainą. Publikai 
labai patiko jos dainavimas ir 
ją iššaukė sudainuoti antrą 
kartą. Po Kubilienės išėjo p. 
Paura ir jis sudainavo neblo
gai savo dainas. Paura turi 
neblogą balselį ir gerai inter
pretuoja dainas. Po Paurai 
vėl išėjo Ona Kubilienė ir su
dainavo Antano Bačiulio “Aud
rą prieš dieną” ir italijonišką 
ariją. Publikai taip patiko jos 
dainavimas, kad ją' su gausiais 
ir triukšmingais aplodismen
tais nepaleido iš estrados ir 
privertė daugiau dainuoti. Tai 
p-nios Kubilienės debiutas.

Pabaigoj p. Butėnas sudai
nuoja Credo iš Othelo operos 
ir pagalios Figaro iš operos Se
vilijos Kirpėjo. Šiuom kartu 
Butėnas parodė ką jis gali, ir 
tikrai gerai dainavo. Reikia 
duoti Lietuvos operos artistui 
kreditą, nes jis yra tikra? ge
ras dainininkas, kuris turi gra
žų ir simpatišką balsą.

Koncertas pavyko visais at
žvilgiais, nes ir žmonių buvo 
pusėtinai daug. Garbė yra 
Boston’o lietuviams, kad jie re
mia meną.—Vienas iš buvusių.

rumas. Trumpai tariant, vi
sa tai, ką Sąjunga stiprina ir 
ugdo, kulturina. Pavojinga 
jiems tai dėl to, kad atima iš 
jų viltį Sąjungą kada nors su- 
komunistinti ir paimti į savo 
rankas.

Visgi jaunimui nereikėtų pa
sitenkinti tuo, kad jie teisingi. 
Kol dirba provokatoriai, pavo
jus yra. Nes kas gali laiduoti, 
kad gudriam provokatoriui ne
pavyks užkrėsti nesąmoningu 
šovinizmu kokio nepatyrusio 
jaunuolio galvutę arba pastū
mėti pragaištingam veiksmui 
kokį girtą lengvatikį! O juk 
užteks bent kokio mažmožio, 
kad viso pasaulio varnos pa
keltų džiaugsmo riksmą. Kad 
to neatsitiktų, visi jaunimečiai 
turi atsidėję budėti.

Antras pavojus tas, kad ir 
mažiausia šovinistinė srovė 
tarp jaunimečių kompromituo
tų ir žemintų geros valios žmo
nių akyse tikrosios tautinės 
kūrybos idėją. Būtent, tą vie
nintelę idėją, kuri gali duoti 
jaunamečiams pergalę kitų or
ganizacijų rungtynėse ir lietu
vių tautai gražų pavyzdį. Iš 
to kyla reikalas mokėti griežtai 
atskirti tautinę kuriamąją idė
ją nuo šovinizmo ir tuo pačiu 
išskirti tikrus jaunimo patrio
tus nuo provokatorių.

—Jaunimo draugas.

Skaitytojų Balsai
Bereikalingas išsisu 

kinejimas

Sandaros cent- 
p. M. Vaidyla 
net dviem at- 
tie atsakymai

Toronto, Kanada
Komunistų provokacija

Nerviškumas pra 
nyksta - greitai, 

maloniai

į šalį 
puola 
kova, 
šunų

atšoka ir nesiliaudama

Kada aš iškėliau aikštėn fak
tą, kad Vilniaus Vadavimo Ko
mitetų sugriovė 
ro žmonės, tai 
teikėsi atsakyti 
vėjais. Bet jo
yra geri tik tiems, kurie neži
no tikrųjų faktų.

Aš nežinau, ką p. Baronas 
p. Vaidylai sakė apie ^‘Naujie
nų” konkurenciją V. V. K. Bet 
aš labai gerai atmenu ir žinau, 
ką pats p. Vaidyla man sakė 
apie Sandaros konkurenciją V. 
V. K. Kada aš su juo ginčijaus 
dėl sušaukimo Komiteto meti
nio susirinkimo, kad nepavėla
vus surengimą, vasario 16 ap- 
vaikščiojimo, tai man p. Vai

Seni medžiotojai pasakoja, 
kaip šunes puola lokį, šunes 
stengiasi pritykoti momentą, 
kai lokis pasuka galvą 
ir tuokart, lyg susitarę, 
iš karto visi. Trumpa 
kaukimai ir šaukimas.

Kai jus pradeda kankint' gauja 
rėmuo, gasai, ar nevirškinimą- i loti vėl tykoja patogaus mo
tai paprastai tai būna Kaitė 
kad viduriuose yra perdaug 
rūgščių. Geriausias būdas — 
greičiausias būdas — sustabdy
ti jūsų nesmagumus yra su 
Phillips Milk of Magnesia. 
šaukštas stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių viduriuose — ir atlieki! tai
tuojaus. Simptomai pranyksta kių puolimų, 
į penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurkš
čių metodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk of Magnesia. Ir 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo rūgščių pervir
šio. Jį daktarai pataria vartoti 
prieš rūgštis per virš penkias 
dešimt metų.

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnesia, didelėse 25c 
ir 50c bonkose. Pilni nurodymai 
platiems vartojimams yra kiek
viename pakelyje. Reikalaukit 
tikrojo. Ne tiek geras produk
tas gali neatlikti to paties.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m.

(Apgarsinimas)

logika ir panašumas į 
Svarbu 
pakelti 
triukš- 

tuokart
įsikibti j

ISM0KIT DEZAININIM4
/V Dezaininimas ir siuvimai 

Arėsiu moka didelę alra.
MY) Jus galite išmokti šio ge- 
ĮHk rai apsimokančio užsid- 

mimo i trumpą laiką. Di- 
olomos išduodamos. Ka- 
lykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Joa. F. Kasnicka.

190 N. SUte SU k. Lake St. 10 fl.

mento pulti.
Lietuvių tautinis atgimimas 

ir įkurta Jaunimo Sąjunga kai 
kuriais atžvilgiais prilygsta 
tarų lokiui. Jaunimo Sąjungai 
nestinga priešų ir jie, lyg tie 
šunes, laiks nuo laiko periodiš
kai kartoja savo puolimus. Są
junga tiek jau pergyvenus te

kat 1 per trumpą
laiką jų nei pasakote neišpasa
kosi. Dabar berods vėl gyveni
me momentas pasitaikė ir pa
grobė į savo rankas Jaunimo 
Sąjungą komunistai.

Faktas tik, kad puolimo ka
pelmeisteriai ir “tavorščiai” 
pakėlė galvas, na, žinoma, ir pi
nigines pakratė lojimams, ler- 
mams sustiprinti.

Čia
teisybę visai nesvarbu, 
jiems tik kuodaugiau 
triukšmo Sąjungoj. Gal 
mas privers lokį bėgti, 
bus patogus laikas
užpakalį. Šios dienos lojimas 
daromas per komunistų spau
dą.

Joje stengiamas įrodyti, kad 
Jaunimo Sąjungos valdyba 
esanti sočiai fašistiška ir ji vei
kianti pagal savo nuožiūrą, vi
sai narių neatsiklausus. Jei 
valdyba ką veikia sauvališkai, 
tai jai reikia duoti papeikimas, 
o nevaryti provokaciją. Pir
miausia, kad supratus tiesiogi
nę provokaciją reikia išaiškinti 
josios tikslas ir taktika. Są
jungos priešininkams baisiau
sia yra Sąjungos kultūros stip-

Ruptura Išgydoma
$20

Laike lapkričio mėnesio ši žema 
kaina yra pasiūloma tiems, kurie turi 
RUPTURĄ. Tai yra tas pats gy
dymas, kokį aš ikišiol teikdavau už 
$3 5. Be peilio, be skausmo, be iš
likimo iš darbo. Išgydymas laiko 
vis.) amžių. Šimtai liudijimų išgy
dytų, patenkintų pacientų randasi 
raštinėj.

dar $2 už kiekvieną 
Aš vartojau šį jčirški- 

nuolatos ir sėkmingai 
metų. Tai yra mano 

tikras sma-

Vericose Gyslos 
Išgydomos $10

Pridedant 
treatmentą. 
mo gydymą 
per dvyliką
paties išradimas, 
gumas matyti kaip tos negražios gy
slos išnyksta. Atdaros žaizdos, 
skausmai, sutinimas išnyksta kartu 
su gyslomis. Palieka kojos švarios 
ir lygios kaip kūdikio.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

PASITARIMAS DYKAI

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105

CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.

po

nei iškilmei? čia p. M. Vaidyla 
paraudęs ir mikčiodamas paaiš
kino, kad, girdi, vasario 16 Lie
tuvių Auditorijoj išsiteks ir V. 
V. K. ir Sandara, nes’, girdi, 
V. V. K. galės turėti savo ap- 
vaikščiojimą apie 2 vai. po pie
tų, o Sandaros koncertas bus 
8 vai. vakare. Man ir kitiems 
sandariečiams ir V. V. K. sim- 
patikams atrodė, kad gal ir iš 
tikrųjų taip bus gerai ir mes 
praleidom šį klausimą be pa
sipriešinimo.

Kiek vėliau gi pasirodė, kad 
tai butą klastos ir melo. Pasi
rodė, kad vasario 16 d. Lietu
vių Auditorijoj bus vien tik 
Sandaros koncertas, o V. V. K. 
parengimo visai nebus.

kraipymas, kaip 
rankas plauda- 

o gryni, šalti ir 
kuriuos matė ir

ėjo į jį su “steam rolleriu”, 
kurį draivino pats p. M. Vai
dyla ir nukočiojo visus koncer
to nepasisekimo pavojus.

Ir tai čia nėra joki insinua
cija ar tiesos 
p. M. Vaidyla 
mas teisinasi, 
realus faktai,
žino visi Chicagos lietuviai. P-o 
M. Vaidylos draivinamas san- 
dariečių “steam rolleris” pra
eitam V. V. K. metiniam susi
rinkime sumalė visas galimybes 
bendradarbiavimo su kitokių 
pažvalgų grupėmis. Juk niekas
sviete nenorės turėti kokius binga. —Julius Švitra.

Tikra Onutė
Galva, In. naiiKO prezidento 

Yokum dukrelė Ann, linksma 
tėvui sugrįžus iš banditų nagų.

Nuo čia p. M. Vaidyla pra
dėjo visaip trukdyti šaukimą 
Komiteto susirinkimo. O kada, • /
galų gale, susirinkimas įvyko, 
tai Sandaros centro žmonės at-

( T------------------------------
GREITAS BUDAS SUSTABDY

TI KŪDIKIŲ PAKRIKIMUS

Todėl, 
spalių

kartą

mato-
9 ap-

pabrė-

nors santykius su tokiais ožiu
kais, kurie pučiasi dėl savo 
partinės galybės ir tuo pačiu 
laiku dreba iš baimės, kad kas 
juos “neprarytų”, 
mai, nebuvo nei 
vaikščiojimo.

Baigdamas dar
žiu, kad Vilniaus Vadavimo Ko
miteto Chicagoje duobkasiais 
ir graboriais yra Sandaros cen
tro žmonės su p. Miku Vaidy
la priešakyj. Jie jį nusmaugė 
ir palaidojo partinio 
lizino tikslais'. O tai 
gudru, nei patriotinga,

Yra

imperia- 
yra nei 
nei gar-

dyla nedviprasmiai pabrėžė, 
kad... (čia vieną sakinį išleido
me. “N.” Red,), jei vasario 16 
koncertas neduos $600 pelno, 
tai Sandara yra amžinai žuvus. 
Išgelbėti chicagiečių s’andarie- 
čių garbę ir Sandarą njuo tos 
katastrofos gali tik vasario 16 
koncerto pasisekimas, todėl nei 
kalbos negali būti apie V. V. 
K. metinę bei tradicinę iškil
mę. P-as Mikas Vaidyla negali 
užsiginti, kad jis to man nesa
kė.

O kad apdumti visuomenei 
akis ir “diplomatiškai” užbėg
ti V. V. K. už akių, p. M. Vai
dylai teko imtis net melo ir 
klastos. Kada sandariečiai su
šaukė savų veikėjų bendrą kon
ferenciją, kad aptarti kaip 
sėkmingiau surengti koncertą, 
tai man teko pakelti klausimas, 
kodėl Sandaros koncertas ren
giamas vasario 16, kuomet tą 
dieną V. V. K. jau turi paėmęs 
Lietuvių Auditoriją savo meti

“Kaip ir kitos jaunos moti
nos, aš susirūpindavau kiekvie
ną kartą, kai kūdikis pradėda
vo verkti”, sako Syracu.se, N. 
Y., moteris. “Kelis kartus, kai 
kūdikis buvo pakrikęs, ar tu
rėjo konstipaciją, aš bandžiau 
duoti ricinos aliejaus, bet jo 
neišlaikydavo. Musų daktaras 
patarė man pabandyti Flet- 
cher’s Castoria, kadangi ji y- 
ra nekenksminga ir kūdikiai ją 
mėgsta. Tai užbaigė mano rū
pesčius ir nuo to laiko aš duo
davau ją visiems mano vai
kams”. Castoria visuomet pa
tenkina motinas, nes ji visuo
met greitai pašalina visus kū
dikių ir vaikų pakrikimus, kaip 
dieglius, konstipaciją, šalčius ir 
tt. Del tos priežasties ji yra 
labai populiarė ir labai daug 
jos parsiduoda. Kaip visi geri 
dalykai, ji taipjau yra imituo
jama, bet tikra Castoria—gry
nai augalų produktas — vi
suomet turi Fletcher’s parašą.

(Apgarsinimas)

PAIN-EXPELLER

Jūsų Žvaigždes 
Sporto Pasauly

‘—ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai •— neapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimento. 
Jie reikaulauja išsitrynimo su PAIN- 
EXPELLERIU po kiekvienam dides
niam trėniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi no kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.
Jlšvengkite Kusulių, Peršalimų,

turėdami tokį pati pasitiksima PAIN-EXPELLERIŲ, kokj 
turi jūsų pačių tautos žymieji atletai. Išbandykite išsitrinti 
su PAIN-EXPELLERIU šiandien. Jus busite stačiai nuste
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuhavo.

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumątiškų.Skaus
mų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando, Neuralgijos ir t. t. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, Nusitnušimų ir 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kalnų didumo bonkutise: 
35 ir 70 centų.

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai iš

BERRYANO SOUTH FIFTH STS.
BROOKLYN, N.V

TRY A PAIN-EXPELLER un, .rooA'Y'-

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kulturįlką “NAUJO ŽODŽIO" 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. Varbas.
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais mątams 10 litų, trims mSnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite; z- .

“Vapsva”, Kaupas, Maironio 6.
........ .............. ; i !■■■»■ . . i ■ ■ ' «■—'........................... .......................................................... ....

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. K«dzi« 8902

8514-16 KooMvelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

įag .'“-.t ? -5-.

. seiis?.ea

LAIVŲ VARDAI
būtinai reikalingi gavimui pirmųjų ir antrųjų pilietybės popierių, kaipo ir 

PERMITŲ-LEID1MŲ sugryžt Amcrkon.
Laivų vardus gana greitai surandu iš žemiau paduotų metų:

Iš
Iš
Iš

' Iš
Iš
Is
Iš
Iš
Iš
Iš
H

Reikalaukite aplikacijų ir pridėkite 2 centu štampu, ir adresuokite:

Antverpen-New York 1906 iki 1915, 
Bremen-Baltimore 1901 iki 1915, 
Bremen-Philadelphia 1901 iki 1915, 
Bremen-New York nuo 1901, 
Glassgow-New York 1912 iki 1915, 
Hamburg-New York nuo 1901, 
Libavos-New York 1907 iki 1915, / 
Liverpool-New York 1906 iki 1915. 
Liverpool-Philaddphia 1907 iki 1915, 
Rotterdam-New York 1906 iki 1915. 
Southampton-New York 1906 iki 1905.

R mikolainis 
188—190 Sands St., Brooklyn, New York.

LIETUVIU DAINOS PER ORĄ
KAS Ne6ėLDIENJ NUO 1 IKI 2 VAL. PO PIETŲ 

iš stoties WCFL 970 kyl. duodamas
JOS. F. BUDRIK KRAUTUVĖS

Naujas Victor
RADIO

Rekordams Dirbti 
ELECTROLA!

RE—57 •

Kaina 
$285.00 
(BE RADIOTRONŲ)

Pasidirbkite sau rekordus namie pridedamu microfonu. 
Visiškai naujas išradimas. Jus, vaikai, levai, draugai 
etc. gali kalbėti, dainuoti ar muzikuoti ir tuojaus galite 
tai girdėti ant rekordo.

Ar ką išgirsite per radio, tuojaus tiesiai galima už- 
rekorduoti. Rekordai yra nesumušami todėl lengva už
laikyti arba siųsti į bile pasaulio kraštą.

TRYS} INSTRUMENTAI VIENAME
Garsiausis VICTOR Eleclrola ir vėl pagerintas. Taipgi 

turi ir naują tono kontrolę. Juonį galima reguliuoti 
‘aukštas ir žemas gaidas kaip tik patinka.

Reikalaukite Naujausių Victor Rekordų.
10 inch; Listo Kainos 75c.

V-14040 Gersim, Broliai, Uliavosim
Žydų Bėdos ........................................ Padaužų Grupė

V-14041 Diemantas Polka
Gėlynas Polka .................................... Kaimo Orkestrą

V-14042 Užmiršai Tėvų Kapus
Laivyne .................................................. Jonas Butėnas

V-14 03 8 Vestuvės—Polka
Pasikalbėjimo Polka Chic. Vesclių Ork. ir J. Žuronas 

V-14037 Linksmi draugai —> Polka
Gero ūpo — Polka .................................... Armonikas

V-14039 Laimė — Polka
Džiaugsmingas — Polka ............. Styguotų Orkestrą

V-14001 Anykščių Merginos ........................... Yotko Orkestrą
Smagi Kumutė ............................... Vitkovo Orkestrą

V-14016 Motule Mano
Pirmyn j Kovą šv. Marijos Lietuvių Choras

V-14026 Ant tėvelio dvaro
Sugrižimas...................... Šv. Marijos Lietuvių Choras

V-14028 Reginos — Polka
Aukso Žuvytė Polka Victor Litb. Orch. ir Padaužos 

V-14029 Užgavėnios
Linominis ......................................... Žuronas ir Grupa

80638 Salio Salunėlis
Ant Kalnelio Po Kalneliu Vinckevičius-Namicko

« is s M

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

Syracu.se


Antradienis, lapkr. 4, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Gražus “Birutės” 
Vakarėlis

Atsiradęs “birutiečių“ bure- 
lyj jautiesi, jog esi tikrai sa
vųjų tarpe, kur atvirumas, ma
lonumas ir vaišingumas yra 
vakaro dvasia. “Birutiečių“ va
karėlis, įvykęs pereitą šeštadie
ni Vniversal Klube tikrai teikė 
didelio malonumo atsilaikiu
siems svečiams.

“Birutiečiuose” yra Įsigyve
nusi tradicija rengti karts nuo 
karto, taip vadinamus, šeimy
ninius vakarėlius, kad turėti 
progos arčiaus susipažinti tar
pe savęs, o ypatingai, kad už- 
megsti artymesnius ryšius su 
rėmėjais, kurie gana daug pri
sideda prie “Birutes” parėmi
mo jos kilniuose meno, bei dai
nos kėlimo darbuose, šeimyni
niuose vakarėliuose. rėmėjai 
mato birutiečius ne kaipo dai
nininkus bei artistus, kurie 
savo lošimų bei dainų garsais 
žavi klausytojus, bet kaipo pa
prastus žmones, kuriems lygiai 
kaip visiems kitiems, nulipus 
nuo estrados, tenka rūpintis 
kasdieninio gyvenimo reikalais. 
Artima pažintis, nuoširdus 
draugiškumas bei artimas pa
žinimas vienas kito dažnai duo
da galimybės didelius darbus 
nuveikti. Be to panašiuose va
karėliuose tenka
kiti gyvenimo reikalai ir 
venti tikru gyvenimu. O 
gyvenimu gyvename tik 
kad nejaučiame skausmo.

Laike skanios vakarienes bu
vo perstatyta išreikšti- savo 
mintis kai kurie “Birutės” ve
dėjai ir rėmėjai 
P-lė Gen. Zelnis, 
retorius, eidama

(Pacific and Atlantic Photo)

Suimtas “šventasis”
Chicagos teismo organai pa

siekė net Britanijos We.st Indi
ją, kur areštuotas “indiškas 
pranašas“, vardu Sheik Ali, 
Shaiki Ghulam', Ismet Ali ir 
Ilazrat Ismet Ali, “Aukščiau
siosios Sąmonės Bažnyčios Yo- 
gas“, kurs, pasirodė, yra ne 
kas kitas, kaip vienas Chica
gos kliubnamio bell boy, kurs 
užsiauginęs tisus, plaukus ir 
nusidavęs indu išvyliojo iš Chi
cagos poniučių virš $50,000 ir 
pabėgo.

bus- galima spręsti gruodžio 14 
d. Mat, tą dieną “Birute“ pir
mą kartą šį sezoną rengia sa
vo vakarą. Ką “Birute” rengia 
p. Jozavitas vis tik nepasakė. 
Pasakė tiek, kad “Birutė“ ren
gia ką tai nepaprasto, ko gir
di, dar nežino ne kai kurie cho
ristai. Tame parengime p. M.

1 Jozavitas, taip sakant, laikys 
kvotimus' kaipo choro vedėjas 
bei mokytojas. Tiesa, “Birutė“ 
p. Jozavitui vadovaujant jau 
dalyvavo šį sezoną viename 
koncerte, tai, žinoma, buvo ne 
“Birutės“ koncertas ir buvo tik 
ant greitųjų sumokinta keletas 
dainelių. Tame koncerte, žino
ma, p. Jozavitas neturėjo pro
gos pasireikšti. * '

Dar po keletą žodžių pasakė, 
pp. J. Čeponis, Al. Misevičius, 
K. Liutkus, V. Rušinskas ir 
Dr. Biežis. Visi jie linkėjo “Bi
rutei“ kuogeriausio pasisekimo.

NEIKIT IKI KRAŠTUTINY- 
BIŲ KAD PAŠALINTI 

KONSTIPACIJĄ

NAUJIENOS, Chicago, UI
-Į—- - -

Del Al. Misevičiaus kalbos vis- 
tik reikia padaryti pastabą. 
Nežinau kokią vietą jis užima 
“Birutėj“ dabar. Bet jis savo 
kalboj Įžeidė kai kuriuos “Bi
rutės“ narius už “ant dviejų 
kėdžių sėdėjimą“, “rezignavi- 
mą“ ir t. t. Kad p. Al. Misevi
čius yra daug dirbęs “Birutei“ 
tą niekas neginčija. Bet tas jam 
dar neduoda teisės kitus choro 
narius įžeisti. Be 'įo, jeigu ,yra 
kokių nesusipratimų \ chore, tą 
gali išrišti valdyba, “namie“. 
Tai yra “naminis” reikalas ir 
to nereikėtų panašiose vietose 
aikštėn kelti. Ir tai dar taip 
diktatoriškai kalbėti. “Aš taip 
pasakiau, aš taip pasakiau ir 
t.t.” Vargu ir p. Al. Misevičius 
tokiu savo elgesiu gali tikėtis 
daug gero padaryti “Birutei“.

Beje, laike vakarienės p-lės 
Misevičiutū ir Stradomskaitė 
palinksmino susirinkusius, su- 
dainuodamos’ porą gražių liau
dies dainelių.

Vakarėlyj dalyvavo skaitlin
gas būrys jaunimo. Nuotaika

-i—t...* ... ■■.....................................................-- - ..........................................

visų buvo gera, kas sudarė ne
paprastai malonų Įspūdi.

Po dainų ir vakarienės vėl 
prasidėjo šokiai, kurie tęsėsi 
iki ankstyvo ryto. —Svečias.

Priiminėja dar
bininkus

Teko nugirsti, kad Armour 
and Co. vakar priėmusi šimtą 
darbininkų dirbti skerdyklose. 
Taipgi kiek naujų darbininkų 
priėmusi Omaha Packing Co.

Abi dirbtuvės ketinančios im
ti ir daugiau darbininkų.

muštynės ir S. Simon liko nu
blokštas laiptais. Nugabenus į 
Cook 
pačią 
finos

pavieto ligoninę, jis tą 
dieną pasimirė. Be mo- 
dar liko broliai rir sese-

Kunas pašarvotas yra p. Eu- 
deikio koplyčioj, 4005 S. Her- 
mitage Avė., Town of Lake. 
Laidotuvės bus rytoj, seredoj, 
2 vai. po piet, iš koplyčios į 
Tautiškas kapines.

Moters!
Apdrauskite

Savo Kailinius

West Pullman
Užmušė Calumet Park lietuvį 

Stanislovą Simon
- ■s»»-w ■■■ I »«• SSBSMR

Pereitą sekmadienį Stanislo
vas Simon (Simanaųskas?), gy
venantis su motina adresu 
12314. S. Green St., Calumet 
Park, išvažiavo į Bridgeportą, 
prie 35 ir (Morgan gatvių, ap
lankyti savo draugą. Ten kylo

uz mažą
Atlyginimą

ir apsaugokite juos nuo hold up’ij, ugnies, pametimo, 
vagystes. Juk tankiai atsitinka kad per neapsižiūrė
jimą padėkime paliksite juos teatre — ir sugrįžus ne
berasite. Tai čia ir yra proga už mažą atlyginimą ap
sisaugoti.

Padarykite tai tuojaus asikreipdamos į

1739 So. Halsted St Chicago

pamiršti visi 
pagy- 
tikru 
tada,

išreikšti-
“Birutes 

bei svečiai.
“Birutes“ sek-

tostmasterio

pareigas, ytin tikrai gerai su
gebėjo jas atlikti, kas jai be
veik pavydėtina.

Dr. Kliauga, “Birutes”, pre
zidentas ir nuoširdus jos glo
bėjas, trumpoj savo kalboj pa
reiškė, jog jis yra įsitikinęs, 
kad “Birutė” daug galėsanti 
nuveikti meno srityj ypatingai 
dėlto, jog “Birutė“ turinti gra
žų būreli nuoširdžių rėmėjų ir 
pritarėjų. Ponia Nora Gugis 
išreiškė minti, ragindama 
jaunimą skaitlingai priklau
syti prie “Birutės“ ir nuro-. 
dė į tai, kiek daug progų 
“Birutė“ teikė jaunimui to
bulintis ir darbuotis scenoj ir 
lavinti savo balsą. Prabilo ir p. 
Jozavitas, jaunas ir energingas 
pianistas ir dabartinis Birutės 
vedėjas, pareiškė, kad apie “Bi
rutę” ir jos šio sezono darbuotę

Kada prastas kvapas, ar pa
dengtas liežuvis, aitrumas, 
galvos skaudėjimai, įspėja 
konstipaciją, neimkite aštrių 
liuosuotojų. Jie yra bereika
lingi, kada Cascaret saldainis 
bematant pašalins jūsų keblu
mus; išvalys jūsų sistema 
švelniai ir nuodugniai.

Pagelba, kurią jus gausite 
iš Cascarets taip greitai, yra 
patvari. Cascarets yra pada
ryti iš cascara, medžiagos, ku
ri kaip daktarai pripažysta 
tikrai sustiprina vidurių mus
kulus.

Todėl Cascarets yra palai
ma seniems žmonėms su silp
nais viduriais; vaikams; kiek
vienam kam reikalinga regu
liariai vidurių įpročiai. De
šimt centų dėžutė — visose 
aptiekose.

(Apgarsinimas)

"Gabumo Kirtis"
Sako

GEORGE S.

PROBAK CORPORATION 
o»

AufoStrsp Safety Rotor Co., Ine., N. Y. C

DVIEJŲ
AŠMENŲ BRITVĄ

(Senąjį ir naująjį modelį)
Geresne Britva 

—arba pinigai grąžinami
$T°°■ už dešimtį v V už penkes

Garantuotos

I 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 
1 * padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums ritą 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado snstata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus u Ida vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūbai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
L*m bert P bar macai C<x, Saint 
Lo«is, U. S. A.

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. \ / I
1 įtini ■ ■i7.~iii;»u .. ..... dį..

Didžiausi Bargenai
ant Frontinių Setų

LIETUVIŲ RAKANDŲ DIRBTUVĖJ

Jus c.a nup.rks.te nuą pac.ų išdirbėjų per pUsf pigiau, negu jus 
gahte nup.rkt. krautuvėj, dag. pigiau negu už olselio kainą, nes mes 
patys, savo dirbtuvėj, darome setus ir tiesiai jums parduodam. Mes pa
darome graa.au .v.rta. .r parduodam pigiai. Ateikite persitikrinti musų 
tavoru ir musų kainomis. ; *

Kainos nuo $59 už 3 šmotus
Duodam ant lengvu išmokėjimų.

ARCHER FURNITURE
JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas

4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733

pauline BORN 
BOSTON ( 
MASS.

AUG.I2

PARKER 
The Parker Pen Company 

Prezidentas
Fontaninių plunksnų ir paišelių 

išdirbystėa pionierius
I - • : • ■ • Z '• ‘ • ''

I . y . • I , . ■

. ■ \ Apie

LUCKY STRIKES 
Pagarsėjusį Spraginimo 
Metodą — kuris apima Ultra 

Violetinių Spindulių 
naudojima

»i*.i *. • * « t

’ h z

“imonės trokšta geros rūšies produktų 
—— ir patenkinti šį reikalavimą — kiek
vienas biznierių vadas turi pašvęst savo 
laiką ir pinigus išvystyti puikesnę savo 
produkto rūšį. Jūs pripazinot šitą didelį 
reikalavimą naudodami Ultra Violetinius 
Spindulius ‘Spraginti9, LUCKY STRIKE 
tabakas—tai yra moderniško gabumo
kirtis."

Visi žino, kad saulės šviesa išnokina — užtat 
“SPRAGINIMAS” naudoja Ultra Violet Ray. LUCKY 
STRIKE — puikiausias cigaretas, kurį Jus kada rūkėt, 
pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso tabako 
Derliaus—TUOMET “JIE SPRAGINTI”. Visi žino, kad 
karštis valo ir taip “SPRAGINIMAS” prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus!

“It’s toaste
Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knltej!mus—prieš kosulį

Faktams įrodyti publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. George S. Parker asmeniškai liudyti ir pereiti pasižymėjusių asmenų raportu 
kurie liūdijo LUCKY STRIKES pagarsėjusį Spraginimo Metodą, p. Parker pranešimas yra šiam puslapy.

Ai © 1930. The American Tobacco Co. Mfr-
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gumos parlamente, bet darbiečių valdžia vistiek jau su
gebėjo pravesti tokį dalyką, kuris privatinio kapitaliz
mo sistemai vienoje svarbiausiųjų jo sričių uždeda api- 
nasrį.

Apžvalga
JAU "VARO PER ŠERENGĄ

tai”. Kaip gi gali geras' katali
kas — tariant, komunistas — 
mokėti duokles tokiai prakeik
tai unijai? Reikėtų, be to,įsa- 
kyt visiems Fosterio parapijo
nams nepriimti nė “ant burdo” 
priešingų partijų žmones.

Slenkantis Kalnas

CHICAGOS TAKSAI

Šios dienos balsavimams Chicagoje ir visoje Illinois 
valstijoje yra patiekta ir sumanymas pakeisti Illinois 
valstijos konstitucijoje tam tikrus paragrafus, liečian
čius mokesnių (taksų) ėmimų iš gyventojų. Tas suma
nymas vadinasi “Tax relief amendmeitt to the Consti- 
tution of Illinois”.

“Naujienos” pataria visiems balsuotojams balsuoti 
Prieš tą sumanymą, dedant dedant kryžiuką ties žodžiu 
“No”. ‘ J

Sumanytas pataisymas prie konstitucijos turi tiks
lą duoti daugiau galios valstijos legislaturai mokesnių 
ėmimo reikale. Sumanymo autoriai sako, kad Illinois 
valstijos legislatura panaudos šitą galią “teisingiau pa
skirstyti mokesnių naštą, numušti taksus namams, ne
kilnojamai nuosavybei ir farmų žemėms” ir t. t. Bet 
tai yra paprastas politikierių prižadas. Politikieriai vi
suomet prižada žmonėms dangų, prašydami, kad žmo
nės suteiktų jiems galią. Bet juo daugiau galios jie 
gauna, tuo labiau jie piliečius smaugia. Chicagos ir 
Cook kauntės gyventojai tą žino ypatingai gerai.

Republikoniški ir demokratiški politikieriai per 
metų metus žadėjo žmonėms- visokių “lengvatų”, bet 
vietoje to jie apkrovė žmones nepakeliamais taksais, 
kurie yra suvartojami ne tiek gatvių taisymui arba pi
liečių saugojimui nuo vagių ir plėšikų, kiek valdininkų 
gaujos penėjimui ir graftui. Kai Chicagos mieste per 
keletą pastarųjų dešimčių metų augo taksai, parodys 
šios skaitlinės: z

1930 m. Chicaga turi dvigubai daugiau gyventojų, 
negu 1900 m., bet taksų šiemet Chicaga turės sumokėti 
10 kartų daugiau, negu prieš 30 metų. Vadinasi, per 
šiuos trisdešimts metų Chicagos taksai užaugo 5 kar
tus sparčiau, negu gyventojų skaičius!

Nuo 1920 m. iki 1930 m. gyventojų skaičius padidė
jo 25 nuošimčiais, bet suma pinigų, kurią gyventojai 
sumoka kasmet taksais, padidėjo 175 nuošimčiais. Tai
gi per paskutinį dešimtmetį taksai augo 7 kartus spar
čiau, negu gyventojų skaičius!

Iki 1908 m. buvo imami taksai nuo 1/5 apkainuotos 
nuosavybės vertės (assessed valuation). Nuo 1909 iki 
1918 m. jau buvo taksuojama % apkainuotos vertės. 
Nuo 1919 iki 1926 m. buvo taksuojama j/2 apkainuotos 
vertės; o pradedant 1927 m. jau imama taksai nuo pil
nos apkainuotos nuosavybės vertęs. Nors nuosavybių 
verte Chicagoje nuolatos kyla, bet mokesniai kyla dar 
greičiau: jie kyla 13 kartų smarkiau, negu nuosavybių 
vertė!

Šitas nesvietiškas mokesnių augimas veda prie to, 
kad vis daugiau ir daugiau smulkių savininkų neįsten
gia savo taksus užsimokėti, ir valdžia parduoda jų tur
tą iš licitacijos. 1928 m. buvo paskelbta pardavimui už 
taksus 300,000 sklypų žemės Cook kauntėje. O kuomet 
tokia žymi dalis savininkų nepajėgia mokėti taksus, tai 
valdžios ižde pasidaro didelė spraga, ir tuomet tenka 
dar labiau kelti taksus, kad ta spraga butų užkišta. 
Tuo budu mokesnių našta darosi vis sunkesnė ir sun
kesnė, bet politikieriai, to nepaisydami, daro naujus 
“skymus” dar daugiau mokesnių iš gyventojų išspausti.

Dabartinis sumanymas pakeisti valstijos konstitu
ciją taksavimo klausime kaip tik ir yra /vienas tokių 
“skymų”.

Politikieriai žada piliečiams “teisingiau paskirstyti 
mokesnių naštą”, bet tikrumoje jie rengiasi pikčiau, 
negu iki šiol, apiplėšti žmones!

Todėl visi balsuokite prieš tą amendmentą.

VALDŽIOS KONTROLĖ PRAMONĖJE

Anglija daro pirmą stambų žinksnį įvesti valdžios 
kontrolę pramonėje. Pradedama nuo anglies kasyklų.

Tik-ką įėjusiu galion įstatymu Didžiosios Britani
jos anglies kasyklų plotai bus suorganizuoti į tam tik
rus rajonus, kurių kiekvieną kontroliuos rajonų komi
tetai, sudaryti iš kasyklų savininkų atstovų. Tuos ra
jonų komitetus vėl kontroliuos jų visų išrinktas centro 
komitetas. O centro komitetas visus savo sumanymus 
ir planus kasyklų reikalais turės pristatyti Valdžios 
prekybos komisijai, kuri juos patvirtins arba atmes.

Taigi, kad ir Anglija dar neturi socialistinės dau-

Baltimorės lietuvių rubsiuvių 
unijos skyriaus pirmininkas 
Glaveckas sunkiai nusidėjo ko
munistams už tai, kad spalių 
8 d. vedė tvarką Amalgameitų 
mitinge, kuriame sakė kalbas 
“Darbo” redaktorius Jankaus
kas ir “Naujienų” redaktorius 
Grigaitis.

Pats Glaveckas yra komunis
tų partijos narys. Sulig komu
nistų logika, jeigu esi, partijos 
narys, tai negali pirmininkauti 
unijos susirinkime, kuriame 
kalba “renegatas” ir “socialfar 
šistas”. O jeigu jau nepatogu 
atsisakyti nuo pirmininkavimo, 
tai turi bent elgtis kiauliškai: 
perstatydamas kalbėtojus, turi 
juos išplūsti, o po jų kalbų tu
ri pats paimti balsą ir juos iš
dergti arba leisti kitiems juos 
išniekinti.

Jeigu Glaveckas butų šitaip 
padaręs, tai komunistų parti
jos boseliai jį butų paglostę. 
Bet kadangi jisai savo “komu
nistišką pareigą” užmiršo, tai 
“Laisvėje” žaldokas duoda jam 
velnių ir ragina, kad baltimo- 
riškiai “draugai” jam dar dau
giau duotų.

Ve ką rašo tas komisarėlis 
Brooklyno kom-fašistų organe:

“Kiek turiu informacijų, 
tai sulig jų Glaveckas nori 
ant dviejų krėslų sėdėti: 
maišytis tarpe revoliucinių 
organizacijų ir kartu būti 
geras fašistams (? “N-nų” 
Rėd.). Gana draugiškai per
statas kalbėti Jankaifs'ką ir 
socialfašistą Grigaitį. Ir tie 
drožė spyčius, niekindami 
musų organizacijas ir kai
riąsias unijas. Vadinasi, der
gė tą, ką pats Glaveckas ger
bia. Vienok, Glaveckas buvę 
tiems niekšams (!) draugiš
ku pirmininku. Dar daugiau, 
Glaveckas nenorėjęs duoti 
darbininkams' (!) kritikuoti 
fašistus, nurodant jų niek- 
šystes. Tas aiškiai parodė, 
kad Glaveckas iki šiolei sė
dėjo ant dviejų kėdžių, ir 
kad gerfaus myli fašistus. 
Kas myli fašistus, ir jiems 
pataikauja, tas negali būti 
musų tarpe (reiškia: “raus 
Glavecką, iš partijos!” — 
“N.” Red.). Jei pas Glavec
ką butų buvę bent kiek re
voliucinės' drąsos, nebūtų 
slopinęs kritikos, bet ir pats 
butų davęs aštrią kritiką, 
kad socialfašistas Grigaitis 
ir numerio 2 Zabulionis bu
tų turėję iš Baltimorės per 
surpaipę iščiaužti (kaip Vi- 
dikah iš “Kovos*’! — “N.” 
Red,). Jau yra keli metai 
atgal, kaip Grigaitį Chicagos 
darbininkai nušvilpė nuo pa
grindų (kas yra grynas me
las! — “N.” Red.), o Balti- 
morėj A. L. D. L. D. narys 
Glaveckas jam pirmininkau
ja. Ar bereikia oportunistiš- 
kesnio darbo? Jei Glaveckas 
butų taip tik eilinis narys, 
tai butų atleistina, bet Gla
veckas yra prasilavinęs ir ži
no, ką daro. Jo tas aktas 
aiškiai rodo, kad fašistai jo 
prieteliai. Jei taip, tai kam 
dar save statyti kankiniu, 
vieniems ir antriems patai
kauti?

“Apie tai turėtų patys bal- 
timoriečiai parašyti dau
giau.”
žodžiu c— “Ūžia, ūžia ‘opor

tunistą’ Glavecką!”
Jeigu pirmininkavimas uni

jos surengtame mitinge yra 
toks didelis “griekas”, tai ko
dėl žaldokas ir kiti komunistų 
komisarai neisako visoms Mask
vos davatkoms pasitraukti iš 
Amalgameitų unijos. Juk tą 
uniją kontroliuoja “sociall’ašis-

DEL M. VAIDYLOS PASAKŲ 
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Šveicarijoj atsitiko nepaprastas 
dalykas. —Arbino kalnas. — 
Elm kaimo užgriuvimas. — 
Albino kutino slinkimus. — 
Lietingas oras sudjaro dvejo
pą pavojų. — Arbedo kaimas. 
—Kalno slinkimas buvo žino
mas prieš 40 metų.

Antru kartu p. M. Vaidyla 
“Sandaroje” pasakoja, kaip 
įvyko, kad Vilniaus Vadavimo 
Komitetas, kurio jisai yra sek
retorius, šiemet nęrengė Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tuvių minėjimo. Jisai vėl įro
dinėja, kad nuo to rengimo 
V. V. K-tą sulaikiusios “Nau
jienos”, nes jų redakcijos šta
bo narys, K. Baronas, sakęs 
jam, p. Vaidylai, kad vasario 
16 d. “Naujienos” rengsiančios 
savo koncertą.

Mes jau kartą es'ame pareiš
kę, kad “Naujienos” niekuo
met neketino rengti savo Jwn- 
certą vasario 16 d., bet prie
šingai pačiame pirmam Di-Z 
rekcijos susirinkime, kur bu
vo svarstoma koncerto rengi
mo diena, buvo nutarta rengti 
jį ne vasario 16 d., idant ne
pakenkus tradiciniam V. V. 
K-o rengimui.

Mes jau parodėme, be to, 
kad, nežiūrint koks pasikalbė
jimas galėjo būt tarp M. Vai- 
dylos ir K. Barono, tas pasi
kalbėjimas neturi nieko bendro 
s'u tuo, kaip pasielgė V. V. K. 
vasario 16 d. Jeigu Komitetas 
butų norėjęs rengti nepriklau
somybės sukaktuvių minėjimą, 
tai jisai butų galėjęs tai atlik
ti labai lengvai ir po to, kai p. 
Vaidylos pasakojami “nesusi
pratimai” dėl svetainės buvo 
pašalinti. Tam jisai turėjo bent 
dvejetą menesių laiko, tuo gi 
tarpu savo “apvaikščiojimus” 
V. V. K. paprastai surengdavo 
per dvi, tris savaites.

Pirmame savo polemikos ra
šinyje p. Vaidyla tvirtino, kad 
jisai “tik visai arti iškilmių” 
patyręs, jogei “Naujienos” ne
turinčios svetainės 16-tai vasa
rio. Bet mes jam atsakėme, 
kad

“Kiek atmename, tai bent 
už dvejeto mėnesių prieš va
sario 16-tą ‘Sandara’ jau 

'pradėjo skelbti, kad Audito
rijoje tą dieną į vyksiąs jos 
(“Sandaros”) koncertas.” 
Šito fakto p. Vaidyla neuž

ginčija. Vadinasi, jisai pirma 
rašė netiesą* kaltindamas “Nau
jienas”, kad jos sutrukdžiu- 
sios V. V. K. prisirengimą prie 
vasario 16 d. Šita netiesa p. 
Vaidylai buvo reikalinga tam, 
kad pateisinti “Sandarą”, ku
ri, kaip visiems žinoma, pasi
ėmė Auditorijos svetainę 16-ai 
vasario sau, paverždama ją V. 
V. K-ui ir tuo budu pakišdama 
koją jo rengimui.

Mes aną kartą stebėjomės, 
kad p. Vaidyla adresavo savo 
atsakymą ne p. Julijui Švitrai, 
kurio straipsnis buvo įdėtas 
Skaitytojų Balsuose, be.t “Nau
jienoms” ir socialistams. De 
šito p. Vaidyla dabar mums išV 
drožia pamokslą apie “dvigubą 
morališką atsakomybę” ir apie 
“Naujienų” vedėjo “dvasinį gi
miningumą” su J. Švitra. Iš to 
mes matome, kad p. Vaidyla, 
bijodamas faktų, bando pabėg
ti į moralybės ir dvasių pasau
lį.

Mes paskui jį \tenai neseksi
me. Todėl mes netyrinėsime, 
su kuo “giminingą dvasią” tu
ri p. Vaidyla. Pažymėsime tik
tai tą, kas, yra neginčijama: 
p’ Vaidyla su pagelba savo 
draugų iš “Sandaros” paėmė 
svetainę, kuri buvo skiriama 
V. V. K-ui, privatiniam “San
daros” bizniui, ir kai V. V. K. 
dėl to nukentėjo, tai jisai, pra
simanydamas’ nebūtus dalykus, 
bando apkaltinti “Naujienas”!

Prieš kiek laiko Šveicarijoj 
atsitiko nepaprastas dalykas: 
pradėjo slinkti kalnas. Nuo 
kalno nuslinko apie 30,000,000 
kubiškų jardų žemės. Ir dabar 
aukiama, kad apie du ar tris 
kartus tiek žemės gali nuslink
ti bile valanda. Tas slenkantis 
kalnas sudaro jo apielinkėj gy
venantiems žmonėms didelį pa
vojų, nes gali užversti žemėmis 
ištisus kaimus.

Pirm to slinkimo Arbino kalr 
nas buvo 5,568 pėdų aukštumo. 
Geologų apškaičiavjmais, jo ma
sė lyginosi 250,000,000 kubiškų 
jardų. Manoma, kad bėgiu ke- 
ių metų nuo kalno nuslinks 

apie 170,000,000 kubiškų jardų 
akmenų ir žemės.

Šveicarijos kalnudse gana 
dažnai pasitaiko visokių užgriu- 
vimų. Bet tai paprastai neilgai 
tęsiasi. Nusirito dalis kalno, — 
ir viskas užbaigta. Tai daž
niausiai įvyksta dėl požeminių 
upelių ir šiaip vandens' veiki' 
mo. Kalno dalyj pasidaro viso
kiu urvų ir išplovimų. žemė 
nebegali laikytis ir pradeda 
slinkti. Taip, pavyzdžiui, atsi
liko su Tschingelberg kalnu. 
1881 m., kada nuo jo nuslinko 
apie 10,000,000 * jardų že
mės ir užgriuvo ant Elm 
<aimo. Toj katastrofoj žuvo 
115 žmonių.

Išgelbėtį Arbino kalną nėra 
jokioš galimybės. Visa ką apie- 
linkės gyventojai gali daryti, 
tai laikytis nuo jo kiek galima 
toliau. Ir jie taip daro. Prieš 
slinkimo įvykimą vyriausybė į- 
spėjo aplinkinių kaimų gyven
tojus, kad nelaimė bile kada 
gali atsitikti. Todėl gyventojai 
buvo atsargus ir nei vienas jų 
nenukentėjo. Tačiau kalno 
slinkimas nuostolių padarė vis
gi nemažai, nes kai kuriuos tro
besius jokiu gudui nebuvo gali
ma išgelbėti.

Sekamas kalno griuvimas žy
mioj dalyj priklausys nuo oro. 
Dalykas toks, kad nuslinkus! j 
slėnį žemė užtvenkė upelį ir 
sukūrė dirbtinį ežerą, kuris tu
ri apie 15,000,000 kubiškų pė
dų vandens. Kol oras bus nor
malus, tai ežeras jokio pavo
jaus nesudarys. Tačiau susi
darytų gana rimtas pavojus, 
jei netikėtai užeitų labai lietin
gas oras.

Išsausinti tą ežerą bent da
bartiniu laiku negalima. Nega
lima dėl tos paprastos priežas
ties, kad pavojinga yra prie jo 
prisiartinti. Nuo kalno vis dar 
nepasiliovė slinkti žemė ir rie
dėti, akmenys.

Tuo tarpu manoma, kad lie
tingas oras sudaro dvejopą pa
vojų: jis galį pagreitinti antrą 
kalno griuvimą arba išgriauti 
susidariusią tvanką. Jei, saky
sime, į -slėnį—tiksliau sakant— 
į ežerą nuslinktų dalis kalno, 
tai tame atvejyj susidarytų pu
siau skysta masė, kuri galėtų 
apsemti netoliese esančius kai
mus. Priegtam susidarytų (li
zdelio pavojaus ir St. Gotthard 
geležinkeliui. Gi tvankos pra- 
trukimas pagimdytų potvinį.

Visai netoli nuo kalno ran
dasi Arbedo slėnis. Tiesą sa
kant, Arbedo susideda iš kelių 
slėnių. Žemė ten nėra derlinga 
ir žemdirbystei nelabai tetinka.

Arbino kalnas yra apaugęs 
medžiais. Toj pusėj, iš kur pra
sidėjo slinkimas, augo ąžuolai. 
Tiksliau kalbant, ‘ kalnas turi 
tris viršūnes: Chiarą, Arbino ir 
Cq. Arbino randasi pačiame 
centre ir yra aukščiausias.

sos viršūnės kol kas dar nebu
vo paliestos, — nuslinko tik 
Sasso Marčia. Tai buvo savo
tiškas prieškalnis.

Arbedo kaimas buvo gana 
didelis, —turėjo apie 1500 gy
ventojų. Apie vienas trečdalis 
gyventojų tuoj pasišalino į Ti- 
cino slėnį, kaip tik tapo išleis
tas- įsakymas apleisti kaimą.

Kartu su tuo įsakymu kai
mui tapo išneštas mirties dek
retas. Visur liko iškabinėti 
pranešimai, kad likusieji gy
ventojai butų pasirengę apleis
ti kaimą, kaip tik bus duotas 
ženklas. Būtent, pasigirs var
pų skambinimas. Tokiam ženk
lui pasigirdus, kaimiečiai be 
niekur nieko privalo bėgti j 
kareivinę, kur viskas prirengta 
jų pasitikimui.

Pa pirmo žemės slinkimo nuo 
kalno buvo pasiųsta grupė žmo
nių, kad patirti katastrofos re
zultatus. Kelionė, sako grupės 
dalyviai, buvo labai sunki. Vi
sur matėsi krūvos akmenų, iš
rauti su šaknimis medžiai ir 
giliausios duobės. Iš visų pu
sių girdėjosi keistas ir šiurpu
lingas užimąs, kadangi žemės 
slinkimas dar nebuvo pasilio
vęs. Visiems pasidarė labai ne
jauku. Juk bile valandą gali

užgauti juos žemė ir gyvuš 
palaidoti!

Dar prieš keturias dešimtis, 
metų buvo žinoma, kad vėliau 
ar anksčiau tatai turės atsi
tikti. Kaip federalės valdžios 
topografijos žinovai, taip ir 
Ticino kantono administracija 
ne tik žinojo, kad Arbino kal
nas slenka, bet žinojo ir to 
slinkimo krypti bei greitumą. 
Topografijos ekspertų tyrinė
jimai rodė, kad nuo 1888 iki 
1902 m. horizontaliai kas metą 

kalnas nuslinkdavo po vieną 
colį. Po to slinkimo greitis 
dvigubai padidėjo. O nuo 1919 
m. greitis buvo keturis kartus 
didesnis. 1926 m. aiškiai paro
dė, kad nelaimės galima bile 
valandą laukti: tais metais 
kalnas nuslinko keturiolika co
lių.

Apie tą laiką pasirodė kalne 
pusėtinai didelis plyšys. Ir juo 
tolyn, tuo jis darėsi didesnis. 
Kartas nuo karto pradėdavo 
nuo kalno riedėti pusėtinai di
deli žemės kamuoliai. Tas reiš
kinys ėmė vis dažniau ir daž
niau pasikartoti. Topografiniai 
stebėjimai pradėta daryti kas 
menesį. O taj davė galimybės 
tinkamai prisirengti prie neiš
vengiamo. Arbedo kaimo gy
ventojai buvo iš kalno infor
muoti apie prisiartiantj pavo
jų. Todėl pavojus neužklupo 
juos netikėtai, ir paęlarinyj nei 
vienas žmogus neprarado gy
vasties'.—K. A.

j E. T, A. Hoffman Vertė J. Pronskus į

i Velnio Eliksyras ;
r __ _____

i (Tęsinys)
pasitikėjimas tavo viršžemiš- 
ka galybe, kuria tu svaičiojai 
pats savo likimą sulig savo 
užgaidų kreipti; nepajėgi už
mušti kirmino, mirtinai 
kremtančio tavo širdies sme
genis; pilnas gėdos beviltinga- 
me nusiminime žūsi ir tada, 
jei teisybės ranka tavęs nepa
lies”. Taip balsingai aima
nuodamas pervirtau ant šiau
dų ir tame akies mirksny pa
jutau ant krutinės kokį tai 
spaudimą, kaž koks kietas 
daiktas buvo mano liemenės 
kišenėj. Įgriebiau ir ištrau
kiau mažą peiliuką! Niekuo
met, kaip į kalėjimą patekau, 
peilio prie savęs neturėjau, jis 
turėjo būti tas pats, kurį man 
įdavė mano paties vaiduoklis 
atvaizdas. Su vargu atsikė
liau ir išliesimu peilį į vis la
biau bebrėkštantį šviesos vo- 
gnlį. Pamačiau blizgančias, si
dabrines kriaunas. Neįspėja
mas fatumas! tai buvo tas pats 
peilis, kuriuo nužudžiau Her- 
mogeną, ir kurį pirm kelių 
savaičių buvau pametęs. Bet 
čia many stebuklingai aiškiai 
nušvito ramybė ir viltis išsi
gelbėti gėdos.

Nesuprantamas būdas, kaip 
aš tą peilį įgavau, man buvo 
amžinosios galybės mostas, 
kokiu budu turiu atsiteisti už 
savo nusidėjimus, kokiu budu 
savo mirtim atsilyginti Aure
lijai. Lyg dieviškas gryniau
sios ugnies spindulys, uždegė 
maine vėl meile prie Aureli
jos, išnyko many visi nuode- 
mingi_paUnkimai.

Rodėsi, taptum matyčiau ją 
savo akimis, lygiai kaip tuo
met, kai ji pasirodė Kapucinų 
bažnyčioj prie klausyklos. 
“Myliu tave, Medardai, bet tu 
manęs nesupratai!,.. mano 
meilė yra mirtis!” — taip suo
kė ir šnibždėjo man Aurelijos 
balsas, ir tvirtai pasiryžau 
atvirai išpasakoti teisėjui ne
paprastą savo paklydimo isto
riją ir po to padaryti sau ga- 
lą.

Medardas prieš Inkvizicijos 
teisiną.— Kankinimas torlu- 
romis. Netikėtai atsiradęs 
pasta pti ngasis d a i liniukas,
daro Medardui nesupranta
mus ženklus.

į vidų įėjo kalėjimo prie-
Vi- vaizdu ir atnešė man geres

nio valgio, neg šiaip gauda
vau, ir dar vieną bonką vyno. 
—“Kunigaikščio įsakymu”, ta- ‘ 
re jis, dengdamas stalą, kurį 
įnešė jo bernas, ir paleisda
mas retežį, mane laikiusį pri
rakintą prie sienos. Aš papra
šiau jo pasakyti teisėjui, kad 
noriu būti ištardytas, kadangi 
turiu daug ko pranešti, kas 
man sunkiai ant širdies gula. 
Jis pažadėjo mano prašymą 
pranešti, tuo tarpu gi veltui 
laukiau, kada mane nuves tar
dyti; niekas daugiau nepasi
rodė, tik bernas, kai jau visai 
tamsu pasidarė, įėjo uždegti 
skliaute kabančios lempos. 
Jaučiausi ramesnis, kaip šiaip, 
bet buvau labai išvargęs ir 
greit nugrimzdau į gilų miegą. 
Mane įvedė į ilgą, tamsią, 
skliaustuotą salę, kur pama
čiau visą eilę juodais talarais 
apsivilkdsių dvasiškių, sėdin
čių aukštose kėdėse palei sie
nos. Prieš juos, prie vieno 
kruvinai raudonu dankčiu ap
dengto stalo, sėdėjo teisėjas ir 
greta jo vienas domininkonas, 
ordino habitu apsirengęs. “Tu 
dabar esi”, tarė teisėjas iškil
mingai pakeltu balsu, “atiduo
tas dvasiniam teismui, kadan
gi tu, išdavikingas, nedoras 
vienuoli, veltui slėpei savo kil
mę ir vardą. Pranciškau, vie
nuolyno vardu vadinant Me
dardai, pasakyk, kokių nusi- 
kaMimų esi padaręs?” —

Norėjau atvirai papasakoti 
visa, ką lik kada nors esu 
nuodėmingo ir nedoro pada
ręs, hef, mano pasibaisėjimui, 
visa, ką aš sakiau, buvo ne 
tai, ką aš maniau ir ką norė
jau pasakyti. Vietoj rimto, ap
gailestaujamo prisipažinimo, 
paklydau be sąryšio, be pras
mės kalbose. Tuomet tarė do
mininkonas, milžiniškai dide
lis atsistojęs prieš mane ir 
baugiai perverdamas maite 
žaibuojančiu žvilksniu: “Prie 
kančių suolo tave, tu kieta
sprandi, atkaklus vienuoli.”

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No.
8. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Pagalba Bedarbiams
KASDIEN NUO 9 IKI 11 VAL. RYTO

Bedarbių šelpimo Fondas

Fonde iki pirmadienio buvo ...............
Pirmadienį *Mrs. M. Butkus paaukavo

$14.15
1.00

• Viso $15.15

KAS DAR TURI NEREIKALINGŲ RŪBŲ?

Rūbų reikalavimas bedarbiams ir jų vaikams da
rosi labai rimtas reikalas. Gerų žmonių suaukautieji 
jau išdalinti ir vis daugiau atsiranda prašančių, 
turi atliekamų rubų vyrams, moterims ir vaikams, 
šomi tuojau siųsti Mrs. Jurgelionis į Naujiena*s, 
padalina reikalingiems.

Kas
pra
kuri

AUKOS IR PASIŪLYMAI

Mr. Matheus Saleunas auka
vo drabužių vaikui ir mergai
tei.

M r. lljonas Dausenas aukavo 
didelį glėbį vyriškų rubų.

Mrs. M. Butkus aukavo ru
bų mergaitei ir $1.00 Bedarbių 
Fondui.

Chas. Miestauskas ir Jonas 
Niaura atvežė drabužių.

Mrs. Ona Bielskienė — rubų 
vaikams.

M r. Martin Panas aukavo ru
bų ir žada priimti benami žmo
gų, kurs už valgį, guolį ir dra
bužius galėtų kiek pasidarbuo
ti prie namų.

Mrs. D. Žebrauskienė, atga
beno daug drabužių ir aprūpi
no šeimyną su 7 vaikais, iš są
rašo No. 169.

M r. Juozas Markus paaukas 
vo drabužių.

M r. P. Daubaras paaukavo ' 
valgymų ir drabužių.

turi

Laidotuvėse patarnauja grabo-, 
rius Butkus Co., Tcl. Canal 3161

Prašau Juozapą Kulponą at
sišaukti į “Naujienas”. Turiu | 
jam darbo.

Gal kam reikalinga gera at
sakanti namų prižiūrėtoja. Mo
ka visokį darbų prie namų, bet 
turi vakarais eiti namo. Visais 
reikalais kreiptis į “Naujienas” 
pas Mrs. Jurgelionis.

REIKALINGI DARBO IK 
(JALUOS BEDARBIAI

170- Darbininkas, vedęs, 
dvi mergaites, 13 ir 12 metų. 
Moka dirbti prie kambarių kli
javimo, be darbo 5 mėnesiai. | 
Bile darbo.

171. Darbininkas, 30 m., ve
dęs, turi 2 vaikus, pusketvirtų 
metų ir 14 mėnesių. Amato 
truck driver. Metai be darbo, i 
Vaikams duota drabužių. Būti- j 
nai reikia darbo.

172. Darbininkas, 60 m. ve
dės, vaikas kažkur atsiskyręs. 
Be darbo 13 mėnesių. Gyvena 
pas pažįstamą, bet neturi kuo | 
mokėti. Būtinai reikalinga išlir-1 
ti jo padėtį. Pagalba reikalin-1 
ga. Prašo dženitoriaus ar kito 
darbo.

173. Darbininkas, apsirgęs 
nuo švino dulkių fabrike, ilgai! 
sirgęs ligoninėj; Insurance ne-;

KAZIMIERAS RAZMINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
nedėlioj. lapkričio 2 dieną, 9:00 
valandą vakare. 1930- m., sulau
kęs 61 metų amžiaus, gimęs Lie
tuvoj. Liolių parapijos. Bajorai
čių kaime. Amerikoj išgyveno 35 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime brolį Antaną, seseris — Oną 
ir Antosę. draugus ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 663 W. 
18 St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
lapkričio 5 dieną, 9:30 vai. ryte 
iš namų į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sie
lą. o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines." .

Visi a. a. Kazimiero Razmi
no giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyA 
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuiiudę liekame.

Brolis, Seserys, Giminės s 
ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius. Tel Canal 6174. 

begalina ir šaltinių gyventi ne
beturi. Prašo atsiųsti daktarų 
ir suteikti advokato pagalbą 
prieš Insurance kompaniją.

174. Mergaitė, 19 m., metai 
be darbo. Dirbo factory. Prašo 
darbo.

175. Jaunas darbininkas, ne
vedęs, 6 mėn. be darbo. Jėško 
prie macliine shop arba kitur.

176. Darbininkas, 55 m., ve-1 
dęs, be darbo jau 4 metus, j 
dirbdamas po truputį. Duota j 
rubų. Paprastos darbininkas.

177. Darbininkas, be darbo 
nuo gegužės mėn. Sirgo 3 mėn. 
ligoninėj. Dirbo spaustuvėj

AUGUSTINAS SKIGAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 2 dieną. 11:30 valandą 
vakare. 19 30 m., sulaukęs 21 me
tų amžiaus. gimęs balandžio 
(April) 8. 1909, Chicago. III. 
Paliko dideliame nubudime mo
tina Elzbieta po tėvais Kareckaitė, 
patėvis Leonas Gobis. dvi sese
rys — Agota Tamašauskiene ir 
Anelė ir du broliai — Leonas ir 
Leonardas ir giminės. Kūnas pa
šarvotas randasi 1 2037 Normai 
Avė., West Pullman.

Laidotuvės įvyks ketverge, lap
kričio 6 dieną. 8 vai. ryte iš na
mų j Šv. Petro ir Povilo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Augustino Skigio gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Motina. Patėvis, Seserys, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudcikis. Tcl. Yards 1741.

PETRAS MAKNICKAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

lapkričio 1 dieną, 10 valandą va
kare, 19 30 m., sulaukęs 39 m. 
amžiaus, gimęs Butkų kaime, 
Skriaudžių parap., Mariatnpoles 
apskr. Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Oną. po tėvais Grin- 
kevičiutę. 3 dukteris — Aneliją 
17 metų, Liudvisę 13 m., Emiliją 
10 m. ir sūnų Edvardą 7 metų, 
ir švogerius, Lietuvoj — tėvus, 
brolį Vincentą, seserį Julijoną ir 
dėdes — Tamošių Maknicką ir 
Radzevičius. Kūnas pašarvotas 
randasi Eudeikio koplyčioje, 1410 
So. 4 9 Ct., Cicero.

Laidotuvės Įvyks ketvirtadieny, 
lapkričio 6 dieną, 1 vai po pietų 
iš koplyčios bus ntilydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Petro Maknicko gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Sūnūs 
ir Giminės.

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

Daktaras
Kapitoną*

Specialistas iš 

WISSIC
Paiauliniam# kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas t>ilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užAuodijira* 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negaišo jua iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir iigydi 
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 Keeler Ave„ Tel. Cravrford 5573

N

Ciineo Press. Visai be lėšų. Bi
le darbo.

178. Darbininkas, 62 m., be 
darbo 11 mėn. Viską moka dirb
ti.

179. Darbininkė, 30 m., naš
lė, be vaikų. Be darbo 7 mėn. 
Moka namų darbus.

180. Darbininkas, vedęs, turi
2 vaikus. Be darbo 10 mėn. Bi
le darbo.

181. Mergaitė, 23 m., dirbu
si pardavėja Storuose. Jėško 
darbo.

182. Darbininkė, 34 m., per
siskyrusi, turi 3 vaikus. Nori 
darbo prie namų.

183.
vedęs, 
mėn.; 
namų.

184. Darbininkas, 41 m
dęs, turi 5 vaikus, nuo 21 ligi

PhtJhe 
9252 

prie 
duodu 
eleetrie

Hemlock

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

St.
JUOZAS ZIČKUS

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
lapkričio 2 dieną, 5:45 valandą 
vakare. 1 9 30 m., sulaukęs 40 m. 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Šiluvos valsčiaus. Mažeikių kai
me. Paliko dideliame nubudime

Darbininkas, 39 m., ne-
Nedirba nuo gegužės 

•karpenteris, moka prie 
Gyvena labai vargingai, 

ve-

tėvus ir brolius. Kūnas pašar
votas randasi S. P. Mažeikos ko
plyčioj, 3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, lap
kričio 5 dieną, 8 vai. tytę iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozo Zičkaus gi
minės, d rą uga i ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikini
mą,

Nuliūdę liekame,*

Draugai ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1 138.

PETRAS VILKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 2 dieną, 1 1\ valandą ry
te 1930 m., sulaukęs 45 metų 
amžiaus, gimęs Alsėdžių miestely, 
Telšių apskr. Amerikoj išgyveno 
25 metus. Paliko dideliame nu
liūdime du brolius — Joną ir 
Leoną, o Lietuvoj moterį Domi
cėlę po tėvais Mažrimaitę, motiną, 
brolį, seserį ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 1819 South 
Union Avė. i

Laidotuvės įvyks seredoj, lap
kričio 5 dieną, 8130 vai. ryte iš 
namų į Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Vilkausko gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Broliai ir Giminės.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Avė. 

Tel. .Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairficld Avenue 
Tcl. Lafayette 0727 

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

SKYFflUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

10 metų, visos mergaitės. Nie
kas neturi darbo. Tėvas papra
stas darbininkas, labai reikia 
darbo. Dirbo pas Karpen Bros, 
už finišerį 8 metus.

185. Darbininkas, 29 m., ne
vedęs, nedirba 4 mėn. Dirbo už 
antrą virėją arba gali dirbti 
prie kriaučiaus.

Lietuvės AkuSEres
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue 
i

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA

3103 S. Halsted 
Telefonas

Victory 1115 
Valandos: 

nuo/8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas . 
ė 

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. Dr. JOHN SMETANA

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roąsevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Cbicago, III.

Tel. Victory 1115 
------------------------------r

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystes.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halgted St, 

Tel. Victory 4088

186. Darbininkas, nevedęs, 
karpenteris, metai be darbo. 
Nori gauti už karpenterį.

187.
vežimų 
darbo.

Darbininkas, dirbo prie 
krovimo; labai reikia

188. 
prie namį.

Darbininkė, nori darbo

Akių Gydytojai
|*MMV**WW^«****»***********

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKlV SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
' kampas Halsted St.

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

8

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BtUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Grose Ąve. 

Tel. Yards 4317

Optometristas
Akių Ekspertas ir pritaikymo akinįy
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. ‘ “
mis

9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 3

Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

A. L DavidonisJM. D
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rcz. 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 Avknue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avenue, Room 2Q9 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

Rcsidcnce Phone Ravensvvood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas:

2700 Dcvon Avė., Rogcrs Park 3320
Valandas:

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

Lietuviai Gydytojai,
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. 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.

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Vlrffinla 0030 
Bei. Tel. Ven Buren 0808

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dieną. Namų ofisas North Slde 

3413 Franglin Blvd.
Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

Lafayette 4146

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

ryto9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tef. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Residepcc JPbone Hemlock 7691

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

/

Dentistas
Persikėlė j naujų vietų po 

numeriu
1545 W. 47th SL
Salimai Depositors Banks 

skersai gatvės nuo 
Peoples Bankų 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Įvairus Gydytojai

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ.
1145 Milwaukee Avenue

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

| Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMĄN
— IŠ RUSIJOS —.

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

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

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

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

Tel. Canal 3110

SL

Rezidencijos telefonai
South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

O<

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
Wilmctte 195 

Ralph C. Cuplėr,M.D.
Į CHIRURGAS
Mey ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Pancdeliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., JJtarnlnkais ir 

Pctuyčiomis 1 iki 4 v. v.

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. 1 W. Beaudette
Viršuj Ashland State

1800 So. Ashland
Banko

Avenue

7 iki 10

VALANDOS:
. Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas •

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisast 3 i02 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai 
3241 S'. Halsted St. tel. Victory

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

•831 
vak. 
0562

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Pbone Boulevard 3697
3315 South Halsted St

————ė —

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Iki

Tcl.

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

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950—namų Pulk 6377 

Miesto ofise pagal sutartį
127 N. Dearborn St.

Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandas 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

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

Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tcl. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKASADVOKATAS
29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Ceytral 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525
—o

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

Ofisas viduriniestyje 
Rooin 2414 

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

(Cor. La Šalie and Madison Sis.) 
Ofiso Tel. State.2704; 44T2

--------Ow.~

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. "6515 So. Rockvvcll SL 
Tel. Republic 9723
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siųsti man pavyzdį No

Mieros

(Adresas)
išradicopyrights

maisavo
yra

Halsted St.-, Chicago, III

15 centų ir prašau at-

svetai
“Nau

Audito 
koncer 
iš dai

kurią
Boy

skautų
no An-

Business Chance* 
Pardavimui Bizniai

Pasiūlymas padidinti taksų na 
štą Illinois valstijos gyven
tojams”

rasta su- 
“mažesnio 
geng&teris 
jau tapo

Galima siūdinti iš tamsaus 
Sukirptos mieros 14, 16,

Financial
Finansai-Paskolos

BARGENAS 
ir delicattessen krautuvė 
biznis parsiduoda dėl mirties šeimynoj 
5406 Wentworth Avė.

NAUJIENOS Pattren Dept 
1739 S.

Čia įded

Kreivų Lazdų 
Vakarienė

biznie- 
^rofesionalai ir alginiai 

Tie yra iš kurių bus

Šiandien balsuos 
milionų

Draugystės Saldžiausios 
susirinkimas įvyks 

7:30 vjl. vak.,

Mr. Lalis ir Rypke 
vičia pasveiko

SKOLINAM PINIGUS 
Paskola Suteikiama į 24 vai. 

Neimam komiso nuo $50 iki $300

“Unclo Dan”, Dan Beard, 80 
metų amžiaus atvyko Chicagon, 
kur jis papasakojo, kaip ir kas 
pradėjo boy skautų organizaci-

rusų choras ir vienas so- 
De Zanco, kiek geriau

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

vakarą, 
atsibuvo 

kurioj ir 
olfi-

Vilnies” Koncertas

Capone siūlo valdžiai 
taiką!

40 colių per krutinę.
Labai elegantiška ir ploninanti suknelė.

“Vilnies’’ misijonierius užmiršo 
išeiti sykiu su darbininkais į 
streiką ir pasiliko streiklau- 
žiauti VVest Pullmano karšapė-

Pardavimui grosernė 
Seniai įsteigtas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vėl 6 užmušti auto 
mobilių

MOKYKIS BARBERYSTftS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del Infor 
macijih šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘfiE,

672 West Madison Street.

$2.50 savaitėje, gausite

(Miestas ir valst.)

AUTOMOBILIŲ DRAIVERIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAXI CO. 
pasiūlo jums tikrą progą. 

Pasinaudokite pelnais pasaulyje didžiau
sios ir sėkmingiausios kooperatyvės kabų 
kompanijos. Uždirbkit daugiau negu tik 
menką pragyvenimo algą. Maža suma pi
nigų tereikalinga jūsų pradžiai^

Musų Mr. Green mielai suteiks jums 
pilnas informacijas be jokių pareigų.

Checker T&xi Co.
1401 W. Jackson Blvd. 

Monroe 3700

PATENTAI 
visokios rųšies. z" 

B. PELECHOWICZ, 
2300 W. Chicago Avė. Brunsvvick 7187

LUMBERIS 20-50% diskonto. Sbip- 
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. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

Tolinus 1921 metais kaip So
vietų Rusijoje milijonai bedar
bių ir valstiečių badu mirė, 
o komisarai skaniai valgė ir 
šamponą gėrė, tai šios šalies 
visi žmonės ir lietuviai šelpė 
Rusijos bedarbius ir baduolius, 
tai net patys bolševikai gerbė 
tą darbą ir aukas rinko dėl 
Rusijos bedarbių, o šiandien 
kad “Naujienos” patarnauja sa
vo broliams lietuviams bedar
biams badaujantiems, tai yra 
prasižengimas ir toki žmonės, 
kaip M. Bacevičius, kurių dar
bai yra gana pegražųs tarp 
lietuvių tautos ir darbo žmo
nijos, varo agitaciją prieš be
darbius ir baduolius! Bedarbiai 
lietuviai, mirkite badu gatvė
je, nes jus jau nereikalingi 
“Vilnies” raudoniems biznie
riams. Pinigu neturite, aukų 
negalėsite duoti į raudonus ka- 
rabonus, neturi cento ar dole
rio, mirk badu gatvėje dėl “Vil
niečių”.

Sako, kad V. Andrulis neno
rėjęs eiti kalbėti prieš bedar
bius tokią purviną kalbą, tai 
užsukę gramafoną ir uždėjo 
savo raudoną rekordą M. Ba
cevičius.

Nebėra dienos, kad po 4 ar 
6 nežūtų nuo automobilių Cook 
apskrity, o savaitės gale nie
kuomet be 6 neapsieina. Kaž
kodėl jau ir bendro užmuštų
jų skaičiaus nebepaduoda. Pe
reitą sekmadienį žuvo 6 žmo
nės. Kiek per visus metus ligi 
šiol žuvo, neberašo.

Justicijos šefas McGoorty 
gavęs iš kriminalistų valdovo 
Al Capone pasiūlymą, kad jis 
sutinka pasitraukti iš rakęte- 
riavimo, jei jam valdžia ne
kliudys varyti alaus industri
ją be jokių trukdymų.

Iš kitų šaltinių tvirtinama, 
kad Capone valdžia Chieagoj 
darosi dar tvirtesnė, kadangi 
jau visi jo priešai išžudyti, ir 
visus gabiausius gengsterius jis 
yra patraukęs savo pusėn.

nebe naujos taksos, bet refor
ma administracijos ir išlaidų 
ekonomijos. Tokios reformos pi
liečiai niekuomet nesulauks, kol 
tik jie patys kranais sau nau
jus mokesnius.

CHICAGOS
ŽINIOS

3 metus, 6 mėn. mo

PARDAVIMUI restaurantas, pigiai— 
išdirbtas ibznis. Turiu parduoti sku 
biai. 7427 So. \Vestern Avė.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

$1.00 savaitėje, gausite

no- 
visas tas taksas, ku- 
dabar gauna, ir dar 
Tai to nori politikie- 
ko piliečiai nori

^Jaučiatės pasenęs ir 
nusilpnėjęs?

Jeigu jūsų sveikata yra menka ir jus jau
čiatės pasenęs ir pavargęs, turite mažą ape
titą. Jus vargina nevirškinimas, konstipaci- 
ja. inkstų ar pūslės įdegimas, skaudėjimas 
nugaroje, žudote svarumą ir stiprumą, ne
galite gerai naktį pasilsėti ir atsikeliate ry
te pavargę ir sudribę, vartokite Nuga-Tone 
tik per kelias dienas ir jus pastebėsite kaip 
daug stipresnis ir geriau pasijausite.

Nuga-Tone yra Nacionalis Sveikatos ir 
Spėkų Budavotojas. Jis padarė stebuklus 
milionams žmonių. Jis sureguliuoja vidurius 
ir nugali konstipaciją, sutelkia riebų, rau
doną kraują, gaivina ir sustiprina organus 
ir nervinę sistemą ir padidina svarumą su- 
liesiejusių, suvargusių žmonių. Nuga-Tone 
turi savy prižadą geresnės sveikatos — nau
jo smagumo ir džiaugsmo gyvenime.

Visi vaistų pardavėjai parduoda Nuga-Tone. 
Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų jų stake. pa
prašyki t jj 
džiaberio.

S. L. A. 63 kp. susirinkimas 
bus 7 d. Lapkr. 7 vai. vakare, 
Tuley Park svetainėj, 90 St. 
ir St. Lawrence avė. Nariai 
kviečiami atsilankyti skaitlin
gai ir Užsimokėti mokestis, jei
gu norite kad butų išmokėta 
pomirtinė arba pašalpa ligose. 
Pomirtinė D. Sipaičio, senai 
jau išmokėta, bet gi tie kurie 
mokesčių S. L. A. Gentran ne
siunčia, o laiko karčiamoje, 
tvirtina, kad ir tiems nariams 
neišmokama pomirtinės ir pa
šalpos, kurie -mokeščius siunčia 
S. L. A. Gentran. Tai melagy
stė ir apgaudinėjimas narių ir 
rpsigaudinėjimas tų pačių, ku
rie taip sako. Bet tie ubagai, 
net susirinkimėlių jau negalės 
laikyti, nes čarterio bolševikų 
susivienijimui dar negauta, nors 
jau keturi mėnesiai kaip reika-, 
lauja, o be čarterio susirinki
mas laikyti negalima, kiekvie
ną valandą, galima atsidurti be
langėj iš tokių susirinkimų.

Narys.

šiandien piliečių balsavimui 
bus patiekta priimti naują tak
sų amendmentą, kuriuo legis- 
laturai suteikiama teisė leisti 
naujus įstatymus taksoms už
dėti, pakelti ir rinkti.

Balsavimui patiektasis pasiū
lymas vadinasi “The Tax Re- 
lief Ameiidment to Article IX 
of the Gonstitution of Illinois^”.

The Liberal Club of Chica
go, susitveręs piliečių teisėms 
ginti nuo politikierių, tol<| 
amendmentą vadina “A Propo- 
sal to Increase the Tax Burdens 
of the People of the State of 
Illinois”, dėlto, kad tas amend- 
mentas yra tik priemonė iš
traukti dar daugiau pinigų iš 
taksų mokėtojų kišenių.

Svarbiausieji taksų mokėto
jai yra vartotojai 
riai 
žmonės 
lupamos naujos taksos. Dar dau
giau gyventojų bus taksuoja- 
ma. Veik kiekvienas vyras ar 
moteris, kurs turi kokį biznelj 
ar uždirba kokią algą, turės 
dar labiau padauginti sumas, 
siunčiamas į Springfield, iš kur 
bus mokama įvairiems naujiems 
politikierių bernams ir grafte- 
riams kpntraktoriams. Mums 
reikalinga tinkamesnė taksų ap- 
dėjimo ir suvartojimo mašine
rija, bet ne naujos taksos.

Amendmento pasiūlytoje tik
slas yra suteikti legįslaturai tei
sę leisti laipsniuotus pajamų 
aksų įstatymus.

Politikieriai tvirtina, kad pri
ėmus tokį amendmentą ir už
dėjus taksas ant pajamų, tuo 
judu butų palengvinta taksos 
nuo real estate. Bet tas amend- » 
mentas nesako, kad taip bus. 
Tai yra tik dar vienas budais 
naujoms taksoms imti, šalę tų 
visų, kurias dabar jau ima.

Taksos ant nuosavybės (pro- 
perty) yra jau tiek aukštos, 
<ad politikieriai bijosi jų te
kelti. Tame ir yra visa paslap
tis, kodėl jie išrado naują tak
soms padauginti būdą. Jie 
ri gauti 
rias jie 
daugiau- 
riai. Bet

ją. Tai jis 1905 metais įstei 
gęs New Yorke Sons of Dan 
iel Boone organizaciją, 
kitais metais pavadinę 
Scouts of America. Anglija tik 
kitais metais paėmusi iš/ijo tą 
idėją, ir viską nukopijavusi iš 
Amerikos. Tad tikroji 
tėvynė yra Amerika, 
gi ija.

Jei tas amendmentas bus pri- 
imtas ir pajamų taksos uždė- 

, tos, tuomet 85% visų surinktų 
į taksų eis apskričiams, kuriuo

se taksos buvo surinktos ir tų 
’ apskričių municipalijoms. To

liau, pats miestas sulig to 
amendmento, galės pats nuo 
savęs uždėti taksas tokias ir 
tiek kokias ir kiek norės, šalę 
tų taksų, kurias valstija už
dės. Amendmentas leidžia le- 
gislaturai pavelyti municipali
nėms korporacijoms uždėti vi
sokias taksas visokių rųšių, be 
jokio aprubežiavimo. Tai reiš
kia, kad politikieriai, kurie kon
troliuoja musų miestų reika
lus, turės naują gausingą šal
tinį semtis iš piliečių pinigus 
ir juos dalinti savo kbntrakto- 
riams ir savo samdiniams. Juo 
daugiau tie ponai gaus pinigų, 
juo sunkiau bus jais benusi- 
kratyti. Tiktai tas faktas, kad 
musų piliečiai patys savo va
lia pasiduoda apdedami naujais, 
mokesniais ir leidžia politikie-1 
riams tuos mokesnių pinigus 
švaistyti, prileido nedoriems po
litikieriams pagrobti musų mie
stų valdžią ir sustiprinti graf- 
terių mašiną. Vienintelis kelias 
nuversti tą mašiną, reikia pa
kirsti jiems pelno šaltinius. 
Duoti dar daugiau pinigų, reiš
kia dar labiau sustiprinti tas 
grafterių rankas, kurios baigia 
smaugti piliečius.

Pajamų taksos ir dabar iš
laiko du trečdaliu federalipių 
mokesnių, tad 'jokių padidini
mų ar amendmentų nebegali 
būti daroma. Dabar • yra lai
kai, kada mokesniai butų ma
žinami, o ne dar labiau didina
mi. Amendmentas turi būti at
mestas.

Amerikoj 
4 d., 8 vai 
Parko svet.. 
Malonėkite 
naujų narių

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ?

Mes skoliname nuo $50 iki $300 
, be komiso.

Atmokėkit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais

Mes taipgi padarome 2-rus morgičias,

PETRZILEK CO., 
1647 W. 47th St

Side. — SLA. 
įvyks utarninke, 
v.. Association 

Visi

Pertraustem rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingai patarnavimai.

1706 W. 47th St
CHICAGO

Bridgeport 
širdies V. Jėzaus, 
lapkričio 4 d., 1930
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S
Halsted St. Malonėkite visi laiku su
sirinkti, nes yra svarbių reikalų aptar
ti. Kviečia Valdyba.

užsakyti jų dėl

(Apgarsinimą A)

North 
rinkimas 
7:30 v. 
W. North Avė 
būti.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Praeitą šeštadienio 
Lietuvių Auditorijoj 
golininkų vakarienė, 
man teko būti. Neesu 
ninkas, bet su golfininkais da
lyvauti ^yra gana puiku. Vaka
rienėj dalyvavoapie 25 galvos 
ir 50 kojų, tiek pat ir rankų.

Vakarienės' tikslas buvo — 
užbaigimas šių metų sezono ir 
išdalinimas išlaimėj ilsiems do
vanų. Iš vyrų, Juknis laimėjo 
lirmą prizą, bet ant vakarienės 
pats laimėtojas neatsilankė. Iš 
moterų pirmą prizą laimėjo p. 
Olienė—didelį puodą su dviem 
didelėm ausim. P-as Menas, 
iurnamento rengėjas, skirstė 
dovanas, o |Dr. Karalius vedė 
-susirinkimą. Pakilusio ūpo pas 
ošėjus nesimatė, atrodė, kad 
y g ko truko.

• Golfo veteranas, p. Mileris, 
pasakė spyčių, pareikšdamas, 
kad iš keleto šimtų golfininkų 
vos tik 25 atsilankę. Sako, mes 
priimam i savo tarpą jaunuo
lius, kurie mums išpila kalnie
čių, o vakarienėj nei vieno jų 
nesimato. Girdi, turime susior- 
ganizuot mes seniai ir lošti 
čempionatą tik tarp savęs, o 
jaunieji, esą, tegul lošia tarp 
savęs. Reiškia golfininkams 
atsitiko taip, kaip tai kielei, 
kuri išperi vanagą, tas paaugęs 
kielę praryja. Seniai išmokino 
jaunuolius lošti, dabar seniai 
gauna per kalnierius nuo jau
nųjų. Kaip ten nebūtų, bet 
visgi sporto mėgėjai privalėtų 
skaitlingiau dalyvauti tokiose 
vakarienėse.—Pustapėdis.

Saulės, Elektros 
Fizinės

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga 
low, visi improvementai ir 2 karų ga
ražas. Priimsiu mainui lotą. 5742 So 
Whipple St. Tel. Republic 8768.

Trio dainavo D. Kvederienė, 
N. Zabukienė ir A. Janulevi- 
čiutė. “Keleivio” dainą ir pasi
renkant. Trio sudainavo geriau
siai ir A. Janulevičiutės švel
nus balso skambėsis pataisė vi
są koncertą.

Programoj buvo pažymėta, 
kad kalbės V. Andrulis. Vieto
je V- Andrulio kalbėjo M. Ba
cevičius tas nesąmonių užsuk
tas gramafonas. Jojo kalba bu
vo pašvęsta gyrimui savo kro- 
melio ir niekinimui kitų žmo
nių, kurie nėra bolševikai.

M. Bacevičius kandžiojo ir 
“Naujienas”, kad “Naujienos” 
įvedė bedarbių skyrių. Sulig 
bolševikų supratimo, šiandien 
bedarbiams pagelbėti badaujant 
yra didelis prasižengimas prieš 
komunizmą!

Bolševikų supratimu, reikia 
bedarbius padaryti gerais de
monstrantais, kad alkani gat
vėmis maršuotų, o jeigu teiki 
jie»is pagalbą, duodamas kam
barį, maisto, drabužių ar dar
bo, tai esi darbininkų prie
šas!

Tokias nesąmones per pusę 
valandos pliurpė žmogus, ku
ris šiandien dedasi vargšų ge- 
radėju, o 1924 m. kaip West 
Pullman karšapės streikavo, tai

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Itaiaai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINĮ RADIO

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

3040 W. 62nd Street

Sutaupinkit $2,000.00 
• 5 kambarių bungalow: 3 metų se 

furnasų šildomas; 2 karų gara 
šoninis įvažiavimas; gatvė ištaisyta 

morgičiaus $2,000. Kaina nu

Prieš dvi savaites 
šaudytas vienas iš 
kalibro” valkatų, 
John Guyda;' vakar 
sušaudyti du mažesni gengste- 
riai Wil. Sierza ir Frank Smur- 
lo, abudu Marshfield avė. smu
klėj. Rasta daug alaus. Spėja
ma, kad į išblaškytų gengių 
vietą pradeda kailis nauja gon
ge ir skinasi kelią.

226 kp. susi- 
lapkričio 4 d., 
House, 2150 

nariai prašomi
— Valdyba.

PARDAVIMUI grosernė su ar b< 
namo. Pigiai. 4439 So. Lincoln St 
Virginia 1975.

Jau apskaičiuota, kad 
dien, lapkričio 4 d. balsavimuo
se dalyvaus apie 2,150,000 pi
liečių visoje Illinois valstijoje. 
Tai bus didžiausia balsuotojų 
norma, kada nors buvusi.

bile spalvos ma
terijos, bet gražiausia atrodys iš tamsaus aksomo apsiūta su sidabru. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38, 40 colių per krutinę.

2723 .
ir patogus jeigu pasiusite iš sunkesnes materijos arba aksomo 
2, 4, 6 metų mergaitėm.

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

-Naujienų S pulkas 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 
$400.00.

Mokant
$1000.00.

Klesa C
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.

Ką balsuotojai 
dien turi žinoti

Specialistas lydyme cbronllkų Ir aanju H- 
8. Jei kiti negaiš j o jumis ligydytl, atsllan- 

Ut pas mane. Mano pilnas iiegcamlaarl- 
maa atidengė juau tikra Ugą ir lel ai apal- Imsiu jui iryciyti. ■vellc«tA jums eucryB. su
kit pas tikrą opedallatą, kuria Beklaua juau 
kur Ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po ralutlao iiewamlaavlmo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
2D W. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
olėtų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedi

dini nuo m rvto iki 1 po pietų

Bacevičiui savo nudėvėtą 
“katarinką” išbaigus, dar padai
navo 
istas 

negu bolševikų žvaigždė Dau 
deris 
dėjo šokti, su daug 
publika kaip pereiTais

Paskiau bolševikai pra- 
mažesne 
konccr-

18, 20? taipgi 36 
Mažai mergaitei gražus rūbelis, su kelnaitėm. Žiemai bus šiltas

Sukirptos mieros

Vakar jau atvyko į darbą 
p. Rypkevičia “Naujienų” knyg- 
vedis ir Laivakorčių Agentūros 
vedėjas, ir pradėjo dirbti. At
rodo visai pagijęs. Mr? Lalis 
jau pradėjo dirbti nuo trečia
dienio.* Stiprus vyrai ilgai ne
serga.

skolinam nuo $50 Iki $300 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neiimokCtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

Lapkr. 2 d. Lietuvių 
rijoj įvyko “Vilnies” 
tas. Programas sudarė 
nų ir prakalbos.

Publikos suėjo pilna 
nė, bet vis mažiau kaip į 
j ienų” ar A. Vanagaičio kon
certus, kur žmonės netelpa į 
svetainę.

Kanklių Choras pradėjo kon
certą sudainuodamas interna
cionalą. Antrą iš eilės dainavo 
“Kalviai”. Kaip Kalviai taip in
ternacionalas dainuojant matė
si chore trukumų kaip pas ku
riuos dainorius.

P. Daudoris dainavo pasiren
kant. Norint' musų bolševikai 
P. Daudorį kelia į padanges, 
kad yra geras ar net geriau
sias dainorius iš lietuvių, bet 
P. Daudoriui daug dar reiks 
lavintis dainuoti iki jisai ga- 
lėsx taip dainuoti kaip musų 
lietuviai geri /dainoriai dainuo-

Mme E. Roman R.N
Fizinė Therapija

Mokslinis masažas
ir Medikuotos Maudynės

kultūros liesinantis mankštinimasis,
162 N. State St

Tel. Central 0729

v ’ 1 2773 1
2718 — Naujos mados svečiuosiu eiti suknelė, 

aksomo arba tamsaus šilko, su balto'šilko kalniertum 
18, 20, taipgi 36

2726

numo 
žas 
pirmo 
mažinta nuo $7,500 iki $6.500.

Taipgi 6 kambarių rezidencija; 2 ka
rų garažas; 60 pėdų lotas; išmokėtas. 
Kaina sumažinta nuo $5,500 ik 
$4,500. Tik $1,000 cash, arba mai
nysiu abu namu ant 2 ar 3 flatų. turin
čių vieną morgičių.

THE REALTY SALES CO.
. 1613 W. 87th Street

Cedarcrest 3900

Piliečių Brolybės Kliubo 
susirinkimas įvyks lapkričio 

vak., Mark White Squarc 
ant 29 ir S. Halsted St. 
visi laiku atsilankyti ir 
atsiveskite.
A. 7.alagenas, prot. rašt.

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

Helo Wanted—Male-Female
.,,.._________________________

MERGINOS ir jauni vaikinai, išmo
kite telegrafuoti. Vienas iš geriausių šian
die amatų. Gera mokestis kvalifikuotam 
darbininkui. Kreipkitės dabar. Mr. Benson 
155 N. Clark St., Room 620.

Shampoo
Palieka justi plaukus 
blizgančius, sveikua ir 
ne perdaug sausus. Pas 
JuSų pardavSją. arba 
prlsiųsklte 60c už pilno 
didumo bonką.—Plnoud. 
Dept. M.. 220 E. 21 St., 
Now York. (Sempello 
bonkutč dykai).

Business Service 
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam Ir 
t Dekoruojant

3147 S. Halsted St.
Victory 7261. Rea. Heralock 1292

Business Service 
/^Biznio

Boulevard 652(1 Re* 4401

Help Wanted—Female '
Darbininkių Reikia_______

REIKALINGA mergina veiterka res
torane. 5821 Roosevelt Road. Telefonas 
Cicero 45 5 7.

Real Estate For Sale
___ Namai-žeme Pardavimui_____ 

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 0 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 04 55


