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72 Socialdemokratai Išrinkti 
i Austrijos Parlamenta

Fašistų heimwehras, kuris labai smarkavo 
prieš rinkimus, gavo vos 8 vietas - Kle
rikalai prarado 6 atstovus

VIENA, Austrija, lapkr. 10.
Vakar įvykusių Austrijoje 

rinkimų i parlamentą rezulta
tai, kaip šiandie tapo paskelb
ta, yra toki:

Socialdemokratų išrinkta 72; 
pirjniau buvo 71.

Krikščionys-socialai (klerika
lai) gavo 66 vietas; pirmiau 
turėjo 73; vadinas, 6 vietas 
prarado.

Centro koalicija, kuriai va
dovauja buvęs kanclerius Scho- 
ber, gavo 19 vietų.

Fašistų heimvvehras — 8 vie
tas; pirmiau neturėjo nė vie
nos. •

Einant parlamentine proce

dūra, respublikos prezidentas^ 
Miklas turės pakviesti social
demokratų vadą D-rą Karlą 
Seitzą, Vienos burmistrą, ir pra
šyti, kad jis, kaip didžiausios 
partijos atstovas, sudarytų nau
ją vyriausybę. Bet kadangi so
cialdemokratai neturi absoliu
čios daugumos ir be kitų par
tijų pagalbos negalės sudaryti 
kabinetą, jie veikiausia visai 
atsisakys dalyvauti valdžioj ben
drai su • buržuazinėmis partijo
mis.

Greičiausia tad nauja vyriau
sybė bus klerikalų sudaryta, tik 
ne su dabartiniu kancleriu Vau- 
g-oinu ir ne su pralotu Seipe- 
liu prieky. •

Chicagos bedarbių 50 rusų angliakasių 
registravimas dar atsisakė priimti Le- 

pratęstas nino ordeną

[Atlantic and Pacific Photo!

Kurie bedarbių neįsiregistravo 
praeitą šeštadienį, dar gali 
registruotis mokyklose

Illinois gubernatoriaus Em- 
mersono paskirta nedarbo ko
misija vakar pranešė, kad be
darbių registravimas Chicagoje 
tęsis dar iki ateinančio penk
tadienio.

Tie bedarbių, kurie nejsire- 
gistravo praeitą sekmadienį, ga
li dar nueiti į savo apielinkės 
viešąją mokyklą ir įsiregistruo
ti. Bedarbiai bus registruoja
mi trečiadienį, ketvirtadieni ir 
penktadienį.

Registravimas pratęsta dėl 
to, kad pasirodė, jogei dauge
lis bedarbių šeštadienį neatvy
ko registruotis, šimtai jų buvo 
atvykę į mokyklas įsiregistruo
ti pirmadienį.

Vokiečių orlaivis Do-X 
atliekė į Angliją

CALSHOT, Anglija, lapkr. 
10. — Milžiniškas vokiečių Dar- 
nier aeroplanas DO-X, kuris 
skrenda į Jungtines Valstybes, 
iš Amsterdamo šiandie kaip 
3:37 popiet atlėkė į Calshoto 
aerodromą. Iš čia oro milžinas 
išlėks i Havrą, Franci joje, o iš 
ten j Lisaboną, Portugalijoj.

Jaunas lakūnas žuvo
VVHEELING, W. Va., lapkr. 

10. — Jo aeroplanui nukritus 
kalnuose, šešias mylias į žie
mius nuo čia, užsimušė jaunas 
lakūnas Alfredas Hundt, 18 m. 
amžiaus.

KORRSi
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Iš dalies debesiuota; šalčiau 
į pavakarį; lengvi ir vidutiniai 
mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 44° ir 60° F.

Šiandie saulė teka 6:33, h lei
džiasi '4:35. Mėnuo teka 8:35 
vakaro.

LONDONAS, lapkr. 10. — 
Gautais pranešimais iš Mask
vos, penkiasdešimt Donbaso an
gliakasių, kuriuos sovietai no
rėjo apteikti Lenino ordenais. 
nuo tos garbės atsisakė.

laišku darbo komisarijatui 
jie pareiškė, kad, girdi, Leni
no ordenais ant krutinės neuž- 
kimši tuščių pilvų rusų anglia
kasių, kasdien mirštančių iš su- 
vargimo kasyklose. Esamose są
lygose tas ordenas, tai — įžei
dimas rusų darbininkų, auko
jančių savo gyvastis dėl “pia- 
tilietkos,” tuo tarpu kai sovie
tų valdžia grūdus gabena į už
sienius, atimdama iš žmonių pa
skutini duonos kąsnį.

23 formosiečių suki
lėlių pasikorė me

džiuose
---- -4------

TOKIO, Japonija, lapkr. 10. 
— Japonų žinių agentūra pra
neša iš Taihoku, Formosos sa
los sostinės, kad netoli nuo 
Mahebo kaimo buvo rasti me
džiuose kabą dvidešimt trys 
formosiečių, jų tarpe dviejų jų 
vadų, kūnai.

Mahebo kaimas buvo nese
niai sunaikintas japonų karei
vių, vedančių kampaniją prieš 
puslaukinių formosiečių sukili
mą.

Pranešimas sako, kad esą ma
noma, jogei formosiečiai patys 
pasikorę.

Bankininkas nužudė 
žmoną ir pats nu

sišovė
NEW ATHENS, III., lapkr. 

10. — Ferdinand Fries, vietos 
State Bank of New Athens ka- 
sierius, nužudė čia savo žmo
ną, paskui pats nusišovė. •

Friesų duktė sako, kad tarp, 
tėvų nuolatos buvę kivirčų.

Du ispanų juros laku-
• nai užsimušė

BARCELONA, lapkr. 10. — 
Du Ispanų laivyno lakūnai, Įeit. 
Emilio Hermosin ir jo mecha
nikas užsimušė, jų hidroplanui 
pratimų metų nukritus žemėn 
netoli nuo Barcelonos.

New Yorko valstijos gubernatorius Franklin D. Roosevelt, de
mokratas, kuris dabar tapo išrinktas antram terminui. Jis ga
vo apie 750,000 balsų daugiau už savo oponentą, republikonų 
kandidatą Charlesą Tuttle. Kalbama, kad demokratai veikiau
sia statys Rooseveltą savo kandidatu i J. V. prezidentus atei-
nančiais 1932 m. rinkimais.

Kinų vadai planuoja Nugina girdus apie
ekonominį nualinto 
krašto atsteigima
ŠANCHAJUS, Kinai, lapkr. 

10. — Nankine, centralinės Ki
nų valdžios sostinėje, ką tik 
pasibaigė trijų šimtų kinų pra
moninkų, pirklių, finansininkų 
ir vyriausybės atstovų konfe
rencija, kurioj buvo svarstomi 
finansiniai ir ekonominiai kra
što reikalai.

Konferencija nutarė stengtis 
pastatyti kraštą biznio pama
tais taip, kad jis greičiau galė
tų atsigriebti nuo pragaištingo 
pilietinio karo pasėkų.

Šiandie 12-os metų 
karo paliaubų su

kaktuvės
Šiandie visose Jungtinėse Val

stybėse minimos dvylikos me
tų pasaulinio karo paliaubų su
kaktuvės.

Aeroplanas nukrito 
žemėn; 3 asmenys 

užsimušė
■ 1 •* I

STAUNTON^Va., lapkr. 10. 
— Keturias mylias į žiemius 
nuo Stauntono vakar* nukrito 
aeroplanas, ir trys asmenys už
simušė, o ketvirtas skaudžiai 
susižalojo.

žuvusieji yra: Jairus Collinę, 
pilotas; Samuel A. Drive ir G. 
P. Bosserman, pasažieriai. Su
žeistas Paul Rimel. Jis vargiai 
beišliks gyvas.

Didelis gaisras Liver- 
pooly; $2,500,000 žalos
LIVERPOOL, Anglija, lapkr. 

10. — šiandie čia siautė ant- 
krantėj didelis * gaisras, sunai
kinęs prekių sandėlius, keletą 
kitų trobesių ir British-Ameri- 
can Tobacco kompanijos įstai
gą. Nuostoliai siekia, kaip ap
skaičiuoja, 2į£ milijono dolerių.

skilimą MacDonaldo 
kabinete

LONDONAS, lapkr. 10. — 
Premjeras MacDonald šiandie 
formaliai nūgynė pranešimus 
apie neva skilimą darbiečių vy
riausybėje.

Pranešimai, būtent, skelbė, 
kad iždo kancleris Philip Snovv- 
den ir dar dvejetas ministerių 
pasitraukia ir kad į jų vietas 
busią paskirti kiti, tarp jų ir 
Oswald Mosley.

Daug žmonių žuvo per 
baisią audrą salose

PARYŽIUS, lapkričio 10. — 
Gauti čia pranešimai sako, kad 
per baisią audrą, siautusią Pau
lo Kondoro salose, ties Pran
cūzų Indo-Kinais, daug žmonių 
buvo užmušta. Kol kas iš na
mų griuvėsių išimta 100 kūnų.

Septyniolika žvejų žuvo juroj 
ties St. Jacąues iškišuliu, jų 
laivui paskendus.

Kinų karo aeroplanai 
užmušė 50 žmonių

PEIPINGAS, Kinai, lapkr. 10 
— Praneša, kad Nankino (cen
tralinės Kinų valdžios) karo 
aeroplanai bpmbardavo sukilė
lių laikomą Taijuanfu miestą, 
šausi provincijoje. Pasak pra
nešimų, daugiau kaip penkias
dešimt civilių buvo . numestų 
bombų užmušti.

Vienas užmuštas, 6 su
žeisti kolizijoje

GALESBURG, III., lapkr. 10. 
— Vieškely, netoli nuo Gales- 
burgo, praeitą naktį susidūrė 
du automobiliai. Ed. Sturgeon, 
25 metų, iš Altona, III., buvo 
užmuštas, o kiti šeši asmenys, 
jų tarpe viena moteriškė ir 
trys vaikai, pavojingai sužei
sti.

Amerikos korespon
dentas apie socialis
tų valdomą Vieną

Chicago Daily /News korespon
dentas nustebęs skirtumu 
tarp raudonos Maskvos ir 
‘‘raudonos” Austrų sostinės

Chicago Daily News kores
pondentas. Carroll Bender pra
nešime savo laikraščiui iš Vie
nos sako, kad žmonės, atvykę 
iš kitų kapitalistinių Europos 
kraštų-, arba iš Jungtinių Val
stybių, galį labai nustebėti, ra
dę Austrijos sostinę tokią “rau
doną”, nes Vieną valdo socia
listai. Bet kas atvykstąs į Vie
ną, pabuvojęs, kaip pats kores
pondentas, šešis mėnesius so
vietų Rusijoje, tas turįs dar la
biau nustebti, radęs socialisti
nės Vienos raudonumą visai 
nepanašų į bolševikų rojaus 
raudonumą. Girdi, iš karto žmo
gus nenori tikėti, kad Vienos 
krautuvių ir magazinų languose 
parodai išstatyti maisto pro
duktai, rūbai ir kitokios pre
kės yra tikri ir kad jų gali 
pirktis kiek norėdamas, be jo
kių Valdžios leidimų, be jokių 
savo profesinės sąjungos kortų.

Tiesa, sako korespondentas, 
socialistinė Vienos valdžia spau
džia biznierius ir turto žmones 
mokesčiais, bet už tai daug ge
ro daro neturtingųjų klasių 
žmonėms, darbininkams. Nors 
Austrija buvo labai karo su
varginta ir ligšiol dar negalė
jo atsigriebti; nors gyvenimas 
iš viso dar esąs sunkus, to ne
žiūrint dagi suvargintoj Vienoj 
šiandie, sako korespondentas, 
neberasi didelių purvinų landy
nių kvartalų, kokių gausiai yra 
Chicagoj, New Yorke, Philadel- 
phijoj ir kituose Amerikos mie
stuose. Menkai temokamas Vie
nos darbininkas, dagi bedarbis, 
metus išbuvęs be darbo, visa
dos gyvena geresniuose, namuo
se, ne kaip daugelis Chicagos 
darbininkų, gaunančių tris ar 
penkis kartus didesnę algą. 
Keturiasdešimt tūkstančių pro
letarų šeimų gyvena namuose, 
kokių Amerikos darbininkai la
bai jiems pavydėtų. Vienoje 
visos landynės, kuriose gyven
davo darbininkai, baigiamos 
naikinti, o jų vietoj pastatyti 
ir dar statomi gražus ir pato
gus darbininkams namai.

Visų klasių Vienos gyvento
jai naudojasi miesto užlaiko
momis plaukyklomis, turkiško
mis pirtimis ir violetinių spin
dulių kambariais — įstaigomis, 
kokias Jungtinėse Valstybėse 
turį įsitaisę tik turtingų žmo
nių klubai.

Gražiai yra aprūpinti senat
vės sulaukusieji beturčiai. 
Jiems yra įtaisytos tokios jau
kios prieglaudos, kokių, sako 
korespondentas, jis Amerikoje 
dar nematęs.

Vienos našlaičiai bent du mė- 
nešiu praleidžia puikiuose rū
muose, kuriuose kita kart gy
veno Habsburgų didkunigaikš- 
tis. Vaikais Viena rūpinas ir 
įvairiais kitaip budais.

Apiplėšė teatrą
WHITING, Ind., lapkr. 10.— 

Praeitą naktį du plėšikai puo
lė čia vieno teatro ofisą ir pa
spruko su $2,500 tos <1 ienos 
teafro pajamų.

Herriot susirgo
LYONAS, Franci ja, laipkr. 

10. — Rimtai susirgo Eduardas 
Herriot, buvęs Franci jos prem
jeras ir Lyono burmistras.

Bažnyčios grindys įlū
žo; daug sužeistų, vie

nas užmuštas
OVIEDO, Ispanija, lapkr. 10. 

— Celorio vienoj bažnyčioj pa
maldų metu įlūžo grindys ir 
maldininkai sukrito į rūsį. Vie
nas jų buvo užmuštas, o sep
tyniasdešimt trys kiti sužeisti, 
jų tarpe dvidešimt trys pavo
jingai.

Gazolino sprogimas už
mušė du žveju

BILOXI, Miss., lapkr. 10. — 
Mississippi upėj buvo užmušti 
du vielos žvejai, jų žvejojamoj 
valty sprogus kelioms skardi
nėms gazolino. Užmušti buvo 
Ed Adolphscn ir C. Hahn.

Stambus socialistų 
balsų padidėjimas

New Yorko valstijoj socialistų 
kandidatas į gubernatorius 
gavo 175,000 balsu

Kol-kas nėra žinių, kiek Chi
cagoj ir Illinois valstijoj socia
listai gavo balsų praeitais lap
kričio 4 dieną rinkimais, tačiau 
pranešimai iš kitų vietų rodo 
didelį socialistų balsų padau
gėjimą, palyginant su rinki
mais prieš dvejus metus,

New Yorko valstijoj, pavyz
džiui, socialistų kandidatas j gu
bernatorius, Louis Waldman, 
gavo — dar nepilnomis žinio
mis — apie 175,000 balsų, kuo
met prieš dvejus metus socia
listai buvo gavę 101,000. Pa
čiame New Yorko mieste Wald- 
man gavo 88,329 balsus.

Socialistų kandidatai į kon
gresą gavo dabar New Yorko 
mieste 127,480 balsų, kuomet 
prieš dvejus metus buvo gau
ta 66,844 baisai.

Californijoje seoialistų kan
didatas į gubernatorius, Upton 
Sinclair, gavo daugiau kaip 50,- 
000 balsų. Prieš dvejus metus 
socialistai čia buvo gavę 19,595 
balsus.

Connecticute socialistai šiais 
rinkimais gavo 4,500 su vir
šum balsų. Prieš dvejus metus 
buvo gauta 3,019-

Buffalo mieste socialistai ga
vo 4,504 balsus.

Pennsylvanijoje du socialis
tai išrinkti į valstijos legisla- 
turą. Wisconsine, kaip jau bu
vo pranešta, socialistai išrinko 
šešis naujus asemblymenus ir 
vieną senatorių, taip kad da
bar jie turės valstijos legisla- 
turoje devynis asemblymenus ir 
du senatorių. Be to, socialis
tas tapo išrinktas Milwaukee 
kauntės šerifu.

Komunistų “pasiseki
mai” rinkimuose

Komunistų organas Daily
Worker skelbia, kad New Yor
ke komunistų kandidatas į gu-
bernatorius, Wm. Z. Foster, ga
vęs 15,560 balsų; Philadelphi- 
joj komunistų kandidatas į se
natorius gavęs 1,545.

Kitose vietose, pasak to pa
ties Daily Workerio, kuris, ko
munistų papročiu, viską dešim
teriopai didina arba dešimte
riopai mažina, komunistai ga
vę balsų taip: Syracuse—200; 
New Bedforde—535; Trentone 
—293; McKeesporte—^80; 1 Mo- 
nessene—100; New Kensingto- 
ne ir Arnolde—100, Ambridge 
—103. [Pastarieji trys yra ma
ži Pennsylvanijos kasyklų mie
steliai.] Connecticute, sako 
Y>aily Worker, komunistų bal
sus “pavogė” buržuazines par
tijos.

LIETUVOS ŽINIOS

Lietuvos kaimuose ir 
miestuose

Pasidairius po Skapiš- 
kėnus ir Kupiškėnus

Panemunėlis
Spalių 1 d. saulei tekant iš

važiavau į Panemunėlio mieste
lį. Miesčiuką puošia muro baž
nyčia ir gana graži šventorius 
tvora. Netoli Skapiškio yra di
delis miškas Skapagiris kuria
me veisiasi vilkai. 1919 m. va
žiuojant per tą mišką pačiame 
vidury kelio prigirdžiau du ar
kliu. Dabar toje pačioje vieto
je nors armotas vežk. Kelias 
visur geras.

Miestelis nemažas, bet nei 
kiek nepakilęs kultūros atžvil
giu. Namai apirę, nešvarus, vi
sur purvas. Beveik visa pre
kyba žydų rankose. Išgirdęs pu- 
penant užėjau į pieninę kuri 
man padarė nekokį įspūdį. Na
mai mediniai suklupę visur 
šiukšlės ir purvas. Mačiau al
kanų išblyškusių, kurie slankio
jo apie krautuves.

Skapiškis
Skapiškis turi baltą muro baž

nyčią. Vidus bažnyčios yra iš
puoštas dailininkų paveikslais. 
Dar neteko niekur tiek daug 
matyti elgetų, kaip čia. Nors 
buvo paprasta diena, bet ties 
bažnyčia buvo apie porą desėtkų 
elgetų. Davatkos čia turi gerą 
duoną, nes jos yra “maldų va- 
doVės”. Už sūrį kryžiaus ke
lius apeina. Prie bažnyčios yra 
didelis baltas muro namas. Tai 
buvusios rusų kazarmės.

Vakare buvau Naivių kaime, 
kuris stovi ant Panevėžio ir 
Rokiškio rubežiaus. čia jau kal
bama Kupiškėnų tarme. Radau 
meldžiantis už mirusius, arba 
sakoma ekzekvijos ir tt. Po šių 
pamaldų buvo pietus. Įsismagi
nę maldininkai traukė “Line
lius sėjau” ir “Oi tu, tu straz
deli”. ‘Mat tos pačios akys ver
kia, tos pačios1 juokiasi.

Kupiškėnai
Kupiškėnai labai “uliauni” 

žmonės ir mėgsta pasipešti, net 
čia tokią dainelę girdėjau gie
dant: “Kupiškėnai puikus dai
nininkai, o per atlaidus geri 
razbaininkai”.

Baliui perkama tris pūdai 
cukraus išvaroma “cukrinę”. 
Alus esąs ir nesveika ir ne
skanu gerti. Mat, iš pusantro 
miežio grūdo, šešios ’ bačkos 
alaus “rudo”.

Keliai geri, visur matosi gra
žus vienkiemiai, — skindėliais 
ar skarda dengti.

Netoli Kupiškio yra pylimas 
“Mirabilis”. čia buvę apsikasę 
Lietuvos “dūšių ganytojai”, ku
rie kardu ir ugnimi lietuviams 
davė krikštą.

Kupiškis

Kupiškio miestelis taip pat 
yra žydų rankose. Visur matyt 
skurdas ir apsileidimas. Labiau
siai švaros trūksta. Bažnyčia 
puiki, didelė, telpa 5000 maldi
ninkų. Radau kunigą pamok
slą sakant, o geriau pasakius 
keikiant, tuos kurie skaito “pir
meiviškus” laikraščius. Išėjęs 
ant šventoriaus pamačiau pulką 
žmonių. Vidury stovėjo žmogus 
persijuosęs kryžmai stula, ant 
kurios buvo parašas' “Jėzaus 
Pasiuntinys, Kun. misionie
rius”. Jis kvietė žmones užtar
nauti dangų. Man pasakius 
kad, jei žmonės negriešytų, tai 
kunigai neturėtų duonos, “ku
nigas” pasakė “Sudiev tamsta”.

P. Kriukelis. [L.Ž.]
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Tarp Chicagos !
Lietuvių '

Kokių biznių dar
esama

Zokoiiinkų organas “Drau
gas” skelbia tokius dalykėlius:

“Po uždušinių pamaldų kun. 
J. Navickas, gausiais atlaidais 
apdėdamas, pašventino šventu* 
jų paveikslus, rožančius, kryže
lius ir medalikėHus.

“šias1 pamaldas (prie šv. 
Onos) taipgi atliko kun. Ji Na* 
viekas duodamas jų pabaigoje 
visiems šv. Onos relikvijas pa
gerbti.

“Po šv. Onos pamaldų baž
nyčioje draugijos nariai turėjo 
tuojau konferenciją, svetainėje, 
kur pirmiausiai atsišaukta prie 
šv. Onos, skaityta pastarosios 
konferencijos protokolas... ir j 
kapšelį, niekam nematant, su
dėjus narių laisvus mokesčius, 
konferencija baigta, malda.

“Dalyvaujantiems gedulingo
se pamaldose rytais ar vakarais 
Šv. Tėvo yra suteikti 7 metų ir 
7 gavėnų atlaidai. Kurio bus 
dalyvavę per ištisą, oktavą pa* 
maldose, šv, l'ėvas teikia vi
suotinuosius atlaidus. Juos ga
lima paaukoti už savo bran
giuosius mirusius*. Sąlygos: iš
pažintis, Komunijai ir 6 poteriai 
Šv. Tėvo intencija.

—Xs.

Keistučio spulkos 
vakaras

Pereitą trečiadienį Keistučio 
Skolinimo ir Budavojimo Dr-ja 
surengė vakarą Lietuvių Audi
torijos svetainėj. Vakaro tiks
las buvo dvejopas: plačiau su
pažindinti vietos lietuvius su 
spulkų darbuote ir pavarykti 
vajų naujų narių gavimui. 
Abudu tikslai buvo pilnai at
siekti. Svečių prisirinko pilna 
svetainė ir kalbėtojai tiksliai 
nušvetė jiems spulkų svarbą 
vietos bendruomenei. Klausyto
jai su atsidėjimu klausė kalbų 
ir širdingai kalbėtojams plojo. 
Be kalbų buvo ir muzikalia pro
gramas.

Gaila tik, kad rašančiam šį, 
neteko girdėti programo pra
džios, todėl programo įvertini
mas gal nevisai bus tikslus. 
Tečiau toji jo dalis, kuri buvo 
jo girdėta, padarė malonų įs
pūdį.

Vakaro vedėju buvo p. J. P. 
Ewaldas, linksmas, gyvas ir 
pilnas juokų ir gražių žodžių 
programo dalyviams.

Atvažiavo iš Lietuvos
Švedų Amerikos Linijos motorlaivių 

"KUNGSHOLM” lapkričio 3 d. su- 
gryžo lietuviai keleiviai, kurie birželio 
2 7 d. išplaukė tos pačios linijos motor
laivių "GRIPSHOLM” ekskursiją į Li«- 
tuvą grįžusiųjų tarpe yra šie:

Krunglevičienė Morta, j \Vaterbury, 
Conn.

Krunglevicius Jonas. į Waterbuiy»
Conn.

Krunglevičiutė Ona. į \Vaterbury,
Conn. .

Krunglevičiutė Marė. į Watcrbury,
Conn.

Jablonskis Julijonas į Philadelphia. 
Pa.

Pūkas Vincas j Brooklyn, N. Y.
Whitc Stanley į Chicago, III. 
Krupovienė Ona į Bronx. N. Y. 
Matukaitienc Ona į Baltimorc. Md. 
(Čekanauskas Leonardas į Kanadą. 
Goldblatienė Chava į Brooklyn. N. Y. 
Pasirement linijos mandagiu patarna

vimu Lietuvių keleivių skaičius kas kart 
vis didėja ir didėja Švedų Amerikos Li
nija keliauti. Tas parodo, kad lietu
viams patinka jų dideli greiti nauji ir 
moderniški laivai, kuriais ir Lietuvos 
paštas vežamas. Šį sykį atvyko į Jung
tines Valstijas Amerikos. Švedijos gra
fas ir grafienė Holke Bernadotte; atvyko 
pasivešėti Amerikoj. Grafienė Berna
dotte yra buvusi EstelHa Manville.

Rep. V. M.

Programo dalyviais buvo 
mažne visi “saviškiai” —Keis
tučio spulkos nariai ir visi jie 
gerai atliko savo dalis. Klausy
tojai buvo pilnai patenkinti ir 
kalbomis ir muzika.

Muzikos ir dainų dalį išpildė 
Keistučio spulkos narys ir dzū
kas p. K. Sabonis, kurio dzu- 
kiškumu turėjo progos pasigė
rėti vakaro vedėjas, nors pats 
ir ne dzūkas. P. Sabonis iš
pildė programą su savo šeima 
ir draugais. Išėjęs jis padai
navo dvi dainas, vieną lietuviš
kų, kitą rusišką—“Ei, uchnem”, 
kurią, jis sakė, buvo prašomas 
padainuoti. Akomponavo jam 
pianu jo dukrytė. Jis buvo 
iššauktas du. kartu. Po to p-lė 
Sabonaitė mikliai ir jausmim 
gai paskambino pianu du sun
kius šmotus, iš ko matėsi ge
tas išlavinimas pirštų ir talen
tingumas- Po jos padainavo 
duetą ponia Sabonienė ir p-lė 
Ančiutė.

Iš kalbėtojų, kurie teko ra
šančiam šį girdėti; svarbiausi 
buvo du, p. T. Janulis ir p. J; 
Zolpis. Pirmasis, pabrėždamas 
savo dzūkiškąją kilmę, kuri 
ankštai rišanti jį su garsiuoju 
senovės dzuku, didžiuoju Lie
tuvos kunigaikščiu, ir milijonu 
dolerių Keistučio spulkos ižde, 
kuris suteikiąs jam garbės būti 
tos spulkos nariu, savo papras
ta kasdienine kalba rimtai iš
aiškino klausytojams taupymo 
svarbą.

Antrasis savo ilgokoj kalboj 
pusiau teatrališkai, pusiau rim
tai, gražiai išdėstė klausimą, 
kode! rėkia visiems remti spul- 
kas ir būti jų nariais, būtent, 
viena, todėl, kad spulkos yra 
saugiausios vietos pinigams pa
sidėti; kita todėl, kad jos mo
ka didžiausį nuošimtį, būtent, 
aštuntą nuošimtį palūkanų ir 
trečią todėl, kad spulka yra 
vienintele vieta, kuri yra leng
vai ir pigiai prienama- papras
tiems mažaturčiams ir betur
čiams žmonėms.

Spulka yra saugi įstaiga pi
nigams laikyti todėl, kad ji iš
duoda savo paskolas tik ant ne
judinamo ir gerai apdrausto 
turto. Be to ji yra aštrioj val
džios priežiūroj. Kad spulka 
yra saugi įstaiga pinigams lai
kyti, tai parodo faktas, kad vi
soj Amerikoj nuo pat spulkų 
pradžios per šimtą metų nėra 
subankrutijusi dar nė viena 
spulka ir nė vienas doleris pa
dėtas spulkoje, dar nėra žuvęs 
dalininkui.

Spulka gali mokėti ir moka 
didesnius nuošimčius už padė
tus joje pinigus kaip bankas 
todėl, kad jos direktoriai pasi
tenkina mažesniu atlyginimu ir 
ji savo verslui nereikalauju tu
rėti brangių rūmų, ar daryti 
dideles išlaidas jo skelbimui. 
Ant galo ji moka didesnius 
nuošimčius todėl, kad joje pa
dėti pinigai niekuomet neturi 
progos stovėti dyki, nes tuo- 
jaus yra išduodami paskolomis 
ir vienval neša pelną savo da
lininkams/

Spulka yra prieinamiausią ir 
dažnai vienintele įstaiga maža- 

turčiams žmonėms todėl, kad 
bankai dažnai visai neduoda pa

l LAIVŲ VARDAI
Yra būtinai reikalingi gavimui pirmųjų ir antrųjų pilietybes popierių, kaipo ir 

PERMITŲ-LEIDIMŲ sugryžt /\merkon.
Laivų vardus gana greitai surandu iš žemiau paduotų metų: 

Iš Antverpen-New York 1906 iki 1915, 
Iš Bremęn-Baltimore 1901 iki 1915, 
Iš Bremen-Philadelphia 1901 iki 1915,
Iš Bremtn-New York nuo 1901,
Iš Glassgow-New York 1912 iki 1915,
Iš Hamburg-New York nuo 1901,
Iš Libavos-New York 1907 iki 1915, 
Iš Liverpool-Nevv York 1906 iki 1915. 
Iš Liverpool-Philadelphia 1907 iki 1915, 
Iš Rotterdam-New York 1906 iki 1915, 
Iš Southampton-New York 1906 iki 1905.

Reikalaukite aplikacijų ir pridekite 2 centu štampą, ir. adresuokite:

P: MIKOLAINIS
1N8—190 Sands St., Brooklyn, Nevv York.

&_________ L__ ‘ ~ - "b f?yr'T3T . . j

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

SS14.10 RoofM»T«lt Rd. 
artl St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

12th STREET
TU. Kedzie 8902

skolų tam tikruose miesto dis- 
triktuose dėl savo asmeniškų 
apskaitymų, turėdami tikslą 
numažinti jų žemės ir namų 
vertę.

Be to spulka yra parankesnė 
žmonėms įstaiga kaip bankas, 
nes spulkoj nėra nustatyta lai
ko padėtiems pinigams ištrauk
iu šiandien padėjai, o rytoj ga
li išimti, jei tavi reikalai prie to 
verčia.

Tai toks' buvo p. Zolpio kal
bos. turinys ir visi klausėsi jos 
atsidėję.—Vienas svečių.

GOLFAS
Golfo sezonas jau baigtas- 

Visi tautiniai čempionatai kul
tūringų tautų vienas po kito 
įvyko, kliubų, draugijų ir pri
vačių įstaigų turnamentai su
lošti, lietuvių čempionatai ir 
turnamentai taipgi baigti. Visi 
čempionai, čempionės ir kiti at
sižymėję golfo sporte jau pa
skelbti; Pereitą šeštadienį įvyko 
lietuvių golfininkų metinis 
bankietas. Tai paskutinis golfi
ninkų įvykis šio sezono.

Bankiete įteikiama trofijos 
čempionams' ir čempionei, o 
taipgi ir prizai atsižymėjusiems 
turnamentuose. Pereitais me
tais buvo įsteigta dvi gražios 
ir brangios trofijos tautiniams 
čempionatams ir šiemet viena 
jaunuoliams. Prie to Ą. K. Me
nas aukoja golfo vazą lietu
viams golfininkams kas metai.

Vyriausias čempionatas ir iš- 
lošėjai: Trofija Metropolitan 
State Banko p. Jonas B. Bron
za, prez. aukoja ir įteikia čem
pionui, — T. Yuknis šių- metų 
čempionas, R. Stanley 1929 m. 
čempionas, A. K. Menas per 4 
metus čempionas. Šitą sidabri
nę trofiją aukoju visiems lie
tuviams golfininkams ir įteikiu 
dabartiniam čempionui.

Golfas yra gražus sportas, 
km į. mėgsta visi sportininkai, 
todėl prisižadu remti lietuvius 
golfininkus visais atžvilgiais, 
— p-nas Bronza kalbėjo.

Kitiems prizus įteikia Dr. 
Karalius, ir prez. L. G. K. P. 
Yuknis, sekantis aplaiko prizą, 
C. Majauskas, klasės B išlošė- 
jas prizą, B. Kaminskas, kla
sės C išlošėjas prizą. Visi iš
tesėjai dėkoja už gražius pri
zus prižadėdami sekančiais me
tais išlošti su geresniais sko- 
rais. Svečiai palydi išlošėjų kal
bas gausiais aplodismentais. Ki
ti čempionai ir čempionė lau* 
kia savo eilės. Trofijos ir. pri
zai ant raudino stalo laukia, 
įteikimo ceremonijos.

Amatorių čempionatas ir iš* 
lošėjai: Trofija Justin Mackie 
wich, mortgage’ų bankininko,, 
aukavo ir pats įteikia. R. Stan-

Jeigu jus žudote savo 
svarumu ar spėkas

Praradimas svarumo ar spėkų. prastas 
apetitas. virSkinimo pakrikimai, inkstų ar 
pūslės idoKiiuas. bemiegės naktys, susilpnėja- 
sios nervų jėgos, pakrikę organai, nykstanti 
sveikata ir spėkos, greitai pasiduoda 
Nuga-Tone, kadangi jis iAvalo sistemą nuo 
silpninančių nuodų, gimdančių šias nesma
gias ligas ir Švelniai, pagelbingai stimuliuoja 
visus organus ir suteikia naudos jų veikimui 
ir jus vėl pajausite gyvumą ir gyvenimo 
džiuugsnią.

Nuga-Tone pagelbėjo milionams žmonių, 
kurie pusgyviai tęsė gyenimo dienas. Jie bu
vo silpni, susmukę — nusilpnėję. Nuga-Tbne 
pagerino jų sveikatą, suteikė jiems didesnę 
spėka, dausrlau JOtroa. Uoiskito jam priro
dyti savo vorto Ju.ų dalyko.

Jus Kalite Krauti Nuga-Tuno bllo kurioj 
aptiekoj. Jeigu aptieklninkus neturėtų jų, 
paprašykite jį užsakyti jų dėl jus iš savo 
džiaberio.

(Apirareiniirae) 

ley šių metų čemp.-, K, Savic
kus 1929 metų čemp. šitą si* 
dabrinę trofiją aukoju lietu
viams golfo mėgėjams. Aš ma
nau, kad jie vieną sykį me
tuose turėtų persitikrinti be 
golfo profesionalų. Man bus 
smagu matyti kas iš jų geriau
sias golfiniirkas. P-nas Macke
vičius kalbėjo, Dr. S. Biežis, 
“flight one” išlošėjas aplaiko 
gražų prizą.

Jaunuolių čempionatas ir iš- 
lošėjai: Trofiją Dan Piwaro- 
nas, duonkepyklos savininkas 
aukavo ir įteikė. R. Kulis, šių 
metų čemp. (Dr. Kulio sūnūs), 
J. Azukas 1929 m. čemp. ir šių 
melų sekantis aplaiko prizą< 
P-nas Piwaronas, įteikdamas 
trofiją čempionui, kalba. • Aš 
pats mėgstu golfą kaipo gra
žesnį sportą, todėl mano troš
kimas yra. matyti musų jau
nuolius pakilusius ne tik lietu
vių; bet ir tailptautinių golfo 
čempionatų viršūnėse, šita si
dabrinė trofija duos jiems in
spiracijos progresuoti golfinin
kų eilėse.

Moterų čempionatas ir jų iš- 
lošėjos: Trofija A. K. Menas, 
golfo instruktorius, aukavo ir 
.įteikė čempionei ir sekamai: 
Vera Olienė, šių metų čempio
nė; J. Mileriutė, sekanti. Tro- 
fijas įteikdamas kalba, štai ant 
šitų sidabrinių trofijų vardai 
liudija, kad aš įteikiu jas penk
tai čempinei ir sekamai. Gerai, 
kad musų moters mėgsta spor
tą ir neatsilieka nuo vyrų, L. 
Žilvičiutė, 1929 m. čempionė, iš
lošė konsuliaciją. H. Zalatorie
nė sekanti. P-nas J. Kazlaus
kas, aptiekos savininkas, auka* 
vo gražius prizus ’ išlošėjams. 
Jis moterų kohsuliacijos loši
mui aukavo prizus jau antras 

T

"PROGRESĄ
Sako

Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė

It’s toasted'
Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knltejimus—prieš kosulį

Sutikdama politikos faktų įrodymu publikai, Amerikos labako Kompanija pakvietė p. Lucius Boomer, asmeniškai liudyti ir pereiti pasižymėjusių 
asmenų raportus kurie liudijo BUČKY STRIKES pagarsėjusį Spraginimo Metodą, n Boomer pranešimas yra šidm puslapy.

• • ■ • . ' . (£, 1930 The American Tobacco Co., Mirs.

BOOMER
Hotel Waldorf-Astoria 

Corporation* 
The Savarins, Ine. 
Loob Sharry, Ihc.

Tha Sherry Netherl«ndf Gorpi, Praddantaa*

“Tą reįįįnįi kurį-mes realizuojame planuodami 
būdavojimą naują Waldorf—yra Naujas Gyve
nimo Budas, Žodžiu, mes planuojam, kad 
nauja Waldorf-Asloria liek reikilų šioj gady
ne j9 kiek sena Maldorf-Astoria reižkS savo 
gadynėj, įdomu pažymėt, kad jūsų išdirby st ė s 
metode^ naudodami Ullra Violetinius Spindu
lius i(Spraginime" LVCKY STRIKE tabakų, 
jus esat judinti tokiu pat progreso jausmu. 
Kaip IValdorf, jūs neesat patenkinti savo 
pasisekimo rekordu, bet pirmyn siekiat nau
jų prasisiekimų.”

Ž:-:<

metas ir prižadėjo sekantiems 
mettams.

Prezidento Trofijos-— Randi 
cap išlošė jai: Dr. A, Karalius 
aukojo ir įteikia trofiją. A. 
Kvederas, aplanke trofiją.. B. 
Nausėda, sekantį prizą. Lietu
vių Golfo Klltibo ištesėjai. Kliu- 
bo trofija ir ir prizus aplaikė: 
Dr. Naikelis čemp. ;antri metai 
—trofiją J; Kazlauskas, sekan- 
tiš—prizą. A. Kaulakis klasės 
B—prizą. Meno* Golfo Vazos iš
tekėjai. A. K. Menas aukavo 
ir įteikė: K. Savickas, čemp., 
aplaikė vazą, N. Počiulpa se
kantis^- prizą. D. Piwaronas 

Pašalino Reumatizmą j 
Mažiau Kaip savaitę 
Laiko, Sako Chicagietis

Kam kentėti nuo reumatizmo, neuri- 
tis, arthtitis ar kokių kitų skausmingų 
pakrikimų, kurie yra pasekmė pakri
kusio kraujo? Laimei, jus dabar galite 
leisti Gamtai išvalyti suleisėjusį kraują 
jūsų sistemoje ir atitaisyti jūsų suardy
tus nervus ir jūsų senąją sveikatą. Gy
dytojo recepte, kuris dabar yra parda
vinėjamas aptiekose po vardu VIZ, jus 
gaunate pagelbą pačios Gamtos gyduo
lės. Šis receptas nuo tokių pakrikimų 
buvo vartojamas per 50 metų Dr. A. 
G. Charnes jo privatinėje praktikoje 
kaip Europoje, taip ‘Amerikoje. VIZ 
yra mokslinis junginys ekstraktų geriau
sių gydomųjų žolių, žievių, šaknų ir 
lapų, kokios tik yra žinomos medika- 
lei profesijai. Jeigu jus norite žinoti ką 
VIZ gali padaryti, skaitykite ką Harry 
Hazen, 947 Cornelia St., Chicago, sa
ko: ‘‘Aš buvau paguldytas kelias savai
tes. kentėdamas baisius skausmus nuo 
reutpatiznąo. Kas tai rekomendavo, kad 
aš imčiau VIZ. po kuriuo vardu šis gar
sus medikalis išradimas Dr. Charnes da
bar parsidavfaėja aptiekose. Į mažius 
kaip savaitę laiko aš galėjau grįžti prie 
savo paprasto darbo ir jaučiuos kaip 
naujas žmogui”. Kaipo įrodymą jūsų 
dalyke, ką VIZ gali padaryti dėl jus, 
paprašykit savo aptiekininko $1.00 
bonkos. Imkite per 10 dienų kaip nu-

I rodyta ant bonkos ir jeigu jus nepasi
jausite geriau kiekvienu žvilgsniu, tik
tai sugrąžinkite bonką aptiekininkui ir 
gaukit savo pinigus atgal. Tai yra jūsų 
garantija nuo Hcrb Tonįc Corporation, ' 
savininkų VIZ, 179 N. Wells St., 
Chicago.

“Blind Bogey” išlošėjas aplaikė 
uždarytą prizą. Visi ištesėjai 
geriasi prizais; pratesėjai žada 
pasistengti sekančiais metais’.

Bankietas buvo gražus ir gy
vas. Vakarienė gardi, pagamin
ta ponios Laučienės. Midus 
taipgi skanus ir užtektinai vi
siems. Ant galo , A. K. Menas 
buvo pakviestas plačiau paaiš
kint iš lietuvių golfo istorijos. 
Aš nenoriu užimti jūsų sma
gaus laiko šį vakarą, bet šią

Žiemą išeis “Golfininkas”, lietu
vių golfo žurnalas, kuriame 
matysite visą golfo istoriją 
kaip lietuvių, taip ir kitų tau
tų. Dabar iki pasimatymo 
čempionų ir čempionių ban
kiete.—Menas.

< GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Jis sustiprina jėgas. Jis
- ..........“...........j. Jis su-

Neapleiskite ‘ 
įjz Persalimo!

Sustabdykite pirm negu įsi
galės — pirm negu pastos tik
rai pavojingu. Ątsikrattkytc 
peršalimo naudodami 1 AIIy

zjjp teiks jums neįkainuojamą pa- 
vr galbą.

PAIN-EXPELLERIU išsitrynimas paakstina kraujo čir

Netenka — Galios

. tvirtina visą jūsų sistemą. JUS esate ai J
PAltEXPELLER^

man nuo Persalimų, Kos Pečiuo^

L Reikalaukite artimiausioje Vaistinėje

PAIN

tV i si 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 v ir taip “SPRAGINIMAS” prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerkles erzinimus ir kosė
jimą.
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus!



Antradienis, lapkr. 11, 1930
•----- •------------------------------------- •-------- ■------- -----------------------

Pagalba Bedarbiams
KASDIEN NUO 9 IKI 11 VAL. RYTO

Bedarbių šelpimo Fondas
Pirmadienį buvo ............. .v........................   $34.15
A. J. P. aukavo ................................................... 10.00
K. Drusutis ................................................:.......... 1.00
Silvestras Rekštis .................................................. 2.00
Andrejus Musteikis ................................................ 1.00
Kaz. Būras .....................................   1.00
Mrs. B. Puzauskienė ............................................. 1.00
Benediktas Ėosickis ..........................\...............  1.00

Moterys Turi Išmok
ti Vartoti Magnesia

Moterims, kurias verčia vem
ti, arba turi taip vadinamą 
“rytmetinę ligą”, šis paprastas 
būdas yra tikra palaima. Dau
guma slaugių tai žino <ir žy
miausi specialistai jį pataria.

Prirengkit biskutį smulkiai 
sudaužyto ledo — apie vyno 
stikliuką. Užpilkit ant viršaus 
šaukštuką Phillips Milk of Mag
nesia. Gerkit pamaži iki viską 
išgersite, arba nesmagumas 
praeis. Labai retai bųna reika
linga pakartoti dožą, kad paša
linti nesmagumą viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą vemti.

Jo prieš-rugštinės ypatybes 
leidžia Phillips Milk of Magne
sia suteikti greitą pagelbą nuo 
aitrumo, surūgusių vidurių, ga- 
sų. Jo švelnus, bet veikmingas 
liuosuojantis veikimas užtikri
na reguliari vidurių veikimą. 
Vartojamas plovimui burnos,1 
jis neleidžia rakštims ėsti ir 
dantims puti laike nėštumo.

Su kiekviena Phillips Milk of 
Magnesia bonka yra pilni nu
rodymai plačiam jo vartojimui. 
Visos aptiekos turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrų, dak
tarų patariamų per virš 50 me
tų.

(Apgarsinimas)
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Ruptura Išgydoma
$20

Laike lapkričio menesio 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 
visą amžių. Šimtai liudijimų išgy
dytų. patenkintų pacientų randasi 
raši i nė j.

Vericose Gyslos 
Išgydomos $10

Pridedant dar $2 už kiekvieną 
treatmentą. Aš vartojau šį (čirški
mo gydymą nuolatos ir sėkmingai 
per dvyliką metų. Tai yra mano 
paties išradimas. Yra tikras sma
gumas matyti kaip tos negražios gy
slos išnyksta. Atdaros žaizdos, 
skausmai, sutinimas išnyksta kartu 
su gyslomis. Palieka kojos švarios 

z ir lygios kaip kūdikio.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

PASITARIMAS DYKAI

I)r. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 

CHICAGO. ILL.

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

iki 8:00 vai. vak.

Kalėdoms, Naujiems
■ Metams '

Pasveikinimus
sO 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.

Viso $51.15 a
Mike Urbaitis aukavo dra

bužių.
Juozapas Aleksas aukavo dra

bužių.
Elzbieta Vagentienė atvežė 

drabužių.
Elzbieta Vainsavičienė atvežė 

didelį glėbį drabužių ir čcve- 
rykų. /

Bronislava Musteikienė atve
žė didelį kiekį vyrų, moterų ir 
vaikų drabužių ir didelę dėžę 
maisto.

Barbora Pečeliūnienė dovano
jo daug drabužių vaikams.

John Stravinskas (avalynių 
krautuvė), turi daug padėvėtų 
avalynių neturtingiems bedar
biams, kurias suteiks reikalin
giems, turintiems korteles iš 
“Naujienų”.

Juozas Tumšis, turi valgyk
lą ir mielai sutiko sušelpti mai
stu vietoje, jei atsiranda būti
nai reikalingų/

A. Staniulienė priima mer
gaitę ant išlaikymo kol gaus 
darbą.

Mrs. Gilis atgabeno Įvairių 
drabužių.

Benediktas Rasickis atvežė 
apsčiai vyrams drabužių ir au
kavo dar $1.00.

B. Puzauskienė aukavo rūbų, 
taipgi $1.00.

Kazimieras Būras aukavo rū
bų ir dar $1.00.

Silvestras Rekštis pridavė 
vaikams drabužių ir aukavo 
dar $2.00. Mr. Rekštis yra bar
beno biznyje ir sako, kad sa
vieji savuosius gali ir turi pa
gelbėti, bet ir biznyje taip pat 
savieji turėtų savus paremti, 
nežiūrint partijų bei nuomonių 
skirtumo.^ •

Ar reikia pašelpti be
darbius ar nereikia?

(Tęsinys)
Lietuviai nori darbo, ne 

išmaldos
Atsišaukimai pradėjo diena 

iš dienos augti. Pasirodė tik
ra registracija, vis su liūdnes
nėmis žiniomis. Bet lietuviai 
ne išmaldininkai. Nors' didžiau
siame varge, tačiau veik ne 
vienas ir nė viena iš atėjusių 
pagalbos, nei išmaldos prašė, 
bet vienu balsu darbo jėškojo. 
Bile darbo, kad tik laikinai nuo 
bado apsigynus, kol 'tuo tarpu 
ko geresnio bus galima susiras
ti. Teko šalę drabužių rinki
mo ir dalinimo bei kitokios kad 
ir menkos pagalbos, skelbti dar
bų pajėškojimą. Atsirado žmo
nių, kurie maloniai aps'iėmė 
vieną kitą priimti išmaitint. 
Gerų širdžių žmonės pradėjo 
gabenti kas' per “Naujienas”, o

b
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kas ir stačiai nelaimingiems ką
atliekamo beturėdami: maisto, 
drabužių, anglių.

Chicagos lietuviai turi bene 
apie 70 Įvairiausių draugijų. 
Vienos jų po truputį užsiima 
labdaringu darbu, kitos daugu
moj ir šiuo laiku neišgirdo ne
laimėj atsiduriusių žmonių šąu- 
smo. “Naujienos” norėjo gel
bėti, bet jos gali tiek gelbėti, 
kiek visuomenė padeda. Jos ga
li tik patarpininkauti, ir tą 
darbą pasiėmė iš pasišventimo. *

žemes doros žmonių niekas 
neišvengė

Bet pasirodė, kad ir nekal
čiausias badaujančių ir šąlančių 
šelpimas musų lietuvių tarpe 
esąs “politika”. Tuojau pasi
pylė šmeižtų virtinė iš Bridge- 
porto “Vilnies” štabo. Ištraukę 
iš kur tai tikrą ar sufabrikuo
tą faktą, kad koks tai realeste- 
tininkas atleidęs savo alginę 
tarnaitę ir pasikvietęs bedarbę 
be algos. Tuojau tą gandą pa
gavo kunigų marijonų “Drau
gas”. Abieji bendru frontu, 
bolševikai ir kunigai, paplūdę 
atakomis, bet ne prieš tą real- 
estatininką, jei koks buvo, bet 
prieš “Naujienos” ir bendrai 
prieš jų pastangas iš principo.

Kiekviename gerame darbe 
galį ir atsitinka niekšų ir vi
sokioj nelaimėj pasitaiko žemos 
doros žmonių, kurie nori kito 
nelaime pasinaudoti. Pavyz
džiui tik, priminsime pačius 
bolševikus, kada pereitais me
tais Šiaurės Lietuvoj prasidė
jus badui ir Amerikos lietu
viams pradėjus rinkti aukas ir 
siųsti badaujantiems', bolševi
kai surinko virš $3,000 ir tuos 
pinigus sau pasilaikė.

Kaip miršta bedarbiai

Jei pas mus bolševikus ar 
kdnigus butų nors truputis pa
dorumo, jie turėjo paskelbti lo
kio' realestatininko pavardę ir 
paduoti jo darbą visuomenės 
teismui. Aišku, kad toks butų 
viešai kleimuotas .atatinkamu 
vardu. Bet jie yieni ir antri 
tą vieną faktą, kurio dar ne
paskelbė tikrumo, naudoja abel- 
nai pagalbos darfbui apjuodin
ti! Mes busime liberališkesni 
ir daleisime, kad tokių nedoru 
žmonių ne tik gali atsirasti, 
bet jų buvo, yra ir bus, ir gal
būt ne vienas, o tuzinai. Bet 
ar dėl nedorų žmonių, visi turi 
būti tokiais? Ar dėl vieno be-

GREIČIAUSIAS, LENGVIAU
SIAS BUDAS PAŠALINTI 

AITRUMĄ

Kada jus nepaisote tų pir
mųjų konstipacijos simptomų 

— prasto kvapo, padengto lie
žuvio, nerangumo, greitai nu
kenčia visa sistema. Jums 
skauda galvą, užeina kvaitu
liai, ėda aitrumas.

Lengva yra pataisyti užsi
kimšusių vidurių veikiihą! 
Paimkit Cascaret saldainių šį
vakar. Pamatykite kaip grei
tai — ir maloniai — viduriai 
lieka paakstinti. Ir visos rūg
stančios atmatos būna švelniai 
pašalintos iš sistemos. Regu- 
liaris ir pilnas vidurių veiki
mas lieką atsteigtas.

Cascarets yra padaryti iš 
tyros cascata, medžiagos, kuri 
kaip daktarai pripažysta, tik
rai sustiprina vidurių musku
lus. Visos aptiekos turi Cas
carets. 10c.

(Ansrarsinimas) 

BY WESTPHAL

gėdžio reikia visiems nuleisti 
rankas ir žiūrėti, kaip bedaliai 
badu ir šalčiu miršta? Skaito
te šeštadienio “Naujienose” ne
laimingos Aleliunienės šiemynos 
istorijų? Jei ta motina su sa
vo dukterimis butų šiuo tarpu 
nors be, algos turėjusios pra
gyvenimą, bukime tikri, poli- 
cistai atėję nebūtų radę tos 
tragedijos. O ar jus užtikrina
te, kad tai vienintelė tragedi
ja? Paskaitykite darbo ir pa
galbos jėškančių sąrašus “Nau
jienose”!... Kas geriau, bolševi
kai ir kunigai, ar pagalba, kad 
ir maža tuo tarpu, ar mirtis iš 
bado tamsiame, Šaltame už
kampy užmirštiems ir višų ap
leistiems? Atsakykite!

Kuo užsiima kunigai ir 
bolševikai

Bet jūsų atsakymas yra jū
sų darbuose ir jūsų pačių pa
sakymuose. “Draugas” tame 
pačiame numery, kuriame jis 
“Naujienas” pajuokia dėl pa
stangų nelaimingiems pagelbė
ti, savo vietinių žinių skyriuj 
deda toki atsišaukimą: “Šv. 
Kazimiero Akademijos' Rėmėjų 
1 skyrius rengia “bunco par- 
ty”. Rėmėjos tikisi sulaukti 
daug lošėjų... Taigi, nedėliai at
ėjus visi į rėmėjų “buncė”. 
Savo atsilankymu, /paremsime 

Pirkite Vynuoges 
Dabar, Pirm

Užsibaigs Sezonas
Dabar yra laikas nusipirkti sau sultin
gųjų vynuogių. Prigabenimas iš Cali- 
fornijos mažėja, praktiškai visos vynuo
gės jau yra išsiųstos ir yra kelyje. Se
zonas greitai eina prie užbaigos. Apsi- 

‘ rūpinkite vynuogėmis dabar, kol dar nė
ra perdaug vėlu. Matykit savo vaisių 

' pardavėja, arba pirkite tiesiai iš ledinių ,
karų vietos Geležinkelių yarduose.

Pilna Apsauga Užtikrinta
Californijos vynuogių apgintojai tapo 
užtikrinti Valdžios, kad nebus autori
zuoto Federalinio kliudimo kostume- 
riams, kurie nori nusipirkti vynuogių 
pasigaminimui vaisių sunkos išimtinam 
suvartojimui savo namuose.

VYNUOGIŲ SUNKA 
DEL NAMŲ YRA LEGAL® 

VALDŽIA
TAM NEKLIUDYS

California Grape Control 
Board, Ltd.

San Francisco, California
85% visos Californijos vynuogių produkcijos yra 
šiemet išparduodama agencijų. koouperuojančių su

' California Grape Control Board, Ltd.

šios Agencijos yra:

x CALIFORNIA FRUIT EXCHANGE
CALIFORNIA VINEYARDISTS ASSOCIATION

SAN JOAQUIN GROWER-SHIPPER ASSOCIATION

vienuolyną, nes sesutėms para
ma labai reikalinga”... Tai va, 
ką visa armija musų kunigų, 
zokoninkų, sesučių ir t.t. daro 
šiuo laiku! O reikia žinoti, kad 
didžioji dauguma tų nelaimin
gų bedarbų, kurių jau šimtai 
atsišaukė į “Naujienas”, yra 
parapijų nariai, mokėjo savo 
kunigams “dešimtines iš tikro 
ir iš pilno”, kol galėjo, bet da
bar nebegali, tai musų prabaš- 
čiams, kurie iš tų vargšų turi 
turtus ir išstaigas susikrovę, 
jie nebereikalingi; dabar “sesu
tes” reikia remti!

Bridžporto bolševikai šmeiž
tus prieš “Naujienas” kiekvie
nu kartu užbaigia tokiais žo
džiais: “Bedarbiai ir abelnai 
darbininkai prieš tai turime 
griežtai kovoti... Organizuoki- 
mes ir kovokime... Rengkime de
monstracijas’, protestus, pra
kalbas...” ir t.t. Ir rengia, bet 
tik tol, kol suėję tie patys be
daliai turi ko ant kolektų duo
ti. Kai darbininkų kišenes ga
lutinai išdžiuvo, jau ir bolše
vikų “demonstracijų, protestų, 
mas-mitingų” nebegirdėti.

Kas pirma—“klasių kova!’ ar 
bado šmėkla nuvyti?

Bet ką gelbės šiandien pro
testai, demonstracijos, prakal-

bos, kplektos, jei bedarbių tra
gedija yra čia pat, j akis ir 
dantis žiuri. Nebe laikas šunes 
lakinti, kai vilkas kieme. Ir į 
demonstraciją ar prakalbas ei
damas žmogus turi turėti ką 
nors užkąsti, be to turi nepa
miršti, kad jau žiema, rei
kia kas ir ant pečių užsivilkti, 
o be to reikia nors gatvekarhii 
už tikietą turėti ir žiūrėti, kad j 
grįžęs rastų kūdikius dar gy- j 
vus. Parūpinkite jiems tai, 
kas yra būtiniausia šiai dienai, 
tegul eina kur nori, kad ir i 
tas pačias “demonstracijas” ir 
bolševikiškas prakalbas. Vis 
tik šioks toks spektaklis, visgi 
šiokia tokia pramoga tamsią 
vargo dieną. “Naujienos” ne
klausia atėjusio pusnuogio, iš
alkusio bedarbio “partijos ti- 
kieto”. Tas ir su! dvasiškais tė
veliais, kurie šiltose klebonijo
se tyčiojasi iš mirštančų be

darbių ir tų, kurie norėtų jiems 
gelbėti. Ne “sesutėms” bunco 
partijas rengtumėte, o pirma 
pavalgydytumėte savo badau
jančius parapijonus ir prideng
tumėte tuos, kurie “ant bažny
čios” yra paskutinį centą ati
davę, tuomet galite sau ne tik 
“bunkus” rengti, bet ir sesutes 
remti kiek tinka. Bet kol ty
čiojatės iš tų, iš kurių patys 
kutote, taip bolševikai, taip 
dvasiški tėveliai, esate dar di
desni begėdžiai už tą neva real- 
estatininku, nes tas, jei toks 
buvo, tik vieną tarnaitę nu
skriaudė, o jus baidote visuo
menę, kad šimtams nelaimin
gųjų nedrįstų pagalbos rankos 
ištiesti!

(Bus daugiau)

AT®JO “Kultūros” No.
8. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai.
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MŪŠIŲ PALIAUBŲ DIENA

Šiandie prieš dvyliką metų pasiliovė mūšiai karo 
laukuose. Mūšių paliaubų (armistice) sutartis padarė 
galą baisiausiam karui, kokį pasaulis kada nors yra re
gėjęs visoje savo istorijoje.

Šiandie todėl Jungtinės Valstijos ir visi kraštai, 
kurie dalyvavo toje pasaulio skerdynėje, rengia pami
nėjimo iškilmes. Pagerbiama milionai žuvusių kareivių, 
primenama kentėjimai, kuriuos teko pakelti tautoms 
per didįjį karą, ir išreiškiama pasigėrėjimas “didvy
rių” pasiaukojimu savo'tėvynėms.

Per keletą pirmųjų metų karo ši mūšių paliauBų 
diena pažadindavo stiprią jausmų bangą žmonyse. Mi
nios godžiai klausydavosi patriotiSkų kalbų ir dėmėda
vusi patriotiškais paradais. Laikui bėgant tečiaus tie 
jausmai atšalo ir karo pabaigos minėjimo iškilmės nu
stojo žavėjusios žmones.

Kiekvienas, žinoma, ir šiandie laiko tą dieną lai
minga, kada keliolikos valstybių armijos padėjo gink
lus. Bet kartu su atsiminimu apie mūšių paliaubas žmo-

—- 66, liberaline centro koalicija — 19, fašistų “heim- 
wehr” — 8. Višo 165.

Šios skaitlinės rodo, kad socialdemokratai ne tik 
atlaikė savo poziciją parlamente, bet dar laimėjo vieną 
naują atstovą ir pasidarė stipriausia partija Austrijoje.

Iki šiol stipriausia partija Austrijoje buvo pralo
to Seipelio vadovaujami “krikščionys socialai”. Šiuo
se rinkimuose/jie prakišo 7 vietas ir nusmuko antron 
vieton. O fašistai, kurie kėlė Austrijoje tiek daug 
triukšmo ir apie kuriuos tiek daug rašė viso pasaulio 
spauda, tepravedė viso tik 8 atstovus — mažiau, kaip 
penktą nuošimtį visų parlamento atstovų.

Buržuazinių vidurio partijų blokas, sųsispietęs ap
link Vienos policijos viršininką Schober’į, vietoje 21 
atstovo dabar turės 19. Bet šitie 19 atstovų bus nusve- 
riančioji jėga parlamente, kadangi nė socialistai, nei 
klerikalai su fašistais neturi absoliučios daugumos. Iki 
visiškos daugumos socialdemokratams dar trūksta 11 
atstovų.

Fašizmas Austrijoje, pasirodo, yra menkas. Jisai 
buvo virtęs pavojum respublikai tiktai dėl to, kad su 
juo padarė sąjungą klerikalai. Praloto Seipelio partija 
ne tik teikė moralę paramą juodašimtiškiems “heim- 
wehro” (namų apsaugos) lyderiams, bet pasikvietė 
juos ir į valdžią, užleisdama jiems dvi atsakomingas 
vietas ministerių kabinete. Ėjo gandai, kad, jeigu fa
šistai rinkimų nelaimės, tai jie su valdžios pagelba da
rys ginkluotą perversmą.

Šis pavojus da* ir dabar nėra visai praėjęs. Bet 
kuomet rinkimai parodė, kad fašistai turi taip mažai 
pritarėjų (už juos balsavo vos 220,000 visam krašte), 
tai ir jėzuitas Seipelis vargiai drįs juos toliaus remti.
- Austrijos žmonės davė gerą “sprandinį” klerika
lams už jų begėdišką sėbravimą su fašistais. Ir reikia 
manyti, kad dabar ta respublika bus ilgam laikui ap
saugota nuo atžagareivių “pučo”.

Austrijos demokratiją apgynė socialistų išlavinti 
ir suorganizuoti darbininkai.

Karo paliaubos
♦Dvylikos metų sukaktuvės. — 
“Maži karai.” — Nusiginkla
vimo konferencijos.—30,000,- 
000 kareivių. —Europos mi- 
litarizmas.— Franci ja ir Ru
sija. —Vokietija. — Anglijos 

^ir Amerikos armijos. —Karo 
išlaidos. — Pasaulinio karo 
išlaidos. —Ekonomisto Pigou 
nuomonė.

nėms į galvas skverbiasi mintis, ar tas karas buvo rei
kalingas. Pagirtina yra, kad pavojaus valandoje žmo
nės nesigaili net savo galvas paguldyti už savo krašto 
reikalus, bet kokie buvo tie reikalai, už kuriuos milio- 
nams jaunų vyrų teko atiduoti savo gyvybę?

Oficialis Amerikos karo tikslas buvo “apginti pa
saulio demokratiją”. Bet visoje eilėje šalių, kurių de
mokratija buvo “apginta” (Italijoje, Ispanijoje, Jugo
slavijoje, Lenkijoje ir t. t.), šiandie sauvaliauja dikta- 
toriai. **

Buvo skelbiama, be to, kad tas karas padarysiąs 
galą visiems karams. Bet kas šiandie tiki, kad karų 
daugiaus nebebus? Tik jau ne valdžios, kurios laiko 
milžiniškas armijas ir skiria nesuskaitomas daugybes 
pinigų naujiems ginklams!

Bet žmonės tas valdžias renka, joms deda mokes
nius, eina į kariuomenę, mokinasi ginklus vartoti. Tai
gi ir patys žmonės dar toli-gražu nėra nusistatę, kad 
karai daugiaus nebesikartotų.

Mušiu paliaubų diena turėtų būt panaudota tam, 
kad tas žmonių protavimas butų pakeistas. Žmonių 
mintys turi būt atkreipiamos nuo karo prie taikos. Ne 
karo “didvyrių” garbinimu bus užtikrinta pasaulio tai
ka, bet karo pasmerkimu ir kova prieš tas sąlygas, ku
rios gimdo karus.

Ne tik suaugusiems, bet ypatingai mokyklų vai
kams ir jaunuomenei turi būt skiepijama ta idėja, kad 
ne ginklu, bet susitarimo keliu privalo būt sprendžiami 
ginčai tarpe tautų. Beveik visų pasaulio valdžių ši idė
ja tapo pripažinta, pasirašant Kelloggo-Briand’o amži
nos taikos paktą. Mušiu paliaubų diena yra kaip tik 
tinkama proga ją aiškinti ir populerizuoti.

Be to, šiandie labiau, negu kada nors, yra pravar
tu pabrėžti, kad darbo žmonių solidarumas yra tikriau
sia garantija prieš karus. Kapitalistai savo varžytinė
mis pasaulio rinkose sukiršina tautą prieš tautą; val
džios savo intrigomis ir avantiūromis nuolatos drums
čia tarptautinius santykius. Bet žmonėms, kurie gyve
na savo proto ir rankų darbu, rupi užvis labiausia, kad 
butų taika ir sutikimas pasaulyje, nes tik taikoje nor
maliai vystosi pramonės, iš kurių darbininkas maitina
si. Jeigu bent svarbiausiose šalyse sprendžiamas bal
sas priklausytų darbo žmonėms, tai karai išnyktų taip 
pat, kaip išnyko kanibalizmas ir kitokios barbariškų 
gadynių liekanos.

NUKRYPĖLIS AR 
RENEGATAS?

AUSTRIJOS FAŠISTAI IR KLERIKALAI SUMUŠTI

Viso pasaulio akyj buvo pereitą sekmadienį at
kreiptos į nedidelę Austrijos .respubliką. Tenai ėjo par
lamento rinkimai, kuriuose katalikiški klerikalai sąjun
goje su fašistais kovojo prieš socialdemokratus. Jei fa
šistams butų Austrijoje pasisekę panašiai, kaip kad ne
seniai įvykusiuose rinkimuose pasisekė Vokietijoje, tai 
Europos demokratija tikrai butų atsidūrusi keblioje 
padėtyje. ” .

Bet išėjo kitaip. Telegramos iš Vienos praneša ši
tokius rinkimų rezultatus: socialdemokratai gavo 72 
vietas parlamente, krikščioniškieji socialai (klerikalai)

šimto nuošimčių stalincai 
ėmė ne juokais vanoti oportu
nistus, baltuosius šovinistus ir 
nukrypėlius komunistų parti- 

joje.. Chicagoje Gasiunas vie- 
šai iškarše kailį Valoniui-St^az- 
dui, o dabar Bropklyno “Lais
vėje” vienas komisaras graibo
si apie antausius Pruseikai, ku
ris chicagiškės “ježednievnos” 
špaltose pagyrė Cliffsidės (N. 
J.) renegatus, išmestus iš par
tijos — Steponavičių ir k.

Apie “draugą” Pruseiką ra
šoma taip:

“Berods d. Pruseiką ir ki
ti ‘Vilnies’’’“ redaktoriai yra 
informuoti apie padėtį Cliff- 
sidėj. Jie žino, kad ten ne 
‘tūli žmonės’, o Komunistų 
Partija steigėsi tuos drau
gus atvesti nuo socialdemo- 
kratizmo prie komunizmo. 
Bet jie nesidavė ir atsidūrė 
už partijos sienų. Jie pada
rė didelę klaidą. Pasidarba
vimas vajuje dar nepataiso 
jų tos klaidos (smertelną 
grieką, mat, ne taip lengva 
atpirkti! — “N.” Red.).

“Dabar, vietoj nurodyt jų 
klaidas, ragint juos tuojaus 
grįžt partijon, drutint bol
ševikišką vadovybę Gliffsi- 
dėj, d. Pruseiką elgiasi at
bulai. Jis faktinai užgiria tų 
draugų klaidą ir drąsina 
juos ‘nepaisyt, ką kas šne
ka’. Juk nors tai netiesiogi
nis, bet neleistinas išėjimas 
prieš partijos discipliną, 
prieš partijos veikimą ir žy
gius Cliffsidej.” •
Aišku: “draugas” Pruseiką 

sunkiai nusidėjo. Dabar tik yra 
klausimas, ar jisai yra papras
tas “nukrypėlis”, kurį dar ga
limai atvesti į tiesų kelią — ar 
j falai jau yrą pasislėpęs po ko
munistiška maska renegatas?

Oi šluos stalincų šluota, 
šluosi

listų valdžia su Bavin’u prieša
kyje prarado daugumą. \ Už 
Darbo Partiją paduota 650,000 
balsų, o už buržuazines parti
jas — 520,000. Naujame par
lamente Darbo Partija turės 
54 atstovus (iki šiol buvo 40), 
nacionalistai — 23 (buvo 35), 
ir ūkininkų sąjunga 18 (buvo 
13).

Vadinasi, Darbo Partija lai
mėjo absoliifčįq. dąugumtj ir pil- 

ną valdžios kontrolę.
Laime Australijos darbiecių, 

kad tenai darbininkų judėjime 
neturi jokios Įtakos komunis
tai. Jei komunistai butų su
skaldę darbininkus, tai buržua
zija, žinoma, viešpatautų.

ŽIURKĖS BĖGA Iš SKĘS
TANČIO LAIVO

Paryžiaus “Populaire” prane
ša, kad iš sovietų tarnybos pa
bėgo dar 5 stambus valdinin
kai ir diplomatai, būtent: pre
kybos delegacijos Paryžiuje 
pirmininkas Popov, sovietų val
diško linų trusto pirmininkas 
Sazerkevič, sovietų pasiuntiny
bės teisių patarėjas prof. GTu- 
ber, ir ekonominio informacijų 
biuro direktorius Volski.

Tie penki sovietų tarnauto
jai buvo gavę įsakymą grįžti 
Maskvon, bet jie nutarė geriau 
pasilikti kapitalistiškoje, Fran
ci joje, negu važiuoti pas Stali
ną.

KAIP SOCIALISTŲ BALSAI 
PADIDĖJO NEW YORKE

DARBININKŲ PERGALĖ 
NAUJAME PIETŲ 

WALES’E

Australijos valstijoje. New 
South Wales socialistinė darbi
ninkų partija laimėjo didelę 
pergalę renkant naują parla
mentą. Buvusi iki šiol naciona

Penkiuose kongresiniuose dis- 
triktliose New York e socialis
tų partija turėjo lapkričio rin
kimuose savo kandidatus, už 
kuriuos buvo vedama smarki 
agitacija, ir rezultatai parodė, 
kad ta agitacija nenuėjo nie
kais. Čia paduosime skaičius 
balsų, kuriuos socialistai surin
ko tuose distriktuose pereitą 
lapkričio m. 4 d. ir prieš dve
jus metus:

6-am distrikte Norman Tho- 
mas gavo dabar 21,882 balsus 
(o 1928 m. tame distrikte bu
vo gauta 7,026);

8-am distrikte B. C. Vladeck 
gavo 23jo&6 b. (1928 m. — 
10,351 b.);

14-am distrikte Jacob Pan
keli gavo 6,726 b. (1928 m. — 
1,648 b.);

17-am distrikte Heywood 
Broun gavo 6,862 b. (1928 m. 
— 1,600 b.);

Prieš dvyliką metų visą pa
saulį aplėkė linksma žinia, kad 
įvyko karo paliaubos. Nutilo 
kanuolės ir pasiliovė bėgti upės 
žmonių kraujo. Su kokiu ne
paprastu entuziazmu, su kokiu 
džiaugsmu sutiko žmonės tą 
žinią! Ant galo, pasibaigė ka
ras, kuris’ turėjo padaryti ga- 
la visiems karams!

Praėjo dvylika metų. Ir ką 
mes šiandien matome?

Karo reikalams Europos vals
tybės skiria daugiau pinigų, 
negu kada nors istorijoj. “Ma
ži karai” siaučia visame pasau
lyj. Turkai su ginklais ran
kose malšina kurdus, angiai vis 
dar negali sutriuškinti indus’ų 
pasipriešinimų, japonai malšina 
sukilimų Formosoj, kinai turi 
nesusipratimų su bolševikais 
Mandžiurijojf italai negali nu
raminti Libijos gyventojų.

Kinijoj nepasiliauja tarpusa
vinis karas. Lotynų .Amerikoj 
nespėja pasibaigti viena revo
liucija, kaip prasideda kita. 
Apie trečdalis Europos atsidū
rė po diktatūros padu.

Atsirado daugybė pavojingų 
vietų, kur labai lengvai gali kil
ti karai. Nesusipratimai tarp 
Lenkijos ir Lietuvos tebėra ne
išlyginti, vokiečių santykiai su 
lenkais irgi negerėja, franeuzai 
du italais gana piktai tebesi- 
I '-.’f'ii ir skirta, vis clau&iaii ir- 
daugiau pinigų sustprinimui 
sienų,

Per tuos dvyliką metų įvy
ko bent kelios nusiginklavimo 
konferencijos. Kiekvienoj kon
ferencijoj buvo daug kalbama 
apie reikalingumą nusigink
luoti, buvo patiekiama visokių 
sumanymų. Bet tuo viskas’ ir 
užsibaigė.

Nęseniai prezidentas Hoovei 
pareiškė, kad pasaulis šiandien 
turi 30,000,000 kareivių, įskai
tant rezervus. Prieš pasaulinį 
karą . kareivių skaičius su re
zervais -siekė 20,000,000. Tai 
r?:-kia, kad kariuomenėj šian- 
d'ė n • tarnauja apie šeši milio- 
n; i vyrų. O jeigu butų reika- 
1: s, tai per trumpų laiką pa- 
s ulis galėtų sumoboliziuoti 
apie 28,000,000 buvusių karei- 
vitf.

Europai tenka 58 nuošimčiai 
visų pasaulio kareivių. Antrą 
vietą užima Azija, kur randasi 
33 nuošimčiai kareivių. Azijoj 
daugiausiai kareivių turi Kini
ja, kur per kelis paskutinius 
metus be paliovos eina tarpu
savinis karas. Naujasis 'Pa
saulis' po ginklu turi tik 7 nuo
šimčius pasaulio kareivių. Af
rikai tenka du nuošmčiai, o 
Australijai, Naujai Zelandijai 
ir kitoms šalims tik maža nuo-
šimčio dalis.

Jeigu imti domėn ir rezervus, 
tai dalykų padėtis militarišku 
atžvilgiu dar labiau pakitėja. 
Pasirodo, kad Europa turi 80 
nuošimčių organizuotos pasau
lio jėgos. Azija 13 nuošimčių,

23-am distrikte S. Orr gavo 
16,801 b. (1928 m. — 9,437 
b.).

Taigi čia matome, kad socia
listų kandidatų balsai padidėjo 
milžiniškai — dusyk, trissyk ir 
net keturis sykius!

Kandidatas Į gubernatorius 
Louis Waldman gavo New Yor- 
ko mieste 88,333 balsūs, kuo
met 1928 m. tenai už jį buvo 
paduota tik 48,546 b. Reiškia 
— padidėjimas beveik 100%.

Naujasis. Pasaulis 6, Afrika 
mažiau nei vieną nuošimtį ir 
Australija bei Naujoji Zelandi
ja apie dvi dešimtas dalis’ vieno 
nuošimčio.

Tie duomenys aiškiai rodo, 
jog miiltarizmas yra labiausiai 
įsivyravęs Europoj. Nesunku 
supranti kodėl taip yra. Euro
poj beveik visose valstybėse 
yra priverstinas kareiviavimas. 
Ačiū tam didelės kariuomenės 
išlaikymas ten palyginamai ne
brangiai kainuoja.

Reikia tiesą pasakyti, kad 
kaj kurios Europos valstybės 
sumažino savo armijas.,’fačiau 
tas sumažinimas palietė tik re- 
guliares armijas. Faktinai jos 
turi daugiau rezervų, negu 
prieš karą.

Vakaruose Franci ja, o rytuo
se Rusija dominuoja militariš- 
ką padėtį. Franci ja neva su
mažino savo armiją ketvirtada
liu. Šiandien ji turi 530,000 
kareivių. Bet už tai ji rezerve 
turi 5,400,000 vyrų, kurie per 
trumpą, laiką gali būti sumobi
lizuoti ir pastatyti į mūšio lau
ką.

Na, o kas dedasi Rusijoj? 
Bolševikai mėgsta girtis prieš 
pasaulį, kad tik jie vieni yra 
nuoširdus * taikos šalininkai. 
Girdi, mes ne tik kalbame apie 
nusiginklavimą, bet pravedame 
jį ir gyvenimam Šiandien so
vietų Rusijos armija yra du 
kartu mažesnė nei ji buvo caro 
laikais. Bolševikai viso turi 
562,000 kareivių.

Kas tiesa, tai ne melas. Bol
ševikai neprisimena tik apie 
savo rezervus, kurie ' sudaro 
apie šešis milionus vyrų. Tie 
šeši milionai yra tarnavę ka
riuomenėj ir bile dieną gali bū
ti pastatyti po ginklu. Tokioą 
militariškos mašinos caristine 
Rusija niekuomet nebuvo su- 
budavoj nsi.

Italijoje reguliare armija ta
po padidinta. Dabartiniu laiku 
ji susideda iš 333,000 kareivių. 
Mųssolini nuolat didina rezer
vus, kurie trumpoj ateityj pa
sieks 3,000,000.

Tik viena Vokietija yra nu
siginklavusi. Ir nusiginklavo ji 
ne iš savo liuoso noro, o dėl to, 
kad buvo priversta nusigink
luoti. Einant Versalis sutarti
mi Vokietijai leidžiama laikyti 
tik\ 100,000 kareivių. Sudaryti 
rezervus ji beveik negali.

Anglijos ir Amerikos profe
sionalės armijos yra visai ne
skaitlingos. Tose šalyse pri
verstinas kareiviavimas nėra 
praktikuojamas. Anglija dabar
tiniu laiku teturi 212,000 ka
reivių, o Amerika dar mažiau, 
— nes tik 137,000. Kaip vie
nos, taip ir kitos šalies rezer
vai siekia apie 300,000.

Jeigu Japonija butų arčiau 
Europos, tai, galima drąsiai
sakyti, kad militarišku atžvil-

tą. Bet kadangi dabartiniu lai
ku jai joks pavojus negresia, 
tai ji pasitenkina maža armija. 
Tačiau karo laiku ji be jokio 
sunkumo galėtų per trumpą 
Jaiką sumobilizuoti apie pus
trečio miliono kareivių.

Pažiūrėkime dabar, kiek pa
sauliui kainuoja išlaikymas tų 
armijų? Statistikos daviniai 
rodo, jog karo reikalams per 
metus pasaulis išleidžia apie 
keturis bilionus dolerių. Vadi
nasi, du kartu tiek, kiek buvo 
išleidžiama prieš pasaulinį ka
rą.

Reikia taip pat neužmiršti, 
jog praeityj karai buvo paly
ginamai pigus. Kada 1715 m. 
pasibaigė vienas “pasaulinis ka
ras” ir tapo padaryta Utrechto 
taikos’ sutartis, tai kariaujan
čių valstybių skolos pasiekė 
vieną bilioną /dolerių. Net Na
poleono karai, kurie įvyko šim
tui metų praslinkus, padidino 
skolas tik ant septynių bilionų • 
dolerių. Bet štai prabėgo kitas 
šimtmetis ir prasidėjo pasauli
nis karas. Prieš tą karą ka
riaujančių valstybių skolos sie
kė 44 bilionus dolerių. Kai pa
sibaigė karas, tai tos skolos pa
šoko iki 255 bilionų dolerių.

Štai kitas palyginimas, kurį 
priveda prof. Charles Hodges. 
Civilis karas apsiėjo Amerikai 
apie vieną miloną dolerių kas 
dieną. Tik kai prisiartino kri- 
zis, tai dienos išlaidos siekė 
tris milionus dolerių. O kas at
sitiko laike pasaulinio karo? 
Per dvejetą metų kas valandą 
Amerika karo reikalams išleido 
po vieną milioną dolerių.

Nėra jokio reikalo aiškinti, 
kad tas' beprotiškas turto aik- 
vojimas skaudžiai atsiliepė į 
ekonomišką žmonių būklę. Eko
nomistas Pigou sako, jog Ang
lijos karo išlaidos prieš šešio
likę metų buvo pusėtinai di
delės. Faktinai tos išlaidos su
darė tokią sumą, kurią visi 
Anglijos žmonės (tiek proto, 
tiek fiziško darbo darbininkai) 
galėjo uždirbti ]>er dvi savaiti.

laiku karo ISlaiflos 

dvigubai padidėjo, — Anglijos 
žmonėms tenka dirbti visą mė
nesį karo mašinerijos palaiky
mui. Kitose šalyse yra dar blo
giau.

Jeigu neišmintingas aikvoji- 
mas pinigų karo reikalams bu
tų panaikintas, tai žmonių gy
venimo ,standardas tuoj page
rėtų ant 10 nuošimčių. Tokią 
nuomonę reiškia Sir Josią h 
Stamp. O tame atvėjyj pra
nyktų ir* nedarbas, kuris jau 
per kelis metus kankina in
dustrines šalis.

Šiandien visas pasaulis vėl 
minės karo paliaubas. Praėjo 
jau dvylika metų, kai pirmą 
kartą pasklido ta linksma ži
nia. Šiandien I tas minėjimas 
nėra toks linksmas, koks jis 
buvo lapkričio 11 d. 1918 m., 
kada nutilb paskutinieji ka- 
nuolių garsai mūšių laukuose. 
Buvo tikėtasi, kad Įvyks taika. 
Tačiau taikos m^s vis’ dar ne
turime: mums prisieina ten*

giu ji užimtų itip svarbią vie- kintis paliaubomis... —K. A.

(Tęsinys)

Medardo vizitas pas Aureliją.— 
Ji vis dar nėra tikra, hr jis nė
ra tas pats baisus vienuolis, 

kurs nužudė jos brolį ir 
pamotę. •

Kunigaikštienė • buvo sugrį
žus. Nusiskubinau prie Aureli
jos. Ji priėmė mane maloni, pil
na jaunos mergaitės kuklumo; 
aš apkabinau ją ir ^uo momen
tu pats’ tikėjau, kad ji gali bū
ti. mano žmona. Aurelija buvo 
minkštesnė ir labiau pasiduo
danti, kaip šiaip kada. Jos akys 
buvo pilnos ašarų, ir tonas, 
kuriuo ji kalbėjo, buvo nuže
mintas prašymas, taip lyg nu
sikaltęs kūdikis, kada jame 
dingsta piktumas. —

Maniau apie savo apsilanky
mą kunigaikštienėj linksma* 
dvary, gyvai verčiau visa man 
papasakoti; prisiegaudamas 
prašiau Aurelijos pasakyti, kas 
tuomet ją taip išgąsdino. — Ji 
tylėjo, ji nuleido akis, tačiau 
kai mane patį apėmė mintis 
apie mano baisųjį gretiną, aš 
surikau: “Aurelija! dėl visų 
šventųjų kokią baisią būtybę 
tu pamatei užpakaly musų!” 
Ji pažiurėjo j mane labai nu
stebusi, vis labiau ir labiau 
styro jos žvilksnis, paskui ji 
pašoko, lyg norėdama pabėgti, 
tačiau pasiliko if ėmė-sniukš- 
čiodama verkti, rankomis akis 
užspaudusi: “No, ne, ne — jis 
nėra tas!” — švelniai paėmiau

• (Bus daugiau)
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Džiaugiasi rusišku 
džiaugsmu

valo susidomėti ir iš visų pa
jėgų jį paremti.”

Kiek kun. Bučys “kelia mu
sų tautos "vardų”, nesenai pa
sakė Berlyno baltųjų rusų laik
raštis “Rul”, aiškiai pasakyda
mas, kad- “otec” Bučys yra nors 
kilme ir lietuvis, bet visa dva
sia tikras rusas.

Marijonai, beabejp, gerai ži
no, kad dėl “unijotų” politikos

---- ................... ...... . - - - - -

Lietuva su Lenkija buvo pada
lintos. Jei Vytautas tų patį dar
bų darė, tai nekokių garbę jam 
broliai marijonai teikia.

Kad dėl Bučio darbų visa 
musų tauta “privalo susidomė
ti ir iš visų pajėgų ji paremti”, 
taip gali sakyti tik tie, kuriems 
ta tauta tiek tereikti! Inga.

Xs

STANISLOVAS U1NSKIS

Uinskio

Brolis

dalyvauti 
jam pas- 
atsisveiki-

pėtnyčioj. 
I vai. ry

Feen-ainint
Lasativas

Kunigas Bučys ir Vytautas 
vienadarbiai?

Musų marijonai broliai džiau
giasi savo “Drauge”, kad jų bu
vusį marijonų “generolų”, ku
nigų Bučį popiežius padarė ru
sų unijotų vyskupu (katalikiš
ku arkirieju).

“Draugas” taip rašo:
“Vyskupo Petro — Pranciš

kaus Bučio vardų dažnai ma
tome italų, anglų, prancūzų, vo
kiečių ir rusų spaudoje. Visur 
rašoma apie jo darbus ir apie 
tų svarbių misijų, kuri jam yra 
liopiežiaus uždėta, žodžiu — 
J. E. Vyskupo Bučio vardas 
šiandien tarptautiniai yra žino
mas.

Mes iš to galime tik džiaug
tis, nes Vyskupas Petras savo 
pasišventimu Bažnyčiai kelia ir 
musų tautos vardų. Jisai tęsia 
toliau ta darbų, kurį Vytautas 
prieš penkis šimtus metų buvo 
pradėjęs. Del to Vyskupo Bu
čio darbu visa musų tauta pri-

Al A

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 9 dieną, 7:00 valandą 
vakare, ‘19 30 m., sulaukęs 42 m.

I amžiaus. fgimęs Tauragės apskr., 
I Skaudvilės valse., Šiurpiškių kai

mo. Paliko dideliame nuliudi
me moterį Agotą, dvi dukteris — 
Adeline 1 1 m.. Genevieve 4T m., 

j’ brolį Joną ir gimines. Lietuvoj 
motiną Marijoną ir sesąrį Marijo
ną. Kūnas pašarvotas randasi 
3622 Lowc Avė.

Laidotuvės įvyks i 
i lapkričio 14 dieną. 9:30 
; te. iš namų bus nulydėtas 

tiškas kapines.

Visi a. a, Stanislovo 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
kutinį patarnavimą ir 
nimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris. Dukterys, 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. Mažeika, Tel. Yards 1138

ANTANAS RAUBA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 8 dieną, 3 valandą po 
pietų, 1930 m., sulaukęs 48 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Jurbar
ke.

Paliko dideliame nubudime gi- / 
minės ir pažystamus.

Mirė, netikėta mirtimi.
Kūnas pašarvotas randasi Ra- 

džiaus koplyčioje, 668 W. 18 St.
Laidotuvės įvyks lapkričio 12 

dieną, 1 vai. po pietų iš Ra- 
džiaus koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame,

Giminės ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius, Tel. Canal 6 174.

Laidotuvėms rūpinasi Petras 
Montvidas. 1800 S. Jcfferson St.

kurį jus 
kramtote kaip 

gumą.

KAZIMIERA PAVILKIENE 
po tėvais Lutinskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 10 dieną. 11 valandą 
ryte, 1 930 m., sulaukus 50 me
tų amžiaus, gimus Suvalkų rėd.,
Liubavo parap., Pinkiškių kai
me. Amerikoj išgyveno 20 me
tų. Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Jurgį, 3 sūnūs — Aleksan
drą, Jurgį ir Adolfą, brolį Joną, 
o Lietuvoj vieną seserį. Gyveno 
7508 S. Essex Avė. Kūnas pa
šarvotas randasi 4605 S. Hermi
tage Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, lap
kričio 13 dieną, 2 vai. po piet 
iš Eudeikio kaplyčios bus 
dėta į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kazimieros 
kienės giminės, draugai ir 
tami esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame,

Vyras, Sunai, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Lietuves Akušeres

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUSERKA 
3103 S. Halsted S 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pi< 

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avem

nuly pti

Pavil- 
pažįs- 

kviečiami

Phone 
Hemlock 9252

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.------------O------------

5

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment ir 
netic blankets 
tt. Moterim 
merginom ' pa 
mai dovanai.

Akiu Gydytojai

■ ■ 1 ................. ... ..............

Įvairus Gydytojai
GYDO

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 1 95

Lietuviai Gydytojai__
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STR1K0L
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.

j Telefonai 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. 
c
“ Ofiso Telefonas Vlrrinla 0038
f Bez. Tel. Ven Buren 6868

. DR. T. DUNDULIS 
1- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

- ną. Namų ofisas North Slde
3418 Franglin Blvd. 

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

TeL Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118
rJ Valandos: 6-—8 vakare
“ DR. A. L. YUSKA
I GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1900 So. Halsted St.
II Rezidencija:
’♦ 4193 Archer Avė.
>' Valandos: 2—4 po piet
‘s Phone Lafayette 0098
i , _ ,

° Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

*• 4712 South Ashland Avc.
Tel. Boulevard 7589

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

PRANEŠIMAS
s

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė j naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką

j, 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

t. 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 Ifi iki 12

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

: DR. W. F. KALISZ
t 1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
: - iš rusuos -

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
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 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Papcdėliais ir Keivergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote 
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State

1800 So. Ashland
Banko

Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel.

7 iki 10

Victory 6893 
Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 st Street

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

Advokatai

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris es 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaiginu 
aktų aptemimo, nervuotumo, skaudan 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nu 
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę 
toliregystę. Prirengia teisingai akiniu 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas d; 
romas su elektra, parodančia mažiausi; 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 ii 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vaL p 
pietų. x

Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Av< 

Phone Boulevard 7589

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 5 vai 
3241 S'. Halsted St. tel. Victory

7 iki 9 vakare
Subatos vak.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

•831 
vak. 
0562

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ

AGOTA SINKEVIČIENE 
po tėvais Moklinkite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 8 dieną. 5:05 valandą 
po piet. 1930 nu, gimus Viša
kio Rudos parap., Kardagų kai-

Amerikoj išgyveno 28 me- 
Paliko dideliame nuliudime

Valandos
Olis—Utar., Ketv. ir
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios ▼,

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

ANTANAS LAURINAITIS

Mirė lapkričio 10 dieną, 1930 
m., 1 1 vai. ryte. 40 metų am
žiaus. Kilo iš Raseinių apskr. ir 
parapijos. Ginčaičių kaimo. Ame
rikoj išgyveno 17 metų. Pali
ko dideliame nubudime moterį 
Kotriną. po tėvais Vitkauskytė, 
spnų Adolfą 1 1 metų, dukterį Sil
viją 6 metų, pusbrolį Pranciškų 
Laurinaitį ir gimines, o Lietuvoj 
motiną, brolius seseris ir gimines. 
Buvo narys Pliečių kli|ibo ir Sal
džiausios š. V. Jėzaus itf Keistu
čio dr-jų. Kūnas pašarvotas 
2059 W. 22 St.

Laidotuvės įvyks ketverge, lap
kričio 13 dieną, iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią. kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažystamus da
lyvauti šiose laidotuvėse,

Nuliūdę liekame.

Moteris. Sūnūs, Duktė, 
Pusbrolis ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja grabo
rius Lachavich. Roosevelt 2515.

Aptiekose

Nuliūdę liekame.

Seserys.

k

draugai.
atsilankykite į
bus lapkričio (

o Lietuvoj 
Kurias pašarvotas

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Motina ir

Visi 
minės 
kurios 
12 dieną. 8 vai. ryte į
parapijos bažnyčią ir 
micro kapines.

pažįstami ir gi- 
laidotuves. 

November) 
Šv. Jurgio 
Šv. Kazi-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio (November) 7 dieną. 
19 30 m., sulaukusi 19 metų am
žiaus. Paliko dideliam nuliudi
me motiną Barborą ir tris sese
ris — Oną. Katriną ir Prancišką. 
Motina po tėvais Baltrunaitė iš 
Ramygalos miesto. Panevėžio ap
skričio.

PRANCIČKAUS KUNČAUS

Nuliu^USI

Kunčų Šeimyna.

tM

12 d.. 7:45 vai. 
gimines ir pažįs- 
pamaldose.

o
J

musų sūnelis 
1929 m. po 

Šv. Jurgio pa- 
Šv. Kazimiero 
sulaukęs 14 
amžiaus. Pali- 

tėvelius,
Dabar pras-

Ilsėkis musų sūneli ir brolelį, 
tu pas mus nebesugrįši, mes pas 
tave ankščiau ar vėliau ateisime. 
Tavo atminčiai įvyks želaunos 
Mišios Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioj. lapkričio 
Kviečiame vuus 
tarnus dalyvauti

Mylim iausis 
lapkričio I 1 d., 
gedulingų pamaldų 
rapijos palaidotas 
kapinėse. Buvo 
metų ir 8 mėnesių
ko dideliame nubudime 
tris seseris ir brolį, 
linko vieni metai kaip musų musų 
mylimas sūnelį ir brolelį beširdi 
mirtis ištraukė iš musų tarpo. Ką 
tik pradėjo kaip kvietka žydėti. 
Ką tik pradėjo žiūrėti stiprus ir 
jaunas. bet mirtis žiauri nežiūri 
nieko.

Nėra kito skonio 
kaip mėtos

MARIJONA ALELIUNAITE

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius. Telefonas • Victory 
4088.

METŲ SUKAKTUVĖS

me. 
tus.

’ vyrą Joną. 3 dukteris — Marijo
ną, Veroniką ir Agotą, 3 sūnūs 
— Juozapą, Vincentą ir Antaną, 
3 seseris — Marijoną, Marcelę ir 
Agniešką ir gimines, 
brolį Antaną.
randasi 9229 Chauncey Avė*.

Laidotuvės įvyks seredoj, lap
kričio 12 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Juozapo parapijos baž
nyčią. South Chicago, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už vė- 

i lionės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Agotos Sinkevi
čienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai, 
Seserys ir Giminės.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted < St.

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

Phone Boulevard 4139 Jei abejoji apie savo akis, eik

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697 
3315 South Halsted St ■ — o   —

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

OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė 
kampo ir dabar ri 
dasi 4660 Gross A

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Undertaking Co
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis ' 
Graborius Chicagoj

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

iki

DR. A. J. karalių:
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakar 

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Tel.

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

kampas MicbigUn Avė.
Pullman 5950-—namų Pult 6377 

Miesto ofise pagal sutartį
127 N. Dearborn St.

Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St.
• Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Juzefą Jakutienė
po tėvutis Mockaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 9 d., 9:50 vai. 
vakare, 1930 m., sulaukus pusamžiaus; gimus Raseinių 
apskr., Viduklės parap., Tarvainių^ kaime. Amerikoj išgy
veno 17 metų. Paliko dideliame nuliūdime vyrų Martinų, 
sūnų Walter ir dukterį Stanislavų, 2 broliu 
Simonų, 3 pusbrolius, 
Lietuvoj dukterį Juzefų, 3 brolius — Feliksą, Juozapą ir 
Stanislovų, seserį Stanislavą ir gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi 2655 W. 68th St.

Laidotuvės įvyks ketverge, lapkričio 13 d., 8 vai. ryte 
iš namų Į Gimimo Panelės Švenčiausios parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už veliones sielą, 
o iš ten bus nulydėta i šv. Kazimiero kapines. Kartu bus 
perkėlimas iš duobes j lotą kūnų 2 sūnų ir brolio Moc
kaus.

Visi a. a. Juzefos Pakštienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Sūnūs, Duktė, Broliai, Pusbroliai, 

Pusseserė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, Tel. Yards 1138.

Joną ir 
pusseserę ir gimines Amerikoj, o

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203
Boulevard &A13 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

Phone Canal 6222

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

Va!.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryte 
Rezidencija 6640 So. Maplctvood Avė, 

Telefonas Republic 7868

WISSIG,
Pasauliniam* kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėio jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdic 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 yycst 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DK. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rcz, 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

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. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj'e 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Tekphone Randolph 6727 
ikarais 2151 W. 22nd SL nuo 6-9

Telcphone Rooseyelt 9090
imie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600.... ........... .

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
rel. Central 6390 Vai. 9—4 
iezidcncija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525 
-o.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel, Blvd. 3201

A. MONTVID, M. D.
579 Milvvaukee Avenne, Room 209
Kampas North Avė. ir Damen Avė.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Rcsidcnce Phone Ravcnswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
2700 Dcvon Avė., Rogcrs Park 3320

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

Nedėlioms sulig sutarties.

aul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas viduriniestyje 
Room 2414

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

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

JOSEPII J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800

Rcz. 6515 So. Ko< kwcll SL 
Tel. Republic 9723
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sinti “Naujienose”. Nepamirš
kite prieš balių atvykti pas B. 
Valantiną, 11116 So. Whipple 
st., Mt. Greenwood, užsiregis
truoti į bedarbių komitetą.

Bedarbių vakaras bus prieš 
Naujus Metus arba sekančią 
savaitę Adam Mažrimo salėj, 
3926 W. 111 Street.

Komitetas.

sirinkimas įvyksta tą pačią die
ną, lapkričio 15 d., bet šį kar
tą laikysime susirinkimą vienu 
valandą pirmiau, tai bus 6 vai. 
vakare, paprastoj svetainėj, o 
po susirinkimo eisime į Liet. 
Auditorium pasišokti lig soties 
prie geros muzikos. A. D.

Nepaprastasis SLA. 
Pildomosios Tarybos 

posėdis pasibaigė
Komisijos vienbalsiai nutarė iš 

tv.iltininkų išreikalauti netei
sėtai paskolintus $25,000

Vakar, pirmadienį, sugrįžo 
Chicagon iš SLA Pildomosios 
Tarybos ir Komisijų nepapra
stojo posėdžio, SLA Finansų 
Komisijos nariai Geo. Stungis 
ir Mačiukas. SLA Iždinin
kas, Adv. K. Gugis ir Finansų 
Komisijos pirmininkas, Adv. 
Olis dar pasiliko sustoję Pitts- 
burghe, Pa.

Nepaprastajame SLA. Pild. 
Tarybos ir Komisijų: Finansų, 
Skundų, Kontrolės, Specialės ir 
kt. nepaprastame posėdy, kurs 
Įvyko New Yorke, lapkričio 6, 
7 ir 8 dienas, buvo svarstytas 
Devenio-Užunario $25,000 pa
skolos ir tos paskolos davėjų 
klausimas. . J I

Komisijos po ilgo svarstymo!
I • iėmė vienbalsį nutarimą, ku
riuo apkaltino senosios Pildo
mosios Tarybos (ligi 1927 me
tu) narius, kurių yra dar 4 da
bartinėj Pildomo,joj Taryboj, 
būtent prezidentas Mr. Gegu
žis, sekretorė Miss Jurgcliutė, 
daktaras-kvotėjas Klimas ir Mr. 
Raginskas. Komisijos vienbal
siai nutarė, kad dabartinė Pil
domoji Taryba turi išreikalau
ti iš kaltininkų, kurie tą netei
singą paskolą yra išdavę Deve- 
niui-Užunariui, visus $25,000.

Smulkus to nepaprastojo po
sėdžio aprašymas tilps “Nau
jienose” vėliau.

Mt. Greenwood
SLA. rengia bedarbių naudai 

vakarą

SLA. 148 kuopos pirminin
kas rengia vakarą bedarbių nau
dai, kuriame bus renkamas be
darbių reikalams komitetas. 
Taip pat bus prakalbos, ku
rioms yra pakviesta keli kal
bėtojai. Po to bus šokiai. Tai 
bus musų lietuviams bedar
biams vakarėlis Naujiems Me
tams sulaukti.

Lietuviai atsiminkime, “My
lėk savo artimą kaip pats sa
ve”. Daug yra musų tautos 
darbo žmonių vargstančių šian
dien. Pagelbėdami jiems, galė
sime daugelį ištraukti iš nasrų 
šalčio ir bado.

Bedarbių komitetas prašo vi
sų geros širdies žmonių iš Mt. 
Greenwood apylinkės, kurie tu
rite nereikalingų drabužių, pra
šomi atgabenti arba pranešti 
per atvirutę.

Ačiū geros širdies žmonėms, 
pasižadėjusiems gausiomis do
vanomis paremti bedarbius. 
Kiek kas duos, ar pinigais, ar 
drabužiais, bus vardai pagar-

KAIP PAŠALINTI JŪSŲ KŪ
DIKIO ŠALTI

Kai kūdikis pagauna šaltį į 
galvą, jus galite palengvinti jo 
kvėpavimą įleisdami kelis lašus 
skysto albolene į nosis kelis kar
tus į dieną. Bet kad pilnai pa
šalinti šaltį, laikyk kūdikį šil
tai ir paliuosuok jo vidurius. 
Tam tikslui daktarai pataria 
Fletcher’s Castoria, kadangi ji 
yra grynai augalų ir nekenks
minga. Ji veikia tiek pat grei
tai, kaip ricinos aliejus, bet ne
gnaibo ir nesirgdina. Milionai 
motinų žino kaip lengvai Cas
toria nuramina verkiančius ir 
neramius kūdikius ir vaikus, ir 
juos užmigdo; kaip greitai ji 
pasalina paprastus negaliavi- 
mus, ksiip dieglius, gasus, kon- 
stipaciją, viduriavimą ir tt. Kad 
apsaugoti jus nuo imitacijų, 
Fletcher parašas yra ant kiek
vienos bonkutės tikros tasto- 
ria. , ..

(Anrareinimas)

Kun. Mockaus pra
kalbos

Lapkr. 9 d. Mildos svetainė
je kalbėjo Kun. M. X. Mockus. 
J jo prakalbas suėjo žmonių 
arti pilna Mildos svetainė. Sė
dynės buvo pilnos ir pasieniais 
stačių buvo eilės.

Kun. M. X. Mockus kalbėjo 
iš biblijos išėmęs ištraukas, te
moje: “Ar dievai yra doresn. 
už žmones?”, “Ar žmonės yra 
doresni už savo dievus?”

Per porą virš valandų žmo
nes Mockus gerai palinksmino 
savo faktiškais juokais apie bi
blijos nemoralumus.

Mockus aiškino, kad tokių 
dievų suvis nėra/ kaip kuni
gai yra daugeliui žmonių įkal
bėję. Reikia žinoti, kad žmo
nės ant viso pasaulio garbina 
daug skirtingų dievų. Net lie
tuviai ir žemaičiai 500 metų 
atgalios garbino skirtingus die
vus, o ne žydų dievą Jahovą.

Mockus sako, kad daugelis 
žmonių, mokslininkų pripažįsta 
dievą, bet ne tą dievą, iš ku
rio kunigija daro biznį.

žmonėms Mockaus kalba pa
tiko ir rankų pakėlimu žmo
nės pareiškė Mockui, kad jie 
yra užsiganėdinę jo kalba, taip 
pat rankų pakėlimu žmonės pa
rodė, kad jie nori ir ateityje, 
kad Kun. M. X, Mockus rengtų 
tokias prakalbas Mildos svetai
nėje ant Bridgeporto.

Įžanga buvo veltui, nes ran
dasi daug žmonių bedarbo, tai 
ir tie nori išgirsti dievo žodį.

Senas Petras.

Bridgeportas
Lietuvos Dukterų Draugijos 

veikimas

Pirmiausiai parengsime pui
kų šeimynišką balių, su išlai- 
mėjimu įvairių dovanų, suba- 
toj lapkričio 15 d., Lietuvių 
Auditorijoj, pradžia 7 vai. va
karo. Įžanga draugėms liuosa. 
Kaip girdėti, balius bus pirmos 
rųšies, nes yra paimti geriau
si muzikantai, kurie grieš viso
kius lietuviškus šokius, o prie 
to bus gardus namie gaminti 
sanvičiai, taip pat minkšti gė
rimai, gardus kvepianti ciga
rai, ir taip toliau. Viską to gau
sit pas dukteris, ir dar ligi ba
liaus bus priėmimas naujų na
rių veltui, nuo 18 metų lig 40. 
Taigi, gerbiamosios, pasinaudo
kite proga, ateikite ir prisira
šykite prie draugijos, niekuo
met nesigailėsite, nes draugija 
puikiai gyvuoja, kaip nariais 
taip ir finansais, ir jau per 
daugelį metų ši draugija yra 
žinoma, kaipo viena veikliau
sių draugijų Bridgeporto. Joj 
priklauso musų biznierių mote
rys, ir visos iš vien nuošird
žiai dirba draugystės labui. 
Taip pat ta draugija yra daug 
labdaringų darbų nuveikusi. 
Neminėsiu visų, tik du, pirmas, 
šią vasarą sumanė aplankyti 
Oak Forest esančius lietuvius 
senelius su pietais, taip ir pa
darė. Rugpiučio 3 d-, 1930 me
tų, buvo pagaminti gardus pie
tai musų seneliams lietuviams, 
be to liko apdovanoti pinigais, 
kiekvienas po 25c, po pakelį 
cigaretų ir po nosinę. Seneliai, 
matyti, buvo labai užsiganėdi
nę. Tai musų draugija buvo pir
mutinė tą darbą pravesti, ir 
dar yra daug sušelpusi netur- 
tingųį šeimynų, pinigiškai, ir 
taip toliau. Taigi matote nu
veiktus šios draugijos darbus, 
ar neverta paremti, atsilankant 
j minėtą vakarą lapkričio 15 
d. Liet. Auditorium? Aš tikiu, 
kad tamstos skaitlingai atsilan- 
kysit, o atsilankę nesigailėsit.

Taip pat, gerbiamos narės, 
nepamirškite, kad Draugijos su

North Sides jau
nuoliai

Bijūnėlio Choraš, kaip maty
ti, gražiai auga, gal greitu lai
ku ir pražydės. Mokytoja yra 
ponia Steponavičienė, chicagie- 
čiams gerai žinoma energinga 
dailės darbuotoja. Jau Bijūnė
lio Choras keletą dainelių su
dainuoja gana sutartinai, tad 
nebeužilgo mano pasirodyti su 
pastatymu operetės “Gėlių Dar
žas”. Ta operetė yra labai ge
rai pritaikyta jaunuoliams loš
ti.

Nors Bijūnėlio Choras turi 
gana daug jaunuolių, bet vis 
daugiau kviečiame jaunuolių 
lankytis pamokose, nes minėtai 
operetei reikia gana daug vai
kučių. Taigi dar reikia keletos 
berniukų ir mergaičių, kad už
imtų roles. Pamokos būna kiek
vieną antradienį, vakarais 7 
vai., Almiro Simon svetainėj, 
1642 North Hancock st.

B. S.

Cicero
čia įdomybių netrūksta, tik 

bėda kad nėra kam jų surink
ti ir plačiai visuomenei perduo
ti į tą didžiausį ir visų myli
mą dienraštį Naujienas, kurs 
mus aplanko kasdieną anksti iš 
ryto.

i Žinoma, tame daug pagelb
sti vikrus išnešiotojas Pranas 
Lukoševičius arba kitaip,vadi
namas “Cash customeris”, ir 
ačiū Prano. darbštumui čia 
“Naujienos” užima pirmą vie
tą. Bet kuriame reikale ar nuo
tyky, visi tėmija “Naujienas” 
ir visuomet randa kas ko jėš- 
ko. Butų dar geriau, jei Pra
nas pašvęstų visą savo liuos- 
laikį “Naujienoms”, gautų dar 
daug naujų kostiumerių. Ta
čiau smarkusis Pranas ir pats 
žino, kas reikia veikti ir kaip 

i uosiai k į pašvęst.

Pereitą savaitę vieną naktį 
išlaužė p. Mikalausko aptiekos 
duris, 14 ir 49 avė. Nuostolių 
padaryta virš $300. Kas ir kaip 
tai padarė, niekas nežino ir ne
žinos. Tai buvo darbas vagių 
ir gerų vagių. Gaila p. Mika- 
ausko.

Taip gi Cicero tik kitoj mie
sto daly, lenkų tarpe gyvena 
sulenkėjęs lietuvis Antanas 
Knistautas, tautinių kapinių di
rektorius iš kairiojo sparno. Jo 
sūnų 18 metų patiko nelaimė: 
tapo nušautas ant vietos. Ne
žiūrint, kad tėvas Liet. Tau
tiškų kapinių direktorius, vie
nok sūnūs palaidotas kitatau
čių kapinėse.

Lapkričio 4 d. rinkimai čia 
praėjo labai ramiai, be jokio 
triukšmo. Balsavimuose pilie
čių dalyvavo 20,253. Demokra
tai gavo 9,259, Republikonai ga
vo 1,751. Kitų balsai suskaldy
ti. Kaip ir delko tas atsitiko? 
Juk visi žino, kad Cicero tai 
Republikonų tvirtovė buvo, bet 
ar bebus? Keičiasi laikai.

Viename susirinkime prieš 
balsavimus buvo toks pasikal
bėjimas. “Piliečiai nelikite ne
balsavę, o balsuokite už tuos, 
kam geriausiai pritariat. Repu
blikonai per daug metų valde, 
o ką gera davė? Demokratai 
bus geresni”. Iš tavorščių vie
nas pastebėjo “Draugai darbi
ninkai, balsuokite už komunis
tų partijos kandidatus, tai ge
riausi ir tikriausi darbininkų 
užtarytojai”.

Balsavimų dienai atėjus, ga
vęs didelį balotą žiūriu, kur 
čia ta komunistų partija, o gi 
tik vienas kandidatas. Tai, pa
ganiau sau, jei tokia “gera 
partija”, darbo žmonių užtarė
ja, negalėjo užpildyti visų vie

tų ant baloto, tai kaip galima 
už ją ir balsuoti.

šio mėnesio 23 d. turėsime 
puikų vakarą. Rengia Lietuvos 
Kareivių Draugystė. Bus suvai
dintas veikalas “S O S”, labai 
juokinga, o be to visi vaidin
tojai yra patyrę, gabus ir pats 
veikalo vertėjas los tėvo rolę. 
Apie kitus vėliau.

Tame vakare yra nutarę da
lyvauti i n corpore V. ž. P. ir 
R. R. Kliubui. Tų kliubų na
riai nepamirškite susirinkti 
skaitlingai pasirodyti, o Karei
viai pasirodys musų parengi- 
muose. Taip ir reikia. Visiems 
iš vieno, nes kitaip ir nega
lima.

Patarlė yra, “viena bėda ne 
bėda, bet dvi-trys suėda”.

Taip tankiausia atsitinka. Ir 
štai, pavyzdys. K. P. Deveikio 
mergaitė nepersenai koją nu
laužė. Vėliau moteris tapo nu
vežta ant operacijos. Dar žmo
na nevisai susveiko, o šiomis 
dienomis jau ir vyresnis 12 
metų sūnūs pateko ligoninėn. 
Padaryta nosies operacija ir 
gana pavojinga. Bet geroj gy
dytojų priežiūroj ligonis sveik
sta. Tai matute, darbo žmogui 
tokius nuotykius pakelti, tai 
didelis smūgis. Bet kas daryti, 
kad tos bėdos nė \Heno neap
lenkia-

“N.” Rašėjas.

Pins Dubickas su
žeistas

Lapkričio 7 d. tapo sužeistas 
Pins Dubickas, Jr. prie buda- 
vojimo naujo namo. Medžio ga
balas 2x‘4 krito ant galvos, pra
mušė galvą ir numušė nosį. P. 
Dubickas randasi Jackson Park 
igoninėje. R.

Išvažiavo į Calif ornia
Mr. J. S. čaikauskas, žino

mas Chicagos lietuvių namų ir 
žemės pardavėjas, pirmiau dir- 
jo Mfg. District Bank,e, išva
žiavo į California tarnybos rei
kalais.

North West Side 
------------ 4--------

Rengįama pramoga gruodžio 
6 d. Wicker Park mažojoj sve
tainėj. Narės Chicagos Lietu
vių Draugijos Sav. Paš. rengia 
3unco party. Rengėjos yra šios 
tarės: p-nios Žilienė, čepukie- 
nė, Kairienė, Grachauskiene ir 
Galskienė. Sako bus ir šokiai 
io užbaigos lošimo bunco.

Draugijos nariai ir narės, ne
pamirškite virš minėtos dienos.

' Vietinis.

CHICAGOS
ŽINIOS

Kas girdėti bedarbių 
fronte

Tebešneka apie fondus nedar
bui sumažinti

Šimtai bedarbių dar ir pir
madienį klabino mokyklų duris, 
norėdami užsiregistruoti. Kiek 
iš viso registruota, dar tikrų 
žinių nėra. Tuo tarpu dvide
šimts komisijos narių skirsto 
korteles ir skubiai reikalingus 
pagalbos perduoda labdarin
goms draugijoms.

Viešųjų darbų /komisionierius 
Wolfe su savo dept, viršinin
kais tariasi dėl $15,635,000 pla
nų, kuriais butų galima duo
ti žmonėms darbo skaičiuj į 
14,000 darbininkų.

Išsiuntinėta 6,500 laiškų įvai
riems pramonės ir biznio vir
šininkams, raginant skubiau 
pradėti savo statybos ir repara
cijų darbus.

Kitas komitetas, vedamas
George Woodruff, planuoja 

kampaniją sukelti $5,000,000 
viešiems valymo ir taisymų dar
bams, kuriais butų galima ap
rūpinti darbais visits bedarbių 
šeimynų galvas.

Gelžkelių kompanijų: Chica
go, Mihvaukee, St. Paul, Paci
fic tarnautojai pradėjo fondą 
iš cash kontribucijų ir savo al
gų dalies pagelbėti neturin
tiems darbo tų linijų darbinin
kams.

Baisus seno bedarbio 
kerštas

Pereito sekmadienio rytą ra
stas 4 šūviais užmuštas Little 
Company of Mary lįgoninės peč- 
kuris, John Weber, 40 metų, 
ir boileris (pečius) visai be van
dens, vandens pompos išjung
tos, gatavas bile jriinutę sprog
ti. Nelaimę perspėjo netikėtai 
įėjęs pienvežis.

Paaiškėjo, kad tai buvo ker
štas sukvailėjusio seno pečku- 
rio Thomas McNamara, kurį li
goninės perdėtinė, sesuo Darata 
paliuosavo iš darbo ir į jo vie
tą pasamdė jaunesnį, Weberį. 
Kaltininkas jėškomas.

šj savaitgali užmušta 
18 žmonių!

Pereitą savaitės galą gražiam 
orui užėjus vėl Chicaga auto
mobiliai išsipylė už miesto ir gil
tinė pasišienavo daugiau, kaip 
kada nors šienavusi. Lygiai 18 
žmonių mirė dėl įvairių auto
mobilių nelaimių Chicagoj ir 
apylinkėse. Vieni susimušę sa
vo tarpe, kiti įvažiavę į trau
kinį ir tt-

Ligi šio savaitgalio buvo /jau 
925 užmušti Cook county šie
met automobilių nelaimėse. Da
bar bus jau apie 933.

Užmuštųjų tarpe yra ir vie
na lietuviška pavardė, John 
Kudla, 28 metų, 522 Merill avė., 
Hammond.

Kaip išgelbėti kasmet, 
5,000 gyvybių

Daugiau kaip 5,000 žmonių 
gyvybes galima butų išgelbėti 
kasmet, priėmus įstatymą, ku
riuo butų ektfaminuojami ir 
tvarkomi licencijomis automo
bilių važiuotojai.

Illinois valstija, neturėdama 
licensijų ir ekzamenų, pereitais 
metais turėjo 19,000 nelaimių, 
kilusių dėl motorinių vežimų, 
kuomet 9 kitos valstijos, ku
rios yra priėmę 1926 metais 
Hooverio rekomenduotą regu
liaciją, turėjo 29 nuošimčiais 
mažiau nelaimių, praneša Chi- 
cago Safety Couneil.

Kaip daugelis atgavo 
savo sveikatą

Istorija apie Nuga-Tone skaitosi kaip 
kokia pasaka, kur maža pilelė pavirto 
tiesiog magiška ir išgydė daugybę silp
nų žmonių.

Daugiau kaip 40 metų atgal Chicagos 
daktaras, turėjęs daug pacientų tarp 
biednesnių žmonių, paruošė reccptpą, 
kuris davė tokias . pastebėtinas pasek
mes, kad greitai pagarsėjo ir pareika
lavimas tų “sveikatos vaistų” pasidarė 
tokis didelis, kad prisėjo juos gaminti 
urmu, kad ir aptiekose butų galima 
pirkti.

Tie vaistai yra Nuga-Tone ir yra 
skiriami vyrams ir moterims, turintiems 
nevirškinimą, prastą apetitą, menkėjimą

BpedaUatM rrdytne cbronllkij ir saujų li
rų. Jei kiti negalfljo j ūmia išgydyti, ataflan- 
kyklt paa mane. Mano pilnai itegzamlaavi- 
maa atidengs juaų tikrą ligą ir jei a* apai- 
imalu jua gydyti, aveikata juma augryl, Ei
kit paa tikrą apeclalletą, kuria aeklaua juaų 
kur ir kaa juma akauda. bet pata paaakya 
po galutino ilegsaminavimo—kaa juma yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdM netoli State St. 

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki i po 
pietų, nuo S iki 7:30 vakaro. Nedi-

Hoj nuo 1B ryto Iki 1 po pietų

jėgų ir abelnai prastą sveikatą. Tie vai
stai yra nuolatos yra garsinami šiame 
laikraštyje ir kiekvienam butų pravartu 
su jais susipažinti.

PRANEŠIMAI
Chifagos Lietuvių Draugijos Savitar

pinės Pašalpos susirinkimas atsibus utar- 
sonic Temple svetainėj, 154 7 North 
ninke, lapkričio 11 d., 7:30 v. v., Ma- 
Leavitt St. Nariai malonėkite susi
rinkti laiku, nes šiame susirinkime bus 
nominuota valdyba dėl ateinančių 
1931 m. X. Saikus, aršt.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Bend
rovės Direktorių ir Draugijų atstovų su
sirinkimas įvyks lapkričio 10 d., 8 vai. 
vak., Auditorijos svetainėj. Visi ma
lonėkit laiku susirinkti, nes yra svar
bių reikalų. Kviečia Valdyba.

Bridgeporto Lietuvių Politikos it 
Pašalpos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
bus antradienį, lapkričio 11 d., 1930 
m., 7 vai. vak., Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So, Halsted St. Drau
gai bukite visi laiku, nes turim daug 
naujų sumanymų, kuriuos ^turėsim ap
kalbėti. - Valdyba.

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. i

Checker Taxi Co.
1401 W. Jackson Blvd. 

Monroe 3700

Mme E. Roman R.N.
Fizinė Therapija 

Mokslinis masažas. — Saulės, Elektros 
ir Medikuotos Maudynės. — Fizinės 

kultūros liesinantis mankštinimasis.
162,19. State St., Room 1513 

Tcl. Central 0729

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kjd vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO 
Tcl. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADS.I
a .. ........ ... ................. ............................... .1.1 J

Educational
.-.-u-^Į?,Kyhioa, -

MOKYKIS BARBERYST1S 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų Šauk arba raSyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE, 

672 West Madison Street.

Business Service 
______Biznio Patarnavimas_______

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victery 7261. Ras. Hemlock 1202

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

LUMBERIS 20-50% diskonto. Ship- 
lap $35M, Plaster ir Wall Board 3c, 
Naujos durys $1, Storm ir Porch Sash, 
Garantuotas Plumbingas ir apšildymas. 
Išmokėjimais. Vakarais iki 6. nedėliomis 
9—1. Abbott Lumber Co., 5201 W. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

Financial 
______ Finansai-Paskolos________

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

M

CLASSIFIED ADS.
------ ---------------------------------- -

Financial 
FinansairPaakolos

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ?

Mes skoliname nuo $50 iki $300 
be komiso.

Atmokėkit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais

Mes taipgi padarome 2-rus morgičius.

PETRZILEK CO., 
1647 W. 47th St.

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 Iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokite*

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Radios
2 ATGAUTI Majestic Modelio 92, 

dviejų mėnesių senumo $94.50. Naujos 
tūbos. Matykit Mr. Art, 6136 So. 
Halsted St.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimą)

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETER1Ų
Storų ir plonų, dėl vyrų, vaikų, mote
rų ir merginų. Mes parduodame 
megztinius sveterius už nuo 75% iki 
100% sutaupimą. Megztos vilnonės 
kojinės dėl vyrų ir moterų. Seni sve
teliai sutaisomi.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

504 W. 33rd St., arti Normai Avė.
Tel. Victory 3486 

Atdara kasdie ir vakarais.

For Rent
PASIRENDUOJA 2 storai, adresu 

1922-24 West Chicago Avenue, ku
riuose per 21 metus buvo morgičių ir 
bonų įstaiga. Jeigu bus greitai vei
kiama, vietą galima nupirkti ar paren- 
duoti su visu ofiso įrengimu ir vaultu. 
Ypač tinka bankui, morgičių invest- 
mento bizniui ir spulkos raštinei.

Cosmopolitan Bond and 
Mortgage Co., 

A. M. Hammann, . 
Vice-Prezidentas

PASIRENDUOJA Bridgeporte 5 
kambarių flatai, su maudyne, $18, 4 
kambarių flatai $12. Tel. Yards 3703.

Fumished Rooms
PASIRENDUOJA ruimas vaikinui 

su valgiu arba be valgio, prie mažos 
šeimynos. 3139 So. Emerald Avė.

Personai 
Asmenų Ieško

‘ PAIEŠKAU p. BenikaiČio. kuris lan
kėsi po numeriu 1915 Wabansia Avė., 
bet 3 menesiai kaip pražuvo. Yra 
svarbus reikalas. Prašome jo paties 
arba kas apie jį žino pranešti, busiu 
dėkinga. E. Manstavičienė, 173 6 No. 
Lincoln St. Chicago. III.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės — amžiaus nuo 30 iki 40 
metų. Turi būt laisvų pažiūrų — my
linti dorą gyvenimą.

Kreipkitės laišku

“Lietuva”, 
Box 92 

3210 So. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA darbininkė — veiter- 
ka. Dirbti naktimis. Juciaus Restau
racija, 3241 So. Halsted St.

Help VVanted—Male-Female 
- - ___

MERGINOS ir jauni vaikinai, išmo
kite telegrafuoti. Vienas iš geriausių 
šiandie amatų. Gera mokestis kvalifi
kuotam darbiųinkui. Kreipkitės dabar. 
Mr. Benson, 155 N. Clark St. Room 620

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
geroj vietoj, nėra arti tokio biznio, 
3601 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI kriaučiaus, valymo 
ir prosinimo šapa. Pigi renda, 3 metų 
lysas. Geras biznis atsakančiam žmo
gui. 120 N. La Šalie St.

Farms For Sale 
Ūkiai Partavirnai

PARDAVIMUI už augščiausį užda
rytą pasiulimą iki lapkričio 20 d. — 
gera farma, triobos, upelis, akmeninis 
kelias, arti miesto; išmokėjimais. H. 
Hanek, 1101 Monroe St., La Porte, Ind.

Real Estate For Sale
_____Namai-žemė Pardavimui_____

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 0455


