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Lietuva Dalyvaus Chicagos Pasaulinėje Parodoje, 1933
Paroda rūpinsis Balutis kon
takte su Chicagos lietuviais

Laišku Chicagos lietuvių bankininkui J. J. Eliasui, 
Universal State banko prezidentui, kuris taip pat yra 
Chicagos Pasaulinės Parodos Lietuvių Sekcijos pirmi
ninkas, Lietuvos Užsienių Reikalų Ministeris, Dr. D. 
Zaunius, praneša, kad Lietuvos Respublika dalyvaus 
parodoje.

D-ro Zauniaus laišką, kurį p. Eliasui parvežė ką 
tik grįžęs iš Lietuvos p. Varkala, čia ištisai paskelbia
me.

LIETUVOS RESPUBLIKA
UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIJA

REPUBLIQUE I)E LITHUANIE 
MINISTERE DĖS AFFAIRES ENTRANGERES - 

N r. 19329
Kaunas, 1930 in. spalių mėn. 31 d.

Gerbiamasis,

[Atlantic and Paciflę Photo]

Tai visa, kais liko iš laivo BYooklyn, kuris andai paskendo juroj ties šiaurinės Kalifornijos 
krantais, kartu su septyniolika jo įgulos žmonių. Paveikslėly parodyta vienos to laivo valties 
laužas, kuriuo vienų vienas Brooklyno įgulos žmonių, Jargen Greve, per tris dienas laikėsi ant 
vandens paviršiaus, iki pagaliau buvo vieno laivo pastebėtas’ ir išgelbėtas.

Turiu garbės Tamstai pranešti, kad Chicagos pa
saulinės parodos lietuvių sekcijos įgaliotinis p. Var
kala tarėsi su Lietuvos Vyriausybės atstovais dėl 
Lietuvos dalyvavimo Chicagos pasaulinėj parodoj 1933 
m. ir kad Lietuvos Vyriausybė principialiai sutiko da
lyvauti. , ,

Lietuvos įgaliotam ministeriui ir nepaprastam pa
siuntiniui Jungtinėse Valstybėse p. B. K. Balučiui bus 
pavesta rūpintis parodos reikalais glaudžiame kontakte 
su Chicagos pasaulinės parodos lietuvių sekcija.

Lietuvos Vyriausybės vardu širdingai dėkoju lietu
vių sekcijai už pažadėtą per p. Varkalą pagalbą ir ti
kiuosi, kad ypatingai dėka musų brolių amerikiečių pa
stangoms Lietuvos skyrius parodoje bus vienas iš įdo
miausiųjų. 7

Teikitės priimti, pone Pirmininke, mano didžios 
pagarbos pareiškimą.

Dr. D. ZAUNIUS,
Užsienių Reikalų Ministeris.

J. M.
Ponui J. J. Eliasui,

Chicagos Pasaulinės Parodos
Lietuvių Sekcijos Pirmininkui

Chicago, III.

Čekų socialistai pro
testuoja prieš terorą 

sovietų Rusijoje
PRAHA, Čekoslovakija, lapk. 

17. — Prahoje ką tik pasibai
gė Čekoslovakijos socialistų par
tijos suvažiavimas.

Suvažiavimas, be kita, pri
ėmė rezoliuciją, kuria aštriai 
protestuojama prieš bolševikų 
iš naujo pradėtą terorą Rusi
joje. čekoslovakų socialistai ma
to tame Maskvos diktatorių 
bandymą suversti kitiems kal
tę dėl savo utopiškos politikos 
bankroto.

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

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; lengvi ir vi
dutiniai pietų vėjai. ■

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 44° ir 61° F.

Šiandie sąulė teka 6:41, lei
džiasi 4:28. Mėnuo teka 4:38 
ryto.

3 asmens žuvo per aud
ras Louisianoje

NEW ORLEANS, La., lapkr. 
17. — Louisianoj ir Mississippi 
siautė smarkios audros, per ku
rias, kiek žinoma, trys asme
nys buvo užmušti, daugelis ki
tų sužeisti ir apie 300 palikti 
be pastogės. Audros padarė di
delių materialinių nuostolių.

9 asmens užmušti 
traukiniui užgavus 

automobilį
RICHMOND, Va., lapkr. 17. 

— Pasažierinis Seaboard Air- 
line traukinys netoli nuo De- 
witt, Va., praeitą naktį užga
vo automobilį ir užmušė juo 
važiavusius devynis asmenis. 
Užmušti buvo vienas baltas, J. 
Flippen vardu, ir astuoni neg
rai, jų tarpe keturios moterys 
ir keturi vaikai.

Daug sužeistų vokiečių 
komunistų-fašistų 

muštynėse

RAGENAS, Vestfalija, lapkr. 
17. — Ryšy su fašistų paradu 
čia vakar įvyko susikirtimų 
tarp demonstrantų ir komunis
tų. Daug asmenų buvo sužei
sta, jų tarpe trys pavojingai.

Daugiau smulkmenų 
apie sąmokslą prieš 

sovietų valdžią
Maskva skelbia, kad tikrieji 

“konspiracijos” vadai esą ru
sų premjeras Sfrcov ir Gru
zijos 'komunistų vadas ILa- 
minadze

BERLYNAS, lapkr. 17. — 
Maskviškiai Berlyno laikraščių 
korespondentai praneša įdomių 
smulkmenų apie įaštrejusią tar
pusavio kovą bolševikų dikta
tūros vadų eilėse ir tą sensa
cingą dokumentą apie “didelį 
sąmokslą,” kurį augšti sovietų 
valdininkai ir profesoriai neva 
darę su Poincare, Briandu, 
Churchilliu, britų-arabų avan
tiūristu Lavvręnce’u, aliejaus 
magnatu Detterdingu ir kitais 
imperialistais irx monarchistais 
prieš sovietų valdžią.

Korespondentai saito, kad vis 
ir vis darosi aiškiau, jogei is
torija apie sąmokslą ir busimą 
teismą, kuris gresia mirties 
bausme aštuoniems sovietų val
dininkams ir mokslininkams, 
yra tik triukas, kuriuo dikta
torius Stalinas siekia diskredi
tuoti savo priešus komunistų 
vadų eilėse.

Stalino laikraštis Rabočaja 
Gazeta įdėjo ilgą straipsnį, ku
riame iškeliama mintis, jogei 
tikrieji naujos opozicijos prieš 
Stalino politiką vadai esą ne su
imtieji inžinieriai, bet Stalino 
draugas, jaunas komunistas 
Sircovas, kuriam prieš keletą 
mėnesių Stalinas pavedė svar
bią Rusų Sovietų Respublikos 
liaudies komisarų pirmininko 
vietą, kurią nuo pat sovietų val
džios susikūrimo laikė užėmęs 
Rykovas, ir Laminadze, vyriau
sias Gruzinų Sovietų Respubli
kos .komunistų partijos sekre
torius. Sircovas ir Laminadze, 
pasak Rabočaja Gazeta, esą vy
riausi naujos opozicijos prieš 
Stalino režimą vadai. x

Sircovo atvira Stalino politi
kos kritika uždarytuose komu
nistų partijos vadų susirinki
muose vėl pamasinus senus bol
ševikų vadus — Buchariną, Ry- 
kovą, Tomskį, — ir jie vėl at
naujinę savo kritikas.

Korespondentai sako, kad Sta
linas dabar rengiasi atsiskaity

ti su savo priešininkais ir šau
kia specialų centralinio komi
teto susirinkimą, kuriame jis 
pats išeisiąs su apkaltinimais 
ir kirsiąs paskutinį kirtį Bu- 
charinui, Rykovui, Tomskiui, 
Križanovskiui, Sircovui, Ruti- 
nui (vyriausiam Maskvos ko
munistų organizacijos vadui, 
buvusiam “raudonam komandi- 
rui”) ir kitiems. Tuos apkalti
nimus rengiąs Bosiaras, deši
nioji Stalino ranka.

Visuotinis darbinin
kų streikas Ispanijoj

BARCELONA, Ispanija, lap
kričio 17. — Du šimtai tūk
stančių darbininkų šiame di
džiausiame Ispanijoj pramonės 
mieste šiandie metė darbą. Vi
sa industrija sustojus, krautu
vės uždarytos, teatrai ir kavi
nės taip pat uždaryti ir laik
raščiai neišeina. Mieste įvyko 
neramumų, per kuriuos kele
tas asmenų buvo rimtai suža
loti. Demonstrantų minia, apsi
ginklavus pagaliais ir šautu
vais bandė pulti telefono tro
besį miesto centre, bet buvo 
raitosios policijos atmušta.

Prie streikininkų prisidėjo 
studentai ir dėl to vyriausybė 
įsakė universitetą uždaryti.

Visuotinis strei/kas išsiplėtė 
ir į kitus miestus.

V
• i

3 asmens užsimušė
lėktuvui nukritus

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 17
Netoli nuo Greensburgo ae

rodromo vakar nukrito aeropla
nas ir trys asmenys užsimušė, 
žuvusieji yra jaunas pilotas 
Caspar McCune, 24, jo brolis 
Edvvard, 26, ir pastarojo sužie
duotinė, Miss Hilda Carmel.

Traukinys užmušė 18 
karvių; 27 sužeidė

KANSAS CITY, Mo„ lapkr, 
17. — Netoli nuo Birminghamo, 
Mo., pasažierinis Wabash gele
žinkelio traukinys įlėkė j gal
vijų kaiminę, genamą skersai 
geležinkelį. Aštuoniolika karvių 
buvo vietoj užmuštos, o kitos 
dvidešimt septynios sužalotos. 
Traukiniui nieko neatsitiko.

Pilsudskis, Lenkijos 
diktatorius, laimėjo’ 

seimo rinkimus
- — f

Vis dėlto ir smurtas nepadėjo 
laimėt dviejų trečdalių dau
gumos, reikalingos krašto 
konstitucijai pakeisti

VARŠUVA, lapkr. 17.—Len
kų diktatorius Pilsudskis — 
kaip kad iš anksto buvo žino
ma — “laimėjo” rinkimus į 
seimą. \

Rinkimai įvyko vakar. Iš 444 
vietų seime, Pilsudskį remian
čių partijų blokas gavo 247. 
Praeitame seime Pilsudskio rė
mėjų seime buvo tik 118.

Oficialiai paskelbti galutiniai 
rinkimų rezultatai toki:

Pilsudskio rėmėjų .... 247
Centro kairiųjų ........... 82
Taut. demokratų ....... 62
Ukrainiečių ir gudų .... 21
Krikšč. demokratų ....  13
žydų .......   9 .
Vokiečių ..........................  5
Komunistų ........................ 5 » 
Rinkimus Pilsudskio vyriau

sybei pavyko laimėti tuo, kad 
daugely rinkimų apskričių, kur 
opozicija, ypačiai socialistai, 
buvo labai stipri, ištisi pasta
rosios kandidatų sąrašai buvo 
panaikinti, opozicinių partijų 
vadai, jų tarpe 82 buvusių sei
mo narių; iš anksto suimti ir 
į kalėjimus sukišti.

Nežiūrint, tačiau, kad Pilsud
skis gavo seime daugumą, vis 
dėlto ir pavartotos smurto prie
monės nepadėjo jam laimėti 
taip pageidaujamos dviejų treč
dalių daugumos, reikalingos 
krašto konstitucijai pakeisti.

60 asmenų sužeista per 
rinkimus Lenkijoje

VARŠUVA, lapkr. 17. — Per 
įvykusius seimo rinkimus Len
kijoje, vakar Varšuvoje ir ki
tuose miestuose įvyko riaušių 
tarp pilsudskininkų ir opozici
jos partijų sekėjų. Vien tik Var
šuvoje buvo sužeista daugiau 
kaip šešiasdešimt asmenų, jų 
tarpe kai kurie pavojingai.

GRANITE CITY, III., lapkr. 
17. — Albert Miller, 63, per 
20 metų tarnavęs viename vie
tos viešbučių, iš baimės, kad 
nepašalintų iš darbo, pasikorė.

Tornadas Louisianoj už
mušė 4 asmenis

MONROE, La., lapkr. 17. — 
Franklino ir Rapideso parapi
jose vakar siautė tornadas, su
griovęs dvejetą dešimčių trobų 
ir padaręs kitokios žalos. Ke
turi asmenys, visi negrai, bu
vo užmušti, keletas kitų su
žeisti.

Fašistų laimėjimai 
Dancige ir Rytų

Prusnose
BERLYNAS, lapkr. 17. — 

Per įvykusius savaitės gale mie
stų rinkimus Vokietijoje, fašis
tai turėjo stambių laimėjimų 
Laisvame Dancigo Mieste ir ki
tuose Rytų Prūsų miestuose. 
Dancige jie gavo 34,000 balsų, 
palygint su 2,130 balsų, jų gau
tų 1927 metais. Komunistai ga
vo 100% daugiau balsų, ne kaip 
buvo gavę prieš trejus metus.

Socialdemokratai ir dabar pa
silieka vadovaujanti partija, 
nors jų balsų skaičius nukrito 
nuo 61,779 iki 54,000.

Badene, kur ligšiol fašistai 
neturėjo nė vienos vietos mie
sto taryboje, dabar gavo 28; 
Kehl’y jie gavo 21 vietą. Ros- 
tock’e fašistai gavo 15 vietų; 
pirma turėjo tris. Maždaug pa
našaus pasisekimo jie turėjo ir 
Mecklenburge.

Užsako 4/4 milijono 
svarų maisto New 
Yorko bedarbiams
NEW YORKAS, lapkr. 17.— 

Mero Walkerio paskirta bedar
bių šelpimo komisija, pradėda
ma vajų šešiems milijonams do
lerių surinkti, kad tąis pinigais 
galėtų parūpinti darbų bedar
biams, nutarė užsakyti dar 4^ 
milijono svarų maisto bedarbių 
šeimoms.

Del daktaro neatsargu
mo 16 vaikų mirė;

33 kiti serga
MEDELLIN, Kolumbija, lap

kričio 17. — Nemokamame Ca- 
sas Canas institute vienas gy
dytojas padarė fatalingą klaidą. 
Čiepydamas vaikus nuo difte- 
rijos, jis vietoj anti-difterijos 
čiepų įšmirkštė jiems difteri- 
jos bakterijų, šešiolika vaikų 
jau mirė, o trisdešimt trys ki
ti kritingai serga ir vargiai 
bepasveiks.

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

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

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

Sircov sako Staliną 
įvedus feodališką 
baudžiavos sistemą

MASKVA, lapkr. 17. — Ko
munistų partijos organas Prav- 
da išspausdino keletą ištrau
kų iš memorandumo, čekos su
rasto sovietų premjero Sirco
vo namuose.

Savo memorandume Sircovas 
sako, kad Stalino režimas da
bar įvedęs Rusijoje feodališką 
baudžiavos sistemą. Valdžios 
aparatas, kuris smaugia kiek
vieną privatinę iniciatyvą, sa
ko Sircovas, ir nori viską pats 
padaryti, nieku budu negali nu
veikti svarbių ir sunkių ekono
minių problemų. Jis negali jų 
išspręsti, nes ką bedaro, visa 
tik trukdo, gadina ir žaloja. 
Sovietų valdžios aparatas, sako 
toliau Sircovas, naikina visą 
ekonominį krašto žmonių gy
venimą. Geriausios idėjos ir pla
nai verčiami išvirKŠčiai ir ken
kiama darbininkų klasei. Visa 
tai, rašo Sircovas, pareina iš to, 
kad Rusijoje dabar viešpatau
ja kariška feodalinė sistema.

*

Opozicininkus Maskva 
vadina užsienių impe- 

perialistų agentais
New York Times korespon

dentas Maskvoj, Walter Duran- 
ty, panašiai praneša, kad ofi
cialus Maskvos laikraščiai jau 
skelbia, jogei vyriausiais savo 
priešais sovietų valdžia laikan
ti vadinamus “dešiniuosius ko
munistus” ir jogei astuonių so
vietų valdininkų ir profesorių 
byla bei riksmu, kad Rusijai 
gresianti ginkluota monarchis- 
tų ir imperialistų intervencija, 
sovietų vyriausybė norinti įva
ryti baimę dešiniosios opozici
jos šalininkams.

Duranty taip pat paduoda 
ištraukų iš sovietų valdžios or
gano Izviestija apie naujos “jau
nos opozicijos” programą ir iš 
Rabočaja Gazeta apie Sircovą 
ir Laminadze. Laikraštis, sako 
jis, skelbia, kad abudu jauni 
komunistų vadai [Sircovas ir 
Laminadze] esą tikrieji deši
niosios opozicijos vadai, kartu 
su Rykovu, Bucharinu ir Tom- 
skiu, ir kad jie turį ryšių su 
“kulakais”. Jie esą “sabotažni- 
kų”, kontrrevoliucininkų užsie
nių imperialistų agentai.

HANKOVAS, Kinai, lapkr. 
17- — Kinų komunistai apšau
dė tris Amerikos garlaivius 
Jangtse upėj.
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Patyrimai Argentinos kalėjime
diena

par

Valgome
cafe

ten netekę

Brooklyn, New York

Sako

derniskų issivystymų yra reikalinga

sėkmingai reikalus vesti, Apimant L7Z-

S pra ginime” jūsų tabakų, jūs šutei

kiat moderniško užmanymo liudiji"

mą, kurį as giriu

DEL

ir kiti 
sočiai,

Užpuolikų 
vienas tapo 

“hold-upo” i 
užmiestyje.

Sėdi žmogus kalėjime sulyg 
karo stovio taisyklių ir stačias

suti
kėtu

nieko 
kalbos 
įskųstų

ant popiergalių rašai pastabas 
iš šio gyvenimo.

I have to 
round. When 
never go out

20,679 gydytojai . pareiškė

Greitumas suprast pritaikymą mt>

kuriuos taipgi 
pasodino jų šoferius

188—190 fcands St

ir nesivirškina 
prastas
tiktai
tabletę

pabaiga 
valgis jus 

kva- 
liežuvis pa- 

sukramtykite 
prieš gulant, 
naujas žmo-

KAD PAAKSTINTI APETITĄ 
TIKTAI SUTVARKYKITE 

VIDURIUSKaip aš, taip 
tieji por orden 
me, kurią dieną

Veri- 
nebegali

ILGAS MIEGAS PADARĖ 
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ

Graudu, 
su vaikučiais 

maitinto- 
Aplankytojai 
per dvejas 
Kol tėvas 
sargo šau-

(Tęsinys) 
šeštoji

New Yorko 
Generalinis Adjutantas

MAJ. GEN.
FRANKLIN W. WARD

kuomet Lietuvos konsulas pri
davė “padailintus” “Rytojaus” 
vertimus—jį pasiliko.

Į klausimą—ar nori, kad bol
ševikiška valdžia įsigyvuotų 
Argentinoje, atsakęs, kad taip, 
—po ko jį įstūmė atgal į in- 
communicandos kamerą Avella- 
nedoje, o paskui atvežė cent
ram

raščiuose, tapo sulaikyta ir pa- 
sodyta tardymui virš 300 as< 
menų: šoferių, technikų ir 
šiaip panašių į užpuolikus, bei 
policijos įtartų žmonių. Daugu
ma perėjo cuadro ųuinto. Vie
ni verkia, kiti keikia, kiti ra
miai mėnesio sukakime laukia.

. Pirmą kartą ; nauja valdžia 
panaudojo karo stovio padėtį 
sušaudymui dviejų pasikėsin- 
■tojų ant policijos Avellanedoje 
spalio 10 d. .Inos sušaudė nuo
vados kieme. Kaliniuose blogas 
ūpas, ypatingai tuomet, kuo
met tardytojai sako, kad gau
site “suotro tiros” (keturias 
kulkas).

Septintą dieną iš Avellanedos 
policijos nuovados atvežė kelio
lika komunistų. 12 patalpino 
“incommunicado”, o 4 prie mu
sų j garsųjį “suadro quinto”. 
Pas mus pateko: italas, du uk
rainiečiu ir “Rytojaus” redak
torius Jeronimas Švedas.

Jau apie 12 dienų Anellahe- 
doje buvo išsėdėję. Klausia
mas ypač italas nuoširdžiai pa
sakojo, kaip juos ten “tryti
no” kariškoji valdžia. Italas sa-

tra Violetinių Spindulių principą

ciai, 
tuoją 
Paryžiaus ir 
tą jie turėjo 
200,000 
blausias 
muito, 
grafavo

Spalio 15, pirmus kalinius 
“por orden sočiai” iššaukė de
portavimui. Iš musų “cuad-

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

kambarys 1105 
CHICAGO. 1LL.

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

iki 8:00 vai. vak.

momentas, 
stoviu už
kuria savo 

jiems po- 
lr pasi- 

visokio brudo rinkl
ia Steponaitis.
donosus rašo paprasti 
tai ne taip skaudu, bet 
tuom užsiima musų 

lėšomis užlaiko
mi valdininkai, tai jau nėra 
žodžių tam subiauripimui api
budinti. _

Kultūringų valstybių konsu
lai savo piliečius užtaria, rei- 
kale rekomenduoju, pvoLo^ęvioj 

bet pas muš, vergijos liekano
mis vaduodamiesi, skandina, 
skundžia, iš darbų mėto. Keis
ta, kuomet konsulatas skaito 
nusikaltimu teisingų korespon
dencijų rašymą iš tolimos nau- 
iai besikuriančios' lietuvių ko
lonijos.

—Bet tamsta jau čia ne pir- 
mąs kartas, kadangi rytais 
šaukia ant “manžamientos” — 
drauge su* tais, kuriuos policij 
ja pažįsta ir daugiau xnori pasi
pažinti.

—Taip esu antrą kartą.
—O pirmą už ką?
—Taipgi už tą pat reikalą.
Čja klausantieji iš jo balsiai 

pasijuokia, visokių griekų pri
mesdami.

žmona 
savo šeimos 
ir vyrą 
kalbasi

—Vienas karininkas paima 
už vieno skarelės galo, kitas už 
kito, užveržia gerklę ir liepiu 
pasakot, ką žinai apie bolševikų 
planus Argentinoje. Kada iš
vertęs akis išsižioja, tai skarelę 
atleidžia, o paėmę už ausų iš
kelia aukštyn ir liepia kartoti:

la Republica Argen-

1 Spalio 12,’—“Dia de la Ra- 
za”: Columbo šventė. Paprastai 
tą dieną Argentinoje paleisda
vo visus kalinius, pirmą kart 
areštuotus, iš policijos nuovadų 
ir kalėjimų, šiemet beveik 

nepaleido. Nebuvo nė 
apie paleidimą konsulo 
žmonių.

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktį, iki 
mes pradėjom duoti jam po 
biskutį Castoria po jo paskuti
nio maitinimo”, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
cher’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fleteher 
parašas visuomet yra ant pa
kelio tikros Castoria. šalinkis 
imitacijų.

(Apgarsinimas)

gi vagys. Jis darodinėja, kad 
įmonių s’aviniųkai ir abelnal ka
pitalistai yra taipgi Vagys, tik 
legalizuoti, o jis ir jo draugai 
įstatymų persekiojami.

—Iš 4 metų—toliau pasakoja 
Santa Maria—darbo, iš vaikš
čiojimo nuo ryto iki vakaro 
po bankus, muziejus, teatrus, 
autobusus, gatvekarius ir be
krausiant publikos kišenius, tik 
6 kartus buvau papuolęs ir vis 
išsipirkdavau. Iš čia išėjęs va
žiuosiu kitur, — nuoširdžiai 
kalba ispanas savo ainatą klep- 
■tomanija vadindamas ir neža
dėdamas jį mesti.

—Už ką tamstą atvedė, — 
klausiu jauno vyro.

Jis balsiai'aiškina aplink su
stojusiems smalsuoliams:

—Nieko neužmušiau, nieko 
nepavogiau, tik kalbėjau. Kal
bėjau teisybę apie vargingą 
darbininko gyvenimą.

—Už ką tamsta atvedė, — 
klausiu jauno žydelio.

—Buvo 11 vai. nakties. Ėjau 
gatve ir užsukau prie statomo 
namo būtinam reikalui. Mane 
pastebėjo policininkas ir atve-

It’s toasted
Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knltėjlmus—prieš kosulį

Jaunas'
Maria—visuomet juda ir kalba: 

—Esu 32 metų amžiaus. Is
panijoj buvau linbtypistas, bet 
ta padėtis mane nepatenkina. 
Neapkęsdavau, kuomet 10 vai. 
ryto atvažiuodavo šeimininkas 
ir paklausdavo spaustuvės ve
dėją, ar visi randasi savo vie
toje. Paklausęs važiuoja tyru 
oru kvėpuoti. Nutariau kovot

sakė, kad jį daug 
r jau norėjo paleis- 

ypač JX) to, kai jo žmona 
mažu kūdikiu atsilankė; bet

Jau trylika ..dienų sukako. 
“Por orden j’ocial” sėdi apie 
šimtas anrachistų, keli desėt- 
kai komunistų, daugybė ban
džiusių streikuot darbininkų. 
Iš lietuvių esu tik aš ir "Ry
tojaus” redaktorius Jeronimas 
Švedas. Pasikalbame. Kada ką 
išleis niekas nežinome: dabar 
karo stovis....

Kas rytą 7 vai. ateina 
tero: kas nori ir išgali gali nu
sipirkt kavos ir duonos.

10 vai. atneša visiems po 
duoną, po pusėtiną šmotą mė
sos ir didelį katilą geros zupės. 
Mėsą valgome ranka ir danti
mis, o zupę srebiame burnomis 
iš paplokščių blekiniu lėkščių.

Vidudieny ir vakare vėl at
eina cafetero: per štanguotas 
duris galima su juom pasikal
bėti.

Musų trijuose, koridorium 
sujungtuose kambariuose laikosi 
nuo 100 iki 300 kalinių. Poli
cija ir kaltės nesakydama gali 
laikyt mėnesį laiko, kaip kad 
buvo su Skruodžiu.

Tokioj daugybėj žmonių ir 
kasdien besikeičiančių, nes vie
nus veža į tribunolo kalėjimą, 
kitus Į Vilią Devoto kalėjimą, 
kitus į karišką. Ir iš tos dau-* 
gumos savais geriausia rūpina
si anarchistai, kurie čia valdo 
tvirčiausius sindikatus. Jų ad
vokatas raštinėje susipažįsta 
su bylomis ir vieną išsišaukęs 
paklausia surašą sėdinčių por 
orden sočiai. Taigi anarchistai 
pradėjo siuntinėti pietus ir va
karienę apie 30-čiai žmonių. 
Žiurau ir mano pavardė užra
šyta ant listo, reiškia—galiu 
ir nevalgyt “iš katilo”.

sčdin 
nežino 

minutę ku 
rį pašauks tardyti, kada 
veš kitur, ar paliuosuos.

Miegame, kaip kam išpuola. 
Trijų štanguotų. kambarių ce
mentinės grindys vakarais ap
klojama laikraščiais ir sugula
me susispausdami. Vėliau atėję 
snaudžia karidoriaus pasieniuo
se. Jokių lovų, kėdžių nė suo
lų nėra. Švedas pasakoja, kad 
Kauno kalėjime daug geriau: 
ten žmones nesugrusti ir apsi
einama gražiau 
gaut mušti...

Užrašai “atminčiai’’ galima 
ant sienų skaityt bent už 10-tį 
metų. Palubėse vortinkliai taip 
pat pagarboje čėdinami.

YOUreyEj
Night and Moming to ktcp 
them Clcan, Clear and Healthy 

Write f ar Frce “Eye Care” 
or \**Eye Beauty” Book

Maria0Co.1Defrt.il. S.,9 B. OhioSt.. Chicago

užpuolikai ntižu- 
Valdininkų ir apiplė- 

vežusį 285,000 
Igų Sanito- 

•tarnauto- 
buvo 3, iš 

peršautas 
r mirė iš-

—“Viva 
tina”!

Švedas 
klausinėjo

Kada tik dienos 
randa jus be ūpo; 
nevilioja 
pas yra 
dengtas, 
saldainę 
Rytoj jus busite 
gus!

Cascarct saldainis' kiekvie
ną laiką pašalina aitrumą, 
gasus, galvos skaudėjimą, Pa
aštrina apetitą. Pagelbsti virš
kinimui. Paakstina vidurius. 
. Cąscąrcts yra padaryti iš 
cascara, kuri, kaip sako au
toritetai, tikrai sustiprina vi
durių muskulus. Taigi imki
te šias skanias tablctas taip 
tankiai kaip jus norite; ir 
liuosai duokite jas vaikams. 
Visos aptiekos parduoda Cas- 
carets už dešimtuką, ir jokis 
dolerio preparatas negali at
likti geresnio darbo.

(Apgarsinimas)
[Pacific and Atlantic Photo]

Gifford Pinchot, išrinktas vėl.C '
Pennsylvanijos valstijos guber
natorium.

Sutikdama su politika faktų įrodyti publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė Maj. Gen. Franklin W. Ward pereiti pasižymėjusių asmenų 
raportus, kurie liudijo LUCKY STRIKE cigaretų pagarsėjusį Sprajnimo Metodą. Maj. Gen. Ward’o pranešimas yra Šiam puslapy, e 
__________ _____ :___________ ....____ ____ : ............... . ..................... ........ ....... ėl930Tha American Tobacco Co., Mira.

"M O DERN I S K O 
SUMANYMO LIUDIJIMAS

Spalių 2 <1 
dė porą 
še “pagadorą 
pezų apmokėjimui 
rijos departamento 
jams. 
kurių 
laike 
mestas

Sąryšyje su šiuo apiplėšimu

Karo stovio laike labai leng
vai galima atsidurti už grotų: 
mažiausias skundas ir jau tar
do policijon atsigabenę.

Lietuviai ypatingai pasižymi 
savo tautos žmonių pikti'is 
skundais. Skundžia šiaip vieni 
kitus piliečiai, skundžia ir ofi- 
cialištai. Su lietuvių oficialis- 
tais lyginasi italijoniški: sulyg 
italų konsulato patiekto polici-, 
jai surašo, sakoma pasodyta ke
li šimtai italų, ypatingai anar
chistų. Lietuvos konsulato 
raštininkas B. Steponaitis vie
šai pas štabinską gyrėsi, kad 
dabar yra geras 
pasinaudojant karo 
baikt su Norkum, 
korespondencijomis 
nais statytis neduoda 
darbavo 
mais, a

Kada 
niekšai, 
kuomet 
brolių artojų 

valdininkai

už savo gyvenimo sąlygų page
rinimą; kovot jie taip, 
kaip socialistai, komunistai 
bendrai su mase, bet tik 
individualiai už save, susi
eidamas su tokios pat idėjos 
žmonėmis .

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

PERMITŲ-LEIDIMŲ sugryžt Amerkon.
Laivų vardus gana greitai surandu iš žemiau paduotų metų:

Iš Antverpen-New York 1906 iki 1915, 
Iš Bremen-Baltimore 1901 iki 1915, 
Iš Bremen-Philadelphia 1901 iki 1915, 
Iš Bremen-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-New 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 pridėkite 2 centu stampq, ir adresuokite:

Ilgas, palinkęs, juodas neg
ras nenoromis įeina į cuadro 
ųuinto, Vienas sau stovi pri
siglaudęs prie jo veido spalvos 
koridoriaus sienos. Niekas jį 
nekalbina ir jis tyli.

— Kaip tu čia patekai,—klau
siu.

I have no place to sleep 
and they took me here and put 
together with all the bums, 
Lašt year they took me to this 
builindg, būt they gavę me 
“®afė con leche” and let me go. 
Būt now, I sopose 
suffer all month 
I get home, I II 
from Chicago.

Čia drauge sėdėjome su se 
natoriais, kongresmanais, ex 
generolais ir kitais kontr-reyo 
liucionieriais 
paleido, < 
ir tarnus

IŠMOKIT DEZAININ1MĄ
Al Dezaininimas ir siuvimą? 

dresių moka didele aiva- 
Jus galite išmokti Šio «e- 

/ūįAmL rai apsimokančio užsiė- 
!' 1 mimo i trumpą laiką. Di- 

plomos išduodamos. Ra- 
tfUK lykite dėl nemokamos 

knygelčs.
OMk MASTKR COLLEGE 

j /a Jos. F. K usnie ka,
Principalas

190 N. State St.* k. Lake St. 10 fl.

Visi žino, kad saules šviesa išnokinaužtat 
“SPRAGINIMAS” naudoja Ultra Violet Ray. LUCKYi 
STRIKE —r puikiausias cigaretas, kurį Jus' kada rūkėt, 
pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso tabako 
Derliaus—TUOMET “JIE SPRAGINTI”. Visi žino, kad 
karštis valo ir taip “SPRAGINIMAS” prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės/ erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina 
LVJCięiES kaip mažiau kenksmingus!

Aplankymai
Gavę kancelerijos leidimą, 

giminės ir draugai gali aplan
kyt savuosius, gal atnešt val
gių ir patalinės.

Skaudu žiūrėti, kuomet mo
tina senutė aplanko savo sūnų. 
Tai tylus skausmas 
kuomet 
aplanko 
ją—tęvą 
stovi ir 
štanguotas duris, 
siauru koridorium 
kiamas grūdasi link štanguotų 
durų — vaikučiai ašarotomis 
akelėmis ieško savo tėvelio 
areštuotų žmonių minioj. Nere
tas nubraukia ašarą, matyda
mas, kaip kelių metų mergaitė 
savo švelniais piršteliais dras
ko štanguotas duris ir šaukia:

—Papita, varnos a casa: no- 
sotros no tenemos nada a co- 
mer. (Tėveli, eikim namo: mes 
neturime ką valgyti).

Laike lapkričio mėnesio ši pigi 
kaina yra pasiūloma tiems, kurie tu
ri RUPTURĄ. Tai yra tas pats 
gydymas. kokį aš ikišiol teikiau už 
3. 5. Be peilio, bv skausmo. iš
likimo iš darbo. Raštinėj yra šim- 
ui liudijimų išgydytų, patenkintų 
pacientų.

PASITARIMAS DYKAI VISOSE 
LIGOSE

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$10 ir $2 (lydymas
Šiuo (čirškimo budu šios negražios 
gyslos pilnai ir visiškai išnyksta, pa
likdamos kojas švelnias ir lygias kaip 
kūdikio.

Atdaros žaizdos, skaudėjimai 
nimai ir nesmagumai išnyksta 
su išgydymu* gyslų.

Tai yra tas pats gydymas, 
aš teikdavau per daugiau ka 
lika metų. Saugus ir tikras, 
cose gyslos niekad daugiau 
sugtyšti.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI 
MOTERŲ.

Ruptura Išgydoma

ro 5-o” iššaukė 12 italų. Vežė 
salon, paskui laivėm ir Euko- 
pon.

(Bus daugiau)

Jis aiškiai sakosi, kad jis va
s, kad jo bendradarbiai, taip-1 kaip pati policija skelbia laik

Nuo “Cop Polonio” laivo at
gabeno du spekuliantu. Juos 
paėmė remiantis anonyme tele
grama iš Europos. Tai Urbasz 
ir jo draugas, Lenkijos pilie- 

gyveną Berlyne, o impor- 
šilkus ir brilijantus iš 

Briuselio. Šį kar- 
transportą apie 

dolerių vertes. Svar- 
pelnas — apėjimas 

Bet... jų lėšomis tele- 
Berlyno policijai ir 

gavo atsakymą, kad jie nėra 
baltosios vergijos pirkliai, tai 
per 48 valandas ir paleido.

Maria0Co.1Defrt.il


Antradienio, lapk. 18, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

B

“Naujienų” šeimy
niškas Vakarėlis

šeštadienio vakare, lapkr. 15 
d. [Jniversal Kliube, įvyko link
smas ir smagiai jaukus “Nau
jienų” šeimyniškas vakarėlis, 
kuriame prisirinko kaip namiš
kiu, taip ir svečių kiek tik tel
pa toj vietoj.

Po skanios vakarienės, ir sal
džiu gėrimų, prasidėjo vakaro 
programas, kuris susidėjo vien 
iš kalbų.

Vieni kalbėtojai, kaip namiš
kiai taip ir svečiai kalbėjo rim
tai Įdomius klausimus keldami, 
tubmi veikdami susirinkusius 
stipriai susirūpini rimtais jų iš
dėstymais, kiti kalbėtojai, kaip 
namiškiai taip ir svečiai, sakė 
Įvairius ir linksmus prietikius, 
ir juokingus anekdotus, kas su
sirinkusiems teikė smagaus ir 
linksmo juoko, kad net susi
ėmus reikėjo juoktis. Lieka at
mintis smagiai ir linksmai pra
leisto laiko tokiame draugiška
me vakarėly.

žinias.

Visko po truputį
žmones paslaptomis kalba, 

kad SLA Valdyba negalinti su
rasti nė $25,000, nė kaltinin
ko. Jei taip man reiktų suras
ti, kaip matai surasčiau: aš su
sitikęs Devenį jam pasakyčiau, 
“Jei tau davė pinigus, tai ko
kią tiesą tu turėjai juos im
ti. šem to you taip daryti!”

Klerikalizmo profesorius Pa
kštas važinėdamas po Afriką 
aprašinėja “Drauge’’ savo prie
tykius su to krašto monkėmis, 
bet kai, belandydamas po “bu- 
šius” pamatęs atbėgant zuikį, 
tai numetęs visus ginklus sa
kosi įlipęs Į medį. Nežinojo ku
nigai ką pasiųsti: butų pasiun
tę pralotą Olšauską, jis butų 
ir pati smauglį nusmaugęs. 
Mat ir “bušiuose” reikalingas 
patyrimas.

Lieka laukti, kuomet klerika
lai pradės apvaikščioti Dr. šliu- 
|X> jubiliejų, kaip dabar apvaik- 
ščioja Vytauto: nes jie žmogų 
pirma prakeikia, o po kurio 
laiko pradeda šventinti.

Musų “Draugo” broliai per 
trisdešimts metų nepajėgia iš
sivystyti iš senos bobos gal
vos. Tik paklausykite jų pro
fesoriaus Kampininko išvadžio
jimus. Tai yra tikroji “maka- 
nojaus” Baltruvienės sesuo.

“Vienybė” labai purkšnoją 
prieš socialistus ir monopoli- 
zuojasi tautininkus, bet kai tie 
tautininkai su fašistišku bizo
nu užvažiavo D-rui šliupui, tai 
jau “Vienybė” puolasi Grigai
čio prašyti, kad jis daktarą ap
gintų.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'J'AI yra piuku jeigu galt taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado austata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —- tas sun
kus uždavinių pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūbai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lovis, U. S. A.

/

Ježednevna sako, kad “Nau
jienos”, šelpdamos bedarbius, 
juos paikina. Iš tikrųjų, kokia 
nauda bedarbiui, jei apauna ba
są, apvelka pusnuogi. Kas kita 
kai musų bolševikai bedarbius 
sušaukia į mitingą, papasakoja 
jiems apie “rojaus” linksmy
bes, už tai pakolektuoja iš be
darbių nikelius ir paleidžia na
mo su tais pačiais tuščiais ki- 
šeniais, alkanais viduriais ir 
pusnuogiais pečiais.

Bepig Amerikoj Republiko- 
narps ir Demokratams švilpaut 
“yankee dudel”. kai jie turi pil
nus futbolus. Darbininkams ki
tas reikalas: kai tik į futbolą 
nebeįpili kopūstų su bulvėmis, 
tai futbolas ir ima revoliuci
ją kelti. Stebėtina, kaip musų 
viršininkai neišgalvoja dar to
kių futbolų darbininkams, kad 
ir tušti neurgztų.

VVell, kas kaltas, kad rinki
mų metu darbininkai nevarto
ja tuos savo futbolus, kuriuos 
ant pečių nešioja, bet vartoja 
tuos, • kur kopusius pila.

Pusta pėdis.
_________________ __ \

North Side
Mašina užmušė Strumskienę

šeštadienį, lapkričio 15 d., ta
po mašinos užmušta visiems 
Northsidęj gerai žinoma Mrs. 
Strumskienė.

Strumskienė parėjusi šešta
dienį iš darbo ir pasivalgiusi 
pietų’ išėjo turbut kaip ko pa
sipirkti, bet nebegrįžo namo. 
Apie septintą valandą vakare 
kaž kas pradėjo šaukti per te
lefoną. Namie tuo laiku buvo 
tik mažas penkių melų berniu
kas ir samdyta moteris, kuri 
prižiūri vaikus. Vaikutis priėjęs 
prie telefono atsiliepė ir su
prato, kad tai per telefoną šne-

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag- 

nesia
Nuo pradžios nėštumo iki 

kūdikio nujunkimo. Tai yra lai
kas, kada Phillips Milk of Mag- 
nesia atlieka daugiausia gero 
dėl daugelio moterų.

Jis pašalina nėščių moterų 
koktumą, širdies ėdimą, “ryt
metinę ligą”, palinkimą prie 
vėmimo; pagelbsti jos virškini
mui. Jo švelnus, bet veikmin
gas liuosavimas užtikrina re- 
guliarį vidurių valymąsi.

Phillips Milk of Magnesia 
yra geresnis už kalkių vande
nį (lime water) neutralizavimui 
duodamo kūdikiui karvės pieno. 
Jo šaukštukas atliks darbą pu
sės paintės kalkių vandens. Jis 
yra švelniai liuosuojantis; ne
kenksmingas; beveik be skonio.

Visos aptiekos turi Phillips 
gilk of Magnesia dideles 25c ir 
50c bonkas. Visuomet reikalau- * 
kit tikro, daktarų rekomenduo
jamo per 50 metų.

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

DYKAI: jaunoms/ motinoms 
ir laukiančioms^ motinoms; 
“Useful Information”, labai ver
tinga maža knygelė apie moti
nų ir kūdikių sveikatą. Rašyki
te Phillips Co., 170 Varick St., 
New York, N. Y. Ji bus pri
siųsta visai dykai.

(Anfirarsinimas)

NAUJIENOS, Chicago, 111

KAS NEDĖLDIENIS NUO 1 IKI 2 VA L. PO PIETŲ iš stoties WCFL 920 kyl. ir 
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JOS. F. BUDB1K KRAUTUVES

{Atlantic and Pacific Photo]

Naujas Illinois senatorius. — James Hamilton Lewis, de
mokratas, per pąstarus rinkimus milžiniška balsų dauguma iš
rinktas Jungtinių Valstybių senatorium.

MASTER of
ka policmanas, pranešdamas kad 
Strumskienė, jo motina, randa
si ligonbuty ąužeista. Nors na
mie buvo moteris, kuri prižiū
rėjo tą vaikutį, bet kadangi 
ji kitaip negali kalbėti kaip 
tiktai lietuviškai, tai su polic- 
manu ir nesusišnekėjo, bet tuoj 
parėjo Strumskio dvylikos me

Išvengkite Kusulių, Peršalimų,

F.Ad. RICHTER fcr CO
BERRY AND SOUTH Fl FTH STS.

BROOKLYN, N.V .

Jūsų Žvaigždes 
Sporto Pasauly

»—ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimento. 
Jie reikaulauja išsitrynimo su PAIN- 
EXPELLERIU po kiekvienam dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja, jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatąį padaro 
PAIN-EXPELLERIS.

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

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

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutčse: 
35 ir 70 centų.

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai iš

PA1N-EXPELLER

DUST / Copyright M’uhvcst Fcature

iakdgę, DEC IDE D 
ON GRANO 
OPERA AS THOMĄS H 

INCE

BORN - . 
HILLSBORO 

TEKĄS 
JONE 30,

BY WESTPHAP

SOON GIVEN 
FEATURED ROLES 

IN MUSICAL 
COMEDY/

SIGNED FOR A 
SINGING PART 

t N BROADWAY ■; 
PRODOCTION

SOON 
RECEIVED 

MUCH 
COMMENT

GOOD IN ~ 
* VERY 

confidential
X AND

ONCE MARRIED TOį 
LOGAN MErCALF/ 
REAL NAME * - 

MARGARET PHU-POTT 
PLAYED IN ' MOTHER 

KNOV/S BEST* 
FAVORITE SPORTS— 
DANCING ANDTTNHI^

GR-ą-R

tų duktė, kuri jau aiškiai su
žinojo apie nelaimę savo mo
tinos. Mergaitė pašaukė savo.- 
tėvą Strumskį, kuris dirbo bu- 
černėj už bučerį, kad važiuotų 
namo, nes motinai atsitiko bai
si nelaimė. Paskiau pribuvo į 
namus ir policmonas, pranešda
mas apie nelaimę ir kuriame 

ligonbuty randasi Strumskienė. 
Bet kada paskiau apie dešimtą 
valandą vakare nuvažiavo į li- 
gonbutį Strumskis, tai jau ra
do savo moterį mirusią. Strum
skienė paliko dvi siratas: duk
relę dvylikos metų, o sūnaitį 
penkių metų. * X.

Apipiešė lietuvį

Andai tapo apiplėštas North 
Sidės ramus pilietis, J. Motu
zas. Plėšikai įsiprašė j vidų, 
paskiau grąsindami revolveriais 
pareikalavo pinigų, ir išgavę 

apie penkiasdešimts dolerių smu
ko pro duris.

Lietuvių Dainos Per 
ORĄ

TONE 1®
DISTANCE 
BEYOND 
BELIEF

Sparton TONAS buvo ra-
• dio tradicija per daugelį 

metų. Naujasis Juįiilee
■ Sparton sale
Sparton Balso 
nepalyginama
Tiktai Sparton
teikti jums tokių svarbią ♦
kombinacija. Ateikite. Į- 
sigykite naują supratimą 
radio smagumo.

The New JUBILEE 
SPARTON Model 750 

$999.25
Price, complete with factory- 

matehed tubes $275.00

SPARTON RADIO
"Radio’s Richest Voice” <"M>

Jos-F. Budrikį
3417-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Mirė Marė žebraitienė
Pirmadienį, lapkričio 17 d. 

Lutlieran Norwegian ligonbuty 
pasikankinusi kelias dienas pa
simirė Mrs. žebraitienė. Turėjo 
apie 42 metus amžiaus. Andai 
perėjusi iš darbo "pradėjo dirb
ti apie namus, kokį daiktą sun
kiai pakėlusi, matyt gavo ko
kių organų patrūkimą. Nors 
buvo pašaukta keletas dakta
rų ir nuvežta į ligonbutį, betgiN 
niekas negelbėjo. Žebaitienė gy
veno su antru vyru, pirtike du 
sunu, vienas 23 rp., antras 24 
m. ir dukterį 19 m., taipgi tu
ri seserį Andriukaitienę ir ne
tikrą seserį Valuckienę.

garsaus 
turi dar 

tolumą.I 
gali su-

Inkstai kvaršina jus?
Yra vaatobėtina kaip greitai Nuga-Tone 

palengvina inkstų ar puslŠs įdegimų lr su
stabdo kurčius, gniaužiančius skausmus nu
garoje ir strėnose. Nakties poilsis nebūna 
sutrukdomas ir jus pabundate ryte sustiprė
jęs ir žymiai atsigaivinęs po poilsingo, ne
nutraukto miego.

Nuga-Tone suteikia šių pageidaujamų pa- 
gelbų, kadangi jis pašalina nuodus, kurie 
pagimdo Idegiųių ir sutvirtina inkstus, taip 
kad kad jie gali geriau sveikti. Be to 
Nuga-Tone yra abelnas sveikatos ir stiprumo 
budavotojas, kuris stimuliuoja visus kūno 
organus ir veikimų, tuo nugalėdamas ne
virškinimų, ganus ar išpūtimų viduriuose ar 
pilve, galvos skaudėjimų, kvaitulius, neteki
mų svarumo, stiprumo ir panašius pakriki
mus, paeinančius dėlei netinkamo vidurių 
valintosi Ir pakrikusių inkstų.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų aptie- 
kininktj. Jeigu jūsų aptiekininkas neturi jų, 
jis gali gauti jų,iš savo džiaberio.

(Ancarsinimas)

.NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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$7.00
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Subscription Ra tesi 
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujieni” 
Bendrovė, 1789 So. Halsted St., Chi
cago. III. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams _____ —___
Pusei metu .......... ........ __
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kiekvieną valandą žvalgyba gali jį nutverti ir nubausti.
Tuo budu, kad ir nėra jokio rimto pagrindo tam 

žvalgybos sufabrikuotam “sąmokslui”, bet dirva yra 
rengiama daugiau kaip 2,000 nekaltų žmonių nugalabi- 
nimui.

ĮVAIRENYBĖS E. T. A. Hoffman Vertė J, Pronskui

PILSUDSKIS “LAIMĖJO RINKIMUS”

Telegrama iš Varšuvos praneša, kad maršalo Pil
sudskio partija laimėjusi rinkimus, pravesdama į seimą 
247 atstovus iš 444. Mandatai pasidalinę taip: 247 tgko 
Pilsudskio rėmėjams,, 82 centro-kairiųjų blokui, 62 na- 
cional demokratams, 21 ukrainiečiams ii’ baltgudžiams, 
13 krikščionims demokratams, 9 žydams, 5 vokiečiams 
ir 5 komunistams.

Lenkijos diktatorius tuo budu turės dabar seime 
absoliučią daugumą. Kažin ar ir šitą seimą jisai dabar 
lygins prie prostitucijos namo?

Visas pasaulis tečiaus žino, kaip tas Pilsudskio 
“laimėjimas” buvo pasiektas. Opozicinės partijos buvo 
žiauriai persekiojamos: jų vadai buvo areštuojami ir 
grudžiami į kalėjimus, laikraščiai uždarinėjami, susi
rinkimai išvaikomi, kandidatų sąrašai panaikinami.

Jeigu, nežiūrint tokio baisaus teroro, opozicinės 
partijos visgi gavo beveik 200 atstovų iš 444) viso seimo 
sąstato, tai kiekvienas pripažins, jogei neginčijama 
dauguma Ixmkijos gyventojų yra nusistatę prieš Pil
sudskį.

Lenkijos diktatoriaus tikslas buvo gauti dviejų 
trečdalių daugumą seime, kad jisai galėtų pakeisti kon
stituciją. Šito tikslo Pilsudskis nepasiekė. Todėl, norė
damas konstituciją keisti, jisai turės ir toliaus vartoti 
atvirą smurtą. Praėjusių keleto mėnesių patyrimas 

parodė, kad Pilsudskis nesivaržys. Jisai, gal būt, pa
šauks į seimo posėdžius kariuomenę, kuomet bus bal
suojama jo sumanytieji konstitucijos pakeitimai, ir at
statęs ginklus prieš atstovų galvas prispirs juos bal
suoti taip, kaip jam reikia. Arba jisai gal tiesiog su
areštuos pakankamą skaičių opozicijos atstovų, kad 
seime susidarytų reikalinga jam dauguma.

Taigi politinis krizis Lenkijoje dar nepasibaigė, ir 
tenai dar galima laukti viso ko.

BURBULAS APIE KONSPIRACIJĄ PRIEŠ 
SOVIETUS

“Naujienų” nuomonę apie “imperialistų sąmokslą” 
prieš sovietų Rusiją patvirtina net ateinančios iš Mask
vos žinios.

Svetimų valstybių diplomatai Rusijos sostinėje sa
ko, kad ir bolševikų kaltinimai prieš “sąmokslininkus”, 
ir dagi suimtųjų “konspiratorių” neva “prisipažinimai” 
yra pačios sovietų žvalgybos sufabrikuoti.

Taip pat mano ir užsienių laikraščių koresponden
tai Maskvoje. Viena priežasčių, dėl ko tas “sąmokslas” 
tapo sugalvotas, yra, jų nuomone, ta, kad Stalinui rupi 
apjuodinti opozicijos vadus Rusijos komunistų parti
joje: Rykovą, Buchariną, Tomskį ir k. Prieš keletą sa
vaičių valdžia sušaudė 73 aukštus sovietų valdininkus 
ir mokslininkus, apkaltindama juos “kenkimu” pramo
nei ir “pasikėsinimu” užtraukti badą ant Rusijos. Te
čiaus tų nelaimingų “raudonojo” teroro aukų vieninte
lis nusidėjimas buvo tas, kad kovoje tarpe komunistų 
partijos frakcijų jie stovėjo ne Stalino ir Molotovo, bet 
Bucharino, Rykovo ir Tomskio pusėje.

Ir tie sušaudytieji žmonės dagi visai nesikišo į po
litiką. Jie tik ekonominiuose klausimuose laikėsi kito
kių pažiūrų, negu diktatorius Stalinas.

Dabar ta pati istorija. Rusijos valdovams vienoje 
pusėje svarbu ant ko nors suversti kaltą dėl maisto 
stokos, kurią iššaukė “buožių” naikinimas sodžiuje; 
antroje pusėje, jie nori diskredituoti opozicininkus Bu- 
chariną, Rykovą ir Tobskį, kurie komunistų partijoje 
bandė apginti tokias pat nuomones, kokias skelbė su
imtieji profesoriai Ramzinas, Laričevas, Kalinnikovas 
ir jų draugai.

Bet, nors visiems yra aiški šio naujausioje “są
mokslo” prasmė, Stalinas eina prie “konspiratorių” su
naikinimo. Komunistų partijos skyriai ir sovietų įstai
gų tarnautojai jau rašo rezoliucijas, kad 8 vyriausieji 
“sąmokslo vadai”, kurių “teismas” įvyks artimoje atei
tyje, butų sušaudyti. Po tomis kraujo trokštančiomis 
rezoliucijomis deda savo vardus net sovietų mokslinin
kai ir rašytojai, kurie nori yiešai ,parodyti savo “išti
kimybę” diktatoriui. Rusijoje, mat, šiandie yra pavo
jinga ne tik kalbėti prieš valdžios politiką, bet ir tylėti. 
Kas tyli, į tą valdžia žiuri, kaip į slaptą savo priešą, ir

Trijų širdžių istorija

' AVelnio Eliksyras
....... .

Apžvalga
—-

ATREMIA STALINCŲ UŽ
SIPULDINĖJIMUS

“Laisves” komunistams ėmus 
niekinti Baltimorės Glavecką už 
tai, kad jisai pirmininkavo 
Amalgameitų rubsiuvių mitin
ge, kuriame laikė prakalbas 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis ir “Darbo” redaktorius 

tūlas' Jaunas
ir

Jankauskas 
Pilietis rubsiuvių organe atsa
ko:

“Jeigu Bimbai, z Taurui, 
Undžienei ir Pruseikai buvo 
valia, per daugelį metų būti 
apmokamais ‘Hillmano klap
čiukais’, kurie ištikimai jam 
tarnavo, tai kodėl mums, 
Baltimorėj, nevalia savo lo
kalu! pirmininkauti ir jo na
rių sunkiąsias kovas vado
vauti?.. — <

“Ar tai tie žmogeliai, ku
rie, iš kažin kur atsibalado- 
ję, įsibriauna į musų organi
zacijas, žada seniems veikė
jams ‘snukius gurinti’, yra 
komunistams artimesni (ži
noma, kad artimesni! —“N.” 
Red.)

“Juk keli metai atgal ko
munistų partijos 
vo verčiami stoti 
darbo linijas’, ar 
dabar norite — 
eitų laukan? O kokį jus/duo
site užtikrinimą, kad už kiek 
laiko vėl nebus įsakyta eit 
ir ‘graužt iš vidaus’ Amal
gameitų uniją?

“Ar jus manot, kad darbi
ninkų unijoj taip (galima 
vartytis per galvą, kaip Lie
tuvoj ant pabalių vaikučiai 
ir jūsų čyfai daro politinėje 
partijoje? Klystate.”

Prie to nėra kas pridėti. Bol
ševikiški komisarai, iš tiesų, 
taip elgiasi. Vieną sykį jie lie
pia savo sekėjams eiti į darbi
ninkų organizacijas ir ‘užka
riauti’ jas, graužiant iš vidaus. 
Kitą sykį jie duoda įsakymą 
iš darbininkų * organizacijų 
trauktis arba jas skaldyti. Vis
kas priklauso nuo “vėjo” Mask
voje. O biedni komunistų par
tijos nariai turi pagal komisa
rų muziką šokti, o jei ne, tai 
jie gauna į kailį.

Nuostabu, kaip bent vienas 
save gerbiąs darbininkas gali 
tokioje, partijoje būti.

tas tiesa. Bet’ kad namas ne
neštų nei nuošimčių tai tas ne
teisybė. L. A. B-vė visuomet 
Susivienijimui reguliariai kas 
pusmetis nuošimtį išmoka ir 
dabar pilnai nuošimtis apmo
kėtas, tatai jei tas namas 
neštų nuošimčių, tai i$ 
B-vė galėtų Susivienijimui 
mokėti ?

Jei S. L. A. politikieriai pra
deda. savo tarpe, už ėdžias’ be
sivaržydami, ieškoti faktų, kad 
įrodžius, kiek kuris purvinas, 
tai, susimildami, nepurvinkite 
vieni kitų nebūtais neva fak
tais ir netraukite mus į tą 
purvą, nes mes jums nesame 
nieko kalti, o vienok tokis 
skelbimas musų interesams' ir 
bizniui daug kenkia.

Tatai prašau gerbiamųjų šią 
neteisingą žinią savo laikraščio 
špaltose atšaukti. 

i ' •*

Pasitikėdamas, kad busite 
tiek geri, kad tatai padarysite, 
linkėdamas viso labo, su gilia 
pagarba pasilieku

(Pas.) A. B. Strimaitis
- L. A. B-vės Sekr.

ne- 
kur 
ap-

REDAKCIJOS PASTABA

nariai bu- 
į ‘reakcines 
ne? Tai ko 
ar kad vėl

BUTĖNAS PALEISTAS
KALĖJIMO

Iš

Lietuvos operos dainininkas 
Butėnas, kaip praneša “Vieny
bė”, yra paleistas iš kalėjimo. 

Jisai buvo suareštuotas per 
koncertą ir patupdy- 

už nesirūpinimą 
Dabar jisai esąs 
su žmona, 
mat, kai ką pa-

“V-bės 
taj» į šaltąją 
savo žmona, 
jau susitaikęs

Kalėj imas, 
mokina doros.

Del Paskolos L. At 
Bendrovei

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Halsted St.
111.

man pastebėti, kad

“NAUJIENOS 
1739 So.
Chicago,

Teko
Tamstą vedamame, laikraštyje 
patilpo neteisinga žinia apie 
“LIET. ATSTATYMO BEND
ROVĘ”. Pasakyta:

“paskolinta Lietuvos Atsta
tymo Bendrovei $40,000 ant 
namo, kuris nė nuošimčių už 
paskolą neneša.”
Kad Lietuvos Atstatymo 

Bendrovė yra skolinusi, ant 
nejudinamos nuosavybės Na
mo $40,000, nuo SUSIVIENIJU 
MO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
ir išdavėm

Gyvenime pasitaiko, kad mi
rusio žmogaus kūnas yra palai
dojamas vienoj vietoj, o jo šir
dis dar ilgai klajoja, kol susi
laukia amžino poilsio.

XIII a. pradžioj Europą 
smarkiai įbaugino totorių ant
plūdis. Totorius vedė garsus 
karys' Čingis Chanas, kurs par- 
bloškęs rupus', buvo pasiekęs 
net vakarų Europą. 1227 m. 
čingis Chanas staiga mirė. To
toriai savo didžio vado kūną 
palaidojo, o širdį išpiove ir nuo
lat su savim vežiojosi bran
giam inde, karių narsumui pa
kelti. 1379 metais Čingis-Cha- 
no širdis pateko didžiausiam 
Azijos karo vadui, žiauriajam 
Tamerlanui, kurs irgi ją sau
gojo, kaipo relikviją. Po Ta- 
merlano mirties, čingis-Chano 
širdis buvo išvežta Mongolijon, 
kur, kaip manoma, buvo palai
dota vienam kalnų urve. Visi 
dalyvavę laidotuvėse, buvo nu
žudyti, kad neišduotų vietos pa
slapties. Tik dabar, vienai ame
rikiečių ekspedicijai, kaip pra
nešama, pavykę tą urvą rasti. 
Taip sprendžiama iš esamo se
noviško parašo urvo sienoj: 
“Toji širdis plake ir daužė, 
kaip jurų bangos, ir ūžė, -kaip 
viesulas miško šakose”. Dabar 
tas urvas labai atidžiai tyrinė
jamas'.

ku- 
už-

kad 
to-

Iš to, kad buvo iškelta aikš
tėn kai kurių SLA. duotų pa
skolų nesaugumas, p. A. B. 
Strimaitis daro išvadą, jogei 
“S. L. A. politikieriai varžosi 
dėl ėdžių”, ir sako, kad tie, 
rie apie tas paskolai kalba, 
siimą “purvinimu”.

Labai galimas daiktas, 
dėl “ėdžių” besivaržantieji
kią taktiką vienį prieš kitus 
vartoja, įr mes pilnai tikime, 
kad gerb. laiško autoriui šitokį 
tikslai ir šitokį darbai yra ge
rai pažįstami, nes ne /be reika
lo gi SLA. Seimas anąmet jį 
patį už nepadorų varžymąsi 
dėl “ėdžių” pašalino iš Sekre
toriaus vietos’.

Kai dėl Lietuvos Atstatymo 
Bendroves paskolos, tai p. Stri
maitis apie ją praneša ne vi
sai teisingai. Jisai rašo, kad 
L. A. B-vc “reguliariai kas 
pusmetis” užmoka nuošimtį Su
sivienijimui* už paskolą; tuo gi 
tarpu nuošimtis, kuris turėjo 
būt užmokėtas apie birželio 
mėnesį šiemet, dar nebuvo už
mokėtas, kuomet lapkričio 6 d. 
susirinko Pildoma Taryba.

ši $40,000 paskola (gauta iš 
SLA. be, “komišeno”) jau tu
rėjo būt atmokėta 1Q25 m., bet 
L. A. B-vė išprašė, kad ji bu
tų prailginta penkeriems me
tams, — kas ir buvo padaryta, 
nors jokios sutarties raštu apie 
tai nėra, šiemet sukako antras 
penkmetis, bet, užuot atmokė
jusi paskolą, L. A. B-vė vėl 
kreipėsi į Susivienijimą, pra
šydama paskolą atnaujinti, 
kųpmet net ir nuošimčiai už 
paskolą buvo užvilkti. Tiktai 
kai SLA. 
naujinimo 
užmokėti 
Strimaitis 
užmokėjo.

Kadangi 
sušaukti teisėto savo šėrininkų 
susirinkimo, tai ‘ Susivienijimas 
neturi galimumo atsiimti pa
skolintus jai prieš dešimtį su 
viršum metų pinigus. Dabar 
B-vei pastatyta ultimatumas, 
kad ji per ateinančius' tris me
nesius susitvarkytų, o kad ne, 
tai Susivienijimas bus privers
tas parduoti L A. B-vės namą, 
ant kurio yra paskolinta 
$40,000.

Tai šitokį yra faktui, kuriuos 
p. ( Strimaitis ‘ bando pridengti 
“varžytinėmis dėl ėdžių”.

buvo užvilkti.
atsisakė svarstyt at- 
prašymą, kol nėra 
nuošimčiai, tai p. 
užvilktus nuošimčius

ATĖJO naujas “Kultū
ros” numeris 10. Kaina 45 
centai. Galima gauti “Nau- 

pirmą “Morgage”,' jienose”.

1795 m. į Napoleono kariuo
menę įstojo savanoris La Tour 
d’Auvergne, kurs pasižymėjo 
nepaprastu narsumu. Napoleo
nas daug kartų siūlė jam aukš
tas komandos vietas, bet jis 
atsisakinėjo ir liko paparstu ei
liniu kareiviu. 1800 m. jis bu
vot užmuštas Bavarijoj. Napole- 
pnas įsakė jo kūną iškilmingai 
palaidoti ir ant kapo pastatyti 
paminklą, pro kurį einant ka
riuomenė privalėjo atiduoti pa
garbą. Bet narsuolio širdį 
Napoleonas liepė išimti ir padė
ti metalinėn dėžutėm 46-to pul
ko, kuriam jis tarnavo, grena
dierių kuopos vęliaviuinkas tą 
dėžutę turėjo nuolat nešioti vi
sose kovose ir žygiuose. Be to, 
Napoleonas suteikė karžygiui 
“pirmojo Franci jos grenadie
riaus” titulą ir įsakė neišbrauk
ti jo pavardės iš pulko skai
čiaus. Per kiekvieną pulko pa
tikrinimą turėjo būti šaukiama 
La Tour d’Auvergne pavardė ir 
kuopos viršila turėjo išeiti prie
kin ir atsakyti: “miręs garbės 
lauke”. Taip tęsęsi septynerius 
metus, kol 1807 m. Napoleono 
įsakymu širdis buvo padėta 
brangioj urnoj Francuzų kraš
to apsaugos ministęi’ljos rū
muose. Napoleoną nuvertus nuo 
sosto, karžygio širdis pateko į 
jo giminių rankąs. 1904 m. gi
minės pądovanojo širdį valsty
bei. širdis buvo padėta Inva
lidų rūmuose. .Dąbar, prieš ke
lis mėnesius, drąsuolio širdis 
liko galutinai padėta Šv. Gre- 
goro koplyčioj. Iškilmėse daly
vavo Paryžiaus karo guberna
torius generolas Gourand, o 
pagarbą atidavė 46 pulkas. Pas
kutinį kartą buvo atlik
tas iškilmingas pulko patik
rinimas, paskutinį kartą buvo 
iššaukta La Tour d’Auvergne 
pavardė ir paskutinį kartą iš
ėjęs pirmyn viršila atsakė: 
“miręs garbės lauke”. Tą aki
mirksnį palinko žemėn pulko 
vėliava—ir karžygio širdis ra
do sau amžino poilsio vietą.

Trečioji širdis, kuriai nebu
vo lemta greitai pailsėti, buvo 
tariamojo nuverstų Prancūzų 
karalių Burbonų įpėdinio širdis. 
Tačiau tai nėra dokumentaliŠ- 
kai įrodyta. Bet širdis visą 
šimtą metų klaidžiojo iš rankų 
į rankas, kol galų gale buvo pa
laidota Frosdorfo pily, Austri
joj, Burbonų giminių kapuose.

(Tęsinys)
Daug dienų po tos vizijos 

praslinkus gatvėj sutikau kri
minalinį teisėją. Jis draugiškai 
priėjo artyn. “Ar jau žinai 
Tamsta, pradėjo jis', kad to 
kapucino Medardo procesas vėl 
pasidarė abejotinas? Sprendi
mas, kurs jam tikrų tikriausiai 
butų pripažinęs mirties baus
mę, turėjo būti paruoštas, kai 
jis vėl pradėjo reikšti pamiši
mo žymes. Būtent kriminalinis 
teismas gavo žinių apie jo mo
tinos mirtį; aš jam tai prane
šiau, jis kažkaip laukiniai pra
sijuokė ir pfasijuoke tokiu bal
su, kurs pačiam drąsiausiam 
galėjo įvaryti siaubo: Ha, ha, 
ha!' — princienė... (jis paminė
jo musų kunigaikščio nužudy
tojo brolio žmoną) jau senai 
mirei” —

Dabar pradėtas naujas gydy
tojų tyrinėjimas, tačiau yra 
spėjama, kad tas vienuolis tik 
nuduoda beprotybę. —

Aš paprašiau pasakyti mano 
motinos mirimo dieną ir va
landą; ji pasirodė man tą patį 
akies mirksnį, kada ji mirė, ir 
giliai įsiverždama į sąmonę ir 
mintis', buvo ir ta perdaug už
mirštoji motina tarpininkė tarp 
manęs ir tos skaisčios dangiš
kos sielos, kuri turėjo būti ma
no.

Sušvelnėjęs ii’ suminkštėjęs, 
aš, rodos, pradėjau visiškai su
prasti Aurelijos meilę, aš var
gu bučiau bepajėgęs apleisti 
ją, kaipo mane saugojančią 
šventąją. Mano tamsioji pa
slaptis, kadangi ji nebe spyrė 
jos atidengti, pasirodė man pa
čiam lyg koks tai neištirtas, 
aukštosios galybes man uždė
tas įvykis. —

Kunigaikščio paskirtoji su
tuoktuvių diena atėjo. Aureli
ja norėjo būti sujungta anksti 
rytą prie šventos Rozalijos al
toriaus netolimoje vienuolyno 
bažnyčioje. Naktį praleidau bu
dėdamas ir pirmą kartą po ilgo 
laiko širdingai melsdamosi. Ak! 
aš apjakelis nejaučiau, kad to
ji malda, su kuria rengiausi j 
nuodėmę, buvo pragariška niek
šybė! —

Įėjus prie Aurelijos ji mane 
pasitiko graži lyg angelas, bal
tai apsirengusi ir pasipuošusi 
kvepiančiomis rožėmis. Jos rū
bai lygiai kaip ir jos plaukų 
papuošimas turėjo kažką, ypa
tingo senoviško, many sujudo 
kažkokie neaiškus atsiminimai, 
bet giliaųsis šiurpas mane pa
gavo, kai prieš akis’ gyvai at
sistojo altoriaus paveikslą^, 
prieš kurį turėjova būti su
jungtu.

Paveiksle buvo atvaizduotas 
šventos Rozalijos 
mas, ir .lygiai kaip 
buvo aprengta. — 
kėši man nuslėpti 
šiurpulingą įspūdį.

Aurelija, pažvelgus į 
akimis, iš kurių švietė 
meilės ir palaimos dangui, pa
davė man savo ranką, aš pri
traukiau ją prie savo krutinės 
ir per gryniausio malonumo bu
činį vėl pripildė mane aiškus 
pajautimas, kad tik Aurelija 
galės išgelbėti mano sielą. Ku
nigaikščio tarnas pranešė, kad 
ponybė, jau musų laukia. Aure
lija skubiai užsimovė pirštinai
tes, aš paėmiau jos ranką, čia 
jos tarnaite pastebėjo, kad 
Aurelijos plaukai netvarkoj, ir 
nubėgo atnešti špilgų. Laukė
me prie durų. Sutrukimas Au
relijai rodėsi nepatiko.

Tame akies mirksny gatvėj 
pasigirdo koks tai kurčias 
triukšmas, šukavo kažkokie 
duslus balsai, aiškėjo sunkių 
palengva riedančių ratų dun
dantis/ brazdėjimas. Pasiskubi
nau prie lango. —

Tiesiai ties rūmais stovėjo 
budelio tarno vedamas gardinis 
vežimas. Ant vežimo užpaka-

mudu 
antrą 
turės

žmo-

liu sėdėjo koks tai vienuolis, 
prieš jį kapucinas, ir abudu 
garsiai ir karštai meldėsi. Mir
ties baimės perimtas, išblyškęs, 
susivėlusią barzda apžėlęs, jis 
buvo nebepažįstamas — tačiau 
per aiškiai, pažinau jame bruo
žus savo baisiojo gretimio.

Kai tik, akies' mirksniui susi- 
grudusios žmonių minios su
stabdytas, vežimas vėl pasiju
dino važiuoti, jis pažvelgė j 
mane pastyrusiomis baisiai 
žvilgančiomis akimis ir nusi
kvatojo ir sustaugė į mane: 
“Jauniki, jauniki!., eikš ant 
stogo... ant stogo... čia 
pasigrumsiva, ir kurs 
nustums, bus karalius ir 
gerti kraują!’’

“Ąš surikau: “baisusis
gau... ko tu nori... ko tu nori 
iš manęs.” — Aurelija abiem 
rankom pastvėrė mane ir iš 
visų pajėgų atitraukė nuo lan
go šaukdama: “Del Dievo ir 
švenčiausios Mergelės malo
nės... Jie veža Medardą... ma
no brolio žmogžudį ant mir
ties... Leonardai... Leonardai!”

Many išbudo visos pragaro 
dvasios, ir sukilo su tokia pa
jėga, kokių tik joms buvo su
teikta turėti ant nedoro nusi
dėjėlio. — Pikčiausiame pasiu
time pastvėriau Aureliją, kad 
ji net susitraukė: “Ha ha ha... 
Pamišėle, kvaila moteriške... 
aš... aš, tavo meilužis, tavo su- 
žiedotinis, esu Medardas... t esu 
tavo brolio žmogžudys, tu, vie
nuolio nuotaka, nori savo jau
nikį į pražūtį nuvylioti? Ho 
ho ho!...
geriu tavo kraują! 
kiau savo žudynių peilį — 
smogiau į Aureliją, numesda- 
mas ją į žemę — per
ranką ištryško kraujo srove.—
Medardas pamišime bėga i lau
kus. Beprotis ištrukęs iš sar
gybos jį vęjasi. Šiurpios grum
tynės miške. Medardas neten-* 

ka sąmonės.
Puoliau laiptais žemyn,

žmonių minią prie vežimo, nu
traukiau iš jo vienuolį ir me,-

aš esu karalius... aš
— Ištrau- 

ir

mano

per

užpakaly ma-

nukankini- 
Aurelija ji 
Sunkiai se

to vaizdo

mane 
pilnas

ties plačiu perka- 
parką nuo greta 

miško, vienas ga- 
— jau buvau ki
vis tolyn ir tolyn

Šėldamas švaisčiau aplinkui su 
peiliu, smeigdamas kur papuo
la — tapau laisvas — šokausi 
bėgti — mane vijo, jaučiausi 
durimu sužeistas į šoną, bet 
dešinėj laikydamas peili ir kai
re siausdamas galingus smū
gius, dasikasiau ligi parko mu
ro sienos, kuria peršokau bai
siu šuoliu. “žmogžudystė... 
žmogžudystė... Laikykit... laiky
kit žmogžudį!
nęs šaukė klykė balsai, išgir
dau traškėjimą, norėjo išsprog
dinti uždarytus parko vartus, 
nenustodamas bėgau tolyn.

Atsidūriau 
su skyrusiu 
prieinančio 
liūgas šuoįis 
toj pusėj, ir
mišku, l^ol mirtinai privargęs 
susmukau po vienu medžiu.

Jau buvo tamsi naktis, kai 
nubudau lyg iš gilaus apkvai
šimo. Tik viena mintis bėgti, 
lyg įerzintas žvėris, stipriai 
laikėsi mano sieloj. Atsikėliau, 
bet vos tik paėjau kelis' žings
nius, kai šnarėdamas* iš krūmų 
išpuolė koks tai žmogus, šoko 
man ant nugaros ir rankomis 
apkabino man kaklą. Veltui 
stengiaus jį nukratyti — par
kritau žemėn, spaudžiausi nu
gara prie medžių, viskas vel
tui. žmogus baisiai tyčiodama
sis žvengė ir juokėsi; tuo tar
pu pro juodas egles pasirodė 
šviesus mėnuo, ir į mane pa
žiuro pastyrusiu baisiu Svilks
nių, lygiai kaip ten iš vežimo, 
mirtinai išblyškęs, baugus vie
nuolio, — spėjamojo Medardo, 
mano gretimio, veidas. — Ui... 
hi... hi... Broliukai... broliukai... 
visuomet, visuomet aš su ta
vim... nesileisk... nesi... leisk...

(Bus daugiau)



m.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Gengsterių karalaitė 
vedė proletarą

ziko byla, kur jis kaltinamas 
dėl nemokėjimo valdžiai mokes
nių nuo savo pelno. Valdžia ap- 
skaitliavo, kad Guzikas per 
1927, 1928 ir 1929 metus pa
sidėjo grynais pinigais į ban
kus $1,044,353 pelno, už kurį 
yra skolingas valdžiai $229,997. 
Bet Guzikas nieko nesako ir 
valdžia kol kas savo dalies ne
gauna.

visus tris savo vaikus, Jurgį, 
4 metų, Mariukę, 3 ir Lucę 1 
metų.

Western Electric nebe 
paleis darbininkų

Feen&mint
Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Pereitą šeštadienį ofise pasi
ėmė apsivedimo liceiisijas pane
lė Mafalda Caponiutė, AL Ga
lione tikroji sesuo, su vienu 
Chicago public library knygri
šiu, darbininku John Romano 
ar Johnny Maritote? Capone ža- 

seserei duoti pasogos gra- 
namus ir $50,000.

Šventas Vincentas gau 
na kasdien po du 

vaikus

dąs 
žius

O Guzikas pelnosi 
valdžiai neduoda

ir

St. Vincent baby asylum gau
na kasdien po du vaikus,» ar 
tai rastus parkuose ant suo
lų, ar motinų atneštus ir pa
liktus ant prieglaudos laiptų ar 
kitaip, šeštadienį kokia tai mo
tina atgabenusi slapta paliko

šiandien prasideda kampani
ja sukelti $5,000,000 lėšų be
darbių pagalbai. Bedarbės ko
mitetas gavo žinių iš Western 
Electric kompanijos vice-prezi- 
dento, kad 1,000 darbininkų iš 
ofiso ir daugelis iš krautuvių, 
kurie buvę numatoma šių žie
mų paleisti iš darbo, bus pa
likti su pilna alga, kaikurie 
dirbdami po 44 vai. savaitėje, 
ir tokiu budu ta kompanija iš
laikysianti visus 28,000 darbi
ninkų.

gloves with what 
it savęs

N0ra reikalo moKfitl 80ę ar 
daugiau, kad gauti Kerų dantų 
kojelę. Listerlne Tooth Paate. 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupinti 
$3. už kuriuos galite nusipira- 
tt plrStinultes ar ką kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

. (.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

Buy Laxativas
lęurį jus 

kramtote kaip 
gumą.

Nėra kito skonio 
kaip mėtos

Aptiekose ~15C,

Lietuvės Akušerės

St.

9252

1439

kiškit;

1930 
amžiaus.
Pandėlio 

kaime. 1

prie 
duodn 
electric

tėvus, 4 seseris ir du 
Kūnas pašar- 

1114 N. Damen

KAZIMIERA STRUMSKIENE 
po tėvais Baltušaitė

Persiskyrė su šiuo pasauli 
lapkričio 15 dieną. 10 valand 
vakare, 
metų

Phone 
Hemlock

Daktaras mas

DUKTĖ. DĖDĖS, TETOS, • 
GIMINES.

Chicagoj tęsiasi Al Capone 
finansų ministerio” Jake Gu-

ANTANAS SHEMAITIS

JUOZAPAS CHURAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 15 dieną. 1 1 valandą 
vakare. 1930 m., sulaukęs 36 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Naujamiesčio parap., Baibukelių 
kaime. Paliko dideliame nuliu
dime brolį Joną, brolienę Julijo
ną, dėdę Tadeušą Churą ir gimi
nes. o Lietuvoj motiną, brolį Pet
rą ir brolienę ir seserį Uršulę. 
Kūnas pašarvotas randasi 3256 
S. Wallace St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
lapkričio 20 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Juozapo Churo gi
minės, draugai ir pažįstami esa^ 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Brolis, Brolienė, Dėdė 
ir Giminės.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 16 dieną, 6 valandą va
kare. 1930 m., sulaukęs 42 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Nemakščių parapijoj, Amerikoj 
išgyveno 25 metus. Paliko dide
liame nuliudime moterį Elzbietą, 
tris podukres. vieną posūnį ir gi
mines. Gyveno 3249 W. 15 St. 
Kūnas pašarvotas randasi S. D. 
Lacbavičiaus koplyčioje, 
23 PI..

2314 W.

pelnyčio j. 
vai. ryte

Laidotuvės įvyks 
lapkričio 21 dieną, 10 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame.

Moteris, Podukcės, Posūnis

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. D. Lachavich, Telefonas 
Roosevelt 2515.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika. Tcl. Yards

MARIJONA ZEBRAIT1ENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 17 dieną. 3:45 valandą 
ryte. 1 930 m., sulaukus 43 me
tų amžiaus, gimus Šumsku parap., 
Marijampolės apskr.. Kuktiškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 24 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime vvrą Antaną, du sūnūs — 
Juozą ir Antaną ir dukterį Hele
ną. dvi seseris — Magdaleną. An
driukaitienę ir Oną Valuckienę. o 
Lietuvoj - 
brolius ir gimines, 
votas randasi

Laidotuvės įvyks ketverge, lap
kričio 20 dieną. 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėta į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Marijonos Zebraitie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.

Vyras. Sunai, Duktė,
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. D. lachavich. Telefonas 
Roosevelt 2515.

ELZBIETA ČEPULIONIENĖ 
po tėvais Pckoraičia

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 15 dieną. 4 valandą po 
piet. 1930 m., sulaukus 47 metų 
amžiaus, gimus Kurklių kaime, 
Vabaldinkų parap., Amerikoj iš
gyveno 25 metus. Paliko dide
liame nuliuditne vyrą Kazimierą 
Čepulionį. 1 sūnų ir 3 dukteris— 
Bronių. Elzbietą. Olgą ir Aryną, 
2 seseris — Oną ir Konstanciją, 
švogerius — Petrą Šukį ir Petrą 
Kudutį ir brolį Jurgį Pekurį. Lie
tuvoj motiną ir 2 brolius —« My
kolą ir Bronių. Kūnas pašarvotas 
randasi 829 North 12th St., 
De Kalb, III.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
lapkričio 18 dieną. 9 vai. ryte.

Visi a. a. Elzbietas Čepulionie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
eyat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Seserys, 
Brolis ir Giminės.

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
M 03 S. Halsted 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Akiu Gydytojai
Graboriai

Telefonas Yards

CHICAGO, ILL. .

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & MidVvife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment ir mag
netu blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

ANTANAS NAVAKAuSKIS
Mirė Lietuvoj, spalio 22 d^ 

1930 m., 6 vai. vak., sulaukęs 
apie 75 metų amžiaus. Pratvalkų 
kaime, Nemakščių parapijos, da
bar Varlaukio parapijos, Raseinių 
apskr. Paliko dideliame nuliudi
me moterį Marijoną po tėvais 
Ruibikią, sūnų Praną ir marčią 
Amerikoj ir Lietuvoj sūnų Joną 
ir 2 dukteris — Petronėlę u Oną 
ir 2 žentu — Šlušinską ir Pud- > 
žiuvelį ir gimines.

Tėveli brangus, apleidai mus, 
negrįši amžinai pas mus, nerupi 
tau darbeliai nei mieli vaikeliai, 
tau nemiala šis pasaulis nei gyve- ■ 
nitno namai, tau tik miela bal- J 
tos lentos ir juoda žemelė. Kas 
lankys tavo kapą kai žolėms apžels 
pakol mes gyvi busime, nes visos 
svajonės sudėsim ant tavo kapelio 
ir gailias ašaras nuolatos vilgis 
blakstienus ir mes su didelę šird
gėla tavo kapelį 
me. o sparnuoti 
liūdną giesmelę 
musų ilgėsi prie

lindę liekame •

Moteris, Sunai, Dukterys, 
Marti, Žentai ir visi 
Giminės.

gėlėmis sodinsi- 
paukšteliai tau 

gieždami sakys 
tavęs.

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite ažganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

DR. VAITUSH/OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phoųe Boulevard 7589
-------- O--------

svaigimo, 
skaudamą

Tek Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai- 
dotųvese it kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 
deL kad neturime ' iš 
laidų užlaikymai sky 
tių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo-6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai
Undertaking Co

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
CanaJ 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graboritis Chicagoj

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 '

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

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

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

Kcnwood 5107Tcl. 
VALANDOS: 

nuo 
nuo

9 iki 11 valandai ryte;
6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868
J. Lulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago. III.

Tcl. Victory 1115

Ofiso ir Rez. Tcl. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 West Marquette 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.

GYDO

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
Ofiso Telefonas Vlrrinla 0030 

Ees. Tel. Ven Buren 8808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pieta, 2 iki 4 ir 
(i Iki 8 vakaro. NedSllom nuo 10 iki 12 diena. Namų ofisas North Slde 

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

VALANDOS: 
«

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

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel.
Rez. Tel.

7 iki 10

Victory 6893 
Drexel 9191

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 
nuo

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos*. 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

- Phone Lafayette 0098

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, »vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3 i 02 So. Halsted S t., Chicago
arti 31st Street |

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

Advokatai

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

4712
Ofiso 

Residence Phone Hemlock 7691

K. G U GIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 11 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėle i naują vieta po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Salimai Dcpositors Banko 

skersai gatves nuo
i Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Jva irus Gydytoj ai

Phone Arinitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

. • A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utar.. Ketv. ir Subatos vak. 
Vasallc—I’an., Ser. ir PCtnyčioa ▼,

•331 
vak. 
0562

Pbone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St

- ..............——— r

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

iki

Tcl.

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

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950—namų Pull. 6377 

Miesto ofise pagal sutartį
127 N. Dearborn St.

Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Scredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
-------------------------- 1------------- ------- H

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

m., sulaukus 36 
gimus Rokiškio 
parapijoj. Pli- 
metų išgyveno 

Amerikoj. Paliko dideliame nu
liudime vyrą Juozapą, dukterį Jo- 
sephine. 1 2 m., sūnų Edvardą, 6 
metų, o Lietuvoj seną motinėlę, 
vieną brolį ir vieną seserį. Kū
nas pašarvotas randasi 3211 Beach 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, lap
kričio 20 dieną. 8 vai. iš ryto 
iš namų į Šv. Mikolo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kazimieros Strums- 
kienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras. Duktė ir Sūnūs.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Lachavich. Telefonas 
Roosvelt 2515.

Juzefą Žilvitienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 15 dieną, 11 valandą ryte, 1930 

m., sulaukus pusantžiaus, gimus Panevėžio apskr.,( Borklainių kaime. Iš
gyveno Amerikoj 30 metų. Paliko dideliame nuliudime vyrą Joną, du 
sūnūs — Joną 25 m. ir Kazimierą 19 metų, dukterį Bronislavą 2 3 metų, 
dėdę Kazimierą Tarulį. tetą Taiulienę, dėdę Simoną Žvibą ir tetą Žvi- 
biePę, dėdę Antaną Žvibą ir tetą Žvibienę, 4 pusbrolius Zalatorius —- 
Petrą, Joną, Aleksandrą ir Juozapą, o Lietuvoj motiną, 3 brolius ir gi
mines. Kūnas pašarvotas randasi 233 1 W. 24th St.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Lapkričio 19 dieną, 8:30 vai. ryte iš 
namų į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juzefos Žilvitienės giminės, draugai ir pažįstami esat nuo- 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar-širdžiai kviečiami dalyvauti 

aą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

VYRAS, SUNAI.
PUSBROLIAI IR

Laidotuvėse patarnauja graborius S. D. Lachavich, RooseVclt 2515.

J. F. RADZIUS
PIGI AUSIS LIETUVIS 

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

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tcl. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 
Valandos: nuo IO-7—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
South Shore 2238 ar Randolph 6800

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

WISSIG
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir iigydl 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
uuo 10 ryte iki 1 vak ir uuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 tyt. iki 1 v. 
4200 West 26 SU kampas Keeler Avė.. Tel. Cravford 5573

B
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.

DR. CHARLES SEGAL » •
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. / 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 
Pbone Midway 2880

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Rep/tblic 9600

Geresnis ir pi-

Simpatiškas— 
Mandagus — jĮ

J.F.Eudeikis Komp
PAGRABV VEpEJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Ąve

Tek Yards 1741 ir 1742
* SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tek Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
N SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tek Blvd. 3201

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
TeL Central 6890 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

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

Residence Pbone Ravcnstvood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas:

2700 Devon Avė., Rogers Park 3320 
Valandos:'

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

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tcl. Canal 1712-024
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Paul M. Adomaitis
• Advokatas

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

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

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

______________ 1____________________

Telofonas Boulevard .1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Tel. Boulevard 9320

Dr. Michael S. Korba
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

5101 S. Ashland Avė
Chicago, III.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. RocksvelJ SU 
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

bai nusivilti pereitą sekmadie
nį ją išgirdę dainuojant. Valio 
Birute, tau lemta gyventi šim
tą metų ir valdyti 100 tūkstan
čių Chicagos lietuvių' širdžių!

Joniškietis.

Affaire, kurį Amerika nesenai 
akreditavo Lietuvai.

Vakar vakarą Chicagos Lie
tuvių Vaizbos Butas surengė 
p. Varkalai sutiktuves.
•1 Rep.

BEDARBIAMS 
PAGALBA

Kasdien nuo 9 vai. ligi 
vai. ryto

11

(Vėliau prašoma neateiti, 
neatlieka laiko)

BEDARBIŲ ŠELPIMO
FONDAS

nes

Fonde buvo .........
A. Bačkos aukavo

$81.21
$ 1.00

Viso $82.21

priruošti be- 
naudai Xmas

turi verdamą 
šeimynai. Pa-

Mr. A. Bačkus žadėjo duoti 
vyrams rūbų ir 

.darbių šeimynų 
įbasket.

John Jonušas 
pečių reikalingai
siųsta p. Juknius pasiimti.

l’ršule Žemaitienė, dovanojo 

vaikams drabužių.
Julia ir Frank Druktainiai 

aukavo vyriškų rūbų ir vai
kams avalynių. •

Mrs. Marė Bružas dovanojo 
moteriškų batų ir kaliošių.

Reikalauja moters ar mergai
tės prie namų už išlaikymą ir 
primokėjimą pagal susitarimo; 
taip pat pajėškomas karpentę- 
ris ilgesniam darbui.

PADALINTA DRABUŽIAI 
ŠIEMS REIKALINGIEMS:
Mrs. Macionienė, Peter Ma

tulis, John Shemaitis, A. Iva
nauskienė, ir jos 3 vaikams, 
Elzb. Juškienė, Antanas Urnik, 
Joe Zvibas, A. Kateliunas, Liu
da Budrikienė, John Lapinskas, 
Bruno Paliulis, (). Merikintie- 
nė ir jos vaikams, A. Ruibis, 
Jonas Nastaras, W. Yuknius, 
Jurgis Bauba, A. Gimbelis, Tony 
Karaliukas, J. Šimaitis, Mrs. 
Linkevičienė, Peter Matulis ir 
žmonai su vaiku, John Samson.

Maisto duota: Domicėlei Zu- 
zavičienei, Alex Marcinskas ir 
šeimynai; Stella Kigan duota 
kortelė gauti iš Mr. Luko duo
nos ir iš Mr. čepulio maisto; 
Kaz. Puišis duota maisto iš at
siųstų produktų.

Ne išmalda, o pasko 
la bedarbiam rei

kalinga
Pašalpa išmaldos nuovokoj, 

kaipgi nūnai suprantama, nė 
šelpėjui, nė jos ėmėjui, geran 
neina, neskaitant kad šelpejui 
garbė, o priėmėjas bent tą va
landą patenkintas.

Lygybės žvilgiu, kaip nežiū
rėtume, kaip gerus darbus, ar 
artimo meilę nevertintume, toks | 
patarnavimas, kaip gausus ir 
nuoširdus nebūtų, eina dvasi- 
nėn naudon davėjui, o ne ėmė
jui. Kitaip tarus, davėją auk
ština, ėmėją žemina. Tai vie
na.

Kita, toks vienpusis, be at
lyginimo šelpimo būdas, šelpia
mąjį dvasiniai marina; asmuo 
taip sykį pažemintas, nusilei
dęs, povaliai praranda savigar- 
bę, pamiršta savo galią ir ga
bumą, įpranta žemesniu skai
tytis, ir tykot neužtarnautos pa
šalpos. Kada tokiu jį šelpiant 
patarnavimu, jam kaipo lygiam 
žmogui daroma didžiausia žala, 
jis nesupranta.

Kad pašalpa gali kilt žmo
giškais jausmais, iš širdies — 
gailesčio — neginu; kada ji to
kia, ji kilni dievina. Tik, deja, 
tokių reta matyt kaip dieną 
žvaigždžių. Dažna pašalpa tei
kiama, kad progai nutikus 
drožt “aš tave šelpiau”, 'o tai 
yra skaudžiausis smūgis ir itin 
tvirtam. Kad tokių yra, niekas 
neužginčys. Yra net tokių gera
darių, kurie 
lams skolinę 
nors paskola

būtiniems reika- 
kiek pinigų, ir 

gražįta, jie ieško

progos asmeniui įkąst, pažemi
nimo tikslu.

Dabartinėj bedarbėj, tiesa, 
yra šimtai tūkstančių reikalin
gų urnai gelbėt. Tik toji pa- 
gelba, mano supratimu, bile 
pažįstamo, kiek galinčio, turi
būt teikiama, ne kaipo išmalda,! BriSfhtOIl Plirko UDV" 
ar dovana, o paskolos pavydale. .P . t*
Jei vienam neužtikima, galima HllKeje SlBgeliai 
pataikint duot prie liudininkų, HlclŽcjcl
t. y. kitiems matant, (neįvar-  
dinant, kad ot busite liūdinki- Lietuvių Auditorijoj atsibuvo 
kais). Kadangi duot parankiau vestuvių iškilmė Nedėlioj po pie- 
negu prašyt, tai geros širdies tų ir traukės iki vėlybam va- 
asmuo, norėdamas gelbėt pa- karui. Abi apatinės svetainės 
žįstamą, pats pasirinks progą buvo užimtos. Daugybė svečių 
prie kitų, įduot pinigus. kaip lietuvių, taip ir kitų tau-

Mažai rasi tokių, kuriems tų visi sykiu linksminosi, kad 
reikėtų liudininkų. Kiekvienas dvi ypatos tapo surištos mote- 
save gerbiąs stengsis netik at- rystės ryšiu. Gerai žinomas 
silygint, o ir minės gerą širdį Brighton Parko lietuviams An- 
asmens ,kuris jį laiku užjautė tanas Jokantas, brolis kontrak- 
ir pats stengsis gaut progą rei- torio, persiskyrė su singelių 
kale pasiūlyt ranką. Paskola draugija ir prisižadėjo būti iš- 

I nėra sarmata ėmėjui, nė garbė (tikimu draugu Antoninai Sta- 
dayėjui; visi skolinasi daugiau 
ar mažiau, būtiniems ar ištai
giems reikalams.

Visa abalga, kad skolintojų, 
kame jų jausmai, o ne kepurė 
(garbė) viršytų, 
Labai mažai, kad pažįstamas, I matydamas savo bendradarbį 
nedirbant, paklaustų kaip gy
veni, ir pasiūlytų paskolą; tūlo 
ir prašyt neišprašysi. Bet šykš- 
tus paskolai, dažnai duosnus 
aukai, nors sykiais tokia auka, |  
aukaujamam nebjaučiama.

Dažnas pasakys: “taip, sko
link, skolinau Kaziui šimtinę, 
o Jurgiui du šimtu, taip ir žu- 

| vo”. Taip taikosi; bet atminki-1 Pereitą šeštadienį sugrįžo iš 
me, kad netik asmenys nevie- Lietuvos ir Europos p. Juozas 
noki, bet ir skolos būtinumas; Varkala, Chicagos Lietuvių 
prie kokių apistovų ir kaip ji Vaizbos Buto sekretorius ir 
įduodama. Amerikos Lietuvių Ekonominio

Bedarbiui, neturinčiam kuom Centro vice-prezidentas. 
begyvent, kuomet jo viso api- P. Varkala išbuvo Europoj 
regė temsta, nesimato nė dar-, ištisus 5 mėnesius: išvažiavo 
bo, nė skatiko kišenėj, o koks šį pavasarį birželio 12 d. ir su- 
ja pažįstamas jį atlanko atneš- grįžo į New York lapkričio 12 
damas $20 paskolos. Toks pa- d. Laike savo vakacijų p. Var- 
žįstamas savo a'tsilankymif nu- kala su šeimyna apvažiavo net 
švies visą jo skurdžios būklės p va^s^^es\ Dėt didžiąją dalį 
padangę! 
kioj 
tojo 
duos 
kiam 
gas.

Tokia, ir prie menamų apys- 
tovų paskola ir skolintojui, ir 
skolininkui, bus naudinga; juo
du ne skirs, o artins, į lygybės 
ir draugybos ryšius. *.

Mažus vaikus, paliegėlius, 
šelpt be, atlyginimo priimta, 
bet taip senu žarų, tik gera ir 
dora, o lygybės žvilgsniu, labai 
jų gaila, kad jie žemiau laikosi. 

Aš tikiu, kad žmonės visi ly
gus, jei ne kūno—dvasios 
mate, užtai su pašelpom 
giau, kad begelbėdami 
žeistume.—Arimantas.

į banką, kurio vardu čekis iš
duotas, pasirodė, kad tame ban
ke ji jokio account neturi ir 
niekas jos nežino. Tekę jau su
sitikti porą kitų biznierių taip 
pat apgautų.

Jei tokia moteriškė panašiai 
daro kurioj kitoj krautu
vėj, prašoma pranešti telefo
nu: Canal 5065.

CLASSIFIEDADS
Furniture & Fixtures

Rakandai-Įtaisai

mažai tėra.

Esu tikras, kad to- 
apistovoj paskola skolin- 
nesuvils; skolininkas ati- 
pirmoj progoj, ir bus to- 
skolintojui visada dėkin-

gabu- 
atsar- 
nepa-

Birute žavėjo publi
ką per radio

Pereitą sekfnadienį smarku
sis Chicagoj muzikališkų in
strumentų pardavėjas Jos. F. 
Budrikas, kurs duoda net po 
dvi radio valandas per savaitę 
ir dabar varo dainos meninin
kų lenktynių kontestą, buvo pa
sikvietęs Chicagos (ne Palan
gos Birutę) į lietuvių radio va
landą.

Birutės choras sudainavo net 
4 dainas: “Vienas žodis ne šne
ka”, iš Čigonų “Sudiev giru
že”, “Sapiių Girožybė” ir “Mes 
be Vilniaus nenurimsim”.:

Tos dainelės, teisybę sakau, 
buvo atliktos žavėj ančiai ir Bi
rutės Chorui priklauso didžiau
sias kreditas, kaip dainininkams 
taip naujajam vedėjui p. M. Jo- 
zavitui. Mano supratimu, biru- 
tiečiai turėtų pasirodyti per ra
dio kuotankiausiai, ypatingai 
dabartiniu laiku, kada pas Bi
rutės chorą atsirado tiek daug 
naujo entuziazmo. Dainininkės 
ir dainininkai, pasirodo, betu
rį gražius balsus, ir kai užtrau
kė, tai skamba dainelės kaip 
iš mieliausio ožragio.

Tie kurie Birutei velija ne
pasisekimo, tie kurie kolektuo- 
ja pirkti jai^kryžių, turėjo la-

Roseland
Mirė Kazys Šokas

se

di-

Specialistas rydyme chroniškų ir sauja li
rų. Jei kiti negalėjo jumis iigydytl, ataflan- 
kyklt pas maae. Mano pilnas liersamlaavl- 
mas atidengs jusu tikra ligą Ir jei a* apsi- 
tmslu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris seklaus jusu 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
PO L * M

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIK1NĮ RADIO

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

3040 W. 62nd Street

KAS turi Soda Fountain parduoti. 
Pašaukit Phone Canal 6993, klauskit 
Peter.

Įsinaitei. Antanas Jokantas pe
reitame “Naujienų” konteste 
dalyvavo ir laimėjo dovanas, o 
dabar laimėjo moterį, žodžiu 
sakant, žmogus turi gerą liukę 
(laimę) gyventi ant svieto. Jo
kantas turi daug draugų ir pa
žįstamų, kuriuos ir buvo su
kvietęs i vestuvių iškilmes. Vi

ši svečiai Jokantams linkėjo 
daug laimingų metų šeimyniŠ-

ANELĖ STEPONAVIČIENĖ— 
SALAVEICIKIUTĖ

Paulinos rolėj “Paulina” 
operetėj

Ji dalyvauja Chicagos Lietu
vių Choro Pirmyn rengiamam 
vakare lapkričio 23 d., Bohe- 
mian American svetainėj, 1436 
W. 18th St.

Ponia Anelė Steponavičienė- 
Salaveičikiutė, yra gerai žino
ma, kaipo geriausia dainininkė 
tarpe lietuvių.

Šį sykį turėsim progos ją. iš- 

girsti dainuojant svarbiusią ro
lę operetėj.

Velionis paėjo iš 
miest., Paneve-

yra savo namuo-

Lapkričio 16 d. pasimirė 
nas Ros’elando gyventojas 
Kazimieras Šokas, palikęs 
deliame nubudime moterį ir 5
dukteris. Mirė sulaukęs 66 me
tų amžiaus. 
Naujamiesčio 
žio apskr.

Pašarvotas
sc 10711 Wabash Avė. Laido- 
tuvės bus rytoj, seredoj, iš na
mų į Visų Šventų bažnyčią ir 
iš ten į šv. Kazimiero kapines’. 
Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis. i

“Paulina”.
Buvęs. *

Juozas Varkala 
sugrįžo

Pasisaugokite juo
dos moteriškės

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Choro “Pirmyn” 

rengiamam vakarui, kuris atsibus lap
kričio 23 d., Bohemian American Hali, 
Tikietus galima gaut nusipirkt iš kalno: 
“Naujienose”, 1739 S. Halsted St,, 
Knygynas Lietuva, 3210 S. Halsted St. 
it pas visus choro narius. Komitetas.

ralutiao i*etr»mlB*vlmo—k*a jums

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

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
olėti], nuo 6 iki 7:80 vakaro. Neriš

lioj nuo m rvto iki 1 po pieta

yra

20 St.

1 po

KAS turi ir nori parduoti nebrangiai 
saugią xšėpą (safe) 14x14—18^vidaus 
pusėj. Kreipkitės per laišką, Box 1247, 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

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

Vienas gerai žinomas lietu
vis biznierius atėjęs prašo per
spėti kitus biznierius pasisau
goti, kad ir jų neapgautų kaip 
jį apgavo. Kokia tai lyedidelė 
moteriškė, apie 26 metų am
žiaus, liesa, juodais plaukais ir 
tamsios spalvos eina per biz
nierius ir ima prekes neva už 
“cash”, bet paėmus ligi kelių 
dešimčių dolerių vertės, išduo
da čekį. Iš minimojo biznįęrio, 
ji per trejetą savaičių paėmė 
prekių už $39.00, ir išdavė če
kį, bet kai jis čekį pasiuntė

AUTOMOBILIŲ DRAIVERIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAXI CO. 
pasiūlo jums tikrą progą. 

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

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

Checker Taxi Co.
1401 W. Jackson Blvd. 

Monroe 3700

Mine E. Roman R.N.
Fizinė Therapija 

Saulės, Elektros 
Fizinės

ATMINK SAVO 
NAUDAI, .

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIEŪ APS. Į
Educational

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų 
Turimo išparduoti 50 krovinių augfi<’lau8ioe 

ruftiee neatsiimtų iA storadžiaus rakandų. 
Didžiausios vertas kokios buvo pasiūlytos is

torijoj. susidedančios iš visokios 
rūšies rakandų. 

10 ELEKTRIKIN1Ų RADIO 
susidedantys iš Sparton, Majestic ir Jackson 
Bell Radio ........ i........................... $45.00 ir augs
3 šmotų miegamojo kamb. setai $45.00 ir ag. 
3 šmotų Seklyčių setai .... ♦U5.00 ir 
Day Bedu ........................... — $5.00 ir
Ceoar CheBta ................... .— $10.00 ir
Valgomojo kambario setai — $20.00 ir 
įvairus Dreseriai ...... ............. .. $5.00 ir
įvairus Vanities .. ................... $5.00 ir
Įvairios Lovos ------- j........... $3.00 ir
Kaurai, visokio didumo------ $1.00 ir
Grindų Lempos ...................  $3.00 ir

setai ____________ $8.00 ir
iMnnt-tn netai ___________ «•» rt nn it-Gaslnlal pečiai _____ Jio.oo ir
OarbadžiaiiR derintojai .............. $10.00 ir
Bot Bla«t Pečiai ..................... J5.oo ir
Kietų anglių šildomieji .......  $10.00 ir
Circular šildomieji _______ $lo.00 ir
Vpritrht Pianai _________    $15.00 ir
Grojikliai Pianai ................... $25.00 ir

TIKRI BARGENAI
Pirkite anksti. Pirmieji atėję gaus geriau. 

Atdara utarninke. ketverge ir subatoj. 
vakarais iki 9 p. m.

Weber Bros. Storage Co. 
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South State Street

augs, 
augs, 
auga, 
augę, 
augs, 
augs, 
augs, 
augs, 
augs, 
augs.
aušra, auga 
anga, 
augs, 
augs, auga.

Miscellaneous for Sale 
(vairus Pardavimai

I laiko praleido Lietuvoj , dirb
damas tiems tikslams, kuriems 
buvo nuvažiavęs kaip Chicagos 
Liet. Vaizbos Buto ir Am. Liet. 
Ekon. Centro atstovas’

P. Varkalos svarbiausi tiks
lai buvo du: Pirmas, patirti 
galimybes ir jei galima tuojau 
įsteigti tam tikrą tarpininka
vimo Centrą Lietuvoj, kurs 
daliai rūpintųsi Amerikos 
tuvių ir bendrų santykių 
kalais; antras, tai patirti 
limybes ir padaryti pradžią 
Lietuvos liaudies išdirbinių 
eksportui į Ameriką, Vienu ir 
kitu reikalu p. Varkala ištyrė 
visas galimybes ir padarė prak
tišką pradžią.

Del liaudies rankdarbių, au
dinių, mezginių, drožinių ir ki
tokių liaudies kurybps darbų, 
kaip p. Varkala praneša, nusi
mato labai svarbi užduotis ir 
plačios galimybes. Jam tuo rei
kalu tekę lankytis keletoj pro
vincijos vietų ir mugėse, ir pa
stebėti nepaprastą gausumą ori
ginalių gaminių, kurie šioje ša
lyje ne tik lietuvių tarpe, bet 
ir kitų tautų tarpe turėtų di
delio pasisekimo, o 
liaudyje paskatintų 
tautinę kūrybą.

Svarbu pažymėti, 
reikalu rimtai yra pradėjęs rū
pintis Kipras Bielinis, žinomas 
Lietuvoj kultūros veikėjas. Drg. 
Bielinis buvęs jau surengęs to
kių dirbinių parodą, kur tekę 
pažinti didelį lietuvių liaudies 
kūrybos potencialumą ir origi
nalumą, tik reikia tai tvarky- 

[ti, akstinti ir remti.
i Jau padaryta rimti žinksniai: 
Išsiuntinėta keli tūkstančiai 
laiškų į plačią Lietuvos pro
vinciją ir jau gauta 1400 at
sakymų, kuriuose matyti dide
lis žmonių susidomėjimas kelia
mu klausimu. K. Bieliniui va
dovaujant jau kuriamas koope- 
racinis centras liaudies meno 
kūrybai skatinti ir remti.

Plačiau apie liaudies me
no kėlimą teks vėliau pakal
bėti.

P. Varkala paliko Lietuvoj 
savo šeimyną. Jo sūnūs tapo 
pakviestas sekretorių pas Su-, 
vienytų Valstijų Charges D’ So. Halsted St., Chicago, III.

MADOS
v

Mokslinis masažas.
ir Medikuotos Maudynės, 

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

TH. Central 0729

MOKYKIS BARBERYSTUS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų Sauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE, 

672 West Madison Street.

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
! MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ 
vyrų, vaikų, mote- 
Mes parduodame 
už nuo 75% iki 

Megztos vilnones 
moterų. Seni sve-

Storų ir plonų, dėl 
rų ir -merginų, 
megztinius sveterius 
100% sutaupimą. 
kojinės dėl vyrų ir 
teriai sutaisomi.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

Atdara kasdie ir vakarais.
--------- O---------

MADOS MADOS

spe- 
lie- 
rei- 
ga-

Lietuvos 
originalę

kad tuo

3292
3292 —Elegantiška sporto suknelė. Galima siūdinti iš bite sunkesnės ma

terijos. Gražiai atrodytų iš: naujoviškos margos vilnonies materijos arba naujos 
megstinės materijos. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20 metų panelėm.

Norint gauti vieną ai\ dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti niierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa^ 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patiem Dept., 1739

NĄVJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago,

Čia įdedu 15 centų ir prašau

siųsti man pavyzdį No .................

Mieros .............................. per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst.) 

afMaajacnaanaaaa

Iii. 

at-

Business Service 
Biznio Patarnavimag

BRIDGEPORT
PAINTNG CO. ’

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261. Re*. Hemlock 1292

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

PARSIDUODA medžio išdirbimo ma
šinos, gerame stovyj. greitam pardavimui 
nebrangiai, nes greitu laiku išvažiuoju 
Lietuvon. Povilas Strungis, 3604 Lowe 
Avenue.

Furnished Rooms

išradi-PATENTAI, copyrights - 
mai visokios rųšies.

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

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

KAMBARYS ant rendos dėl vaikinų 
ar merginų su visais parankumais, su 
valgiu ar be, prie mažos šeimynos. 
6609 So. Campbell Avė. 

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

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.

FURNIŠIUOTI kambariai, 1, 2. 3 
su kičinetu apartmentai ir atskiri kam
bariai. Priimam vyrus su valgiu. Pui
kiausi vieta apsistoti atvažiavusiems iš 
kitur, gera transportacija ir graži prie 
parko vieta.

G. N. M. BRUNDZA 
Deming Plaza 2500 North 

477 Deming Place

Boulevard 6520 Re*. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Perkroustom rakandus, pianus Ir vi 
«okius biznius, taipgi i* miesto i 
miestą. Teisingus patarnavimas.

1706 W. -47th St.
CHICAGO

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

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. 

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

APSAUGOKIT SAVE »
Prisidėkite prie Landlords Protective 

Bureau. Visokis patarnavimas nariams 
dykai. $3.00 už 1 metus, $5.00 už 2 
metus, $7.00 už 3 metus, $10.00 už 
5 metus, bargenas. Prisidėkit šiandie.

B. R. PIETKIEWICZ « CO. 
2608 W. -47th St.

Tel. Lafayette 1083

Financial
Finansai-Paskolo*

SKOLINAM PINIGUS 
Paskola Suteikiama į 24 vai. 

Neimam komiso nuo $50 iki $300 

J. NAMON & CO. 
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovebill 1038

PINIGAI
Mes akollifam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokito* 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedžie Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba rendai naujai 
įrengta mėsos krautuvė ir grosernė. Mo
kėti nieko nereikia tik tavorą nusipir
kite ir bizniavokit. Visos mašinos 
žaidimui, piaustymui yra. Nepaprasta 
proga biznieriams —- naudokitės.

Klauskite Alexander.
New Life Meat Shop, 
33 3 1 So. Halsted St.

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

DELICATESSEN ir grosernė, daran
ti gerą biznį puikioje South Side apie- 
linkėje. Turi būti paaukota iš prie
žasties ligos. 1512 E. 70th St.

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

DELICATESSEN, $775, kampinis 
štoras, senai išdirbtas biznis. Renda 
$40. Kambariai ir maudynė. 5401 S. 
Paulina St.

Exchange—Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysiu 

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

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer Avė. Mainysiu ant -8 flatų 
privatiško namo arba bungalow. Kas 
pirmas tas laimės. šaukite Lafayette 
5107.

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455


