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ISIKŪREUET komitetas bedarbiams šelpti
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Bus Stengiamasi Pritraukti Prie Darbo 
Draugijos Ir Plačioji Visuomenė

’ Bedarbių šelpimo reikalas, kuriuo iki šiol rūpinosi 
“Naujienos”, dabar pereina į pačios lietuvių visuome
nės rankas.

Pirmadienio vakarų Chicagos Lietuvių Auditorijo
je susirinko būrys darbuotojų iš įvairių apielinkių ir 
vienu balsu nutarė įsteigti Komitetą Bedarbiams šelpti, 
iš 28 žmonių.

Ten pat Komitetas išsirinko valdybų iš šių asmenų: 
žymontas — pirmininkas, i
K. čepukas — vice-pirmininkas,
E. Šukienė — sekretorius,
Dr. A. Rutkauskas — iždininkas,
.J. Butautis — finansų sekretorius.
Komitetas išrinko taip pat keletu Apielinkių Komi

sijų, kurios laikui bėgant bus dar papildytos, pritrau
kus prie darbo daugiau veikėjų ir draugijų atstovų iš 
atskirų kolonijų.

Užsibrėžta didelis darbas

aukos,
“Nau-
orga-
(kaip

Bedarbių šelpimo konferencija sutiko perimti iš 
“Naujienų” tų šelpimo darbų, kurį jos vedė per tris su 
viršum savaites, kartu su pinigais, . rūbais ir kitokiais 
daiktais, kurie per tų laikų buvo gerų žmonių paaukoti.

Komiteto valdybai pavesta surasti vietų paauko
tiems daiktams sudėti ir išdirbti veikimo planus (vieta 
jau surasta).

Numatoma, kad atėjus šal
čiams pagalbos reikalavimų bus 
vis daugiau ir daugiau, todėl 
Komitetas artimiausiu laiku 
kreipsis į draugijas, kviesdamas 
jas prisidėti prie šio darbo.

Nėra abejonės, kad musų vi
suomenė šiam darbui karštai 
pritars. Apie tai liudija 
kurios iki šiol plaukė į 
j ienas“, ir prisidėjimas 
nizacijų ar tai pinigais
Savitarpinės Pašalpos draugi
ja) arba įstojimu į tik-kų įsi
kūrusį Komitetą (kaip Joniškie
čių Kliubas).

Yra malonu, kad Chicagos 
lietuviai, pagaliau, išsijudina 
platesniam darbui, prie kurio 
gali sutilpti visi, kas tik at
jaučia reikalą padėti savo ar
timui, patekusiam nelaimėn. 
Pirmiau čikagiečiai daug kar
tų savo darbu ir centais prisi
dėdavo prie parėmimo įvairių 
reikalų Kaune, Klaipėdoje ar
ba Vilniuje. Bet dabar čia bus 
bene pirmas atsitikimas, kada 
musų visuomenė ims darbuo
tis labui savo brolių ir sese
rų. gyvenančių čia pat.

“Naujienų“ pradėtame bedar
bių šelpimo darbe iki šiol dau
giausia savo jėgų ir laiko au
kojo ponios Jurgelionienė, Gu- 
gienė, žymontienė, Bercher, 
Šukienė ir Briedienė. Reikia ti-

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

Didėjęs debesiuotumas; gali 
būt lietaus po pietų; nedidele 
temperaturos atmaina; viduti
niai pietų rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 49° ir 61° F.

šiandie saulė teka 6:44, lei
džiasi 4:27. Mėnuo teka 5:53 
ryto. • , 

kėtis, kad jos ir toliaus neat
sisakys darbuotis.

Netrukus šelpimo centras 
bus perkeltas į naujų, Komi
teto valdybos jau surasta vie
tų. “Naujienose“ bus dedami 
pranešimai apie Komiteto Be
darbiams šelpti veikimų, taip
gi atskaitos ir kiti dalykai, ku
riuos jisai norės paskelbti.

Darbininkų nerimas 
Maskvoj dėl algų 

nesumokėjimo
BERLYNAS, lapkr. 18. — 

Gautomis čia žiniomis, tūluose 
Maskvos fabrikuose ir įmonėse 
kilo darbininkų neramumų dėl 
nesumokėjimo kaip reikiant al
gų. Algos kartais užvilkinamos 
mėnesį ir daugiau laiko. Priedo 
asignuotų pinigų nepakanka 
darbininkų reikalavimams pa
tenkinti: jiems duodama po 10 
— 15 rublių žmogui.

Trijų tonų kūjis sutriuš
kino darbininką

NEW YORKAS, lapkr. 18.— 
Nukritęs trijų tonų plieno kū
jis sutriuškino darbininkų Gus
tavų Kakį, 41 metų amžiaus. 
Jis dirbo kasimo darbų arti 
Hudson upės.

Peruvijos karo padėtis 
panaikinta

18.
pa-

LIMA, Peruvija, lapkr.
— Karo padėtis, kuri buvo 
skelbta praeito rugpiučio mėne
sį, kai buvo nuversta preziden
to Leguia valdžia, šiandie ta
po panaikinta.

LITTLE ROCK, Ark., lapkr. 
18. — Per pastaras dvi die
nas Arkansas valstijoje užsi
darė penkiasdešimt du bankai. 
Dauguma jų bus, sako, netru
kus vėl atidaryti.

(Atlantic and Eaclfic Photo!

Paveikslėlis parodo nuverstų Brazilijos prezidentų Washingtonų faiisą (automobily), revoliu- 
cininkų gabenama iš prezidento rūmų Rio de Janeiro į tvirtoves kalėjimų. Luiso dešinoj sėdi 
Rio de Janeiro arkivyskupas, taip pat revoliuci ninku suimtas.

Socialistų partijos 
vadai nutarė šaukti 
specialią konvenciją
Dalyvauti suvažiavime bus pa

kviestos internacionalinės 
darbo unijos ir fraternalinės 
organizacijos

NEWARK, N. J., lapkr. 18. 
— Nacionalinis socialistų par
tijos vykdomasis komitetas, ku
ris dabar laikė čia savo kon
ferencijų, nutarė ateinantį pa
vasarį sušaukti specialia kon
vencijų organizacijos ir propa
gandos klausimams apsvarsty
ti. Darbo unijos it fraterna
linės organizacijos bus irgi pa
kviestos atsiųsti savo delega
tus j konvencijų, kurioje turės 
būt taip pat apsvarstyti planai 
ir priemonės kovai su nedar
bu ir kovai legislaturose už pri
ėmimų Apdraudos nuo nedarbo 
įstatymų, senatvės pensijų įsta
tymų etc.

Buvo paskirta komisija su-' 
taisyti apdraudos nuo nedarbo 
įstatymo projektui, kuris turės 
būt pasiūlytas kongresui. Ko- 
misijon įein/. Norman Thomas, 
Morris Hillquit, James Oneal, 
Alfred B. Lewis ir Harry Laid- 
ler.

Organizacijos komisijon iš
rinkta: Mrs. Meta Bergcr, 
Oneal ir Jas/per McLevy. Pro
pagandos komisijon: Daniel W. 
Hoan, Milwa.ųkees meras, Jo- 
seph Shorts ir Miss Lillith Wil- 
son, ką tik išrinkta Pennsyl- 
vanijos legislaturos nariu. Fi
nansų komisijon: Hilląuit, 
James Maurer ir Lewis.

Egzekutyvo sekretorius Cla- 
rence Senior savo pranešime 
apie pastaruosius rinkimus pa
rodė stambų socialistų balsų pa
didėjimų.

14 asmenų žuvo per po
tvyni Kolumbijoj

Rio Agracatal
MANIZALES, Kolumbija, lap- 

kričio 18 
upei išsiliejus, potvyny prigėrė 
keturiolika asmenų, jų tarpe 
visi dviejų šeimų nariai.
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Richard Dix sužeistas

NEW YORKAS, lapkr. 18.— 
Mažne buvo automobilio suva
žinėtas Richard Dix, žinomas 
filmų “žvaigždė”. Jis buvo tru
putį sužeistas.

Kasyklų mulas užmir
šo kadaise žolę ėdęs
COLORADO SPRINGS, lap

kričio 18. — Kai “Timas,” mu
las, kuris per dvylika metų be 
paliovos buvo Pikeview anglies 
kasyklose, andai buvo iškeltas 
į paviršių ir paleistas pievoj, 
jis nežinojo, kad žalia žolė yra 
geras daiktas ėsti. Tik paskui, 
kai pamate karvę smalsiai ska-, 
biančią, ir jis ėmė knebinėti.

Mulas dar jaunutis buvo pa- 
imta’s į kasyklas ir ten visą 
laikų buvo šeriamas šienu, 
matyt, buvo visai užmiršęs, 
kadaise, jaunas būdamas,

Jis, 
kad 
ėdė

“Rusijos darbininkai 
ir valstiečiai smer
kia konspiratorius”

MASKVA, lapkr. 18. — Ry
šy su susektu “sumoksiu” ir 
masiniais areštais, sovietų vy
riausybė dabar šaukia visur 
fabrikuose mitingus, kuriuose 
priimamos rezoliucijos su rei
kalavimais, kad “kpnspirato- 
riai” butų mirtim nubausti.

Panašus mitingai šaukiami ir 
kaimuose.

Maskvos Pravda dėl to pa
reiškia, kad, girdi, “darbinin
kai ir valstiečiai patys išneša 
mirties nuosprendį sąmokslinin
kams.”

Oficialus kompartijos orga
nas, suprantamas dalykas, nie
ko nemini apie tai, kad tas re
zoliucijas sutaiso pati sovietų 
vyriausybė, ir kad mitinguose 
jos yru priimamos pagal įsaky
mą iš viršaus.

Sovietų vyriausybė tuo budu 
privertė dagi kai kuriuos mok
slininkus ir menininkus pasira
šyti po rezoliucijomis, reikalau
jančiomis, kad “darbininkų 
preišai“ butų sušaudyti.

Belasco kritingai serga

NEW YOiRKAS, lapkr. 18.— 
Kritingai plaučių uždegimu ser
ga David Belasco, žymus Ame
rikos teatrų direktorius.

DULUTH, Minu., lapkr. 18. 
— Vos stirnų medžioklės se
zonui prasidėjus, medžiotojai 
Minnesotos valstijoj per pastai 
ras tris dienas nušovė tris žmo
nes.

Kaip Pilsudskis lai 
mėjo rinkimus į 
Lenkijos Seimą

Chicago Daily News korespon
dentas papasakoja apie me
todus, diktatoriaus vartotus 
rinkimaiųs laimėti

‘so-called” 
rinkimais.
iš Lvovo

Pilsudskio

Silezijoj, 
nes žiu- 

prieš so-

tie “va-

Kaip Pilsudskis 4 “laimėjo“ 
rinkimus į Lenkų seimą, kai 
kurių įdomių smulkmenų papa
sakoja Chicago Daily News ko
respondentas Lenkijoje, Negley 
Farson, kuris tų rinkimų ne
vadina kitaip, kaip 
(“taip vadinamais“)

Savo kablegramoj 
p. Farson sako, kad 
diktatūrų palaiko tik didžiulio 
biznio interesai, dvarininkai ir 
karininkai, neturintieji nė ko
kių kitų idealų, kaip tik, kad 
krašte butų išlaikyta maždaug 
tokia tvarka, kokia kad buvo 
Rusijos carų laikais. Laisvos 
parlamentinės tvarkos jie biją, 
laiko jų pavojingų. Geriau esu, 
kad valdžia butų stiprioj ran
koj. Dagi didžiuliai vokiečių in- 
dustrialistai, toki, ka'ip kasyklų 
savininkai Augštojoj 
ir tie rėmę Pilsudskį, 
rį į jį kaip į atsparų 
cializmą.

Kaip buvo pravesti 
dinami” rinkimai? Rinkimų die
nų korespondentas sakosi pra
leidęs Augštojoj Silezijoj ir ma
tęs, kaip gerai veikęs smurtas 
ir neteisėtumai. Rajonuose, kur 
pusę balsuotojų sudaro vokie
čiai, jis užėjęs bent dvi balsa
vimo vietas, kur vokiečių są
rašų nebuvę galima gauti. Kai 
korespondentas paprašęs vokie
čių surašo No. 12, uniformuo
ti lenkų'1.921 metų “insurgen
tai“, kurių visur buvę pilna 
balsavimo vietose, jam atsakę: 
jei kuris vokietis ateitų čia bal
suoti, jis gautų gerai į kailį!

Žiemių rytų provincijose Pil
sudskis laimėjo pilniausiai. Ir 
nenuostabu, sako p. Farson: vi
si baltgudžių opozicijos parti
jų sąrašai buvo panaikinti.

Rytų Galicijoje, kur baudžia
mos lenkų kareivių ekspedici
jos “malšina“ ukrainiečius, Pil
sudskis taip pat laimėjo. Kores
pondentas sako, kad čia jis 
pats girdėjęs Pilsudskio vald' 
žios dekretą, lenkų kareivių pa
reikštų jų bizūnais kapojamiems 
ukrainiečių ūkininkams: 
jus nebalsuosite

“Jei I
už No. 1

sudskio sąrašas], tai vėl gau
sit bizūnų!“

Nežiūrint viso to smurto, sa
ko korespondentas, į seimų vis 
tik buvo išrinkti trys vyrai, 
kurie ligšiol tebėra uždaryti 
Brest Litovsko tvirtovės kalė
jime, kaltinami “valstybės išda
vimu“, būtent: Vitos, tris kar
tus buvęs Lenkijos premjeras; 
socialistų vadas Lieberman, vy
riausias vyriausybės biudžeto 
kritikas, ir Korfanty, lenkų su
kilimo Vokiečiuose 1921 m. va
das.

Daily News korespondentas 
tačiau turi ir “gerų žodį“ Pil
sudskiui:' Pilsudskis esąs, paly
gint su kitais lenkais, švelnes
nis žydų sionistams, o vokie
čiai tikisi', kad iš Pilsudskio 
jie gausių geresnį traktavimų, 
ne kaip iš kurios kitos lenkų 
partijos. Pilsudskis, sako ko
respondentas, esąs truputį per 
žiaurus su ukrainiečiais ir balt- 
gudžiais. Bet kas jų paisąs? Ar 
Europa paisanti? Ar Amerika? 
So why worry....

Vincent išrinktas Haiti 
prezidentu

PORT AU PRINCE, Haiti, 
lapkr. 18. — Haiti prezidentu 
šiandie parlamento tapp išrink
tas Stenio Vincent, buvęs sena
to pirmininkas, Jungt. Valsty
bių okupacijos priešininkas.

Sovietų raudonar
miečių bėgimas i 

Lenkiją'
VARŠUVA, lapkr. 18.—Len

kų-Rusų sienoje, netoli nuo Ko- 
rolenkos kaimo, lenkų sienos 
sargybiniai sulaikė keturis rau
donarmiečius, pabėgusius iš so
vietų Rusijos. Sulaikytieji pra
šė leisti jiems pasilikti Lenki
joje. Raudonarmiečiai pasisakė 
bėgę7 dėl to, kad jiems grėsęs 
sušaudymas. t

Pasirodė, kad raudonarmie
čiai, eidami sovietų sienos sar
gybos pareigas, praleisdavo bė
gančius j Lenkija rusų kaimie
čius, ir čekistai apie tai su
žinojo.

Gaisrai Šiaulių mieste
šiais metais per 9 mėnesius 

buvo 21 gaisras. Daugiausia gai
srų buvo rugsėjo mėn., būtent 
9. Nuostoliai įkainuoti Lt. 166,- 
335. Sudegęs turtas buvo ap
draustas Lt. 399,700, bet iš 
sudegusių savininkų; 5 savo 
turto nebuvo apdraudę, o 2 ap
draudę mažiau negu gaisras pa
darė nuostolių.

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.

Kaimų deginimai ir 
ūkininkų šaudymai 

sovietų Rusijoje •
R,YGA, lapkr. 18. Latvių 

sienos sargybiniai praneša, kad 
Rusijos pusėje vakar buvo ma
tyt debesiai durnų, kylančių iš 
degančių kaimų, ir girdėt šau
tuvų bei kulkosvaidžių šaudy
mai. Matyt, į kaimus buvo Mas
kvos atsiųsta baudžiamoji so
vietų čekos ekspedicija maištų 
keliantiems kaimiečiams “mal
šinti“.

Tūlų kaimų ūkininkai, taip 
pat kai kurie sovietų valdžios 
įsteigti praeitų pavasarį kolek
tyviai ūkiai, buvo atsisakę ati
duoti savo javus valdžiai ir 
priešinus konfiskavimui.

Keičiamas ligonių ka 
sos Įstatymas

tas, kad 
bile kada 
ir valdy- 
reikalams

KAUNAS. — Vid. reik. min. 
parašė ligonių kasos pakeitimo 
įstatymo sumanymų ir ta su
manymų pasiuntė min. kabine
tui priimti.

Svarbiausias ligonių kasos į- 
statymo pakeitimas 
vid. reik. min. gali 
ligonių kasos tarybų 
bą paleisti, o kasos 
tvarkyti paskirti kasos valdy
tojų, kuriam bus pavedamos li
gonių kasos tarybos ir valdy
bos teisės pareigos.

Be to, kiekvienas kasos na
rys gali apskųsti ligonių kasos 
valdybos nutarimus, o kiekvie
nas apskųstas nutarimas nevyk
domas.

Neramumai Ispanijoje
BARCELONAį Ispanija, lap

kričio 18. Ryšy su visuoti
niu streiku, šiandie Barcelono- 
je vėl įvyko streikininkų susi
kirtimų su policija. Trys asme
nys buvo užmušti ir daugelis 
kitų sužaloti.

Ukrainiečių protestas
NEW YORKAS, lapkr. 18.— 

Nežiūrint lietaus, vakar čia įvy
ko didelė ukrainiečių demon
stracija protestui prieš Lenkų 
terorų Rytų Galicijoje. Demon
stracijoje dalyvavo daugiau 
kaip 15 tūkstančių žmonių.

MARTINSBURG, W. Va., lap
kričio 18. — Taylor Hott, be
darbis, kuris prigirdė tris savo 
vaikus, negalėdamas uždirbti 
jiems maisto, tapo teismo pa
smerktas kalėti iki gyvos gal
vos.
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Patyrimai Argentinos kalėjime KORESPONDENCIJOS
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Koncerto belaukiant

ĮSTEIGTA

Toronto, Ont

patiems jo

Prakalbos

lOth floor
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aš viską linijai 
vienok ji man

Lietuvoje 
kad Lietu-

biznio 
lietuviš- 
skundus

Roou«v»lt itd. 
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(HTCAGO. J L L.

Atsakymas J. Radavi 
čiui, Wenosha, Wis.

iki 1 
nuo

anar 
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NEW YORKO | 
KLAIPĖDA

TRUMPAS K£I>lA8iLIETUVAv«rSVEDUA SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Du geležinkeliečių veteranai
nėj), per 48 metus buvęs Chicago & Northvvestern geležinke
lio inžinierius (mašinistas) ir dabar pasitraukiąs’ iš tarnybos, 
“diskusuoja dalykus” su savo draugu, Johnu Evansu, jau 45 
metus tarnaujančiu konduktorium.

Vagiliai.—Geresnių kelių 
konferencija

Moteris apsivesdama su A- 
merikbs piliečiu prieš Sepl. 
22, 1922 m., tapo Amerikos pi
liete, taipgi ir jos vaikai. Duk- 
terei nereikia jokių popierių 
išsiimti, bet patartina jai gau
ti savo patėvio pilietiškų po
pierių dublikatą.

doku 
pažįsta

Kanados Lietuvių Jaunimo
Sąjunga

PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis reikalavimas siuvimo aperatockų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 i savaitę. 
Lengvas, malonus dar- 
bas. Mes galime pri- 
rengti operatorkos vie-K\ 
tai i trumpą laiką.' 
Dienomis ar vakarais. ME 
Maža kaina.

MASTER S£WING MACHIN6 
. (GPJ5RATING SCHOOL 

190 N. State St,

(Pabaigti)
Critica spalio 14, plačiame 

editorialv po antgalviu:
“Klanistas Libres; Obreros 

Pcesos”, — pirmą kartą kriti
kuoja valdžią už kalinimą dar
bininkų, o laikymą laisvais ra
dikalų i klano narių fYrigoyenis- 
tų), įvedusių šalį tragingon pa
dėtim Anot “Critica”, darbi
ninkai dalyvavo rugsėjo 6 revo
liucijos parodose tuomi jai pri
duodami pilniausį charakterį, o 
dabar juos kalina ir deportuoja 
už savo unijų reikalų gynimą, 
arba stačiai remiantis keršti
ninkų skundais. ^Paduodama 
pavyzdžius su paveikslais, kaip 
4 vaikų motina, išmesta iš 
•kambario, išbadėjus atėjo rew 
dakcijon prašyt užtarimo, kad 
paliuosuotų jos vyrą, įkalintą 
laike uosto darbininkų tarimo- 
si apie streiko reikalingumą.

daugybę 
mano nu- 

gavo geriau- 
pasirodė, kad 

kon-

u AMERIKOS 
L UNIJA

Be peilio — Be ligoninės.

\Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 
ir mokslinis gydymas, Dr. Schyman at
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligoninės. Nelaukite deginančių skau
smų ir kitokių pavojų. Lengvus išmokė
jimai. Bandomasis gydymas ar egzami- 
nacija dykai iki 8 v. v., nedėliomis iki 
2 vai. po piet. Rašykite dėl nemokamo 5 
dienų gydymosi naętie. Pilė Dept 
S-M-S Health Institute, 1869 N. Damcn 
Avė., Chicago.

Skaitome 'laikraščiuose, kad 
iYegoyeno valdžia paliko pasyvą 
700 milionų pezų. Keliamos 
ministerių ir kitų buv. valdi
ninkų vagystės. Katastrof in
gai krinta Argentinos pezas: 
3.10 už 1 U. S. dolerį.

Rockfordo lietuviai jau 
buvo girdėję kalbant 

Grigaitį, todėl ir skait- 
susirinko, kad vėl išgir-

kad bolševi- 
čarteri” savo 

nežinia ko 
yra vertas, 

neskelbia, 
norės savo 

valsti-

kada kapitalistams nėra iš jų 
pelno. Socialė apdrauda nuo 
nedarbo kapitalistinėj tvarkoj 
tai tuojautinis pagerinimas 
darbininkams padėties, ir už tai 
turi jie kovot. >

—SLA. 77-tos kp. narys.

Three Lakęs miestelio apie- 
linkėje buvo užstoję lyg raga
nų laikai: prapuldavo veršiai, 
bulvės, kopūstai, tepalas ir ga
zolinas. Kai kurie sakydavo, 
jog tokie dalykai dedasi dėl 
blogų laikų. Girdi, kas nors 
vargo spiriamas yra priverstas 
būti tuo raganių. Bet Oneida 
pavieto šerifas turėjo savotišką 
teoriją. Į bedarbius ir skurs
tančius žmones jis nekreipė dė
mesio ir tarp jų neieškojo nu
sikaltėlių. Vietoj to jis pradė
jo sekti išdykėlius’.

Ir štai prieš kiek laiko jis 
areštavo Stanley Szopą, lenką, 
kuris prisipažino papildęs 8 ar 
9 vagystes. Priegtam jis išda
vė ir savo draugus Julyių Gors- 
kį, Donald Godlewski ir Krist- 
niak iš Eagle River. Pirmieji 
trys yra iš Three Lakęs. At
rodo, kad Gurskis yra lietuvis.

Bhinelanderyj įvyko teismas. 
Szopa ir Julius’ Gorskis tapo 
pasiųsti nuo vienų iki keturių 
metų į 
mus.

Pittsburghiečiai turės progos 
išgirsti dar vieną šaunų koncer
tą. Mat, atvažiuoja K. Kriau- 

tčiunas, Lietuvos Operos daini
ninkas. Jo koncertas įvyks 
lapkričio 23 d. L.M.D. Svetai
nėj.

•K. Kriaučiūnas 
dramatinį tenorą, 
abejonės, kad bus

padaryti malonumą savo Riminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. 7LLL 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraltis

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

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

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

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

Kadangi 50 centu i Lietuvą siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

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

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

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

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

[Atlantic and Pacific Photo]

Charles E. Watson (deši

Kaip 
ninkams nusibodo 
smiltynus 
pradėjo galvas sukti, 
lips pagerinti ir juos 
tuoti. Tuo reikalu 
dery įvyko ir konferencija. Ki
tu panaši konferencija buvo 
laikoma Eau Claire. Tiek vie
noj, tiek kitoj konferencijoj 
tapo nutarta stvertis visų ga
limų priemonių, kad pataisyti 
kelius. Atrodo, kad gazolino 
galionui bus pakelti taksai iki 
keturių centų. Mano suprati
mu, kelių taisymas yra geras 
dalykas. Atsiras bedarbiams 
progos vieną kitą dolerį-pasida
ryti, kadangi reikalinga bus 
nemažai darbininkų.

Visą šį žiemos sezoną K. L. 
J. J. Sąjunga dažnai ruoš šo
kių ir šokių su vaidinimais va
karėlius'. Man teko dalyvauti 
dviejuose tokiuose vakarėliuo
se. Vakarėliuose susirinko dau
giausiai jaunimas. Buvo labai 
geras orkestras ir buvo trum
pas vaidinimas “Klouno nuoty
kiai”. Visi susirinkusieji buvo 
linksmi ir patenkinti tokiu gra
žiu parengimu.

Lapkričio 9 d. SLA. 77-tą kp. 
buvo surengusi prakalbas. Kal
bėtoju buvo pakviestas gerb. 
P. Grigaitis, ““Naujienų” re
daktorius. Kalbėjo apie SLA. 
ir bedarbę. Prakalbos įvyko 
M. K. svetainėj, it- publikos, pri
sirinko tiek, kad ii- sėdynių pri
truko, 
seniai 
gerb. 
liūgai

darius savo skyrių ir nesumo
kėjus' man už perimamus “prė 
padės” etc. mano padėtis liko 
katastrof i nga. United States 
'Lines, nežiūrint, kad kelioms 
savaitėms prieš reformas (lini
jos daromas) 
sumokėjau, - 
nesugrąžino mano pas ją esan
čių užstatų ir tuomi paliko ma
ne be galimybės gauti ‘•kokį 
nors kreditą. O pati United 
States Lines, nusisamdžiusi ki
tą butą toje pačioje gatvėje 
tęsė biznį pasiimtu iš mano 
raštinės .patentu. Antras daly
kas užstatą Lietuvos valdžioje 
sulyg tuomlaikinių įstatymų už 
mano vedamą biznį Laisvės 
Alėjoje 9, sudėjo United States 
Lines. Ir linija ir buvę mano 
tarnautojai (nekurie) iš mano 
darbo dauk uždirbo, o aš pra
radau visą l\ą turėjau ir ką už
dirbau iš Baltic States Finance 
Corporacijos atstovavimo, etc.

turi šaunų 
Tad nėra 

labai smagu 
išgirsti jį dainuojant. Todėl 
patartina visiems, kurie mėgs
ta muziką, atvykti į Kriaučiūno 
koncertą. Pravatth dar pri
minti, badytame koncerte dai
nuos A. Sadauskas ir kiti vie
tos dainininkai.—‘J. Virbickas.

sienin, o ypatingai 
mano pasas yra 
Lietuvos Konsulate 
res.

Skundo pasekmė 
nors skundikai nepasiekė tiks
lo mane ‘suėst”, Kaip jie (pa
tys’ sakosi, bet piano tarnybos 
vietą jau radau užimtą ir rei
kalinga ieškotis naujo darbo. 
“P. A. Naujienų” pastabinin- 
kas pąpute vienon dudon su 
konsulu, bet jis man aiškino, 
kad buvo suklaidintas ir tai 
atitaisys.

Tegul gerbiamoji visuomenė 
dabar pati sprendžia, kokijus 
savo valstybės agentus mes tu
rime Argentinoje: nors musų 
broliu lėšomis jie užlaikomi, bet 
jie čia dirba Judos-Iskarijoto 
darbą!—Kastantas Norkus.

Bs. As. , ''
20-10-30.

Kanadoje gimusieji ir atei
viai lietuviai suorganizavo K. 
L. J. Sąjungą tikslu sujungti 
visus lietuvius bendram kultū
ros darbui. Per daugelį metų 
tas kilnus tikslas buvo siekia
mas su geriausiomis pasekmė
mis. Buvo surengta daug šo
kių ir šokių su vaidinimais, 
kur jaunimas turėjo progos' su
sitikti ir linksmai praleisti liuo- 
są laiką. Buvo įsteigta kny
gynuos, kur jaunimas galėjo 
pasiskaityti laikraščių ir kny
gų ir įgyti būtinų mokslo ži-

blogi laikai, o ikam ir 
Musų miestelyj dėžių 

tik pusę 
vėl žada 

Tačiau

matyti ir musų vaidi
na rdyfri po 

automobiliais. Jie jau 
kaip ke- 
tšcemen- 

Rhinelan-

Poncija .pasakė, kad Argenti
noje yra labai daug žmonių iš 
Lietuvos, kurie ten turi skolos, 
bet konsulas jais nesusirupino 
ir niekas nedaro jų nė 
chistais, nė komunistais, 
tokiais.

Perti kr inę visus mano 
mentus ir perklausę 
mus, po dvidešimts dviejų die
nų tirdymo, policija mane po
li uosavo ir išdavė ištikimybės 
ir Buena Conducta (gero elgi
mosi) liudymą. Stebėjosi po
licija skundais, pamačiusi ma
no užsienio pasą, mokesnių in
spekcijos leidimą iškeliauti už- 

tuo, kad 
registruotas 
Buenos Ai-

Jau dvidešimts dienų suka
ko ir nieko nežinau, kaip mano 
reikalą išspręs. Tik žinau, kad 
konsulas Gaučys su savo rašti-| 
ninku Steponaičiu deda visas 
pastangas, kad mane depor
tuotų: jie tam ieško politinių ir 

•kitokių priežasčių, o karo pa
dėties tlaike oficialistams tai 
nesunku “kurti”. Advokato nė 
lankytojui neturiu. Net jokių 
daiktų su savim neturiu, apart 
kelių dokumentų. “Apsipra
tau” su kalėjimo gyvenimo są-. 
lygomis, su jo maistu ir discip
lina, o taipgi naktis praleisti iš
mokau ant pasitiesto pasienyje 
laikraščio. Vienintelis rūpes
tis, tai kad išėjęs laisvėn var
giai galėšiu savo tarnybos vie
tą liuosą rasti, ,iš kurios mane 
išplėšė Lietuvos respublikos 

• konsulas!

Amerikoje butų 
frakcijų ryšysi 
tojas pabrėžė, 
būdami Susivienijime 
kad jie esą 
įsirašymo į 
broliškumas, 
vo, bet organizaciją užkariauti 
arba suardyti. Šiandie reikia 
džiaugtis, kad jie kraustosi iš 
SLA. laukan.

Gi kas link to M fĄkai sakosi gavę ‘ 
susivienijimui, ta 
tas jų “čarteris” 
nes jie jo turinio 
Jeigu bolševikai 
susivienijimo “čarterį 
jose\įregistruoti, tai jiems pri- 
seis (sulig senesnio amžiaus) 
didesnius mokesčius mokėt, ne
gu kad jie į SLA. mokėjo. O 
jeigu jie valstijos^ neįregist
ruos, tai tame jų susivieniji- 
me apsaugų išmokėjimai nebus 
užtikrinti.

Užbaigus kalbėti apie SLA. 
buvo leista duoti klausimai. 
Na, čia bolševikai tuoj aus su 
'“klausimais”. Tačiaus priseina 
pastebėti, kad jie klausimų ne
pajėgia užduot. Vietoj klausi
mų, jie atsistoję po “s’pyčių” 
pasako. Ir kas ve pasirodė, 
kad apie SLA. reikalus labiaus 
rupi tiems bolševikams, kurie 
prie jo nepriklauso, nes jie 
daugiausiai bandė “spyčyt”.

Antroje dalyje savo kalbos 
g. kalbėtojas kalbėjo apie be
darbę. Jis pabrėžė, kad Eu
ropos darbininkai šiandie turi 
iškovoję apdraudą nuo nedar
bo, o Amerikos—ne. Kapitalis
tinėj tvarkoj bedarbės’ neiš
nyks. Ir pramonėje ne maši
nos svarbiausias įrankis, bet 
darbininkai, šiandie gi kaip 
matome, darbininkai išmesti iš 
dirbtuvių kaipo nereikalingi,

Kalbėtojas kalbėjo apie tris 
valandas laiko, ir publika užin- 
teresuotai' (kartais palydėda
ma gausiais aplodismentais) 
klausėsi kalbos. Ir reikia pasa
kyti, kad g. Grigaičio kalbos 
klausyti yra interesinga ir ne
nuobodu.

šjose prakalbose kalbėtojas 
labai logiškai ir aiškiai nušvie
tė SLA. padėtį su bolševikais, 
ir kas su jais atsitiko 36+tam 
seime Chicagoj. Kalbėtojas 
aiškiai prirode, kad bolševikų 
“reikalavimas” seimo preziden
tui žmogaus nuo jų frakcijos 
į mandatų komisiją po prievar
ta—dėlei ko jie per pusantros 
dienos seime kėlė idiotišką 
triukšmą— buvo žioplas. ;Ko 
seimo prezidentas turėjo klau
syti: triukšmadariu ar konsti
tucijos?—sako kalbėtojas. Ir 
triukšmadariai buvo pašalinti.

Tolinus kalbėtojas nurodė, 
kad jeigu bolševikų frakcijos 
reikalavimas butų buvęs išpil
dytas, tai kodėl tada negalėtų 
atsirasti ir daugiau yisokių 
frakcijų, ir statyti tokius pat 
reikalavimus—skirti po žmogų 
nuo frakcijos? Tada juk tai 
ne Susivienijimas Lietuvių 

buvęs, bet 
Tolinus, kalbė- 
kad bolševikai, 

jautėsi, 
ne namie, nes' jų 
SLA. tikslas ne 
ne apdrauda bu-

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

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

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos

Tokia dovana

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai <kulturašką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumore žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas
K. Alijošius, J. Herbačiauškas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

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

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio <6.

Paaiškėjus, kad neesu 
munistas, nė anarchistas 
licija tyrinėja mano 
bankrotą Lietuvoje ir 
ko konsulo palaikomus 
vietoje.

Vietoje klausinėjo 
žmonių, skundikų ir 
rodytų, bet visur 
šią kontestanciją. 
komunistiiflo šlamšto 
šulo pakalikais išpustas burbu 
las truko ir jiems 
“aromatas” teko...

Kaslink bankroto 
■tai buvo darodyta, 
voje aš subankrutavau per sa
vo didelį pasitikėjimą klien
tais ir “draugais”, kuriems iš
duoti kreditai beveik nėra ga
lima atgauti. Vokiškos markės 
kritimas, naujas Amerikos imi
gracijos įstatymas dar labiau 
pasunkino padėtį, o linijai atsi-

nių ir žinių iš visuomenės gy
venimo.

Del įstatų švelnumo įstojo 
narių komunistų mokslo sekė
jų. Bendrai su komunistais 
kultūros darbo tęsti' nebuvo 
galima, todėl valdyba, visi ga
biausi veikėjai ir susipratę ei
liniai nariai, atsiskyrė skaičiu
je 45 asmenų ir pasivadino sa
ve Kanados Jaunimo Jaunųjų 
Sąjunga. Likusieji komunistai 
nariai mano užvesti bylą teis
me tikslu atgauti dalį turto, 

tas sunkumo nesudaro, 
K. L. J. J. S. turi ne pel- 
bet kultūros' tikslą ir jos 

nariai intensyviai dirba liuosu 
nuo darbo laiku ir be atlygini
mo, todėl jau įžiebtas kultūros 
židinys niekuomet neužges. Be 
to, likusieji komunistai nariai 
žada susijungti su S. ir D. 
Draugija, kaipo tos Draugijos 
sekcija.

Amerikos, nė Lietuvos 
aš nesu skolingas, 

valdininkai buvo 
mokesnius už žy-

valdžiai 
Lietuvos 
uždėję 
miniuš ženklus, už tai, kad pil
džiau išeivybės įstatymą: pa
klausęs departamente, ar reika
linga lipinti žyminiai ženklai 
ant tų sutarčių, su kurtų kli- 
jentais nėra padaryta jokių pi
niginių operacijų, t. y., kurių 
kelione apmokėta Amerikoje,— 
gavau atsiikymą, kad ne. O 
sulyg išeivybės pildžiau, o tuom 
tarpu visi kiti biurai visiškai 
nedarė sutarčių su tais kelei
viais, kuriems laivakortės at
siųstos iš Amerikos. Reiškia, 
jie laužė išeivybės įstatymą, 
bet užtat jie .pabaudų negavo. 
Po kelių pasikalbėjimų depar
tamente tapo išsiuntinėta in
strukcijos, kad reikalinga li- 
pint žyminiai ženklai ir ant tų 
sutarčių, kurių keleiviams at
siųstos laivakortės iš užsienio.

O kaslink privačių skolų, tai 
man žmonės yra daugiau sko
lingi, negu aš ’kam skolingas, 
apart to, už mano skolą yra 
atsakominga United States 
Lines, kaipo uždėjusi užstatą ir 
tęsusi biznį mano patentu. Ma
no noras yra išlyginti mano 
sąskaitas, kas man tik naudon 
išeitų. į klausimą, iar aš ma
nau važiuoti Lietuvon, atsa
kiau, kad tai padarysiu, kaip 
man .reikalai leis: važiuosiu 
pats kada galėsiu, o jeigu ki
taip sutvarkysiu reikalus, tai 
apsigyvensiu Argentinoj.

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS

30 METŲ.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
dykai pasitarti su daktaru. \

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

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

Kam 
geri, 
dirbtuvėj tedirbama 
laiko. Neužilgo • ir 
valandas sutrumpinti 
po Na u j ii Metij lentpio vykioj 
darbai turės pagerėti. Jau da
bar daroma šiokie tokie prisi
rengimai. Sakysime, tapo už
pirkta 500 bušelių bulvių miš
ke dirbantiems darbininkainš.

Skaičiau “Naujienose”, ikad 
Indiana valstijoj plieno liejyk
lose darbai pusėtinai silpnai ei
na. Kai kurios jų net visiškai 
sustojo. Tuiriu pranešti, kad 
musų miestelyj tos liejyklos 
užpirko šešis traukinius įvai
raus materiolo. Tai reiškia, 
kad neužilgo ten darbai pradės 
eiti.

Dabar yra gėrį laikai pirkti 
antraeilius automobilius, nes 
daugelis singelių nedirba ir ne
turi pinigų net už garažą už
mokėti. Todėl jie savo auta- 
mobilius gana pigiai parduoda. 
Geri laikai yra ir dėl apsivedi- 
mo, kadangi našlės yra suvar
gusios, o merginos neturi dar
bo. Geri laikai yra ir bulvių 
augintojams. Mat, žmonės sa
ko: taupykime pinigus, valgy
kime daugiau bulvių!

—J. Sharku.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

Motorlaiviais 
Lietuvos Pašto ir keleivių patarnavimas 

Praleisk Kalėdas Lietuvoj!
DVI KALĖDINĖS EKSKURSUOS

I
 Išplaukia iŠ Neto Yorko
S.S.DROTTNINGOLM Lapkr. 29 ( 
M. L. GRIPSHOLM Gruodžio .6 Į 

Užsisakykit Vietas Dabar!
Laivų Išplaukimai iš Neiv Yorko 

S.S.DROTTN1NGHOLM Lapkr. 29 
M. L. GRIPSHOL.M Gtuodžio 6
S.S.DROTTNINGHOLM Gruodž. 27 
M. L. GRIPSHOLM Sausio 17 
Informacijos ir iliustruotas cirkulio- 
ris su žemlapiu lietuvių kalboj, gau
namas kreipiantis pas savo agentą 
arba j
Swedish • Amer. Line

181 N. Mtcbigan Avė.. Chicago

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe St., Crilly Building, Chicago. 

Imkite elevatorių iki penkto augšto.
VALANDOS: Kasdie nuo 10 a. m. iki 5 p. ,m. Nedėlioj 10 a. m.
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Subatomis valandos prailginamos

10 a. m. iki 8 p. m.
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■m VAŽIUOKIME Į LIETUVA
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu

Laivų d šp laukimai Iš N e w York:

^7“ per KLAIPĖDĄ
'' Greitas susisiekimas via Kopcnhagen
Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
Švarumas ir <Patogumas — Malonus .Patarnavimas

Kalėdinės Ekskursijos
Hellig Olav ... ..... Dec. 19Oscar 11 ....... ......... Nov. 22

Frederik VIII ........ Dec. 9 Oscar II ....... ...... Jan. 6

Inforniaciji] ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentą arba*.

SCANDINAVIAN^AMERICAN LINE 
27 WHITE HALL ST. .248 VVASHINGTON ST. I1O N. LA SAULE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS . CHICAGO, ILL.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Operetė “Paulina”

Laikraščių reikšmė 
gyventojų sveikatos 

apsaugai

Sveikatos koinisionieriiis Dr. 
Arnold Kegel atsiuntė tokį lai
šką :

“Mr. Pins Grigaitis, Editor, 
Lithuanian Daily News 
“Naujienos’*

Mano gerbiamas Mr. Grigaitis:
Naudojuosi proga išreikšti 

lamstai savo asmeninę padė
ką už tą kilnų darbą, kokį 
tamsta atlikai laike prieš-dif- 
lerinės kampanijos. Tas dar
bas jau neša vaisius. Mirtin
gumo ir susirgimo ra tos’ nuo 
d i f t (‘rijos jūsų tautybės pilie
čių tarpe žymiai sumažėjo..

Žinių tekstai ir editorialai, 
kurie yra verti specialaus už- 
gyrimo, buvo atspausdinti se
kančiomis dienomis:

Sausio 29 d., 1930 m., va
sario 6 d., 1930 m., vasario Ž6 
d., 1930 m., ir rugsėjo 18 d., 
1930 m.

Jei ne tamstos pasirižymas 
ir noras mums padėti, mes 
niekuomet nebūtume to pasie
kę. Mirtingumas dėl kitokių 
priežasčių taip pat sumažėjo 
ant 10.1, kas yra žemiausias 
nuošimtis kada nors atsiektas 
Chicagoje. Vardu gyventojų 
šio didžiojo miesto aš dėkoju 
tamstai už gražią kooperaci
ją

Nedėlioj, lapkričio 23 d., Bo
hemini! American svet., 1130 
West 18th St„ arti Ashland 
Avė., bus perstatyta dviejų 
veiksmų operetė “Paulina.”

“Paulina” yra gražus juo
kingas veikalas, susideda iš 
gražių chorui dainų, taipgi ir 
solistų. Pastatymas reikalauja 
nemažų pastangų ir kaip tik
tai tą sunkų darbą ir pasiėmė 
ant savęs Chicagos Lietuvių 
Choras Pirmyn, kuriam vado
vauja patyręs gabus chorų ve
dėjas p. Steponavičius.

Turbūt dar nė vienas Chi- 
cagoj statomas veikalas nebu
vo toks įspūdingas kaip šis, 
dėlto kad čia dalyvauja apie 
100 čia augusių dailės mylėto
jų jaunuolių. Visiems bus 
smagu matyti, kad musų pa
geidavimai pildosi, kad čia 
augusi jaunuomene jau pra
deda dailėj užimti musų vie
tas. Visiems yra aišku, kad 
tas dalykas yra kultūrinis ir 
visuomeniškas. Užtai ir reika
lauja visuomeniškos paramos, 
todėl ir kviečiame visuomenę 
skaitlingai atsilankyti, parem
ti ir priduoti daugiau jiems 
energijos, linksmint daile mu
sų trumpą gyvenimą.

—Dai lės Mylėt o jas.

[Pacific and Atlantic Photo]

New Yorko bankininkas Char-X 
les V. Bob, neseniai kažkur 
dingęs su 6 milijonais dolerių 
vertybių popierių. Ligšiol ne
pavyko jo surasti.

Daktaro 3 Taisyklės
Didelė Pa^elba 

Viduriams
JU

SI!

rodis, kiekvieną dieną! Tai 
lengva, jei jus laikysitės šių 
paprastų taisyklių garsaus 
sano daktaro:

Išgerkite (lidelj stiklą van
dens prieš pusryčius ir ke-

2. Užtektinai pasimankštinki! 
ore, bet be didelio savęs 
nusivarginimo.

3. Bandykit vidurius išvalyti 
lygiai tą pačią valandą
kiekvieną

Kiekvieni viduriai kartais 
reikalauja pagelbos ir geriau
sias dalykas vartoti yra 
Daktaro Caldvvell’s Syrup 
Pepsin. Jūsų viduriai bus pil
niausia išvalyti, bet nebus 
silpninti ar vandeniuoti. 
šeimininio daktaro recei 
yra lik šviežios liuosuojan- 
čios žolės, tyras pepsinas ir

su-

rie (‘gali pažeisti 
kaip jis pažadina 
usius vidurius!

ku d i k io. 
tuos

visos nuodingos atmatos, 
ivalvkit ta padengtą lie

to pikto 
Biskulis 
paliuo- 

suos vidurius nuo visų atma
tų, kurios padaro neveiklią 
visa sistemą. Jus geriau val
gysite, geriau miegosite ir 
geriau jausitės.

Jums patiks Dr. Caldwell’8 
Syrup Pepsin skonis. Jo vei
kimas jus patenkins. Didelės 
bonkos — visose aptiekose.

{aivos skaudėjimo, 
iyrup Lepsiu grei

Dr. VV. B. Caldvvell’s

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxative

Iš 18 gatvės apy
linkės

Petras Lapėnis, turėjęs bar- 
bernę 727 W. 18th st., persi
kėlė į naują • vietą, 1819 So. 
Peoria, vienas blokas į vaka
rus nuo Halsted st. Taigi tu
rintieji reikalus su p. Lapėniu, 
prašomi kreiptis minėtu adre
su. Parapijonas.

vakaro, Adonio Mažrimo sve
tainėje, 3926 W. 111 St., Mt. 
Greenwood, III.

Visus širdingai kviečia, 
Rengimo Komitetas.

Town of Lake
P. Norkus apskundė gatvekarių 

kompaniją

Du metai atgal, birželio 1 d-, 
1928 m., įvyko akcidentas: p. 
P. Norkaus automobilis stovė
jo prie gatvės kampo ir gatve- 
karis įvažiavęs visu smarkumu 
sutrankė automobilį ir pridarė 
žalos naminiams baldams, ku-

Mandagus “hold 
aperiai”

Pereitą antradieni apie 2 vai. 
po pietų du vagyliai vyrai Įėjo 
į National Tea Co., ant 71 ir 
Campbell gatvių. Vienas krei
pėsi į merginą, klausdamas, 
kur yra užvaizdą (menageris), 
Viena atsakė, “tuojau pašauk
siu” ir nuėjusi pašaukė mena- 
gerį. Menageris įėjęs pamatė 
du nepažįstamus vyrus ir dar 
nespėjus paklausti reikalo, vie
nas iš “svečių” ištiesė ranką, 
sakydamas “How do you do?” 
Žinoma, menageris, nieko blo
go nemanydamas, padavė ran
ką, bet svečias kairiaja ranka 
atkišo revolverį ir liepė atiduo
ti pinigus ir nieko nesakyti.

Antras jo sėbras tuo tarpu 
nuėjo prie registerio, išsiėmė 
pinigus ir po to abudu, net 
rankos nebepadavę, išėjo ir iš
važiavo. Krautuvėj tuo tarpu 
buvo viso tik trys žmonės: me
nageris ir dvi merginos.

žvalgas.

Lietuvių Dainos per 
ORĄ

KAS NEDĖLDIENĮ NUO 1 IKI 2
V AL. PO PIETŲ iš stoties WCFL 

970 kyl. ir 
KAS KETVERGAS NUO 7 IKI 8 
vai. vak. iš stoties WHFC. duodamas 

JOS. F. BUDRIK KRAUTUVĖS

Perfected.
screen grid 

superheterodyne

Mt. Greenwood
rengia vakarą 

naudai.
bedarbių

pirminin- 
bedarbių

SLA 178 kuopos 
kas rengia vakarą 
naudai. Bus prakalbos, į ku
rias yra pakviesta advokatas, 
daktaras ir Roselando kuni
gas. Po to bus šokiai. Tai yra 
musų lietuviams bedarbiams 
rengiamas vakarėlis seniems 
metains priBtii&ti ir naujiems 
geresniems sulaukti.

Pradžia laiminga: per porą

naudai Geo White iš 115 St, 
Worth, J1L, $5.00; Mrs. Geo 
White $1.00; dar pora šeimy
nų atsiuntė drabužių. Kiek 
kas duos pinigais ar drabu
žiais, bus vardai pagarsinti 
“Naujienose.”

Ačiū geriems žmonėms, pa
žadėjusiems gausiomis dova
nomis paremti bedarbius. Ko
mitetas prašo visų, kas turi 
atliekamų drabužių, pranešti 
ar atgabenti Bedarbių Komite
tui, B. Valantinas, 11116 So. 
Whipple St., Mt. Greenwood, 
Illinois.

Bedarbiams vakaras bus 
gruodžio 31 d., 1930 m., 7 vai.

8 stiprios tūbos — 3 Screen 
Grid Amplifajcriai. — Super- 
Selektiviškumas. Naujas Kal- 
bėtuvas. — Naujas Vaizdin
gas Tonas.

$112— COMPLETE
ivith Tubes

Dykai Išbandymas
PATOGUS IŠMOKĖJIMAI

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 470?

riuos p. Norkus tame automo
bily vežė į kitą vietą.

Baldų ir rakandų savinin
kai išreikalavo iš p. Norkaus 
atlyginimą už sužalotus daik
tus, o p. Norkus turėjo skųsti 
gatvekarių kompaniją už pada
rytą nuostoli. Kompaniją ap
skundė ant $10,000. Teismas 
įvyko pereitą antradienį, lap
kričio 18 d., bet teisėjas davė 
patarimą susitaikyti be teismo. 
Dabar advokatai turės išrišti.

žvalgas.

Brighton Park
Mis. Norvilienė sunkiai sužeista

Norvilų šeimyna pereitą sek
madienį grįžtant iš vakarų pu
sės, šiapus Chicago Heights. nu
važiavo į grabę 15 pėdų gilu
mo.

Mrs. Norvilienė smarkiai su
sižeidė ir tapo nuvežta į ligo
ninę. Viena duktė ir gi užgau
ta, bet nepavojingai. Pats p. 
Norvilas išliko sveikas. Stebė
tina, kad automobilis neapsi
vertė ir buvo galima greit iš
traukti iš grabės.

Mr. Norvilas turi savo ap- 
ticką ant 46th ir Western avė. 
ir yra žinomas apylinkes lietu
viams. žvalgas.

/

Sveikatos komisio- 
nierius persergšti 

prieš “Flu”
Nors spalio mėnesio metu te

buvo 13 influenzos atsitikimų, 
tačiau Chicagos piliečiai turi 
saugotis neužsikrėsti ta liga, 
kuri paprastai pasirodo šiuo 
mėnesiu, skelbia Dr. Kegel.

Šia liga susirgimai atsitiko 
Airių, Vokiečių, Bogemų ir Ita
lų apgyventose vietose, tačiau 
tai nereiškia, kad kitos tauty
bės yra neliečiamos.

Atsižvelgiant į tai, kaip leng
vai ta liga yra išnešiojama nuo 
žmogaus žmogui čiaudėjimo ir 
kostėjimo keliu ir į tą trum-

506 Burdulis A.
511 Fylipkauskiu Stanislov
516 Jukas Adelia
525 Masina nekas A.

Naujas laivas “Vistula”

gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur parišta iškaba “Adver- 
tised Window” lobe.) nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame surašo pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

Ieškomas dėl $400,000
Albert W. Cohn, prezidentas 

Chicagos Kobert S. Strauss 
Real Estate company, ieškomas 
po varantu, kaltinamas dėl ve
dimo slapto biznio. Kompanijos 
bondsų ir notų busią įvelta 
apie $400,000. Apie 1,000 žmo
nių esą įvelta į Cohn biznį.

pą laiką, kokiu ta liga išsivy
sto, būtent neilgiau trijų die
nų, chicagiečiai turi būti pasi
ruošę prieš užsikrėtimą laiky
dami savo kimus atsparius ir 
stiprius.

Geriausias būdas influenzos 
apsisaugoti, reikia kad butų vi
duriai tvarkoje ir kad kamba
riuose, kuriuose tenka dirbti ir 
miegoti, bųtų pilnai pakanka
mai šviežaus oro. Nepersišal- 
dyk ir nepersišildyk ir venk tų, 
kurie rodo šalčio ženklus.

Influenza dažniausia praside
da jausmu, kad šalta, paskui 
karšta, galvos skaudėjimu, daž
niausia kaktoje, dideliu upo nu
puolimu, skausmais nugaroj ir 
kojose. Jei nepasisaugosi, gali 
greit pereiti į pneumoniją 
(plaučių uždegimą) ir širdies 
pagadinimą. Jei pajusi kurį 
nors iš šių ženklų, tuojau eik 
i lovą ir nieko nelaukdamas 
šauk daktarą, pataria sveikatos 
komisionierius.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausi ji paštą (Clark ir Ariama

szoj a?

529 Miliauskas Paul
532 Poskus A.
533 Puzoitis Jonas
531 Bakas I'. V.
536 Saidai Elziutei
537 Sanilas Robert
517 Trainauskas Peter
518 Vladiszavlyese Szp

Naujas Scandinavian American Linijos pasažierinis motorlaivis, “Vistula”, 
kuris reguliariai plaukios tarp Copenhageno ir Klaipėdos. Ši linija darosi labai 
populiari tarp lietuvių ir jos laivas ‘‘Oscar II”, gabenęs didžiąją Vytauto ekskur
siją iš 350 Amerikos lietuvių, buvo didžiausias lavas įplaukęs j Klapėdos uostą. 
Kad palaikyti ir toliau tiesiognj susisiekimą su Klaipėda, Scandinavian-American 
linija dabar pasistatė naują motorlaivį “Vistulą”, kuris Copenhagene paims 
plaukiančius tos linijos didžiausiais laivais pasažierius ir nuveš juos tiesįai į 
Klaipėdą, bei gryštančius priveš iš Klaipėdos iki didžiųjų laivų. Tuo keleiviai 
bus išgelbėti nuo vargingos kelionės geležinkeliais, nuolatainių bagažų kratimo> 
egzaminavimo pasų ir vizų. Be to visi lietuviai galės keliauti tiesiaj į Lietu
vos uostą Klaipėdą, draugiškos danų tautos patogiais ir dideliais laivais, kaip 

“United States” ir “Frederick VIII”. Vasaros lai- 
Tuo nuo pat pirmosios Nepriklanso- 

ryšiai tarp Lietuvos ir Skandinavijos 
pasidarys dar artimesni. Lietuva im- 
sekti augštą Danų pienininkystės ūkį. 
Nemuną Kaune ir tiesia naują geležin-

“Oscar II”, “Hellig Olav” 
ku keli tų laivų plauks tiesiai į Klaipėdą, 
mos Lietuvos dienos esantys draugiški 
šalių, (Danijos, Švedijos ir Norvegijos) 
portuoja gyvulius iš Danijos ir bando 
Danai taipgi stato du didelius tiltus per 
kelį tarp Kauno ir Klaipėdos.

TURĖKIT PINIGU SEKAMOMS 
KALĖDOMS '

prisidėdami prie musų KALĖDINIO TAUPIMO 
KLIUBO dabar.

25c -
| savaitę padarys jus nariu. 

Kili kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

• <«* * •. ’x..

S

Išpardavimas
Vartotų Automobilių

Mes norime pratuštinti vietą dėl mu
sų naujų automobilių, todėl vartotus au
tomobilius dabar parduodame 50 nuoš. pi
giau negu jie yra verti.

Atsilankykite tuojau j musų įstaigą 
ir išsirinkite sau biski vartotą automobi
lių. Pirkdami dabar jus sutaupysite daug 
pinigų. Mes turime didžiausi pasirinkimą 
vartotų automobilių visokių išdirbysčių.

M. J. Kiras Motor Sales
CHRYSLER IR PLYM0UTH AUTOMOBILIŲ PARDAVINĖTOJAI

3207-9 So. Halsted St. Tel. Calumet 4589
T

I
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BAUDŽIAVOS RUSIJOJE

Kalbėdamos apie sovietų valdžios patvarkymus, 
kuriais' yra uždraudžiama fabrikų darbininkams per 
ateinančius dvejus metus mesti darbą vienoje vietoje 
ir ieškoti darbo kitoje vietoje, “Naujienos” prieš kiek 
laiko pasakė, kad bolševizmas atvedė Rusiją į viduram- 

• žiu feodalizmo gadynę, kuomet buvo baudžiavos ūki
ninkams. Kaip tuomet ūkininkai buvo “pririšti” (pri- 
kriepleni) prie žemės (jie negalėjo be pono sutikimo že
mę apleisti), taip dabar Stalinas pririšo darbininkus 
prie fabrikų.

Mums įdomu yra išgirsti, kad visai tokią pat nuo
monę išreiškė apie dabartinę padėtį bolševikiškam “ro
juje” ir pats Rusijos premjeras (liaudies komisarų ta
rybos pirmininkas) Sircov. Sovietų spauda, norėdama 
tą aukštą valdžios tarnautoją diskredituoti tikinčiųjų 
“partijeų” (partijos žmonių) akyse, ėmė skelbti ištrau
kas iš Sircovo memorandumo, if tenai, kaip telegramos 
iš Maskvos praneša, yra šitokių “herezijų”:

“Savo memorandume Sircovas sako, kad Stali
no režimas dąbar įvedęs Rusijoje feodališką bau
džiavos sistemą. Valdžios aparatas, kuris smaugia 
kiekvieną privatinę iniciatyvą, sako Sircovas, ir 
nori viską pats padaryti, nieku budu negali nuveik
ti svarbių ir sunkių ekonominių problemų. Jis ne

išspręsti, nes ką bedaro, visa tik trukdo, 
ir žaloja. Sovietų valdžios aparatas, sako 
Sircovas, naikina visą ekonominį krašto 
gyvenimą. Geriausios idėjos ir planai ver- 

kenkiama darbininkų klasei.
Sircovas, pareina iš to, kad dabar

gadina
toliau
žmonių
čiami išvirkščiai ir
Visa tai, rašo
Rusijoje viešpatauja kariška feodaline sistema.

• Po kiekvienu čia pasakytu žodžiu mes apsiimtdųie 
pasirašyti.

Kaip skaitytojas mato, Rusijos sovietų respublikos 
premjeras sako tą pat, tik kitais pavyzdžiais pasirem
damas, ką ir “Naujienos” yra pasakiusios. Vadinasi, 
pats Rusijos valstybės galva užsikrėtė “socialfašizmu”.

Tur būt, ne prastus smegenis tasai žmogus turi, 
jeigu jisai tenai, toje vilkijoje gyvendamas, gali šitaip 
protingai nukalbėti. Gaila jo! Stalino gauja ji sudras-

Sircovas yra vienas jaunųjų Rusijos bolševizmo 
vadų. Aukšton Rusijos premjero vieton jisai pateko 
prieš keletą mėnesių, kai ji buvo atimta iš Rykovo, su
griebi j usio “dešiniuoju nukrypimu”. Pirmiau Aleksei 
Rykov buvo kartu ir Rusijos, ir visos Sovietų Sąjun
gos liaudies komisarų tarybos pirmininkas — taip pat, 
kaip ir Leninas pirmais bolševikų viešpatavimo me
tais. Bet po paskutinio komunistų partijos suvažiavimo, 
kuriame dešiniosios opozicijos vadai buvo pasmerkti, 
Rykovui Stalinas paliko premjeravimą tiktai federali- 
nėje (Sovietų Sąjungos) valdžioje, o Rusijos premjero 
vietą pavedė Sircovui. Sovietų diktatorius, matyt, ren
gė Sircovą visam Rykovo “džabui”, kada pribręs laikas 
pastarąjį galutinai išmesti į šiukšlyną.

Taigi šis jaunas bolševikas, jau dalinai užėmęs tą 
vietą, kurią kitąsyk turėjo “pats” Leninas, dabar stai
ga pasirodė esąs šventos bolševikų “vieros” išdavikas 
ir atsidūrė vienoje kompanijoje su — “Naujienomis”!

O mums darosi vis didesnė “atsakomybė”, kada 
musų pažvalgomis į sovietų santvarką pradeda vado
vautis net ir stambiausieji bolševizmo šulai Maskvoje. 
Kad kokios, tai ir visi Stalino bendradarbiai ilgainiui 
pavirs “socialfašistais” ir jisai pasiliks vienui vienas 
ištikimas leninizmui. Už visas sovietų nelaimes tuomet 
mes busime kaltinami, kaip dabar kad esame kaltinami 
už MacDonaldo klaidas, už Vokietijos socialdemokratų 
nepasisekimus, už Lewiso šeimininkavimą angliakasių 
unijoje, už Gegužio — Susivienijime Lietuvių Ameri
koje ir už kitus pasaulio griekus.

P-as M. Vaidyla surado jau 
1 antrą “issue” prieš irtus. Ne- 
i perseniai jisai bandė paskan- 
1 dinti “Naujienas” ir socialistus 
I

šaukšte vandens dėl to, kac 
šiame laikraštyje buvo duota 
vietos išsireikšti vienam Vilniaus 
Vadavimo Komiteto nariui. Be
kaitindamas mus ir musų drau
gus, p. M. V. tuomet nesidro
vėjo net faktus iškraipyti, taip 
kad vienas tų žmonių, kurių 
žodžiais jisai mėgino pasiremti, 
buvo priverstas jį net mela
giam pavadinti.

Dabar tas pats vyras šoka 
mums į akis už tai, kad “Nau
jienose” tilpo pranešimai apie 
nepaprastą SLA. Pildomosios 
Tarybos ir komisijų suvažiavi
mą sąryšyje su “garsiąja” De
venio-Užunario skola. Šį kartą 
p. M. V. irgi pasiima daug drą
sos. Jisai lygina mus prie 
Hearsto laikraščių, trokštančių 
sensacijų. Jisai prikaišioja mu
sų dienraščio šalininkams norą 
iškraustyti senuosius Pildomos 
Tarybos narius' ir įsiskverbti į 
jų vietas. Ir, pagaliau,' jisai 
kaltina socialistus partinės po
litikos varinėjimu ir neatsi
žvelgimu į organizacijos labą.

Daug ginčytis dėl šitų “San
daroje” dedamų insinuacijų 
mums nėra reikalo. Pozicija, 
kurios “Naujienos” laikėsi per 
ilgus metus, kai SLA. gynėsi 
nuo bolševikiškos invazijos, 
yra perdaug gerai žinoma ir 
Susivienijimo nariams, ir pla
čiajai visuomenei, idant mums 
reikėtų dabar aiškintis* ar 
mums organizacijos labas rupi, 
ar ne.
brėžti vienas gana įdomus da
lykas: musų kaltintojai iš san- 
dariečių lizdo kažin kodėl ne
sistengia vartoti 
nų, bet naudojasi 
Bimbų protu.

Juk tai buvo 
spauda 
vasara 
“pranašavusi”, kad po “progre
syvių” pasišalinimo 
prasidės Susivienijime 
dėl vietų ir “džabų”. 
brooklyniškiai Mizaros 
giškiai Valoniai gaudė 
ną paskalą apie nesutikimus 
Susivienijimo darbuotojų eilėse 
ir patys fabrikavo tuos paška- 
lūs tikslu įrodyti, kad “fašis
tai su socialfašistais jau susi- 
piovč dėl ėdžių”.

Ir mažas vaikas gali suprasti, 
kodėl gavusieji “kiką” “progre
syviu” mulkintojai stengėsi ši
tokiomis intrigomis’ užimti pub
likos dėmesį, bet yra gana keis
ta, kad jiems pavyko užhypno- 
tizuoti didelius vyrus iš San
daros. Ponas M. V. ir jo drau
gai šiandie, pasirodo, jau šven
tai tiki, kad bolševikiška “pra
našystė pildosi”. O jeigu jie 
netiki ir visgi taip kalba, tai 

tuomet

lų socialistams rašytojas pori
na: •

“ ‘Naujienos’ reikalavo, kad 
iš SLA. Centro butų pašalin
ti senieji voratinkliai. Reiš
kia, p. Gegužis, p-lė Jurge- 
liutė, Dr. Klimas ir adv. Lo- 
pato turi kraustytis laukan.” 
Na, ir ką žmogus gali į tokią 

nesąmonę atsakyti?
Kuriems yra įdomu žinoti, 

mes čia galime pareikšti, kad 
“Naujienose” dar nebuvo nė 
užsiminta apie tai, kas reikia 
daryti su asmenimis, kurie lei
do “vortinkliams” , atsirasti 
SLA. centre; buvo kalbama 
tiktai apie pačių vortinklių iš
valymą.

Rimtumo apaštalui grūmoja 
“gandais”

P-as M. V., apsisiautęs laik
raštinės moralybės saugotojo 
skraiste, pasakoja mums, kaip 
esą negražu eiti Hearsto sen
sacijų keliu ir pusti “burbulus” 
apie organizacijos dalykus, 
“pirma negu atatinkama komi
sija paskelbė) savo nuosprendį”. 
Mes norėtume žinoti, kas yra 
panašaus tarpe to, kas buvo 
pranešta “Naujienose” ir anų 
negeros rųšies “sensacijų”. Vie
na, “Naujienose” buvo praneš
ta tiesa, dagi paremta xdoku- 
mentaliu ištyrimu. Antra, 
“Naujienų” pranešime nebuvę 
nieko išpusta, bet priešingai 
paduota mažiau, negu doku
mentai rodo. Trečia, žymi dalis 
tų dalykų, kurie “Naujienoje” 
buvo paminėti, jau seniai buvo 
viešai svarstyti —’ ir SLA. sei
me ir spaudoje.

jeigu p. Vaidyla ar kas kitas 
bando priversti mus tylėti > 
gąsdindamas' surankiotais pa
kampėse “gandais” apie'p. Gu
gi ar ką kitą, tai tegu jisai ži
no, kad jisai savo tikslo nepa
sieks, o tik parodys, kokiomis 
priemonėmis jisai ir jo drau
gai gina saviškius, kad ir dar 
taip susikompromitavusius.

Adv. Gugis atliko didelį pa
tarnavimą Susivienijimui, įves- 
damias tvarką paskolų davime, 
taip kad dabar panašios suktos 
tranzakcijos, kaip ta Devenio- 
Užunario paskola, nebegali dau
ginus atsikartoti. Ir jeigu san- 
dariečiai, užuot Jam pripažinę 
už tai kreditą, iš anksto žada 
j j apdrapstyti — už tai, kad 
jisai ne jų žmogus, tai kiekvie
nam bus aišku, jpgei Vaidylos 
lupomis kalba klika, kuriai or
ganizacija reikalinga tik tol, 
kol ji iš jos turi naudą.

Bet po reveliacijų, kurios 
buvo padarytos per paskutinį 
pusmeti, Susivienijimas vargiai 
toleruos, kad jam galėtų dik
tuoti tie, kurie bijo tiesos.

nizmas buvo laikomas paskuti
niu gamtos mokslų žodžiu. Evo
liucijos, arba išsirutulojimo 
principas, kurį1 padėjo Darvinas 
savo teorijos pagrindan, yra 
teisingas .atskiroms' gyvuių rū
šims, tų rųšių srity, bet yra

klaidingas, manant, kad iš vie
nos rųšies galėtų atsirasti visai 
nauja gyvių rųšis. Todėl pas
kutiniais laikais darvinizmas ta 
prasme, kad žmogus yra kilęs 
iš beždžionės, nėra laikomas 
rimta teorija.

E. T, A, Hoffman Verte J. Prontkus ■

Velnio Eliksyras |!
■M

Bet čia yra vertas pa-

Akyva iždo j e to viso, rašyti 
apie “Naujienas” insinuacijas, 
kad jos buk pasigavo kokią tai 
“sensaciją”, užbėgo atatinka
moms įstaigoms už akių, sukė
lė lietuvių kolonijose įvairių 
piktų gandų, — 
gali negut tas, 
tinkliai” ne tik 
protą apvelė:

P-as’ Vaidyla tur-but gerai 
žino, kad Devenio-Užunario 
paskolos tyrinėjimai tęsėsi per 
keletą menesių; kad tyrinėji
muose dalyvavo ištisa eilė ko
misijų — Finansų Komisija, 

Ko-
Kontrolės Komisija,

šitaip rašyti 
kuriam “vor- 
akis, bet ir

savo smege- 
bolševikiškų

komunistų 
kuri per visą pereitą 

ir iki dabar liesiliovū

iš SLA. 
tąsynės 
Juk tai 
ir čika- 
kiekvie-

šmeižti

yra dar blogiau, nes 
jie pasisavino bolševikų papro
tį “dėl partijos labo 
savo oponentus!

Savo rašinyje M. V. priėjo 
prie to, kad jisai vartoja jau 
ne tik bolševikų įpustą jam 
“teoriją”, bet ir jų išsireiški
mus. Štai pavyzdys: “Naujie
nų” straipsnyje apie suvažiavi- 
ma New Yorke buvo išreikšta 
pageidavimas, kad butų iššluo
ti “senieji vortinkliai iš SLA. 
centro.” Mes matėme, kaip ko
munistiški taradaikos, pasiga
vę tuos žodžius, ėmė savo spau
doje “aiškinti”, jogei “senieji 
vortinkliai” tai — Gegužis' ir 
Jurgeliutė ir, vadinasi, “Nau
jienos” reikalauja tų asmenų 
pašalinimo. Ar reikia įrodinėti, 
kad tai yra žioplas plepalas? 
Juk jeigu kas pasako, kad rei
kia šluoti iš stubos vortinklius, 
tai nė vienas žmogus, kuris su
pranta lietuvių kalbą, nepama
nys, kad tai reiškia — mesti 
Jauk iš stubos gaspadinę su 
gaspadorium! Bet “S.” pamoks-

ĮVAIRENYBES
Pagarsėjusios mok 

slo hipotezės

ran- 
grę-

im-

bet 
to- 
jog

bet 
bu-

centran
Koperniko pasaulio sis- 

hipoteze,

Specialė (vvaterburiečių) 
misija,
Skundų Komisija; ir kad su
važiavimas lapkričio mėnesyje 
vyko tiktai po to, kai viskas 
juvo nuodugniai ištirta ir išti
soje eilėje raportų surašyta. 
Tai argi “Naujienos”, jeigu bu- 
:ų norėjusios “sensacijas” gau
dyti ir “burbulus pusti”, nebū
tų galėjusios per tą visą laiką 
apie tuos tyrinėjimus bubnyti, 
ir špaltų špaltas įvairiais ap
rašymais užpildyti? Atsimena
te, kiek aną metą amerikonų 
dienraščiai prirašė visokių sen
sacijų, kuomet iškilo aliejaus 
skandalas Coolidge’o kabinete ?

Bet “Naujienos” to nedarė. 
Jos nepasinaudojo Devenio- 
Užunario paskolos skandalu nei 
publikos smalsumui patenkinti, 
nei Pildomos Tarybos nariams 
diskredituoti. Jos, laukė, iki ko
misijos pabaigs darbą ir orga
nizaciniu keliu išspręs tuos 
ceblumus, į kuriuos minėtoji 
paskola įtraukė Susivienijimą. 
Tik kada komisijos, užbaigu
sios tyrinėjimą, susirinko New 
Yorke tarti galutiną žodį, tai 
“Naujienos” bendrais žodžiais 
pranešė, ko jos susirinko.

Jeigu ir už tai p. Vaidyla Ir 
jo vienminčiai dabar drįsta 
mus' biauroti, tai mes turime 
jiems pasakyti, kad jie tegu 
geriau savo panosės žiuri. Mes 
jų nemokiname, kaip jie pri
valo apie kurias organizacijas 
kalbėti, ir jie gal bus taip ma- 
onųs su savo impertinencijo- 
mis nelįsti į akis mums.

Mes nekalti, kad tie asmens, 
tupiuos vienu balsu apkaltino 
suvažiavusios komisijos, yra 
Sandaros žmonės. Mums ne
svarbu yra jų partyviškumas, 
ir mes to jiems neprikaišioja- 
me, bet yra svarbu, kad- tinka
mai tvarkytus! organizacija, 
kuriai priklauso dvejetas de
šimčių tūkstančių žmonių. Ir

Ar Ko-

Hipoteze vadinama mdkslc 
tokia sugalvota teorija, kuria 
galima išaiškipti vienų ar kitų 
gamtos reiškinių rųšį. Hipote
zės, paprastai, niekad ilgai ne
išsilaiko, nes greitai atsiranda 
naujų, tikslesnių aiškinamųjų 
teorijų. Bet kai kurios iš jų 
gyvena labai ilgai. Čia nero
dysim kelias garsesnes ilgaam
žius hipotezes. -

150 m. po Kristaus gimimo 
graikų astronomas Ptolomėjus 
sudarė savo pasaulio sistemą, 
paremtą hipoteze, kad žeme yra 
pasaulio centras, ši Ptolomė
jaus sitema išsilaikė lig Ko
perniko (1474—1543), kuris ją 
pakeitė, padėdamas 
saulę.
tema yra paremta 
kad saulė yra musų pasaulio 
centras, o ne žemė.
perniko sistema kada bus at
mesta— sunku pasakyti, nes 
dabar įsitikinimas, kad žemės 
sukasi apie saulę, o ne atvirkš
čiai, sudaro vieną iš svarbiau
sių ir neginčijamų žmonijos ži
nojimo punktų.

Žinoma yra .Kanto ii, Laplaso 
hipotezė apie saulės sistemos 
atsiradimą. Pasak tos teori
jos, saulė kadaise buvo daug 
didesnė ir nuo jos, dėl didelio 
sukimosi, atskilęs pradžioj tam 
tikras žiedas, kurs vėliau su
byrėjęs į atskiras planetas, ši 
teorija yra ir dabar dar laiko
ma pačia teisingiausia, nors 
neseniai vienas anglų astrono
mas paskelbė savo teoriją, kad 
planetos atskilo nuo saulės, 
praeinant visai arti saulės ki
tai didelei žvaigždei.

Įdomios yra hopitezės apie 
šviesą. Garsus anglų mokšli- 
ninkas Niutonas’ manė, kad 
šviesa yra sudėta iš mažytėlių 
tam tikros medžiagos dalelių, 
vadinamų korpuskulų kurias 
skleidžia į visas puses šviečiąs 
kūnas. Tačiau kitas anglų mo
kslininkas Huygens beveik tuo 
pat laiku paskelbė savo teori
ją, kad šviesa yra ne -kaą’ kita, 
kaip tik laįiai švelnios, nemaT 
tomos, visur esamos medžiagos, 
vadinamo etero, bangavimas. 
Huygens’o teorija lig šiol yra 
priimta daugumos mokslinin
kų. Bet naujausi šviesos pri
gimties tyrinėjimai verčia ma
nyti, kad šviesa, iš tikrųjų, 
yra sudėta iš mažyčių dalelių, 
vadinamų kvantų, kaip kad ma
nė Niutonas. Mėginimai sutai
kyti Huygens’o ir Niutono teo
rijas’ yra labai galimi. Tada 
išeitų, kad šviesa yra tam tik
ra medžiaga, kuri tačiau plinta 
bangavimo budu.

Daug triukšmo savo laiku 
sukėlė Darvino hipotezė apie 
žmogaus kilimą iš beždžionės. 
Dąr ne taip labai seniai darvi-

(Tęsinys)
Negaliu bū... bėgti... kaip tu... 
turi mane ne... nešti. Pareinu 
nuo mi...mirties stulpo... mane 
norėjo ra... ratu sukti... hi hi..”

Taip juokėsi ir staugė tas 
baisus vaiduoklis, tuo tarpu aš, 
dėl laukinio siadbo Įgavęs pa
jėgų, lyg milžiniškos gyvatės 
įgeltas tigras, pašokau! — Dau- 
žiaus į medžius ir uolas, norė
damas .jį, jei ne užmušti, tai 
nors stipriai sužeisti, kad jis 
mane butų priverstas paleisti. 
Bet jis tik labiau juokėsi, o aš 
pats pajaučiau aštresnį skaus
mą; bandžiau atplėšti jo po 
mano kaklu sugniaužtas 
kas, bet baisenybės pajėga 
sė man įlaužti gerklę.

Pagaliau, po padūkusių
tynių, vienu kartu jis nukrito, 
bet vos tik pabėgau keletą 
žinks’nių, kaip jis iš naujo sė
dėjo ant mano nugaros, žveng
damas ir juokdamosi ir aiksė
damas savo baisius žodžius!

Vėl iš naujo laukinis pasiu
timas ir visų pajėgų Įtempimas 
— iš naujo laisvas! — iš nau
jo aprėptas to baugaus vai-x 
duoklio. — Nebegaliu aiškiai 
pasakyti, kaip ilgai, gretimio 
persekiojamas’, begau tamsiais 
miškais, man dabar rodosi, lyg 
tai butų tęsęsi mėnesius, ku
riuo metu negavau nei valgyti, 
nei gerti paragauti. Tik vieną 
aiškų momentą gyvai prisime
nu, po kurio netekau sąmonės.

Lygiai buvo man pavykę nu
mesti savo gretimį, per mišką 
išvietė skaistus saulės spindu
lys ir su juo per mišką nuai
dėjo malonus švelni garsai.

Atskyriau kur tai vienuoly
no varpą, skambino ankstybo
sioms , mišioms. “Tu nužudei 
Aureliją!”

ši mintis pastvėrė mane 
mirtis šaltomis rankomis, 
be nuovokos pergriuvau.

Antras Skyrius
ATGAILA

šiuo skyrių prasideda

lyg 
aš

nau-Su
jas lapas Medardo istorijoj, r- 
Jį atgabeno Italijon atradęs 
miške tas pats keistasis barz
da skirt i s, kurį skaitytojai dar 
■atsimena iš Minkščiau. — Me

dardas palengva sveiksta.
Aš pajaučiau savy malonią 

šilimą, kuri persiliejo į visas 
mano gyslas ir kaž-kaip karš
tai veikė. Mano aš buvo, rodos, 
suskaldytas į šimtą dalelių, 
kiekviena dalelė turėjo savo 
gyvenimo sąmonę ir veltui no
rėjau jas suvaldyti: jos, kaip 
nepaklusnus vasalui, neklausė 
savo pono.

Atskirų dalių mintys, lyg 
ugniniai rutuliukai, pradėjo 
suktis apie save vis greičiau ir 
greičiau; greitėjant sukimosi, 
jie vis mažėjo, ir galutinai ro
dėsi vien šviečiantis ugninis 
taškas, iš kur tryško tamsiai 
raudorti spinduliai ir žaidė spal
votoj liepsnelėj.

“Tai yra mano sąnariai, ku
rie juda — dabar *aš prabun
du!”

Taip aš maniau aiškiai, tik 
staiga perdūrė mane baisus 
skausmas ir varpų garsai pasi
girdo mano ausyse.

“Bėgti šalin! — šalin!” aš 
balsiai rėkiau, greit norėjau 
(Pasoksti, bet be jėgų kritau at
gal. Tiktai dabar aš galėjau 
pramerkti akie, 
vis skambėjo 
dar esąs miške, 
vau nustebęs,
aplink mane esančius žiurėjau, 
kaip į pats save.

Aš gulėjau išsitiesęs lovoj 
'viename paprastame kambary, 
apvilktas kapucinų ordeno ha
bitu. Kambary > matėsi tiktai 
pora krėslų, mažas staliukas ir 
menka lova.

Man pasidarė aišku, jog aš 
šidkiu ar tokiu budu be sąmo
nės buvau atneštas j vieną vie
nuolyną, globuojantį sergan
čius. Gal mano rūbai buvo su
plyšę ir man davė tuo tarpu 
vienuolių drabuži.

Man rodosi, jog pavojaus bu
vau išvengęs. Del tų visokių 
galimybių aš nerimstavau, 
nutariau palaukti, kas bus 
liau, nes galėjau manyti, 
sergančio ateis pažiūrėti.

Jaučiaus gana blogai, 
šiaip nieks neskaudėjo. Tai
vo tik keletas minučių, kaip aš 
atgavau sąmonę ir tą viską 
spėjau apsvarstyti.

Greit išgirdau besiartinan
čius žingsnius. Atsidarė durys 
ir aš pamačiau du vyru, iš ku
rių vienas buvo apsirėdęs civi
liai, o kitas vilkėjo mielaširdin- 
gųjų brolių ordeno habitą. Ty
lėdami jie priėjo prie manęs, 
civiliai pasirėdęs pažiurėjo gi
liai man j akis, ir rodėsi labąi 
nustebęs. “Aš vėl atgavau są
monę, mano pone, tariau užki
musiu balsu: dėkui Dievui aš 
vėl gyvas, bet kur aš esu? kaip 
aš čia atėjau ?” — Man neatsa
kęs, civilis kreipėsi j vienuolį, 
italų kalba: “Tai stebėtinas, 
ištikrųjų, dalykas, žvilgsnis vi
siškai persimainė, kalba .gerai, 
tik užkimusiai... turbut užėjo 
ypatingas krizis”. — “Man ro
dosi, atsakė vienuolis: man ro
dosi, jog išgijimas yra kaip ir 
neabejotinas.” “Tai priklauso 
nuo to, kaip jis jausis sekan
čiomis dienomis', kalbėjo toliau 
civilis. Ar Tamsta nesupranti 
tiek vokiškai, kad su juom pa
kalbėjus?” “Gaila, bet ne, at
sakė vienuolis. — Aš suprantu 
ir kalbu itališkai, pasakiau 
jiems; sakykit man, kame esu 
ir kaip aš čia atsiradau? — 
Civilis, kiek aš patėmijau, bu
vo gydytojas ir linksmai nusi
stebėjęs, sušuko: “Ak, tai ge
rai. Jus esate, gerbiamas pone, 
ten, kur tik jūsų gerovei daro
ma visa, kas galimu.

Jau trys mėnesiai, kaip jus 
-čion atgabeno labai abejotina
me stovy.

Jus sunkiai sirgote, bet mu
sų rupesnio ir prižiūrėjimo dė
ka, rodos, pagysite. Mes busi
me laimingi jus pilnai išgydę, 
o paskui galite tęsti savo ke
lionę, nes kiek aš girdžiu, no
rite į Romą!” — Ar aš tuose 
(pačiuose rūbuose, kuriuos vil
kėjų, ir j jus atėjau? paklau
siau. — “Žinoma, atsakė gydy
tojas, bet palikim tą klausimą, 
nusiraminkit, viską sužinosite, 
o jūsų sveikata dabar svarbiau
sias dalykas.”

Jis pažiurėjo mano pulsą, tuo 
tarpu vienuolis atnešęs kokio 
tai gėrimo puoduką, padavė 
man.

‘Ulerk, tarė gydytojas, ir pa
sakyk paskui man, koks čia 
gėrimas.” — Aš, išgėręs, atsa
kiau: tai yra

—Gydytojas 
sišypsojo ir 
vienuoli tarė:
rai!” Abudu nuėjo. Dabar ma
no, nujautimas, kiek aš manau, 
buvo tikras.

(Bus daugiau)

stiprus buljonas, 
patenkintas nu- 
kreipdamasis i 

“gerai, labai ge-

Varpų garsai 
aš maniau vis 
bet kaip bu- 

jog j daiktus
ATĖiO naujas “Kultū

ros” numeris 10. Kaina 45 
centai. Galima gauti “Nau
jienose”.

I



CHICĄGOS 
ŽINIOS

Gengsteriai paskelbė U.
V. valdžiai karą

Valdžios ir kariuomenės pa
galbos, % jei pasirodys būtinai 
reikalinga, paprašė Fruit In
dustries, Ine., prašydama pa
galbos prieš gengsterius, ku
rie grasina mirtim grape juice 
distribiitoriams ir krautu

vėms.
Kompanija pranešė, kad gra- 

siinimai gaunami iš gengste- 
rių visuose miestuose, Chica- 
goj, Nevv Yorke, Bostone ir 
Philadetphijoj. Matyt, ge*ng- 
steriai turi visoj šaly organi
zuotą terorą. Gengsteriai gra
sina vynuogių sunkos parda
vinėtojus “to put on the spot” 
ir jų krautuves išbombarduo- 
ti.

Vynuogių sunka .po kurio 
laiko galima padaryti geru 
vynu. Valdžia pati tą sunkos 
pramonę remia 'ir kredituoja. 
Klausimas, kaip valdžia dabar 
ją gins prieš gengsterius, ku
rie jau karą paskelbė.

Nuo gruodžio 1 d-, visos ša-

TURĖJO TIEK GASŲ 
KAD KUO NE UŽ

SMAUGĖ

"Aš kartais turėdavau tiek daug ga- 
sų. kad jie pažadindavo mane naktį”, 
sako Mrs. A. P. Gentry, 5 301 Drew 
Avenue. $o.. Minneųpolis. Minn. "Aš 
jaučiaus suveržta. .sutinusi ir turėjau 
skausmus apie širdį, kad jaučiaus tar
si mane užsmaugs.

"Per virš dešimt metų aš baisiai ken
čiau nuo nevirškinimo. Aš išban
džiau daugelį skilvio gyduolių, bet ne
gavau tikros pagelbos iki nesužinojau ir 
nejsigijau Pape’s Diapepsin.

"Jie beveik tuojaus suteikė man pa- 
gclbų. Dabar aš neturiu jokio keblu
mo su virškinimu. Net bananos pri
imamos. nors jos pirmiau mane kiek
vieną kartų kamuodavo. Aš retai jau
čiu mažiausį nesmagumų net ir po di
delio valgio. Bet jeigu kų ir pajau
čiu. tai tabletė Pape’s Diapepsin pataiso 
mane į vienų ar dvi minutę.”

Nežiūrint ar jūsų kentėjimas nuo ne
virškinimo. gasų. išpūtimo. vėmimo, 
galvos skaudėjimo. surugimo skilvio, 
etc. yra retkartinis ar chroniškas, Pape’s 
Diapepsin suteiks jums greitų pagelbų. 
Šios skanios tabletės yra nekenksmingos 

gali būti valgomos tiek tankiai kiek 
reikia.

Visi aptiekininkai parduoda jas. ar
ba jeigu jus norite išbandyti jas prieš 
perkant. rašykite "Pape’s Diapepsin”, 
VVheeling. W. Va., dėl NEMOKAMOS 
sempelio dėžutės.

DiapepsiK
|Quick Relief for Stomach Uis

MARIJONA ZEBRAITIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 17 dienų. 3:45 valandų 
ryte. 19 30 m., sulaukus 43 me
tų amžiaus, gimus Šumsku parap., 
Marijampolės apskr.. Kuktiškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 24 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime vyrų Antanų, du sūnūs — 
Juozų ir Antanų ir dukterį Hele
ną. dvi seseris — Magdalenų, An
driukaitienę ir Onų Valuckienę. o 
Lietuvoj — tėvus. 4 seseris ir du 
brolius ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 1114 *N. Damen 
Avė.

Laidotuves įvyks ketverge, lap
kričio 20 dienų. 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 patarnavimų ir atsisvei
kinimų.

Nuliūdę liekame.

Vyras, Sanai. Duktė, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. D. Lachavicb. Telefonas 
Roosevelt 2515.

lies drugštoriai turės tos sun
kos pardavinėjimui.

“Dideliojo Bilo” farao 
niškas sapnas

Su liotfrija žada praturtinti 
' visą Chicagą!

Chicągos majoras Thompson 
“Big Bill” jau paskelbė savo 
“planą” kaip padaryti Chicagą 
laimingą. Jis skelbia loteriją 
su $1,000,000 išlaimėjimų ir 
400,000,000 tikietų! Kiekvienas 
pirkėjas už kiekvieną kvoterj 
pirktų prekių gaus po tikie- 
tą. Laimėjimui bus: vienas ti
kėtas $100,000, antras $50,000, 
trečias $25,000 ir 1,650 tikie- 
tai po $500.

Loterejos traukimo įstaiga 
busianti pastatyta prie ežero 
krašto, kur visi 3,000,000 chi- 
cagiečių eis savo laimės trauk
ti. Tikietams reiks popieriaus 
juostos ilgumo kaip nuo Nevv 
Yorko ligi Capetawn, Pietų Af
rikoj ir atgal. Tikietų šaknų 
ilgumas vien bus Amazonės 
upės ilgumo 4 kartus daugiau! 
Bet “Big Bill” fantazija Cbi- 
cagoj priimta su pajuoka.

TheEnglishColumn
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Birutė
Birulė is now prepariug for 

ils firsl gigantic concert. Every 
effort is being niade to have 
tliis concert a success. 1 he 
date of this concert is Deceni- 
ber 14, 1930 on a Sunday 
evening. Mr. M. Yoza vilas, 
Birutes leader, is slriving lo 
make this one of the besi con- 
certs in Birutes bistory. All 
thoše that coniė, I’in su re, they 
will nol be dissappoinled.
Most of the former inembers 

are coining back to their first 
love. Every vveek • there lias 
been eilher old or new niein- 
ber joining. There is štili time 
for new inenibers lo join be- 
fore our concert.

What are the fun loving 
Marųuette Maroons and Uni
versal Chibs doing nowadays? 
The Marųuette Maroons of 
S. iL. A. have diseontinued 
their nieelings for the vvinter. 
We would likę to have all 
those who can froni boti) 
clubs to join us.

I guess mosi everybody bc- 
lieves that wc have only work 
būt Fui sure they vvould Ihink

KAZIMIERA STRUMSKIENĖ 
po tėvais Baltušaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 15 dienų, 10 valandų 
vakare, 19 30 m., sulaukus 36 
metų amžiaus, gimus Rokiškio 
apskr., Pandėlio parapijoj, Pli- 
kiškių kaime. I 5 metų išgyveno 
Amerikoj. Paliko dideliame nu
liūdime vyrų Juozapų, dukterį Jo- 
sephine, 12 m., sūnų Edvardų, 6 
metų, o Lietuvoj senų motinėlę, 
vienų brolį ir vienų seserį. Kū
nas pašarvotas randasi 3211 Beach 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, lap
kričio 20 dienų, 8 vai. iš ryto 
iš namų į Šv. Mikolo parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielų, 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 patarnavimų ir at
sisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė ir Sūnūs.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. D. Lachavich. Telefonas 
Roosvelt 2515. 

WISSIG,
Paaauliniama kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS 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 išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedčliomis nuo 10 tyt. iki 1 v. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

other\vise if they would have 
attended Birutės party at the 
Universal hall. There was fun 
for all in the way of dancing, 
singing and all that goes with 
that, (if ’you know what I 
niean).

Our rehearsal ineetings are 
held at Gage Park cvery 
Thursday evening eight o’- 
clock. See you Thursday.

—A. Sh.

K. Steponavičius,
Chicągos Lietuvių Choro ir 

Orkestros mokytojas, vedėjas 
ir režisorius, tai gabus gyvas, 
ir pilnas energijos žmųgus. Po 
jo vadovyste Chicągos Lietu
vių Choras Pirmyn stato sce
noje operetę “Paulina.”, lap
kričio 23 d., Bohemian Ame
rican svetainėje, 1436 West 
18lh St.

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St.

Telefonas
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatmeat ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

ANTANAS SHEMAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 16 dienų, 6 valandų va- < 
kare, 1930 m., sulaukęs 42 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Nemakščių parapijoj, Amerikoj 
išgyveno 2 5 metus. Paliko dide
liame nubudime moterį Elzbietų. 
tris podukres, vienų posūnį ir gi
mines. Gyveno 3249 W. 15 St. 
Kūnas pašarvotas randasi S. D. 
Lachavičiaus koplyčioje, 2314 W. 
23 Rk,

Laidotuvės įvyks scredoj, lap- • 
kričio 19 dienų, 2 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Antano Shemaitis gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, /

Moteris, Padakrės, Posūnis 
ir Giminės.

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

Šiandien prasideda 
bedarbiams fondo 

kampanija
Miestas padalintas į 26 dis- 

trik aukoms

Gubernatoriaus komisija be
darbei tvarkyti jau baigė be
darbių registraciją ir rado, 
kad vien tik Chicągos mieste 
yra jau užsiregistravusių 115,- 
000 bedarbių, iš kurių apie 
40,000 yra reikalingi skubios 
pagalbos. Į tą skaičių neįeina 
dar 100,000 bedarbių, priklau
sančių darbo unijoms. Viso 
bedarbių Chicagoj esą nema
žiau kaip 300,000.

Lėšų kėlimo kampanija ei
sianti panašiai kaip karo me
tais kad ėjo, kur visos gyven
tojų srovės, biznio ir darbo

PRAKALBOS
SU PAVEIKSLAIS \ 

įvyks
Ketverge,

2214 W. 23 PI. 
Įžanga liuosa, 
Nėra Kolektų

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P.* Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABOKIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS •

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

BUTKUS 
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 461h St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago. I1L

Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau 
Ju grtiau pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088 

šakos busią Įtrauktos, kad su
kėlus kaip galima greičiau 
$5,000,000 bedarbės pagalbos 
reikalams.

Nuteistas Antanas 
Yushas

Turęjęs nuosavių keletą dirb
tuvių, žinomas siuvėjas Anta
nas Yushas pereitą penktadie
nį, lapkričio 14 d. teisėjo ta
po nubaustas 30 dienų kalėti 
ir užsimokėti $25.00 pabaudos 
už rašinėjimą čekių, nebeturint 
banke pinigų.

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris esti 
priežastimi ga|vos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktų, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas .su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos' vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai, po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
------- O——

K

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETKIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė.

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 329.4 

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted «Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

A. MONTVID; M. D.
1579 Milwankee Avenue, Rootn 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

Residence Phone Ravensvvood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTČJAS IR CHIRURGAS
Ofisas:

270,0 Devon Avė., Rogers Park 3320 
Valandos:

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, 111.

Lietuviai Gydytojai •
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STR1K0L
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nt 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.

Ofiso Telefonai Vfrginla 0036 
Bei. Tel. Ven Burcn 6858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Namų ofiiai North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandoa 8:30 iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

J1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
’ Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė j naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Bank* 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avo», 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KMIN
4631 South Ashland Avenue

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

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

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. CupIer,M.D. 
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-024 1 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Tel. Boulevard 9320

Dr. Michael S. Korba
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

X-Ray. Labaratorijos

5101 S. Ashland Avė.,
. Chicago, Ilk

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Aibland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

*Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 11H 

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. kiekvienų 

vakarų, išskyrus ketvergų. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

-------

A. A. OLIS •
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 9381 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S. Halsted St. tel. Victory 0562 

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vak kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatornis nuo 9 iki 9 
52 E. 107th St. 

kampas Michigan Avė.
Tek Pullman 5950—namų Pulk 6377 

Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 West Washington Street 
Cor. Wasbington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600> . ..... . ..įp ,

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9-^
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525
---- »o-----

Paul M. Adomaitis
Advokatas

'• Ofisas vidurmiestyje
Room 2414

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

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė, 
Tel. Bouftvard 2800 

Rez. 6515 So. Rockweli SL
Tel. Republic 9723 iP
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Bedarbiams Šelpti Komiteto Steigia 
masis Susirinkimas

tyje kitas pasiūlytas vietas ir 
priims malonų patarnavimą 
tų gerų ir širdingų žmonių.

A. Žymontas, Pirm.

Lietuvių Daktarų 
Draugija žada gel 

bėti bedarbiams

LIGI ŠIOL ATLIKTO ŠELPI
MO ATSKAITA

Bedarbių šelpimo Komiteto 
steigiamasis susirinkimas įvyko 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
(kurios vieną salę apmokėjo p. 
Evaldas pats iš savo kišenės), 
lapkričio 17 d., 8:30 vai. vaka
ro.

kad 
pa- 
vi- 
už-

53. x 
gavo

mai-

mai-

Kalba Adv. Gugis, siūlyda
mas tą klausimą atidėti ir pa
likti pačiam Komitetui susipa
žinti su klausimu.

Drg. Grigaitis pasiūlo, 
norintieji veikti komisijose, 
duotų savo vardus ir kad 
si šio susirinkimo atstovai 
siregistruotų.

Kalba p. Normantaitė ir siū
lo Chicagos veikimą paskirsty
ti į distriktus ir išrinkti kiek
vienam distriktui atstovus.

Dr. Rutkauskas pataria, kad 
visi užsiregistruotų.

Kaz. Laucius savo kalboj pra
neša, kad Joniškiečių Kliubas 
tam darbui pritaria ir pasiža
da pasidarbuoti, už ką Kliubas 
gauna karštų aplodismentų. Tuo 
tarpu p. Šukienė surašo apsilan
kiusius dalyvautoj us. P. Grigai
tis pasiūlo į kiekvieną komisi
ją rinkti po 3 asmenis; pasiū
lymas priimtas vienbalsiai, ir 
komisijos išrinkta sekamai:
Komisija Bridgeporto kolonijai

Juozas Antanaitis
P. Daubaras
K. Laucius 9
Mrs. Dubinskienė

nigai butų laikoma “Naujieno
se”.

Drg. Grigaitis pataria, kad 
pats Komitetas nutartų, kur lai
kyti pipigus, bet kad aukos ga
li eiti ir per “Naujienas” ir siū
lo paskirti dar keletą vietų, 
kur žmonės, norintieji pagelbė
ti, galėtų aukas ir pinigus at
nešti. Tą pat mano ir p. Bu- 
tautis. Nutarta, kad pati Val
dyba paskirs vietą, kur pinigus 
laikyti.

P. Grigaitis duoda įnešimą, 
kad Valdyba tuojau atsišauk
tų per laikraščius ir laiškais į 
draugijas aukų dėl. Vienbalsiai 
priimta.

visus

ačiū 
sales

P. Grigaitis prašo, kad Ko
mitetas tuojau perimtų 
daiktus iš “Naujienų”.

A. žymontas išreiškia 
p. Evaldui už suteikimą 
nemokamai.

Mrs. Zolpienė įneša, kad se
kamas susirinkimas įvyktų ne
vėliau kaip gruodžio 1 d. Pri
imta ir susirinkimas pasibaigė 
11 vai. vakaro.

BEDARBIAMS 
PAGALBA

Kasdien nuo 9 vai. ligi 
vai. ryto

(Vėliau prašoma neateiti, 
neatlieka laiko)

BEDARBIŲ ŠELPIMO
FONDAS

Fonde viso yra

nes

$81.21

Labai reikalinga didesnės 
mieros (saizo) drabužių nuo 40 
ligi 46, vyriškų siutų, ypatin
gai kelinių, apsiaustų ir apati
nių rūbų, nes vis dar daug be
darbių atsiranda, kurte 
kuo apsivilkti išeidami 
jėškoti.

neturi 
darbo

duotiF. Skrabutėnas žada
flatą nedidelei šeimynai gyven
ti su 
mažą

sąlyga, kad prižiūrėtų jo 
kūdikį.
Gustas atgabeno drabu-

žių.

Lietuvių Daktarų Draugijos 
Sekretorius D-ras Graičiunas, 
apsilankęs į Bedarbiams šelp
ti Komiteto steigiamąjį susi
rinkimą pareiškė, kad L. l5. 
Dr-jos nariai savo rajonuose 
mielai prižada pagelbėti netur
tingiems bedarbiams suteikda
mi nemokamai medicinos pa
galbą. »

CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-PaNkoloR

PINIGAI

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Choro “Pirmyn” 

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

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ketvirta
dieny, lapkričio 20 dieną, Aliniras >Saim- 
mans svet., 1640 N. Hancock St., 7:30 
vai. vak. Visus narius meldžiu būti, 
nes bus valdybos nominavintas dėl 1931 
m. ir kitų svarbių reikalų.

Sekr. A. Walskis.

‘‘Birutės” 
kas ketvergo 
Parko Salėj, 
bukit laiku.

Choro pamokos įvyksta 
vakarą, lygiai 8 vai., Gage

Visi choro nariai-rės pri-
— Valdyba.

Specialistas gydyme chronlBkų ir aauja 11- 
B. Jei kiti negalėjo jumia Įlydyti, ataflan- 

klt paa mane. Mano '___ :__ _
maa atidengra juaq tikrą ligą ir jei ai apal- Imaiu jua rydytl, sveikata juma aurryi. Hi- 
klt paa tikrą apeciaUata, kuria aeklaua juai 
kur ir kaa juma akauda, bet pate paaakye 
po ralutlao itegaamiaavimo—kaa juma yra

nia Ugydytl._____
pilnu itegsamlaavl'

ralutlao ilemmlaavimo—ku jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
oietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. Nedi- 

HoJ nuo W rvto iki 1 po pietų

20

1 PO

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visas reikalus per 

S. L. Fabian & Co.
809 West 35th St„ 

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Mes skolinam nuo $50 iki $800 
Neimam komiso

Nuošimtis mokamas ant neišmokitos 
sumos

Finance Corporation 
of-Illinois . j 

Po valstijos priežiūra
3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIK1NJ RADIO

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

3040 W. l)2nd Street
---------O---------

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

-o

Susirinkimą atidarė drg. P. 
Grigaitis ir trumpai pranešė 
apie bedarbės lietuvių tarpe pa
dėtį ir “Naujienų” ligi šiol da
rytas pastangas tam vargui kiek 
pagelbėti. Patiekė “Naujienų” 
Bedarbiams Pagelbėti Skyriaus 
ligi šio lapkričio 17 d. veikimo 
apyskaitą, būtent:

Nuo spalio 20 d., kada Sky
rius tapo atidarytas, bedarbių 
atėjo užsiregistruoti darbo ar 
pagalbos jėškančių,— 318.

Darbo pasiūlymų buvo
Ilgesnį ar laikiną darbą 

36 darbininkai.
Pašalpos drabužiais ir 

stu pristatė 131 žmogus.
Pagalbos drabužiais ir 

stu duota 200 žmonėms.
Be “Naujienų“ šiame reika

le daug pasidarbavo pp. Bert
cher ir Šukienė, pirmoji aplan
kydama 25 bedarbių šeimas, an
troji 15 šeimynų, kurių padėtį 
pranešė smulkiuose raportuose.

Toliau drg. Grigaitis paste
bėjo, kad darbas juo toliau, juo 
labiau darosi vienoms “Naujie
noms” nebepakeliamas ir kad 
Chicagos lietuvių visuomenė tu
rėtų šiuo svarbiu reikalu susi
rūpinti platesniu maštabu, to
dėl tikslas šio susirinkimo yra 
aptarti ar reikalinga išrinkti 
tam reikalui pastovus komite
tas, kurs pasiėmęs bedarbių šel
pimą, rūpintųs į tą darbą į- 
traukti lietuvių draugijas ir 
simpatizuojančius tam tikslui 
asmenis. ”

Komisija North Side kolonijai
A. Lekavičius
A. Rypkevičius
K. čepukas

Town of

Kol kas 
re i va

Lake kolonijai
vienas p. W. Ka-

Marųuette
Mrs. B.
Jonas Jonkus

Park kolonijai
Briedienė

Brighton Park kolonijai
V. Kazimieraitis

Mrs. Bertcher
Mrs. Kazimieraitis.
Roselando ir Cicero koloni

joms bus steigiamos vėliau.

BEDARBIAMS ŠELPTI KO
MITETO VALDYBA

KOMITETO CENTRO KLAU
SIMAS

Bedarbiams Šelpti 
Komitetas

Susirinkimo vedėju tapo pa
kviestas drg. A. žymontas, se
kretorių drg. Marija Jurgelio
nis.

įnešta, ar steigti Bedarbiams 
šelpti Komitetas?

šiuo reikalu pirmas kalba p. 
Bulaitis, Joniškiečių Labdary
bės ir Kultūros Kliubo preziden
tas; pritaria steigti komitetą ir 
fondą ir sušaukti tam reikalui 
masinį žmonių susirinkimą iš 
draugijų narių ir pavienių vei
kėjų ir drauge su “Naujieno
mis” dirbti jų pradėtą darbą.

Antras kalbėjo P. Daubaras, 
Lietuvių Janitorių Kliubo vei
kėjas. Jis irgi pritaria tokiam 
komitetui. Trečias kalba drg. 
Grigaitis, ragindamas pradėti 
be atidėliojimo, nes jei pirmiau
sia kreiptis į draugijas, tas ims 
labai daug laiko, kol draugi
jos susirinks ir atstovus iš
rinks, ir pasiūlo tuojau steigti 
komitetą, kad butų galima ne
laimėn atsidurusius savo bro
lius gelbėti, nes labai daug yra 
tokių, kurie ilgai nebepajėgs kę
sti padėties; o draugijas bus 
galima vėliau pakviesti. P. Bu- 
tautis parėmė drg. Grigaičio pa
siūlymą, duoda įnešimas tuojau 
steigti Komitetą, ir pasiūlymas 
priimta vienbalsiai.

Pirmininkaujantis A. žymon
tas duoda sugestiją, ką rinkti 
i Komiteto Valdybą. Susirinki
mui pritarus,- statomi kandida
tai ir vienbalsiai išrenkami:

Pirmininku A. žymontas 
Vice-pirmininku K. čepukas 
Sekretorių E. Šukienė f 
Iždininku Dr. A. Butkauskas 
Finansų Raštininku J. Bu- 

tautis.

A. žymontas praneša, kad Be
darbių šelpimo sandelių nebe
galima toliau laikyti “Naujieno
se”, nes užima reikalingus kam
barius, reikia surasti kitur vie
tos.

Laucius sako, kad Cen- 
reiktų steigti ten, kur pi- 
atsieitų, gal kas paaukau-

D r. 
Dr; 
M. Vilis 
A. Lekavičius 
Bronislava Briedienė 
Julius Butautis
L. Normantaitė 
Paul Daubaras
M. Baronienė • 
Akvilė Ančiutė 
Elena Bertcher 
Bronislava Dubinskienė 
M. Zolpienė
K. Laucius 
Victbr Kazimieraitis 
J. Jankus 
Tony Rypkevičius 
P. Grigaitis 
J. J. Čeponis 
J. Mickevičius 
Kazys Gugis 
Mrs. Jennie žymontienė 
P. Martinkaitis
J. Antanaitis 
Wm. J. Kareiva 
Marė Jurgelionis
K. čepukas 
iMrs. E. Šukienė

A. L- Graičiunas
A, K. Rutkauskas

Karpenteris Frank Ciparis 
pasiųstas susitarti dėl darbo 
pas Mr. Sr Maciskj.

Tony Šimkus nori gauti mo
terį prie namų darbo. Sąly
gos — valgis, gyvenimas ir 
užmokesnis. Pasiųsta No. 81 
susitarti.

New Washington 
kalauja moters: su 
aikymu. Pasiųsta.

Hotel rei- 
alga ir iš-

GAVO DRABUŽIŲ ŠIE
•KALINGIEJI:

Jonas Jonaitis, Joc 
šta, Elena Dautienė, 
Tumpa, Joe Liutikas 
tas, Stella ir Jossie
Stasys Novickas, J. Rekašius.

REL

Kniuk- 
Andrius 
ir vai- 

Jokaitis,

MADOS

KOMISIJOS BEDARBIAIS 
RŪPINTIS

Paduota sugestija rinkti ko
misijas. Kalba p. Dimša, kad 
visi Chicagos lietuviai turėtų 
susivienyti, be partijų ir pa
žiūrų skirtumo*

tras 
giau 
tų tokią vietą. Daubaras pata
ria palikti Valdybai pasirūpin
ti. P-lė Normantaitė sako, kad 
vietų galima ‘ gauti dykai prie 
mokyklų; taipgi primena, kad 
bedarbių vaikai gali gauti ru1- 
bų ir avalynių iš mokyklų.

P. W. Kareiva ža^a padėti 
surasti, bet Mrs. Zolpienė ir 
p-lė Normantaitė siūlo palikti 
Valdybai ir Komisijoms susi
tarti, kur patogiau bus laikyti 
rūbų ir maisto sandelį, ir ten 
jėškoti. Adv. Gugis pataria at
sišaukti per spaudą dėl vietos 
arba kad komisijos tuojau jėš- 
kotų, nes tai skubus reikalas; 
taip gi ragina skubiai šaukti 
susirinkimą. Reikalas pavesta 
Valdybai.

Investigacijos Komisija
Mrs. Zolp duoda įnešimą, kad 

Valdyba išrinktų investigacijos 
komisiją, pavyzdžiais nurody
dama, kodėl tokia yra reika
linga. Wm. Karieva sako, kad 
vietų komisijos turėtų imtis ^ne
laimės ištiktų šeimynų ištyri
mu savo apylinkėje, nes jie vie
tose geriausia žino padėtį. Dar 
tuo reikalu išsitarus Mrs. Zolp 
ir Antanaičiui, priimta vienbal
siai p. Jurgelionienės pasiūly
mas, kad Valdyba skirtų Inves
tigacijos Komisiją, kuri koop
tuotų kolonijų atstovus.

Kur laikyti pinigus
Drg. Grigaitis kelia klausimą 

dėl šelpimo pinigų laikymo. Tuo 
reikalu kalba Dr. Rutkauskas, 
p-lė Normantaitė, Mrs. Zolpie- 
nė ir p. Daubaras, kurie išdis- 
kusuoja pinigų kėlimo, ir lai
kymo klausimą. Įnešta, kad pi-

Bedarbių Šelpimo 
Komitetas

Bridgeport Furniture Co. su
teikė vietą Komiteto ofisui

pranešu lietuvių visuo- 
kad Bedarbių šelpimo 

jau gavo pastovią 
priėmimo ir išdavi- 

lietuviams bedar-

šiuo 
menei, 
Komitetas 
vietą dėl 
mo rūbų 
biams. 
’ Vakar 
Bridgeport Furniture Co. 
3224 So. Halsted St., paaiški
nau vedėjams Bedarbių Šelpi
mo Komiteto tikslą ir papra
šiau jų vietos. Nieko ilgai ne
svarstydami, tuojau sutiko 
duoti savo krautuvėj vietą.

Vieta labai paranki: yra 
šviesa, šilima ir telefonas, ir 
tą viską teikia dykai.

Reikia tarti didelį ačiū Bri
dgeport Furniture Co. vedė
jams už jų tokią gerą ir pato
gią vietą.,

Manau, kad ir lietuviai be
darbiai bus labai dėkingi 
Bridgeport Furniture Co. ve
dėjams už suteiktą vietą.

Kaip matoma, į)as lietuvius 
yra didelis npras pagelbėti be
darbiams. Gavau pranešimus 
nuo Dr. Rutkausko, Kareivos 
ir Antanaičio, kad ir jie turi 
pažadėtas vietas dėl Bedarbių 
Šelpimo Komiteto. Bet, kad 
Bridgeportas yra kaip ir cen
tras Chicagos lietuvių, todėl 
Bedarbių šelpimo Komitetas 
nutarė įsteigti stotį Bridgeport 
Furniture Co. krautuvėj.
< Jei bus reikalas steigti ko
lonijose skyrius, tai Bedarbių 
Šelpimo Komitetas turės min-

rytą nuvažiavau į
Furniture

AUTOMOBILIŲ DRAIVERIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAXI CO. 
pasiūlo jums tikrą progą. 

Pasinaudokite pelnais pasaulyje didžiau
sios ir sėkmingiausios kooperatjrvės kabų 
kompanijos. Uždirbki! 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

Mme E. Roman R.N.
Fizinė Therapija 

Saulės, ElektrosMokslinis masažas.
ir Medikuotos Maudynės. — Fizinės 

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

Tel. Central 0729

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

MADOS MADOS

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADSi

Educational

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų 
Turime iSparduoti 50 krovinių augSčiausioR 

rušiea neataiimty ifi Btoradžiaua rakandų. 
Didžiausios vertės kokios buvo pasiūlytos is

torijoj, susidedančios iš visokios 
rūšies rakandų. 

10 ELEKTRIKINIŲ RADIO 
susidedantys iš Sparton, Majestie ir Jackson 
Bell Radio _x................. ......$45.00 ir augs
8 šmottj miegamojo kamb. setai $45.00 ir ag. 
3 šmotų Seklyčių setai — 
Day Beda .....-----------------
Cedar Chests —...... ..............
Valdomojo kambario setai.... 
Įvairus Dreseriai ................... ..
Įvairus Vanities ---- - -------
Įvairios Kovos ------- -----------
Kaurai, visokio didumo ----
Grindų Lempos --------------
Pusryčių setai __________
Dinette setai ------------------
Clasiniai pečiai ____________
Garbiu! žlaiiH clrgrintojai ______
Hot Blast Pečiai ..........................
Kietų anglių dildomieji ____
Cireular Šildomieji ............
Upright Pianai . 
Grojikliai Pianai

TIKRI BARGENAI
Pirkite anksti. Pirmieji atėję gaus geriau. 

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

Weber Bf os. Storage Co. 
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South State Street

$25.00 ir 
$5.00 ir 
$10.00 ir 
$20.00 ir. $5.00 ir 
$5.00 ir 

$3.00 ir
. $1.00 ir 

$3.00 ir 
$8.00 ir 
$15.00 ir 
$10.00 ir 
$10.00 ir 

_ $5.00 ir $10.00 ir
$15.00 ir 
$15.00 ir 

.. $25.00 ir 
TIKRI BARGENAI

auga, 
augs, 
augs. 
auKs. augs, 
augs, 
augs, 
auga, 
augs, 
auga, 
auga, 
auga
atiKH, 
augs, 
augs, 
auga.

MOKYKIS BARBERYST1S 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘUE,

/ 672 West Madison Street.
—i—t---------------------------------- 1— --------------- - — ■ ■■■•

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsil

infor-
Miscellaneous for Sale

Įvairus Pardavimai

2961

— Paprasta bet labai maloniai atrodanti suknelė. Joje galima eitį 
arba dėvėti namie. J? tinka bile progai. Sukirptos mieros 16, 18, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

2961 
svečiuosna 
taipgi 36,

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
ciai 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, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No 

Mieros . per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

y

kit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCH00L
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu išrijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsiSviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla •

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

CHICAGO. II Jk

Business Service 
Biznio Patamavimau

BRIDGEPORT
J’AINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

išradi-PATENTAI, copyrights - 
mai visokios rųšies. 

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

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

Boulevard 6520____ Ros. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Pertraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto I 
miestą. Teisingas patarnavimas 

1706 W. 47th St
CHICAGO

-------------------- --------------------------------------
10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 

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

Financial
Finanaai-Paskoloa

T

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

DIDELIS ŠUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ' 

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

F.
504

sutaisomi.

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

SELEMONAVIČIA, sayininkas 
W. 33rd St., arti Normai Avė.

Tel. Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarais.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos dėl vaikinų 

ar merginų su visais parankamais, su 
valgiu ar be, prie mažos šeimynos. 
6609 So. Campbell Avė. 

------------ o—---------

FURNISIUOTI 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

KAMBARIAI
švarus kambariai su visais 

mais. geriausia transportacija; 
50c., savaitė $3.50, kirbinėtai 
ruimai $6.00 saivaitėj ir augščiaus.
jNEW WASIIINGTON HOTEI

2318 Washington Blvd.

patogu- 
nakvyn?"
1, 2, 3

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI grosernė- ir smulk
menų krautuvė. Geras cash biznis. 
Dirbu ir sunku du darbu laikyti. Ge
ra proga už cash. 7 226 Archer Avenue. 
Summit, III.

PARDAVIMUI grosernė. cigarų, ci- 
garetų ir visokių smulkmenų, 6 kamba
riai gyvenimui su maudyne. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus. 919 W. 3 5 St.

Exchange—Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysiu 

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

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 0455


