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23 asmenys žuvo per bai 
šią audrą Oklahomoj

Šimtas kitų sužaloti, tornadui užgavus Be
thany miestelį, kur daug namų tapo 
sugriauta

OKLAHOMA CITY, 
lapkr. 19.   Per tornadą 
ris šiandie užgavo Bethany
miestelį, septynias mylias nuo 
Oklahoma City į dvidešimt trys 
asmenys buvo užmušti ir šim
tas ar daugiau kitų sužeisti. 
Užmuštųjų kūnai buvo atga
benti į vietos ligoninę, o sužei
stieji padėti kitoj įstaigoj.

Radio stoty WKY, netoli nuo 
Bethany, tapo įsteigta greitos 
pagalbos stotis.

žmonės, kurie sužeistuosius 
atgabeno į Oklahoma City, pa
sakoja, kad pačiame Bethany 
miestely ir artimoj apielinkėj 
apie šimtas trobų sugriauta. Jų 
pasakojimu, visa rytinė mieste
lio pusė audros sunaikinta. Jie 
mano, kad daug asmenų yra 
namų griuvėsiuose palaidota.

Tornadą lydėjo smarkiausias 
lietus, taip kad miestelio gat
vės patvino daugiau kaip pėdą 
gilumo.

Okla.J 
ku- Į

Gubernatorius Holloway įsa
ke, kad vielos universiteto kai 
kurie kambariai butų paversti 
operuojamais kambariais urna 
reikiamai sužeistiems pagalbai 
suteikti. f

j Prieš užgavimą Bethany mie
stelio, tornadas sugriovė moky
klą netoli nuo Camel. Trys mo
kiniai buvo užmušti, o moky
toja ir keli kiti mokiniai su
žaloti.

Audra Kansase

NEAL, Kas., lapkr. 19. —- 
Užėjus smarki vėjo audra šian
die čia sugriovė dvidešimt tro- 

buvo 
bu-

besiu. Keletas kitų namų 
apdraskyti. Vienas asmuo 
vo skaudžiai sužalotas.

Audra taip pat sugriovė
na mokyklą netoli nuo Victoria. 
Dešimt mokinių ir mokytoja 
buvo sužaloti.

vie-

Do-X gal nebeskris jGreen ragina unijas j„„X« nv£X 
padėti bedarbių rė
niimn knmiintiinic kričio 19- — Praneša, kad mil-
lllllllv RUIIIIVV lulillJ čriniiknc voUnAin hidrnnlnnnc

LISABONAS, Portugalija, lap-

žiniškas vokiečių hidroplanas 
Do-X . tur-but nebebandysiąs

\\ ASHINGTONAS, lapkr. 19. skristi per Atlantą į New Yor-
— VVilliam Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
išleido atsišaukimą į visas dar
bo unijas, ragindamas jas da
lyvauti valstijų ir miestų be
darbiams 
buose.

ką, kadangi tokiai kelionei oras 
pasidanė labai nepalankus.

padėti komitetu dar-

nurodo į pastarąjį 
Darbo

Olandų socialistai 
priešingi mobilizaci

jai karui
Green 

Amerikos 
konvencijos priimtą nutarimą, 
būtent, prašyti prezidentą 
Hooverį, kad jis paskirtų fede- 
ralinę komisiją kovai su ne
darbu ir taip pat paragintu val- 

' stijų gubernatorius bei miestų 
merus steigti panašius komite
tus bedarbiais rūpintis. Jis dėl 
to ragina, kad darbo unijos or
ganizuotų darbininkų komite
tus, kurie bendrai veiktų su gintis nuo didelės valstybės 
valstijų ir miestų komitetais, puolimo.

, # Savo pareiškimą Albarda pa-
Rooseveltas šaukia gU- darė, kai premjeras Rembrouck 

bernatorių konfe
renciją

NEW YORKAS, lapkr. 19.— 
New Yorkb gubernatorius 
Franklin Roosevelt šaukia gre- 'parlamente 
timų valstijų gubernatorių kon- 'daugumą, 
ferenciją nedarbo klausimams' 
apsvarstyti. Konferencija šau
kiama sausio mėnesį. Dalyvau
ti kviečiami Massachusetts, 
Rhode Island, Connecticut, New 
Jcrsey, Pennsylvanijos ir Ohio 
gubernatoriai.

Federacijos IIAAGA, Olandija, lapkr. 19.
— Olandų socialdemokratų par
tijos vadas, Albarda, vakar pa
reiškė parlamente, kad social
demokratai atsisakytų remti vy
riausybę, jei ji paskelbtų ka
riuomenės mobilizaciją. Social
demokratai, pasakė jis, supran
ta gerai, kad tai butų tik pa- 
idarymas sau galo, jei Olan

dija, karui atsitikus, bandytų

paklausė, ką socialdemokratai 
darytų, jei butų paskelbtas 
Olandijos karo jėgų mobiliza
vimas.

Olandijos vyriausybė turi 
dviejų trečdalių

Sao Paulo streikas pa
sibaigė darbininkų 

naudai

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

Gali būt lietaus; žymiai šal
čiau į vakarą; vidutiniai ir sti
presni mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 54° ir 74° F.

šiandie saulė teka 6:46, lei
džiasi 4:26. (Mėnuo leidžiasi 
5:11 vakaro.

SAO PAULO, Brazilija, lapk. 
19. — šešių tūkstančių vietos 
fabrikų darbininkų streikas ta
po pabaigtas vyriausybės įsi
maišymu. Provizorinis Sao Pau
lo gubernatorius Debarros įsa
kė samdytojams padidinti dar
bininkams algas 5% ir įvesti 
0 valandų darbo savaitę, kar

tu užgindamas atleisti iš darbo 
bet kuriuos streikininkus.

Laivas skęsta
WASHINGTONAS, lapkr. 19 

- Pakraščių sargybos pagan
as radio pranešimas sako, kad 
andenyne, 1,800 mylių j ry- 
us nuo Bostono, skęsta laivai 

Thrayi.
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Paveiklėlis parodo Bulgarijos karalių Borisą ir jo naują 
žmoną, Italijos karalaitę Giovanną, ką tik po savo jungtuvių 
ceremonijos išėjusius iš bažnyčios.

Uis ' J:
fsifc r

Stalinas suėmė kelis 
augštus komisarus 
ir armijos generolus
Kaltinami kaip vadai slaptos or- 

gąnizacijos. — Išdavęs juos 
Rykovas, kuris išsiunčiamas 
j Kaukazą

BERLYNAS, lapkr. 19. — 
Berlyne leidžiamas Bušų socia
listų laikraštis gavo iš Maskvos 
žinių, kad tapę areštuoti keli 
žymiausi komunistai, jų tarpe 
artimiausi diktatoriaus Stalino 
draugai, kaltinami organizavi
mu slaptos organizacijos.

Tali) suimtųjų esą gęp. Bliu- 
cheris, kinų Mandžurijoje nuga
lėtojas; Sircovas, iki pastarų
jų dienų buvęs sovietų Rusijos 
premjeras, kurį Stalinas laikė 
ištikimiausiu savo draugu; An
drejevas, augščiausios, kdro ta
rybos narys; Antipovas, paštų 
ir telegrafų 
teris); gen. 
mas Stalino 
kidze.

komisaras (minis- 
Ržutinas ir arti- 
draugas Ordžoni-

tą slaptą organi-Sako, kad 
zaciją Stalinui išdavęs Byko
vas, cen tralinio komunistų par
tijos komiteto pirmininkas.

Centraljnis vykdomasis ko
mitetas tuojau persikraustęs į 
Kremlį, o namai aplink Rau
donąją Aikštę tapę GPU burių 
okupuoti.

Pats Bykovas tuo tarpu esąs 
išsiųstas į Suchumą, Kaukaze, 
kur prieš keletą metų buvo už
darytas Trockis, prieš ištrėmi
mą jo į Turkestaną ir vėliau 
į Turkiją.

Banditai nukovė Afga
nistano konsulą ♦

ASCHABADAS, Turkestanas, 
SSSR, lapkr. 19. — Praneša, 
kad lapkričio 14 dieną netoli 
nuo Persijos sienos buvo ban
ditų nužudytas ir apiplėštas 
šeimer Chasim chanas, Afga
nistano konsulas Taškente.

Sovietų vyriausybė galva-
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Suomija gal leis stiprės 
nj alų vartoti

HELSINKIS, Suomija, lapkr. 
19. — Girdėt, kad vyriausybė 
nutarė pasiūlyti seimui įstaty
mo projektą, kuriuo butų lei
sta gamini ir pardavinėti alus 
5% stiprumo, vietoj dabartinių 
2%. . '

‘Konspiratorių’ byla 
prasidės ateinantį 

antradieni

pro-
“są-

Britų garlaivis sudu 
žo; 550 žmonių išsi 

gelbėjo valtimis

LIETUVOS ŽINIOS
Už sumušimą gavo po 

6 metus kalėjimo

Sako respublikonus 
planavus nuversti 
Ispanijos sostą

Ginkluota policija sergi Madri
dą. — Nugina girdus apie 
sąmokslą kariuomenės viene
tuose

MADBIDAS, Ispanija, lapkr. 
19. — Visas, Madrido miestas 
patruliuojamas sustiprintų ir 
gerai ginkluotų policijos jėgų, 
tuo tarpu kai vyriausybė ėmė
si griežtų priemonių tariamanf 
komunistų sąmokslui prieš mo
narchiją sulaužyti.

Nuo pirmadienio, vien tik 
Madride suimta daugiau kaip 
šešiasdešimt komunistų iV res- 
publikininkų- vadų. Panašus su
ėmimai eina ir kituose Ispani
jos miestuose, kur tebesitęsia 
visuotinis darbininkų streikas.

Savo oficialiame komunikate 
vyriausybė sako, kad komunis
tų ir respublikininkų agitato
riai planavę vakar sukelti Ma
dride didelių neramumų, per 
kuriuos jie siekę nuversti mo
narchiją ir paskelbti respubli
ką. Girdus, kad į sąmokslą bu
vę įsivėlę ir įvairus kariuome
nės vienetai, vyriausybė griež
tai nugina.

Vyriausybė tikisi, kad visuo
tinis streikas, kuris dabar yra 
paralizavęs Barceloną, Alican- 
te, Oviedo ir kitus Ispanijos 
miestus, bus šiandie [rytoj] 
pabaigtas. '

Sevilijoje taipjau kilo 
visuotinis streikas

SEVILIJA, Ispanija, lapkr. ■ 
19, — šiandie čia kilo visuo-j 
tini® darbininkų streikas ir, ry
šy su streiku, įvyko neramumų 
ir siukirtimų su policija. Du as
menys buvo skaudžiai sužeisti.

MASKVA, lapkr. 19. — Atei
nantį antradienį Maskvoj pra
sidės byla, kurioj astuoni aug- 
šti soviętų valdininkai ir 
fesoriai yra kaltinami dėl
mokslo su užsienių imperialis
tais” nuversti sovietų valdžią.

Bylą ves vyriausias proku
roras Nikolai Krilenko.,

Teismo sudėtis bus tokia: 
Vyriausias teisėjas Aleksan
dras Višinskis, buvęs prokuro
ras ir universiteto dekanas; 
Augščiausio tribunolo teisėjas 
Antonovas-Satovskis, juristas, 
i*r Lvovas, Amo automobilių fa
briko darbininkas. M. Ivanovas, 
Krasny Putilovec traktorių fa
briko darbininkas, paskirtas tei
sėju pavaduotoju.

Vakarykščio Maskvos Prav- 
dos numerio vienas ištisas pus
lapis buvo pripildytas rezoliu
cijomis, reikalaujančiomis ai
trios paprastai mirties, baus
mės “konspiratoriams”.

Vokiečių komunistų delega
cija, besilankanti Busijoje, ten
kinas reikalavimu, kad kaltina
mieji butų aštriai nubausti ir 
kad GPU (slaptoji sovietų po
licija) bdtų, 11$ sąmokslo suse
kimą, apdovanota Len^no or" 
deriu.

Kompartijos organas Pravda 
taip pat aštriai atakuoja Poin- 
care, buvusį Franci jos premje
rą, kaltindama jį kaip vieną 
konsViratorių prieš sovietų val
džią.

LISABONAS, Portugalija, 
lapkr. 19. — Juroj ties Portu
galijos krantais, netoli nuo Ber- 
lengas, anksti šį rytą per tir
štą rūką sudužo į uolas britų 
garlaivis Hjghland Hope.

Visi 550 jo pasažierių ir įgu
los žmonių sugebėjo nukelto
mis j vajidenj valtimis išsifirol- 
beti. Jiems padėjo daY apie dvi

dešimt žvejų valčių, atsiskubi
nusių pagalbon.

Garlaivis Highland Hope plau
kė iš Londono į Buenos Aires, 
ir dauguma pasažierių buvo an
gliai.

Reikalauja visiškos 
nepriklausomybės 

Indijai

KAUNAS. — Praėjusį pava
sarį Vytautas ir Valerijonas 
Valadkai ir Alf. Majauskas Uk
mergės pi. ties ikareivinėmis 
smarkiai sumušė Praną Leoną-* 
vičių ir St. Janulevičių.

Vakar Kauno apyg. teismas 
Valadkus ir Majauską nubau
dė po 6 metus sunkiųjų darbų 
Kalėj imo.

Be to, iš Valadkų ir Majau
sko priteista Leonavičiui ir Ja* 
nulevičiui po 244 lt. vienkar

tinio atlyginimo ir 450 lt. kas
met nukentėjusioms kol jie gy
vens.

Mat, sumuštieji yra netekę 
darbingumo, o Leonavičiaus įr 
sąmonė sutrikus.

Rabinų nutarimai Pa 
lestinos reikalu

Nuverstos Brazilijos vy
riausybės kariams lei

sta emigruoti
RIO DE JANEIRO, Brazili

ja, lapkr. 19. — Naujoji Bra- 
zilijos vyriausybė davė leidimą 
nuverstam prezijfte|ntui Luisui 
ir buvusiems jo kabineto minis- 
"eri-ams laisvai išvažiuoti į Eu
ropą.

Motina ir trys vaikai 
žuvo liepsnose

VIENNA, Va., lapkr. 19. — 
Mrs. Bernice Sullivan, 27, ir 
;rys jos maži vaikai žuvo gais
re, kuris praeitą naktj netoli 
nuo čia sunaikino jų farmos 
namus.

Bedarbių skaičius Ang
lijoje sumažėjo

LONDONAS, lapkr. 19.—Per 
avaitę, pasibaigusią lapkr. 10, 

bedarbių 
kiek 

’ 'čius 
350 
ai.

skaičius Anglijoje 
sumažėjo. Bedarbių skai- 
buvo 2,261,777, arba 1,- 
mažiau ne savaitę prieš

Apiplėšė banką
«

Kinų banditai pagrobė 
tris misijonierius

PEIPINGAS, Kinai, lapkr.
9, — Gauti čia pranešimai sa- 
o, kad kinų banditai netoli 

nuo Hančungfu, pietų vakarų

PANA, III., lapkr. 19. — Du 
ginkluoti revolveriais (plėšikai 
šiandie vidudienį puolė Mowea- 
qua State Banką, 14 mylių į 
iemius nuo Pana, ir 
u $5,000.

HONOLULU, lapkr.

pabėgo

19. — 
keturižudžius suėmė ir pareiškė ap- ansi provincijos daly, pagrobė Per kilusį čia potvynį 

gaiik5stavimo (Afganų .ambasa- ris Lazaristų misijos narius, asmenys prigėrė. Vienos mote- 
doriui. lisija apiplėšta. * riškės pasigendama.

LONDONAS, lapkr. 
Muhammed Ali, indų 
monų vadas ir kadaise buvęs 
rtimiausias Mahatmos Gandhi 
ąjungininkas, laikomoj round 
t abi e konferencijoje šiandie 

pareiškė, kad jis reikalaująs vi
siškos 
jai.

“Mes 
grįšime

19. — 
musui-

nepriklausomybes Indi'

(Indijos delegacija) ne- 
namo, negavę Indijai 

naujos dominijos teisių,” pasa
kė Ali. Jei turėsime grįžti be 
naujos dominijos, tai grįšime į 
prarastą dominiją.”

Baigdamas savo karštą kal
bą, kuriai visi indų delegatai 
aplodavo, Ali, atsikreipęs į bri
tų premjerą Mac Donaldą, pa
reiškė :

“Tikiuos, kad man neberei- 
ės daugiau kalbėti iki jus pa- 
kelbsite, kad Indija yra taip 
aisva, kaip kad Anglija.”

Dabar Kaune eina rabinų ta-» 
rybos posėdžiai. Iškilus Palesti
nos reikalui, rabinai nutarė: 
1) Paskelbti Lietuvos žydams 
vieną diei|ą pasninko ir pasiū
lyti viso pasaulio rabinams, kad 
taip padarytų. 2) Imtis suma
nymo sušaukti pasaulinei ra
binų konferencijai Palestinos 
klausimu; kad rabinai stotų 
priešaky Palestinos vadavhno 
darbo. 3) Kad Palestina yra 
žydų; Anglija turi tik manda- * 
tą, kurį sulaužius dabar. Rei
kalauti teisių net per Hagos 
tribuųolą. Ta proga tenka pa
brėžti, kad lig šiolei rabinai 
Palestinos atstatymo ir koloni
zacijos nepalaikė, nes, jų nuo
mone, ateisiąs Mesijas ir žy
dus nuvešiąs į Palestiną, kaip 
Mozė iš Egipto. ♦ f .

Norėjo apgauti berną
Peruvija suėmė 70 ko

munistų agitatorių
LIMA, Peruvija, lapkr. 19. 

— Praneša, kad ryšy su pra
eitą savaitę įvykusiomis Cerre 
de Pasco kasyklų rajone dar
bininkų riaušėmis vyriausybė 
suėmė septyniasdešimt komuni
stų agitatorių ir kurstytojų. 
Septyni jų išsiunčiami į bau
džiamąją koloniją Frontono sa
loj, ties Calao uostu.

Pasiskandino buvęs 
lės konsulas

Či

BALTIMORE, Md., lapkr. 19- 
— Chesapeake įlankoje, dešimt 
mylių inio Baltimorės, rado 
Oscaro de la Barra, buvusio 
Čilės konsulo Baltimorėj, kū
ną. Tyrinėjimai parodė, kad jis 
pats pasiskandino.

Pil. Kristavičius stojo tarnau
ti bernu pas Julių Jankūną Var- 
ninės k. Grinkiškio vals. Išei
damas prašo už atitarnautą lai
ką algos. šeimininkas duoda 
bernui 2.5 lt. ir liepia pasira
šyti raštelį. Bernas pasirašo. 
Po kiek laiko bernas, prašo li- 
kusios algos, bat šeimininkas 
neduoda. Ginčą sprendžiama 
apygardos teismas. Teisme pa
aiškėjo, kad šeimininkas Jan
kūnas berno pasirašytame raš- ' 
tely 25 lt. perdirbo į 425 lt. 
Jankūnas gavo 6 mėn. kalėji
mo.

Pašalpa neturtingiems 
mokiniams

Neturtingiems pr. mokyklų 
mokiniams drabužiais ir ava
line aprūpinti Šiaulių miesto 
valdyba paskyrė 10,000 litų.

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

, Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

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

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



Ketvirtadienis, lapk. 20, ’30

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Midi

“Telegramos”
Senų vieškelių taisytojams 

ir naujų kelių tiesėjams, pa
prastiems darbininkams, kon- 
trakloriai moka 35 centus už 

iarbų. Darbas sun
kus, biaurus ir bosai verčia 
skubiai dirbti. Bet darbo ieš
kantiems nė to menkai apmo
kamo darbo negalima gauti, 
nes visur yra darbininkų per
viršis.

talikas arba “apšvietietis”, tai 
šio miesto komunistai kores
pondentai butų parašę ilgiau
sias korespondencijas savo or
ganuose. O dabar jie tyli kaip 
kakaročiai. Mat, rašyti apie 
savo draugų blogus darbus, 
tai neleidžia tai]) vadinami 
komunistiški principai.

—O—
Komunistu valdomas “Ai

do” choras šiemet beveik per 
pusę mažesnis, negu pernai 
buvo. Priežastis sumažėjimo

munistai vardan komunizmo 
sumanė to choro jaunus vaiki
nus ir merginas supažindinti- 

valdomos A. P. L. A. 47 kuo- sudraugauFi su 
pos vienas komisaras pridirbo! ]įajs” negrais. Iš 
daug finansiškų nesmagumų,i |įucija,” ir iki 
ir tai jau kelinių kartų. T 
dabar vieni tos kuopos nariai 
nori nubausti tų šmugelninkų, 
o kiti jį užtaria. Jis, girdi, esąs 
geras vyras. Jei tokia skriau
da draugijai būt padaręs ko-

—o—
Komunistu “darbininkiškai”c

juodais “bro- 
to kilo “revo- 
šiol ramumo 

’a'ldar nėra. Dėliai priežasties ta
giedorių grupė įgavo “sausli- 
gę” ir džiūsta.

—o—
Spalių 24 d. komunistų įvai

rus “sojuzukai” bendromis
kis tautininkas, socialistas, ka-) sp(-koinis surengė L. D. K. Vy

tauto “garbei” vakarų. Publi
kos buvo nedaug. 
“Aido” Choras, 
bai nevykusiai, 
cagos Holstryčio 
Gasiunas, 
šiai. Mat, jis nežino 
istorijos. Baigdamas savo šne
ktų suriko, kaip pavasarinis 

: “Mes darbininkai
i turim gelbėti Rusijos darbi- 

kapitalistų už-

Ganos Europiškas

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

Dainavo
Dainavo la-

barberys J. 
irgi labai nevyku- 

L i et u vos

NamhusJlinimentas naudojamas
t>er BUvirŠ 50 metų greitam sus- ^Liukas-
tabdymui skausmų nuo Neuričio1

__ _____ “_____ ____
■Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 11 inkus nuo

usti- puolimo.” >
na lietuviu, bet nieko nesakė

Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo,
Mėšlungio, Dantų Skaudėj 
Neuralgijos, Skaudamų ir S 
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir’hnoterys gali kad reikia gelbėti Lietuvos ar- 
tlkrai pasidžiaugti, nesą bonką |()jus IUIO užpuoliku. Mat, pa- 
ienkliu, kuris tarptautiniai naudo- ««> ;'° Lietuvos ar-
lamas ir giriamas kaipo skausmų tojai* tai ne žmonės ir juos 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek- gelbėt nereikia.

—O—
Spalių 26 d. katalikiškos ir 

kai kurios tautiškos organiža-

▼ienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar /Oc.

Paimkite blbgiausį iš visų seną 
i * 
Neuraitį, Neuralgiją, Mėšlungį, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdantį į kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu
tę patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuria turėjo kankinančius 
skausmus. L

O prašalinimui apšlubimo Ir 
skaudėjimo iš pailsinti] ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- i 
to. Tokis darbas nebus jums per- ! 
sunkus, jokis šokis nebus jums j Dainavo katalikų Vyčių cho- 
perdgas. Jus jausitės begaliniai • * • .. .
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kttną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti sų kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
budu sumažinti skausmą.

skausmu — Reumatizmų, arba c,j°s hendiųi surengė
L. I). K. Vytauto garbei. Žmo
nių buvo pilna svetainė. Kal
bėtojų buvo vietinių ir iš kitų 
miestų. Vienas kalbėtojas bu
vo su atbulu kalnierium iš 

■ f'.hicagos. Bet jis, kaipo kalbė- 
! tojas, lai visai netikęs. Taipgi 
buvo iš 
Lietuvos 

j rilis, p.
ir

atstovybės sekrelo- 
agdonas. Jis visapu
se ra i pažįsta Lietų
jų ir gerai kalbėjo.

, ras keletu liaudies ir pora ka
riškų dainų. Sudainavo gerai. 
Nors Dievas katalikams pasa
kė: “Penkias Neužmušk žmo
gaus.” Bet musų katalikų Vy
čių choras nesiskaitydamas su 

i tuo prisakymu dainavo ka
riškas dainas: mušim, kapo
siu! žmones. Griekas nepildyt

Kalėdoms, Naujiems 
Metams

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

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

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

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
' SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais 
pasiunčiame paštu.

Naujienos
1739 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

—o—
Kai kurie lietuviai save 
na komunistais, progr

ir

Bet visų savo liuosų laika jie 
praleidžia prie kazyrų stalo ir 
girtuokliauja, vietoj kad pa
ėmus paskaityti laikraščius 
arba geras knygas ir nors bis- 
kį gaut mokslo -—'supratimo 
apie visuomeniškų judėjimų. 
Tariaus tie “narsuoliai” labai 
dažnai draugijų susirinkimuo
se bando vesti ginčus ir kitus 
mokinti to, ko patys nežino ir 
nemoka. Tai jau tikrai yra gė
da, kad jie save vadina darbi
ninku vadais...

-o—

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

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

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

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

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

CREOMULSION

Šiame didmiestyje yra viso
kių įsitikinimų žmonių, o tarp 
jų yra ir lietuviškų anarchistų. 
Tiems gaivalams visos savi
tarpio susišelpimo organizaci
jos yra grynai buržuazinis pa
daras, o ypatingai S. L. A. Jie 
bando duot tų organizacijų 
nariams patarimų, kaip tos 
organizacijos turėtų būt val
domos “darbininkiškai.” Jei 
pagal jų nurodymų organiza
cijos pradėtų valdytis “dar
bininkiškai,” tai už 6 mėne
sių neliktų nė vienos organi
zacijos. Tačiau yra tokių S. 
L. A. ir kitų organizacijų na
rių, kurie jiems patiki kaipo 
geriems patarėjams. Tokie na
riai labai klysta. Mes S. L. A. 
ir kitų draugijų nariai visi sy5 
kili, kai vienas, turim pasakyt 
visiems anarchistams ir kom- 
fašistams: šelauk iš musų tar
po, o mes ir be jūsų patarimo 
sugebėsime savo organizacijas 
sutvarkyti.

—o—
Šiemet “Ateities” Choras tu

ri naujų jaunų mokytojų Wol- 
terį Gugu. Nors jis savo gyve
nime pirmų sykį vadovauja 
chorui, bet, matomai, jam ge
rai vyksta tas darbas. Mal, jis 
turi gabumų muzikoje ir jis 
yra geras smuikininkas. Da
bar “Ateities” Choro pamokos 
įvyksta kiekvienų nedėldienį 
1 vai. po pietų Bohemian Na
tional Svetainėje. Jei kurie yy- 
rai, moterys ir merginos mė
gsta dainas, tai patartina pri
sidėti prie “ateitiečių” giedo- 
rių grupės. ,

—o—
Lapkričio 1 d. įvyko SLA. 

21 kuopos susirinkimas, ku
ris visais žvilgsniais buvo ra
mus ir nebuvo bereikalingų 
ginčų. Taipgi daug SLA narių, 
palikę SLA. griovikus A. M. 
Kišonų ir kompanijų, atėjo ir 
užsimokėjo savo mėnesines 
duoklės legališkai kuopos val
dybai, ir pasisakė už palaiky
mų SLA konstitucijos. Mato
mai, jau ir tie nariai pamatė 
komunistų šmugelystę, kad iš 
jųjų žadamo “darbiuinškijo” 
sojuzo niekas neišeis. Dabar 
A. M. Kišimas, P. Smalstys, L. 
.Jonikas, 'ir kili SLA griovikai 
SLA 21 kp. perorganizuotos 
narius visaip kolioja durakais, 
pabėgėliais ekstra revoliucio
nieriais ir kitokiais vardais. 
Mal, komunistų šūvis neišde
gė, tai blogai. Tačiau ne SLA 
nariai yra tais durakais. Dų- 
rakai pasiliko pas komuniste 
buržujų A. M. Kišonų, prie 
raudonojo sojuzo. Nuo jų vė
liaus ir patys komisarai susi
lauks daug nesmagumų už ne- 
išpildymų prižadėjimų. Kai 
sirgs, o negaus iš to sojuzo 
pašalpos išmokėti, arba po
mirtinės, tai kils buntas. Gaila 
tų silpnavalių SLA narių, kad 
jie liks be tinkamos organiza
cijos. Bet tuo pat sykiu bus 
jiems gera pamoka dėl atei
ties. Kiekvienas mokslas kai
nuoja gana brangiai.

—o—
šiame mieste pasirodė prieš 

valdiški lapeliai. Juos dalina 
darbininkai. Lapeliuose pri
menama dabartinis karas Ki
nijoj, Indijos dabartinė revo
liucija, Rusijos “proletarų ro
jaus” gerumas. Sakoma, kad 
dabar Rusijoj nėra nė vieno 
alkano darbininko. Pabaigoj 
darbininkai yra raginami su
kilti ir nuversti dabartinę A- 
merikos valdžių ir pasiimti iš 
sandėlių visko, ko tik darbi
ninkams reik. Bet nė pusė žo
džio neprisimenama apie lai, 
kas atsiliktų su tais darbinin
kais, jei jie pradėtų valdžių 
versti ir sandėlius plėšti. Tie 
lapeliai yra išleisti aiškiais 
provokacijos tikslais. Apačioj 
pasirašo Amerikos Komunis
tų Partija. Bet komunistų par
tijos organai tyli nieko prieš 
tai nesako. Tuo jie parodo, 
4<ad jie patys tų provokatoriš
ka darbų dirba.

o -
Sekamas SLA 21 kuopos 

mėnesinis ir priešmetinis su
sirinkimas įvyks sukatoj, 
gruodžio (Dėc.) 6 d., 7 vai. va
kare, Lietuvių Bendrovės na
me (mažojoj svetainėje), ant

Kenosha, Wis

Dailės Ratelio vakaras

SL

[Atlantic and Pacific Photo 1

Du jauni valstybininkai. — Broliai La Follette, Philip 
(kairėj), 33 metų amžiaus, kuris dabar tapo išrinktas Wiscon- 
sino valstijos gubernatorium, ir jo vyresnis brolis Robertas; 
Jungtinių Valstybių senatorius. Abudu progresyviai republiko- 
nai. Praeitų, ketvirtadieni jie buvo atvykę su vizitu į Chicagą.

trečiu lubų. Visi SLA 21 kuo
pos nariai turit būtinai atsi
lankyti ir atsiveskit naujų na
rių prirašyti prie SLA orga
nizacijos.

—o—
Kai kurie lietuviai komunis

tai gatavi praliet savo kraują 
už Rusijos reikalus. Ret dabar, 
bedarbei siaučiant, vieni per
kasi farmas iš buržujų ir pa
tys nori tapt buržujais, o kiti 
vaikščioja gatvėmis ir keikia 
kapitalistus, kad neduoda 
darbo. Tiems komunistams 
būt geriausiai važiuoti į “pro
letarų rojų” ir ten proletariš- 
kai gyventi, prisidėjus prie 
ūkininkų komunos. Tačiau 
faktas yra tas, kad musų bol
ševikai į rojų netiki, komunis
tai patys siūlo jį tik kitiems.

SLA 352 kudpoj yra paduo
tas skundas ant los kuopos 
vieno nario, ;l?uk tas narys 
rinkęs kotnttnįėplų naudai SLA 
narių parašuS.i Narys, pasira
šęs ant tam tikros blankos, 
reikalauja iš SLA centro jam 
įmokėtų pinigu išmokėjimo. 
Dabar eina tyrinėjimas. Jei 
tikrai bus susekta, kad jis rin
ko parašus SLA griovimui, 
tai jis gaus tokį užmokestį, 
kokį nusako SLA konstitucija. 
.Jei kas nors daugiau žino to
kių parašų rinkėjų, tai a«ti- 
miausiam kuopos susirinkime 
padubkite skundą ir jiems bus 
suteiktas tinkamas užmokes-

Lapkričio Ii buvo įvykusi 
militariška paroda minėjimui 
11 metų nuo pabaigos pasau
linio karo. Parodoj dalyvavo 
apie 15,000 mllitarišk-ai orga
nizuotų žmonių, daugumoj 
darbininkai. Tai parodai va
dovavo miesto burmistras F. 
Murphy. Keisiu, kad tų dienų 
komunistai nesurengė savo 
parodos: jtik sykiu būt galėję 
gatvėmis sau ramiai maršuoti, 
ir jiems niekas nebūt kclft) už
stojęs. Pricgtain jie butų turė
ję ])iogos kaplltaistams pasi- 

ir jie kariavo už 
tėvynės reikalus 
laukuose.
-o—
21 kuopos nariai, 
pasilikti SLA na-

Amerikos 
Francuzijos

kurie norit 
riais, sekamame kuopos susi
rinkime turit užsimokėti duo
kles legališkai naujai išrink
tam finansų raštininkui V. 
Balvočiui, o ne A. M. Kišonui.I
.Jei to nepadarysite, tai liksit 
už SLA organizacijos durų ir 
dings jūsų visi sumokėti pini
gai, kai sirgsit ar mirsit, tai iš 
SLA pašel])os, nė pomirtinės 
negausite. Ir lai bus jus pačių 
kaltė.

/ o - -
Amerikos Darbininkų A]) 

švietos Draugijos organas ‘Ai 
das’ (amžinų atilsį 
ir centro komitetas 
parduot 
mašinas.
ciai” šilko: vėliau, kai pradės 
darbai geriau f.ni “Aidų”

‘mirė” 
ketina 

“Aido”' spaustuves 
Tačiau “apšvietie-

>vėl prikelsiu! iš numirusių.” 
Kiek tame pasakyme yra tie
sos, aš nežinau. Bet galiu tiek 
pasakyti, kad “apšvietiečių” 
priešai-draugai, komunistų or
ganai “Laisvė,” “Vilnis” ir 
“Balsas” liko pilnai patenkin
ti, nes dabar nebus kam juos 
erzint.

—o—

Automobilių dirbtuvėse da
bar labai mažai dirbama. Jei 
bite kurios dirbtuvės vienam 
skyriuje darbai pasidaugina ir 
priima naujų darbininkų, ta 
kitafn skyriuje tuo pat sykiu 
susimažina darbai ir darbi
ninkus atleidžia nuo darbo. 
Bedarbių armija nė kiek ne
mažėja. Gi dirbantieji darbi
ninkai daugumoj gauna dirbti 
tik po 8-10-16-24 valandas 
savaitę, šitie darbininkai nėsi- 
yadina bedarbiais. (Kadangi jų 
algos yra labai apkapotos, o 
pragyvenimas li^ąi brangus, 
ypatingai žiemos metu, lai 
jiems labai sunku verstis. 
Darbo ieškantiems patariu 
čionais nevažiuoti. Tiesa, ka
pitalistų dienraščių kores
pondentai nuolat parašo, kad 
ta ir ta kompanija gavo dide
lius naujus Užsakymus ir 
pradės gerai dirbti kasdien su 
pilnu skaičium darbininkų. 
Tai yra grynas melas. Tai da
roma tik dėl apgaudinėjimo

—o—-
“A])švicticčiams” labai ne

tinka, kad “Naujienų,” “Ke
leivio” ir “Tėvynės” korespon
dentai parašo, kad komunis
tai tą ir tų darbą negerai pa
darė dėl visuomenėm. Jie sa
ko, kad nereik minėt komu
nistų vardo, o rašyti centris
tai, ])rogresistai, darbiečiai ir 
taip tolinus. Mat, pagal jų su
pratimų, korespondentai turi 
meluoC ir komunistų darbus 
kiliems atiduot arba primosi

tiems, kurie tais darbais visai 
neužsiima. Tai būt labai dide
lis prasižengimas prieš visuo
menę. To jus, vyručiai, iš tų 
laikraščių korespondentų ne
sulauksite, ir jūsų tą norų 
tu laikraščiu bendradarbiai 
neišpildys. Tegul komunistai 
elgiasi dorai ir dirba naudin
gų darbą dėl visuomenės, ta
da ir kores])ondentas jų gerus 
darbus aprašys gerai-gražiai.

— Proletaras.

Del menko j apetito 
ir bemiegių naktų

Nedėlioj, lapkričio 16 d 
A. “Dailės Ratelis” statė sce
noj S. Šimkaus operetę “Čigo
nai”. Tai buvo pirmas tos rų- 
šies parengimas, kuris Keno- 
shos lietuviams teko matyti,—• 
pirmas bent toks parengimas, 
kuris buvo atliktas vietinių 
spėkų.

Iki šiol rateliečiai pasitenkin
davo parengdami koncertus ar
ba sulošdami kokią komediją 
ar dramą, bet dabar, turėdami 
už mokytojų visiems žinomų 
muzikų ir kompozitorių K. Ste
ponavičių, rateliečiai pamėgino 
sulošti operetę. Priežodis sako, 
kad ne dalgis piauna, bet plo
vėjas’. Gal būt, kad tame yra 
kiek ir tiesos. Taip pat ir su 
rateliečiais. Pakol neturėjo 
gerb' K. Steponavičiaus už mo
kytoją, tai nė nesvajojo apie 
operečių lošimų. O dabar K. 
Steponavičiui , pagalandus kiek 
tą dalgi, tuos rateliečius, tapo 
sulošta operetė. O kaip K. 
Steponavičius pagaląs ratelie
čius dar vienų sezoną, tai ka
žin kad tik rateliečiai nesules
tų ir operą.

Nors Rateliečiai pirmu kar7 
tu statė operetę, nors tūli lo
šėjai lošė tik pirmų kartų, bet 
ačiū geram mokytojui, opere
tė tapo atlošta 
žinoma, muzikos' 
kritikai surastų 
trukumų, bet nereikia užmiršti, 
kad visi lošėjai yra tik mėgę- 
jai> o ne profesoriai.' Ypatingai 
gerai pasižymėjo Ratelio ga
biausi dainininkė ponia M. 
(Williams) Balčaitiene.

Nežiūrint bedarbės ir to fak
to, kad tų patį vakarą kita vie
tinė draugystė turėjo parengi
mą, publikos atsilankė gan 
daug. Buvo atsilankę daug Ra
telio draugų iš Waukeegano ir 
Racine. Tas parodo, kad Ke- 
noshos lietuviai myli dailę, 'ir 
skaitlingai lankosi į Ratelio pa
rengimus. Daug pasidarbavo 
operetės tikietų platinime ir 
surengime to vakaro šie Rate
lio nariai: ponia R. Šliogerienė, 
F. Jankauskas, F. Povilanskis, 
J. Kasparas, J. Bitvinskis, J. 
Kasputis. Ypatingai pasižymėjo 
ponia R. šliagerienė, kuri iš 
kalno pardavė apie 50 tikietų.

Žmones, kuriuos, vargina* menkas apetitus 
ir bemiegčs naktys, turi pabandyti Nuga-Tonc 
nors tik per kelias dienas ir pastebėti, kokis 
didelis pagerčjimas po to seks. Sis puikus 
sveikatos ir stiprumo budavotoias suteiktai 
geresni apdtitm pagelbsti vlrfikinimni, stimu
liuoja ir sustiprinu nervus, muskulus ir or
ganus, nuguli konstipaciją ir grąžina poli- 
singą, atgaivinanti miegą.

Nugu-Tono pasalina iŠ kūno silpninančius 
nuodus, palengvinu inkstų ar nusies įdegimą 
ir priduoda naują spėką ir jėgą nusilpnu- 
siems, sunionkiisieins kiniams. Nuga-Tone 
yra neprilygiiiamas menkėjanėiai sveikatai ir 
spėkai, ir jeigu jus nesijanėlate gerai, ar jei
gu jus jaučiatės silpnas ir sumenkęs, jUs tu
rite imti Nuga-Tone. Jus galite pirkti 
Nuga-Tone kur tik vaistai yra pardavinėja
mi. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų stake. 
paparaSykit ji užsakyti jų dėl jus iš savo 
džiaberio.

(Auffarflinimas)
-........... ■■ ■ ----- -X „„ -------------------------------

Garsinkites “N-itose”

Ai

• Beje, kaip išrodo, tai gerb. 
K. Steponavičius netrukus už
kariaus visas Wisconsino gu
bernijos lietuvių kolionijas, neš 
kaip teko girdėti, tai musų 
kaimynai, raciniečian irgi nori 
gauti K. Steponavičių mokyti 
jų chorą. h

Linkėtina gerų pasekmių.
—j. Pabarškė.

BUDAS PASIEKTI ŠALTĮ 
YRA PER VIDURIUS

Kaip tik jus pagalinate šal
tį, odos perai užsidaro; pra
kaitavimas apsistoja. Gasai 
ir atmatos negali išeiti per 
odų. Štai kodėl jūsų daktaro 
pirmas patarimas atsitiki
muose šalčio yra priimti švel
nų liuosuotojų; kaip cascara. 
Medikali autoritetai pripažys- 
ta, kad ji tikrai sustiprina vi
durių muskulus. Jus galite 
gauti cascarą jos maloniausioj 
formoj Cascarets saldainiuose.

Atsiminkit tai kada jus pa
galinate šaltį; kada tik kvapas 
būna prastas; liežuvis padeng
tas; arba skauda galvą, ėda 
aitrumas, turite užkietėjimą.

Kam stvertis aštresnių da
lykų, kuomet Cascarets pa- 
akstina vidurius taip greitai, 
taip nekenksmingai ir malo
niai — ir kainuoja tik dešini-

(Apgarsinimas)

gana gerai.
žinovai ar 

šiokių tokių
KALĖDAS 

TĖVYNĖJ 
vie- 
Ka-

PRALEISKITE
SENOJOJ

Prisidėkite prie musų bite 
nos asmeniniai prižiūrimos 

ledinės Ekskursijos į
LIETUVĄ

Keliaukite greičiausiai plaukto 
jančiais garlaiviais, kurie 

plaukia iš New Yorko

GRUODŽIO 6 d.

iš

GRUODŽIO 16 d.
Mažiau negu 8 d. į Lietuvą

Arba keliaukite pauliariu . 
kajutiniu garlaiviu

BERLIN
GRUODŽIO 11 d.

Informacijų klauskit vietinių 
agentų arba

NORTH german

K

130 W. Randolph St.,
CHICAGO ^*

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

Jus Vargina Strėnų Skaudėjimas?

50,000

Galbht tai Įspėja Pakrikusius 
Inkstus.

AR jus vargina nuolatinis Strėnų
skaudėjimas, pūslės įdegintas ir keli

ntasis naktį? Susidomėkite tuo! Pagelbė- 
Rit savo inkstams sb Dbtin's Pilis.

Sėkmingos per daugiau kaip 50 
tų. Patariamos visame pasaulyje, 
davinėjamos pardavėjų visur.

Viešai Pataria Doan’s5

me-
Par-

J. R. MORGAN. 345(1 GIDl’lN AVĖ.. DENVER. COIZL. nako: “Aš tuiijHti 
nuolatinį HtiPiii) hioštnnų Ir kartain aft išgulėdavau lovoj po dešimti dienų. 
Inkstų šlapimais buvo mažas ir deginantis: afi turėjau skaudėjimus užpakaly . 
vaivos ir jnnėiaus visų laikų pavargęs. Doan’s Pilis tiek daug man pagelbėjo, 
kad aš tikrai galiu jas rekomenduoti.”

IhMin’s Pilis
------- ----- - -

TURĖKIT PINIGŲ SEKAMOMS 
KALĖDOMS

prisidėdami prie musų KALĖDINIO TAUPIMO 
KLIUBO dabar.

25c
| savaitę jiadarys jus nariu.

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICACO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET x

Tai. Kadai* 8902

8(14-16 Rooaevalt Rd. 
erti St. I-oujb Ava. 

CHICAGO, ILK
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pullmano bosams kyšius už 
darbą. Jis buk ir kitus įtaisy
davo dirbti. Bet darbininkas 
gavęs darbo, buvo spaudžia
mas dirbti, taip kad negalėda
vo dirbti. Čyfas atsakydavo, 
jeigu negali ir nestavoji dirb-

tokios laisvės, kokia naudoja
si dagi kapitalistinių kraštų 
darbo žmonės. Ar ne?

Deja, ne!
Tamsta, p. Andriuli, visai 

nesipiktini, kad Maskvos dik
tatoriai visą Rusiją pavertė

Rožių Žemė

Tavorščiai dar neturi leidi
mo Illinois valstijoje tverti 
kuopas raudonam susivieniji
mui. bet darbą jau pradėjo. 
Turi išsirinkę komisiją, kuri

ti, gali eiti namo. Vietoj jo 
jo pristatydavo kitą darbinin
ką darban, žinoma už pinigus. 
Gerą gišeftą bosas ir tavorš
čių čyfas imdavo iš bedarbių. 
Teko jau matyti kad ir čyfas 
eina gatvėmis be darbo, šitokį 
pasielgimą, kažin kodėl tavor- 
ščiai nekelia eikštčn? Juk tu

ris per stabas ir kalbins na
rius prisidėti, prie raudono 
susivienijimo. Duos nariui pa
sirašyti blanką ir kaulys pini
gus. Narys pasirašęs po ta
vorščių ukafcu reiškia išstoja 
iš Susivienijimo. Narys išsto
damas iš Susivienijimo Susi
vienijimu skriaudos nepadaro, 
lik jis pats save nusiskriaud- 
žia, nes per daugelį metų mo
kėjęs mokestį, atsižada per 
tavorščių sumulkinimą. Kol 
dar nevėlu, kiekvienas narys 
turėtų pagalvoti, nesirašyti po 
tu tavorščių nkazų, būti kaip 
buvę prie senojo Susivieniji
mo, mokėti mokestis kaip mo
kėjo į Susivienijimą. Jus tą

įvbrščiai giriasi, kad jie ne
paisą kas jis nebūtų, jeigu ne
gerai elgiasi, jie kels jo dar
bus aikštėn. Gerbiamieji, jū
sų čyfas elgėsi negerai su dar
bininkais imdamas kyšius iš 
darbininkų, kodėl jus neke- 
liate jo purvinus darbus aikš
tėn? Pusžemaitis sako, kad 
mes negalime tokio galijoto 
darbus kelti aikštėn, nes jis 
moka gerai draskytis susirin
kimuose. Už tai mes jam ga
lime dar suteikt “pokvalą.” P.

Kas girdėti raudon-
> dvary?

visa gausite iš Susivienijimo, 
ką esate užsirašę stodami į 
Susivienijimą. Kam dar klau
syti tavorščių pasakų, provo- 
tis ir duoti aukų provai, kuo
met viską galite gauti be jo
kio provojimosi. \

Kuomet tavorščiai teis
mus bilinėjasi iš darbininkų 
aukų, supraskite, darbininkai, 
kad jie bilinėjasi ne dėl jus 
naudos, bet tavorščiai dėl sa
vo naudos. Kam Petroniai 
buvo reikalingas teismas už
vesti, ogi tam, kad jis nori 
vice-pirmininko vietos. Niekas 
jį neišrinko, o su pagelba 
teismo nori įlysti į vice-pirini- 
ji inkus.

Ar šitoks žmogus yra pa
geidaujamas, kuris Seime ne
mokėjo dorai užsilaikyti? Ši
tokie ir panašus yra tavorš
čių pasekėjai suglušinti, rei
kėtų juos pirma išmokinti 
žinoniškunio, o tada priimti 
kandidatu ’ į Susivienijimą.

“RODOS, ŽMOGUS NET NE
GALĖTŲ TAIP NUPULTI”

Tarė komisaras Andriulis
“30,()(M) Indijos nacionalistų, 

kurie nori vien nepriklauso
mybes savo kraštui, sėdi kalė
jimuose. Juos sugrudo Lon
dono valdžia, kurios galva yra 
socialistas .1. Rainsay MacDo- 
nald.

“Kokie biaurųs veidmainiai, 
kokie pigus parsidavėliai tie 
socialistai. Rodos žmogus net 
negalėtų taip nupulti.”

šitaip sielojasi “draugas” 
A(ndriulis) savo bolševikiš
koj “Vilny”.

Gerai, pone 'Andriuli. Bet 
jei jau tamstos širdis taip so
pa dėl Indijos nacionalistų; 
jei tamsta degi tokiu šventu 
pasipiktinimu “biauriais veid
mainiais ir pigiais parsidavė
liais socialistais” ir stebies, 
kaip galįs žmogus taip nupul
ti, tai tenka manyti, kad ta

ištisu kalėjimu, marina jos 
gyventojus badu ir jos geriau
sius .žmones masėmis šaudo, 
kaip žvilrblius. Ne tik tams
ta, p. Andriuli, nesipiktini 
tuo, bet džiaugies ir katutes 
ploji. Kartu su tamsta džiau
giasi tuo ir visi kiti tamstos 
draugai, lietuviškieji - komu
nistai.

Ar tamtsa, p. Andriuli, ir 
kiti tamstoj ((raugučiai turite 
po dvi širdis? Vieną, kuri dėl 
kalinio ne Rusijoje skauda 
gelia, o antrą, kuri dėl kraujo 
puotų bolševikijoje džiūgauja 
ir aleliuja gieda?

Negalimas . daiktas. Tiek 
tamsta, p. Andriuli, tiek visi 
kiti tamstos draugai komisa
rai iš “Vilnies” ir “Laisvės”, 
teturite po vieną širdį, kaip ir 
visi kiti žmonės. Bet jeigu, 
taip; jeigu jus sielojatės ir 
smerkiate vienus kalintojus 
dėl to, kad tie kalintojai yra 
ne bolševikai ir iš jų jus ne
gaunate paviržio, o katutes 
plojate, kai Rusų bolševikai 
vykdo masines žmonių sker
dynes, tai kokį liudymą jus 
patys sau duodatės?

Ar tai nėra biaurus veid
mainiavimas?

Ar tai nėra pigiausias ir be
gėdiškiausias jūsų parsidavi
mas Maskvos skerdikams?

Ar čia begali būt žemesnis 
žmogaus nupuolimas?

— Proletaras.

Kaip išlaikyti per žie
mą sveikus vaikus
Vaikus išlaikyti sveikais 

per žiemą yra didžiausias mo
tinų rupesnis ir sveikatos de
partamentas motinoms paruo
šė šiuos patarimus, kuriuos 
prašome kiekvienai įsidėti:

1) Rengk vaiką lengvai; 
verčiau vartok daugiau ir šil
tesnius užkločilis ant vaiko 
vežimėlio ir lovutės.

2) Neperdėk vaiko aprengi
me; peršiltas rengimas grei
čiau vaiką padaro palankų 
prie šalčių ir yra priežastis 
išbėrimų.

3) Viršutiniams rūbams 
vartok vilnos priemaišalą; 
medvilnė (cotton) ir šilkas 
yra tinkamesni arčiau jo kū
no.

4) Vaiko kambarį laikyk 
gerą i išvėdįntą (išventiliuotą) 
ir orą turintį pakankamai 
drėgmės. Blėkinė su vandeniu 
prie radiatoriaus yra labai 
naudingas ir neišlaidingas 
d ragintojas.

5) Jei vaikas turi šaltį,

kreipkis mediciniško patari
mo ir tinkamo gydymo. Užlei
stas šaltis gali išsivystyti vai
kui į pneumoniją ar kitokią 
kvėpavimo takų ligą.

(i) Neleisk vaiko prie žmo
nių, kurie kosti ir čiaudi.

Chicago džiaugiasi pasieku
si vaikų mažo mirtingumo ir 
nori toliau laikytis. Motinos, 
prisilaikydamos tinkamų tai
syklių, ir vaikus išsaugosite ir 
sau daug vargų bei rupesnių 
sumažinsite.

Budriko lįetuvių 
valanda

Ketverge dainuos nauji kon- 
testantai iš radio stoties WHFC

Naujas Chevrolet

nuo 7 iki 8 vai, vakare ir, kaip akompanuos Saulis, 
teko nugirsti, kontestantamsj Girdėjęs.

Bereikalingas
Kentėjimas!

Jei kitą syk galvos skausmas 
privers jus būt namie —

Ar kokis kitas skausmas su
laikys atlikti sutartį —

Atmink Bayer Aspirin! Nes 
vargu yra skausmas kurio jis 
nepalengvintų, ir palengvintų 
greitai.

Šie tabletai suteikia tikrą pa
lengvinimą, ar milionai jų ne
imtų be sustojimo. Jie yra nei 
kiek nekenksmingi, kitaip dak
tarai visada jų neužrašinėtų.

Nebūk kankiniu nereikalingo 
skausmo. Nuo šalčio kuris taip 
lengvai sustabdomas, nuo neu-
ritiš, neuralgia, nuo ypatingų 
moterų skausmų, ar nuo bile ki- da tas pats. Niekad nespau-
tų kentėjimų kuriem Bayer As
pirin yra toks veiklus antidotas.

džia širdies, dėlto vartok taip 
tankiai kaip reikia; bet prie-

Save apsaugoti, pirk tikrą.
Bayer yra saugus. Visa-

žastis/bile skausmo Rali būti 
gydoma tik per daktarą.

BIII R ASPIRIN
Aspirin yra traele žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidcster of Salicylicacid

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”Naujas Chevrolet Šešių automobilius žiūrint iš priekio. Kaip matote, jis 
yra daug gražesnis už senąjį modelį ir žymiai viskame pagerintas, nors jo kaina 
ir yra sumažinta. ; ' T )

Pereitą savaitę buvo gražus 
oras. Dar’buvo gera sportau- 

’ti'gatvėmis ir parkuose sėdė
ti ant suolų. Bedarbių yra ne
mažai. Sakoma, tas dirba, ku- 
'ris nusiperka darbą už pini
gus. Bet nežinodamas, nega
lima darbo nusipirkti ir už pi- 
'nitius. Čia panašiai jau atėjo 
mada darbą pirkti, kaip bū
davo prie caro valdžios išsi
pirkimas nuo “kantono.” Aš 
pats atsimenu, būdavo sveiki 
vyrai, ūkininkų sunai, kuris 
turėdavo tris šimtus rublių, iš 
anksto per vasarą pasirūpin
davo, pasitaisydavo ir palik
davo nuo “kantono”, už mi
nimą sumą gaudamas baltą 
bilietą. Bet kuris nežinodavo, 
prieš pat “prijomą”, prisiki
šęs pinigų po keiptą šimtų 
rubliu ir siūlydavo žydeliams, 
“ištaisyki man paliosavimo 
bilietą gausi blostą pinigų.” 
Žydeliai prižadėdavo, paim
davo pinigus, bet negalėdavo 
išliuosuoti nuo tarnavimo. 
Taip čia jau praktikuojama 
su darbu. Mažesnieji boseliai 
jau ima pinigus už darbus, 
nepasilieka ir didesnieji bo
sai. Daug darbininkų jau 
skundžiasi sukišę bosams pi
nigus, bet negavę dartfb. Toks 
buvęs vienas tavorščių čyfas, 
kuris be perstojimo duodavęs

pati tamstos širdis kenčia dar 
didesnių skausmų dėl šimtų 
tūkstančių politinių kalinių 
sovietų Rusijos kalėjimuose ir 
katorgose; ji turi iš skausmo 
plyšti dėl masiniu sušaudymų 
Rusų žmonių, kurių vieninte
lis nusikaltimas yra tik tas, 
kad jie nepritaria žiauriai 
bolševiku diktatūrai ir trokš- t \
ta savo kraštui laisvės —ben

Kai Kūdikis Karš
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs
Diegliai, gasai, ru- 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Pridėki
te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvins. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu

tpvai džiaugiasi kai kū
dikis GERAI MIEGA

rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams,

LIETUVIŲ

Dainos
Iš stoties WCFL 970 kyl. kas Nc- 
dėldienis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. 
Iš stoties WHFC, 14 20 kyl. kas 
Ketvergas nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Šie programai duodami lėšomis JOS. 
F. BUDRIKO Muzikos Krautuvės.

radio BABY GRAND 
kaip ant paveikslo su 

patobulinimais ir 3-rim

Naujas 
CONSOLE 
naujausiais 
screen grid tūbomis. Tikra kaina šių 
radių $75.00 pas BUDRIKĄ su 
tūbomis ir su viskuo C!/IQ 
tik ...........................

BUDRIKO KRAUTUVĖSE 
yra didžiausias radio pasi
rinkimas geriausių išdirbys- 

čių Chicagoje.

Sako

ARCHIBALD
R. WATSON

Organizatorius nesenai pravestos nacionalėj plotmėj 
kampanijos eliminuoti “No Questions Asked” iš 

dingusio turto skelbimų
Redaktorius United States Law Review ir 

direktorius žurnalo The Living Age 
Nevv Yorko Corporacijos Tarybos narys 

Gaynoro administracijos metu
Specialis padėjėjas U. S. Attorney General 

Didžiojo Karo metu
Autorius knygos “The Law of the Clearing House” 

ir kitų
Prezidentas Balbach Smelting and Refining 

kompanijos
Senorius narys teisių firmos Watson ir Willguss

“Amerika pasirenka savo industrijos vadus 
lyginai, kaip savo valdžią dėl jų nepaprasto 
sugabumo suteikti reikalingą patarnavimą 
žmonėms. Nors aš asmeniškai nerūkau, 
tačiau jūsų vartojimas Uitra Violetinių 
Spinduliu ‘Spraginime9 apdirbamų tabakų, 
pastatė LUCKY STRIKE pirmoje vietoje 
tarp vadovaujančių tabakų, tik dėl to, kad 
jie teikia Amerikos vartotojams naudingą 
patarnavimą—ta, tai ir yra pirmoji vado
vybės ypatybė."

kiantį, budintį kūdikį ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir milionai moti
nų prirodė jį esant saugų ir ne
kenksmingą. Keli lašai grynai 
augalų skanios Fletcher’s Cas- 
tori3T užmigdys į kelias minu
tes piktą, neramų kudikj ar 
vaiką! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas H. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

(Apgarsinimas)

kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta
jį imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Useful Information”. Adresuo-
kit The Phillips Co.. 170 Varick 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

Pianas GULBRALSEN 
$500.00, dabar trum
pas BUDRIKĄ gausite 

$149. 
........ $2.00

Naujas 
tikra kaina 
pam laikui 

už ............
Galite mokėti į savaitę 
PO .................................................-

Jos. F. Sudrik,Ine.
3417 So. Halsted St

Tel. BOULEVARD 4705
(Apgarsinimas) v

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

“It’s toasted”
Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knitojlmus—prieš kosulį

S.utinką su savo politika faktų įrodymui publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. Archibald R. Watson asmeniškai liudyti LUCKY 
STRIKE, pagarsėjusių Spraginimo metodą. Pono Watsono pranešimas šiame puslapy.

z 1930 The American Tobacco Co., Mfrą.

i
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Naujienos eina Iraadien. iiriririnnt 
kmadienius. Lreidtia “Naujienų”

PAMINĖKIME DIDŽIOJO VILNIAUS SEIMO 
SUKAKTUVES .

Tuo labiau visi pažangus žmonės pritars sumany
mui paminėti tąja proga ir didįjį lietuvių suvažiavimą 
Vilniuje, įvykusį gruodžio mėnesio pradžioje (apie lap
kričio pabaigą, pagal “senąjį” kalendorių) 1905 m.

Apie Vilnių daug, kalbame, be Vilniaus “nenurimti” 
dažnai žadame, bet nevisuomet atsimename, kad di
džiausias istorinis faktas, jungiąs Vilnių su dabartine 
Lietuva, yra tas, revoliucinis penktųjų metų seimas. Te
nai buvo visos tautos suformuluota tie politiniai sieki
mai, už kuriuos lietuviai kovojo, iki buvo įsteigta ne
priklausoma Lietuvos valstybė. Tenai pirmą kartą po 
tautinio Lietuvos atgimimo suėjo į daiktą visų lietuvių 
srovių atstovai, kaip parlamente kad daroma, ir viešai 
pareiškė pasauliui savo bendrus tikslus ir troškimus.

Ir kodėl jie susirinko Vilniuje? Kodėl visiems bu
vo niSku, kitcl Vilnius tai ----  Lietuvos centras, kuriame
tik ir tegali visos Lietuvos atstovai laikyti seimą?

Šis faktas daugiau, negu visi diplomatiniais doku
mentais paremti išvadžiojimai, pasako apie tai, kam 
priklauso Vilnius.

Tad nepraleiskime nepažymėję Vilniaus Seimo 25 
metų sukaktuves.

Kai kam gali būt nepatogu minėti tuos nutarimus, 
kuriuos Seimas ir tuoj po jo įvykęs Lietuvos Darbinin
kų ir Valstiečių Suvažiavimas tuomet padarė ir visos 
tautos vardu paskelbė. Šiandie daugelis tų obalsiu yra 
“ne madoje”. Bet jie vistiek tebėra gyvi žmonių sąmo
nėje, ir butų labai liūdna, jeigu taip nebūtų. Ko-gi ga
lima butų tikėti^ iš tautos, kuri užmiršta, ką ji galvojo 
ir apie ką svajojo vakar? Tie lietuviai, kurie negalvo
jo taip, kaip Vilniaus Seime susirinkusieji 2,000 dele
gatų, dar tuomet negalvojo visai ir, suprantama, ne jie 
parodė kelią Lietuvai į nepriklausomą ateitį. Politiškai 
protaujančios Lietuvos mintis buvo išreikšta Vilniaus 
Seime, ir ją pažinti yra pareiga kiekvieno, kas apie Lie
tuvą kalba.

“Naujienos” keletą kartų priminė visuomenei,, kad 
šiemet sukanka 25 metai nuo garsiojo Vilniaus Seimo, 
kuris įvyko pirmos Rusijos revoliucijas laiku ir suvai
dino tokią svarbią rolę politinio Lietuvos vystymosi is
torijoje. Amerikos lietuvių organizacijose tečiaus ne
matyti judėjimo toms sukaktuvėms paminėti. Tik Lie
tuvių Socialistų Sąjungos centralinė kuopa Chicagoje 
yra nutarusi pagerbti Vilniaus Seimo atmintį, rengda
ma savo organizacijos jubiliejų, lapkričio 30 d.

Amerikos lietuvių socialistų organizacija šiandie 
turi savo eilėse nedaug veikėjų, kurie darbavosi jai 
besikuriant prieš 25 metus. Daugelis yra nuo jos tiek 
nutolę, kad jiems dabar net nesmagu tuos laikus prisi
minti. Bet niekas negali nuginti tą faktą, kad Lietu
viui Socialistų Partija (vėliau pasivadinusi Sąjunga) 
Amerikoje buvo reiškėją didelio visuomeninio judėjimo, 
davusio begales jėgų musų draugijoms ir įvairiausioms 
musų visuomeninio gyvenimo sritims.

Socialistai per ilgus metus buvo uoliausi organiza
toriai, laikraščių ir knygų platintojai, prakalbų rengė
jai ir meno žadintojai. Jie plačia vaga varė kultūros 
darbą, nesigailėdami tam nei savo laiko, nei pinigo, nei 
sveikatos, ir galima drąsiai pasakyti, kad didelė dau
guma tų, kurie šiandie stovi musų organizacijų prieša
kyje, gavo pirmą išsilavinimą pas socialistus.

Juo labiau ateiviai iš Lietuvos amerikonėjo ir linko 
pasinaudoti tais materialiniais patogumais, kuriuos 
žmogui teikia Amerika, juo mažiau reikšmės jiems tu
rėjo revoliucinė 1905 m. dvasia, iš kurios Lietuvių So
cialistų Sąjunga gimė. Vienas po kito jie dėjosi prie 
kitų srovių arba visai traukėsi iš “politikos”. Bet įgy
tas pas socialistus mokėjimas organizacijoje, veikti, 
diskusijose dalyvauti, laikraščius skaityti, teatrus ir 
prakalbas rengti — pasiliko jiems naudingas ir toliau.

Todėl mes tikimės, kad visi, kurie gerbia kulturinį 
progresą, pripažins, jogei šios Lietuvių Socialisftj Są
jungos 25 metų sukaktuvės yra ne tik partijos narių, 
bet ir visuomenės reikalas.

Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — paita;

Metams $8.00
Pusei metu ........... 4.10
Trims mėnesiams___ ----- , . 2.00
Dviem mėnesiam 1.50 
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija 8c
Savaitei - — 18c
Mėnesiui ----------- T r- - r n 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................  17.00
Pusei metu ................................. 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams ........  1.25
Vienam mėnesiui ____________ .75

Lietuvon ir kitur uisienluose 
[Atpiginta]

Metame ... 
Piurei metu

Orderiu

$8.00
4.01
2.50

i Apie įvairius Dalykus ;
KRIMINALINE BYLA PRIEŠ 

VOLDEMARIENĘ

Vienas Kauno laikraštis įdė
jo žinią, kurioje pasakojama 
apie Voldemaro ir jo žmonos 
traukimą teisman už peržengi
mą Įstatymų apie vedybas.

Voldemariene esanti išsisky
rus su savo pirmuoju vyru su
lig sovietų Rusijos įstatymais, 
bet toks išsiskyrimas Lietuvo
je nepripažįstamas. Todėl Vol
demaras su ta motere teisėtai 
susituokti Lietuvoje negalėjo. 
Jisai betgi, būdamas ministe- 
riu pirmininku ir diktatorium, 
liepe vidaus reikalų valdinin
kams Įrašyti jos vardą Į savo 
pasą, kai jisai važiavo j užsie
nius, ir tuo budu tapo sudary
tas dokumentas, kad ji jo žmo
na.

Taip pranešama toje žiųioje. 
Toliaus, girdi, ve kas atsitiko:

“Bet tautininkų vadas (t. 
y. Smetona. — “N.” Red.) 
su Voldemaru susipyko. Vol
demarą iš valdžios atstaty
dino ir ištrėmė i Platelius.

“Bet jis ir ten nerimsta. 
Dabar ir prof. Voldemaro 
‘žmonos’ klausimas išvydo 
pasaulį.

“Prieš prof. Voldemarą ir 
jo ‘žmoną’ iškelta byla pagal 
Baudžiamojo Statuto 272 
straipsnį.

“Hrmas to straipsnio 
• punktas skamba:

“ ‘Kas nusižengė nuslėpęs 
nuo reikiamos valdžios savo 
vardą arba savo pavardę, tas 
yra baudžiamas baudos mo
kėti ne daugiau kaip 1,500.’ ” 
Tai jums ir reginys!
Del to, kad dabartinė val

džia pyksta ant Voldemaro, tai 
jo žmona traukiama j teismą 
už tokius dalykus, kurie pir- 
miaus buvo valdžios toleruoja
mi. Argi jau tie “tautos vadai” 
nč žmoniškos pagarbos kits ki
tam neturi? w

Ir koks reikalas Lietuvos val
džiai tyrinėti, ar sovietų Rusi
jos vedybų Įstatymai sutinka 
su kitų šalių Įstatymais, ar ne
sutinka?

Jeigu dabartinė Voldemarie- 
nė pirma gyveno sovietų Rusi
joje ir tenai atsiskyrė nuo sa
vo vyro, tai suprantama, kad 
ji galėjo tai padaryti tiktai su
lig sovietų Rusijos įstatymais.

šitokį smulkus asmeniški 
kerštavimai civilizuotiems žmo
nėms visai nepritinka.

SIRCOVAS JAU “IŠVA
LYTAS”

Vakar “Naujienose” buvo 
rašyta apie sovietų Rusijos 
premjerą Sircovą, kurį Stalino 
gauja Įsikando viešai niekinti 
už pasipriešinimą “piatilietkai” 
ir kitiems beprotiškiems dikta
tūros planams. Tas žmogus, 
pasirodo, jau yra iš premjero 
vietos išmestas ir kitas į ją Įs
tatytas. Net ir brooklyniškis 
kom-fašistų organas’ apie tai 
praneša:

“Pašalinus iš vietos d. 
Stircovų (Sircovą), Sovietų 
Rusijos premjeru paskirtas 
d. Sulimovas.”
Stalinas išmetė ir daugiau 

stambių sovietijos šulų už “he- 
rezijas”. Sakysime:

Andrei Lešava pašalintas iš 
Sovietų Sąjungos liaudies ko
misarų pirmininko pavaduotojo 
(t. y. vice-premjero) vietos ir 
paskirtas’ žuvų trusto direkto- 
riato pirmininku. Mat, žuvys 
tyli, tai Stalinas savo priešus 
skiria “žuvų direktoriais”.

Vieton Lešavos paskirtas So
vietų Sąjungos vice-premjeru 
Nikolai Janson, kuris palieka 
taip pat teisingumo komisaro 
vietoje. f

Prekybos komisariato narys 
Moisiej Frumkin pašalintas iš 
savo vietos.

Taigi per trumpą laiką Įvy-

Amerikos Negrai

Kiek buvo i Ameriką atvežta 
negrų? —Negrų pavergimas 

' Įvyko laipsniškai. — Negrų 
sukilimai. — Kuriose valsti
jose daugiausiai negrų gyve
na?—Kaip negrų teisės yra 
apkarpomos. —Negrų kultū
ros centras.

Dabartinė Amerikos negrų 
gentkartė yra ainiai juodųjų 
vergų, kurie buvo atvežti į 
Ameriką iš Afrikos. Tikras 
skaičius vergų, atgabentas į 
Naująjį Pasaulį, niekuomet 
nebuvo nustatytas. Apie rinki
mą statistinių žinių tais laikais 
mažai kas tegalvojo. Pagnl kai 
kurių istorikų apskaičiavimus, 
bėgiu šešiolikto šimtmečio Į 
Ameriką buvo atgabenta apie 
900,000 vergų. Septyniolikta
me šimtmety j atvežta iš Afri
kos 2,750,000 negrų, aštuonio
liktame—7,000,000 ir devynio
liktame maždaug 4,000,000. To
kiu budu viso susidaro apie 
penkiolika milionų.

Juodi vergai paprastai buvo 
gabenami Į Vakarų Indiją. Į 
kontinentą stambios partijos 
juodų nelaisvių pradėta ga
benti tik po to, kai Anglija 
1715 m. gavo tam tikrą konce
siją.

Amerikos negrų istorija iki 
1863 m. yra labai liūdna. Iki 
pat to laiko jie buvo vergijoj 
laikomi. Pradžioj jie buvo bau
džiauninkų padėtyj. Vietomis 
laisvi negrai galėjo net rinki
muose dalyvauti ir susituokti 
su “baltodžiais” tarnais. Pil
nas negrų pavergimas Įvyko'' 
laipsniškai. Vergija ypač Įsiga
lėjo pietinėse valstijose, kur 
vergais buvo paremtas balt- 
odžių gerbūvis. Į negrus ten 
pradėta žiūrėti kaip i savo rų- 
šies nuosavybę. Juos buvo ga
lima pirkti ir parduoti, atimti 
už skolas, atskirti nuo kitų šei
mos’ narių. • Negras buvo be
teisis sutvėrimas. Del jo nebu
vo legališko susituokimo, jis 
neturėjo teisės valdyti turtą, 
daryti kontraktus. Nebuvo jam 
jokios gafiffaybes ir apsišviesti. 
Jo savininkas buvo ir jo viena
tinis teisėjas. Kai kuriuose at
sitikimuose savininkas galėjo 
negrą ir mirtimi nubausti.

Negrai ne karti} buvo sukilę 
prieš vergiją, —r devyniolikto 
šimtmečio istorija pažymi dau
gybę tokių sukilimų, bet tai 
buvo tik lokališki reiškiniai. 
Kiekvieną kartą tie sukilimai 
buvo žiauriausiu budu sutriuš
kinami. Reikėjo civilinio karo 
ant visados panaikinti negar
bingą vergiją. 1868 m. buvo 
primtas 14-tas konstitucijos 
amendmentas, kuris suteikė 
negrams pilnas pilietiškas tei
ses. Dviem metam praslinkus 
buvo patvirtintas penkioliktas 
amendmentas, kuris draudė 
valstijoms skirstyti savo pilie
čius “sulig odos 'spalva”.

Raudonodžiai indėnai Ameri
koj po truputį nyksta. Visai ki- 
toks yra. su negrais.
1910 m. jų buvo priskaitoma 
Amerikoj iki 9,828,000, o pel
nai jų skaičius pašoko iki 10,- 
463,000. '

1920 m. gyventojų surašinė
jimas parodė, kad Georgia vals
tijoj gyvena 1,200,000 negrų, 
Misšissippi — 935,000; Alaba- 
ma—900,000, South Carolina— 
865,000, North Carolina —765,- 
000. Kiti negrų centrai yra 
Lousiana, Virginia, Arkansas, 
Tennessee ir Florida. Viso pie
tinėse valstijose prieš dešimtą 
metų buvo priskaitoma maž
daug septyni įpilionai negrų. 
Likusieji gyveno įvairiose. Ame
rikos dalyse.

ko šitiek pakeitimų sovietų val
džios viršūnėse. Kas nepučia j 
Stalino dūdą, tas lekia lauk.

kia desėtkus milionų dolerių.
Tas negrų “atbudimas” pir

miausiai pasireiškė literatūroj, 
mene ir muzikoj. Atsirado žy
mus negrų poetai, kurie pradė
jo pranašauti “spalvotos” rasės 
galutiną pasiliuosavimą. Atsi-Per paskutinius kelis metus 

negrai smarkiai ėmė krausty
tis iš pietnių j rytines valsti
jas, kur jie ^apsigyvena pramo
nės centruose. Jau 1920 m. 
New Yorke buvo 161,000 neg
rų, Philadclphijoj — 136,000, 
ęhieagoj—113,000 ir Baltimorėj 
— 109,000. Dabar jų skaičius 
tuose miestuose žymiai padidė
jo.

Nors prie konstitucijos pri- t
imti papildymai ir laidavo neg
rams pilnas pilietiškas teises, 
tačiau tų teisių klausimas dar 
buvo pavestas atskiroms vals
tijoms išspręsti. Rezultatas to 
viso buvo tas, kad kai kurios 
pietinės valstijos sugebėjo žy
miai apkarpyti negrų teises. 
Negras ten yra lygus prieš Į- 
statymus, bet toli-gražu netu
ri lygių pilietinių teisių. Pilie
tinėse valstijose negrams yra 
steigiamos atskiros mokyklos. 
Jie. negali lankyti baltaodžių 
teatrus, bažnyčias ir net skai
tyklas. Yra vietų, kur dar ir 
šiandien tebetaikoma “Jim 
Crow įstatymas”, reikalaujan
tis, kad geležinkelių ir tram
vajų kompanijos turėtų atski
ras patalpas baltaodžiams ir 
negrams. Dar visai neseniai 
kilo skandalas, kada vienoj pie
tinėj valstijų iš pasižymėjusios 
negrų veikėjos buvo pareika
lauta, kad ji nesimaišytų kar
tu su baltaodžiais.

Pietinėse valstijose negrų 
pilietybė iki šios dienos’ tebėra 
tuščias garsas, kadangi balta
odžiai visokiais aprubežiavi- 
mais atėmė negrams balsavimo 
teises. Iki 1914 m. gailavo Į- 
statymas, kuris keliose valsti
jose leido balsuoti tik tiems 
negrams ir jų įpėdiniams’, ku
rie balsavo 1867 m. Kitos vals- ■
tijos priėmė tam tikrus turto, 
ir apšvietos cenzus, kurių vie
natinis tikslas yra neprileisti 
negrų prie balsavimų. Ryšyj 
su tuo yra tipingas pasakoji
mas’ apie vieną negrą iš Missis- 
sippi valstijos. Tas negras 
puikiausiai atsakė Į visus kvo
tėjų klausimus. “O ką reiškia 
‘ini mini maini mo’,” paklausė, 
ant galo, vienas rinkimų komi
sijos narys. ‘‘Tai reiškia, ger-, 
biamiej i,”—sarkastiškai atšovė 
nekra, “—kad jus turite aiš-, 
kiausi tikslą neprileisti manęs 
prie balsavimų,”

Ir ištiesų tos rinkimų komi
sijos rūpinasi tik tuo, kad kiek 
galima mažesnis negrų skaičius 
tegalėtų rinkimuose dalyvauti. 
Padariny] kai kuriose, negrų 
tirštai apgyventose valstijose 
apie 80 nuošimčių gyventojų 
neturi teisės balsuoti.

Jeigu pietinėse valstijose dar 
pasiliko vergijos palaikai, tai 
kitose Amerikos dalyse forma-, 
liai negrai turi tokias pat tei
ses, kaip ir baltaodžiai. Nuo 
vergijos panaikinimo 33 negrai 
buvo išrinkti į kongresą, šim
tai kitų negrų užėmė Įvairias 
aukštas vietas valdžioj. Nema
žas jų skaičius pasižymėjo li
teratūroj ir moksle.

Per paskuliniuts
metų negrai pradėjo labai 
smarkiai bruzdėti. Jie daugiau 
nebepasitiki baltaodžiais, bet 
savo, jėgomis bando išspręsti 
rasinę problemą. Pamėgdžioji
mų laikotarpis praėjo, ir neg
rai ieško savų kelių.

New Yorko Harlemas pasi
darė Amerikos negrų kultūros 
centru. Čia yra susispietusio^ 
jų intelektualinės jėgos, čia 
randasi jų finansinis centras, 
jų tautinės organizacijos, jų 
laikraščiai ir žurnalai. >■ Prieš 
dvidešimt penkerius ; / meįus 
Harlemo gyventojai V’*; atsisekė 
negrams nuomoti butus; Tąsyk 
negrai pradėjo supirkinėti ne-, 
judomą nuosavybę. Dabartiniu 
laiku negrų Harlemas—175,000 
gyventojų miestas, kurio neju
dinamos nuosavybės vertė sie

• (Tęsinys)
Aš buvau viename viešame 

bendrabuty. Mane, gydė mais
tingu valgiu ir stipriais vais
tais, ir po trijų dienų jau ga
lėjau atsikelti.

Vienuolis pradarė langą, šil
tas, malonus oras, kokiu, rodos, 
aš niekados nealsavęs, Įsiveržė 
į kambarį, sodas čia pat kles
tėjo, puikus nepažįstami me
džiai žaliavo, žydėjo, vynuogės 
vijosi pagal sieną, bet pirmoj 
vietoj buvo tamsiai mėlynas 
kvapus dangus, kuris rodėsi 
man tolimu užburtu pasauliu. 
“Kur aš esu, sušukau iš džiaug
smo, ar man šventieji leido gy-' 
venti rojuj?” Vienuolis’ mielai 
nusišypsojo ir tarė: “Brolau, 
Tamsta esi Italijoj!” Mano nu
sistebėjimui nebuvo ribų, aš 
prašiau vienuolio nupasakoti 
man nuodugniai, kaip aš čia 
patekau, bet jis man nurodė, Į 
gydytoją. Šis galutinai pasakė 
man, kad aš buvęs prieš tris 
menesius vieno keisto žmogaus 
čion atgabentas, kuris prašęs 
mane priimti. Pasakė man, jog 
aš randuosi vienoje mielašir- 
dingųjų brolių ligoninėj. Su 
laiku, bestiprėdamas, patemi- 
jau, kad ir gydytojas ir vienuo
lis mielai su manim kalbėjosi 
ir dažnai man davė progos il
gai išsipasakoti. Kadangi aš 
plačiai ' buvau apsipažinęs su 
Įvairiomis mokslo šakomis, kal
bos netruko, ir gydytojas pra
šydavo kai ką užrašyti, ką jis 
paskui man esant skaitydavo 
ir rodydavosi labai patenkin
tas. Bet dažnai man tekdavo 
susimąstyti, kodėl jis vieton 
girti mano darbą, vis sakyda
vo: “Taip... tai gerai... aš ne
apsirikau!... puikiai... puikiai!!

Paskirtomis valandomis aš 
turėdavau nueiti į sodą, kur 
kartais pamatydavau išblyšku
sius, ligi kaulo sudžiuvusius 
žmones’, kuriuos vadžiojo mie
la širdingieji broliai. Kartą, ka
da aš jau rengiausi grįžti na
mo, sutikau aukštą, išdžiūvusį 
vyrą, įsivilkusj į keistą žemės 
spalvos apsiaustą, kur j vedė už 
rankų du vienuoliai ir kuris po 
kiekvieno žingsnio vis prišo
kėdavo ir juokingai inkčioda- 
vo. Nustebęs sustojau, bet ma-, 
ne lydintis’ vienuolis patraukė 
greit šalin, tardamas: “Eikš, 
eikš, mielas broli Medardai! 
tai ne dėl Tamstos.” — Del 
Dievo, sušukau: kaip Tamsta 
žinai mano vardą? — Mano to
ras, kokiu aš ištariau tuos žo- 
džius, rodės, mano palydovui 
suteikė nerimasties.

“Na, kaip čia nežinoti jūsų 
vardo, pasakė jis. žmogus, jus 
atgabenęs, ryškiai pasakė, ir 
jus esate Įrašyti j namų re
gistrą: Medardas, B. kapucinų 
vienuolyno brolis.”

Šiurpas sukratė mano sąna
rius. Nepažįstamasai, atgabe
nęs mane į ligoninę, ištikrųjų, 
galėjo beiti kas nors toks ir1 
galėjo žinoti mano baisiausią 
paslaptį; bet jitf galėjo nieko 
blogo nenorėti, nes draugiškai 
manimi pasirūpino, ir aš bu
vau — gi laisvas.

i
Barzdaskutis Bele a m po pasako 
Medardui, kad jis randasi be
protnamyje ir yna žinomas tik

ruoju vardu.
Aš gulėjau prie atviro lango 

ir pilna krutinę traukiau Į sa
ve malonų, šiltą orą; jis veržė
si per mauo smegenis ir gyslas 
ir sukurt many naują gyveni
mą, kai aš išvydau mažą, iš
džiuvusią žmogystą, Įsivilkusią 
Į apdriskusią, nudėvėtą sermė-

rado tarp negrų stambių filo
sofų, rašytojų, istorikų, dra
maturgų, kompozitorių, daini
ninkų ir artistų. Kai kurių 
vardai yra žinomi ne tik tarpe 
“savųjų”, bet ir visam pasau
liui.—K. A.

Verte J. Pronskus

Velnio Eliksyras
E. r. A. Hotfman

pa, su smailia skrybėlaitė ant 
galvos. Jis išlengvo timpčioda
mas slinko namo didžiuoju ta
ku.

Pamatęs mane, sumosavo 
skrybėlė ir siuntė man bučki. 
Vyrukas buvo kur tai matytas, 
bet negalėdamas gerai įžiūrėti 
veido bruožų — nepažinau, tuo 
labiau, kad jis greit pražuvo 
medžių tarpe.

Bet neilgai trukus pasibeldė 
Į mano duris, ir man jas ati
darius, įėjo ta pati žmogysta, 
kurią aš mačiau sode.

Nustebęs sušukau: “šoenfel- 
dai, dėl Dievo sakyk, šoenfel- 
dai, kaip Tamsta čia patekai?” 
Tai buvo tas pats k va i Ii uotas 
barzdaskutis iš prekybos mies
to, išgelbėjęs mane tuomet iš 
didelio pavojaus.

Oi, oi! jis sudejavo, ir juo
kingai suraukęs veidą, padarė 
verksmingą išvaizdą: kaip ki
taip aš galiu čia patekti, ger
biamas pone! kaip kitaip, jei 
ne žiauraus likimo mestas, at
blokštas! Del žmogžudybės tu
rėjau bėgti...”

“Del žmogžudybės?” aš jo 
paklausiau.

“Taip, dėl žmogžudybės, kal
bėjo1 jis: iš apmaudo, užmušiau 
miesto jauniausiojo komercijos 
patarėjo kairįjį bakenbardą, o 
dešinįjį — smarkiai sužei
džiau.”

—“Aš Tamstos’ prašau, nu
stok juokavęs, buk bent kartą 
protingas ir nupasakok viską 
paeiliui, arba išeik nuo ma
nęs.”

* —“Ak, mielas brolau Medar
dai, staiga jis pradėjo labai 
rimtai, dabar tu nori mane iš
mesti, kada sveiksti, o turėjai 
tada pakęsti šalę* savęs, kuo
met tu sergąs ten gulėjai ir aš 
tavo kambario draugas buvau 
bei anoj lovoj miegojau.”

—“Kas tai yra, sušukau su
jaudintas, iš kur ištraukėt Me
dardo vardą?”

’—“Malonėkit pasižiūrėti, jis 
tarė šypsodamos, arčiau dešinį
jį skverną jūsų abito.”

Aš pažiurėjau ir nutirpau iš 
išgąsčio ir nusistebėjimo: Me
dardo vardas buvo ten Įsiūtas. 
Geriau įsižiūrėjęs aš dasiprotė- 
jau, jog- be abejonės vilkėjų tą 
patį habitą, kurį bėgdamas iš 
barono F. rūmų buvau paslė 
pęs viename išpuvusiame me-

šoefeldas patėmijęs mano su
sijaudinimą, keistai juokės; pa
rėmęs nosį pirštu, pasislėpda
mas ant pirštų, žiurėjo man į 
akis.

Kadangi aš tylėjau, jis pra
dėjo išlėto: “Jūsų Malonybe, 
matomai, stebisi dėl savo gra
žaus yilkėjimo rūbo, kuris 
Jums stebėtinai gerai tinka, 
geriau negu tas, kurį^jums už
dėjo ma.no rimtas, protingasis 

Damfias,.. aš... aš... nepažinta
sis, išvytasis Pietro Belcampo 
buvau tasai, kuris Jūsų nuogą 
kūną dangstė šiuo rūbu. Broli 
Medardai! Jūsų padėtis nebu
vo nė kiek ypatinga, nes jei 
Spenzeris vietoj apsiausto vil
kėjo anglišką fraką, jus visiš
kai paprastai — savo nuosavų 
kailį, o apie frizūrą nebuvo ko 
ir manyti, nes jus patys tai 
atlikote su savo dešimtdančio- 
mis šukomis, priaugusiomis 
prie jūsų kumščių.”

* I

(Bus daugiau)

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



Ketvirtadienis, lapk. 20, ’30

Tarp Chicagos 
: Lietuvių
BEDARBIŲ ŠELPI

MO KOMITETAS
3234 South Halsted Street

Tel. Victory 1657
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto

BEDARBIŲ ŠELPIMO 
FONDAS

Buvo .............................. $81.21
Aukavo:

Bose Bakery .................. 1.00
T. Shveistys ......................  1.00

Fonde yra ................ $83.21

KOMITETAS PERSIKĖLĖ Į 
NAUJĄ CENTRĄ

3224 South Halsted Street
Telefonas: Victory 1657

Išrinktasis Bedarbiams Šelp
ti Komitetas vakar dieną jau 
perėmė ir iškėlė visus daiktus 
iš “Naujienų” į Bridgeport Fur- 
niture Co. dovanotus kamba
rius.

Prie persikėlimo nuoširdžiai 
padėjo šie drg. bedarbiai:

Pranas Samsonas 
Konstantas Tverijonas 
Juozas škutas 
Jonas Kūgis

Taip jau padėjo kėlimo dar
be Tony Bypkevičius ir P. Švel- 
nys bei A. žymontas, kurie da
vė savo automobilius daiktams 
ir drabužiams nugabenti.

Centro ofise dirbo Mr. ir Mrs. 
žymontai ir Mrs. Nora Gugis.
Ko yra ir ko skubiai reikalinga

Tuo tarpu Komitetas turi mo
teriškų ir vaikams rūbų ir ava
lynių ir reikalingieji gali gau
ti apsilankę vietoj priskirti.

Labai reikalinga vyriškų su
augusiems drabužių ir avaly
nių: trūksta ir yra didelis rei-

PETRAS PAKELTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 19 dieną. 8 valandą ry
te, 19)0 m., sulaukęs 4) metų 
amžiaus, gimęs Ukmergės apskr., 
šilų parap.. Laukagalėnų kaime. 
Amerikoj išgyveno 22 metus. Pa
liko dideliame nuliudime moterį 
Veroniką, po tėvais Janulyčią. 
sūnų Petrą, marčią Leoną, anū
kę Carol ir gimines, o Lietuvoj 
3 brolius — Jeronimą. Juozapą 
ir Joną ir seserį Marijoną. Kūnas 
pašarvotas randasi 5 624 W. 64 
St.. Clearing .

Laidotuvės įvyks subatoj lap
kričio 22 dieną. 9 vai. ryte iš 
namų į Užgimimo Panelės Šv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Pakeltis gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.'

Nuliūdę liekame. 
Moteris, Sūnūs. Marti, 
Antike ir Giminės.

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

I I UI H.........

kalavimas apsiaustų, siutų, apa
tinių, avalynių ir kepurių. Kas 
dar gali ar turi atliekamų, pra
šomi pristatyti Į Komitetą arba 
pranešti Komitetui. ,

Aukavo:

Mrs. Vincenta Svabienė, vi
sokių drabužių.

A. Stradomskas, aukavo dra
bužių.

Mrs. Ona Peleikienė, aukavo 
7 poras čeverykų ir vaikams 
drabužių.

A. Norkus, Universal Rest- 
aurant savininkas, 750 W. 31 
st. maitino 4 bedarbius, kurie 
pagelbėjo Komitetui sutvarkyti 
rūbus ir daiktus naujoj vietoj.

Bose Bakery, aukavo 7 duo
nos kepalus ir $1.00.

Antanas Jamantas, turi be
darbiams šildomą anglinį pe
čių.

Duota pagalbos
Jennie Waishnor, Wm. Bim- 

kus, W. Biskinis, Frank Sam
sonas, J. Rugis, Konst. Tve
rijonas, Joe Skutas, Mot. Gri
galiūnas — visiems išdalinta 
duonos.

Reikalingi
Mary Tverijonas, 19 m., Ona 

Macknickas, jėško darbo; Lud- 
visė, 13 m. našlaitė reikalinga 
pagalbos.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

TAMOŠIUS SAPATAV1Č1US 
(SAPIT)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 18 dieną, 2:30 valan
dą po piet. 1930 m., sulaukęs 62 
metų amžiaus, gimęs Vilniaus 
apskr., Dobiškių parap., Žvaka- 
galių kaime. Amerikoj išgyveno 
36 mettft. Paliko dideliame nu
liudime dvi dukteris — Oną ir 
Mortą, tris sūnūs — Franciškų, 
Juozapą ir Tamošių, seserį Mari
joną ir gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi 6 3 23 S. Whipple St.

Laidotuvės įvyks subatoj. lap
kričio 22 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į Užgimimo Panelės Šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Tamošiaus Sapata- 
vičiaus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Dukterys, Sunai, Sesuo 
ir Giminės.

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

JUOZAPAS DZIENIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 18 dieną,8:1 6 valandą 
vakare, 19 30 m., sulaukęs 43 
metų amžiaus, gimęs Suvalkų red., 
Vilkaviškio apskr., Paežerių vals
čiuj. Jurkšų kaime. Paliko dide
liame nuliudime moterį Magdele- 
ną. po tėvais Ražiutė, Liudvina- 
vos parapijos, Anikilų kaimo, 3 
dukteris — Onutė. Juzefina ir 
Adelia. 2 pusseseres — Ona ir 
Magdė Valteraičiutės, 2 pusbroliai 
—Vincentas ir Antanas Anskic- 
čiai. Buvo narys Literatūros 
Draugijos —- Socialistų veikėjas 
18 metų. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4 15 3 S. Rockvvell St.

Laidotuvės įvyks ' pėtnyčioj. 
lapkričio 21 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Dzienio gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Pusseseres, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Lulevičius, Tel. Victory 
1115.

Data r ■) WISSIG, 
Kapitonas . Pasauliniams kars

Specialistas iš Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiSkai 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 metų ir iigyui 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. it nuo 5-8 vak. Nedėliotais nuo 10 ryt. iki 1 ▼. 
4200 Weat 26 StM kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 6573

Bridgeportas
Bedarbiu Šelpimo Komiteto

steigimas.

Kadangi jau apie ^susirinki
mą tuo reikalų buvo rašytą, 
tad man lieka tik pridėti, ir 
kaip paprastai yra madoje ki
tus pamokinti.

Pasiklausius atsilankiusių į 
susirinkimą žmonių praneši
mų apie bedarbių padėtį, te
ko gauti įspūdžio, kad labai 
labai reikalinga skubi pagel- 
ba. Bet tie patys pranešėjai 
pasakoja ir tokių dalykų, 
kad atsiranda žmonių, ku
riems mažiausia pašalpa yra 
reikalinga, kurie tačiau labai 
moka nuduoti reikalingus ir 
išgauti.

Kaikurios moterys, kurios 
tyre padėtį vietose, rado to
kių šeimynų, kurios reikalavo 
skubios pagalbos, kurių ta
čiau ir vyras ir žmona abudu 
dirba ir turi neblogus uždar
bius; kitur rasta šeimynų, ku-

I

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

a!
TAMOŠIUS RIMKUS

•
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 19 dieną, 6 valandą ry
te, 1930 m., sulaukęs 57 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Kelmės parap., Varvalių kaime. 
Paliko dideliame nuliudime bro
lio sunai — Jonas ir Julijonas 
Rimkai ir draugai, o Lietuvoj mo
teris, duktė ir sūnūs.

Kūnas pašarvotas randasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj, 3319 So. 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks’ pčtnyčioj. 
lapkričio 21 dieną, 8 vai. ryte iš 
koplyčios į Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Tamęšiaus Rimkus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame.

Brolio Sunai ir Draugai.

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

ANTANAS SHEMAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio, 16 dieną, 6 valandą va
kare, 1930 m., sulaukęs 42 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Nemakščių parapijoj, Amerikoj 
išgyveno 25 metus. Paliko dide
liame nuliudime moterį Elzbietą, 
tris podukresr vieną posūnį ir gi
mines. Gyveno 3 249 W. 15 St. 
Kūnas pašarvotas randasi S. D. 
Lachavičiaus koplyčioje, 2314 W. 
23 PI..

Laidotuvės įvyks seredoj, lap
kričio 19 dieną, 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 patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Moteris, Podukrės, Posūnis 
ir Giminės.

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

rios į vargų nuvažiavo- dėl 
paskendimo girtuokliavime.

P. Jurgelioniene trumpoj 
kalboj paaiškino, kad jai to
kie dalykai yra gerai žinomi, 
nes ji pati yra tarnavusi ame
rikonų labdarybės įstaigose ir 
lankiusi nedirbančių ir pa
vargėlių namus apžiūrėdama, 
ir dažnai sutikdavusi šeimy
nų, kurios apgavingu budu 
bandydavo išgauti pagalbų.

Mrs. Zolpienė taip pat kal
bėjo, kad pas jų buvusi atėju
si viena poniute, rinkdama 
aukas pinigais dėl savo bur-

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
‘ Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue
Phone

Hemlock 9252

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

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas 

t

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACBAVKH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoptgiausia. 
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 ‘ k

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai- dĮgsŽSįk 
dotuvėse it kokiame rei- 
kale visuomet esti sąži- 
ningas ir nebrangus to- 
dėl, kad neturime iš- 
laidų užlaikymui sky- flFSĮgMĮyĮFF 
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. 46tb St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GĖABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

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

J. F. Eudeikis, Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Ckero 3794
- SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201 

dingicrių! nes burdingieriai, 
girdi, jai neapmoku Tendos, 
tai, girdi, poniute pati jiems 
nupirksianti anglių, o kas lik
siu tai pinigus atiduosianti 
tiems burdingieriams.

Mrs. Zolpienė sake, kad ji 
gerai tų poniutę pažįsta ir sa
ko, kad bučiau turėjusi ne lie
tuvės širdį, tai bučiau jai šluo
tų paėmus ir policijų pasau
kus. Taip jau p. Kareiva pa
sakojo, kad ir jam tekę susi
tikti žmonių, kurie suktu bu
du ateina labdarybe pasinau
doti. —Rep. P

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitiu.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas it 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
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė ui i 
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 3294

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

A. L. Davidoniš,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 Rez. Tel. Boulevard, 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 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 Avenno 
Phone Prospect 6659 

' Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

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

TėL Brnnswick 4983^
Namų telefonas Brunswick 0597

x Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Residence Phone Ravcnswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS .IR CHIRURGAS

Ofisas:
2700 Dcvon Avė., Rogcrs Park 3320

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

Nedėliotus sulig sutarties.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (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 Ant. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Ofiso Telefonas vlrginla 0030 
Bes. Tel. Ven Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

na, Namų ofisas North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:80 Iki 0:80 vakaro

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South Wsstern Avinus l .

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 

190(1 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

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 Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

■ Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniška^ 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 Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedčliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vąl. vak., Utarninkais ir 

PėtnyČionris 1 iki 4 v. v.

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisasi 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room lll*i 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Saite Street,
Room 1701 Tel. Randolph 8881 
Valąndoą huo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S’. Halsted St. tel. Victory D562 

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

Phone Fra’nklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697 
3315 South Halsted St ...  - o

J H ■ >------------------------------------------- ------ į-------- ■ --------

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai. kortuose -r- nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 
52 E. 107th St. 

kampas Michigan Avė.
Tel. Pullhian 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 BLDG.
77 West Washington Street
Cor. Wasbington and Clark S t s.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tek Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tek ^Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 8525
—o-----

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje 
1 Room 2414

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

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
% Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. RockweO SL
Tel. Republic 9723 J



4M. -i
NAUJIENOS, Chicago, III.

..   - <*     t. .. . .'Ii - —
Ketvirtadienis, lėpk. 20, ’BO —f), t'-

Dvejos Istoriškos Sukaktuves Liet. Gyvenime
; hmet sukanka 25 metai nuo Didžiojo Lietuvių Seimo Vilniuj 
ir 25 metai nuo jsisteigimo Liet. Soc.-demok. Partijos Amerikoj

įspūdžių. Po jų kalbėjo visa ei
lė kitų svečių, reikšdami 
kad, sutartinai veikiant, 
viams pasiseks tinkamai 
rodyti ateinančioje 1933 
parodoje Chicagoje.

viltį, 
lietu- 
pasi
metu

ini vandeny nemažiau kaip 70 
laipsnių karščio. Kur tokio 
karščio negalima pasiekti, bū
tinai reikia vartoti į vanden 
gera doza chlorino arba net ir 
kitokių dezinfekcijos dalykų.

“Paulina”
Abieju sukaktuvių apvaikščiojimas įvyksta lapkričio 30 dienų, Lietuvių 

Auditorijoj, Chicago, III.

Didelis nusistebė 
jimas

Lapkričio 21 d. ir 22 d. se
nuoju rusišku kalendorių arba 
gruodžio 4 ir 5 d. naujuoju da
bartiniu kalendorių Vilniuj įvy
ko visos Lietuvos ir tolimų ko
lonijų lietuvių Didysis Seimas, 
kuriame dalyvavo virš 2,000 at
stovų nuo visų klasių ir luo
mų, kurie sunkiausiomis sąly
gomis priėmė nutarimus, sufor
muluotus jau pirmiau atskirų 
Lietuvos darbo žmonių grupių 
ir pasidariusius vėliau pamatu, 
kuriuo buvo atstatyta nepri
klausoma demokratinė Lietuvos 
Respublika.

Chicagos Lietuviai tas isto- 
i iškas sukaktuves paminės ap- 
vaikščiojimu Lietuvių Audito
rijoj, kitą sekmadienį,, lapkri
čio 30 d.

Ligi to laiko “Naujienos” da
lios ištraukų iš tų laikų lietti- 
vių kovų, nutarimų ir veiki
mo Lietuvoj ir čia Amerikoj.

Čia dedamas Lietuvos Social
demokratų Partijos Manifesto 
ištraukos, išleisto šaukiant į 
revoliuciją už laisvę, dar vasa
lus metu 1905 m.

dvarinin* 
piniguo-

paduoda-

“Mums rupi apginti ir išgel
bėt* visos Lietuvos darbininkai, 
neskiriant tautos, tikėjimo ir 
lyties nuo fabrikantų, 
kų, pirklių ir abelnai 
čių skriaudimo.

“Remdamiesi viršuj
mų pamatų, mes šiandien eina
me prie to, kad butų sušauk
tas Įsteigiamasis Seimas Vil
niaus mieste, išrinktas Lietu
vos gyventojų visuotinu, tie
siu, slaptu balsavimu, neski
riant tautos, tikėjimo ir lyties...'

“Įsteigiamasis Seimas turės 
išdirbti įstatymus musų kraš
tui...”

Po to išdėstoma platforma 
darbo žmonių būviui pagerinti 
ir priemonės kovai prieš cariz
mą. Manifesto gale šaukiama: 
“Kelkitės, vargo žmonės! Atei
na laikas užmokėti svieto te- 
rionims krauju už kraują ir 
ant griuvėsių savo vergijos, pri
spaudimo ir skriaudų uždėti 
pamatai naujam, laisvam, žmo
niškam darbo žmonių gyveni
mui”.

(“Lietuva”, Rugsėjo 29 
1905 m.)

d.

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS MA

NIFESTAS

“Mums rupi išgriauti caro 
valdžia ir činauninkų sauvalė, 
panaikinti visokį vyriausybės 
prispaudimai ir neteisybės, pra
šalinti turtingųjų viešpatavimą 
musų gadynėj...

Dvidešimties Penkių 
Metų Darbo Minė

jimas
Jau prabėgo ketvirta 

amžiaus, kaip Amerikos 
tuviai Socialistai įkūrė 
organizaciją.

dalis
Lie-
savo

Kur busime nedėlioj, 
lapkričio 23 dienų?

Sulaukę šventadienio ąp^ą 
pasiliuosavę nuo kasdieninio 
sunkaus ar tai lengvesnio dar
bo, ar tai butų darbininkas 
biznierius arba profesionalas, 
visų yra noras praleisti kur 
nors linksmai ir smagiai liue
są laiką. Tai ve kaip tiktai ne
dėlioj, lapkričio 23 d. geriau
sia pamatyti “Pauliną”, kuri 
bus perstatyta Bohemian- 
Ainerican svetainėje, 1436 W. 
IKtb St., kurią stato Chicagos 
Lietuvių Choras Pirmyn po 
vadovyste p. Steponavičiaus ir 
galima iš anksto pilnai užtik
rinti, kad atsilankiusieji 
n ai bus užganėdinti, nes 
pamatys gražią “Pauliną”, 
siklausys gražių dainų, o
tam kas norės galės iki valios 
pasišokti ir su draugais ir pa
žįstamais pasikalbėti. Tai tu
rės pats sau naudą ir parems 
chorą, kuris darbuojasi dėl vi
suomenes. Choro nariai, ne
žiūrint ar šilta ar šalta, turi

važinėti ant pamokų be jokio 
atlyginimo tik dėl to, kad .vi-, 
suomenę budinus ir linksmi
nus daile, nes jeigu musų dai
lės skleidėjai negaus visuome
nės paramos, jie turės pasi
traukti ir tuomet musų lietu
viškas judėjimas visai apmirs. 
Todėl 
silikti

būtinas reikalas - neat- 
nuo kitataučių, 
Dailės Mylėtojas.

remti

Bedarbiams Komite 
tą įsteigus

ten
pa
po

Sustabdyk 
Kosulius!

Neleiskite kosuliams 18- 
eivystyti j rimti) liyą. Su
stabdykit jį su Severa’s 
Cough Balsam. Sustab
do kutenimą, nuramina 
<erklę. Pastovi kosulio 
gyduolė per 49 metus. 
Saugi, veikminga. Pas 
jūsų aptiekininką. Dvie
jų dydžių. 25c ir 50c. 8

Vartoki t Severą ’s Cold TableteSeverą’__
cougHBALsaM

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell SU 
CHICAGO, ILL.

Pirmadienio vakare, lapkri
čio 17 d., Lietuvių Auditori
joj įvyko “Naujienų” kviestas 
susirinkimas, kad sutverus 
Komitetą Bedarbiams Šelpti. 
Po diskusijų ir svarstymo, ta
po prieita prie tikslo. >. Susi
tverė Komitetas, kuriam “N.” 
atidavė savo pradėtąjį haza- 
ranską kryžių nešti. Darbas 
be galo sunkus, tą gali supra
sti tik tie žmonęs, kurie yra 
šiokiu ar tokiu bildu susidūrę 
su tos rūšies darbu, bet yra 
žmonių, kuriems rupi nevien 
savo pastogė, bet kito asmens 
vargas jam taipgi ne sveti
mas ir tokie atėjo pagelbon, 
pasižadėjo dirbti pagal savo 
išgalės ir traukti prie jo ki
tus pavienius žmones, grupes, 
draugijas ir tt.

Daug yra vertingų žmonių, 
kuriems bus teikiama pagelba 
kritingoj padėty. Iš patyrimo 
žinau, kad atsikreips ir dėl 
pasinaudojimo ir melagingo
mis ašaromis sieks savo ne
verta, girtuoklio ranka į gerų 
žmonių širdingumą. Iš anks
to perspėju tokius, nesikreipti 
ir neapsunkinti dirbančiųjų 
veidmainingu budu, nes bus 
sudaryta investigacijos komi
sija prašančiųjų padėčiai tirti, 
ir jei suras, kad meluoja, 
tiems meluotojams bus 
gražu.

Pagalba bus teikiama
sieins be pažiūrų ir tikybų 
skirtumo, tegul kad ir pats 
“Vilnies” štabas ar “Draugo” 
broliai ateina, Jei tik tikrai 
bus reikalingi Emilija D.

pa- 
ne-

vi-

Lietuvių Socialistų Sąjungai 
prisiėjo pergyventi visokių 
audrų per tą ketvirtą dalį 
amžiaus. W i:

Lietuviai Sooialistai Ameri
koje yra sulošę nemažą rolę 
Amerikos lietuvių išeivijoj. 
Dabar, nors Lietuvių Socielis-

narių savp organizacijoj, bet 
tie kurie yra aktyvus nariai, 
yra tikri, nesvyruojantys so
cialistai.

O kiek daug Amerikos lie
tuviai socialistai turi pritarė
jų? Tūkstančius ir dešimtis 
tūkstančių.

socialistų 
veltui.

Sąjunga 
toliau sa- 
Amerikos

Darbas lietuvių 
Amerikoje nenuėjo 
Lietuvių Socialistų 
Amerikoje varys ir 
vo gerą darbą tarpe 
lietuvių išeivijos.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos Chicagos Centralinė Kuo
pa rengia didžiausį apveiks- 
čiojimą, minėdama dvide
šimties penkių metų sukak
tuves. Tas jubiliejinis apvaik- 
šeiojimas įvyks Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, nedėlioj, 
lapkričio 30, 1930. Yra suren
gtas puikus koncertas ir kul
bės P. Grigaitis, “Naujienų” 
Redaktorius.

Tėinykit pranešimus “Nau
jienose” ir ruoškitės dalyvau
ti šiame dvidešimties penkių 
metų apvaikščiojime.

— Socialistas.

Gražus, ir juokingas veika
las Chicagoje pirmą sykį bus 
statomas scenoje lapkričio 23 
d., Bohemian American svet,, 
1436 W. 18th St. Pradžia 7 v, 
vak.

Teko matyti darant prakti
kas didžiulį Chicagos lietuvių 
chorą, taipgi ir pavienius ar
tistus, kaip tai Salavcičikiutę, 
S. Staniuliutę, F. Jakavičių, J. 
Sersevičių ir J. Balandą.

Kaip matyt, visi geri daini
ninkai ir lošėjai.

p-as K. .Steponavičius dirba 
prakaituodamas, nes jis pasi- 

lėmė ir režisoriaus darbą, bet 
jis matyt energijos ir ištver- 

i mes pilnhs, tai galima tikėtis, 
kad jis viską atliks kuogeriau- 
sia.

Aš tikiu, kad Chicagos lietu
vių visuomenė parems Chica
gos Lietuvių Choro darbuotę 
skaitlingai atsilankydama į 
šį parengimą. Naudą iš atsi
lankymo turėsime, nes maty
sim gražų veikalą lošiant ir 
girdėsime dainuojant daug 
gražių dainų.

Be lošimo ir dainų dar gir
dėsime grajinant Chicagos 
Lietuvių Simfonijos Orkestrą, 
susidedantį iš virš 40 muzi
kantų, kurio direktorium yra 
p. K. Steponavičius.

Taipgi sykiu savo atsilanky
mu paremsime Chicagos Lie
tuvių Chorą, nes choras dirba 
gražų naudingų visuomeninį

Pirmadienio vakare pasitaikė 
eiti pro Meldažio svetainę. Dar 
iš tolo išgirdau dainuojant cho
rą, orkėstrili pritariant.

Negalėjau suprasti, kas taip 
galėtų dainuoti, nes skambėjo, 
kaip ir Civic Opera.

Neiškentęs užėjau į Melda
žio didžiąją svetainę sužinoti, 
kas ten dedasi.

Nugi žiūriu, Steponavičia 
vienmarškinis, prie estrados at
sistojęs, sušilęs diriguoja or
kestrą ir chorą. Choras kaip 
tik išsitenka ant estrados, o 
balsų gražumas ir sutartinu- 
mas, tikrai stebėtinas.

Pasirodo, kad tai butą Chb

cagos Lietuvių Choro “Pirmyn” 
praktikos operetės “Paulina”, 
kurią ateinantį nedėldienį sta
tys Bohemian American svetai
nėje, 1436 W. 18 gat.

’Aš nesu apleidęs nė vieno 
geresnio muzikališko parengi
mo Chicagoje, bet tokios ope
retės ir taip puikiai sumokin- 
tos dar nesu matęs.

Kiek man Chicaga yra žino
ma per 20 metų, tai drąsiai 
galiu sakyti, kad tokio skait
lingo ir taip sumokinto choro 
Chicagoje nebuvo.

Kas atsilankys lapkričio 23 
dieną į minėto choro lošimą, 
tai tikrai stebėsis, kad lietu
viai Chicagoje gali sutverti to
kį didelį chorą.

Praeivis.

PRANEŠIMAI

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

CLASSIFIED ADS.
>1    — — — — I N ...III  ........................ ...

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų
Turime iSpnrduoti 50 krovinių augSdiausio* 

ruAicH neatsiimtų ifi ntoradžiaus rakandų.
Didžiauaion vertas kokios buvo pasiūlyto* is

torijoj, susidedančios iA visokios 
ručiee rakandų. I

10 ELEKTRIK1N1Ų RADIO
Bell Radlo 
3 Arnoti; _________  _____ _____ „_____
3 Arnotų Seklyčių setai $25.00 ir
Day Beds .... .........   $5.00 ir
Cedar Chests .........................  $10.00 ir
Valgomojo kambario setai__  $20.00 ir
vairus Dreseriai _____   $5.00 ir
vairus Vanities ___________  $5.00 ir
vairios Lovos ................ $3.00 ir
taurai, visokio didumo_____  $1.00 ir

Grindų Lempos.___________  $3.00
Pusryčių setai ___________ $8.00
Dinette setai  $15.00 
Gasiniai pečiai .......    $10.00
Garbadžlans degintojai ____  $10.00 ir
Hot Blast Pečiai ................  $5.00 ir
Kietų anglių Šildomieji ........ $10.00 ir
Circular Šildomieji .............. $15.00
Upright Pianai ............... $15.00
Grojjkliai Planai .. ................ $25.00

TIKRI BARGENAI
Pirkite nnksti. Pirmieji atėję gaus geriau. 

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

Weber Bros. Storage Co.
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South Stale Street

susidedantys iš Sparton, Majestic ir Jackson 
jaunio ...................... $45.00 ir augs

3 šmotų miegamojo kamb. setai $45.00 Ir ag. 
augs, 
augs, 
augs, 
augs, 
augs, 
augs, 
augs, 
augs, 
augs, 
augs, 
augs, 
augs 
augs, 
augs 
augs, 
augs, 
augs, 
augs.

ir 
ir 
ir

ir 
ir 
ir

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

Priėmimo vakarienė 
J. Varkalai

Antradienio vaĮc^e Chicagos 
Lietuvių Prekybos Butas 
(Chamber of Commerce) su
rengė Hamilton Club kambary
je priėmimo vakariene savo se
kretoriui, p. Juozui Varkalai, 
tik-ką pagrįžusiam iš Lietuvos. 
Pirmininkavo Universal banko 
prezidentas — kuris yra ir Pre
kybos Buto pirmininkas — p. 
J. J. Elias. Svečių dalyvavo apie 
trejetą dešimčių — daugiausia 
biznieriai ir profesionalai, pri
klausą Prekybos Butui, ir tre
jetas dvasiškių su pral. Krušu 
priešakyje.

Po vakarienės padarė .įdomų, 
nors ir neilgą, pranešimą apie 
savo kelionę p. Varkala. Jisai 
apvažiavo automobiliu devynias 
valstybes Europoje, ir iš jų vi
sų dabar, jo nuomone, turi ma
žiausia ekonomiškų vargų Lie
tuva. Lietuvoje nėra pramonės 
krizid, bet priešingai — kuria
si naujos įmonės, ir todėl dar
bininkams užtenka darbo. Ama
tininkų jaučiama net truku
mas. Lietuvoje ypatingai spar
čiai einą statybos darbai, bet 
savų rangovų (kontraktorių) 
lietuviai turį nedaug, ir tuos 
darbus esą paėmę svetimtau
čiai. Kalbėtojo nuomone, ame
rikiečiai lietuviai, kurie turi pi
nigo, galėtų Lietuvoje rasti pel
ningų progų savo kapitalams 
investuoti ir bizniui vesti.

Vakaro garbės svečias papa
sakojo apie Fourth of July 
šventę, kurią amerikiečiai lietu*- 
viai šią vasarą pažymėjo Kau
ne, pasivažinėdaml Nemunu ir 
dalyvaudami tam tyčia sureng
tose iškilmėse. Paskui jisai iš
dėstė, kas jo buvo padaryta 
Lietuvoje užmezgimui geresnių 
ryšių tarpe Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių. Baigdamas kal
bą, p. Varkala įteikė vakaro 
vedėjui Lietuvos užsienių rei
kalų mhiisterio laišką pasaulio 
parodos reikalu (to laiško tu
rinys jau buvo užvakar paskelb
tas “Naujienose”).

P. Varkalos kalbą papildė 
kun. A. Skrypko, kuris taip pat 
yra neseniai pagrįžęs iš Lietu
vos ir parsivežė iš tenai daug

L,, S. S, .Chicagos Centr. kuopos susi 
rinkimas įvyks šeštadieny, lapkričio 22 
d., 8 v. v., Naujienų name. Visi nariai 
prašomi būti, nes yra daug svarbių rei
kalų. — Sekretorius.

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

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

Sekr. A. Walskis.

Perkam Mortgečius ir Bonui. 
Skolinant 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 APS. Į
Educational

Choro pamokos įvyksta 
vakarą, lygiai 8 vai., Gage

Visi choro nariai-res pri-
— Valdyba.

Amer. Lietuvių

Padėkit Chicagai iš 
laikyti sveikatos 

rekordą
Dr. Kegel perspėja restora

nus, delikatesų^ mėsos krau
tuves, kepyklas, grosernes ir 
kitokias maisto; tiekimo vie
tas, apsaugoti maisto produk
tus nuo kosinčių ir čiaudinčių, 
kad butų galima išlaikyti Chi
cagos sveikatą aukštame laip
snyje.

Kvėpavimo kelių ligos ple
čiasi per žmones, turinčius į- 
vairius “šalčius” Pneumonija, 
bronchitis ir influenza yra 
“šalčių” tolimesnis išsivysty
mas.

Raginama, kad indai, lekš-

Paženklinkit Kalėdų 
Siuntinius “Via 
GRIPSHOLM”

Kiekvieną metą siunčiama “Kalėdų 
Dovanos” į Lietuvą savo namiškėms, 
giminėms bei draugams. Taip ir šįmet 
daugumas lietuvių siųs dovanas į Lietu- 

Čia norėtųsi priminti kad norin- 
Šve- 

turi

vą. - .
tieji siusti per M. S. Gripsholm. 
dų Amerikos linijos, išplaukenčių 
Neto Yorko gruodžio 6 dieną, 
ganėtinai laiko.

Parašius aiškų adresą, siuntėjas 
lonės paženklinti žodžius ‘‘Via M. S. 
Gripsholm” ir pasiusti savo vietiniam 
pašte paženklinus "Parcel Post”. Siun
tinys New Yorką turi pasiekti ne vėliau 
kaip gruodžio 4 dieną vakare, (dvi die
nas prieš išplauksiant laivui iš New 
Yorko uosto).

Siuntiniai pasiusti per Gripsholmą 
trumpu keliu Švedų Amerikos Linijos 
tiesiog į Gothenburgą, Švediją. Iš čia 
persiunčiama per Kalmar ir Klaipėdą ga
vėjui, trumpu laiku ant Kalėdų šven
čių.

P. S. Gruodžio 6, ir lapkričio 29 d. 
švedų Amerikos Linijos ekskursijos j 
Lietuvą ant Kalėdų. Norintieji siusti 
ankščiau gali naudotis laivu Drottning- 
holm, kuris išplaukia lapkričio 29, su 
lietuvių ekskursija, tokiu pat keliu kaip 
ir Gripsholm. Reikia atlikti tie patys 
formalumai, pažymint “Via Drottning- 
bolm”. Rep. VPM.

ma-

PRAKALBOS
SU PAVEIKSLAIS 

įvyks 

Ketverge, 
Lapkričio 20 dieną 
Meldažio Svetainėj, 

2244 W. 23 PI. 
Įžanga liuosa, 
Nėra Ęolektų 

Rengia T. B. S. S*
i

"Birutės” 
kas ketvergo 
Parko Salėj! 
bukit laiku.

Šiuomi šaukiamas
Daktarų Draugijos susirinkimas, kuris 
atsibus Universal State Bank Club’e — 
814 W. 33rd St., penktadieny, lapkri
čio 28 d., š. m., 8:30 vai. vakare.

šį syk pasitikima skaitlingo 
susirinkimo, nes randasi keletas 
klausimų išsprendimui.

Dras A. L. Graičunas,

MOKYKIS BARBERYSTtS
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų Sauk arba rašyk:

INTERNATIONAL. BARBER
COLLĘpE, 

672 West Madison Street

nariais 
svarbių

sekr.

Operetę "Pauliną” stato scenoje Chi
cagos Lietuvių Choras Pirmyn, nedė
lioję, lapkričio 23 d.. Bohemian-Ameri- 
can svetainėj. 1436 W. 18 St. Prasidės 
7:30 vai. vak. Operetė Paulina gra
žus ir juokingas veikalas. Choras iš 
savo pusės stengsis kuogeriausia išpil
dyt. Kviečiame publiką skaitlingai at
silankyti ir paremti chorą. Komitetas.

AUTOMOBILIŲ DRAIVERIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAXI CO. 
pasiūlo jums tikrą progą. 

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

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

Checker Taxi Co.
H01 W. Jackson Blvd.

, Monroe 3700

Mme E. Roman R.N.
Fizinė Therapija 

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

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

Tel. Central 0729

DIDELIS SUTAUPIMAS 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, savininkas
W. 33rd St., arti Normai Avė.

Tel. Victory 3486
Atdara kasdie ir vakarais.

Situation Wanted
Darbo leiko

IEŠKAU darbo už bučerį, yra patyręs 
per daug metų. G. Bush, 2853 W. 39 
PI.Tel. Virginia 1430.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

AUDĖJŲ, ekspertų austi rankomis— 
vilną ar šilką, prie peraudimo paga
dintų audeklų, dirbti namie ar šapoj. 
Kreipkitės 209 N. La Šalie St., Room 
201.

Fumished Rooms

Business Service 
Biznio Patamavimag

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieniojam Ir
Dekoruotam

3147 S. Halsted St
Victory 7261, Ros. Hemlock 1292

FURNIŠ1UOTI kambariai, 1. 2, 3 
su kičinet_u apartmentai ir atskiri kam
bariai 
kiausi vieta apsistoti atvažiavusiems iš 
kitur, gera transportacija ir graži prie 
parko

Priimam vyrus su valgiu. Pui-

vieta.
G. N. M. BRUNDZA 

Deming Plaza 2500 North
477 Deming Place

PATENTAI, Copyright! — išradi
mai visokios rųšies.

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

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevai-d 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už' toną su pristatymu vežimų lodais; 
^utmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

Boulevard 6520 Rea. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Perkrausimi rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iž miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Financial
FinansaLPaskolofl

Specialistas gydyme chronilkų ir aauja, 11- 
rų. Jei kiti negalfijo jumis ižgydyti, atkilan- 
kyklt pas maae. Mano pilnas iiegsamiaavl- 
nas‘ atidengs .jura tikrą liga ir jei ai.apd- 
.muu jus gydyti, sveikata jums sugryl. BH- 
<lt pas tikrą specialistą, kuris neklaus jutą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
oo galutino ilegsamlnavimo—kas jums yra

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

APSAUGOKIT SAVE
Prisidėkite prie Landlords Protective 

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

B. R. PIETKIEWICZ K CO. 
2608 W. 47th St.

Tel. Lafayette 1083

SKOLINAM PINIGUS
Neimant komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
MORTGAGE BANKERS 

Po valstijos priežiūra
6755 So. Western Avenue

Tel. Grovebill 1038

KAMBARIAI
Švarus kambariai su visais 

mais, geriausia transportacija; 
50c., savaitė $3.50, kichinetai 
ruimai $6.00 saivaitėj ir augščiaus.
NEW WASHINGTON IIOTEL

2318 Washington Blvd.

patogu- 
nakvyne 
1, 2, 3

RENDON 2 fornišiuoti kambariai 
dėl vienos ar dviejų ypatų. Nebrangiai. 
426 Winneconna Parkwey, prie 79tos 
ir Vincennes Avė. Tel. Radcliff 5824.

For Rent
PASIRENDUOJA 5 kambarių flatas 

už pigią rendą. Jeigu prižiūrės pečių 
6742 So. Artcsian Avė. Republic 8508.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

DELICATESSEN. $775. kampinis 
štoras, 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. 7226 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. 35 St.

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

Exchange-~Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysiu 

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

galutiMo iieygamlMvimo—kaa jum* yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS

Jfiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
)ietq, nuo 6 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo m rvto iki J po pieta

m Mm

PINIGAI

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
pataria Lietuvos bankai

skolinam nuo $50 iki $800 
Neimam komiso

Nuošimtis mokamas ant neiimokito* 
sumos

Finance Corporation
of Ulinois

Po valstijos priežiūra
3804 s. Kedzie Avė.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Real E statė For Sale 
Namai-Žemč Pardavimui

Paul M. Smith Co.
REAL ESTATE

LOANS 3 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namu*, 

lotu*, farmas, biznius visokio* rųlie*. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
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

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINI 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. 62nd Street

EIK! ŽIŪRĖKI PIRK!
Gražiame Roselande 4 fl. po 5 kamb. 

ant 2 lotų, šviesus, vėliausi įtaisymai. 
Kaina tik $9.800. Cash $2500. Pa- 
siskubinkit.

S. L. FABIAN K CO. 
809 W. 35th SM 

Tel. Boulevard 0611


