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Maskva Nugina Pranešimus 
Apie Sukilimus Armijoje

Girdus apie diktatoriaus Stalino nužudymą 
Tass vadina “nieko nepamatuotais im
perialistų prasimanymais” — Girdai ta
čiau nesiliauja sklidę

BERLYNAS, lapkr. 23. — 
Telegraphen Union telegrama 
iš Kauno sako,* kad sovietų 
OGPU [politinė policija] suė
mė Charkove devyniasdešimt 
vieną asmenį. Visi jie esą kal
tinami dėl konspiracijos prieš 
sovietų valdžią. Tarp suimtų 
esą augštų sovietų Ukrainos 
vyriausybės narių.

Maskva nugina klai
kius neramumų girdus

MASKVA, lapkr. 22. — Pa
sklidusius užsieniuose girdus 
apie maištus Raudonojoj armi
joj ir nužudymą sovietų dikta
toriaus Stalino sovietų užsienių 
reikalų komisariato valdininkai 
vadina “imperialistų propagan
da prieš sovietus.” Jie sako, 
kad ne tik jokio pasikėsinimo 
prieš Stalino gyvybę nebuvę, 
bet nebuvę nė jokių maištų nei 
sukilimų.

Telegrafo susisiekimas 
su Varšuva nutrukęs
VARŠUVA, lapkr. 22. — Vi- 

sos pastangos susiąiekti tele
grafu su sovietų Rusija per 
pastaras dvidešimt 'keturias va
landas buvo bergždžios. Sovie
tų pasiuntinybė Varšuvoje ne
galėjo paaiškinti tokios stai
gios cenzūros priežasties.

Susisiekimas su Berly
nu taip pat nutrukęs 
BERLYNAS, lapkr. 22. — 

Vokiečių vyriausybė šį rytą 
gavo iš savo atstovybes Mask
voj bevielį pranešimą vien su 
rutinos informacijomis. Prane
šime nieko neminima apie ne
ramumus Rusijoje. Užsienių 
reikalų departamehtas bandė 
telefonu susisiekti su savo am
basada, bet negalėjo. Iš Rusi
jos gaunami vien bevieliai pra
nešimai.

Klaikus girdai nesiliau
ja sklidę užsieniuose 
LONDONAS, lapkr. 22. — 

Pranešimai apie rimtus nera
mumus sovietų Rusijoje nesi
liauja, nežiūrint atkartotinų 
oficialios sovietų agentūros nu
neigimų.

Svarbiausias tų pranešimų 
yra Reuterio telegrama iš Ry
gos, pranešanti, kad sovietų 
diktatorius Stalinas tapęs va
kar nužudytas.

Tass, oficiali sovietų žinių 
agentūra, sako, kad visi girdai 
apie Stalino nužudymą esą tik 
“pikti ir niekuo nepamatuoti

įORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesiuotumas; gali 
būt lietaus ir šalčiau po pietų; 
vidutiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra buvo vi
dutiniškai 43° F.

Šiandie saulė teka 6:50, lei
džiasi 4:23. Mėnuo leidžiasi 
7:33 vakaro.

prasimanymai.” Ji taip pat nu
gina pranešimus apie raudon
armiečių maištą ir apie masi
nius žymių komunistų vadų 
areštus, pareikšdama, kad tais 
prasimanymais sovietų priešai 
norį nukreipti visuomenes do
mesį nuo ateinančio “Ramzino 
ir kitų konspiratorių” teis'mo.

Negalėjimas susisiekti su 
Maskva telefonu

Associated Press biuras 'Ber
lyne vakar bandė telefonu su
sisiekti su savo biuru Maskvo
je, bet telefonų kompanijos 
stoties buvo painformuotas, 
kad “Maskvos linijoje yra kaž
kas negera: susisiekimas su
trukdytas.” Tik apie 1 vai. nak
ties Maskvos biuro galva pra
nešė telefonu, kad jis nieko ne
žinąs apie Stalino nužudymą. 
Telefono sujungimas buvo la
bai nevykęs ir tolesnis pasikal
bėjimas’ nebuvo galimas. .

Apie vidunaktį vietos Reute
rio žinių agentūros valdininkai 
pasakė, kad jie labai esą nuste
bę dėl tokio ilgo tylėjimo iš 
Maskvos. Tik vėliau buvo gau
tas visai nesvarbus Tass žinių 
agentūros pranešimas, nieko 
bendro neturįs su pasklidusiais 
girdais’ apie neramumus sovie- 
tijoje.
Maištų dar Įvykę Leningrade 

ir Kronštadte *
I

Daily Express gauta iš Ber
lyno telegrama paduoda dau
giau žinių apie neramumus Ru
sijoje. Tie nauji pranešimai, 
kurie, sako, prasprudę pro so
vietų cenzūrą, patvirtina pir
mesnes žinias apie dviejų Rau
donosios armijos batalijonų 
maištą Izmailove, netoli nuo 
Maskvos, ir priduria, kad Įvy
kę dar kiti du maištai, vienas 
jų Leningrade, antras — Kron- 
štadto laivyne.
“Skerdikui” pavesta “išvalyt” 

Raudonąją^ armiją

Be to dar pranešama, kad 
Peters, “paskilbęs OGPU [so
vietų slaptosios policijos] sker
dikas”, tapęs įgaliotas paimti 
Į Maskvą dvi artilerijos bata- 
rejas ir “išvalyti Raudonąją 
armiją.”

Pranešimas sako dar, kad 
Maskvos apskrities karo ko
mendantas Kork ir Leningrado 
apskrities karo komendantas 
Tuchačevsky pašalinami iš vie
tų.

Litvinovas “pasipikti
nęs”, meta konfe

renciją ~

GENEVA, lapkr. 23. — Pra
neša, kad Maksimas Litvino- 
vas, sovietų delegatas nusigin
klavimo paruošiamoje konfe
rencijoje, pirmadienj pasi
trauksiąs iš konferencijos. Jis 
esąs “pasipiktinęs didžiulių 
valstybių veidmainiškumu ir 
mažesniųjų valstybių lukuria- 
vimū’.’

Sovietų delegacijai vado
vauti pasiliks Anatoly Luna- 
čarskis.

z> ' ,
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[Atlantic and Pacific Puotoj

po baisios audros. — Tornado sunaikintas lapkričio 19 dieną nedidelis Bethany miestelis, 
daugiau kaip dvidešimt asmenų buvo užmušta ir apie šimtas kitų sužalota.

Tai visa, kas liko iš miestelio
Oklahomoj, kur

Komunistukas reika
lauja mirties baus

mės savo tėvui
Klasių kovoje nesą skirtumų 

tarp svetimų ir giminių, sa
ko jaunas komunistų fanati
kas.

MASKVA, lapkr. 23. — Tarp 
daugybes sovietų spaudoje skel
biamų rezoliucijų, kuriomis 
reikalaujama, kad suimti “kon- 
špiratoriai” butų sušaudyti, 
yra dagi tokių, kur vaikai rei
kalauja mirties bausmės sevo 
tėvams.

Vienas komsomolas (komu
nistų jaunimo sąjungos narys), 
paąyzdžiui, reikalauja mirties 
bausmės savo 52 metų amžiaus 
tėvui, Ksenofontui Sitninui, 
buvusiam sovietų Tekstilės Sin
dikato inžinieriui.

Tas komsomolas rašo, kad, 
girdi, “klasių kovoje nėra skir
tumo tarp svetimų ir giminių. 
Mano tėvas, kurs yra niekas 
daugiau, kaip klasinis musų so
cialistines valstybės priešas, su
sidėjo su tais, kurie kursto 
naujus karus.”

Byla, kurioj Sitninas ir kiti 
rusų ekspertai ir profesoriai 
bus teisiami dėl “konspiracijos” 
su svetimomis valstybėmis 
prieš sovietų valdžią, prasidės 
antradienį (rytoj).

Per audrą vakaruos 
15 žmonių žuvo

DENVER, Colo., lapr. 23. — 
Per pastaras kelias dienas va
karų valstijose — Coloradoj, 
New Mexikoj, Californijbj ir 
kitose — siautė didelės vėjo 
ir sniego audros, per kurias, 
)<iek yra žinoma, penkiolika 
asmenų žuvo ir bent septynių 
pasigendama. Audros padarė 
taip pat daug materialinės ža
los.

Jungtinės Valstybės tu
ri 124,926,069 gy- 

ventojuš
WASHINGTONAS, lapkr’. 

23. — Cenzo biuras pranešė, 
kad galutiniais skaitmenimis 
Jungtinėse Valstybėse ir jų 
valdomuose kraštuose yra 
bendrai 124,926,069 gyventojai. 
To skaičiaus pačiose Jungt. 
Valstybėse yra 122,775,046, o 
valdomuose kraštuose — 5,- 
151,023 gyventojai.

J. V. sutinka paliaut 
‘nežinomo kareivio’ 

vainikavimus
WASHINGTONAS, lapkr. 

23. — Washingtono vyriausy
bė priėmė Britų vyriausybės 
pasiūlymą, kad paprotys dėti 
vainikus ant “nežinomo karei
vio” kapo butų paliautas, tik 
su sąlyga, jei ir dauguma kitų 
santarvininkų kraštų tą papro
tį panaikins.

Britų darbiečių vyriausybė, 
panaikinus tas ceremonijas 
namie, pasiūlė ir kitoms vals
tybėms tą patį padaryti, ka
dangi, jos nuomone, vainikų 
ant “nežinomo kareivio” kapo 
dėjimo apeigos tik gaivina 
baisaus karo atminimus ir pa
laiko senus tarptautinius pyk
čius.

Baisus žemės drebė
jimas Albanijoj

Daug žmonių užmušta; dau
giau kaip 900 namų sugriauta.

TIRANA, Albanija, lapkr. 
23. — Valoną ir visą apygar
dą praeitą penktadienį supur
tė smarkus žemės drebėjimas, 
per kurį daugiau kaip devyni 
šimtai namų sugriuvo ir apie 
penkiasdešimt žmonių buvo 
užmušti.

Be Valonus, skaudžiai nu
kentėjo dar miestai Telgac, 
Messaplik. Palase, TerkoeĮ, 
Derini ir kiti.

4 medžiotojai prigėrė 
valtelei apvirtus

DULUTH, Minn., lapkr. 23. 
— Crane ežere, jų indėniškai 
valtelei apvirtus, prigėrė ketu
ri medžiotojai, visi jauni vy
rai.

Rastas negyvas priv. 
adv. Cemnolonskis
KAUNAS. — Lapkr. 3 d. 

Katedros šventoriuj policinin
kas pamatė gulintį žmogų. Pri
ėjus arčiau pasirodė, kad tai 
lavonas.

Pradėjus tikrinti asmenybę 
paaiškėjo, kad tai yra priva
tus advokatas Kajetonas Cem- 
nolonskip gyv. Kalnų g-vėj 9-29 
Nr.

Tačiau nėra pagrindo many
ti, kad čia yra žmogžudystė. 
Greičiausiai velionis yra miręs 
širdies priepuoliu. Matyti, kad 
buvęs labai maldingas ir daž
nai bažnyčią lankydavęs.

“Mirties spindulys” 
bus baisus kito ka

ro ginklas
lap-
Bri-

' LIVERPULIS, Anglija, 
kričio 23 ■— Kalbėdamas 
tų Chemikų Draugijos susirin
kime, Henry Rhodes, vieno 
chemijos žurnalo redaktorius, 
pasakė, kad kitas pasaulinis 
karas busiąs chemikų ir fizi
kų karas, kur baisiausia karia
vimo priemonė busiąs “mir
ties spindulys.”

Pasak Rhodes, dabar esą da
romi tyrinėjimai su neregi
mais spinduliais, taip galin
gais, kadz jie galį išnaikinti vi
sus gyventojus. Britanija tu
rinti būt prisirengus chemiš
kai, nes jei įvyksiąs karas, tai 
jo pabaigą nulemsiančios da- 
žylų pramonės, kurios butų 
galima niomentališkai pavers
ti mariųjų gazų gaminimo 
fabrikais.

Komunistij ir fašistų 
kautynės Vokietijoje

BERLYNAS, lapkr. 23. — 
Diuseldorfe, Reino krašte, ir 
Hinderburge, Silezijoj, vakar 
įvyko riaušių tarp fašistų ir 
komunistų. Abiejuose mies
tuos buvo po vieną asmenį už
muštą ir po kelis kitus sužalo
ta.

fašistų banda įsi- 
kur 

link- 
Trys

Berlyne 
veržė į vieną šokių salę, 
darbininkų kliubo nariai 
sminosi, ir ėmė šaudyti. •• 
asmenys buvo sužaloti.

Naujas Peruvijos kabi
netas prisaikintas

LIMA, Pcruvija, lapkr. 23.— 
Provizorinis Peruvijos prezį- 
dentas Cerro vakar prisaikino 
naują ministeriu kabinetą, su
darytą vietoj užvakar rezigna
vusiojo. Užsienių reikalų mi
nisteriu pasilieka pulk. Erne
sto Montagne.

Asmeniški atlyginimai

KAUNAS. — “Volksblat” 205 
nr. rašo, kad mm. kabineto nu
tarimu, už pavyzdingą pareigų 
ėjimą ir asmeniškus gabumus 
kai kuriems valdininkams mo
kamas asmeniškas atlyginimas. 
Pernai tokių asmeniškų atlygi
nimų išmokėta 250,000 lt., šie
met tam reikalui paskirti nu
matoma 1 mil. lt.

Indijos kunigaikš
čiai paskelbia kon
federacijos sąlygas
LONDONAS, lapkr. 23.

Indijos kunigaikščiai, dalyvau
ją round table konferencijoje 
Londone, pareiškė, kad federa- 
linių santykių komisijai jie ne
pasiūlysią nė kokio detalaus 
plano, bet atsisakysią dėtis fe- 
deracijon su Britų Indija, jei 
nebusią priimti šie jų reikala
vimai :

1. Kad karūna pasiliktų.
2. Kad aimija ir užsienių rei

kalai butų “viršiausių valdžių” 
rankose.

3. Kad Įvairios Indų valsybės 
turėtų lygią atstovybę su Bri
tų Indiją.

4. Kad jų teisės butų aiškiai 
nustatytos prieš federacijos su
darymą,

5. Kad butų įsteigtas’ federa
linis teismas, kuris spręstų vi
sus juridinius ginčus.

Be to, Indų kunigaikščiai 
ketina netoleruoti nė kokių fe
deralinės valdžios maišymųsi i 
ginčus, kurie galėtų kilti tarp 
jų ir jųjų valdinių. Ta inter
vencijos teise pasiliktų pačios 
“viršiausios’ valdžios” rankose.

Garsus ispanų lakūnas 
kalėjime paskelbė ba

do streiką

MADRIDAS, lapk. 23. — Ko- 
mandorius Ramon Franco, is
panų transatlantinis skridikas, 
kuris už politinę darbuotę tapo 
nuteistas astuoniems mėne
siams kalėjimo, paskelbė bado 
streiką.

Kalėdos
Jau netoli. 

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

legramą per NAUJIENAS.
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
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Nusiginklavimo ko
misija už karo me

džiagų skelbimą
GENEVA, Šveicarija, lapkr. 

23. — Nusiginklavimo paruo
šiamoji komisija vakar priė
mė Olandų pasiūlymą, kurį 
rėme taip pat Jungtinės Vals
tybės ir Kanada, ’kad viešai 
butų skelbiami karo materijo- 
lai ir prisiruošimai karui.

Manoma, kad per ateinan
čias dvi savaites komisijai 
baigs savo darbus. Del sau
sumos ir juros ginklo jėgų ir* 
materijolų apribojimo metodų 
jau susitarta. Lieka dar susi
tarti oro jėgų ir cheminių ka
riavimo priemonių suregulia* 
viino klausimais.

Jugoslavija apdeda mo
kesniais nevedėlius •

BELGRADAS, Jugoslavija^ 
lapkr. 23. — Jugoslavija, emuš 
pavyzdį iš Italijos, Vokietijos 
19 kai kurių kitų kraštų, visus 
nevedusius asmenis, vyrus ir 
moteris, apdeda tam tikrais 
mokesniais, tuo norėdama pa
skatinti nevedėlius vesti. Iš 
antros pusės, šeimos su devy
niais vaikais ar daugiau, atpa- 
laidojamas nuo visų mokes
nių.

Geležinkeliečių vadas 
Doak gal bus darbo 

ministeris
WASHINGTONAS, lapkr. 

23.^— Girdėt, kad prezidentas 
Hooveris manąs Darijo sekre
torium (ministeriu) paskirti 
Williamą N. Doak’ą, virginie- 
tį, geležinkeliečių unijos orga
no Railroad Trainman redak
torių, vietoj dabartinio Davi- 
so, kuris pastarais rinkimais 
tapo išrinktas Jungt. Valsty
bių senatorium, v

“Ryto” redaktorius sto
ja kariuomenėn

KAUNAS. — Atsakingasis 
“Ryto” redaktorius Leonas Jo- 
kubauskas lapkr. pradžioj iš
eina kariuomenėn. “Ryto” ben
dradarbiai savo buvusiam atsa- 
komingajam redaktoriui pakėlė 
išleistuvių balių. Dabar atsakin
guoju “Ryto” redaktorium pa- 
slrašinėsiąs K. Berulis.

200 studentų į kariuo
menę

KAUNAS. — Nuo lapkr. 3 
d. iš Lietuvos universiteto iš
eina kariuomenėn apie 200 stu
dentų. Studentai, daugiausia, 
stosią karo mokyklon aspiran
tais.
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[korespondencijos
niekas nepersekiojo, kadangi 
Amerikoje yra demokratiška 
valdžia.

Mes*, SLA. 11 kuopos nariai, 
griežtai protestuojame prieš

Baltimore, Md. '
The Maryland C t imk konipani-; 

jai nesiseka

Prieš kiek laiko buvo deda
mos pastangos suorganizuoti 
Maryland Cloak kompanijos J 
darbininkus. Kompanija apie 
uniją nenorėjo nei girdėti. 
Streikas tęsėsi keletą savaičių, 
ir prie jokio susitarimo nebuvo 
prieita. Kompanija manė, jog 
išlaikiusi “open shop” ji dabar 
galės gerą biznį daryti. Bet 
suklydo.

Biznis ėmė smukti, o ne ge
rėti. Kompanija nebeįstengė 
apmokėti savo bilų ir tapo pa
traukta į teismą. Kiek žino
ma, darbai toj kompanijoj ne- I 
paprastai sumažėjo. Pirma d i r-1 
ba apie 200 darbininkų, iš k u-: 
rių tik apie 25 nuošimčiai bu- i 
vo baltaodžiai-, o likusieji neg
rai. Daugiausiai negrus kom
panija Samdė todėl, kad jiems 
mažiau tereikėjo mokėti. Da
bartiniu laiku tedirba tik apie 
vienas trečdalis to darbininkų 
skaičiaus.—G.

Rhineiander, Wis.
Radio koncertai

—i——— i

“Naujienose” aš nuolat skai
tau apie lietuvių radio koncer
tus, kuriuos rengia p. Budrike 
krautuvė. Skelbiama, kad tie 
koncertai įvyksta nedėldieniais'

ale ir visiems musų daininin
kams. Kodėl jie, vos spėję pra
mokti vieną kitą italijonišką 
dainą, tuoj tas dainas ir dai
nuoja? Nei jie patys, nei pub
lika tų dainų nesupranta. Man 
rodosi, kad musų dainininkai 
privalėtų daugiausiai lietuviš
kas dainas dainuoti. Mes juk 
turime ir neblogų dainų. O ka
da lietuviai pradeda kreive- 
zuoti italijoniškas dainas, tai 
nei šis, ne! tas. Ir laoai nežy
mus italų dainininkas jas ne
palyginamai geriau padainuo
ja, negu lietuviai. Ir tai aišku 
kodėl: jis supranta ne tik dai
nos žodžius, bet ir jos dvasią.

Tame koncerte dainavo ir p- 
lė Kitkauskaitė. Ji dainavo ne
prastai ; turi visai neblogą bal
są. Bet vietomis ir pas ją bu
vo didelių trukumų^ Buvo skel
biama, kad ji turi kontralto 
balsą, o tikrumoj dainavo mez
zo-soprano. Aukštosios gaidos 
pas ją dar gana “žalios”. Ga
na dažnai ir nutrūksta. Tai 
daro nemalonų įspūdį, kadangi 
pasireiškia savotiškas girgždė
jimas. .Ii geriausiai sudaina
vo “Saldusai Angele” ir pras
čiausiai ištrauką iš “Carmen” 
operos.

Publikos, kaip jau minėjau, 
buvo nedaug. Ir ta pati ru- 
gojo, kad dainininkai labai ma
žai lietuviškų dainų tedainavo.

—Muzikas.

nuo 1 iki 2 valandos po
Per tris nedėldienius 

bandėme pagauti savo 
imtuvu tuos koncertus.

pietų.j 
mes' 

radio! 
Turiu!

Waterbury, Conn.
Užuojauta Dr. J. Šliupui

pasakyti, kad radio yra stiprus*. Į 
lačiau nei kartą nepasisekė!
koncerto girdėti. Kai prieš kiek 
laiko kalbėjo p. Balutis, tai jo 
kalba buvo kuopuikiausiai per 
radio perduodama. Neseniai 
girdėjau net iš Londono per1, 
radio siunčiamas dainas ir kal
bas.

Matomai, ta stotis, kur yra
rengiami p. Budrike koncertui 
nėra pakankamai stipri, kad 
negalima girdėti kituose mies-1 
tuose koncertų. Gaila, nes 
mums, toliau gyvenantiems,! 
butų tikrai malonu girdėti lie
tuviškas dainas dainuojant.

—M. A. Sharka.

Lapkričio 6 d. SLA. 11 kuo
pa laikė savo mėnesinį susirin
kimą, kuriame tapo iškeltas ir 
Dr. Jono Šliupo nubaudimo 
klausimas. Kaip žinia, už iš
leidimą knygutės “Tikrieji ir 
netikrieji šventieji” Lietuvos 
valdžia musų seną aušrininką 
Dr. Joąn Šliupą nubaudė kalė
jimu.

“Tikrieji ir netikrieji šven
tieji” pasirodė Amerikoj bent 
keliose laidose. Už tai jo čia

tokį Lietuvos valdžios pasielgi
mą ir kartu šiltučiame Dr. Jo
nui Šliupui giliausios užuojau
tos ir linkime jam dar ilgai 
darbuotis apšvietos srity.

Komisija:
P. Motiečius 
A. Narnis 
T. .J. Katąs.

Grand Rapids, Mieli.
Mirė A. Dieiininkas

/

Jau pirmiau “Naujienose” 
buvo rašyta, kad sunkiai susir
go A. Dieiininkas. Po kelių mė
nesiu sunkios ligos jis dabar 
pasimirė. Lapkričio 15 d. tapo 
palaidotas su bažnytinėmis aj- 
eigomis.

Pereitą šeštadienį, lapkričio 
15 d., netikėtai man teko užei
ti pas draugus Paukščius. Tai 
labai malonus žmonės ir seni 
“Naujienų“ skaitytojai. Mud
viem besišnekučiuojant drg, 
Paukštis atsinaujino “Naujie
nas”. Jis papasakojo daug įdo
mių dalykų. Iš jo sužinojau, 
kad jo sūnūs Kazys neužilgo 
baigia daktaro mokslą. Tėvhi 
tikrai užsitarnauja pagarbos, 
kad jie stengėsi savo sunui su
teikti aukštąjį mokslą. Taigi 
lietuviai susilauks naujo profe
sionalo.

Turiu pasakyti, kad Kazys 
Paukštis labai gražiai lietuviš
kai kalba. Jis yra SLA. 60 
kuopos narys. Atidaryti ofisą 
Paukštis kol kas dar nemano. 
Jis yra pasiryžęs porą metų 
praleisti ligoninėj, kad įgavus 
daugiau patyrimo.

Linkiu jaunam daktarui ge
ro pasisekimo.—S. Naudžius.

Toronto, Ont.
Draugijos.

Toronto miete yra Švento 
Jono draugija, Sūnų ir Dukte
rų pašaipi n ė draugija/ALDLD., 
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Jaunųjų Sąjunga. Visos tos

draugijos turi savo ideologiją, 
visai skairtingą nuo viena ki
tos. Draugijos neturi tarp sa
vęs kontrakto, ir kas blogiau
sia tai dar boikotuoja viena ki
ta. *•

Pavyzdžiui, lapkričio 15 d. 
buvo šokių vakarai net trijose 
vietose. Toronto mieste lietu
vių yra gal apie' du tūkstančiu, 
o dalyvaujančių šokių vakaruo
se yra maža dalis ir jiems dar 
pasidalinus į tris šokių vaka
rus susirenka labai mažas skai
čius ir gal neduoda tiek pelną, 
kiek salės nuoma kainuoja.

Siūlyti visoms skirtingų ideo
logijų draugijoms susijungti į 
vieną yra absurdas, bet visos

draugijos gali veikti draugiška
me kontakte, visai nekenkiant 
viena kitai.

Draugijos kiekviena iš eilėš 
turėtų ruošti tiktai vieną šo
kių vakarą. visame Toronto 
mieste, bet ne tris vienu vaka
ru. Patogiausia vieta, —.tai 
Švento Jono parapijos svetai
nė, nes jį yra vienintelė lietu
vių svetainė Toronto mieste. 
Ten pigesnė nuoma, ir kas 
svarbiausia, - tai visa pigesnė 
apyvarta pasiliks lietuvių tar
pe. Katalikų mokslas’ nėra in
fekcinė liga ir skirtingos ideo
logijos draugijos, nariai atsilan
kę lietuvių parapijos svetainėn 
neapkrės svetima ideologija, o

be to, ir dabar visos draugijos 
ruošia šokiu vakarus svetim
taučių parapijinėse salėse ir 
kas neleistina, tai lietuvių pi
nigais svetimtaučiai pasinaudo
ja.

Kanados lietuvių jaunimo 
jaunųjų Sąjunga, pirmoji iškė
lė klausimą visoms draugijoms 
veikti kontakte ruošiant vaka
rėlius, t. y. visos draugijos

kiekviena iš eilės turi ruošti 
tiktai vieną vakarą visame To
ronto mieste. Ar kitos draugi
jos tutiks su tokiu K. L. J. J. 
S-gos gražiu pasiulymu, tai 
paeis nuo jų- kulturingumo.

. —G. J. Yurk.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

So. Boston, Mass.
P-lės Kiitkauskaitės ir Juškus 

koncertas

Spalių 16 d. Municipal sve
tainėj įvyko koncertas. Koncer
tas turėjo prasidėti 7 vai.
(taip buvo garsinama), bet ti
krumoj prasidėjo tik 8 vai. 
vakaro. Mat, dainininkai ir
rengėjai vis laukė, kad dau
giau publikos susirinktų. Bet 
ir aštuntai valandai atėjus pub
likos nelabai daug tesusirinko.

Dabar porą žodžių apie dai
nininkus. P-nas Juška dau- 
ginusiai dainavo itali joniškas 
arijas iš operų ir tik dvi ar 
tris lietuvių liaudies dainas. Ir 
reikia pasakyti, kad lietuviš
kas dainas jam nelabai tevyko j 
dainuoti. Gal blogiausiai jis 
sudainavo “Visur tyla”, Gruo
džio kompoziciją, ir Sasnausko j 
“Karvelėli”. Jis dainavo kaip j 
tai be jausmo ir tinkamos i n-jI 
terpretacijos. Lietuvių dvasia: 
jam, matomai yra svetima.

Žmogus kuris nevažiuotų pusę 
mylios su sugedusiu automobi
liu, tankiai dirba protu visą 
dieną plėšiant galvą. .

Toki bausmė nėra sveika me
keno nervams! Ji neišmintinga 
ir bereikalinga. Tabletas ar du 
Bayer Aspirin atleis galvos 
skausmą kievieną syki. Dėlto 
atmink ši priimtą antidotą nuo 
skausmo,’ir išvengk daug be
reikalingo kentėjimo. Skaityk 
patikrintus nurodinius ir rasi
daug naudingų tikslų tabletam. 
Nuo galvos skausmo; sustabdyt 
šaltį. Palengvint skaudžią ger
klę ir sumažini infekciją. Pa
lengvinimui nuo neuralgijos, ne- 
uritis, ir reumatizmo skausmų.

klausimą daug metų atgal. Jie 
Nekenks m i n g i. Kaip kas 
dar abejoja ar jie tikrai atlei
džia skausmą. Tas išrišta! Nes 
milionai vvrų ir moterų persi
tikrino kad atleidžia! Prašalin-

Išvengiamas 
Skausmas!

Mano supratimu, jis nėra jau 
labai geras ir operos daininin-. 
kas. Interpretuoja dainas jisi 
visai nekaip. Čia jau norėčiau 
padaryti pastabą ne tik Juškai, į

žmonės abejodavo ar Bayer 
Aspirin tabletai nėra kenks
mingi. Daktarai atsakė tą

ti priežastį bile skausmo jus 
turite kreiptis pas daktarą; bet 
jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.

BAYER 1S P III IX
Aspirin yra trado žymė Bayer Fabriko MoncaeeUcaėidestier ot Sallcyltcacid

PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis reikalavimas siuvimo operatorkiįt 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 į savaitę. 
Lengvas, malonus dar
bas. Mes galime pri
rengti operatorkos vie
tai- į ttumpą laiką. 
Dienomis ar vakarais. 
Maža kaina.

MASTER, SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St., lOtb floor

$114-18 Rooaerelt R<L 
arti St. Iiouii Ava. 

CHIUAGO, 1LL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Itt. Kadai* 8302

-------------- <-------- -— .......................—

Trijų dienų kosulys
yra pavojaus ženklu

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bSdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas niedika- 
li.škas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu 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 irritacijų ir užaugintą. 
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
TURĖKIT PINIGŲ SEKAMOMS 

KALĖDOMS
prisidėdami prie musų KALĖDINIO TAUPIMO 

KLIUBO dabar.

25c
į savaitę padarys jus nariu.

Kili kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK 
'3154 W. 63rd Street
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Lietuvių Auditorijoj
3133 SOUTH HALSTED STREET

/ NEDĖLIOJĘ,

Lapkričio-Nov. 30,1930
Pradžia 7 Valandą Vakare.

Tai bus didžiausias, iškilmingiausias ir 
puikiausias šio sezono koncertas

KONCERTE DALYVAUJA ŠIOS ARTISTINĖS JĖGOS:

Chicayos Lietuvių Pirmyn ('Jioras, 65 dainininkui 
(Jiieayos Liet. Simfonijos Orkestras, 10 muzikantų 
CJiicagos Lietuvių Vyrų G h oras i 30 ‘dainininkų

Chicagos Lietuvių Vvrų Kvartetas:
/< Jakavieias, J. Balanda, T). Kežas ir A. Ažukas

Merginų Trio: O. Berkiulė, O. Skeueriulė ir
V. Slradomskailė, I

Duetas: O. Berkiulė ir O. Skeveriutė.

P-lė Valerija Čepu kini ė, smuikininke
A. SulaiHdėikiulė-Steponamėienė, solistė.

K. STEPONAVIČIUS, Muzikos Direktorius

Po Koncerto Linksmus Šokiai Griežiant Šauniai 
Orkestrai.

Širdingai kviečiame visus Chicagos ir apielinkių mies
telių lietuvius ir lietuvaites dalyvauti šame jubiliejinia
me koncerte.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOS CENTRALINė KUOPA.

LIETUVIŲ VALANDA
Iš stoties WHFC. 14 20 kyl. kas Ketvergas nuo 7 iki 8 vai. vakare

Pas Budriką

DYKAI!
SU KI&KVIENU RADIO. PIANU. PLAUNAMA MAŠINA, 

PEČIUMI ARBA PARLOR SETU

DIDELIS PADĖKAVONĖS DIENOS 
IŠPARDAVIMAS

$5 0.00 nuolaidos už Jūsų seną viktrol.), pianą, arba senį parlor 
setą, perkant sekančius radio:

Atvvatcr Kent gražiame kabinete modelis 60, kaina $145.00, nuolai
da $50.00. lieka' $95.00.

Brunswick modelis 20, .9 tūbų screen grid, kaina $159.00, nuolai
da $50.00, lieka $109.00.

RCA Radiola modelis 66, kaina $149.00, nuolaida $50.00, lie
ka $99.00.

Victor modelis 32, 10 tūbų, kaina $155.00, nuolaida $50.00 lie
ka $105.00.

Bosch modelis 29 B. 8 tūbų, super dynamic, kaina $135.00, nuolai
da $50.00, lieka $85.00.

9 tąbų radio su phonografu kombinacija, kaina $195.00, nuolaida 
$50.00, lieka $145.00.

Prie kožno radio dykai kalakutas ar radio benčius-suolelis.
Viskas parddodanta lengvais išmokėjimais. Jus galite pašaukti tele

fonu Boulevard 4705, o radio Jums bus pristatytas į namus dėl išbandymo

Jes-F-Budr’ '
3417-21 South Halsted Street

l
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F'irmadicnis

Raudonos Kibirkštys
Komunistai S. L. A. “griekus” 

greit pamato, o savo APLA. 
griekus nepastebi.

“Neperseniai “Tėvynėj” bu‘ 
vo pažymėta, kad SLA. Pildo
moji Taryba praeitam savo su
sirinkime svarstė ir SLA. kuo
pos nario P. Peckevičiaus rei
kalą. Mat, prieš tą narį buvo 
paduotas' skundas, kad jis, jsto-

i SLA., buvo ne 49, ale 
tų amžiaus. Kitaip sa- 
jis save 3 metais pasi-

jaunino. SLA. Pildomoji Ta
ryba tų viską suradus prašali-

nu

vadinamus 
sukruti j a 

vabaliukai

bosais bus bolševikfašistai, 
ARLA. centro komisarai.
SLA. nariai, imkim pavyzdį iš 

skruzdėlių

He abejonės, mes' lietuviai 
darbininkui dar x Lietuvoj būda
mi matėm giriose labai dide
lius kupstus, taip 
skruzdėlynus. Juos 
labai mažiukai
skruzdės. Aplink skruzdėlyną 
paprastai yra pridirbama labai 
daug įvairių takiukų-keliukų, ir 
keliukais skruzdėlyno gyvento
jai šian ir ten bėginėja ir dėl

no jį iš SLA., pasielgdama žiemos sau maistą neša namo, 
pagal konstitucijos patvarky- o kartu ir tų patį namą taiso, 
mų. didina. Jeigu ateina kokis' nors

priešas ir bando tą kupstą- 
skruzdėlyną sugriauti arba vi
sai sunaikinti, tai tada skruz
dėlyno gyventojai, visi kaip vie
nas, puola namą ginti nuo ne
prietelio.

Taip ir mes lietuviai, SLA. 
nariai, kaip tos skruzdės, per 
daug metų organizavom, kro
vėm, didinom, taisėm SLA. or
ganizacijų, dejom centas prie 
cento, kad sustaupius nors ke
letu dolerių dėl sunkaus laiko, 
dėl “žiemos” kai sirgsim ar 
mirsim. Dabar pas mus atėjo 
keletas komunistų subankruti- 
jusių inteligentų, ir jie bando 
tuo musų triusu pasinaudoti. 
Todėl jie dabar ir griauja mu
sų SLA. Bet mes visi, kaip 
vienas, turim stot ir gint tą 
musų SLA. organizaciją nuo 
užpuolikų komunistų. Tiesa, 
didelė dauguma SLA. stojo gin
ti SLA. nuo užpuolikų ir sėk
mingai atmušė draskytoji! ata
kas. Tačiaus yra ir tokių ap
sileidėlių, kurie sako “kaip jie 
padarys, taip ir man bus ge
rai”. Tokie 
niai nariai 
nariais.

kaip 
darbininkiškai vai-

Komunistai tuojaus iš to 
pasidaro sau politinio kapitalo 
ir savo lape drožia. “Be to pro
tokole pažymėta, _ kad vienas 
narys įstodamas i SLA. buvo 
trims metais vyresnis, negu 
pažymėjo savo amžių. Už tai 
jis nutarta išbraukti iš orga
nizacijos” ir t.t. Magaryčioms 
tie raudoni rasistai, kaip gaidu
kai, surinka: “Matote, frater- 
nalizmas, kokia gegužinės rū
šies ‘brolybe’, narys suklydo 
metus pažymėdamas, — dėlto 
išbrauktas iš organizacijos”.

Komunistų supratimu tokis 
SLA. Pildomosios Tarybos pa
sielgimas padarė labai didelę 
skriaudą tam nariui.

Na, dabar pažiūrėsime 
komunistų
doma APLA. pasielgė su Jed- ; 
vyga Balčiūniene. Ta moteris, 
Įstodama į APLA. į pirmą ir į 
antrą skyrių pašelpoj ir po
mirtinės, tikrai buvo 44 metų 
amžiaus, nes ta rodė valdiškas 
dokumentas. Per keletu metų 
ji mokėjo savo'mėnesines' duok
les i abudu skyrius. Ir viskas 
buvo gerai. Bet kai ta moteris 
susirgo ir pareikalavo pašeipą 
iš abiejų skyrių, taL komunis
tą APLA. Centras *<Urado, kad 
t& moteris įstodama i APLA 
buvo ne 44, ale 45 metų se
numo. Tada jai pašalpą su
laikė iš antro skyriaus $25.00 
ir iš antro skyriaus išbraukė, 
pr.liko tik pirmam skyriuje. Te
gul komunistai dabar pasako, ( 
ar ta darbininkė moteris buvo , 
nuskriausta, ar

apsileidėliai-tingi- 
neverti būt SLA.

ne ?
nori pasigauti 

draugi jas

Komunistai teisybės nekenčia, 
teismu grūmoja

Pulse v i k fašistai
pašei pi nes

ši rudeni bolševikfašistas L. 
Pruseika, žilindamas po lietu
vių apgyventas kolionijas su 
savo raudonojo biznio reikalais, 
pasakoja: “Mes bolševikai or- 
ganizuosim visas senas paselpi-

“Tėvynėje S. Bakanas para
šė korespondenciją iš Pitts- 
burgho ir pakliudė “raudonųjų 
širšių lizdų”, pažymėdamas', kad 
komunistų “darbininkiškai” 
valdomoj APLA. organizacijoj 
centro komisarai beveik nesi
skaito nė su paprasčiausiomis 
eilinių narių teisėmis', o pašal
pų išmokėjimą matuoja bolševi
kų mastu. Šis teisingas žodis 
labai nepatiko komunistams. 
Rugsėjo 28 d. tos “darbininkiš
kai valdomos” APLA. Pirmas 
apskritys 3-čiam savo susirinki
me vienbalsiai nutarė: “Para
ginti APLA centro komitetą

vergais, tai galės 
ir prisidėt. Toms 
niekas kelią nepa- 

aš, būdamas darbi- 
pažystu APLA. 

Aš matau

ir jei tas darbas mums pasi
seks,—tai bus 'viena geriausia 
lietuviams darbininkams pašel- 
pinė organizacija”.

Gerai, tegu jis' tas senas pa- 
šelpines draugijas organizuoja. 
Jei tos draugijos norės atiduot 
visą savo turtą ir būt bolše- 
vikfoŠisto L. Pruseikos ir kitų 
komfašistų c 

paklausyti 
draugijoms 
stos'. Bet
ninkas, gerai 
dabartinę tvarkų.
būtiną reikalą savo . draugams 
darbininkams, pašalpinių drau
gijų nariams, duot patarimą. 
Pirm negu prisidėsit prie tos 
bolševik fašistiškos APLA, tai 
paimkite jos naują konstituci
ją ir atidžiai ją perskaitykite. 
Panagrinėkite kiekvienų skyrių 
ir paragrafų, ir tada pamaty
sit, kad toji APLA komunistų 
konstitucija yra “dygliuotų vie
lų tvora”. Su jos' pagelba, rei
kalui esant, komunistai labai 
lengvai gali nuo narių, ypač 
“nepageidaujamų”, apsiginti. 
Priegtam kiekviena pašalpinč 
draugija ir jos nariai turės pil
ną teisę atiduot savo turtą 
(svetainę arba pinigus). Nariai 
turės pilną teisę mokėt duok
les. Bet ant tų svetainių AP

ben už jo straipsni, kuris tilpo 
“Tėvynės” No. 37 ir kuris ne- 
legališkai apšmeižė APLA. 
draugiją, kad buk jinai neiš
moka pašelpos ir pomirtinės”.

Pittsburgho apygardoj APL 
A. komisarams nekenčiamiau- 
sias žmogus' yra S. Bakanas, 

tų komisarų 
viršų.

yra tas, kad 
yra padalinę

nes jis visokias 
šunybes išverčia į 

Tačiaus faktas 
APLA. komisarai 
narius i 3 skyrius. Pirmo sky
riaus gerąją narių grupę suda
ro tie nariai, kurie pilnai su
tinka su komunistų purvina 
politika viduje APLA. Antro 
skyriaus blogųjų narių grupę 
sudaro tie, nariai, kurie yra 
griežtai priešingi komunistų po
litikos varinėjimui viduje pa
šelpines organizacijas. Trečioji 
vidutiniškųjų narių grupė susi
deda iš tų narių, kurie tyli ar
ba sako: “kaip jie padarys, 4aip 
ir man bus gerai”. O komunis
tams naujoji APLA konstitu
cija kaip tik sykis ir yra tam 
padaryta, kad centro komisa
rai, reikalui esant, ’ galėtų pa
sirinkti tokį mastą, kuris jiems 
yra tinkamiausias.
Apšvietiečių “Aidas” sudžiūvo

■T

NAUJIENOS, Chlcago,, UI.

supuvu-

džio-

rengiasi eiti į gerų

organas' įgavo 
sudžiūvo.

darbi n in- 
apie laik- 
neturi ne

Vėliaus

Komunistai 
katalikų minias

surinktus
Lietuvos Politi- 

kaliniams, o jis tuos pi- 
atidavė Lietuvos Politi- 

emigrantams-pabėgė- 
Mat, jis gerai žino,

AT ALL DRUGGISTS

New

$2.50

$1.50

SKARVADĄI

(Dinner sets)

Labai didis pasirinkimas gražiau
sių piešinių ir parinktųjų rusių 
kaip Čionaitinių taip ir importuo
tų padarymų parsiduoda už spe- • 
cialiai nužemintas kainas prieš 
Padėkonės dieną.

de

tojų

das” nebeišeis paskirtu laiku, 
eis rečiau. Del bedarbės daug 
narių negali apsimokėti savo 
duoklių ir daug skaitytojų ne
gali atnaujinti prenumeratų“ 
ir t.t. Kiek tame pasakyme 
yra tiesos, —aš nežinau. Bet 
aš galiu pasakyti, kad ADAD. 
3-Čias suvažiavimas tai draugi
jai ir jos organui “Aidui” pa
dirbo grabą, prašalindamas 
pirmesnį “Aido” redaktorių 
Juozą Baltrušaitį neva kaipo
buržujų inteligentą, o i jo vie
tą pakyrė dirbtuvės 
kų, P. Daugėlą, kuris 
rašei o redagavimą 
mažiausio supratimo.
gi jo vietą užėmė buvęs ang
liakasys I 
apie 
turi 
mo.
kad 
koki
stovauja.
mę nemažai taip pat prisidėjo 
komfašistų organai “Laisvė”, 
“Vilnis”, “Balsas” su V. Kap
suku, Z. Angariečiu bei M. Ber
žu ir kitais. Tie raudoni fa
šistai savo organuose prirašė 
labai daug įvairių šmeižtų prieš 
tos organizacijos veikėjus ir 
patį “Aidų”. Mat, komfašistai 
gerai žino, kad kuomet darbi
ninkai nors biskį susipras-apsi- 
švies, tai jau jiems užtruks 
melžiamoji karvutė, darbinin
kų išnaudojimas varde darbi
ninkų reikalų. .Todėl ir ADA. 
D. bei jos 
vos ligą ir

Urbonas'. Jis irgi 
laikraščio redagavimų ne- 
nė biskį daugiau suprati- 
“Aidas” pasidarė tokis, 

nebuvo galima suprasti 
jis apšvietos skyrių at- 

Prie “Aido” marini-

Ši rudenį Chicagos Halstry- 
čio komisarai L. Pruseika ir J. 
Gasiunas, ziliodami po lietuviš
kus kaimelius, pasakoja: “Mus 
komunistų būtina pareiga eiti 
i kataliku darbininku minias. > c t

Geri katalikai, tai musų drau
gai” ir t.t. Bet nė vienas jų
dviejų nepasakė, kuriuo keliu 
komunistai maršuos i gerų ka
talikų minias. Jpk geri katali
kai pas komunistus neina, o jei 
ir ateina kokis vienas arba ke
li katalikai, tai da jie norą ge-

ri komunistų draugai. Jie yra 
priešai, nes jųjų tikslas yra su
žinot ką veikia komunistai. Da
bar: žmonės, kurie girdėjo jų
dviejų pasigyrimus ir žino iš 
pirmiaus jųjų bizniškus reika
lus, su pašaipa spėja: “Turbūt, 
muši* komunistai jau pasirengę 
maršuot i šventą bažnyčią ir 
pas kleboną atlikt iš viso gy
venimo išpažintį. Tik tokiu bil
du bus jiems galima būt tarp 
gerų katalikų darbininkų”.

Nėra dyvų. Juk visokių keis
tenybių pasitaiko. Gerai, pa- 
gyvensim-pamatysim.

R. Neddermeyer su “apšvietie- 
čių” aukomis pasielgė savotiš- 

kiai ir iškiliojo
“Aidas” rašo,, kad ADAD. 

2-ra kuopą buvo surengus pra
kalbas' paminėjimui žuvusiųjų 
Lietuvos darbininkų už darbi
ninkų klesos reikalus. Taipgi 
rinkę aukas-pinigus Lietuvos 
politiniams kaliniams. Surink
tus pinigus pasiuntė j Tilžę 
(Vokietijoj) 'Maskvos agen
tams, komfašistų organo “Bal
so” redakcijos vardu. (Mat, ap- 
švietičiai “Balsui” tiki, kaip 
kokiam neklystančiam popie
žiui ir tikėjosi gaut iš jo pa
gyrimą, bet vietoj pagyrimo 
gavo iškoliot). “Balso” savinin
kas ir dedaktorius R. Nedder
meyer, padėkavodamas už tuos 
pinigus ADAD. 2 kuopai, pasa
ko: “Musų nuomone, Amerikos 
Darbininkų Apšvietos Draugija 
priklauso prie sektantinių ir 
prie tos trockisiinių organiza
cijos, kurioje dar tebėra vienas 
kitas apgautas darbininkas. 
Mes' su ADAD jokių ryšių pa
turėti negalime. Mes su ja ga
lime vien kovoti. Bet mums 
rupi, kad darbininkai jai pri
klausantieji nutrauktų visus 
ryšius su savo aferistiniais 
trockistiniais vadais ir paskelb
tų jiems kovų. Kas dėl 17 dol. 
50c., surinktų Lietuvos politi
niams emigrantams, tai mes 
juos gavome ir pasiimtom Lie
tuvos Raudonajai Pagelbai. Bet 
ateity darbininkų iš ADAD 2- 
sios kuopos prašysim siųst au
kas ne per ADAD organizaciją,

Ka endoriai
Dar yra laiko užsisakyti Kalendorius 

Kalėdų dovanoms.

Naujienos dar turi didelį pasirinkimą
nupig’ihta kaina

$18.00 už 100, dabar $10.00
$15.00 už 100, dabar $ 8.00

Kreipkitės j

1739 South Halsted Street

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybes” Knygyne

VIREJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ................... .......
I 1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ......
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .................. ....................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ..................................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................................... 50

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .............................................
Namų darbai, naminė sųskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$3.00

.50

.55

o savo vardu, nes tas tarpiniu 
Ravimas mums nepriimtinas”.

Be to, “Balso” redaktorius 
R. Neddermeyer pasielgė s'avo- 
tiškai-komunistiškai: apšvietie- 
čiai, Fordo vergai, 
pinigus skyrė 
niams 
nigus 
niams 
liams.
kad Lietuvos politiniai kaliniai, 
būdami kalėjime, visgi gaus iš 
Smetonos puodo nors 
sios dirsėtos duonos ir blukinę
vandens ir badu nemirs. Na, o 
jo draugai pabėgėliai negaus nė 
to. Reikia todėl eiti dirbt, 
kasti ravus, o tai sunkus dar
bas. Tuo tarpu bolševikai dirbt 
nenori,; tai dėl to “apšvietie- 
čių” aukomis tie gonaičiai pasi
naudojo. Kažin kodėl “apšvie- 
tiečiai” dabar tyli ir tam Mask
vos agentui nieko ‘nesako už 
savotišką pasielgimą? Iš to at
bodo, kad “apšvietičiai” tikrai

yra palaiminti ubagai dvasioje, 
ir jiems tikrai priklauso visas 
Maskvos komunizmo žioplu
mas.—H. X. Workei ’is.

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO. ILL.

Nekosėkit!
Gaukit preiti* pagrfba 
nuo tų krunuojandii}, 
draskančių kosti Ii ų. Sil- 
Htabdykit keldinantį ku- 
teninią nu S n v n r a’r 
Colifih Balsam. Molinu 
ir vaikų mėgiamas per 
<10 metus. Saugus, veik
mingas. Jusų aptiekl- 
ninkas turi jj. Dviejų 
dydžių, !J5c ir 5Qc. 9

Vartoklt Severų’s Cold Tablete

Severai
COUGH BALSAM

SIUSKIT HtK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

% prašo Lietuvos žmonės ir 
iap pataria Liet tvos bankai

Didis Prieš Padekavonės Dieną

išpardavimas
Tęsiami Abiejose

Peoples Furniture Komp. Krautuvėse
Žemos Kainos ant

Radio ir Rakandų
YRA DALEISTINA KIEKVIENAM ĮSIGYTI 

REIKMENIS IR TURĖTI LINKSMIAUSIUS
KONĖS DIENOJE IR DAUG METŲ

TINKAMAS NAMŲ 
LAIKUS PADĖ- 
TOLIAUS.

Valgomo kambario setai parsiduoda už. kainos. Šie 7 šmotų puikaus 
padarymo ir nubaigimo riešuto medžio valgomo kambario setai susidedanti 
iš 6 pėdų padidinančio* stalo ir 6 kėdžių $75.00 "7 K
vertės, dabar po ........ ...... ..j.......................................... W

O $35.00 dalinai pasiliks Tainistoms dėl Padekavonės dienos pietų.

NAUJOS MADOS 1931 METŲ

PH1LCO RADIO •

pilnai įrengtas dailiausiame 
paveikslas parodo, su screen 
viskuo, kaina ant lengvų 
išfnokėjimų ......... >..............

Kitų padarymų elektrikiniai 
radio* pilnai įrengti po .... 
O už surėdytus pinigus ant 
lėsite nusipirkti ne vieną 
keletą.

kabinete kaip 
grid tūbom ir

$88.00
$49.00 
šio. radio ga- 
kalakutą, bet

SEKLYČIOS SETAI

Padaryti tvirtai ir dailiai Peoples nuosavoje dirbtuvėje per patyrusius dar
bininkus. Pasirinkimas dailaus Mohair skirtingų Kfl
spalvų, 2 šmotų už ....................................................

3-čia kėdė pritaikinimo $27.50.

100 Šmotų setai verti $35.00 dabar po $18.00
50 Šmotų setai $15.00 vertės po __  $7.95
32 Šmotų setai verti $6.00 po ..... $2.95

KRAUTUVĖS ATVIROS ANTRADIENIO. KETVIRTADIENIO 
IR ŠEŠTADIENIO VAKARAIS.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampas Richmond gatvės Kampas Mapletvood gatvės

Lafayette 3171 Hemlock 8400

NG lorThe IIOMI .S '

For COLDS, COUG1IS 
Sore throatj'inuscuiar rlieu- 
matic achcs&paine, apply Mus- 
terole, the "counter-irritant

Didelis smagumas

Pypkės ir
Cigaretu

Rūky

DVIEJŲ
AŠMENŲ BRITVĄ 

(Senąjį ir naująjį modelį)
Geresne Britva

už penkes

PROBAK CORPORATION 
oeoi>o«4 oe

AutoStrop Sofety Rozoc Co., Ine., N. Y. C

Jos niekas 
nekviečia

Ar jus žinote kodėl ji 
buvo nepageidaujama? 
Ne ji pati nežinojo. Hali- 
tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijine, ku
rios niekas neatleidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pašalina blogą 
kvapą. Vartokite kas- 
die. Lambett Pharmacal 
Co., St. Louis, Mo.

LISTERINE
pašalina, tialitosis

Sunaikina 200,000,000 peru

as milk 
itself I

delight in
Cheese flavor

Still another Kraft-Phenix 
triumph! Ncw digestibility,1 
hcalth qualitics and dclicious 
ncw flavor addcd to cheese.

In Velveeta all the valuablc 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minėtais. Good for tvety- 
onty including the childrcn.

Velveeta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

KRAJFT 
\/elveeta

V The Delicious NewCheeie Food

193 Grand Street Brooklyn, N.'N
Amerikos Darbininkų Apšvie

tos Draugijos organas “Aidas” 
No. 8, 1930 m. savo skaityto- 

LA. nariai nebus bosai, —tais jam pranešė sekamą žinią* “Ai-
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian New.s Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rataai
$8.0$ per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicalo
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

Entered aa Second CIbm Matter 
Mareh 7th. 1914. at the Post Office 
of Chicago. Iii., undar tha act of 
Mareh 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
sekmadienius. Laidžia “Naujiena” 
Bendrovė, 1789 So. Halsted 9t., Chi- 
cago. IM. Telefonas Roosevelt 8600.

SŪNŪS REIKALAUJA MIRTIES TĖVUI

DARBININKŲ ALGOS IR BIZNIO DEPRESIJA

Vienas konservatyviškiausii^ laikraščių Amerikoje, 
“The Washington Post”, paskelbė įdomių skaitlinių iš
aiškinimui dabartinės biznio depresijos.

Jisai nurodo, kad 1849 m. Jungtinėse Valstijose 
buvo pagaminta prekių vidutiniškai už vieną bilioną 
(1,000,000,000) dolerių, o algų darbininkams išmokėta 
$236,000,000.

Nuo to laiko iki dabar milžiniškai pakilo taip pa
gaminamų kasmet prekių vertė, kaip ir darbininkų al
gos. 1929 m. pramonės gamyba pasiekė aukščiausio 
laipsnio Amerikos istorijoje. Amerikos dirbtuvės pa
gamino prekių už $68,000,000,000.

Jeigu tokioje pat proporcijoje, kaip prekių' vertė, 
butų pakilusi suma pinigų, išmokėta darbininkų al
goms, tai darbininkai butų turėję 1929 m. gauti $16,- 
000,000,000. Bet, vietoje to, jiems buvo išmokėta tik 
$11,271,116,000.

Taigi darbininkai gavo beveik penkiais bilionais 
dolerių mažiau, negu kad jie turėjo gauti, norint palai
kyti tą pačią proporciją tarpe gamybos vaisiaus ir dar
bininkų uždarbio, kokia buvo prieš .80 metų. Todėl tu
rėjo įvykti “erash”^ nes darbininkai neįstengia išpirkti 
pagamintas prekes.

Vadinasi, pramonės krizio priežastis yra permažos 
' darbininkų algos.

Pereitą šeštadienį Chicagos Daily News korespon
dentas, Junius B. Wood, pranešė telegrafu iš Maskvos 
šiurpų dalyką: vieno kaltinamųjų dėl “sąmokslo” prieš 
sovietų Rusiją sūnūs reikalauja mirties bausmės savo 
tėvui!

Tas kaltinamasai tai — Ksenofont Sitnin, buvęs 
visos sovietų Sąjungos tekstilio sindikato inžinierius, 
52 metų amžiaus. Kartu su septyniais kitais aukštais 
sovietų tarnautojais (prof. Ramzinu ir k.) jisai sėdi 
kalėjime ir laukia “teismo”, kuris prasidės šį antradie
nį. Jiems visiems, kaipo “išdavikams” grasina mirties 
bausmė, ir diena iš dienos sovietų laikraščiai skelbia 
rezoliucijas, reikalaujančias kaltinamuosius nugalabinti.

Prieš šitų kraujo trokštančių balsų dabar pridėjo 
savo balsą ir tikras Sitnino sūnūs, priklausąs komunis
tinei jaunuomenės sąjungai (“Komsomolui”). Jisai pa
reiškė spaudoje, kad jo tėvas turis būti “fiziškai sunai
kintas”, kaipo “klasinis prięšas” ir “karo kurstytojas”.

“Klasių kovoje”, anot to jauno “komsomolcę”,
“nėra skirtumo tarpe svetimų ir giminių.”
Šitokį sužvėrėjimo pavyzdį civilizuotam pasauliui 

iki šiol dar tur-but neteko matyti. '
Visai čia nesvarbu, kiek yra nusikaltęs, ar ne tas 

sovietų inžinierius. Jisai yra kaltinamas politišku nu
sidėjimu, už ką kultūringose šalyse taikos metu žmo- ( 
nes iš viso nėra baudžiami mirtim. Pažangesniosios 
valstybės eina šiandie prie to, kad butų panaikinta 
mirties bausmė ir žemiausios rųšies kriminalistams. 
Tuo gi tarpu bolševikiškoje Rusijoje sūnūs reikalauja 
nužudyti net savo tikrąjį tėvą, apkaltintą dėl nusidėji
mo valdžiai! Toliaus fanatizmas eiti nebegali.

Ir pas laukinius žvėris nedažnai atsitinka, kad vai
kai draskytų savo tėvus arba tėvai vaikus. Tai ve kaip 
išauklėjo savo jaunuomenę sovietų Rusija.

TAMSUMAS

K. J. Paulauskas sugalvojo 
pasigirti, kad sandariečiai 
trokštą kuodidžiausios liuosy- 
būs etnografinei Lietuvai su 
sostine Vilniumi; o socialistai, 
girdi, ąe tik to netrokšta, bet 
net laiko tokį troškimą “impe
rialistiniu”, nes jie “rubežių 
nepripažįsta”.

Kas p. Paulauskui šitokias 
“gudrybes” papasakojo?

Kiekvienas apsiskaitęs žmo

Užsisakymo kaina:
Chieagoje — paštas

Metams ____.1 — ______ $8.00
Pusei metu —....... — 4.90
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam____ ....,   1.60
Vienam minėsiu!____________ .75

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija -t 8o
Savaitei ------ r.- 18c
Mėnesiui , - - ■ • • ■ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chieagoj. 
paštą:

Metams................................ . $7.00
Pusei meta.................... ..... - $.50
Trims minesiams 1.75
Dviems minesiams 1.25
Vienam minesiui .75

Lietuvon ir kitur uisianiuosa 
[Atpiginta]

Metams , ------- - $8.00
Pusei metu________________ 4.0$
Trims minesiams ---------__ 8.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
ai.i 11 ■ v i ... .........  .. 1 < —-

gus žino, kad socialistą nusi
statymas yra ir visuomet buvo 
kaip tik priešingas tam, ką 
apie jį pasakoja p. Paulauskas. 
Tik paskutinis ignorantas ga
lėjo iki šiol negirdėti to, kad 
mažiausia per pastaruosius 25 
metus socialistai nuolatos sklei
dė miniose obalsį laisvos Lietu
vos su sostine Vilniuje ir už jį 
kovojo. O tie, kurie bent tru
putį nusimano apie Lietuvos 
tautinio atgimimo istoriją, ži
no ir tai, kad Lietuvos social
demokratai buvo pirmutinė 
partija Lietuvoje, įrašiusi į 
savo inogramą Lietuvos Hepri- 
klaHtfumybės reikalavimą.

Kaip visi tamsunai, taip ir 

p. Paulauskas turi pusėtinai 
daug drąsos. Jisai bando dar* ir 
“išaiškinti”, ’ kodėl socialistai 
“nepripažįstą rubežių”. O tai 
esą dėl to, kad rubežių pripa
žinimui ir tautos laisvės rei
kalavimui prieštarauja — 
“Markso principai”. Be,t kas 
jam tokį žioplą dalyką pasakė?

Marksą jungti su Vilniaus 
vadavimo klausimu yra, žino
ma, tuščias užsiėmimas, kadan
gi tas socializmo teoretikas 
gyveno tais laikais, kai Lietu
voje dar beveik nebuvo nė pra
sidėjęs tautinis atgijimas. Bet 
iš Markso visuomeninio veiki
mo yra žinoma, kad jisai buvo 
karščiausias rėmėjas tautų, ko
vojančių už savo laisvę. “Tarp
tautinė Darbininkų Asociacija” 
(arba Pirmas Internacionalas) 
buvo Markso įsteigta 1864 m., 
kuomet įvairių šalių darbinin
kai suvažiavo Londone protes
tuoti prieš Rusijos carizmą, su
naikinusį nepriklausomą Lenki
jos-Lietuvos valstybę.

Taigi, kovojant už Lietuvos 
laisvę, visai nėra reikalo “mes
ti į bačką” socialistinius prin
cipus, kaip tas sandariečių šu
las pataria. Bet kad tokiems 
žiopliems plepalams, kokių p. 
Paulauskas prirašė apie socia
lizmą, butų buvusi tinkamesnė 
vieta patalpinti “bačkoje”, ne
gu “Sandaroje”, tai mes sutin
kame, — nors gal būt didelio 
skirtumo ir nėra.

KRIKŠČIONYS PYKSTA

* Kaune įvykęs lapkričio 1 d. 
Kultūros Kongresas labai su
pykino Lietuvos klerikalus, ir 
jie jo dalyvius smarkiai išbarė 
savo spaudoje. Klerikalai ypa
tingai pyksta dėl prof. Leono 
paskaitos apie bažnyčios atsky
rimą nuo valstybės. “L. žinios” 
jiems atsako:

“Reikėtų klerikalams kaip 
tik atsisakyti tų visų privi
legijų, kurios tiek nesantai
kos įneša, jei jiems tikrai 
rupi valstybės vidaus ramy
bė, ir siekti tuo atžvilgiu 
Amerikos. Kultūros kongre
sas savo nutarimus padarė, 
kaip tik vadovaudamasis tei- 
sybės dėsniu ir pripažinda
mas visoms tikyboms pil
niausią lygybę ir laisvę.” 
Bet laisves ir lygybės’ kleri

kalai niekuomet nepripažino ir 
nepripažins, kol jie turės ga
lios kitus spausti.

Dar dėl Paskalos Lie
tuvos Atstatymo

Bendrovės
Už patalpinimą mano laiško 

“Naujienose” teikitės priimti 
mano širdingą ačiū. Bet kuo
met prie mano laiško, dar il
gesnė redakcijos pastaba pri
dėta, ne taip dalykus nušvie
čia, tai teikitės dar kartą leisti 
man progos tąą paklaidas ati
taisyti. . >

Šitai kas prieraše pasakyta: 
“Bendrovė negali sušauk

ti teisėto savo šėrininkų su
sirinkimo, tai Susivienijimas 
neturi galimumo atsiimti pa
skolintus jai prieš dešimtį 
su viršum metų pinigus. Da
bar B-vei pastatyta ultima
tumas, kad ji per ateinan
čius tris mėnesius susitvar
kytų, o kad ne, tai Susivie
nijimas bus priverstas par
duoti L. A. B-vės namą.” 

, Kaip matote, čia apsilenkta 
su teisybe, ar imtum vienaip, 
ar antraip. Vienur sakoma kad 
S. L. A. neturi galimumo atsi
imti paskolos, kitur sakoma: 
Susivienijimas bus priverstas 
parduoti namą — vadinasi, yra 
galimumas atsiimti paskolą. 
Tad kuris iš šių dviejų sakinių 
yra teisingas?

Kas “Naujienas” painforma
vo, kad B-vei pastatytas ulti
matumas susitvarkyti, tik ne
nurodė kas yra netvarkoje, tai 
turėjo nepaslėpti ii\ to fakto, 
kad L. A. B-vė 1928 m. dar 
nesukakus’ laikui, siūle Susi
vienijimui paskolą atmokėti, 

bet buvo nepriimta, (šis pasiū
lymas raštu padarytas, ir kai
po faktas negalimas užginčyti) 
tas įrodo, kad b-vė ir negalė
dama sušaukti teisėto susirin
kimo, galėjo ir norėjo paskolą 
atmokėti.

Kas pasakyta apie regulia
riai nuošimčių užmokėjimą, tą 
ir dabar pakartoju, tik pasku
tiniu kart man ir Iždininkui 
būnant Lietuvoje susivėluota į 
laiką nuošimtis’ užmokėti, bet 
grįžęs iš Lietuvos tuoj aus pa
siunčiau L. A. B-vės čekį, kar
tu ir rašytą prašymą panauji- 
nimo “mortgage” P. T-bai dar 
prieš suvažiavimą.

Kodėl tvirtinama, kad P. T. 
Suvažiavimui atsisakius pasko
lą prailginti, aš užmokėjęs nuo
šimčius, o tikrenybėje nė aš, 
bet L. A. B-ve nuošimčius už 
savo paskolą moka, ir buvo už
mokėta pirm suvažiavimo.

Prašymas panaujinti paskolą 
raštu paduotas’ pirm suvažiavi
mo P. T. ir iki šiol B-vė jokio 
pranešimo, ar ultimatumo nė
ra gavusi, iš kur “Naujienos” 
gavo tokią informaciją, apie 
ką mes interesuoti nieko neži
nome? Aišku, kad tie asmenys, 
kurie grudžiasi prie S. L. A. 
ėdžių, kad pasidaryti sau vie
tos, tiksliai moka intikinti 
laikraščio redakciją, kuri pati
kėdama toms informacijoms 
bando užginčyti, kad tai ne 
tas terūpi, ir man primeta, buk 
mane S. L. A. Seimas už besi- 
varžymą už ėdžias, iš sekreto
riaus’ vietos prašalinęs, kas ir 
gryna neteisybe. Kaip aną me
tą svieto lygintojai gvoltu pra 
dėjo grūstis prie S. L. A. 
ėdžių, net suspenduoti kandi
datavo, ir su alkūnėmis norėjo 
sau vietos pąsidaryti, aš, ma
tydamas nešvarią purviną poli
tiką, rezignavau pačiame sei
me, tai ir suspenduotieji kan
didatai nebuvo prileisti prie 
ėdžių, tai buvo paskelbti regu
liariai rinkimai, kuriuose aš tu
rėjau teisę imti dalyvumo, ir 
jei bučiau kandidatavęs, neabe
joju, kad nariai mane butų 
per nauja išrinkę, bet nesigru 
dau prie ėdžių, nariai pasirin
ko sau tą, kas jiems patiko.

A. B. Strimaitis.
DAR KELETAS ŽODŽIŲ
šiame antrame savo laiške 

p. Strimaitis pripažįsta, kad 
pirmo pusmečio nuošimčiai už 
paskolą nebuvo Susivienijimui 
užmokėti iki paskutinio laiko. 
Taip pasidarė tur būt dėl to, 
kad jisai ir kiti Liet. Atst. 
B-vės viršininkai, važiuodami 
į Lietuvą, buvo užmiršę, kad 
reikia užmokėti.

Apie “ultimatumą” dėl galu
tino tos’ paskolos sutvarkymo, 
mes manome, p. Strimaitis, jei 
tik norės, galės sužinoti visas 
smulkmenas iš įstaigų, kurios 
tuo rūpinasi. Bet kai dėl jo iš
reikšto nusistebėjimo, Rodei 
kalbama apie negalėjimą atsi
imti paskolą, kuomet galima 
už skolą parduoti namą, tai 
reikia pasakyti, jogeį kiekvie
nas tą skirtumą supranta. Juo
kinga net tatai diskusuoti. 
“Foreclosure” daroma tiktai 
kraštutiniam atsitikime, kada 
nėra galimumo atsiimti pasko
lintus pinigus!

Pagaliaus, apie “varžymąsi 
dėl ėdžių”. P-as Strimaitis vi
sai be reikalo šituo “argumen
tu” operavo savo pirmam laiš
ke, ir dabar jam tenka, nela
bai vykusiai, taisyti | kai ku
riuos praeities rekordus'. Juk 
frazė apie “svieto lygintojus”, 
kurie, net būdami suspenduoti, 
kandidatavę j Pildomą Tarybą^ 
nepanaikina to fakto, kad pats 
p. Strimaitis buvo tuo laiku 
SLA. sekretorium, kuomet pa
sirodo seime, kad daugumą bal
sų gavęs rinkimuose jo opo
nentas (Dundulis) buvo su
spenduotas. Ar SLA. nariai, 
po šito sekretoriaus “neapsižiū
rėjimo”, butų antru kartu už 
jį balsavę, tai, žinoma, yra 
spėjimas, kurį šiandie patik
rinti yra sunku.

Redakcija.
i

ĮVAIRENYBES
Geležinkelio vagonas su 

propeleriu
Prieš kelias dienas Vokietijoj 

buvo mėginama važiuoti gele
žinkelio vagonu, kurį traukė 
ne garvežys, o propeleris, pana
šiai kaip kad ordai vis. Vagonas 
turi'26 metrus ilgumo, sveria 
18500 kilogramų ir gali jame 
sutilpto 40 žmonių. Propeleris 
varomas 500 arklių jėgų moto
ru. Bandymai parodė, kad 
propeleriu varyti vagoną yra 
daug patogiau, negu traukti 
garvežiu. Keleiviai buvo labai 
patenkinti ne tik dideliu grei
tumu, bet ir judėjimo lengvu
mu. Propeleris stūmė vagoną 
daugiau kaip 150 kilometrų 
greitumu. Padrąsinti šio taip 
gerai pavykusio bandymo, da
bar vokiečių inžinieriai galvoja 
apie atskirą, ilgą greitojo su
sisiekimo geležinkelio liniją, ku
rioj vaikščiotų tik propeleri n iai 
vagonai. Greitumas tokioj li
nijoj butų nei kiek nemažes
nis už oro linijų lėktuvus, tik 
daug mažiau pavojingesnis, 
reiškia, saugesnis. Taip pat ir 
ekonominiu atžvilgiu toks gele
žinkelio linijos išlaikymas visai 
išsimokėtų, nes butų gal net 
pigesnis už paprastą geležin
kelį. Tad netolimoj ateity, 
gal būt, greitojo susisiekimo 
traukiniai bus varomi tik pro
peleriais. Tada prasidės nauja 
geležinkelio gadyne.

Vergų sala Raudonojoj 
juroj ,

Tautų Sąjungos komisija, 
kuriai pavesta rūpintis vergų 
prekybos panaikinimu, savo 
paskutiniam pranešime pa
skelbė sensacingą žinią, kad 
Raudonojoj juroj ji radusi su
lą, kurioj vergų pirkliai laiko 
vergus lig gali juos parduoti. 
Pranešimas šukele didelio su
sidomėjimo, kadangi sala yra 
Anglų žinioj, Anglai pažadėjo 
su kariuomene salą apvalyti 
nuo vergų pirklių, Ao laikomus 
suimtuosius paleisti. Tur būt, 
ryšy su šiuo T. S-gos komisi
jos pranešimu, Abisinija pa
reiškė T. S-gai, kurios ji yra 
nariu, kad dar šiais metais 
Abisinijoj bus panaikinta ver
gove, o visi vergai—paleisti.

Ar dar yra pasauly vergų? 
—nustebęs klausia Europos 
žmogus. Yra, ir net labai 
daug, nes minėtos komisijos 
surinktomis žiniomis vergų 
esama ne mažiau kaip 10 mi
lijonų! Daugiausia vergų yra 
Kinijoj, būtent — apie 4 mi
lijonus. Paskiau eina Abisini
ja, Arabija, šiaurės ir viduji
nė Afrika. Kasmet vergų rin
kose yra parduodama apie 
100,000 vergų. Didesniuose A- 
bisinijos miestuose kas savai
tė yra vergų turgai.

Vergove rytų šalyse yra iš
likusi dėl to, kad kinai ir ne
grai beveik neturi asmeniškos 
laisvės jausmo. Negrai, pavyz
džiui, seniau sudarydavo di* 
džiausią vergų dalį. Kitos tau
tos yra mažiau linkusios ver
gauti. Visai negalima ^padaryti 
vergais Amerikos raudonod
žių indi jonų, kurie žuvo kovo
se su baltaisiais, bet nepasi
davė ir nėjo nei dirbti, nei 
vergauti baltiesiems.

Kaip kas juokiasi
Vienas senovės rašytojas štai 

kaip apibudinąs juoką: Kas 
juokiasi garsu “a”, tas esąs 
nuoširdus ir pasitikįs* nuobo
dus žmogus juokiasi garsu “e” 
arba “i”; kuris juokdamąsiS 
sujungia “a” su “o” — esąs 
drąsus net iki nepadorumo; 
kurs juokiasi aiškiui “o“, gi ki
ta? “o” ir “i”, gali viens kitam 
patikti; jei jie esą -priešingų 
lyčių, tai susituokę pavyzdin
gai sugyvensivą. Drūti, riebus 
asmens juokiasi storiau už ko
dus. Baisus ir pavojingas 
esąs tas, kurs niekuomet nesi
juokia. Kurčias juokas — 
ženklas klastos ir neapykantos.

į E. T. A. Hąffman Verte J. Pronskus j

Į Velnio Eliksyras s
(Tęsinys)

Belcampo pusiau pamišėlio to
nu pasako daug gilių minčių, 
kol jį išveja iš kambario. Me

dardas išeina j Romą.
“Ei, garbingas pone! vėl pra

bilo Šoenfeldas: ką Tamsta iš 
to turi! aš manau apie tą ypa
tingą dvasios funkciją, kurią 
vadina sąmone, ir kuri yra ne 
kas kita, kai tik velnioniškas 
veiksmas prakeikto kvailybių 
priėmėjo — akčyžūs oficianto 
— vyresniojo kontrolės asisten
to, kurs’ viršutinėj stubelėj įsi
taisė sąvo kontorą, ir į visas, 
norimas išvežti prekes sako: 
ei... ei... išvežti draudžiama... 
krašte pasilieka! — Gražiau
sios j u velės lyg nevertingos 
sėklos kemšamos į žemę, ir kas 
iš jų išdygsta, yra geriausia
me atvėjy runkeliai, iš kurių 
praktika su tūkstančio centne
rių sunkumo svoriu išspaudžia 
ketvirtadalį uncijos negardaus 
cukraus... Ei ei... o tačiau toks 
išvežimas. duotų pradžią preky
bos susisukimui su gražiuoju 
Dievo miestu ten aukštai, kur 
visa taip išdidų ir puiku. Kaip 
pievas danguj! Pone! Visą sa
vo brangiai pirktą pudrą a la 
Marechal arba a la reine, de 
Dolcende, numesčiau į upę, kur 
gilu giliausiai, jei per tranzito 
prekybą gaučiau iš tenai nors 
trupinėlį saulės dulkelių, ku
rioms galėčiau išdulkinti peru
kus labai mokytų profesorių ir 
mokyklų kolegų, o visų pir
miausia patsai savo! — Ką aš 
kalbu? Jei mano Damonas bu
tų Tamstai, garbingiaus’is visų 
garbingiausių vienuolių, vieton 
blusos spalvos frako, galėjęs 
užvilkti saulės mantua, kokiais 
apsivilkę eina į stalą turtingie
ji, kilnieji. Dievo miesto pilie
čiai, be abejo, kas liečia padėtį 
ir pagarbą, visa butų kitaip, 
išėję, o dabar pasaulis Tamstą 
laike esant paprastą glebae 
adseriptus ir velnią — Tamstos 
Cousin germain.”

šoenfeldas atsistojo ir pradė
jo vaikščioti a^, teisi ngjau sa
kant, šuksėti iš vieno kamba
rio kampo į kitą, labai gestiku
liuodamas ir visaip vaipyda- 
mos. Jis buvo labai pakilęs, 
kaip paprastai, iš savo kvaily
bės kvailybe gėrėtis, aš pastvė- 
riau ji už abiejų rankų ir ta
riau: “Ar nori tu ištikrųjų vie
toj manęs čia apsigyventi? Ar 
gi tau visai negalima pabuvus 
minutę rimtai mesti savo ko
mizmus?” Jis kažkaip nusi
šypsojo ir tarė: “Ar gi ištik
rųjų taip kvaila išrodo visa, ką 
aš kalbu, kai į mane dvasia 
ateina!”

—Tume ir visa nelaimė, at
sakiau: kad tavo pliauškalo 
dugne dažnai gludi gili mintis, 
bet tu visa tai taip sujaugi ir 
supaįnioji su tokiais margais 
šlamštais, kad net geroji, spal
votoji mintis pasidaro juokin
ga ir nebepastebima, lyg koks 
lomais' apdengtas drabužis. — 
Tu lyg koks pasigėręs negali 
paeiti tiesia virve, šoki šiam 
link ir tenlink — o tavo kryps
nis vis tik įstrižas! —

Kas tąi yra krypsnis, per
trauke mųne šoenfeldas tyliai 
ir besišypsodamas savo kąrčiai 
saldžia išvaizda. Kas yra kryps
nis', garbus kapucine? Kryps
nis pirmyn nustato tikslą, i ku
rį ir laikom savo kryptį. Ar 
Tamstai savo tiksfas tikras, 
brangus vienuoli? — ar Tams
ta kartais ueprisibijai perma- 
žai katės smegenų į save tep.ri- 
ėmęs, vietoj to smuklėj greta 
ištemptosios virvės perdaug ra
gavęs alkoholio, ir dabar lyg 
koks bokšto stogo dengėjus 
galvai apsisukus matai du tiks
lu, nežinodamas kurs tikrasis?

Be to, kapucine! atleisk ma
no padėčiai, kad aš vįsa kas 
juokinga nešioju ir savy, lyg 
kokį malonų mišinį iš ispani.š-

ku pipirų ii’ kopūstų žiedų.
Be to plaukų menininkas yra 

apgailėtina figūra, vargdienis 
pusgalvis, nešiojantis visas pri
vilegijas kišeniuj ir nemokan
tis jomis pasinaudoti savo sma
gumui ir džiaugsmui.” Dvasi
ninkas labai akylai sekė tai 
mane taj vėl visaip besivaipan
tį šoėnfeldą. Kadangi kalbojo- 
va vokiškai, jis nesuprato nė 
žodžio. Pagaliau jis pertraukė 
mudviejų kalbą: “Atleiskite, 
ponai! jei mano pareiga yra 
pertraukti kalbą, kuri vargu 
bet kuriam judviem galį būti 
naudinga. Tamsta, mano bro
lau, esi dar gana silpnas, kal
bėti taip ilgai apie dalykus, ku
rie turbūt iš Tamstos praeities 
gyvenimo sukelia skaudžius at
siminimus. Tamsta galėsi po 
truputį iš savo draugo visa su
žinoti, ir kai Tamsta visiškai 
pasveikęs musų prieglaudą ap
leisi, be abejo Tamstą draugas 
ir tolinu lydės. Be to tamsta 
(jis kreipėsi į šoenfeldą) kal
bėjai taip, kad klausytojui tu
rėjo visa pasakyta gyvai prieš 
akis atsistoti. Vokietijoj Tam
stą turbut laiko pamišusiu, dar
gi pas mus Tamsta tiktum bū
ti geru Buffone. Tamsta gali 
savo laimės mėginti komiškame 
teatre.”

Šoenfeldas žiurėjo į dvasiškį 
akis išplėtęs, paskui atsistojo 
ant kojų pirštų, sudaužė ran
komis viršuj galvos ir sušuko 
itališkai: “Dvasių balsas!... Li
kimo balsas, tu prabilai į ma
ne šio garbingojo pono lupo
mis!... Belcampo... Belcampo... 
šitaip tu galėtum pažinti savo 
tikrąjį pašaukimą... nuspręsta!” 
— Su šiais žodžiais jis šoko pro 
duris laukan.

Kitę rytą jįs įėjo pas mane 
pasiruošęs kelionei. “Dabar esi, 
piano mielas brolau Medardai, 
tarė jis: visiškai pasveikęs, ma
no slaugymo nebereikalinga, aš 
iškeliauju ten, kur mane vidu
jinis' pašaukimas traukia... Lik 
sveikas!... tačiau leisk, kad aš 
paskutinį kartą su tavim iš
mėginsiu savo meną, kurs nuo 
šiol man atrodo tik nevertas 
amatas.” Jis išsiėmė peilį, žirk
les ir šukas ir darydamas tūks
tančius grimasų bei pliaukšda- 
mas juokinančias kalbas su
tvarkė mano tansjurą ir barzdą. 
Tas žmogus, nežiūrint jo ištiki
mumo, kokio jis man įrodė, 
man pasidarė baugus, labai ap
sidžiaugiau, kai jis išėjo. Gy
dytojas stiprinančiais vaistais 
man daug pagelbėjo. Mano 
spalva pasidarė sveikesne, ir 
ilgai bevaikščiodamas vėl atga
vau savo pajėgas.

Buvau įsitikinęs, kad pėsčią 
kelionę1 jau pajėgsiu ištverti, ir 
apleidap namus, kurie dvasia 
sergančiam taip naudingi, bet 
sveikam galėjo pasidaryti bau
gus ir nejaukus.

Mane prikalbėjo keliauti į 
Romą, aš nusprendžiau tai tik
rai padaryti, ir išėjau nurody
tuoju keliu.

(Bus daugiau)

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

ĮGALIOJIMUS
(Dovicrnastis)

gulite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CH1CAGO. ILL.
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Pirmadienis, lapk. 24, 1930
rankas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Hialsted Street

Tek Victory 1657 
Valandos: nuo 9 iki 11 

tiktai
ryto

darbius, — perėjo 
tam tikslui susitverusio Be
darbių šelpimo Komiteto.

šelpimo darbus eina visu 
smarkumu. Kasdien į Komite
to ofisų ateina po kėlės de
šimtis sušalusių ir išalkusių se
nelių, vyrų ir moterų, reika
laudami pagelbos: maisto, rū
bų ir kitokių reikmenų. Tik 
gaila, kad ne visus galima su
šelpti, nes trūksta daug daly
kų, kurie yra būtinai reika
lingi bėdnienis bedarbiams.

Labiausiai reikalinga yra 
vyrams apsiaustų, vaikams ir 
vyrams čeverykų, vyrams kel
nių, apatinių marškinių.

tų, bet didelis skaičius dar 
maldauja jūsų skubios pagel
bės. — B. S. K.

tų pergyventi šiuos sunkius 
depresijos laikus.

1930
DUOTA DRABUŽIŲ

L Adoniavičia Juozapas — 
Duota moterei drabužių.

2. Puišis K. — Duota maisto.
3. Norkus Ant. — Duota dra

bužių.
I. Malūnas Mary. — Duota 

drabužių.
5» Krasauskienė Nell. 

Duota drabužių ir maisto.
6. Vaišnorienė Joanna — 

Duota drabužių ir maisto.
7. Kocick Josephine — Duo

ta batai ir panėiakos.
8. Fern Sophia — Duota ba

tai, pa nei akos ir suknė.
9. Sliauteris Gims — Duota 

sveterls.
l(k Mikutis Chas. — Duota 

drabužių.
GAVOME AUKŲ

Rutkauskas Palonija, 921 W. 
3rd St. Aukavo moterims ir 
mergaitėms rublis.

Panelės Pikterman, (Viola ir 
Bernice) 3231 Emerald Avė. 
Aukavo moteries svederį, 
purę, suknę ir overkautą.

Mrs. M. . aukaVo $1.00.
Lillian Norkus, 621 \V.

PI. — Atnešė drabužių
M. Bružas, 108 W.

Aukavo moteriškų

nelaimingus sene- 
ir našlaičius.
savo širdį, išties-

Ašaros byra iš akių kuomet 
matai pusnuogį senelį, o nega
li jam pagelbėti, pridengti.

Čia yra musų priedermė 
šelpti tuos 
liūs, našles

Atverkit
kit pagelbos rankų ir gelbėkit 
savo tautiečius reikalaujan
čius skubios pagelbos.

Todėl visi profesionalai, gy
dytojai, advokatai, biznieriai, 
draugijos, kliubai, gelbėkit be
darbius. Namų savininkai, 
katrie turit liuosų kambarių, 
patalpinkit bedarbių šeimynas. 
Ir jus darbininkai, kurie dir
bat ir neblogai uždirbai, skir
kit iš savo algos nors mažą 
dalį bedarbiams.

ke-

lėsit.
Todėl, be Uiažiatįsio atidė

liojimo, atneškit arba atsiųs
kit, kas ką galite; o katrie ne
galit at vešli savo auką, tai 
malonėkit telefonuoti, Victory 
1(557, mes atvažiuosime pas jus 
ir paimsime Jūsų auką.

Nors šimtai jau yra sušelp-

Mrs. Chrogeniene, 530
Avers Avė. — Aukavo i 
gaitems dresiukiu .

Agnės Ascila, 2718 LeMoyne 
St. — Aukavo mergaitei viso* 
kiti drabužiu, v <•

Lietuvių Radio 
Programas

Banditai užmušė 2 mo
teris ir sužeidė 4

šį vakarą nuo 7 iki 8 vai.
WHFC radio stoties, 1420 ki- 
locycles, vėl girdėsime Peoples 
Furniture Kompanijos lietuvių 
programą. Kadangi išpildyme 
šių programų dalyvauja pa
rinkti lietuviai dainininkai ir 
dainininkės, taipgi profesijos 
žmones' duoda naudingų patari
mų, prie to graži muzika, to
dėl nepraleiskite nepasiklausę

iš
Sekmadienio rytą anksti gen- 

gė iš 8 banditų įpuolė į Hepry 
Goetz roadhouse, 7200 Archer 
avė., ir suvarė visus svečius,

Lietuvės Akušėrės

kurie tuo laiku matyt lošė kor
tomis, į mažų kambarį pradėjo 
piešti. Tu?V tarpu pasiuto šuo, 
supratęs kad čia kažkas nege
rai ir puolė banditus, kąsda
mas į kojas. Banditai užgesino 
lempas ir pradėjo šaudyti tam
soj į žmones; užmušė dvi mo
teris ir 4 žmones sužeidė dau
giausia peršaudami per nuga
ras. Vienas iš sunkiai sužeistų 
^ra policistąs James Miseus 
(gal būt Mickus?).

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

CHICAGOS ŽINIOS

Vidikas- 
Lulevičienū

AKUSERKA 
J103 S. Halsted 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
, nuo 8 iki 2 po pie 

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

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

St.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 

ne 2423 Wett Marąuette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Proipect 1930.

Senai ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
Sb. Athland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedaliomis tik pagal sutartį.

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

Nno 2 iki 4:3(K ir nuo-7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Bedarbis nušoko nuo
11 aukšto

Norėdamas sutaupyti Insurance 
savo vaikams

Robert Eggleston, 45 metų, 
negaudamas darbo ir nebegalė
damas išgyventi, vakar nušo
ko nuo 11 aukšto 
A. viešbučio, 826 Wabash

jo kišenių j, 
buvo parašyta, kad jis nusižu
do dėl didelio vargo esant be 
darbo ir perspėja jaunus žmo
nes, kad taupytų ir neatsidur
tų tokioj padčdy, kokioj jis' at
sidūrė. Taip pat raštely prašo
ma iš jo Insurance išleisti jo 
laidotuvėms ne daugiau kaip 
$200, o kitus pinigus lieka sa
vo giminaičiams, kad jie galė-

Raštely, rastame

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, 
massage,
treatment ir rtkg- 
netic blankets it 
tt. Moterim ir
merginom patari
mai dovanai.

Graboriai

duodu 
eleetric

Tel. Boulevard 9320

Dr. Michael S. Korba
GYDYTpJAS IR CHIRURGAS 

X-Ray Labaratorijos

5101 S. Ashland Avė.,
CHICAGO, ILL.

Ofiso Telefonas Virrinja 0080 
Bes. Tel. Ven Bures 0858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Namų ofisas North Slde 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:30 vakaro
Akiu Gydytojai

A. K. Rutkauskas, M. D
4442 South Wettern Avenae

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojai ir Chirurgai

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisai ’. 3102 Sb. Halsted St., Chicago 
arti 31 tt Street

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

Lafayette 4146 Advokatai

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

Jonas Vaidilas

ir

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lam*. Kaina prieinama

3319 Aubtim Avenue

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

svaigimo, 
skaudama

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencijai 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

4712

CHICAGO. ILL.
- ........----------------------------------------------

S. D. LACBAVICH
LIETUVI! GRABORIUS

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N, Dearbotn St., Room Ipn 

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

Gyveninio vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
VaLt nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą, 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

REIKALAUJA DARBO ARBA 
PAGELBOS

Jurgis JureviČia, Jonas Ru
gys, .Jurgis Jaras, Juozas 
Kniukšta, Jurgis Benkevicius, 
Kaz. Dausinas, Krasnauskienė, 

Matulis, Joc Zvibas, Jie. 
s, Kazimieras Mikutis, 
Sliauteris, Jurgis Jure- 
Joana Vaišnorienė, An- 
rtimpas Ona Tumpienė, 
Bagys, Juoz. Kazlaus-

vičia,
tanas
Jonas
kas, Jurgis Bauba, Jonas Ur
bonas, Reigeliunas, Juoz. Ado
mavičius.

Ofise šiandien dirbo F. Tve- 
rijonas ir Mrs. Žymontienū.

Atsišaukimas į Vi
suomenę
as “Naujienų” dar- 
sušelpti lietuvius be-

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso ■ ‘ ‘ ’
Residence Phone Hemlock 7691

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Salio Street.
Room 1701 Tel. Randolph 633 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S. Halsted St. tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utar., Ketv. ir SUbatOs vak.
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios ▼,

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio/ 22 dieną. 11:45 valandą naktį 
1 9 30 m., sulaukęs 45 metų amžiaus, gimęs Šimonių miestelyje, Panevėx 

žio apskr. Amerikoj išgyveno 23 metus.' Paliko dideliame nuliudiirie 
moterį Veroniką, dvi dukteris — Marijoną ir Agniešką, švogerį Adomą 
Gervę ir švogerką Aldoną Krajauskienę, o Lietuvoj 3 brolius — Karolį, 
Rapolą ir Kazimierą ir seserį Anelę. Kūnas pašarvotas randasi 6508 S. 
Rockwell St.

Laidotuvės įvyks seredoj, lapkričio 26 dieną, 8:30 vai. ryte iš na
mų į Užgimimo Panelės Šv. parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionid sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Jono Vaidilos giminės, draugai ir pažįstami esat nuošir- 
ir suteikti jam paskutinį patarna-

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS *

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St. 

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr, A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST .
Laikinai persikelt už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Grosą Avfc 

Tol. Yards 4817

Dentistas
Persikels i naują vietų Do 

numeriu
1545 W. 47th St
Salimai Depositors Bankų 

skersai gatvės nuo 
Peoples Bankų 

arti Ashland Avė.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikalonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Lietuviai Gydytojai

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St„ Suite 3.
Prospcct 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2331 
Ofiso valandon 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

ŠVOGERKA IR GIMINĖS.
I. J. Zolp, Tel. Boulevard 5203.

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
MOTERIS. DUKTERYS,

Laidotuvėse patarnauja graborius

Franciškus Šmauksta

BUTKUS 
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic, 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

Musų patarnavimą! lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Iki 3 vai. kortuose —- nuo 3 iki 9 
Sukatomis nuo 9 iki 9 

52 E. lOTth St. 
kampas Michigan Avė.

Tel. Pullinan 595Q~—namų Pulk 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St. 
Kctvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Ai L Davidonis,M. D
4910 So. Michigan Avenue

J Tek Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Iventadienio it ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Vak: 1-—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7&68

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
S e rėdos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Attl Leavitt St.
Telefonai 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 Wa8hington Street 
Cor. Washington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 21 d., 10:45 vai. 
vak., 1930 m. Gimęs Tauragės apskr., Šilalės fra ra p., Gūb
rių kaime. Amerikoj išgyveno 36 metus. Paliko dideliame 
nuliūdime moterį Alenų, po tėvais Budreckaitę, dvi duk
terį Alenų ir Justinų ir sūnų Prancišką, du broliu Kazi
mierą ir Julijoną ir gimines, n Lietuvoj motiną ir broli. 
Kūnas pašarvotas randasi 4055 S. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, lapkričio 25| d., 8 vai. ry
te iš namų į Nekalto Prasidėjimo Panelės šv. parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiėfo kapines.

Visi a. a. Franciškatls šniaukštė giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Moteris, Dukterys, Sūnūs, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, tel. Yards 
1741.

ELZBIETA SHEMAIT1ENE

i

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

1646 W. 46th St
Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct
Telefonas 

Cicero 3724
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 21 dienų. 1:30 valand.} 
ryte. 19 30 m., sulaukus 45 me
tų amžiaus, gimus Naumiesčio 
parap.. Tauragės apskr. Amerikoj 
išgyveno 18 metų. Paliko dide
liame nuliudime seną tėvą, sūnų 
Joną 24 m. ir 3 dukteris —- Mor
tą 21 m., Valeriją 19 m.. Elzbie
tą 17 m., seserį Mortą Astraus
kienę. brolį Adomą Luką ir gi
mines. Gyveno 3249 W. 15 
St. Kūnas pašarvotas randasi S. 
D. Lacbavich koplyčioj. 2314 W. 
23 PI.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, lap
kričio 24 dieną. 2 vai. po piet 
iš ktjyjiyčios, bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Elzbietos Shemaitie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau- • 
ti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ; ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame.

7efas, Sūnūs, Dukterys, 
Sesuo, Brolis ir Giminės.

WISSIG
Pasauliniam* karu

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų 
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 daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
uuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5 8 vak. Nedėliotais nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 We«t 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Ųravriord 5573

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 

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

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 8. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Ofiso ir Rež. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospcct 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 Nortb Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brun:wick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
. . L - .-------------------------------------------- ---- -

Residence Phone Ravensvvood 1664 

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas'.
2700 Dcvon Avė., Rogcrs Park 

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

Nedėliotus sulig sutarties.

3320

M.

St.
JOHN B. BORDEN

(John Bagdžiunas Bordeji) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600 
% ■ -e

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Ave„ 2 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

lubos

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oaktey ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedčliais ir Ketveigais 
3. iki 8 vai. vak., Utatninkais ir 

PėtuyČiomis 1 iki 4 v. v.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
----- o

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmlestyje 
Room 2414 

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

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

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell SL 
Tel. Republic 9/23
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DVIDEŠIMT PENKI METAI VILNIAUS

SEIMO
7H sukaktuvių reikšmę supra

sdami, turime jas tin
kamai paminėti

Pavienio žmogaus gyvenime 
25 metai, tai jau visas pusam
žis. Didžiuma musų gerai te-, 
heatsimenaine 1905 metus; 
dauguma, galbūt, tik dėl tti Į 
metų sąlygų ir šioje šalyje at
sidūrėme. Ret visiems tie 
motai turi milžiniškos svarbos, 
nes lie metai prikėlė Lietuviui 
liaudį ir tais metais tapo pa
dėti pamatai naujajai Lietu
vai, kuri išaugo iš kaimo gilu
mos. iš pačios liaudies susi-| 
pratimo.

šie metai yra turtingi retais 
svarbiais atsiminimais musu C 

tautos istorijoj. Nuo 1230 me
lų jau šiemet sukako 700 me
lų kaip Lietuviai, Žemaičiai ir 
Latviai ištiko į žūtbūtinę kovų 
su krikščioniškų arinijų-Teu- 
tonų kryžiuočių ir kardininkų 
ordinais. Penki šimtai metų 
nuo Vytauto mirties. Šimtas 
metų nuo pirmo didelio suki
limo prieš Rusiją, prasidėju
sio 1830 metais, ir daugelis ki
lu didesnės ar mažesnės reik
šmės įvykių. Tačiau tie visi 
atsitikimai priklauso praeities 
istorijai.

1905 metai yra musų nau- 
josios istorijos tikroji pradžia.\ 
Tais metais Lietuva pradėjai 
keltis iš kelių šimtų metų per- 
(jijos, tai lenkams, tai rusams, 
tai savo išsigimusiems poztams 
ir dvasiškiams. Tais melais 
vėl Lietuviai, Žemaičiai ir 
Latviai ištiko į žūtbūtinę &o- 
vą su Rusijos caru.

1905 metais įvykęs pirma
sis tikras lietuvių liaudies sei
mas savo istorinėj sostinėj, 
Vilniuj, buvo pamatas viso to, 
ant ko ligi šiol ir ateityje bus 
Lietuvos valstybės ir lietuvių 
išeivijos kaip tautinio vieneto 
idealai statomi.

Gali tie idealai būti vienaip 
ir kitaip pakreipti, bet viena 
pasiliks pamatinė, tai yra lie
tuvių liaudies valia ir jos vien- 
valis pareiškimas, kad ji yra 
gyva, nori ir moka pati savo 
gyvenimu rūpintis.

Mums dar nėra žinoma, 
kaip Lietuvoj šiomis sąlygomis 
bus apvaikščiota Vilniaus Sei
mo sukaktuvės, bet viena mes 
turime žinoti, tai kad čionai\

laisvę kaip tinkama musų se
novę pagerbti ir jos kovas at
siminti.

Ateinantį sekmadienį visi re- 
zervokite tam svarbiam įvy
kino paminėti. Visi į Lietuvių

Vyrai už ginklų!
“Už ginklų, seni, jauni, vy

rai ir moterys! Jau atėjo lai
kas visiems sukilti ir nuversti 
nuo savo sprando tų, nekaltų 
žmonių kraujais aptaškytų, ca
ro valdžių! Jau sukilo visi di
desnieji miestai, Lenkija, Lat
vija, Finija ir Kaukazas, jau 
visas sukilęs—neatsilikime nuo 
kitų ir mes ir kuogreičiausiai 
griebkimės už ginklų! Sunkus 
bus musų kelias, daug nekalto 
kraujo ir ašarų taps pralieta, 
bet ką daryt, kad be to negali
ma apsįeiti?! Jau pakanka 
mums vilkus per tiek metų tą 
baisų caro valdžios jungų, ga
na jai spaudus iš musų Ih-uvi- 
nų prakaitą ir ašaras, gana lu
pus nepakeliamus mokesnius ir 
akčyžas...

“Nepadėkime ginklo, kolei ne
bus įvesta žmonių išrinktųjų 
valdžia Mr kolei visi žmonės, 
turtingi ir beturčiai, ponai, 
ūkininkai ar darbininkai, mo
kyti ar nemokėti, vyrai ar 
moterys, maskoliai, lietuviai ar 
žydai, tokios ar kitokios tiky
bos, kolei visi, pasiekusieji 20 
metų amžiaus, negalės lygiai 
be jokių tarpininkų ir sukty
bių rinkti' j seimą savo pasiun-< 
tinius! Nepadėkim ginklų, ko
lei nebusi galima Lietuvos iš-

rinktiemsiems susirinkti ne Pe
terburge, o Vilniuj ir čia nu
tarti, kokia toliau turi būti 
Lietuvoj valdžia: ar Lietuva ir 
toliau turi likti prie Masko- 
lijos ar visai nuo jos atsiskir
ti! Nepadėkim ginklo, kolei 
nepereis į tų išrinktųjų rankas 
visa valdžia!...

“Vyrai ir moterys, seni ir 
jauni, visi prie darbo, kas, kuo, 
tik gali! Jau laikas visiems 
sukilti ir balsiai sušukti:

“Teprasmenga caro 
“Tegyvuoja žmonių 

Lietuva!
“Teigyvuoja Seimas
“Tegyvuoja Socializmas!

Lietuvos Socialdemokratų
Partija.

Lapkričio 6 d., 1905 m.”

valdžia!
valdoma

Vilniuj! .

Pirmas Amerikos lie 
tuvių atsiliepimas
Laisvės 1) muga i, šelpkim^' 

Revoliuciją!

aukščiau
Atsišau-

tėvynėj 
kraujas

“Lietuvos”, Spalio 6 d., 1905 
m. numery įdėtas Liet. Socia
listų Partijos Amerikoj, 6 kuo
pos (į kurią įėjo Pittsburgh, 
Allegheny ir Wilmerding lie
tuviai) atsišaukimas 
užvardytu antgalviu. 
kime be kt. sakoma:

“Krutėjimas musų 
nesiliauja. Liejasi 
musų brolių ir draugų; nesigai
li jie nė gyvybės nė sveikatos 
išliuosavimui tėvynės iš rete
žių ir savo krauju nori jai 
pirktį laisvę ir gerovę. Tą daro 

| ne savo naudai, bet naudai vi- 
! sos tautos ir naudai visų lietu
vių.

“6ta L.S.P.A. kuopa, suside
danti iš draugų Pittsburgho, 
Allegheny ir Wilmerdingo, mė
nesiniam susirinkime apsvars
tė, kokiu budu geriausiai galė
tume paduoti pagalbą revoliu
cionieriams; nutarėm atsiliepti 
į visus musų tautiečius, prašy
dami išreikšti savo nuomonę 
bent iki naujų metų. Mes ma
nome...

“Šelpimo reikalą pavesti L. 
S.D.P. ir Liet. ,Rev. šelpimo 
Komitetui, kuris turėtų susior
ganizuoti iš ištikimų 
Lietuvoje (taip, turbut, ir da
bar yra.
prierašas). Jie būdami ant vie
tos geriausiai žinos, kuris yra 
vertas tos pašalpos.

“Atsiliepime į T. M. Dr-tčs 
kuopas, melsdami 
kuogreičiausiai 
svarbumą, reikalų stovio Lietu
voj ir paskirti iš savo iždo bent 
.$300 kovotojams’ už laisvę...

“Draugai! Laisvės ir Tėvy
nės Mylėtojai! neduokim užsi
degusiai ugniai, kuri jau tiek 
mums brangių gyvasčių ir tur
to kainavo, užgesti. Aukaukim 
kiek išgalėdami ir žiūrėkim, 
kad musų ir kitos aukos... butų 
ant revoliucijos naudos sunau
dotos”.

ypatų

Lietuvos' redakcijos

pasirūpinti 
apsvarstyti

Kaip Chicagiečiai re 
agayo i 1905 m. re
voliuciją Lietuvoj
“Lietuvos”, gruodžio 8 d. 

1905 m. numery įdėtas toks 
aprašymas: r

Reikale Šelpimo revoliuci
jos, našlių ir našlaičių

Chicagoje, 26 lapkričio, 
1905 m., 5 vai. vakare, M. Bliz
gio svetainėje (kertė 45 ir 
Marshfield avė.) atsibuvo vi- 
suomeniškai-lietuviškas “Mass- 
Mitingas” apkalbėjimui reika
lo šelpimo dabar liepsnojan
čios revoliucijos Maskolijoj ir 
suorganizavimui tam tikslui 
komiteto aukų rinkimui.

P. J. Varkala atidarė susi
rinkimų ir perstatęs siekį ir 
mierį to susirinkimo, meldė 
visuomenės išrinkti pimsėdį. 
Likosi pertsatytas p. Varkala 
ir patvirtintas. P. J. Varka- 

la, trumpoj ir gyvoj prakalboj 
perstatė pasibiaurėtinns pasi
elgi mus cariškos valdžios, prieš 
kurių visoj Maskolijoj, pod
raug ir Lietuvoj pakilo liau
dis ir prie jos prisidėjo visa 
apšviestesnė ir prakilnesnė 
draugija-žodžiu sakant, paro
dė, kad Maskolijoj verda re
voliucija ir šaukė brolius lie
tuvius prisidėti prie jos ir su
šelpti pinigiškai. — Po tawi 
kalbėjo pp. J. Jančcvskis, A. 
Algminavičia, potam atgiedojo 
Dr. V. Kudirkos Giesmininkai 
lietuviškoj kalboj “Marsaljc- 
zų”, kas visuomenei labai pa
tiko. Paskui 8 motų mergai
tė, A. Kabašinskiutė, deklama
vo “Laisvė” ir iš tikro ije vie
nam klausytojų ašaros akyse 
pasirodė; vėliau buvo pašauk
tas ant kalbėtojaus Dr. A. J. 
Graičunas, bet tas, patčmijęs, 
kad pradėjus rinkti aukas, ne- 
kurie broliai stengiasi prasi
šalinti iš salės, velydami pra
gerti tų centų negu sušelpti 
savo tėvynę, -— užbaigė kalbų, 
ištpręs žodžius: “Nenorėki
me palikti “išgamomis”, nekal
tinkite mus, jeigu sugrįžus se
non tėvynėn, broliai ir sesers 
nepriims jūsų į savo namus, 
tardami “Eik sau nuo musų 
išgama!”

Paskui kalbėjo: pp. St. Mar- 
cinkevičia, Golubickas, Bijan- 
skis ir Eimantas. Apkalbėjus 
reikalingumą šelpimo dabar 
liepsnojančios revoliucijos Ma
skolijoj, susirinkimas rado rei
kalingu rinkti naujų Chicagoj 
Kom(itetų) Šelp(ti) Revoliu
cijai) ir tapo pertsatytas ir vi
suomenės patvirtintas sekan
čios ypatos: Juozas Varkala
— ant prezidento...; Stanislo
vas Marcinkevičius — ant ka- 
sieriaus; Dr. A. L. Graičunas
— ant sekretoriaus.

Šitam komitetui pavesta da
ryti susirinkimus su prakal
bomis visose dalyse miesto 
Chicago kuotankiausiai, paaiš
kinant reikalingumų šelpimo 
revoliucijos ir rinkimo aukų.
— Stropesniam rinkimui aukų
susirinkimas pripažino reika
lingų išrinkti kolektorius kiek
vienoj dalyje miesto, kurių 
priderystė yra vaikščioti iš 
namų į namus kolektuojant 
ant knygutės pinigus revoliu
cijai ir sušelpimui našlių ir 
našlaičių. ' v

Dalyje miesto Town of Lake 
sekančios ypatos likosi išrink
tos į kolektorius: 1) Pranciš
kus Poška, 2) Jonas Jankauc- 
kas, 3) Marijona Damijonai- 
tienė, 4) Petras 
Tolimesnis 

Sliesoraitis. 
suorganizavimas 

pavestas išrinktam

susirinkimo tapo
komitetui.

Ant šio 
sukolektuota JK 19.25. Pinigai
sudėti pas kasierių Stanislovų 
Marcinkevičių.

Padėkavoj ils pirmsėdžiui su
sirinkusiems už ramų užsilai
kymų, o dalyvavusiems už 
prielankumų šventiems tėvy
nės reikalams, susirinkimas
tapo uždarytas žodžiais Te
gyvuoja Revoliucija! Tegyvuo- 

laisvė ir gerovė žmonijos!
Dr. A. L. Graičunas,

Sekr. Centr. Kom. Chicagos

ja

A. a. M. Žebraitienės 
laidotuvės

20Ketvirtadienį, lapkričio 
d. įvyko a. a. M. žebraitienės 
laidotuvės Tautiškose kapinė
se. Lydint iš painų vien tik 
gyvų gėlių vainikų prikrovė 
dvi mašinas. Lydėtojų buvo į 
30 mašinų. Pagal daugumos 
išmaninio, sako, buvo gražiai 
laidojama, kaip tai: buvo gra
bas aluminis, baksas duobėje 
cementinis, prie duobės p. 
Bagdonas pasakė atsisveikini
mo prakalbų, kalbėdamas at
sisveikinimų varde S. L. A. kai
po geros narės organizacijos, 
pavyzdingos motinos vaikams, 
mylimos žmonos vyrui it ge
ros ir malonios draugės vi
siems, giminėms ir kaimy
nams. P. Bagdonas savo kal
ba labai graudino nabašnin- 
kės vaikus, bet ir ko ne visi 
lydėtojai šluostė ašaras. Kai-

NAUJIENOS, Chicago,, 111. 
ll. I ..... .—........................ '■ I|>•

/betpjui baigus kalbų, pora 
vyrų padarė patėmiįimų, kad 
per ilgai kalbėjo, sako matai 
kad mergaite taip skaudžiai 
ko ne alpdama verkė, o savo 
kalba da daugiau graudini, 
reikia sako sutrumpini kalbų. 
P. Bagdonas atsakė, kad juok
tis ir verkti yra sveika, tai už 
tų verkimo sveikatų susilaukė 
daugiau pastabų. Žinias.

Mirė Jonas Vaidilas
Vidurnakty iš lapkričio 22 

j 23 d. po trumpos ligos nuo 
kraujoplūdžio pasimirė dau
geliui pažystamas biznierius 
Jonas Vaidilas, per keletą me
tų turėjęs sankrovelę Halsted 
gatvėj, prie 18tos, o pastaruo
ju laiku turėjęs panašių san
krovą Morgan gatvėj, arti 56 
gt.Prieš tai jis buvo gyvenęs 
Steger, III. ir Pietų Amerikoj 
(Argentinoj).

Paliko moterį Veronikų ir 
dvi dukteris, taipjau gimines. 
Kįlęs buvo iš Šimonių mieste
lio, Panevėžio apskr.

Kūnas pašarvotas yra pas 
švogerkų A. Krajauskieftę, 
6508 S. Rockwell St. Laido- 
tifvės bus seredoj, lapkričio 
26 d. į bažnyčių ir į Šv. Ka
zimiero kapines. Laidotuvėse 
patarnaus graborius I. J. Zolp.

Antra sesuo nusikal
to bolševikams

Nesenai Chicagos Bridgppor- 
to kolonijos piliečiai, tikriau 
pasakius namų savininkai, 
buvo pakėlę protestų kas link 
įsileidimo juodukų apsigyven
ti toje kolonijoje, ir kuomet 
“Vilnies” armija stojo už juo
dųjų žmonių įsileidimų ir su
simaišymų su baltaisiais, tai

Lietuvių Dainos
.per

ORĄ
KAS NEDĖLDIENĮ NUO 1 IKI 2 
VAL. PO PIETŲ iš stoties WCFL 

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

JOS. F. BUDRIK KRAUTUVĖS 

iiėiv 
Perfected 

screen grid 
superheterodyne 

ellaieMc (į R A D I O

8 stiprios tūbos — 3 Screen 
Grid Amplifajeriai. — Super- 
Selektiviškumas. Naujas Kal- 
betuvas. *— Naujas Vaizdin
gas Tonas.

$ J 12— COMPLETE 
with Tubes

Dykai Išbandymas 
PATOGUS IŠMOKĖJIMAI

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 So. Halsted St.
T«l. BOULBVARD 4705

viehame protesto mitinge, iš
kėlus apie tai klausimą, Mrs. 
Miščiukaitienė (Kalvaičiutė) 
pasisakė prieš vilniečių takti
kų. Tuojau po to “Vilnis” 
suriko, kad Mrs. Miščiukaitie- 
nę reikia mesti lauk iš “pro
gresyvių” draugijos (neži
nau, ar ji kada ten priklausė).

Dabar, kaip ant nelaimės 
antra sesuo nusidėjo “komu
nistiškiems principams”. Da
lykas buvo toks: Pereitų sek
madienį, lapkričio 19 d. Vinco 
Kudirkos draugija davė vaka
rų Meldažio svetainėj ir ten 
buvo pakviestas kankliečių 
choras išpildyti programų, ir 
laike tos programos ištiko in
cidentas.

Mrs. N.Zabukicne-Kalvaičiu- 
tč dainavo duetu su Stasiu 
Rimkų, kurs ką tik yra atvy
kęs iš Detroito. Tarp kitų 
dainelių jiedu sudainavo Ka
reivių Maršų, tai yra “Marš 
marš, kareivėliai, marš marš 
dobilėliai, į priešų, pirmyn”.

žodžiai gražus, o meliodija 
tos dainelės dar gražesnė, ir, 
rodos, kas čia tokio bloga, ta
čiau “Vilnies” komisarams 
abudu šie dainininkai baisiai 
nusidėjo už tos dainelės so
da inavimų ir net dviejuose to 
laikraščio numeriuose buvo 
jiedu smerkiami ir grasinami 
pašalinimu iš organizacijos ir 
iš choro. Ir jei Mrs. Zabukic- 
ne su p. Rimkų neatsiprašys, 
esu tikras, kad abu atsidurs 
“socialfašistų” pastogėj.

Bet bolševikai šiuo laiku tik 
tuos du ir teturi kaip geriau
sius savo dainininkus, ir jei 
juos vilniečiai užpiaus, ką tuo
met kankliečiai darys, kuomet 
reiks programų pildyti? .Teks 
samdytis “socialfašistus” dai
nininkus ir tuomet ne tik ne
turės valios juos kolioti, bet

PRANEŠIMAI 
Dvidešimties Penkių Metų Jubilieji

nis Koncertas, Lietuvių Auditorijj, 3133 
So. Halsted St., Nedėtoje, Lapkričio- 
Nov. 30 d., 1930. Pradžia 7 vai. 
vakare. Tai bus didžiausias, iškilmin
giausias ir puikiausias šio sezono kon
certas. Koncerte dalyvauja šios artisti
nės jėgos:

Chicagos Lietuvių Pirmyn Choras, 65 
dainininkai, Chicagos Lietuvių Sympho- 
nijos Orkestras, 40 * muzikantų, Chica
gos Lietuvių Vyrų Choras, 30 daininin
kų, Chicagos Lietuvių Vyrų Kvartetas: 
F. Jakavičius, J. Balanda, D, Kežas ir 
A. Ažukas, Merginų Trio: O. Berkiu- 
tė, O. Skeveriutė ir V. Stradomskaitė, 
Duetas: O. Berkiutė ir O. Skeveriutė, 
p-lė Valerija Čepukiutė, smuikininkė, A. 
Salaveičikiutė-Steponavičlenė, solistė, K. 
Steponavičius, Muzikos Direktorius. Po 
koncerto linksmus^ šokiai griežiant šau- 
niai orkestrai. Širdingai kviečiame vi
sus Chicagos ir apielinkių miestelių lie
tuvius ir lietuvaites dalyvauti šiame ju
biliejiniame koncerte.

• Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chicagos Centralinė Kuopa.

--------1_
LIETUVIŲ MOTERŲ 
DR-JOS APŠVIETA 

23 metų 
JUBILIEJINIS VAKARAS 
SUBATOJE, LAPKRIČIO 

(NOV.) 29 d.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 

3133 S. Halsted St.
Muzika gera, pono J. Rakausko 

Pradžia 7 :30 vai. vakare.
Įžanga 50c ypatai.

......... .M, ,

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

Šį syk pasitikima skaitlingo nariais 
susirinkimo, nes randasi keletas svarbių 
klausimų išsprendimui.

Dras A. L. Graičunas, sekr.

JAU VĖLEI NAUJIENA!
Naujas programas iš Lietuvos Juda

mųjų paveikslų. Lapkričio 24 ir 25 
vakarais, 7:30 bus rodoma Lietuvių 
Auditorijoj ant Halsted St. Lapkričio 26 
d., 7:30 Brighton Parke, parapijos sa- 
ėje. Lapkričio 27 ir 28 d., 7:30 v. 
vak., G. Krenčiaus salėje, 46 ir Wood 
St.

Rodys ir aiškins J. Kk Milius.

AUTOMOBILIŲ DRAIVERIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAXI CO. 
pasiuto jums tikrą progą. 

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

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

Checker Taxi Co. ■
1401 W. Jackson Blvd. 

Monroe 3700

Mme E. Roman R.N.
Fizinė Therapija 

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

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

, Tek Cehtral 0729 X

dar turės ant kiekvieno “pro- 
gresyvisko” vakaro primokėti 
po kokius $25.00 ar ir dau
giau.

Tai va ką reiškia būti davot- 
komis. Joniškietis.

SpedaliatM lydyme chronltkn ir »»nj» LI
KTI. Jei kiti negalėjo lomia Išgydyti, ataTlan- 
kyklt pai mane. Mano pilna* liegaatnlaavl-
mu atidengi juią tikrą ligą Ir jei ai apil- 
imliu Jai gydyti, ivclkata jumi lurryi. Hl- 
klt paa tikrą apedaliatą. kuria neklaus juaa 
kur ir kas jum. akauda. bet pate paaakya

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

Kambary* 1016 
Imkit elevatorii 

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

dini nuo m rvto iki 1 do Dieta

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalas per 

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

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonai. 
Skolinant pinigus ant Namą. 
Parduodam ir išmainom vijokį tartą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštui. 
Siunčiam Pinigus ir* Laivakortei. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASS1FIED ADS.
I   ............................. .11.. W ,1

Educational
Mokyklos %

MOKYKIS BARBERYSTftS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘŲE, 

672 West Madison Street.
-------O------

------- 0--------
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIU AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

inokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos. I
FEDEKAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washingrton Blvd.

--------- e---------- '
GREITAI IR PIGIAI

IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knyjrvedvstea, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai išeitai užbaigiama 
oradini moks)* I devynis mėnesius: 
augštesnj mokslą i viėnus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu išrijo mokslu*. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums nadisimf* 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 1/ 
nsose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytoja* 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. HJL

Business Service 
Biznio Patarnavimas ___

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam Ir 
Dekoruojami

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

. PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

SUTAUPINKIT ant anglią Boalevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimą lodais; 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristątymu vežimų lodais. GOVALIS.

Boulevard 6520 1ie«. Yard« 4401
NORKUS & CO.

Pertraustom rakandus, oianus ir vi
sokius biznius, taipgi iŠ miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas 

1706 W. 47th St.
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA. DARBĄ 
CONSUMERS

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

Pirmadienis, lapk. 24, 1930

Financial 
Finanmi-Paskole*

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

J. NAMON & CO.
MORTGAGE BANKERS 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovebill 1038

PINIGAI
Mes skolinant nuo '$50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimti* mokamas ant neišmokyto* 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtures 
Ra k an dai-Įt ai R„i

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINĮ RADIO

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

3040 W. 62nd Street

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų
Turime išparduoti 50 krovinių aurščiausloi 

ruSleH neatsiimti) ifi Btoradžiaus rakandų.
Didžiausiofl vertas kokios buvo pasiūlytos is

torijoj. susidedančios iŠ visokios 
rūšies rakandų. 

10 ELEKTRIKINIŲ RADIO 
susidedantys iš Sparton, Majestie ir Jackson 
Bell Radio .......................  $45.00 ir aura
3 šmotų miegamojo kainb. setai $45.00 ir ag. 
3 šmotų Seklyčių setai __ $25.00 ir augs.
Day Beds ........    $5.00 ir augs.
Ccdar Chests ... ......................  $10.00 ir augs.
Valgomojo kambario setai ... $20.00 ir augs, 
įvairus Dresrrial .......  $5.00 ir augs,
vairus Vanities ___________  $5.00 ir augs,
vairios Lovos ____ ___ ___ $3.00 ir augs.

Kaurai, visokio didumo-------$1.00 ir augs.
Grindų Lempos ___________  $3.00 ir augs.
Pusryčių setai ___________  $8.00 ir augs
Dinette setai ______________ $15.00 ir augs.
Gasiniai pečiai ..............  $10.00 ir augs
Garbadžtaus degintojai ____  $10.00 ir augs.
Hot Blast Pečiai ........... $5.00 ir augs
Kietų anglių dildomieji$10.00 ir augs. 
Circular šildomieji ......   $15.00 ir augs.
Uprlght Planai  $15.00 ir augs. 
Grojikliai Pianai --------- .... $25.00 ir augs.

TIKRI BARGENAI
Pirkite anksti. Pirmieji atėję gaus geriau. 

Atdara utarnink^ ketverge ir subatoj, 
vakarais iki 9 p. m.

Weber Bros. Storage Co.
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South State Street

Miscellaneous for Sale
_________Įvairus Pardavimai________

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- 
teriai sutaisomi.

THE BRIDGEPORT
KNITTING SH0P

F. SELEMONAVIČIA. savininkas 
504 W. 33rd St., arti Normai Avė.

Tel. Victory 3486
Atdara kasdie ir vakarais.

Persona!
Ašmena Ieško

-j-Įj-j- rarv— -. n. — — — —

PAIEŠKAU Jono, Vlado ir Antano 
Zimavičių, gyveno Milwaukee. Wis. Pa
tys arba, kas praneškite antrašus, už ką 
busiu labai dėkingas.

PETER SERDEKEVIČIUS 
5524 W. 64th PI., Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininką Reikto

REIKALINGAS partneris j auto
mobilių taisymo biznį. Viskas yra 
jrengta ir trokas traukimui karų. 
Turi būt patyręs. Peteris Auto Re- 
pair Shop, 1831 So. Halsted St.

FurniRhed Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai, 1, 2, 3 

su kičinetu apartmentai ir atskiri kam
bariai. Priimam vyrus su valgiu. Pui
kiausi vieta apsistoti atvažiayusiems iš 
kitur, gera transportacija ir graži prie 
parko vieta,

G. N. M. BRUNDZA 
Deming Plaza 2500 North 

477 Deming Place

KAMBARIAI
švarus kambariai su visais patogu

mais, geriausia transportacija; nakvynė 
50c., savaitė $3.50, kiebinetai 1, 2, 3 
ruimai $6.00 saivaitėj ir augščiaus. 
NEW WASHINGTON HOTEL

2318 Washington Blvd.

Exchang e—Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysiu 

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

MAINYSIU ant automobiliaus 5 
kambariu namelį. Bargenas, atsi
šaukite 430972 W. 63rd St. Fr. Rid- 
lauskas.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 0455


