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Smarkios Audros, Tvanai 
Siaučia Vakarų Europoj

Per audras daug žmonių žuvo, tūkstančiai 
liko be pastogės - Paskendo laivas su 
30 įgulos žmonių

PARYŽIUS, lapkr. 24.—Va
karų Europoje siaučia smar
kiausios vėjo ir lietaus audros, 
per kurias daug žmonių žuvo, 
o daug kitų buvo sužeisti.

Smarkiai patvinusios francu- 
zų upės išėjo į krantus, ir kra
štas nuo Paryžiaus iki Havro 
vandens užlietas. Navigacija 
Seinos upe pasidarė nebegali
ma. Daug laivų buvo sužaloti, 
kiti paskandinti. Potvynis gre
sia pačiam Paryžiaus miestui.

Belgija tur būt daugiausia 
kenčia nuo tvanų. Aštuonias
dešimt miestelių ir kaimų yra 
vandens užlieti.

Vienoje, Austrų sostinėj, per

Komunistai ateiviai 
gali būt deportuoti 
iš Jungt. Valstybių

Ix>s Angeles federalinio teismo 
sprendimas byloje japonų stu
dento, suimto komunistų de
monstracijoje

VVASHINGTONAS, lapkr. 24 
— Imigracijos vyriausybė pra
neša, kad kiekvienas komunis
tų partijos narys, kuris nėra 
Jungtinių Valstybių pilietis, ga
li būt suimtas ir deportuotas 
laukan iš Jungtinių Valstybių, 
einant ką tik padarytu Los An
geles federalinio teismo spren
dimu.

Federalinio teismo sprendi
mas buvo padarytas byloje vie
no japonų studento, Sadaichi 
Kenmazu. Tas studentas buvo 
suimtas per vieną komunistų 
demonstraciją San Francisco 
praeito gruodžio mėnesį, kal
tinamas skleidimu atsišaukimų, 
kuriais buvo agituojama nuver
sti “imperialistinę Amerikos 
valdžią”. Jis buvo atiduotas j 
imigracijos vyriausybės ran
kas, ir VVashingtono vyriausy
bė įsakė jį deportuoti. Kenma
zu apeliavo į U. S. apeliacijų 
teismą, kuris tačiau išsprendė, 
kad kadangi komunistai siekia 
savo tikslą įvykinti ne ramiu 
budu, bet smurto priemonėmis, 
tai imigracijos departamentas 
turi teisės studentą Kenmazu 
deportuoti.

Šituo sprendimu remdamasis, 
Imigracijos departamentas da
bar sako, kad kiekvienas ko
munistas nepilietis, suimtas 
priešvalstybinėj agitacijoj, gali 
but deportuotas^

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

Iš dalies debesiuota ir šalta; 
vidutiniai, kartais stiprus, žie
mių vakarų vėjai.

Vakar pasirodė pirmas at
griūvančios žiemos pasiuntinys 
— sniegas, kartu su greitu 
temperatūros kritimu nuo 440 
iki 320 F.

šiandie saulė teka 6:50, lei
džiasi 4:23. Mėnuo leidžiasi 
8:32 vakaro.

Kaina 8c 
tl,,r.......... ................
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[Atlantic and Pacific Photo]

Lyono miestas, Francijoje, kur per žemių nuo- kalvos nugriuvimą naktį lapkričio 12 buvo su-? 
triuškinti dešimt namų ir gyvi palaidoti apie 100 asYnenų.

audrą buvo trys asmenys už
mušti ir dvidešimt du rimtai 
sužaloti.

Vokietijoje audros ir tvanai 
taip pat padarė didelės pra
gaišties, ypačiai jos vakarinėse 
dalyse. Elbos žiotyse, ties Cux- 
havenu, paskendo vokiečių lai
vas Louise Leonhardt su visais 
savo įgulos žmonėmis, kurių 
buvo trisdešimt. Keletas laivų 
nukentėjo Lamanše.

Tūkstančiai žmonių liko be
pastogės Francijoje, Belgijoje 
ir Vokietijoje. Padaryta milži
niškos materialinės žalos. Tuo 
tarpu audros vis dar nesi
liauja.

Aeroplano pilotas ir 
meheanikas užsimušė

UNIONVILLE, Mo., lapkr. 
24. — Vietos aerodrome, jų 
aeroplanui susikūlus, užsimušė 
jaunas lakūnas Steven Ben- 
czik, 20 metų amžiaus, ir jo 
mechanikas Jesse Crockett.

Litvinovas apleido 
ginklų komisijos 

konferenciją
GENEVA, Šveicarija, lapkr. 

24. — Maksimas Litvinovas, so
vietų užsienių reikalų komisa
ras, šikhdie skubotai apleido 
Genevą ir išvyko į Milaną, kur 
jis matysis su sovietų ambasa
dorium 'Italijai. Iš x Milano jis 
per Berlyną grįš į Maskvą. Nu
siginklavimo paruošiamos komi
sijos Konferencijoje i*s v’sa> 
nebedalyvaus.

Pilsudskis paleido ke
liolika buvusių šeinio

1 atstovų
i : - — ■■ >

VARŠUVA, lapkr. 24.—Lai
mėjęs rinkimus į seimą ir se
natą, lenkų diktatorius Pilsud
skis paleido kelioliką savo po
litinių priešų, buvusių seimo 
atstovų, kurie buvo laikomi už
daryti kalėjime Lietuvių Bras
toj.

Silezijoj užmuštas policijos 
viršininkas

Rinkimai į senatą Lenkijoje 
praėjo pusėtinai ramiai, išski
riant Augštąją Sileziją, kur 
vietomis įvyko neramumų. Go- 
lasovicuose buvo užmuštas poli
cijos Viršininkas Sznapka.

Indietis nušovė savo 
žmoną, jos tėvus ir 

pats nusižudė

GLOBĖ, Ariz., lapkr. 24. — 
Jim Reed, San Carlos rezer
vacijos indietis, gavęs, matyt, 
proto pamišimą, nušovė savo 
pačią, į jos tėvą ir motiną, pa
degė šavo namelius ir, paga
liau, pats nusižudė.

“Motinėlė” Jonės kritin- 
gai serga

VVASHINGTONAS, lapkr. 24. 
— “Motinėlė” Jonės, šimtmetė 
darbininkų kovų kovotoja, kri- 
tingai serga. Jos gydytojas sa
ko, kad ji bet valandą galinti 
mirti.

Maskvoj ramu, sako 
Amerikos reporteris
New York Times koresponden

tas neigia pranešimus apie 
neramumus Rusijoj

New York Times korespon
dentas Maskvoj, • Walter Dur- 
anty, bevieliu lapkr. 22 d. pra
neša savo laikraščiui, kad vi
si paskleisti iš Rygos ir Ber
lynu gandai apie sukilimus so
vietų Raudonojoj armijoj ir apie 
diktatoriaus Stalino nužudymą 
esą niekuo nepamatuoti prasi
manymai. Maskvoj esą visai ra
mu. Diplomatinės užsienių at
stovybės Maskvoje nieko apie 
panašius įvykius negirdėjusios.

Sovietų vyriausybė aiškinan
ti, kad visas tas klaikių pa
skalų “biznis” esąs sugalvotas 
antisovietinių emigrantų orga
nizacijos Paryžiuje, kuri tuo 
bandanti atsikeršyti už savo 
konspiracijos planų prieš so
vietų valdžią nepasisekimą.
Kova su “dešiniąja opozicija” 

atslūgus

Kova su “dešiniąja opozici
ja,” sako N. Y. Times kores
pondentas, kuri pastaruoju lai
ku buvus įsiliepsnojus, dabar 
jau kiek atslūgus. Nikalojus 
Bucharinas, kuris buvęs ypa
čiai smarkiai atakuojamas, 
prieš dvejetą dienų viešai atsi
žadėjęs savo opozicinių pažvalgų 
ir atsiprašęs. Centralinis komi
tetas jo atsiprašymą radęs pa
tenkinantį ir priėmęs. Dalykas 
tačiau dar turėsiąs but išsprę
stas ateinančioje komunistų 
partijos egzekutyvo plenumo 
sesijoje. Kaip dabar atrodą, kri- 
zis vargiai labiau paaštrėsiąs. 
Esą galima daiktas, kad hr Alek
siejus Bykovas, ir Bucharinas, 
ir Tomskis, kurių pašalinimas 
prieš dvejetą savaičių atrodęs 
neišvengiamas, busią palikti 
vietose.

Trys nusikaltėliai pabė
go iš kalėjimo

MARION, III., lapkr. 24- — 
Iš Williamson kauntės kalėjimo 
pabėgo trys kaliniai, F. Bea- 
vers, C. Mabry, suimti už au
tomobilių vogimą, ir Vinęenzo 
Virgadomo, kaltinamas galva- 
žudybe ir laukęs teismo.

KAUNAS. — “Rytas” rašo, 
kad Utenoj buvęs pakviestas į 
policiją kun. Rimša dėl rugsėjo 
8 d. pamokslo.

Teko sužinoti, kad yra ren
kamos žinios ir apie kun. Kru
pavičiaus pamokslą, pasakytą 
studentų bažnyčioj spalių 19 d.

[ Du Fordo .kompanijos 
lakūnai užsimušė —1-----

DETROIT, Mich., lapkr. 24. 
— Dearborn aerodrome šian
die užsimušė du Ford Motor 
kompanijos lakūnai, Myron Zel- 
ler, 24, pilotas, ir Carl Wen- 
zel, 30, mechanikas, jų trijų 
motorų aeroplanui užsidegus 
ore ir nukritus.

Rado sudegusius 3 
Bolivijos lakūnus
BOSA.BIO, Argentina, lapkr. 

24. —- Trysk Bolivijos aviato
riai, kurie praeitą šeštadienį 
savo EI Condor de Bolivia aero
planu išskrido iš Buenos Aires 
1,800 mylių kelionėn į La Pa
žą, savo tėvynės sostinę, žuvo 
lėktuvo katastrofoje.

Laukuose, netoli nuo Consti- 
tuciono, Santa Fe provincijoje, 
rado aeroplano degėsiuose bai
siai apdegusius lakinių kimus, 
žuvusieji buvo: kap. Lųcio Lui- 
zaga, Horacio Vasųuez ir Įeit. 
Horacio Borda.

Nori visai sustabdyti 
imigraciją iš Europos /

WASHINGTONAS, lapkr. 24. 
— Kai kurie politikieriai rei
kalauja, kad imigracija iš Eu
ropos ir kitų kraštų butų vi
sai sustabdyta, motyvuodami 
savo reikalavimą tuo, kad vi
siškas imigracijos sustabdyymas 
sumažintų nedarbą Jungtinėse 
Valstybėse.

Pennsylvanijos senatorius 
David A. Reed (rep.) ketina 
pasiūlyti rezoliuciją, kad imi
gracija butų visai sustabdyta 
dvejiems matams.

Sumokėjo valdžiai mo
kesnius kopūstais

HEIDE, Vokietija, lapkr. 24. 
— Šio Holšteino miesto rinka 
dabar užversta kopūstais, nes 
vienas ūkininkas savo mokes
nius valdžiai sumokėjo ne pi
nigais, bet .kopūstų galvomis.

Dalykas buvo toks. Ūkinin
kas, gavęs iŠ vyriausybės “pa
skutinį paraginimą” sumokėti 
savo mokesnius, pranešė raštu 
mokesnių rinkėjui, kad pinigų 
jis neturįs, bet galįs mokesnius 
sumokėti natūra.

Nesulaukdamas nei šiokio nei 
tokio atsakymo, ūkininkas pri
sikrovė vežimus kopūstų gal
vų, viso keturis tonus, atvežė 
į miestą ir ties mokesnių rin
kėjo raštinės durimis išvertė, 
palikęs dar raštelį, kad jis ma
nąs, jogei su mokesniais dabar 
pilnai atsiteisęs.

Vokiečiai kaltina 
lenkus terorizmu

Tautij Sąjungos komisijos gal
va vyksta į Augštąją Sile
ziją tyrinėti

BERLYNAS, lapkr. 24. — 
Praneša, kad Dr. Felix Calon- 
der, mišros Tautų Sąjungos 
komisijos Lenkų Augštajai Si
lezijai pirmininkas, išvyko j 
Hohenbirkeną (Brzezie) tyrinė
ti skundų dėl lenkų smurto žy
gių prieš vokiečių mažumą per 
pastarus rinkimus.

Vokiečiai skundžias, būtent, 
kad per pastaruosius rinkimus 
į Lenkijos seimą į Hohenbir
keną, to miesto burmistrui ir 
policijos viršininkui — aitriems 
pilsudskininkams — pritariant, 
buvę iš kitų apielinkės mieste
lių motoriniais vežimais par
gabenta lenkų huliganų, kurie 
kuopelėmis lankę žymesnių vo
kiečių šeimas, tikslu prievar
ta priversti jas. nebalsuoti už 
vokiečių kandidatus. Vyrus, mo
teris ir vaikus tie huliganai 
pliekę pagaliais, kol tie nete
kę sąmonės, o kuriems pavy
kę pabėgti į laukus, tuos len
kai vijęsi revolverių šūviais.

Lenkų policija ne tik nieko 
smurtininkams nedarius, bet 
dar ant rytojaus prigrūmojus 
nukentėjusius vokiečius, kad 
jie busią žiauriausiu budu nu
bausti, jei apie tuos įvykius 
jie kuriuo nors budu suteik
sią žinių užsienių spaudai.

Kaip pavyzdį, vokiečiai pa
duoda tokį atsitikimą. Vieną 
vokietį, Neugebauer vardu, len
kų smurtininkai per penkioli- 
ką minučių pliekę pagaliais, 
taip kad mušamasis, nebegalė
damas pakęsti skausmų, malda
vęs, kad budeliai jį nušautų. 
Tie jau buvę besirengią taip 
ir padaryti, bet duktė puolus 
tėvą gelbėti. Tuomet huliganai 
ėmę mušti ir dukterį, kol ta 
netekus sąmonės.

Nusišovė

Mažųjų Samažų k. Aly t. aps. 
nusišovė Jonas žuravliovas 25 
metų, amžiaus, šovėsi į galvą ir 
vežant ligoninėn mirė, žurav- 
liovas turėjęs bažnyčios pini
gų, kuriuos išaikvojęs. Del to 
ir nusišovęs.

KAMAJAI. — Rudeninio Ka
majų kermošiaus išvakarėse, 
policija Kamajų šile surado ir 
suėmė gana didelį samagonkės 
bravorėlį. Mat, norėjo žmonės 
į kermošių atvažiavusius svete
lius pavaišinti, bet... policija su
trukdė.

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

Graikijoje areštuoti du 
sąmokslininkai

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 24 
— Vyriausybės čia tapo suim
ti du karininkai, generolo Pa- 
pula, buvusio vyriausio armi
jos vado, sūnus. Abudu kalti
nami ktn’p dalyviai susekto są
mokslo atsteigti Graikijoj gęn. 
Pajigaloso diktatūrą.

Franco, Ispanų lakū
nas, pabėgo iš ka

lėjimo
MADBIDAS, Ispanija, lapkr. 

24. — Maj. Ramon Franco, žy
miausias Ispanų aviatorius ir 
Atlanto skridikas, kuris praei
tą penktadienį buvo nuteistas 
astuoniems mėnesiams kalėji
mo už politinę darbuotę, praei
tą naktį pabėgo iš kalėjimo, 
kuriame jis buvo uždarytas.

Kartu su juo pabėgo ir an
tras kalinys, Eduardo Reyes, 
taip pat aviatorius.

Kalėjimo vyriausybė sako, 
kad abudu jie buvę davę žo
dį nebėgti, ir dėl to nebuvę 
taip stropiai sergįmi, kaip kad 
kiti kaliniai.

Vyriausybė mano, kad gar
sus lakūnas bandys aeroplanu 
pabėgti iš Ispanijos, todėl da
vė įsakymą stropiai daboti vi
sus aerodromus.

Maj. Franko yra žinomas 
kaip tvirtas respublikininkas ir 
priešas monarchijos.

šiandie Maskvoje pra
sideda ‘konspiratorių’ 

teismas '

MASKVA, lapkr. 24. — Ry
toj (šiandie) Maskvoj praside
da teismas astuonių augštų so
vietų valdininkų ir ekspertų, 
apkaltintų dėl “konspiravimo 
su kapitalistinėmis valdžiomis” 
nuversti sovietų valdžią.

Jie jau yra iš anksto nuteis
ti šimtais rezoliucijų, kuriomis 
įvairios bolševikų organizacijos 
reikalauja, kad visi “konspira- 
toriai” butų mirtim nubausti.

Teismo eiga bus pranešama 
per radio ir teismo salėje pa
taisyta vietų užsienių spaudos 
korespondentams.

Portugalija baus darbi
ninkų medžiotojus i

LISABONAS, Portugalija, lap
kričio 24. Vidaus reikalų 
ministerija pasiūlė įstatymą, 
kuriuo numatoma sunkios, nuo 
penkerių iki penkiolikos metų 
kalėjimo bausmės darbo agen
tams, ' rekrutuojantiems portu
galų žemės ūkio darbininkus į 
pigiai mokamas darbo vietas 
Francijoje ir Ispanijoje.

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

legramų per NAUJIENAS.
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
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Pilsudskis “laimėjo” 
rinkimus į senatą

Iš 111 senatorių skaičiaus val
džios blokas gavo 76 man
datus \ ,1

VARŠUVA, lapkr. 24. — Va
kar (sekmadienį) įvykusiuose 
rinkimuose į Lenkijos senatą 
maršalas Pilsj/lskis, lenkų dik
tatorius, turėjo dar geresnio 
“pasisekimo”, ne kaip rinki
muose į seimą. Iš 111 visų 
vietų senate, vadinamas vald
žios blokas gavo 76, vadinas, 
absoliučią daugumą — daugiau 
ne du trečdaliu mandatų.

Visos opozicijos partijoj 
stipriai pralaimėjo, išskiriant 
tautinius demokratus, kurie lai
mėjo tris naujas vietas.

Silezijoj Pilsudskiui ne 
taip gerai pavyko

Kartu su rinkimais į Lenkų 
senatą, Silezijoje įvyko provin
cijos seimelio rinkimai, kur Pil
sudskio valdžios blokui išėjo 
ne taip gerai, čia valdžios blo
kas gavo 19 vietų, korfanti- 
ninkai (katalikų centras) taip 
pat 19, vokiečiai — 7, socia
listai — 3. Komunistų nė vie
no nebeišrinkta (prastame 
seimely jie turėjo du atsto
vu).

Pasakoja apie baiseny
bes sovietijos koncen- 

, tracijoj

VVASHINGTONAS, lapkr. 24 
— Atstovų buto komisijos ko
munistu darbam^ tyrinėti po
sėdy šiandie liudijo vienas 
Aleksander Grube, prieš devy
nis mėnesius pabėgęs iš sovie
tų koncentracijos kalėjimo.

Grube papasakojo, kad tame 
koncentracijos punkte, kur jis 
buvęs, per pustrečių metų iš
mirę daugiau kaip 20 tūkstan
čių kalinių. Koncentracijos 
punkte esą tarp 50 ir 60 tūk
stančių kalinių, ir visi jie turį 
dirbti, kad gautų pu^ę svaro 
juodos duonos dienai. Jei ku
ris atsisakąs nuo katorgos dar
bo, tas sušaudomas. *

Atpigo vynuogės

. KAUNAS. — Paskutiniu lai
ku Kaune staiga atpigo vynuo
gės, kurias dabar parduoda po 
5 lit. už kilogr. Nusmukus kai
nai padidėjo vartojimas ir 
krautuvės vos’ suskumba ten
kinti pirkėjus. Sako, kad be 
muito vynuogės dabar užsieny 
kaštuoja tik pusę lito.
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Į KORESPONDENCIJOS
Buenos Aires, Ar

gentina
Vytauto Cirkas

Spalių 26, Bs. Airese buvo 
minėta Vytauto mirties 500 m. 
sukaktuvės. Nors nebuvo skel
biama, kas jas rengia, bet tai 
apmokėjo Liet, konsulas, o pro
gramas išdalino savo skelbi
mus susidėję 3 bankai, kurių 
tarnautojai atliko artistų roles.

Mizernos ceremonijos
Kad “vožniau“ atrodytų ro- 

baksas, sugraibyta 3 sveikinto
jai: vienas vaflių pardavėjas 
sveikino Argentinos rusų juo
dašimčių vardu. Publika pasi
piktino.

Pagriebę socialistinės Ukrai
niečių Drg. “Prosvita“ pirmi
ninką užtempė ant scenos. Už 
pasveikinimą karaliaus, jis ta
po pašalintas iš draugijos.

Latvių vardu sveikino ponas 
su vizitą. Kai kas manė, kad 
latvių konsulas, bet paskui su
žinota, kad latvių konsulas net 
neatsako į. lietuviškų šnipukų 
revizitus ir abelnai labai pras
tai žiuri i lietuvišką “konsula
tą”.

tauto rūbais kalėjime, taip 
stūmė budelį, kad tas cirkinin- 
kiškai išvertė puspadžius palu- 
bėsena.

Priruoštos gėlės turėjo būt 
įteiktos “prelegentui“, bet pa
davėjui užmigus, liko nepaduo- 
tos, o artistėms gailėjosi duot, 
taip kad paskui rengėjai jas 
parsidavė.

Choras
Kazimiero choras sudainavo 

kelias daineles. Ypač moteriš
kų balsų yra visai gerų, tik 
susidainavimo trwksta. Vedėjas 
Rimavičiuš prakaitavo, bet pub
lika chorą vistiek pamylėjb la- 
biau už visus kitus' to vakaro 
numerius.

—Tokia tautiškas vakaras, 
o tik keli tautiški kostiumai 
tesimatė, —sakė publika. Prie 
Skinkio buvo daugiau harmoni
jos.

Didėji ponstva

Patį priešakinį stalą apsėdo 
“didėji ponstva”. Anot to len
ko: kompanija nie wielka, ale 
barzdo požądna: szwaczka, 
praczka, gowniarz, kaminierž, 
kvvartalny nadziratel, czy kru- 
wy, ks. probaszcz į ja z zoną“.

Ten matėsi ir klerikalų agen
tas konsulas Gaučys (naujos 
parapijos organizatorius); jo 
raštininkas Br. Steponaitis, 
merginų su vadžioto jas, nenor
malus tipas. Sėdėjo “daktaras“ 
Štabinskas su žmona; buv. Šan
čių nuovados viršininkas Že
maitis su iždu ir gerdamas 
“bruderšaftą“ su ponu Gaučiu, 
kuris čia Steponaičio instrukci
jomis konsuluoja. Ten sėdėjo 
ir rusų juodašimčių laikraščio 
leidėjas p. Stapran, kuris sap
nuoja apie carą ir seną Rusiją. 
Iškilmingai susibičiuliavo su 
lenkų 'spaustuvės savininku, 
kuris visus' Vytauto ir kitus 
spaudos darbus lietuvikam kon
sului daro.

Buvęs konsulas p. Skinkis 
atvyko Argentinon ir apsigyve
no kaip laisvas pilietis. Jis 
kritikuoja durną Gaučio “poli
tika“, bet Gaučas vistiek tiki-

Po visam “šurum-burum“ si gaut bent bronzinį medalį už 
prasidėjo išsigėrimas, sulyg I tokį Lietuvos vardo “pakėli- 
tradicijų. Imu“.—Barzdaitis.

ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS 
PADANGĖS

Bendras miegas
Konsuliokas Gaučys, atsisėdo] 

žemoj kėdėj už aukšto stalo j 
ir ką tai skaitė, 
girdėjosi, negu 
iš budeles laike * 
se“ vaidinimo), 
sumigo, o kai 
pradėjo, 
tai pasilenkęs 
ano t Gaučiuko, 
Vytauto nuopelnas yra 
č i ų a p k r i k š t i n i m a s...

Kada “prelegentes“ pabaigė i 
savo “kireleison” ir atsistojęs 
ėjo užkulisiu, — laukianti šo
kių krėslai suplojo ir 
ta publika nubudo.

Vaidinimas

Rašo A. Kabardinas i

Gegužės 1 d.
Jau seniai berašiau 

j ienoms” apie musų 
Klaipėdos gyvenimo 
bes.

. ..... .daug visokių 
SC ėjau pumoj eJ», pa,VyZ<jgjuį> gaj fcarn |)U8 į.

nugn au, a »Ljomu žinoti, kaip* mes darbi-
svai lausias, nįn|<ų šventę gegužės 1 d.šven-* 

zcmat Reikia žinoti, kad Klhi-
, pėdos darbininkai jau nuo se
niai yra organizuoti. Jų pro
fesinės sąjungos yra gaųa stip
rios. Tą dieną daug dirbtuvių 
buvo uždaryta, kadangi darbi
ninkai nečjo į darbą.

Apie vienuoliktą valandą ry- 
artistus I to minia darbininkė susirinko 

Faibčikus iš; šaulių Namo sode. Profesinės 
Sąjungos pirmininkas Ponaras 
atidarė šventes, programą su 
prakalba. Jis paaiškino darbi
ninkų šventės reikšmę. Pasau
lio darbininkams tai yra reikš- 
minga diena, kadangi ji prime
na, jog darbininkai visų šalių 
turi laikytis vienybėj ir palai
kyti broliškus ryšius.

Kalbėtojas nurodė, kad prieš 
kelis desėtkus metų darbinin
kai už tos dienos šventimą bu
vo persekiojami ir baudžiami 
kalėjimu, trėmimu ir kitokiais 
budais, 
šalyse, 
virto.
kių pagerinimų iškovojo. Ta
čiau dar daug reikės darbinin
kams kovoti, kol jie kovą lai
mės ir pasiliuosuos nuo algi- 
nės vergijos. \

Po pirmininko jausmingos' 
kalbos Darbininkų Choras' su- 

: dainavo kelias vokiečių'liaudies 
IKI KRAŠTUTINY- dainas. Tuo ir pasibaigė darbi

ninku šventės programa. Visi i 
tvarkiai išsiskirstė, o vakare 
susirinko į pasilinksminimo va-i

(Jis- mažiau 
sufleris Rudis 
“Vyt. Pančiuo- 

600 publikos 
kas ir knarkt

užmigdy

Pamačius scenoje 
atrodė, kad visi 
“Amerika Pirtyj” vaidins. Tik 
kabanti ant sienos peiliai, toki 
kaip gaučiai asadą plausto, Ir 
faibčikišnom barzdom kunigai
kštiški rūbai davė suprast, kad 
čia apsieis be Bekampio ir be 

1

Savo roles atliko gerai: Bu- 
kovičius—Vytauto; Jasiukynas 
Jogailos; štabinskas —Keistu
čio; p-lė Debesaitytė — kuni- 
gaištienės, o p-lė N. tarnaitės.

Ožinskas “Goštautas“, tai bu 
vo tikras Fa i bei kas ir publika 
juokėsi iš kiekvieno jo judėji
mo. “Vaidylos” Kairio lazda 
linko jo “globoj“, o trijų va
tos pluoštų barzdh juokino 
publiką.

Esanti publikoje Kauno žy
deliai piktinosi, kad budelius 
taip žydiškai nugrimiravo.

Vieną aktą nebaigė vaidint 
kada tarnaitė, persirengusi Vy-

NEIKIT
BIŲ KAD PAŠALINTI 

KONSTIPACIJĄ

komisijose. Lietuviai iš 
pravedė penkis atsto- 
paskui susiblokavę lai-

vietose 
pradžių 
v u s', o

l mėjo dar šeštą vietą.
Naun 

gražutės 
įvaireny-

Per tą laikotarpį pas mus; Kaip jau minėjau, su lietu-
nuotykių buvo. j viais dabar savivaldybėj vokie- 

į čiai turės skaitytis. Pirma lie
tuviai neturėjo jokios reikš- 

• mos. Reikia žinoti, kad viso
kie darbai yra pavedami atlik
ti įvairioms komisijoms. O 
kadangi lietuviai į tas komi
sijas nebuvo įsileidžiami, tai 
jie nieko ir nežinojo, kaip vi
sokį miesto reikalai- ym riša
mi. Jie taip sakdiit, vaikščiojo 
aplink namą, o į vidų nebuvo 
jloidžiami.

Pravartu pabrėžti tas faktas, 
kad, į šiuos rinkimus vokiečių 
komisija daug lietuvių neįtrau
kė į rinkėjų sąrašus. ' Mat, lie
tuviai dar pusėtinai yra apsi- 

ypač menkiau 
Rinki- 
Dide- 

Vienok

leidę ir ištižę,
susipratę darbininkai.
mai praėjo gana gyvai.
lės agitacijos nebuvo.
reikia pasakyti, jog nacionalis
tiškai nusistatę vokiečiai neap
siėjo ir be demagogijos'. Jie

Taip buvo įvairiose 
Dabar jau visai kitaip 

Darbininkai daug viso-

KŪDIKIS NEINA SVARU- 
MON? DABOK JO 

VIRŠKINIMĄ

Kada prastas kvapas, ar pa- karėlį. 
dengtaš liežuvis, aitrumas, 
galvos skaudėjimai, įspėjai 
konstipaciją, neimkite aštrių 
liuosuotojų. Jie yra bereika
lingi, kada C ase a re t saldainis 
bematant pašalins jnsų keblu
mus; išvalys jūsų sistemą 
švelniai ir nuodugpiai.

Pagelba, kurią jus gausite 
iš Cascarets taip greitai, yra 
patvari. Cascarets yra pada-i 
ryti iš cascara, medžiagos, kli-i 
ri kaip daktarai pripažvsta 
tikrai sustiprina vidurių nuts-\ 
kutus.

Todėl Caacarets yra palai
ma seniems žmonėms su silp
nais viduriais; vaikams; kiek
vienam kam reikalinga regu
liariai vidurių įpročiai. De
šimt centu dėžulė —* visose
ap tiekose.

(Auif aršiai mas)

Kaip buvo renkami „atstovai į 
miesto savivaldybę

Prieš rinkimus Klaipėdoj bu
vo didelis politinių partijų ir 
grupių sąjūdis’. Buvo išstatyta' 
net trylika sąrašų. Tad pasi-Į 
rinkimas gana didelis. Lietu
viai rinkimuose dalyvavo ke
liais sąrašais, bet vėliau sudarė 
lietuvišką frakciją ir pravedė 
penkis atstovus, Tais laimėji
mais visi yra labai patenkinti. 
Mat, pirmą kartą lietuviams 
pasitaiko proga tikrai arti at
sistoti prie miesto tvarkymo. 
Jonas Vanagaitis jau tapo pa
skirtas miesto patarėju. Daly
kus toks, kad penkių žmonių 
grupė arba frakcija pripažįsta
ma ir su ja skaitosi. Tąsyk 
ta f&kcija gali reikalauti sau

Kūdikiai negali eiti svaru- 
mon, jei rūgstančios atmatos 
užkemša žarneles, padarydamos 
gasų, kas gimdo dieglius, kon
stipaciją ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų patariamą 
būdą, jį žino ir milionai motinų 
ir pamatysite kaip jūsų kūdi
kis pagerės. Keli lašai grynų 
augalų nekenksmingos Flet- 
cher’s Castoria į valandėlę pa
darys neramų, karščiojantį kū
dikį ar vaiką kuosmagiausį. Ke
lios dozos ir jis gerai virškins, 
ir eis normaliai svarumui). Kad 
gauti tikrą Castoria, žiūrėk 
Fletcher parašo ant pakelio.

(Avirarsir.imas)

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1731) So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

skelbė, kad balsuoti už lietuvių 
sąrašus yra pavojinga, nes, 
girdi, kaip tik lietuvninkai lai
mės, tai tuoj visus evangeli
kus vers katalikais būti, žino
ma,- mažiau susipratusius evan
gelikus tais argumentais jie 
paveikė. Juo labiau, kad Klai
pėdos “lietuvininkai“ yra l&bai 
religingi žmonės' ir prieš kata
likus griežtai nusistatę. Ačiū 
tam, vokiečiams atsidaro plati 
dirva laike rinkimų balsus 
meškerioti.

Reikia iš vieno dalyko stebė
tis, kad per daug metų vokie-' 
čiai neįstengė galutinai ištau- 
tinti lietuvių. Klaipėdiškiai lie
tuvių kalbos neužmiršo, ypač 
tie, kurie gyvena ūkiuose. Bet 
tuo pačiu laiku vokiečiai pada
rė nemažą įtaką. Laikraščius 
klaipėdiečiai skaito lietuviškus. 
Bet tie laikraščiai yra spausdi
nami gotiškomis raidėmis. Nuo 
lotyniškų raidžių jie dar ir 
šiandien tebesi k rato. Maldak
nygė turi būti gotiškomis rai
dėmis atspausdinta, o jei kito- 
kis raštas, tai jis nėra “vožnas“. 
Lotynų raidėmis atspausdintą 
maldaknygę, nors ji butų ir 
evangelikų išleista, “lietuvnin
kui“ neįpirši, nes ji yra “ne- 
vožna”.

Taigi nors lietuviai ir neiš- 
tautėjo, tačiau prie jų daug kas 
prigijo ir vokiško. Tas vokiš- 
kumas ir sudaro daug kliūčių. 
Faktinai Klaipėdoj lietuviai, su
daro apie 85 nuošimčius visų 
gyventojų. Nežiūrint į tai, vo
kiečiai, kurių priskaitoma iki 
penkiolikos nuošimčių, juos 
valdo. Jie tai gąsdinimais re
ligija, tai papirkimais patrau
kia savo pusėn lietuvius bal
suotojus; Bet taip ilgai nebe
bus. Su kiekvienais metais

Klaipėdos lietuviai vis labiau 
ir labiau susipranta. Lietuvių 
laimėjimai didėja. Jaunoji 
gfentkartė krypsta lietuvių pu
sėn.. Ji mokyklose persiima 
lietuvių dvasia. Galima tad 
tikėtis, jog už kelių desėtkų 
metų vokiečių įtaka Klaipėdos 
Krašte žymiai sumažės.

Vasarotojai
Musų gražioji Klaipėda šią 

vasarą susilaukė daug svečių. 
Keli tūkstančiai vasarotojų bu
vo atvykę iš Vokietijos' ir Lie
tuvos. Jie daugiausiai atosto
gavo Nidoj, Juodkrantėj. Per 
Klaipėdą taip pat atvyko daug 
amerikiečių svečių, kurie va
žiavo savo gimtinę- pamatyti. 
Tačiau dauguma amerikiečių 
tik kelioms valandoms Klaipė
doj tesustoja. Matomai, kiek
vienas skuba į savo gimtąjį 
kampelį, kad pasimatyti su sa
viškiais. Keli chicagiečiai pa
viešėjo kiek ilgiau. Būtent, Po
cius, Mockus ir Bračas’. Pernai 
vasarą gana ilgai viešėjo Ro
bertas Saikus su savo žmona. 
Ieškojo namo pirkti, bet vėliau 
sumanė grįžti į Ameriką. Pas
kui į Lietuvą grįžo apsigyven
ti ir čia namus nusipirko. Gri
sius ir dar du amerikiečiai 
Klaipėdoj jau kelinti metai gy~ j vena; turi du gražius namus. 
J. Runkaitis iš Chicagos Brid- 
geporto gana gražiai ir pasitu
rinčiai gyvena. Chicagoj su 
tiek pinigų jis' butų buvęs tik 
šapos darbininkas. O pas mus 
proletarai jį vadina buržujum, 
namų savininku.

(Bus daugiau)

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Naujasis Chevrolet Six

Tik k.) išėjęs naujas modelis Chevrolet Six — dviejų dtirų Coach. 
žymiai gražesnis ir geresnis, o be to ir pigesnis, už senąjį modelį, norsy ra

senieji buvo pasižymėję savo gražumu, gerumu ir pigumu.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
Sample setu mažiaus negru už trečdalį kainos

'"•“•liiiiliffa

3^.

Baigiantis seniemsiems metams musų dirbtuve nutarė parduoti šių 
metų padaryto stako seklyčių setus už mažesnę kainą negu kainuotų pa*- 
taisyti senas setas. Tamstos negalėtumėte įsivaizduoti kaip musų setų 
dirbtuvė siūlo jums beveik pusdykiai parlor setus. Ateikite ir persitik
rinkite kad męs skelbiame tiesą.U t

Štai duosime jums pavyzdžių'.

Rcguliarė seto kaina $150 — dabar .................................................. $69.00
Reguliari kaina $125.00 — dabar ...............*..........................   $49.50-
Reguliarė kaina augštos rūšies setas $350 >— dabar ...................... $149.00

Mes čia davėm jums tik 3 pavyzdžius iš kurių tamstos galėsite 
spręsti kaip pusdykiai šiandien musų dirbtuvėje galite gauti geriausių setų.

SEKRETAS PIGAUS PARDAVIMO
Mes galime setus parduoti pigiai dėlto, kad ntusų darbininkai nutarė 

dirbti už mažesnę kainą, kad tokiu budu bedarbės laiku butų galima 
žmonėms parduoti pigiaus.

Ši musų Lietuviška rakandų dirbtuvė gyvuoja virš 5 metų įr ji 
aptarnauja savo tautiečius. Atsilankykite visi. ,

ARCHER FURNITURE
JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas

4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733

Rusiškos ir Turkiškos Vanos W 
12th STREET 

Tel. Kadžiu 8902

Roofievdt Rd. 
arti St. Iioui* Avė. 

CHICAGO. ILL.

TURĖKIT PINIGU SEKAMOMS 
; KALĖDOMS

pi isidėdanii prie nnisų KALĖDINIO TAUPIMO 
KLIUBO dabar.

25c
J savųitę padarys jus nariu. 

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK 
3154 W. 63rd Street t

Neapleiskite fl 
Peršalimo! 1

Sustabdykite pirm negu įsi- 4 
galės — pirm negu P.ą8t0* tl7‘ 3 

' rai Pav°PnBU-, ^tSlkrpATN 1/fik' l peršalimo naudodami PAIN « T) / feXPELLERl su P>rmu ko-J 
X » ' sulio ir čiaudėjimo apstreiski- J Mi mu Du ar trys isįtrynimai5” PAIN-EXPELLERIU su- 1 

teiks jums nejkamuojamą pa- < 
galbą.

PAIN.EXPELLERIU išsitrynimas '
kuliaciia. Jis pralinksmins jus. Jis sustiprina jegas j

* suteikiat jums daugiau galios pasipriešinti lig • • . ■
t keha jumyse impulsą kovai su paprastais susirgimais.
1 Netenka — Galios

į SS“
K tvirtina visą jutą sistemą. 1*4

K ,r painSeLLERIS iro«oW suvirš šešiasdešimt meM jr rekotnenduoia* F yra visame pasauly nau J • papraspj Gerkles 
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DVIDEŠIMTIES PENKIŲ METŲ

Koncertas 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■«■■■■■■■■ 

. A

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 ARTISTINES JĖGOS:

Cnieayos Lietuvių Pirmyn Choras, 65 dainininkai 
Chivayos Liet. Simfonijos Orkestras, 10 muzikantų 
Chicayos Lietuvių Vyru Choras, 30 dainininkų

P. Jakavicius, J. Balanda, 1). Kežas ir A. Ažukas
Merginų Trio: O. Merkiate, O. Skeneriui# ir

V. Si rudoms kaitė.
Duetas: \). Berkiulė ir O. Skeveriulė.

P-lė Valerija Cepukiųtė, smuikininkė
A. šedaveičikiulė-šleĮionaifičienė, 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.

GARS1NK1TĖS "NAUJIENOSE”



Antradienis, ląpk. 25, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tikrai naujoji era, ir jos kure- bti Didžiojo Vilniaus Seimo 
jai buvo liaudis ir demokrati- sukaktuves.
nė inteligentija. “Prisiminkime musu “neži- c

Kur busiu lapkričio

“Gyvenimas parodė, kad V. 
Kudirka skelbė didelę teisybę, 
sakydamas, kad “istorija dau
giau priklauso nuo mėšlavežių 
(t. y. darbo žmonių), negu nuo 
skrybėliuotų ponų.”

nomų laisvės kareivių’ liau
dies ir demokratijos aukas, 
sudėtas 1905 metais j Lietuvos 
laisvės aukurą ir sekime jų 
pavyzdi.”

HAVJĮSNOS, CMe.gs. IU..-..........................

Roseland
’B?

30 dieną?
Daugelis žmonių rūpinasi sa

vo rytojum, tai yra kur dingti 
rytoj, po ryt ir 1.1.— Ir man 
atėjo j galvų, kur aš dingsiu 
li pkričio 30 dieną? —Aš bip 
siu tą dieną Jubiliejiniame kon
certe Lietuvių Auditorijoj, ku1- 
ir rengia Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Chicagos centralinė 
kuopa.

Nors Lietuvias Socialistams s 
šioje šalyje prisėjo pergyventi 
visokių audrų ekonominėje, po
litinėje kovoje, tačiau nė viena 
audra nepalaužė jų pasiryžimo 
krtvoti už demokratijos ir lais
vės principus.

Nors nedaug Lietuvių Socia
listų šioje šalyje, visgi jie su
lošė svarbią rolę Amerikos Lie
tuvių išeivijos gyvenime ir 
Lietuvos kovoje su caro val
džios priespauda ir už spaudos 
bei laisvės atgavimą.

Dvidešimts penkiems metams 
sukakus nuo tų sunkių, bet 
garbingos kovos laikų, kada lie
tuvių liaudis atsibudo, sbkilo ir 
pirmą kartą apsiuntė savo at
stovus i Vilnių, tiems laikams 
ir Įvykiams paminėti Chica
gos Lietuvių Socialistų kuo
pa rengia jubiliejinį kon
certą, kuriam pakviestas at
likti programą Chicagos Lie
tuvių Choras Pirmyn su 
65 dainininkais' ir* Lietuvių 
Simfonijos Orkestras su 40 
žmonių ir Kaikuriė pavieniai 
artistai artistės.

Sužinojęs tą naujieną aš ir 
nutariau, kad lapkričio 30 d. 
busiu Socialistų jubiliejiniame 
koncerte, Lietuvių Auditorijoj.

—Senins Petras.

Lietuvos Demokrati- 
1 ja minės Vilniaus 

Seimą
“Liet. Žinių” lapkr. 5 d. nu

mery Įdėtas toks vedamasis: 
“Minėkime Didžiojo Vilniaus 

Sei m o sukaktuves!
‘*S. m. gruodžio ni. 4—5 d. 

sukanka lygiai 25 metai nuo 
tų istorinių dienų, kada Didy
sis Vilniaus Seimas pastate 
Lietuvai tvirtas gaires žengti 
i laisvę, nepriklausomybę ir 
demokratiškumą.

“Tai buN’o atmintinais 1905 
metais, revoliucijos bangoms 
aukštai pakilus visoje tuome
tinėje Rusijos valstybėje nuo 
Baltijos jurų iki Ramiojo van
denyno.

“Didysis Vilniaus Seimas 
buvo iškovotas pačios liaudies 
ir demokratijos, kurios aktin
gai dalyvavo carizmo tvarkos 
griovime.

“Nuo Didžiojo Vilniaus Sei
mo laikų Lietuvoje prasidėjo

“Kunigaikščiai, karaliai, ba
jorai ir kunigai pražudė seną
ją Lietuvos valstybę.

“Darbo žmonės Didžiajame 
Vilniaus Seime padėjo naujo
sios demokratiškos Lietuvos 
pagrindus.

“Seimo Šukiai ir nutarimai 
plačiai suaidėjo visoje Lietu
voje. Galingam •carizmui ne
pavyko nuslopinti laisves ju
dėjimą.

“Žuvo carizmas, o Vilniaus 
Seimo mestieji obalsiai išliko 
gyvi, ir 1920 m. Lietuvos Stei
giamasis Seimas užbaigė ne
priklausomos Lietuvos atsta
tymo darbą, kuriam tvirtą 
pagrindą padėjo 1905 metų 
Lietuvos liaudies kova..* ir-au
kos.

“Didysis Vilniaus^ Seimas 
pareiškė, kad laisvės ir demo
kratiškos tvarkos Lietuva gali 
atsiekti tik eidama kovos ke
liu ir nenusileisdama krašto 
engėjams.

“Šiuo Didžiojo Vilniaus Sei
mo nurodytu keliu į laisvę 
kiekvienas doras pilietis ir 
tikras patriotas privalo eiti 
visuomet, neatsižvelgdamas Į 
tai, kas yra laisves priešas. 
t “25 metams praslinkus Vil
niaus Seimo obalsiai vėl pa
čios istorijos pastatyti Į musų 
dienotvarkę.
“Didžiojo Vilniaus Seimo su

kaktuvės turi priminti mums 
pilietiškas pareigas atstatyt) 
denbokratinę santvarką Lietu
voje.

“ ‘Semkime stiprybę’ iš gar
bingos kovos už laisvę ir de
mokratiškumą praeities.

“Ruoškimės tinkamai pager-

Kiekvieno Labiausia 
Patariamas Liuo- 

suotojas
Kai jus atsikeliate iš lovos 

jausdamies galvos skaudėjimą, 
susmukęs,, silpnas, pusiau-ligo- 
nis, sekamas paprastas būdas 
momentaliai privers jus jaustis 
normaliai.

Paimkit biskutį Phillips Milk 
of Magnesia stikle vandens — 
ar lemonade. Nuo dviejų iki ke
turių šaukštų yra paprasta su
augusio doza. Imamas lemonde 
Phillips Milk of Magnesia vei
kia kaip “citrate of magnesia”. 
Paimkit tai už valandos prieš 
pusryčius. Iki jus apleisite na
mus, jus nusistebėsite iš page
rėjimo.

Kaipo švelnus, saugus, malo
nus liuosuotojas, Phillips Milk 
of Magnesia turi augščiausį 
medikalį indorsavimą. Kaipo 
prieš-rugštinis vaistas, pataisy
mui surūgusių vidurių, gasų, 
nevirškinimo, aitrumo, jis buvo 
daktarų patariamas per viršl 
penkias dešimt metų. Kad žino
ti j O greitą pagelbą virškinimo

Operetė “Paulina”
Pereitą sekmadienį Lapkri

čio 23 d. Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn“ Bohemian- 
American svetainės scenoje sta
tė operetę “Paulina“. ,

Apie patį veikalą galima pa
sakyti, kad veikalas yra labai 
gražus, pilnas gyvumo, ir turi 
labai daug gražių dainelių, kaip 
chorui, taip ir solistams.

Solistai
Paulina — Steponavičienė 

(soprano)
Klara — Slella Staniulįute 

(altas)
Jurgis Grandisvell — P. Ja- 

kavičiar (baritonas)
Jurgis Ardcntas — Jdnas 

Sarsevičia (tenoras)
Kapitonas Western — Jo

nas Balandas (basas)
Viešbučio svečiai — Choras
Taipgi visame lošime dalyva

vo — Chicagos Lietuvių Sim
fonijos orkestras.

Pats • lošimas atliktas vidų-

LIETUVIŲ

Dainos

tiniškai. Lošėjams, išskyrus Ste
ponavičių ir Staniuiiutę, ma* 
tyt sunku orientuotis lietuvių 
kalboje, nes visi vaikinai yra 
čion augęs jaunimas.

Choras savo užduotį atliko 
labai gerai. Veikalą labai pa
gražino simfonijos orkestras, 
žmonių buvo apie 400, ir visi 
buvo labai užganėdinti. Chica
gos Lietuvių Choras Pirmyn, 
pirmu kartu pasirodė platesnei 
publikai ir tuom užsirekomen
davo labai gerai. Chicagos Lie
tuvių chorui turint tokį moky-. 
toją, kai Steponavičia ateitis 
užtikrinta, nes pagal išsireiš
kimą musų muzikos žinovų, jis 
yra išlaikęs egzaminą su pir
mu jo pasirodymu “Birutėje“ 
apie 2 metai atgal.

Manau, kad bešališkoji pub
lika, kuri atsilankė pereitą sek
madienį į “operetę “Pauliną“, 
liks tikri rėmėjai ir agitato
riai šio choro ir į sekantį pa
rengimą ateis patys ir atsives 
savo draugus.

Pašalietis.

Golden StAr boosteriiai rengia 
I.ankietą pagerbimui beisbol 
jaukto lošėjų.

Golden Star Kliubo beisbol 
jauktas turi didelį būrį rėmėjų 
(busterių), kurie per visą va
sarą lankydavosi ant beisbol 
lošimų, kur G. stariečiai loš
davo. O kam dar nežinoma, 
kad G. stariečių geras beisbol 
jauktas. Tai nes'armata ir lan
kytis jų pažiurėti.

G. Stariečių bus.teriai nusita
rė surengti banketą, pa bąli a- 
voti sykiu su beisbol lošėjais. 
Minimas bankietas įvyks lap
kričio 29 d., subatvakari, Stru
milos svetainėj. .Įžanga'vienas 
doleris ypatai. Atrodo, kad i- 
žanga prieinama, bile kas gali 
dalyvauti; nekurto sako, kad 
net perpigu.

šis bankietas' rengiamas ne 
dėl biznio, ir šio banketo ren
gėjų pryšakyj atsistojo Alpon-

sas Matulionis, J; Talacka, A. 
Baužis, A. Nakrošas— biznie
riai ir geriausi G. stariečių bus
ter iai.

Kurie norite dalyvauti ban
kete, pageidaujama, kad jsigy- 
tumet tikėtus nelaukdami pas
kutinės dienos, kad komisija 
žinotų kiek dalyvavo bankiete,

kad visa ką užtenkamai priren
gus. Tikėtai galima gauti pas 
komisijos narius ir pas bile 
busteri.^-A. Narbutas. *

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,

Dabok Savo Inkstus!
' X . ... i • 1

Inkstu Pakrikimai Perdaug 
Rimti, kad Juos Ignoruoti.

JEIGU vargina pūslės nereguliarumai, 
kelimasis naktį ir nuolatinis strėnų 
skaudėjimas, susidomėkitl Pagelbėkit sa

vo inkstams prie pirmo ženklo pakriki
mo. Vartokite Doan's Pilis.

Sekrųingos per daugiau kaip 50 me
tų. Patariamos visame pasaulyje. Parda
vinėjamos pardavėjų visur.

50,000 Vartotojų Viešai Pataria Doan’s1
JOHN G. SMITH, 015 BEI,NORI) AVE„ BALTIMORE, MD„ sako: su
džiaugsmu rekomenduoju Doan’H Pilis, nes jos daug gero padarė. Mano ink
stai Yieveikė kaip reikiant ir aA buvau susirūpinęs, šlaphuasis degino ir turėjo 
nuosėdų. AA jaučiau strėnų skaudėjimų ir kvatuliai vargino mime. Doan’H 
Pilis greit padurti tai. kad aA vėl pasijaučiau kaip reikiant'.’’ k

Doan’s PilĮs A Diuretic 
for 

the Kidneys

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimai 
d rėšiu moka didele alga. 
Jus galite išmokti šio sfe
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di- 
plomos išduodamos. Rą

žykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State St, k. Lake St. 10 fl.

ir pašalinimo nesmagumuose 
pas vyrus, moteris, vaikus — 
r kūdikius — reikia visuomet 

burėti po ranka jo bonką.
Pilni nurodymai platiems jo 

vartojimams yra prie kiekvienos 
bonkos. Visos aptiekos turi di
deles 25c ir 50c bonkas.

(Apgarsinimas)

Iš stoties WCFL 970 kyl. kas Ne- 
dėldienis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. 
Iš stoties WHFC, 1420 kyl. kas 
Ketvergas nuo 7 iki 8 vai. vakare, t •
Šie programai duodami lėšomis JOS. 
F. BUDRIKO Muzikos Krautuvės.

Naujas radio BABY GRAND 
CONSOLE kaip ant paveikslo su 
naujausiais patobulinimais ir 3-rim 
screen grid tūbomis. Tikra kaina šių 
radių’ $75.00 pas BUDRIKĄ su, 
tūbomis ir su viskuo C4Q 
tik ...................................

BUDRIKO KRAUTUVĖSE 
yra didžiausias radio pasi
rinkimas geriausių išdirbys- 

čių Chicagoje.

Naujas Pianas GULBRALSEN 
tikra kaina $500.00, dabar trum-
>atn laikui pas BUDRIKĄ gausite 

Galite mokėti į savaitę $149. 
p® .......................... *................... $2.oo

Jos. F. Sudrik,Ine.

3417 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 4705

Sako

Dr. JOHN A. HARRISS
Pasaulio geriausias ekspertas gatvių judėjimui konro- 
liuoti; sumanytojas elekros signalų sistemų, gatvių 
judėjimui kontroliuoti; Buvę* Deputy Police Commii- 
sioner miesto trafiko, New Yorke; prezidentas Broad- 
way Association ir kitų visuomenės organizacijų; 
Direktorius Harriman National Bank, Petroleum Heat 
ir Power Company ir kitų; Iždininkas ir direktorius 

Vaikų Labdarybės Komiteto Amerikoj.

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

“Šiandien matai žmonių supranta ir įvertina 
intensyvų mokslo tyrimo darbų, ypatingai 
kuomet tokius tyrimus daro sėkmingai išsi
vysčiusios korporacijos, kurios turi savo 
žinioje didelį kapitalų. Aš asmeniškai, nerū- 
kau, tačiau pasiremdamas ekspertų įrodymais 
apie naudingumų vartojimo Ultra Violetinių 
Spindulių jūsų Spraginimo Procese, išdirbant 
Lucky Strike cigaretus, panaikinai kai kurias 
tabako, gerklę erzinančias ypatybes, galiu 
pasakyti, kad prasidėjo nauja era sveiku protu 
rūkytojams."

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

Sutikdama su savo politika, įrodyti faktus publikai, American Tabako Kompanija pakvietė p. Dr. John A. Harriss peržiūrėt pasižymėjusių asmenų 
raportus, liudijančius pasižymėjusią spraginimo LUCKY STRIKE cigaretų metodą. Dr. John A. Harriss pranešimas yra šiame puslapy. »

(įj 1930 The American Tobacco Co., Mira.

Kalėdoms, Naujiems 
Metams

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

UŽSISAKYKITE DABAR ■ /
Turime didelį, gražų pasirinkimą vi
sokiausios rūšies pasveikinimų atei

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

ATEIKITE IR PAMATYKITE
SAMPĘLIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.......... , į........... -

IVAN
PETERSBURG

EDUCATED 
AT U. OF TRAINED 

FOR THE 
DIPLOMATIC 

SERVICE

BORN 
U1THUANIĄ 

TUNE I8?
1894

LATER 
BECAME AN 
OFFICER IN THE 
CZAR’S ARMY

ESCAPED-
LATER 

D1SCOVEREO 
BY D.W. 
GRIFFITH

PLAYED IN 
'SORROWS 
OF SATIN 4 

. AND t 
SIREET GIRL

AFTER
NVORLD 
WA$ ARRESTED 
BY BOLSHEVIST3

LATER PICTURES 
' MAWK ISLAND * 
FOR RADIO PlCTURtS 

VTODIO —
AND'THE CUCKOOS*
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ŠAUKIA MLNftT VILNIAUS SEIMO SUKAKTUVES

Nežiūrint to, kad Lietuvoje šiandie yra nepalanki 
atmosfera minėjimui revoliucinių įvykių, bet ir tenai 
girdėt balsai, primenantys visuomenei pirmosios revo
liucijos ir Vilniaus seimo sukaktuves.

Jau ilgokas laikas, kaip Kauno “Socialdemokratas” 
deda įvairių asmėnų atsiminimus apie 1905 metus. Da
bar vai. liaudininkų “L. Žinios” atsišaukė į visuomenę, 
ragindamos paminėti Didįjį Vilniaus Seimą. Jos sako, 
kad nuo to Seimo laikų prasidėjo tikra naujoji era Lie
tuvoje.

Kunigaikščiai, karaliai, bajorai ir kunigai pra
žudė senąją valstybę,” tęsia Kauno dienraštis.

“Darbo žmonės Didžiam jame Vilniaus Seime 
padėjo naujosios Lietuvos pagrindus.”
Tikrai taip.
Dabartinė nepriklausoma ĮJetuva yra ta naujoji 

Lietuva, kurios vaizdas stovėjo prieš akis susirinku
siems 1905 m. į Vilnių dviem tūkstančiam žmonių at
stovų.

Vilniaus Seime prabilo į pasaulį naujoji Lietuva, 
susidedanti savo milžiniškoje daugumoje iš darbo žmo
nių — valstiečių, darbininkų ir iš liaudies išėjusių .in
teligentų.

Senoji Lietuva, kurią valdė kunigaikščiai, bajorai 
ir kunigai, buvo seniai žuvus, ir Vilniaus Seime niekas 
nė neužsiminė apie jos atgaivinimą. Net ir kunigai, da
lyvavusieji Seime, taikėsi prie bendros delegatų nuo
taikos ir nereikalavo, kad Lietuva stengtųsi įsigyti sa
vo tautišką “Dievo pateptą” valdovą.

Vilniaus Seime buvo paskelbti visų Lietuvos žmo
nių vardu tie demokratybės ir laisvės principai, kuriuos 
vėliaus, Lietuvai jau nusikračius svetimo jungo, prokla
mavo Steigiamasis Seimas.

Visai teisingai pastebi Kauno laikraštis, kad tuos 
principus pagerbti ir už juos kovoti yra pareiga kiek
vieno doro ir patriotingo lietuvio. Bet, žinoma, nei tie 
“patentuotieji patriotai” juos gerbia, kurie apie “tau
tą” deklamuoja, bet milžinišką tautos daugumą, jos 
liaudį, laiko vergo vietoje. Fašistai, bolševikai- ir kleri
kalai šiandie žiuri j Didžiojo Vilniaus Seimo nutarimus 
ir obalsius, kaip į pragaištingus nonsensus, kuriuos juo 
greičiaus žmonės užmirš, tuo bus geriau.. Šitiems ele- 
inentams Vilniaus Seimo sukaktuvių minėjimas nenei- 

kalingas. ' >
Bet žmonių masės ne iš jų susideda. * Darbo žmo

nėms yra brangus laisvės ir demokratybės idealai, ir 
jiems todėl turi būt brangi Didžiojo Vilniaus Seimo 
atmintis.

~ 1 pareikalautų Stalino atrišta-

Apžvalga
REIKALAUJA STALINO 

ATSISTATYDINIMO

Vokietijos komunistai, kaip 
ir kitų šalių tos rųšies skanda
listai, dažnai savo “revoliuci
nius” reikalavimus stato ten, 
kur jiems visai ne vieta. Taip, 
Berlyno priemiestyje Tempel- 
hofe komunistine frakcija 
miesto taryboje duoda įneši
mus pareikšti nepasitikėjimų 
Vokietijos kancleriui Bruenin- 
gui arba pasmerkimų Prūsų 
vidaus reikalų ministeriui Se- 
veringui. Aišku, kad tokius 
įnešimus galėtų svarstyti tik
tai visos šalies arba Prūsijos’ 
parlamentas, o ne miesto tary
ba.

Socialdemokratų frakcija 
Tompelhofe sumanė duoti ko
munistams lekcijų ir įnešė ta
ryboje sekančių rezoliucija:

“Rajoninė miesto savival
dybė, protestuodama . prieš 
masinius sušaudymuš SSSR, 
reikalauja, kad savivaldybės 
taryba pareikštų pasmerki
mų Sovietų vyriausybei ir

Uis įsakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metanu --------- —- - „ -____ $8.00
Pusei metu ........... 4.00
Trinu mėnesiams . - 2.00
Dviem mėnesiam..... ........ — 1.50
Vienam mineaiui.75

Chicatfoj per iineiiotohui
Viena kopija . . 8c
Savaitei ------ „18c
Minaaiui______ - 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoi, 
paltu:

Metams____t S7.00
Pusei metu..............    8.50
Trims mėnesiams__ -_______ 1.75
Dviems minesiams .-----— 1.25
Vienam minėsiu!.75

Lietuvon ir kitur uisieniuoso 
[Atpiginta]

tydinimo.”
ši rezoliucija turės būt ap

svarstyta savivaldybės tarybos 
posėdyje, ir Maskvos klapčiu
kams bus labai karšta, kai 
jiems teks teisinti diktatorių 
Stalinų.

IR ČIA “KONTR-REVOLIU- 
ClJA”!

Del tilpusio “Naujienose” 
pranešimo apie Lietuvos daly
vavimų pasaulinėje ChicagoS 
parodoje, “Laisve” rašo: 

f
“Toj parodoj Lietuvos fa

šistine valdžia dalyvaus tiks
lu išsigarsinti, taipgi tikslu 
įgyti "įtakos’ Amerikos lietu
viuose. O socialfašistas Gri
gaitis per savo organų jau 
dabar gelbsti Lietuvos fašis
tams siektis savo tikslo — 
skleisti savo fašistinę propa
gandų tarp Amerikos lietu
vių...

“Lietuviai darbininkai ne
gali nieko bendro turėti su 
fašistinių elementų dedamo
mis pastangomis pasigarsin
ti.”
Viena, niekas negali pasaky

ti, kokia valdžia bus Lietuvoje 
1933 metais. Jeigu tikėti ko

munistais, kurie kasdien skel
bia besiartinančia “pasaulio re
voliucijų”, tai iki to laiko Vi
soje Europoje, neišimant ir 
Lietuvos, plevėsuos bolševikų 
vėliava. Taigi kalbėt apie “fa
šistinės valdžios” pasigarsini- 
mų Chicagos parodoje yra ma
žų mažiausia peranksti.

Antra, parodoje būna išstar 
toma ne ministeriai tų šalių, 
kurios joje dalyvauja, bet įvai
rus darbo ir meno kuriniai: 
pramonės įrankiai, ūkio padar
gai, rankdarbiai, literatūros 
pavyzdžiai ir t. t. Argi į tuos

. . ■■ —■ ■ I ■    ■ II .1 ■' ■■■■ ■■ >. ■ ■ ■ ■■ ■■ ■    .

Da Vienas Tikėjimas
Rašo Dr. A. Montvidas

Išrodo, kad žmonės be tiky
bos niekad neapsiėjo ir neap
sieis. Tūli optimistai skelbia, 
kad kaip tik apšvieta prasipla
tins, tuoj bus kaput visoms 
bažnyčioms ir visiems dievams. 
Tiesa, tūli mokyti žmonės pa
keičia savo religijų, kiti ima 
ją savotiškai interpretuoti, tre
ti atmeta visus Dievo agentus 
ir dievukus, o pripažįsta tik 
vienų bosų, ketvirti Įkuria reli
gijas visai be Dievo. Jau atsi
rado nemaža diplomatų, kurie 
skelbia, kad religijų galima su
derinti su mokslu. Senųjų ir 
naujųjų tikybų kritikų nesto- 
kuoja, vienok netoli visi jie 
mato reikalų turėti tobulų reli
gijų. Vieni jų jau ir planus 
turi, kiti laukia naujų Kristų, 
Liuteriu ir Budų.

Amerikoj priskaitliuojama 
virš 200 skirtingų tikybų. 
Skaitlius nemažėja, o vis au
ga. Chicagos priemies'tyj Wl- 
mette jau statoma bažnyčia da 

(vienai iš Persijos atvežtai reli
gijai. Tai bus šviesos bažny
čia. Šita religija vadinasi Ba- 
hiizmu, nes jų sumanė Baha-u- 
lla-h. Ji prasiplatino Persijoj 
ir kitur nuo 1844 metų širazo 
gyventojui Mirza Ali Muham- 
medui pasidarbavus. Jos sekė
jų yra didelis skaitlius. Ba- 
ha-u-lla-h sūnūs vardu Abdu- 
1 Baha lankėsi Amerikoj ir Eu
ropoj 1912 ir 1913 metais ir 
aiškino, kų jo sumanytoji reli
gija reiškia. Tūlos savotiškai 
sudarkytų Dievų beturinčios 
protestui) ų bažnyčios ir tūli 
universitetai pasikvietė jį kal
bėti. Ir, kaip • reporteriai rašo, 
jis išdėsto sekamus savo reli
gijos pagrindus: nepriklauso- 
ininKos teisybes j ieškoj imas ; 
žmonijos vienumas; rasinių, 
patriotinių, politinių ir religi
nių prietarų panaikinimas; pa
saulinė taika; tarptautinis teis
mas ginču išsprendimui; moks
lo ir religijos suderinimas; bū
tinai visų religijų suvieniji
mas ; dorovės pagerinimas; 
ekonominis teisėtumas' ir tei
singumas; abelna apšvieta; vy
rų ir moterų lygybė; ir viena 
kalba visame pasaulyj, .kurių 
vartos visi, apart savo kalbos.

Kaip matote, čia yra. daug 
senso ir daug nonsenso, kaip ir 
musų Visuomio Dykulių religi
joj. Visai nepasakoma, kps 
Bahiizme yra dorovė. Ekono
minis teisingumas irgi įvairiai 
gali būti suprastas. Apšvieta į- 
vairiai skirtingų religijų su
prantama; pietinių valstijų me
todistai ir baptistai Biblijoj 
apšvieta randa, o į gamtos mo
kslus gilintis draudžia. 'Pe
čiaus religiškai palinkę žmo
nės, ypač tie, kurie savo dievus 
nudėvėjo ir ieško naujos vie
tos, dalykų neanalizuoja; jie 
tenkinasi abstraktinėmis idė
jomis ir generalizacijomis. Tie
sų pasakius, Amerikoj religiš
kais filosofavimais užsiima tik 
pasiturinčios bobqs, pigios rų
šies poetai ir rašytojai, kurie 
tų bobų kliubams padeklamuo
ja, gitarų paskambina ir po ar
batos apie Dievų pakalba. Nuo 
bobų neatsilieka tūli profeso
riai, visuomenės darbuotojai, 
labdariai ir dorovės saugoto
jai. Ex-prezi(jentai, senatoriai 
ir kiti valdininkai, kad ir turi 

daiktus žiurėti yra publikai 
mažiau įdomu, kuomet šalį, iš 
kurios jie yra atgabenti, val
do ne bolšęvikai, bet kokia 
nors kita partija?

Prieš keletą mėnesių, kai iš 
Rusijos buvo atlėkę į Amerikų 
sovietų aviatoriai, tai musų 
komunistai patys bėgo ir kitus 
žmones ragino bėgti pasižiūrė
ti, net užmokant įžangą. Bet 
jeigu Lietuva turės progos Chi- 
cagoje parodyti savo kultūros 
vaisius, tai komunistai kelia 
termų. Kur protas šitaip elg
tis?

religiškų palinkimų, vienok fi
losofavimas jiems neįveikia
mas. Norintiems steigti naują 
religiją visuomet pasiseka, jei
gu jie kreipiasi į turtingas bo
bas arba profesorius.

Bet Wilmette statomoji švie
sos bažnyčia, man rodos’, turi 
vyrišką apgalvojimą. Ją suma
nė vyras Louis Bourgeois iš 
Wilmette, ir tapo nusamdyti 
architektai, kurie turės su
kimšti į ją visas didesnes reli
gijas: žydų, krikščionių, ma
hometonų ir kitas. Abdal .Ba
ha propozicija iš visų religijų 
padaryti vienų Amerikos biz
nieriams turi patikti. Jau ir 
dabar jie suvaro katalikų, pro- 
teštonų vyskupus ir žydų rabi
nus į konferencijas bučiuotis ir 
vieni vkitus girti, kad publika 
matytų, jog visi žmonės turi 
tik vieną Dievą, nors skirtin
gai jį supranta. Ūkininkai ir 
mažų miestelių gyventojai gali 
turėti dievų ir religijų kiek tik 
jie nori. Gali vienas kitam 
kailį išperti ir vienas kitų pa
karti už geresnį Dievų. Esant 
biznyj labai nepatogu ir net 
pavojinga, kuomet kostumeriai 
turi skirtingas religijas ir da 
serioziškai tiki. Neveltui Fran- 
cijos buržuazija kėlė revoliuci
jų ne tik feodolizmo, o ir Dievo 
prašalinimui. Juk ir Smithas 
vargiai rinkinius butų pralai
mėjęs, jei ne Hooverio religiš
ki agentai. /Religija kartais 
politikieriams gelbsti (Hoovc,- 
riui), kartais tik pakenkia 
(Smithui). Darant biznį pla
tesne skale biznieriui ji visuo
met pavojinga. Kur kas jam 
saugiau, kuomet visi jo kostu
meriai eina į tų bažnyčią, ku
rią jis lanko. Ir aš neabejoju, 
kad bus daromas vis didesnis 
spaudimas* visas religijas su
vienyti. . Dus steigiami kursai 
universitetuose šito dalyko pa- 
;skjibinimui. Jau vienas Har
vardo senas profesorius propo- 
nuoja humanitarizmo dogmas 
ir važinėjasi su propoganda. 
Jei tikėti reporteriams, humar 
nitarizmas menkai skiriasi nuo 
Bahiizmo.

Amerikos’ gyventojams reli
gija yra svarbus dalykas, bet 
jie yra pratę ją kaitalioti. Biz
nieriams nebūtų sunku suva
ryti juos į vienų bažnyčią. Fa
natiškus ateivius gi galima iš- 
deportuoti.

Religijų įvairumas ir jų kq- 
vos vienos prieš kitą, teikija 
daug pasilinksminimo. Suva
rius visas į vienų, gyvenimas pa
sidarytų monotoniškas. Jei dą 
karus' ir saliunus panaikinti, 
tuomet daugeliui jis pasidarys 
betikslis.

ĮVAIRENYBĖS. . .
Svarbiausieji žemės 

judėjimai
Štai, esam užsidarę kamba

ry ir gulime ne judėdami lo
voj. Bet ar iš tikrųjų mes ta
da esam “ramioj padėty”, ne- 
j udaįn ? Kur tau I»Kad ir būda
mi kambary, mes vis dėlto ju
dam visatos erdvėj milžinišku 
greitumu. Jokios patrankos 
šovinys mus negalėtų pavyti. 
Tad ir pažiūrėsim, kokius 
svarbiausius judėjimus turi 
žeme.

Pirmiausia, mes sukamės 
aplink ašį. Lietuvoj to suki
mosi greitumas siekia 300 me
trų per sekundę. Sukdamiesi 
apie žemės ašį, kartu su že
me skrendam apie saulę be
veik 30 kilometrų greitumu 
per sekundę. Bet ir saule ne
stovi vietoj. Ji kartu su viso
mis planetomis lekia visatos 
erdvėj po 20 kilometrų per 
sekundę. Taigi, jau turim tris 
judėjimus: 1) apie žemės ašį, 
2) apie saulę ir 3) skrendame 
kartu su saule. Tačiau tai dar 
ne viskas. Musų saulė yra 
Paukščių Kelio žvaigždžių sis
temos narys. Naujausiais as
tronomų tyrinėjimais, be Pau
kščių Iželio dar yra begalės 
kitų žvaigždžių sistemų, esan
čių labai toli nuo musų. Visos 
los sistemos, kaip rodo mata
vimai, juda įvairiomis krypti
mis, dideliais greitumais. Ne
stovi vietoj ir Paukščių Kelio 
sistema. Paskutiniais apskai
čiavimais yra patirta, kad 
Paukščių Kelio sistema, reiš
kią ir saule su žeme juda 
maždaug 700 kilometrų grei
tumu per sekundę. Vadinasi, 
jau turim keturis žemės judė
jimus. Sudėję juos krūvon, 
gaunam, kad būdami ramiai 
kambary, mes per sekundą 
padarom 0,3-į-30-|^20-J-700 -4- 
750,3 kilometrų! To aky val
doj sunku žmogui kalbėti 
apie ramybę, nes nuo pat už-, 
gimimo lig mirties žmogus yra 
žemės nešiojamas visatos erd
vėse pasakišku greitumu, t.

i

Devintoji planeta
Šių metų sausio mėn. naktį 

Lovelio observatorijos, Ameri
koj, jaunas, vos 20 metų, asis-s 
tentas Clyde Tombaught, be- 
ryškindamas tik gautas dan
gaus žvaigždžių fotografines 
plokšteles, pastebėjo vienoj iš 
jų šviesų brūkšnelį. Jis savio 
atradimą tuojau pranešė obser
vatorijos direktoriui Slipher’ui, 
pastebėdamas, busiąs radęs 
naują planetų. Mat, fotografi
nėse dangaus plokštelėse žvaig
ždės atsimuša šviesiais punk
tais, tuo tarpu, kai judančios 
planetos išeina brūkšnelių pavi
dalu. Du mėnesius observatori
ja laikė atradimą paslapty, no
rėdama pirmiau pati įsitikinti, 
koks, būtent, naujas dangaus 
klajūnas yra, taip sakant, su
gautas. Tik po to buvo viešai 
pranešta, kad yra atrasta nau
ja, devintoji planeta už Nep
tūno. Tačiau Europos astrono
mai, .pradžioj labai abejojo ži
nios tikrumu. Jiems -atrodė, 
kad amerikiečiai suklydo, kud 
palaikė planeta kokią tolimą 
kometų. Bet dabar ginčas < 
naujos- planetos yra baigtas.

Pasirodė,i tiesai buvo ameri
kiečių ųstrojmmų pusėj. Naujai, 
rąstas [.dangaus kūnas tikrai 
yya planeta, tik ne tokiai .dide
lė,, kaip kad pradžioj buvo .ma
nyta, Plutonas —. taip yra pa
vadinta naujoji, planeta —- yra 
tolimiausias žemės brolis saulės 
sistemoj. Jis yra už Neptūno. 
Jis sukasi apie saulę plokštu
moj, palinkusioj 17°, kas yra 
didžiausias palinkimas visoj 
saulės sistemoj.! Jo kelias yru 
gana pailgas elipsas. Jo didžiau
sias tolumas nuo saulės yra 
7500, milijonų kilometrų, o; ma
žiausias — 5500 jnilijonų. To
kio didelio svyravimo neturi 
nei viena kita planeta, išsky
rus, gal, .Merkurijų. Plutonas 
nėra didelė planeta. Jis yra ma
žesnis už. žemę.. Daugiau tuo 
tarpu apie naują žemės bro
lį .nieko patirti nepavyko. Per
daug jis yra nutolęs nuo že
mės, nes net. pro geriausius žiū
ronus yra sunkiai įžiūrimai. 
Aplink saulę, jis, einant Keple- 
rio formule, turėtų apeiti maž
daug per 300 metų.

■■ .1 l.lpl ■ ■■ — ,1 -

Kiek Vilniaus krašte 
yra gydytojų

Statistikos žiniomis’ Vilniaus 
krašte šiuo metu praktikuoja 
452 gydytojai, šis skaičius pa
lyginus yra ųemažas, bet-daug, 
daug dar .trūksta.

Vertė J. Pronskiu: E. T, A. Hoffnban

............ .
(Tęsinys)

Medardo grįžimas j vienuolyną 
ir išpažintis. — Vienuolynas 
baudžia jį savo kalėjimu, tuo 

budu jį išpaugodnunas nuo 
teismo.

Nežiūrint, kad buvau visiš
kai pasveikęs, tačiau pats jau
čiausi. esąs kokioj tai bęjaus 
mėj padėty. Vįsa many buvo 
pridengta kažkokiu ruku, ir 
visa aplinkui atrodė pilka, be 
spalvos. Nieko aiškiai iš pra
eities neatsimindamas, rūpinau
si s.vien tos dienos , reikalais.
žvalgiaus į tolį, ieškodamas 
-akimis vietos, kur galėčiau 
prisiprašyti, išmaldauti valgio 
ir nakvynės,, ir tikrai džiau
giaus, jei < maldingi žmonės pri
pildydavo'-mano elgetos krepšį 
arba bonką, už ką mechaniškai 
subambėdavau savo maldą. 
•Dvasioj ‘ buvau nugrimzdęs į 
paprastą bukaus -elgetaujančio 
vienuolio padėtį.

Tokiu budu pagaliau atėjau 
į didelį Kapucinų vienuolyną, 
kurs buvo, nuo Romos tik kelių 
valandų kelionės atstumo ir ap
link jį buvo keletą viešbučių. 
Čionai turėjo savo ordeno bro
lį priimti, ir aš. tikėjausi galė
siąs, gana , patogiai pagyventi. 
Pasisakiau, kad Vokietijoj ma
no vienuolyną, kuriame ligi 
šiol buvau, panaikino ir aš iš- 
keliavau, norėdamas kur nors 
kitur įstoti į savo ordeno vie
nuolyną. Mane priėmė, taip 
draugingai. ir tiek gausiai vai
šino, kiek tik italai moka. Prio
ras pareiškė, jei. kokie nors 
mano prižadai neverčia, mane 
toliau keliauti, aš galįs sve
čiuotis šiame vienuolyne, kiek 
tik man pačiam geistina.

Buvo mįšparų metas, vienuo-. 
liai nuėjo į chorą ir aš nuėjau 
į bažnyčią. Puikus, išdidus baž
nyčios' vidaus pastatymas mane, 
nemažai nustebino. Bet mano į 
žemę nuslėgta dvasia nepajė
gė pakilti, kaip būdavo kitą 
kartą nuo to laiko, kai dar vai
kas pamačiau bažnyčią švento
joj Liepoj.

Pasimeldęs ties didžiuoju al
torių, nuėjau į bažnyčios paša
lius apžiųrėti altorių paveikslų, 
kuriuose, kaip paprastai, buvo, 
atvaizduotos švėntųjų kančios. 
Pagaliau įėjau j šalinę koply
čią, kurios,altorius buvo magiš
ka.! nušviestas įsiveržusiu r»r»' 
margus langus saulės , spindu
lių. Norėjau apžiūrėti, paveiks
lus. Palipau ąpį laiptų. — Syęn-' 
ta Rozalija — mano vienuoly
no nelemtasis altoriaus paveiks
las. — Ak! — Aureliją pama
čiau! Visas mano gyvenimas 
—H mano, tūkstantines nedary- 
bės — mano piktadarybės' — 
Hermogeno — Aurelijos nužu
dymas —\ visa — visa tik yie- 
na baisiausia mintis, ir toji lyg 
aštrus^ įkaitintas- gefežis pervė
rė umapo smegenis. —- Mano 
krutinę —>. gyslas ir dirksnius 
laukiniu skausmu perplėšė 
nuožmiausioji kančia! Mirtis 
be pasigailėjimo! —

t Ręrpuoliau .ant žemės — šėls- 
:tančiame( , (uuaiminime suplėšiau 
.savp .ruhus — iš beyilties skau
smo sustaugiau,, kad visoj baž
nyčioj nuaidėjo: “Esu prakeik
tas ! — Nebėra malonės — ne
bėra daugiau paguodos nė šioj 

(nū anoj pusėj! — į pragarą — 
į..pragarą — aš niekšingas nu- 

(šidėjplis pasmerktas amžinai 
.pražųčiai!”

,Mane pakele — j koplyčią 
buvo susirinkę vienuoliai, prieš 
mane stovėjo prioras, aukštas, 
kilnūs senelis. Jis pažiurėjo į 
mane su neapsakomai švelniu 
rimtumu, paėmė mano ranką, 
ir ,n)an rodėsi, tartum šventa
sis, pilnai dangiško pasigailė
jimo stipriai laikytų pražuvusį 
ore viršum liepsnojančios be
dugnės, j kurią ši5 norėjo pul
ti. “Tu sergi, mano brolau! ta
rė prioras, mes nuvesime tave 

į vienuolyną, tenai tu pasitai
sysi.”

Bučiavau jot raukas, jo ru
blis, nepajėgiau kalbėti, vien 
gilus, baimes pilni ataduksiai 
išdavė mano sielos baisią, su
naikintą padėtį. —

Mane, nuvedė į refertoriją, 
priorui pamojus vienuoliai pa
sišalino, pasilikau sli juo vie
nas. “Tu atrodai, mano brolau, 
jis pradėjo: apsunkintas didžio
mis nuodėmėmis, nes taip gali 
pasireikšti tik gili, beviltinga 
atgaila dėl padarytų baisių dar
bų. Bet didis yra Viešpaties 
mielaširdingumas, stiprus ir 
galingas yra šventųjų užtari
mas, pąsitikėk — tu privalai 
man išsipažinti, ir kai pradėsi 
atgailą, bažnyčia suteiks tau 
paguodą!”

Tame ąkies mirgny man pa
sirodė, kad prioras yra tasai 
senas pilgrimas iš Šventosios 
Liepos, ir tik jis yra vienintele 
esybė visoj plačioj žemėj, ku
riam turiu atidengti savo pilną 
nuodėmių ir nedorybių gyveni
mą.

Dar negalėjau ištarti nė žo
džio, puoliau prieš senelį ant 
žemės. “Aš eisiu į vienuolyno 
koplyčią”, tarė jis. iškilmingu 
tonu ir išėjo.

Buvau pasiryžęs — pasisku
binau jam paskui, jis sėdėjo 
klausykloj, ir aš tam pat akies 
mirksny padariau tai, ką pati 
dvasia nesulaikomai mane ver
te: išpažinau’visa, visa!

Baisi blivo pabauda, kurią 
man prioras uždėjo. Atstum
tas nuo bažnyčios* ištremtas iš 
brolių susirinkimų, gulėjau ne
gyvuose vienuolyno skliaustuo
se, šykščiai vilkdamas gyvybę 
negardžiomis, vandeny virto
mis žolėmis’, pliekiamas ir kan
kindamas save įvairiais kanky
nių įrankiais, kokius tik yra 
išradęs gabusis nuožmumas. 
Mano balsas galėjo būti tik sa
vęs skundas ir maldavimas gel
bėti mane iš pragaro, kurio 
liepsnos jau aplink mane plakė
si. r- ’ ' •
Alteracija, austrų pivigaaasi ir 
šiurpus sapnai kankina Medar
dą kruvinais atsiminimais. — 
Jis kankina Save nežmoniško
mis žiaurybėmis, bet prigimties 

nenugali

( Ir jeigu dabar kraujas tekė
jo iš šimto žuiz.du ir ptmikele 
skausmas šimto ..sKąrpįouų kun- 

4žių. ir, uiubilpubisj prigimti kaip 
bejėgį, vaiką, ,apgaubė, miegas 
S4vo. sparnais, — Ūda sukilo 
bjaurus sapnai^ kurie man su
teikė naujų kančių. iMano vi
sas gyvenimas stojo man prieš 
akis...

'•Aš pamačiau Euphomiją, be
siartinančią prie manęs neap
sakomoj grožybėj, ;bet balsiai 
sušukau: “Ko tu nori iš manęs, 
prakeiktoji! Ne, pragaras ne
turi jokios galės ant manęs.”

Tuomet perskleidė ji savo 
apsiaustą, ir prakeikimo baimė 
apėmė mane.

Jos' kūnas buvo pridžiūvęs 
prie kaulų, kame kusėjoi dau
gybės gyvačių ir tiesė, savo gal
vas, savo žėrinčius liežuvius, 
norėdamos pasiekti mane.

“Šalin nuo mąnęsT... Tavo 
gyvatės man graužia sužeistą 
krutinę... jos nori atsimajtinti 
mano širdies krauju... bet tada 
aš mirštu... mirštu... mirtis iš
gelbės mane nuo tavo keršto”. 
Man nutilus, surėkė šmėkla:,

—rMano gyvatės gali maitin
tis, tavo širdies krauju... bėt tu 
to nejauti, nes ne čia tavo kan
kyne — tavo kankynė — gy
vena tavy, ir neužmiršta tavęs, 
nes tu gyveni joje. Tavo kan
kynė gludi piktadarybių atsi
minime, ir tai tęsis amžinai!”

(Rus daugiau)
ATeJO naujas “Kultu- 

ros” numeris 10. Kaina 45 
centai, (salima gauti “Nau
jienose’’.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos teatruose

Cinema Art Theatre eina vo
kiečių U FA kompanijos gamin
ta filmą “Fredericus Rex” (ka
ralius Fridrikas), kur vaizduo
jama kaip Prūsija pakilo į mi- 
litarizmą.

Chicago Theatre nuo ateinan
čio penktadienio eina Mark 
Twaino “Tom Sawyer”, daly
vaujant ir Jackie Coogan. Taip 
pat duodamas “Russian Rhy- 
thm” baleto scena.

Pragaro Angelai (“Hell’s An- 
gels”) United Artists Theatre; 
filmas iš orlaivių karo, su šiur
pinančiais vaizdais ir triksais.

“Kojas Pirma” (Feet First) 
McVickers Theatre su Horald 
Lloyd, tikrai komiškas akro
batiškas filmas.

Oriental Theatre “Billy the 
Kid”, filmas iš laukinių vaka
rų gyvenimo.

tėms, kurių didelius skaičius 
dabartinės sąlygos išmetė i 
gatvę. “Bedarbė išvarė į gatves 
didžiuli skaičių mergaičių ir se 
nosini? moterų. Atlestos iš dar 
bo, a! !ik» hies šeimynoms s’, 
griuvus, netekę paramos iš di 
bančio tėvo, ^yro ar brolio, to< 
kios bedalės moterys šiuo lai
ku yra reikalingos labiau kaip 
kada nors savo gyvenime drau
go”, sako atsišaukimas.

Bedarbiams benamiams žmo
nėms jau įrengti 8 namai. Nau
jausiai įrengtasis prie 172 VVest 
Polk street atidarytas vakar 
dienų.

Gubernatoriaus bedarbės ko
misijos kampanija sukelti 5 mi
lijonus dolerių bedarbės reika
lams jau varomas antra savai
tę ir esą daug stambių pasi
žadėjimų.

$5,000,000 bus sukelta 
Fadėkonės dienai

Chicagos Darbo Fede
racijos' rezoliucija prieš 
miesto tarybos netiku

sią telefonų sutarti

Miesto majoras užprotestavo 
City Council praleistų telefonų 
koncesijų, sulig kurios miesto 
departmentai nebegales gauti 
nemokamo telefonų patarnavi
mo, kaip galėdavo senosiomis 
koncesijomis einant, ir tokiu 
budu taksų mokėtojams padau
gėja taksų į metus apie $500,- 
000.00; taip pat nauja j a kon
cesija telefonų kompanija ne- 
beprivalo pati statyti stulpus 
ir kitokius pataisymus savo lė
šomis, taigi ir tos lėšos pareina 
ant taksų mokėtojų.

Taip pat Allied Printing 
T radęs Council Chicagoj e krei
pia domėsi’j tai, kad Telephonc 
Cęmpany ir kokia tai įtartina 
ne-unijinė R. H. Donnelly Com-t 
pany* darosi pelno1’kasmet po 
daugiau kaip milijonų dolerių 
iš telephonc directory knygų ir 
neduoda jokios atskaitos nė 
miestui nė Illinois komercijos 
komisijai.

Beito Chicagos Darbo Fede
racija, susirinkusi lapkričio 16 
d. priėmė rezoliucijų, reikalau
jančia, kad City Council nariai 
atmestų ta koncesijų ir tuo iš
laikytų ekzamenus, ar City 
Council yra draugas organizdb- 
tų darbininkų ir Chicagos mie
sto taksų mokėtojų, kurie bus 
apiplėšti iš kelių milijonų dole
rių, jei ta koncesija taps galu
tinai priimta.

Pradėta kampanija sukelti 
5 milijonus dolerių bedarbiams 
gelbėti ligi šios dienos jau įva
rė į $810,000, iš kurių Insull 
biznio Įstaigos sukėlė: $300,000 
iš darbininkų mokesnių, $300,- 
000 iš korporacijų pasižadėji
mų ir $60,000 paties Insullo- 
Gubern. komisija tikisi ligi Pa- 
dėkavonės dienos turėti visus 
$5,000,000 ir bedarbiams pada
ryti linksmų Thanksgiving. Bet 
kaip, nepasakyta.

Keli tūkstančiai moterų ir 
15,000 skautų renka drabužius 
ir aukas. Nuo> gruodžio 1 d. 
bus atidaryti 30 skyrių sande
liai drabužiams dalinti.

su bedarbių delegacijomis, kad 
šitie reikalavimai butų priim
ti”; taip pat prisakyta, kad 
“kuomet delegacijos eis į mie
sto tarybos posėdį, reikia vi
siems sykiu eiti ir reikalauti...” 
Tos “bedarbių sovietų delega
cijos” kalbėsiančios varde 400,- 
000 bedarbių, esančių Chicagoj!

Vadinasi, “revoliucija” • Sta
čiai ant nosies galo kabėjo. 
Įdomu buvo išgirsti pasekmes, 
kurias popietiniai laikraščiai ir 
patiekė. Štai:

“Fifty jobless loiterers’ were 
expelled from the corridors 
surrounding the city council 
chambers... It was reported 
that so-called “red” leaders had 
organized a march on the city 
council, which convened at 2 
p. m.”

Kiek Lewis rinkimai 
kainavo

Senatorius-clect Hamilton 
Levvis skelbia, kad jo išrinki
mai kainavę viso $24,306, su 
kuria suma Lewis gavo 74)0,- 
000 balsų pergalę prieš Hanna 
McCormick, republikonę. Viso 
buvę suaukauta jo kampanijai 
$14,617.13, ir iš tos sumos dar 
likę kasoj nesuvartotų $461.511

Skelbiama, kad šiemet Padė
kavonės kalakutai (turkeys) 
kainuoja po 27 centus svaras.

Kada jus vargina 
" konstipadja

Konstipacija leidžia susirinkti nuodingoms 
atmatoms. 9ie nuodai būna iSneSiojami po 
visą kūną ir yra priežastis beveik visų ligų 
ir silpnumų, abelno sumenkCjimo. Nuga-Tone 
išvalo kūnų ir kraujų nuo ligas gimdančių 
medžiagų, sustiprina inkstus ir pūslę ir nu
gali konstipacijų. Kada šie nuodai lieka pa
šalinti iš sistemos, pilvas ir kiti organai 
įgauna naujų spėkų ir nervai ir muskulai 
pasidaro stipresni.

Nuga-Tone suteikia jums gerų apetitų, 
maistas daug lengviau suvirškinamas, mie
gas yra poilsingas ir atgaivinantis, svarumas 
padidėja pas suliesusius, suvargusius žmones 
ir abelna seikata žymiai pagerfija. Jus gali
te gauti Nuga-Tono kur tik vaistai yra par- 
davinšjamk Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
stake, paparšykit jį užsakyti jų dėl jus iš 
savo džlaberio.

(Apgarsinimas)

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Lietuves Akušeres

Vidikas- 
Liilevičieiic

A K U S IK K A 
I i J S. llalsicd Si.

Jfffp Victory 1115
■r Valandos:
T. ' Inuo 8 iki 2 po pie-
[ 1 tų ir nuo 6 iki

9 vai. vakare

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

S
 Phone

Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 

f netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Lietuviai Gydytojai
Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
< Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago. III.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 Weet Maręuette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Ofiso Telefoną* Virrinis 0030 
Bes. Tel. Ven Buren 0888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ni). Namų ofisas North Slde 
3413 Frangiin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146 *

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

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko 

1800 So. Ashland Avenue 
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas^ Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

Pirmas sniegas šian
dien

Bedarbių moterų regi- 
strasija

Chicago Council of Sočiai 
Agenoies skelbia, kad nuo gruo
džio 1 dienos miesto centre at
sidarys ofisas registruoti ir pa
mpinti darbus ar kitokia globų 
bedarbėms moterims ir mergai

JUOZAPAS WAITKEWICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 22 dieną. 6 valandą va
kare. 19 30 m., gimęs Kaltinėnų 
parapijoj. Tauragės apskr. Išgy
veno Amerikoj apie 35 metus, vi
są laiką Chicagoj. 
dęs.

Buvo neve-

Paliko dideliame i 
gėrį J. Rashinskį.

Kūnas pašarvotas 
W. 14th St.

nuliudime

randasi

švo-

669

Laidotuvės įvyks seredoj, lap
kričio 26 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į Apveizdos Diepo parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a a. Juozapo Waitkewicz 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.

Švoyeris it Giminės.

Iš didelio debesio vos 
50 lašų

Apie tai kaip “masinė delega
cija” į miesto tarybą ėjo

Lietuviškai kalbančių bolše
vikų ježednevnaja gazieta va
kar paskelbė, kad, girdi, “šian
dien, lapkr. 24 d. lygiai 2 vai. 
popiet Chicagos bedarbių tary
bų masinė delegacija ateis į 
miesto taryba ir priduos savo 
reikalavimus dėl miesto tary
bos apsvarstymo”.

Tos “tarybos” (sovietai) rei
kalausią tuojau paskirti $75,- 
000,000 (!) bedarbių šelpimo 
fondan, kuri turi kontroliuo- 
ti “darbininkų organizacijų pa
skirti atstovai (komisarai)i Rei-- 
kalaujama taip gi kitokių da
lykų, kaip tai veltui rendų, 
šviesos, šilumos, drabužių, mai
sto, dykai važinėjimo gatveka- 
riais ir tt. I

Su tomis “masinėmis delega
cijomis” ježednevnaja kvietė 
visus darbininkus, bedarbius ir 
dirbančius eiti sykiu Į miesto 
taryba ir “reikalauti bendrai

Lapkričio 24 diena šiemet 
pasižymėjo tuo, kad Chicagoj 
visa dienų sningnojo, ir nors 
sniegas beveik vėl spėjo nu
tirpti, tačiau ūpas susidarė vi
sai žiemiškas. Padėkavonės die
nai “oro dėdė” pranašauja kiek 
gražesnio oro.

ANTANAS GRIGALIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 24 dieną, 6:30 valandą 
ryto, 193 0 m., sulaukęs 38 me
tų amžiaus, gimęs Biržų apskr., 
Vabalninku parap., Sturnbriškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nulitidi- / 
tne moterį Ceciliją, po tėvais Blu- 
čiukaitę. dvi dukteris — Kazi
mierą ir Virginiją, keturius sū
nus — Antaną, Albertą, Stanis
lovą ir Edvardą, brolį Motiejų, 
seserį Uršulę Vaišnorienę ir gimi
nes. Kūnas pjašarvotas randasi,' 
1907 S. Ruble St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, lap
kričio 28 dieną, 8 vai. ryte iŠ 
namų į Apveizdos Dievo parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Grigaliūno 
gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 
1 Nubudę liekame,

Moteris, Dukterys, Sanai, 
Brolis, Sesuo ir Giminės.

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

Jonas Vaidilas
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 22 dieną, 11:45 valandą naktį 

1930 m., sulaukęs 45 metų amžiaus, gimęs Šimonių miestelyje, Panevė
žio apskr. Amerikoj išgyveno 23 metus. Paliko dideliame nuliudime 
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 velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Jono Vaidilos giminės, draugai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, v
MOTERIS, DUKTERYS. ŠVOGERKĄ IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J, Zolp, Tel. Boulevard 5203.

Panai
Seno

Kapitonai
Specialistas

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėto jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
uuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 
4200 Wwt 26 St., kampas Keeler Ave^ Tel. Crawford 5573

S. D. LACHAViCH
LIETUVIS GRABORIUS

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. Cic.ro 5927

Phone Boulevard 4139

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Phone Canal 2118 
Valandos t 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

I

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomjs nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė i naują vietą po
» • numeriu

1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Bankų 

skersai gatvės nuo
Beoples Banką 

arti Ashland Avė.

K. fiUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbotn St., Room III? 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

i ii < b i n i r lafii As i m ■ibii^

---- o----
A. A. OLIS

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Strėet, 

Room 1701 Tcl. Randolph 6331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S. HalHted St. tel. Victory 0562 

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

Lietuviaii Gydyto jai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3'697
3815 South Halsted SL

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 

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 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

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

Tel. Kenvood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Boujevąrd 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

aainjiM .mm** .j
{vairus Gydytojai

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 E. 107th St. 
kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI >• 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenuc 
Tcl. Lafayette 0727 

SKYRIUS
141(1 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Bivd. 3201

Rez. 6600 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

John Kuchinskas
• Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street
Cor. Wasbington and Clark Sta.

Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6TL1

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland<Ave„ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų/ Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie SL Room 760
Tel. Central 6890 VaL 9-4
Kezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8525
' i O“

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultraviolstinė Šviesa ir diathermia

Residence Phone Ravenswood 1664
Dr. J. P. Ashnienckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
’ Ofisas:

2700 Devon Avė., Rogers Park 3320
Valandost

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae

Ofiso valandos:
*4uo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

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

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
V/ilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedeliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utatninkais ir 
, Pėtnyciomis 1 iki 4 v. v,

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

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

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

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

.4631 So. Ashland Avė. 
Tcl. Boulevaid 2800

Rez. 6515 So. Rockwrll St.
Tel. Republic 9723 J
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EKSTRA PRANEŠIMAS BEDARBIAMS
Kas iš lietuvių bedarbių yra kada nors dirbęs WiL 

son and Co. Stokyardose, malonėkite tuojau atsišaukti 
į Bedarbių šelpimo Komiteto ofisą. Mes turime jums 
malonią žinią pranešti.

stolio turėjęs, nes publikos bu
vo ,nedaug.

Jei su paprasta kareivių dai
nele galima bolševikams revop 
liucinj ūpą sukelti, tad, duodu 
žodį, kad “Geležinį Vilką” pa
dainavus pasaulinė revoliucija 
kiltų. Todėl mano patarimas 
bolševikams dainuoti “Gele
žini Vilką’’! —Ūpą matęs.

Laido- 
iš na- 
bažny-

votns yra jo namuose, 
tuves bus penktadieny, 
mų į Apveizdos Dievo 
čią ir j šv. Kazimiero kapines.
Laidotuvėms patarnauja p. Eu- 
deikis.

Atvažiuoja iš Lietu 
vos

BEDARBIŲ ŠELPI
MO KOMITETAS 

" ■ ■ 
Ofiso naujas adresas: 

B RIDGEPORT FURNITURE 
COMPANY 

.‘>224 South Halsted Street 
Tel. Victory 1657 

Valandos: nuo 9 iki 11 
tiktai

ryto

lanedėlis, lapkričio 24, 1930

šiandie atsilankė apie 40 be
darbių į musų ofisą. Kiek ga
lėjome, tiek gelbėjome.

Vyrai daugiausiai reikalavo 
batų, overkautų, apatinių, pan- 
čiakų, syeterių.

Artinasi Padėkavonės diena. 
Dirbanti žmonės valgys gal būt 
kalakutėną. O bedarbiai ką val-

Meldžiame biznierių aukauti 
alkaniems bedarbiams kiek ga
lima visokių valgių: komikuo
se produktų, rūkytos mėsos, 
makaronų, dešrų, lašinukų, mil
tų, kėksukų, žirnių, kenukų pie
no, kavos.

Kas negali atvežti, malonė
kite duoti mums žinią, atsių
sime žmogų priimti jūsų au-

Badarbių šelpimo Komiteto 
ofise dirbo A. žymontas, Mrs. 
žymontas, Mrs. Berch. Prie rū
bų išdavimo pagelbėjo, Tveri jo
nas ir Samsonas.

(iAUTA AUKŲ PINIGAIS 
BRIDGEPORTAS

Lietuvių Amerikos Tautiškas 
Kliubas turėjo savo susirinki
mą subatoje, lapkričio 22, 1930.

K. Laucius, paprašė pirminin
ko, kad pavelytų parirtkti $ukų 
dėl bedarbių. Pirmininkas J> 
R u ta ir visi sutiko, kad butų 
parinkta aukų.

Aukavo šie asmenys:
J. Martinkus ............... $5 •
J. Rūta ...........................  2 ■
S. Kunevičia ..............  1
A. Buivydas .................... 1
J. Matiliunas............... :..... 1
V. Bijonaitis ........  I ;
A. Lisberg ...r..’?;..:...?....!;... 1 ;

Po 50c: . : ' \
S. Masėnas, JĮ. Jųzevičienė, 

V. Gailienė ir smulkių 25c. Vi
so $13^75.' ■' .?•, / •. r ’’ ? .•

Pinigai priduoti į “Naujie
nų” redakciją dėl' perdavimo 
Bedarbių; šelpimo Komitetui.

Lapkričio £4, 19$0 atnešė ir 
pridavė Bedarbių šelpimo Ko
mitetui aukų:

ŠS. Miniotas ....... ...........
J. Nekrošasr...... ............

• širdingai ačiū už aukas.
Bedarbių šelpimo Komitetas

. A. žymontas, Pirm. 5

$5

GAUTA RŪBŲ IR. MAISTO
NUO SEKAMŲ ASMENŲ: :
Adomas Rumšą, Ant. Girin- 

tauskas, Judviga Kazijnenas, 
Antanas Norkus, L. Stankus, 
Antanina Marcauskienė, Jurgis 
Bauba, Joe Zvibas, Julian Bace
vičius, EĮz. Juškienė, Petras rui pelno davė. Jei ne ta dai-

Kibąs, Joe Sabaliauskis, Ona 
Vancevičius, Grace Zabaraus- 
kienė, Titus Donauskis, Liud
vikas Gibas, Vilimas Kazlaus
kas, Juozas Bernotas, Marijona 
Griss, Jonas Budrik.

Chapas, 3231 So. Emerald 
Avė. aukavo moteriškų ir vy
riškų drapanų.

Mrs. Barbora Rimkus, 
Lowe Avė., atvedė daug 
ir drabužių vaikams.

3118 
batų

REIKALAUJA DARBO ARBA 
PAGELBOS

J. Lapinskaitė, Kasiulis, Ant-, 
Jonas Budrik, Jos. Petrošius, 
Adomas Rumšą, Ant. Girintau- 
skas, Ona Lebodas, Kazimė- 
nas, Judviga, Vincentas Sur- 
dokas, Juozapas Karpavičius, 
Petras Milkinis, Joe Zvibas, Jur
gis Adomaitis, Juozapas Kaz- 
lauskas, Juozas Zeiveris, Wm. 
Maslauskas, Baltrus Kiselius, 
Jonas Bernotas, Kaz. Matulio
nį.

Kas Girdėti Raudon 
dvaryje?

Kaip sukelti pasaulinę revo^ 
liuciją

humilišku- 
Rimkus, su 

V. Kudirkos 
sudainuoda-

ježednevnojoj 
parašė atvirą 
komisarui-re1- 
atgal tokiais

Ir bolševikiškas 
mas turi galą: St. 
Mrs. N. Zabukiene 
draugijos koncerte 
mi “Kareivių dainą” buvo Įva
rę komisarams didelį įinkų dre
bėjimą ir “ježednevnojoj” tapo 
baisiai už tai išbarti.

Vakar dienos 
pats St. Rimkus 
laišką, kuriame 
porteriui teškia 
žodžiais:

“Žmogau, jeigu rašai į 
laikraštį, tai rašyk tiesą, o 
ne melus. O jeigu neturi su
pratimo apie dainas, kas jos 
per vienos, kam jos parašy
tos, keno ir tt. tai verčiau 
tylėk. Jeigu to fakto neuž
tenka, iššaukiu tokius žino
vus į laižybas iš $100, kad 
tai nebuvo sudainuota fa- 
šist. ^‘Geležinis Vilkas”, bet 
Šimkaus “Kareivių daina”. \ 
Komįsaras-reporteris dėdar 

mas prierašą sako, kad
“Musų dainininkai turėtų 

dainuoti daugiau tokias dai
nas, kurios kelia revoliucinį

Prierašas prie prierašo: Jei 
tik tiek tereikia, kad* bolševi
kams dainuojamos dainos turi 
kelti “revoliucinį ūpą”,* tai ^tu
riu pasakyti, kad “Kareivių dai
na“ buvo tinkamiausia, nes kai 
tik Rimkus su Zabukiene ją 
uždainavo, tai visi komisarai 
sukilo ir nuėjo prie baro, kur 
susidarė tikras “revoliucinis 
ūpas“ ir bare pasidarė tikras 
perversmas: beveik viskas ta
po ištuštinta. Taigi tik ta vie
na dainelė ir ūpą sudarė ir ba-

LINKSMAS DĖKOS DIENOS BALIUS'
.'įvyks A

Ketvirtadieny, lapkr. 27, 1930
Lietuvių Tautiškos Parap. Bažnyčios Svet. •

. 3501 South Union Avenue
Pradžia 7:00 vai. vakare. įžanga 35c.

Visus širdingai kviečia Klebonas ir Baliaus Rengimo Komitetas.

Operetė “Paulina” 
gerai išėjo

Chicagos Lietuvių Choraš 
Pirmyn praeitą šventadienį Bo- 
hemian-American svetainėj, sta
tė scenoj operetę “Paulina”.

Tai buvo šio choro pirmas 
pasirodymas su kiek didesniu 
veikalu po vadovyste K. Stepo
navičiaus. Opertė “Paulina” yra 
gana gyvas veikaliųkas, nors ir 
neturi nei vienos meliodingos 
dainos solistams, tiktai chorui 
randasi pora dainų, kurios šiek 
tiek atsiliepia j klausytojus. 
Man teko matyti šį patį vei
kalą K. Steponavičių vaidinan
tį su bolševikais. Cicero prieš 
trejetą metų ir turiu pasaky
ti, kad šį kartą “Paulina” bu
vo pastatyta nepalyginimai ge
riau.

Choras pasižymėjo gerai. Vai- 
dintčjai, mano supratimu, ne- 
kurie buvo ne savo rolėse. “Sim
fonijos” orkestras irgi didelio 
triukšmo nedarė. Aš buvau pa-, 
tenkintas šiuomi vakaru ir-cho
ro “Pirmyn” progresu, kurį jis 
daro po 
vičiaus.

Gavome pranešimą iš laivų 
kompanijos, kad P. Gedspudie- 
nė pribuvo New Yorkan lap
kričio 23 d. ir sėdo apt Balti- 
more and Ohio traukinio 4:50 
po pietų, lapkričio 24 d.

Pribuna i Chicagą šiandien 
ant Ilarrison ir Wells St. 7:20 
vai. vakare.

............... .... ..................fr ■. — ■ -

Bunco Party
jau buvau minėjęs,

vadovyste K. Stepona- 
Matęs.

Kas radote?
moteris Ch- L. Choro 
vakare Boh.-American 

pereitą sekmadienį

Viena 
Pirmyn 
svetainėj 
pametė portmonetę su apie‘ $5 
pinigų. Radėją ji maloniai pra
šo radinį priduoti Į “Naujie
nas”, už ką ji bus radėjui la
bai dėkinga. ' — B.

kad 
Sandaros 100 kuopa rengė va
karą, kuris įvyks 10-tą gruo
džio “Sandaros” svetainėje ir 
tuorn tikslu praeitą penkta
dienį įvyko rengimo komite
to susirinkimas, pas ponią 
Petraitienę, taipgi ir man te
ko būti kartu susirinkime. 
Aš pirmą kartą kaip prane
šiau, tai minėjau, kad rengia 
šokius dėl bedarbių sušelpi- 
mo, bet man paaiškėjo, kad 
rengia Bunco Party ir turės 
daug gražių dalykų ant išlai- 
mėjimo ir visi pinigai eis 
ant sušelpimo bedarbių. Ti- 
kietai tik po 50c. prasidės 8 
vai. vakare.

Aš palarčiau visiems atsi
lankyti ir paremti minėtą va
karėlį, iš kurio bus pagelba 
alkaniems bedarbiams. Aš tu
riu gana simpatijos “S.” 100 
kuopai, kad jie, ar geriau sa
kant, jos užsiima labdaringu 
dArbu. Pnstapėdis,

padaryti 12 “one-iteel“ kalbamų 
movie veikalų. Tie veikalai 
moksliški ir instruktyviai—pa
tiekti golfininkams, kurie inte
resuojasi šiuo gražiu sportu. 
Savo laiške, jis prašo U. S. G. 
A. nesuspenduoti jo nuo “Amą- 
teur” teisių, nes su laiku ma
nąs vėl grįžti prie savo numy
lėtos golfo kompeticijos. Mat, 
jei golfininkas ima atlyginimą 
pinigais už golfo instrukcijas, 
tai praranda teises amatorių 
golfo čempionatuose ir priskai- 
tomas prie profesionalų. Ima 
net 5 metai atgavimui tų tei
sių.

Laikraščių sporto reporteriai 
jau rašo straipsnius, kad p. 
Jonės pasitrauks iš amatorių 
grupės, busią daugiau progų 
matyti kitus golfininkus dėvint 
amatorių golfo karūną ir dau
giau busią Įdomumo kompetici- 
jose.

Jonės yra baigęs advokato 
mokslą, bet tos profesijos nie
kad nemėgo ir visai ją apleido. 
Su šiais movie paveikslais jis 
mano daugiau naudos žmočnms 
atnešti, negu eikvodamas laiką 
prisirengimui golfo kompetici- 
jai bei advokatūroje.

Bobby Jonės taipgi yra na
rys U. S. G. A. valdybos. Aso- 
ciacijos sekretorius p. P. B. 
Bush jam pranešė laišku, kad 
Asociacija nedarysianti žygių 
išbraukti ji iš valdybos ir ne-

kuris Į-
1931 me-

komitetas

metinio susirinkimo, 
vyks sausio 9-10 d., 
tais.

U. S. A. G. golfo
jau paskelbė du sekančio se- 
zopf> čempionatu, būtent— U. 
S. Amateur Golf Champion- 
ship Įvyks rūgs. 31—spalių 5 
d. Beverly H iii C. C. Chicagoj 
ir Women’s Golf Champion- 
ship spalių 21-26 d. Buffalo G. 
C., Buffalo, N. Y. Kitus praneš 
po susirinkimo.—Menas,

Specialistu gydyme chroniškų ir uuji U 
rų. Jei kiti negalėjo jumla iigydytl, •teilan- 
kyklt paa mane. Mano pllnaa tSegramlaavi 
mu atidengs juaq tikrą liga ir jei ai apsi- 
tmeiu Ina gydyti, sveikatą jums surryi. Bu
kit pu tikrą apedaliatą, kuria neklaus jūsų 
kur ir ku juma skauda, bet pats puakya 
po ralutlno iteffsamiMvimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
z Imkit elevatoria CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki Į no 
oietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedi- 

Uoj nuo 10 rvto iki 1 do Dieta

20

Cicero
Raudonos Rožės kiiubo Pade- 

kavones vakaras.

Padėkavonės Diena šiemet 
yra ne ką linksma-bedarbė, 
nusiminimas. Bet kaip ten ir 
bebūtų, visados lindėti ir ne
apsimoka, ir labai gerai kad 
retkarčiais gauname progos 
užmiršti ir pasilinksminti. 
Tad Padėkavonės vakarą yra 
rengiami smagus šokiai su 
laimėjimais didelės “turkės”. 
Kas laimės, tai tikrai pasi
džiaugs ir savo šeimyną pa
valgydins.

Raudonosios 5 Rožės Kliubas 
iš parengimo , nesitiki pelno, 
bet rengia ir išleidžia daug lė
šų sportui, kad jaunuolius 
patenkinus. Toks Kliubas ligi 
šiol visoj apielinkėj yra tik 
vienas, kurs taip plačiai vei
kia* ir kuriam gerai sekasi. .

Korespondentas.

Iš 18 apylinkės
Mirė Antanas 'Grigaliūnas

Antanas Grigaliūnas, 38 m., 
gyvenęs prie 1907 Ruble St., 
dirbdamas sunkų darbą tunely 
nesenai susižeidė — gavo pa
trūkimą. Pereitą penktadienį 
pasijautė tiek blogai, kad ta
po pašauktas p. Eudeikio am- 
bulansas ir išvežė į North Avė. 
ligoninę^ kur šeštadieny tapo 
padaryta operacija. Tečiaus 
operacija nepagelbėjo ir A. Gri
galiūnas pasimirė sekmadienio 
ryte.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime moterį, dvi dukteris ir

SPORTAS
——ry ---------

Genijus golfininkas pasitraukė 
iš kompeticijos

Žaibo greitumu visų kultū
ringų tautų Įaikraštijoj per- 
skambčjo žinia,r kad Bobby Jo
nės, čempionas- ant čempionų, 
pasitraukė iš golfo čemionatų 
ir( užsiimsiąs “movie” veikalais. 
Jis yra tik 28 metų amžiaus, 
bet į tą liikotąrpj per 15 me- 
;ų suspėjo išlošti didžiuosius 
čempionatus po kelis syk. šie
met yra- išlošėjas visų keturių 
vyriausių golfo titulų, būtent, 
•‘British Open ir Amatuer” 
(tarptautinių) ir Amerikos 
“Open and Amatuer0 tautinių. 
Reiškia, Jam neliko pasaulyje 
ką nors didesnio golfe išlošti. 
Jis padarė rekordą, ką negreit 
gal kas ateityje padarys.

Šiomis dienomis jis per laiš
ką pranešė U. S. G. A. prezi
dentui, kad. lapkričio 13 d. pa
daręs kontraktą su “Warner

PRANEŠIMAI^
EXTRA PRANEŠIMAS BRIGH'įfr 

PARKO LIETUVIAMS

Šiuomi pranešu šios apielinkės lie
tuviams, kad aš atsidariau barber sbop, 
po numeriu 

' 2405 W. 47th St.,
Nepamirškit atsilankyti 

CHARLES RAŽAS

IJETUVIŲ MOTERŲ 
DRhTOS 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.

•N

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIEDADS

CLASSIf-IED ADS
Automobiles

PARDAVIMUI Accorn irokas geras 
mėsininkams, 2 tonų, beveik naujas. 
4642 S. Western Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINĮ RAD1O

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

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

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų 
Turime ifiparduoti 60 krovinių augSčiauRion 

rufties neatsiimtų ifi storadžiaus rakandų. 
Didžiausios vertės kokios buvo pasiūlytos is

torijoj, susidedančios iš visokios 
rūšies rakandų.

10 ELEKTRIKINIŲ RADIO 
susidedantys iš Sparton, Majestic ir Jackson 
Bell Radio ----------------------- $45.00 ir augs
3 šmotų miegamojo kamb. setai $45.00 ir ag, 
3 šmotų Seklyčių setai __ $25.00 ir
Day Beds _______________ $5.00 ir
Cedar Chests _____________ $10.00 ir
Valgomojo kambario setai__ $20.00 ir
įvairus Dreseriai ____________  $5.00 ir
įvairus Vanlties ___________  $5.00 ir
Įvairios Dovos  ......... ..... $3.00 ir
Kaurai, visokio didumo_____ $1.00 ir
Grindų Lempos ... ..........  $3.00
Pusryčių setai   ......... $8.00
Dinette setai ----------  $15.00
Gasiniai pečiai ............  $10.00
Garbadžiaus degintojai ____ $10.00 ir
Hot BĮ ant Pečiai _ ___  $5.00 ir
Kietų anglių Šildomieji ____ $10.00 ir
Circular Šildomieji ______  $15.00
Upright Pianai ...... ......  $15.00
Grojikliai Pianai ................. $25.00

TIKRI BARGENAI 
Pirkit® anksti. „__

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

Weber Bros. Storage Co.
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South State Street

aura, 
aura, 
auga, 
aure, 
aure, 
aura, 
aura, 
aure, 
aura, 
aure, 
aure, 
aure 
aure, 
auga 
aure, 
auga.
aure, 
auga.

Pirmieji atSje jam geriau. 
‘ lubatoj.

ir 
ir 
ir 
ir

ir 
ir 
ir

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

DIDELIS SUTAUP1MAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETER1Ų 
Storų ir plonų, dėl 
rų ir merginų, 
megztinius sveterius 
100% sutaupimą. 
kojinės dėl vyrų ir 
teriai

F.
504

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

Megztos vilnonės 
moterų. Seni sve-

sutaisomi.

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP 

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

Tel. Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarais.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia ________

REIKALINGAS bučeris — turi kal
bėti lietuviškai ir angliškai.

6600 S. Morgan St.

Rengia Red Rose Baseball Club (Raudonos Rožės P. ir P. Kiiubo) 
Dėkos Dienos Vakare, Ketverge, Lapkričio 27 d 

Liuosybės Svetainėj, 14th St. ir 49th Ct., Cicero
MUZIKA BUCK JONĖS IR JO HARMONY KIDS .

Pradžia 8 vai. vakare. įžanga — iškalno 65c., prie durų 75c., su* drabužių pasidėjimu
DIDELIS KALAKUTAS BUS DUOTAS DYKAI ŠIUOSE ŠOKIUOSE

Dvidešimties Penkių Metų Jubilieji
nis Koncertas, Lietuvių Auditorijj, 3133 
So. Halsted St., Nedėloje, 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, 
Dūlėtas: O. Berkiutė ir O. Skeveriutė, 
p-lė Valerija Čepukiutė, smuikininkė, A. 
Salaveičikiutė-Steponavičienė, soliste, 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 
biliejiniame koncerte.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chicagos Centralinė Kuopa.

Susivienijimas Lietuvių Draugijų
Kliubų Bridgeporte turės savo mėnesinį 
susirinkimą utarninke. lapkričio 25 die
ną, 1930 m., 8 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos salėje, 3133 So. 
Halsted St. Gerbiami draugijų ir kliu
bų viršininkai ir atstovai meldžiame pri
būti ,nes turime daug nauju dalykų dėl 
apsvarstymo. Martynas Kadziauskas, sekr.

“Birutės” viso choro repeticija atsi
bus šiandie vakare, lygiai 8 vai., Gage 
Parko svetainėj. Visi choro daininin- 
kai-kės laiku pribukit. . Nauji norinti 
tapti “Birutės” choro šeimynos nariais 
malonėkite atsilankyti. Valdyba.

- •
šiuomi šaukiamas Amer. Lietuvių 

Daktarų Draugijos susirinkimas, . kuris 
atsibus Univėrsal State Bank Club’e — 
814 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.

Educational

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
maciją šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLĘGE, 

672 West Madison Street

ju-

ir

AUTOMOBILIŲ DRAIVĖRIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAXI CO. 
pasiūlo jums tikrą progą. 

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

Mu?ų 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 

Tel. Central 0729

------- o-------
REIKALINGAS geras darbštus ir 

blaivus vyras prižiūrėti boilerį ir pa
dirbėti apie namus. South Central 
Hotel, 1245 S. Michigan Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA jauna mergaitė prie 
abelno namų darbo ir prižiūrėti du vai
kus. Tet. Van Buren 9718.
• ------- o-------

Business Service 
______ Biznio Pat>gnaviinag______ _

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Vieton 72«1. Ku. Hemlock

PATENTAI, copyrigbts -— išradi
mai visokios rųšies.

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

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustęm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto 1 

miestą. Teisingas patarnavimas.
1706 W. 47th St

chicaGo

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Financial
Finangai-Paskolos

SKOLINAI PINIGUS
Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.. 
MORTGAGE BANKERS 

Po valstijos priežiūra
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovebill 1038

PINIGAI
$800Mes skolinam nuo $50 iki 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neiŠmokltoi 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

--------- O--------
REIKALINGA moteris indų plovėja, 

patyrusi.
4169 So. Halsted St.

Furnished Rooms
KAMBARIAI

Švarus kambariai su visais 
mais, geriausia transportacija; 
50c., savaitė- $3.50, kirbinėtai 
ruimai $6.00 saivaitėj ir augščiaus.
NEW WASHINGTON HOTEL

2318 Washington Blvd.

patogu- 
nakvynė 
L 2, 3

For Rent
4 KAMBARIŲ flatas ant rendos ar

ti streekarių, geroje vietoje. 4543 So. 
Troy St. Tel. Virginia 2681.

--------- O---------
IŠSIRENDUOJA 5 kambarių pečium 

šildomas flatas.
2521 W. 45th Place

Exchange—Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysiu 

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

Real Estate For Sale 
_____Namai-žemž Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas. 1
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafavette 0455

DIDELIS PAAUKOJIMAS 
$2,000 cash nupirks dvigubą murini 

kambarių, visi furnišiuoti. 
ir du garažai, 
ir pragyvenimą, 
ir liguistas, kad

namą, 
75x125, 
apmoka 
perdaug 
žiūrėti.

22 
namas 
namą 
senas

B i z n 11 
Em‘j

4444 Emerald Avė.Z


