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Kongresas susirinko

Keliaujantis vynuogių sunkos fabrikas

Mirė ‘Mother’ Jonės

Trys vaikai sudegė

Gaisras Milwaukee

Jau netoli
O jus norėsite palinksminti savuosius

nn

Konspiracijos prieš 
bolševikų valdžią 
procesas Maskvoje

Mirė buvęs Jugoslavijos 
premjeras Vukičevič

Astuoni žmonės pri
gėrė baržai apvirtus

4 geležinkeliečiai žuvo 
traukiniam susidūrus

Ašarines bombos komu 
nistų demonstracijai

6:59, lei- 
leidžiasi

Vizos tarp abiejų kraštų panaikinamos- 
Lietuva ketina tuojau pradėti derybas 
su Estija dėl panašių sutarčių padarymo

Nugina įtariamus, busią “pri 
sipažinimai gauti torturomis

sakė jis. O
kaltina-

VIENNA, Austrija, gruod. 1. 
— Respublikos prezidentas Mi- 
klas pakvietė D-rą Otto Enderį, 
Vorarlbergo provincijos guber
natorių, kad jis sudarytų nau
ją vyriausybę, vietoj rezigna
vusio kanclerio Vaugoino kle- 
rikalų-fašistų kabineto.

Indijos policijos inspek 
torius nužudytas

kvotimus, 
perskaitė 
leidžiamo 
straipsnį,

asmenys žuvo aviaci 
jos nelaimėse

Konspiracijos bylą 
Maskvoj britai vadi

na ‘frame-up’

Ender pakviestas guda 
ryti Austrijos minis- 

terių kabinetą

— vieninteliame Jung- 
Valstybių organizuotų

Jugoslavija, 
Vakar čia mirė

Lietuva ir Latvija Pasirašė 
Prekybos ir Kitas Sutartis

Kautynės Italijos-Jugo 
slavijos sienoje

BELGRADAS 
gruod. 1 
Vėl ja Vukičevič, buvęs jugo
slavų ministeris pirmininkas ir 
Radikalų partijos pirmininkas, 
59 metų amžiaus.

Entered as second-class matter March 7, 1914 nt 
under the Act of March

SAN FRiANCISCO, Cal., gr. 
1. — Kalifornijos Augščiausio 
teismo teisėjai, kurie tyrinėjo 
kalėjime laikomų darbininkų 
vadų, Tomo Mooney ir War- 
reno Billingso, bylą dėl spro
gimo bombos per karo prisi
rengimo paradą 1916 metais, 
pranešė valstijos gubernatoriui 
Youngui, kad jie nepatarią su
similti pasmerktiems, vadinas, 
nepaleisti jų iš kalėjimo.

Kaip linksminasi ge 
rų tėvų vaikai

Teismas priešingas 
paleisti Mooney ir 

Billingsą

:ą francuzai žadėj 
klausė Krilenko.

ziaus.
vo draugus, 
Burgess, ir 
metus laiko 
iš senatvės.

SUNOL, Cal., gruodžio 1. — 
Netoli nuo čia vakar buvo už- 
rhušti keturi traukinių tarnau
tojai, dviem Westem Pacific 
krovinių traukiniam susidūrus.

BREMENAS, Vokietija, 
1. — Per vakar įvykusius 
kimus į Bremeno senatą, 
kiečių nacionalsocialistai (fašis
tai) laimėjo 30 vietų. Ligšiol 
jie neturėjo nė vienos.

Socialdemokratai tačiau ir 
dabar pasilieka didžiausia par
tija senate, išrinkę 39 savo se
natorius. Prieš tai jie turėjo 
41. Komunistai, kurie pirma 
turėjo dešimt vietų, dabar tu
rės dvyliką.

Penki Gary, Ind., vaikinai mir 
tinai nukoneveikė vieną mer 
£iną

Britai mano, kad Maskva, 
dabartinėje savo sunkioj padė
ty, mačius reikalo padaryti du 
dalyku: viena, dumti rusų žmo
nėms akis, kad jie tikėtų, jo- 
gei kapitalistinės valstybės ren
giasi karui prieš Rusiją, o to
dėl reikią laikyti didelę armi
ją Rusijai ginti; ir, antra, pa
rodyti rusų gyventojams, kad 
industrinės revoliucijos ir pia- 
tilietkų nepasisekimai pareiną 
ne iš sovietų valdžios kaltės, 
bet iš nelemtų valstybės išda
vikų darbų.

Maža kas tiki Londone, kad 
teisiamųjų “prisipažinimai” bu
tų sąžiningi. Bendrai manoma, 
kad prof. Ramzinas nebusiąs 
sušaudytas, nbrs kiti asmenys, 
kuriuos jis į vėlė, be abejo bu
sią nužudyti.

CANALE, Italija, gruod. 1. 
— Kalnuose *fc>alei Jugoslavijos 
sieną šiandie nežinomų gink
luotų vyrų kuopa puolė šešis 
italų sienos sargybos kareivius. 
Susišaudyme vienas italų ka
reivis buvo nukautas.

buvo žymus sovietų valdinin
kai, dabar irgi kaltinami dėl 
kontrrevoliucinių darbų ir bus 
teisiami. Abu buvo pašaukti 
liudyti, ką jie žiną apie kontr
revoliucinę “pramonės partiją” 
ir tariamą konspiraciją. Osad- 
čy pasisakė buvęs ccntralinio 
komunistų partijos komiteto 

dirbęs dėl intervenci
jos, o Jurovskis prisipažino bu
vęs Ūkininkų Darbo partijos 
narys ir taip pat žinojęs inter
vencijos planus.

WASHINGTONAS, gruod. 1. 
— Komunistai šiandie buvo čia 
surengę demonstraciją gatvėse, 
reikalaudami, kaip demonstran
tų nešami plakatai skelbė, “pa
leisti visus politinius kalinius.” 
Demonstracijai išsklaidyti poli
cija vartojo ašarines bombas. 
Keletas asmenų, jų tarpe Vvie- 
na moteriškė, buvo areštuoti.

WASIIINGTONAS, gruod. 1. 
— Septyniasdešimt pirmasis 
kongresas, kurio kadencija pa
sibaigs ateinantį kovo mėnesį, 
šiandie susirinko paskutinei ir 
trumpai savo sesijai.

šiandie buvo tik formalus se
sijos atidarymas; reguliariai po
sėdžiui prasidės rytoj (šian-

Paliovęs valandėlei 
prokuroras Krilenko 
iš rusų emigrantų 
Varšuvoje laikraščio 
kuriame pareiškiama, kad da
bartinėje konspiracijos byloje 
Maskvoj kaltinamųjų “prisipa- 
žinitiai” buvę OGPU (sovietų 
politinės policijos) išgauti kan
kinimais, ir kad visa ta byla 
esanti sufabrikuota.

Ir jis, Ramzinas, pri 
jiems tų žinių suteik

nas.
600,000 
kaktų.” 
intervencija jiems buvus pilnai 
garantuota.

Antras kaltinamųjų, Vikto
ras Laričevas, pasisakė pasita
rimuose Paryžiuje dalyvavęs 
kartu su prof. Ramzinu ir pa
tvirtino tą, kad pasakojo Ram
zinas.

jums
“Jie prižadėjo mums inter

venciją 1930 metais su armi
jomis iš Lenkijos ir Pabaltijo 
valstybių, taip pat Anglijos lai
vyno pagalbą,” atsakė Ramzi- 

Lukomskis mahė, kad 
— 700,000 armijos pa- 
Ramzinas pasakė, kad

Fašistai gavo 30 vietų 
Bremeno senate

MILWAUKEE, Wis„ gruod. 
1. — Praeitą naktį gaisras su
naikino čia Fairbanks-Frey 
cinkografiją ir dvi radio krau
tuves. Nuostoliai bendrai sie
kia $200,000.MITCHELL, S. D., gruod. 1. 

— Dviejose aeroplanų katas
trofose South Dakotoje žuvo 
keturi asmenys. Vakar, nukri
tus netoli nuo čia heroplanui, 
užsimušė Robert French, pilo
tas, jo žmona ir 8 metų sūnūs.

Netoli nuo Madisono, taip 
pat aeroplanui nukritus, užsi
mušė lakūnas Glen Runchey, 
30 metų amžiaus.

Savo karjerą “Motinėlė” 
Jonės pradėjo kaip mokytoja 
viename Michigano vienuolyne. 
Vėliau ji dirbo mokytojos dar
bą Memphise, Ten n., ir ten 
ištekėjo už vieno darbininko, 
Jonės vardu, geležies lejejų

NAUJIENOS
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Garsi darbininkų kovų kovo
toja, ėjus 101 .metus am
žiaus, mirė iš senatvės

BYRON, Ilk, gruod. 1. — Ki
lus gaisrui senam krovinių va
gone, iš kurio darbininkas Ira 
Himes buvo čia pasidaręs gy
venamus “namus”, liepsnose 
žuvo trys jo maži vaikučiai.

KALKUTA, Bengalija, gruod. 
1. — Chaudpuro geležinkelio 
stoty, Rytų Bengalijoj, šiandie 
tapo nužudytas Kalkutos poli
cijos inspektorius Mukherji. Jį 
nušovė du jauni vyrai, šovi- 
kai sugebėjo pasislėpti.

\VASIIINGTONAS, gruod. 1 
— Farmoj, netoli nuo Silver 
Springs, praeitą naktį mirė 
Mary Jonės, paprastai vadina
ma “Mother” (“Motinėlė”) 
Jonės, garsi Amerikos darbi
ninkų reikalų gynėja ir kovo
toja, sulaukusi’ 100 metų am-

Ji gyveno farmoj pas sa- 
Mr. ir Mrs. Walter 
per daugiau kaip 
gulėjo lovoj. Mirė

RYGA, gruod 
go Daily Tribūne koresponden
to Donaldo Day kablegrama]. 
— Lietuva ir Latvija pasirašė 
prekybos traktatą ir keturias 
kitas sutartis, jų tarpe sutar
tį, kuria panaikinami vizų for
malumai tarp abiejų valstybių.

'los sutartys, tai penkerių 
metų pertraktacijų ir derybų 
vaisius.

Kai ministeris pirmininkas 
Augustinas Voldemaras dikta- 
toriavo, jo vedama politika bu
vo visai izoliavus Lietuvą nuo 
savo kaimynų, o Maskva darė 
visa, ką galėdama, kad dar la
biau atitolinti) ją nuo kaimynų. 
Dabartinė Lietuvos vyriausybė 
tokią politiką visai pakeitė ir 
daro, ką galėdama, Voldemarui 
diskredituoti.

Chicago, III. Antradienis, Gruodžio-December 2 d., 1930

“Motinėlė” Jonės buvo gimus 
1830 metų gegužės 1 dieną, 
Airijoje. Jos tėvas, Robert 
Harris, darbininkas, kuris taip 
pat buvo kovotojas už darbi
ninkų padėties pagerinimą, emi
gravo į Kanadą, kai Mary dar 
buvo 7 metu amžiaus.
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GARY, Ind., gruod. 1— Ryt
metį į pirmadienį čia mirė vie
na, ką tik baigusi high school, 
18 metų mergina Arlene Dra- 
ves laike laukinės orgijos su 
pąnkiais vaikinais ir pilnu ga
lionu likerio. Visi turtingų tė
vų vaikai, du jau vedę.

Pirmadienį areštuoti, visi 5 
vaikinai prisipažino papildę šiur 
pių žvėriškumų, dėl kurių mer
gina gavo galą. Pradėjus gir
tuokliauti, panelei Draves pa
sidarė negera ir jos palydovas 
Virgil Kirkland, 20 m., Gary 
futbolo žvaigždė, išnešė ją lau
kan ii* čia išgėdino. Paskui įne
šė į vidų visai be sąmonės.

Kadangi nesisekė mergaitę 
atgaivinti, vaidinai nutarė va
žiuoti parsivežti užkandžių ir 
ją paimti draugė, kad šaltas 
oras išblaivintų. Bevažiuojant, 
Kirkland valdė automobilį, o vi
si kiti keturi vaikinai iš eilės 
atakavo galbūt jau visai miru
sią merginą.

Atlikę savo darbą ir parsi- 
vežę užkandžių, merginą pagul
dė ant sofos ir patys su kito
mis moterimis sėdo valgyti.

Įsitikinę, kad mergina tikrai 
nebegyva, nuvežė ją pas dak
tarą ir patys pabėgo. Dabar vi
siems penkiems gresia elektros 
kėdė; jie apkaltinti pirmo laip
snio žmogžudyste.

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

legramų per NAUJIENAS.
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro
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Paveikslėlis parodo San Francisco pilietį Joe, Buttucci 
ir jo “autofabriką”, kuris automatiškai traiško vynuoges. Keliaudamas iš vietos į vietą, Bu

ttucci pardavinėja žmonėms savo “fabriko” vynuogių sunką.

SAN ANTONIO, Čilė, gruod 
1. — Maipo upėj, netoli nuo 
Lo Gallardo, apvirto barža, ga
benusi dvidešimt penkis pasa- 
žierius. Aštuoni asmenys pri
gėrė, kiti buvo išgelbėti.

tenzijas Vilniui ir Vilniaus kra
štui.

Latvių ministeriui pirminin
kui Celminšiui esant Kaune, 
kur jis buvo nuvykęs padary
tų sutarčių pasirašyti, apie Vil
nių jam taip pat nebuvo nieko 
prisiminta.
Kaunas kalba jau apie taiky

mąsi su Lenkija
Kauno spauda dabar pradeda 

kalbėti dagi apie reikalą pra
dėti pasikalbėjimus su Lenki
ja. Galimas tad daiktas, kad 
ateinančiais metais neoficialus 
karas tarp Lietuvos ir Len
kijos bus likviduotas. Gali būt, 
kad Lietuva priims status quo 
(esamą padėtį) tuo supratimu, 
kad ji neatsižada savo preten
zijų Vilniui, senajai savo so
stinei. z- Kaltinamieji nugina įtarimus, 

busią OGPU kankinimais iš
gavus iš jų “kaltės prisipa-(narys 
žinimus

unijos nario. 1867 metais Mem
phise siautė geltonojo drugio 
epidemija, kuri per vieną sa
vaitę papiovė ir jos vyrą ir 
jų ketvertą vaikų. Po to ji iš
vyko į Chicagą ir čia dirbo kaip 
siuvėja, iki didis Chicagos gais
ras 1871 metais sunaikino ir 
jos mažą siuvyklėlę.

Šita nelaimė nulėmė visą jos 
tolesnį gyvenimą. Ji paliko Chi
cagą ir ėmėsi organizuoti dar
bo unijų pagalbines moterų są
jungas, o vėliau prišlijo prie 
United Mine Workers unijos 
ir per eilę metų buvo viena 
žymiausių jos organizatorių. 
1900 metais, kilus didžiuliam 
kietosios anglies kasyklų dar
bininkų streikui, ji buvo viena 
stambiausių jo vadų, ir po to 

Į nebuvo nė vieno didesnio strei
ko, kur “Motinėlė” Jonės ne
būtų dalyvavus, kaip drąsi ir 
energinga darbininkų reikalų 
gynėja, iki. jos jėgos buvo gi
lios senatvės pakirstos.

Bus palaidota Mount Olive 
Angliakasių kapuose

“Motinėlės” Jonės kūnas bus 
pargabentas į Mount Olive, III., 
ir čia palaidotas Union Miners 
kapuose 
tinių 
darbininkų Nekropoly,

LONDONAS, gruod. 1. — 
Bendra Londoną, nuomonė yra 
tokia, kąd tardoma dabar Mas
kvoje astuonių tariamų konspi- 
ratorių prieš sovietų valdžią 
byla yra tik “apgailėtinas far
sas.”

Savo tokią nuomonę britai 
remia ypačiai tuo, kad kalti
namieji savo “prisipažinimuo
se” pasakoja, busią žymus po
litiniame gyvenime francuzai ir 
anglai planavę karą prieš so
vietų Rusiją. Tai esanti visiška 
netiesa, ir visa ta byla atro
danti kaip “frame-up” — su
fabrikuota.

Osadčy atgailavimas
Osadčy, kuris yra 60 metų 

amžiaus žmogus, ėmė atgailau
ti, sakydamas:

“Ta proga aš noriu pasaky
ti šiai didelei audiencijai, kad 
aš nuoširdžiai gailiuos dirbęs 
tokius piktus, darbus. Aš pri
žadu dabar visą savo gyveni
mą, jei tik man bus palikta 
gyvastis, pašvęsti socialistinei 
sovietų sąjungos kūrybai.”

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

Bendrai gražu; truputį šil
čiau po pietų; vidutiniai pietų 
rytų vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 28° ir 11° F.

šiandie sauli? teka 
džiasi 4:20. Mėnuo
3:17 ryto.

MASKVA, gruod. 1 
Leonidas Ramzinas, teisiamas 
dabar kartu su kitais septy
niais tariamais konspiratoriais 
nuversti sovietų valdžią, vy
riausio prokuroro Krilenkos 
kvočiamas papasakojo, kad du 
Franci jos generalinio štabo ka
rininkai buvę prižadėję jiems 
intervenciją į Rusiją 1930 me
tais.

Ramzinas pasakė, kad pirmą 
kartą jis matęsis su franeuzų 
generalinio štabo karininkais, 
Janville ir Janin’u, susirinki
mėly Paryžiuje, kuriame daly
vavę buvusieji caro karininkai 
Denisovas ir Lukomskis. Ten 
jie diskusavę intervencijos pla
nus.

“Ko jus norėjote iš jų su
žinoti ?” paklausė Krilenko.

Intervenciją francuzai buvę 
garantavę

“Norėjom žinoti, kada, maž
daug, bus pradėta intervencija, 
taipjau jos planus ir kokio sti
prumo armija bus pavartota,? 
atsakė Ramzinas. Paklaustas, 
<o norėję francuzai, Ramzinas 
atsakė, kad jie norėję gauti ži
nių apie špionažą, apie dirba
mus darbus prieš sovietų val
džią, militarinių sovietų paslap
čių ir žinių apie sovietų pra
mones, ypačiai metalurgijos, 
chemijos ir kitų apsaugos me
džiagų, 
žadėjęs

Nauji liudininkai 
i 

Po to Krilenko pašaukė ki
tu du liudininku, Petrą Osad
čy ir Leonidą Jurovskį. Abu jie

Latviai taipjau keičią savo už
sienių politiką

Latvija, kuri bandė išlaiky- t
ti griežtą neitralumą Baltijos 
politikoje, ypačiai Rusijos at
žvilgiu, savo užsienių politiką 
irgi kaičia. Jos vadai dabar sti
priai stoja už sudarymą Pa
baltijo kraštų santarvės, į ku
rią įeitų taip pat Lenkija ir 
Švedija.

Dėdamasis labai pasipiktinęs, 
Krilenko klausė, ar tai esanti 
tiesa.

Kaltinamieji, vienas paskui 
kitą, pasakė, kad tai esąs “me
las”, ir kad. savo nusikaltimų 
prisipažinimus jie padarę laisvu 
noru, be jokių spaudimų, prie
žadų ar grūmojimų.

Lubiankų kalėjimas — kurortas
Visi teisiamieji tikrino, kad 

Lubiankų kalėjime jiems esą 
labai gera. “Konspiratorius” 
Fiodotovas pasakė, kad kalėji
me jie ne tik nesą kankinami, 
bet esą geriausiai traktuojami 
ir gyveną higieniškiausiose są
lygose. “Prieš penkis mėnesius, 
kai mane suėmė, aš buvau se
nas ir sergąs žmogus, o bebū
vant kalėjime mano sveikata 
gerokai pasitaisė, 
Očkinas, jauniausias 
mųjų, pareiškė, kad prieš įka
linimą jo nervai buvę visai su
irę, bet dabar jis esąs visai 
pasitaisęs.

Iš tokio Lubiankų palygini
mo su kurortu publika ėmė 
taip gardžiai juoktis, kad teis
mo pirmininkas turėjo skam
binti tvarkos.

The Lithuanian Daily News 
tho Post Office at Chicago, III., 
3. 1879

Lietuva planuoja naujų preky
bos sutarčių

Dr. Zaunius, dabartinis už
sienių reikalų ministeris, vakar 
pasakė, kad Lietuva tuojau pra
dėsianti derybas su Estija dėl 
prekybos ir kitokių sutarčių pa
darymo. Dr. Zaunius nereika
lauja, kaip kad reikalavo jo 
pranokėjas užsienių ministeri
joje Voldemaras, kad Baltijos 
kraštai pripažintų Lietuvos pre-
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svečias, SLA. prezidentas S t. 
Gegužis apie SLA. reikalus.

Suvažiavimas baigėsi 5:15 po 
pietų.—-St. Žukauskas.

Toronto, Ont.
Komfašistų graudus verksmai 

rT1 -r \
Paskutiniuoju laiku Toronto 

komfašistai įpuolė baision des
peracijom Nekurie. jų, ypač 
bobelės, tiesiog pamišimo sta
dijoj. Mat, dalykas tame: po- 
rra metų atgal minimos bobelės 
darė neblogą biznį iš “naminio 
raugo“, bet įsimaišius policijai, 
ir joms užsimokėjus kelis kar
tus pabaudas, prisiėjo nuosavi 
‘<k romeliai“ uždaryti. Bet kas 
gi toliau paliko daryt? Be abe
jo, niekas .kita, kaip tik grieb-j 
tis “apšvietos”. Ir tuoj ant 
greitųjų (klerikalų pavyzdžiu) 
sutveria “be grieko pradėtų 
moterų susaidę“, pasikviečia 
“didelį pranašą“ ilgaausį ir 
manė, kad bus viskas kaip 
sviestu patepta, bet kur tau...

Nelaimės ieškoti nereikia, — 
ji ir pati atsiranda. Didžiausia 
šiandieninė Toronto komfašistų 
nelaimė yra: jauninto pašalini
mas iš jų tarpo. Spalių 26 d', 
susiorganizavę progresistūs, pa
siima savo burdingierius-, Kaulą 
Svyrūnėli paskiria generolu, o 
jam pagelbininkais buvo to- 
vorščius Sitkus ir tavorščius 
Strazdelis; peškų maža tebuvo. 
Vadai “vais'ką“ pamuštravoję 
nuėjo K. L. Jaunimo Sąjungos 
šturmuoti....

Bet jaunuoliai pamatė, kad 
Toronto 4’progresyviai“, susive- 
dę savo prisiegas, kurių amže
lis siekia virš 50 metų ir ku
rių Jaunimo Sąjungos susirin
kimuose niekas nebuvo matęs, 
o dabar atėjo tik dėl to, kad 
darbštiems Jaunimo Sąjungos 
nariams nepasitikėjimą pa
reikšti, ir kad nėra reikalo su 
plikais peštis, todėl jaunuoliai 
apie 30 asmenų demonstratyviai 
apleidžia susirinkimą ir tą pa
tį vakarą laiko sa\;o kitą susi
rinkimą, kuriame dalyvavo 26 
aktyvus nariai. Jie nutarė pir
mesni susirinkimą skaityti ne
teisėtu: kadangi jame su iždi
ninko Leda pagalba buvo su
kviesta naujų “narių“ dėl triu
kšmo kėlimo ir kadangi toli
mesnis veikimas su komfašis
tai s yra negalimas, todėl prie 
valdybos narių dar darenkania 
iždininkas ir Įgaliojama valdy
bą atgauti nuo užgrobi k ų tur
tą—knygyną ir suvirs 50 dole
rių banke (pinigai šiomis die
nomis pervesta Jaunųjų Jau
nimo Sąjungai. Knygynas ran
dasi pas komfašistus Kevežus, 
kurie nors jau nėra jaunimo 
žmonės, bet sykiu su savo sėb
rais terorizavo K. L. J. Sąjun
gą ir dabar laiko užgrobę Jau
nimo Sąjungos knygyną ir net 
skaityt nariams neduoda (tai 
vis apšvietą skleidžia!).

Del jaunuolių atsiskyrimo 
nuo komfašistų paskutinieji tie
siog vietos neranda, ir kas blo
giausia, kad daugelis minimų 
jaunuolių pora metų atgal buvo 
karšti jų rėmėjai, bet atvažia
vus jų keikūnams, - Mizarai ir 
Bimbai, jaunimas' pamate, kad 
tiems žmonėms daugiau rupi 
biznis, negu darbininkų reika
lai. Jie pažino jų nešvarią są
žinę ir jų akiplėšiškumą, ir to
dėl prasišalino. Prasišalino tie, 
kurie nori savistoviai protau
ti; tie, kurie veržiasi pirmyn, 
kurie nori eiti sykiu su gyve
nimu, su darbo žmonėmis, o ne 
tūpčioti komfašistų baloj ir 
laukti kokių ten Įsakymų. .Jau
nimas veržiasi pažinti tiesą ir 
šviesą,—kurią ’ savo idealu lai
ko.

šiandieninis jaunimas drąsiai 
pasisako, kad upšvieta —moks
las, tai musų dievas, laisvoji 
tribūna tai musų altorius, ti
kas trukdo mums tuo keliu ei
ti, tas nesupranta musų sieki 
m'ų.

Wilkes Barre, Pa.
Iš SLA. 7-t<» Apskričio snvii- 

žtovimo.- Dr. J. už
uojautos rezoliucija.

Lapkričio 23 d. įvyko SLA. 
7-to Apskričio metinis suvažia
vimas. Apskričio pirmininkas 
V. Kamarauskas atidarė suva
žiavimų 1:15 po pietų ir pasky
rė mandatų komisiją iš šių 
delegatų: J. J. Nienio, J.' Derk) 
ir K. Demekio. Suvažiavimo 
vedėju liko išrinktas V. Kama
rauskas aklamacijos budu. 
SLA. 7-to Apskričio sekreto
rius paprašė delegatų, kad jam 
butų leista pasiskirti pagelbi- 
ninką, nes yra daug darbo su 
SLA. 7to Apskričio konkursu 
ir t. t. Delegatai sutiko. Pasi
skyrė sau pagelbininku St. Žu
kauską.

Skaitytas protokolas iš pra
eito suvažiavimo ir vienbalsiai 
priimtas, kaip skaitytas. Skai
tytas antras protokolas iš ne
paprasto suvažiavimo, kuris į- 
vyko liepos mėnesyj 27 d. Su
važiavimas buvo šauktas dėl iš
aiškinimo to, kas Įvyko SLA. 
36rtam Seime Chdcagoje. Proto
kolas priimtas vienbalsiai.

Potam sekė Apskričio valdy
bos raportai. Visų raportai pri
imta, išskyrus vice-pirminiuko, 
kuris nepribuvo.

Iš SLA. 7-to Apskričio iždo 
buvo skirta $250.04) dėl delega
tų siuntimo i Seimą, nes kai 
kurios kuopos prastai stovi su 
finansais. Komisija išdavė sa
vo aaportų, pažymėdama, įku- 
rioms kuopoms ir po kiek pa
skyrė pinigų. Kilo diskusijos. 
Mat, ne visos kupos gavo pini
gų. Kurios negavo, — jaučiasi 
nuskriaustos. Bet .dauguma 
i m Įsų tapo užgirsta komisijos 
raportas. Apskričio gerovei 
nutarta rengti išvažiavimą se- 
l ančią vasarą. Išrinkto ko
misija kuri tuo rūpinsis. Jfomi- 
sijon Įėjo M. Kupris, K. Dems- 
kis ir S. Beleckas.

Pakeltas klausimas apie VI. 
Žaldokų. Ką daryti su juo, 
kad 7-tam Apskričiui nesugrą
žino 9 knygutes, kurias buvo 
pernai paėmęs dėl platinimo, 
rr.dio išlaimėjimo. Nutartą, kad 
sekretorius 7-to Apskričio pa
siųstų laišką M. Zaldokui ir 
pareikalautų grąžinti 9 knygu- 
gutes arba $9.00 Nutarta, kad 
7-tas Apskritis paskelbtų 9 
mėnesių konkursą.

Delegatas F. Živatas pakėlė 
klausimą apie Dr. J. Šliupo 
1 rsekiojimą Lietuvoje. Pa. 
svarsčius kiek plačiau, nutarta 
pasiųsti užuojautos rezoliuciją 
ir valdžiai papeikimą.

Delegatas Kubilskis Įneša, 
kad butų paaukota iš Apskri
čio iždo $50.00 dėl Dr. šliupo 
knygos “Medicinos istorija’’. 
Kiek . pasvarsčius, nutarta pa
aukoti $25.00.

Skaityta laiškas nuo SLA 
1 kp. nario neregio K. Indulio, 
kad Apskritis kiek nupirktų 
knygučių. Nutarta nupirkti už 
$5.00.

Apskričio valdyba išrinkta 
sekantiems* metams iš šių dele
gatų :

Pirmininkas V. Kamarakas 
Vice-pirm. M. Kupris 
Sekretorius* J. Derius 
iždininkas S. Paukštis 
Iždo glob.: Kazakevičius, Ga

li nskas.
Organiz. K. Dcmeikiš 
Sekantis suvažiavimas bus 

laikomas toj pat vietoj.
Pabaigoj trumpai kalbėjo

Del tų, kurių sveikata 
yra menka

Konstipaci ja ir pakrikų lakatai leidžia ku
rni sugerti nuodu.’, kan pagimdo inkstų ar 
1>ub!oh jdi-Kiina. vii-Akiniino jiakri kimus, su- 
rugilsiUH vidurius, iiitrunu), Raivo* skaiidrtji- 
nių, velninių. nerviškumų. bemieges naktis., 
netekinu, nervinio ir luuakuliulo stiprumo ir 
ubelni, menki, sveikatų.

Nuga-Tone sureguliuoju vidurius ir nu- 
Kult konBlipa<iji>. tuo išvalydamas krauju 
nuo litrus gimdančių nuodu. Jis priduo
da nauji, gaivumų ii' jėtras visiems orga- 
iiams ir funkcijoms. suteikia poilalngij, at
gaivinanti miegą ir priduoda nauji, binagunu, 
gyvenimui. .,, ,

Jus galit*’ gauti Nuga-Tonc blle kurioj 
aptuko;. Jeigu jūsų aptiekiniukas uotuai 
jų. paprašykit ji užsakyti jų iš savo džta- 
bėrio.

Laisvas jaunimo nusistaty
mas baisiai netinka Maskvos 
davatkoms. Jie norėtų iš jau
nuolių padaryti fanatikus, o 
kuomet jiems nesiduoda, tai jie 
šlykščiausiu budu kolioja juos. 
Paskutiniuoju laiku “Laisvėj“ 
ir “Vilnyje“ Įvairus misionie
riai graudžius verksmus gieda ir 
kaltininkų ieško. Draugučiai, 
pažiūrėkitev savoje “Literatū
ros” guštoje, o ten surasite vi
sus kaltininkus.

Skilus KLJ. Sąjungai i pa
žangiuosius ir “pažangiuosius“ 
pasireiškė smarkus veikimas iš 
abiejų pusių. Vieni kitiems ne
užsileisdami .ruošia šokių vaka
rus bei vaidinimus. Pasišali
nusieji jaunuoliai nuo komunis
tų pasivadino Kanados Lietuvių 
(Jaunųjų) Jaunimo Sąjunga. 
Tą žodi (jaunųjų) jie vartoja 
dėl to, kad komunistinėj “Jau
nimo Sąjungoj“ yra asmenų, 
kurie turi virš 50 metų. Tuo 
tarpu Jaunųjų Sąjungoj iš 45 
narių randasi tiktai 2, kurie 
turi virš 30 metų. Metiniame 
susirinkime, kuriame bus per
tvarkomi įstatai numatoma, 
kad turintieji virš 35 metų ga
lės būti nariais rėmėjais.

Toronto lietuvių visuomenė 
(žinoma, išskyrus' \ komfašis
tus) prijaučiu Jaunųjų Jauni
mo Sąjungai, nes ten randasi 
gabiausi Toronte iš lietuvių 
tarpo vaidintojai, dainininkų 
su gerais ’ balsais irgi nesto- 
kuoja. • Tiktai trūksta chorve
džio, o tuomet Jaunimą Sąjun
ga galėtų sparčiais žingsniais 
žengti Prie savo užsibrėžto ti
kslo. Jaunime! Švieskis inšvies- 
kie.—Marcelės Simus.

Babravičiaus laiškas
Klaipėda, lapkr. 7, 1930

Mr. J. Smitrus, » 
Scandinavian American Line, 
27 .Whitel;all Street, 
New York, N. Y.
Malonus Tamsta:—

Laimingai atkeliavome Į tė
vynę, Lietuvą, į Klaipėdos uos
tą. Visi sveiki, linksmi. Suti
ko klaipėdiečiai karališkai, su 
orkestru, su gėlėmis. Mane, 
kaipo ekskursijos vadą, aprišo 
tom tikra juosta, paskui atli
kę visus formalumus, pakvietė 
visus ekskursantus į Viktorijos 
viešbuti ant , pusryčių. >Buvo 
prakalbų, visokių sveikinimų, 
teko ir man kalbėti. Ekskur
santai prašė, kad pratarčiau dė- 
kos žodį sutikimų komisijai, ir 
Skandinavų Amerikos Linijai. 
Taip ir padariau. Pabaigęs kal
kėti, dar turėjau dainuoti. Ge
rai, kad čia pat prie mano šo
no sėdėjo mano žmonelė, kuri 
sugebėjo man akomponuoti ke
letą dainelių. Kad gerai važia
vome, gerą i kelionę turėjome, 
tai jums daug nereikia sakyti, 
jei išlipęs iš laivo po vienuoli
kos dienų plaukimo, tuč tuo- 
jaus ir dainuoji!, tai ir paliu
dija, kokią kelionę turėjome.

Skandinavų Amerikos Linija 
davė visa, ką tik turėjo geriau
sio, ir apsiejimas, ir valgis', ir 
guolis buvo kuogeriausias. Tai 
ne dėl reklamos sakau, tiktai* 
tikrą teisybę, pats važiavau, ir 
savo akimis viską mačiau. Kož- 
ną ekskursantą klausiau, kaip 
jam patinka, ir kaip jaučiasi, 
atsakymas buvo: “Kogeriau- 
siai“, —tai ir patvirtinu.

Lai gyvuoja Skandinavų 
Amerikos Linija kuoilgiausius 
metus ir laimingai veža Ameri
kos lietuvius, tiesiog į Klaipė
dos uostą. Turiu pridurti, kad 
man teko važiuoti per visokių 
svetimų tautų uostus, ten teko 
patirti visokios bėdos, muiti
ninkai naktį ir dieną vargino 
su atidarinėjimu bagažo ant 
traukinio, .viską laukan reikėjo 
mesti, bėdos buvo gana. O da
bar tai tikras poilsis. Laivas 
“Fredrick VIII“ buvo tikru na
mu. Man pribuvo keturi sva
rai vogus. Ekskursantai'gyrė
si, kad jaučiasi puikiai, tai ma
tote kokią kelionę turėjome.

• Aš turiu nuoširdų ačiū Skan
dinavų Amerikos Linijai, ir

Amerikos Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Sąjungai, už gerą pa
tarnavimą, kurį mums teikė. 
Dirbdamas tėvynės labui Lietu
voje, aš visuomet pratarsiu ge
rą žodį, ir kožnam lietuviui 
patariu važiuoti viršminėta li
nija ir ją remti. Todėl, kad 
Skandinavų Linija yra prielan
kiausia ir patogiausia ir kožną 
ekskursantą pamylėjo kiek ga
lėjo.

Su pagarba,
Juozas Babravičius.

Tvarko amerikiečių 
reikalus Lietuvoj

Amerikiečių padėtis Lietuvoj 
teisiniu atžvilgiu iki šiol nebu
vo tokia, kuria 'bebūtų galima 
nusiskusti. Priešingai, ji ne
kartą sudarydavo visokių nesu
sipratimų pagrindą tarp lietu
ves valdžios organų ir ameri
kiečių, ir nekartą atvesdavo 
Amerikiečius' Į nusivylimą Lie- 
tuvos tvarka ir santykių su 
Lietuva perspektyvomis.

Kaip žinoma, dauguma ame
rikiečių, kurie bandė ar tebe
bando įsikurti • Lietuvoj kokį 
nors bizni yra Amerikos pilie
čiai, ir kaipo tokie, vyksta Į 
Lietuvą darbuotis. Tuo * tarpu 
Lietuvos konstitucija, ir senoji 
ir naujoji, draudžia Lietuvos 
piliečiams būtį dvejų valstybių 
piliečiais. Daugelis amerikie
čių, norinčių darbuotis Lietu
voj savo .amerikietišką piliety
bę labaj brangina,— ne vienam 
jų ir Įsigyti nebuvo taip leng
vas daiktas. Nieko nuostabaus 
nėra, kad kiti amerikiečiai,< net 
besidarbuodami Lietuvos val
džios įstaigose, stengiasi ir to
liau išlaikyti savo .amerikonišką 
pilietybę. Aladinas, amerikie
čiai norį apsigyventi ir darbuo
tis Lietuvoje tenai buvo trak- 
tuoj'a-mi, kaip svetimšaliai. O 
svetimšaliai, vėl suprantamas 
dalykas, neturi tokių teisių, 
kaip to krašto tikri piliečiai.

Kad I/ietuvos, valdžia jau se
nai pradėjo leisti ^visokius t tei
sinius nuostatus tam tikrais 
atvejais varžančius svetimšalių 
teises Lietuvoje, —netektų Lie
tuvos politiką už tai labai peik
ti. Duok sveti trišaliams (Lietu
voj plačių teisių, nevaržyk j.ų 
kapitalo investavimo, o ypač 
nuosavybės'įsigijimo teisės, — 
Lietuva greitai galėtų pasida
ryti kokios' nors turtingos, eko
nomiškai stiprios valstybės ko
lonija. Svetimšaliai išpirktų 
iš Lietuvių >žemę ir namus, ir 
lietuviai turėtų .ieškoti sau 
prieglaudos kur 'Brazilijos .pel
kėse. Ypač gi (pavojinga, kai 
perdaug teisių duodama didelės 
kaimyninės valstybės pilie
čiams, ir iš jos perdaug . kapi
talo įsileidžiama. Tuomet La 
didelė valstybė neva savo (pilie
čius ir jų '.turtą beglėbodama 
pradeda kištis į valstybės vi
daus reikalius. Totlėl tat visai 
suprantama, kad Lietuva viso
kių svetimšalių apsigyvenimą 
Lietuvoje varžė, apkraudama 
juos mokesčiais, sudarydama 
formališkų sunkenybių. Bet 
bloga buvo tai,i kad šitos Lie
tuvos varžančios taisyklės bu
vo visiems svetimšaliams vie
nodos, vadinoą, jos lietė ir 
amerikiečius norinčius Lietuvo
je apsigyventi. Ir šit kitas 
amerikietis, turįs Liętuvoje tė
vus, gimines, daug aukojęs Lie
tuvos reikalams, daug prisidė
jęs prie Lietuvos nepriklauso
mybes atkovojimo, atvyksta Į 
Lietuvą, į savo senąją tėvynę 
ir yra joje laikomas svetimša
liu! čia vėl suprantamas ir 
tokio Amerikiečio pasipiktini
mas. Kita« amerikietis net at
sisakytų nuo savo amerikoniš
kos pilietybes, sutiktų pasida
ryti Lietuvos piliečiu, bet tam 
reikalui nustatyta gan^. ilga 
procedūra: turi išgyventi Lie
tuvoj 10 metų, paduoti prašy
mą, ir tai dar nėra jokios ga
rantijos, kad tave priims Lie
tuvos pilietybei!. O jei nori 
ĮMisidaryti Lietuvos piliečiu ne
laukdamas 10 metų, tai reikia 
duoti prašymas Minis torių Ka-

l Pacific and Atlantic Photo)

IHILDA FINKE
jaunutė Eik Grove, netoli nuo 
Ghicągos, “farmerė“. Ji laimėjo 
$50 prięą už gražiausius kor
inis (kukuruzus), kurių ji iš 
vieno akro žemės surinko 99 
bušelius.

binetui, surasti rimtus moty
vus, pasirodyti labai reikalingu 
Lietuvai žmogumi, o tai pada
ryti ne kiekvienas—ir gali, ir 
nori.

Kaip sakyta, svetimšalių tei
sės Ivietuvoj mažesnes, negu 
Lietuvos piliečių. Svetimšalis 
visų pirma turi rūpintis gauti 
•leidimą apsigyventi Lietuvoj, ir 
tai 'iiona visuomet toks papras
tas 'dalykas; o antra, svetimša
lis turi , mokėti dar ypatingą 
svetimšalio mokestį, ir vis tik 
negauna eilės' kitų teisių, Iki 
šiol kitokiais svetimšalių lei
dimais turi ‘apsirūpinti ir ame- 
rikiečiai, jie ir tokius 'mokes
čius turėjo mokėti, — lygiai, 
kaip kfti svėtimšaliaL Prakti
koj, tiesa, amerikiečiams buvo 
daroma visoknj * išimčių, bet 
teisiškai, Amerikos Lietuviai— 
Amerikos piliečiai buvo tokioj 
pat padėty, kaip vokiečiai, 
franeuzai, turkai, kiniečiai.

Dabar Lietuvoj susirūpinta 
atitaisyti šią negeistiną ir 
umerikiečių su Lietuva santy
kiams žalingą tvarką. Pirmie
ji žingsniai jau dabar padary
ti, kiti numatoma padaryti ne
tolimoj ateityj. Dabar išleis
ta nauja svetimšaliams gyventi 
Lietuvoje instrukcija, kurioje 
padaryta visa eilė Amerikos 
piliečiams išimčių, palyginant 
su kitų valstybių piliečiais. Tų 
išimčių tikslas —sulyginti tei
sės atžvilgiu Amerikos lietu
vius' su Lietuvos piliečiais. 
Svarbios tų išimčių yra tokios:

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
IV Elezaininimafi ir siuvimai 

d rėšiu moka didele aitra 
lūs cralite išmokti šio ?re- 
rai >apsimokančio < užsii- 
mimo i trumpa laika. Di- 

riffil'lfiSį nlomos išduodamos. Ra- 
-lykite dėl nemokamos 

U n v roles.fMĮį. MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kaenicka.

Principalas
m N. State SL k. Lake St. lOfl.

•""1 1 'r 1 L ■■■------------------------------

Užrašome visokius 
anglų kalba rašy

tus žurnalus
0

'Dabar

Neilgam labai nupiginta kaina.

Cosnippolitan Magazine $2.50 1 me
tui — $4.00 2 metams. v

Cosmopolitan ir Good Housc- 
kecping 1 metai vienu adre
su ..................................... $4.00

Cosmopolitan ir Harper 1 me
tai vienu adresu ............. $5.00

Rašykite klausdami informacijų 
z ...

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

1) Leidimai gyventi Lietuvoj 
duodami ir prailginami ne il
gesniam laikui, kiek galioja na
cionalinis pasas ir ne ilgiau, 
kaip vieneriems metams. Netu
rintiems tokių .pasų svetimša
liams leidimai duodami tik 
tiems, kurie turi leidimą išvyk
ti į kurią nors kitą svetimą 
valstybę ir tik tam laikui ,kol 
leidimas galioja. Amerikos pi
liečiams, kurie įsigyja Lietuvoj 
nekilnejamą turtą, leidim^i duo
dami netermininiai ir toks lei
dimas galiojia, kol jie turi ne
kilnojamą turtą.

2) • Visi svetimšaliai, gyve
nantys Lietuvoj moka svetim
šalio mokesčius. Tačiau nuo to
kio mokesčio atleidžiami Ame
rikos piliečiai, įgiję nekilnoja
mą turtą Lietuvoje, kol tą tur
tą valdo.

šiais nuostatai padaryta 
amerikiečiams dvilypė išimtis: 
1) teisės atžvilgiu jie sulygina
mi su Lietuvos' piliečiais, jio 
išvaduojami iš daugelio rūpės- 

PA1N-EXPELLER

Sporto Tasauiy
•—ar tai jie butų kumštininkais, rišikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLER<O. Jie žino vertę 
šito visam pasauly . garsaus linimento. 
iie reikaulauja išsitrynimo su PAIN- 

;XPELLERIU po kiekvienam dides
niam treniravimosi gimnastikos ^kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.

jjlšvengkite Kusulių, Pergalimų,

SHCIALIS IMMMIU
Sample setų mažiaus negu už trečdalį kainos

Baigiantis seniemsiems metams musų dirbtuvė nutarė parduoti Šių 
metų padaryto stako seklyčių setus už mažesnę > kainą negu kainuotų pa- 
taisyti senas setas. Tamstos negalėtumėte įsivaizduoti kaip musų mų 
dirbtuvė siūlo jums beveik pusdykiai parlor setus. Ateikite ir persitik
rinkite kad mes skelbiame tiesą.

turėdami tokį patį pasitikėjimą PATN-EXPELLERIU, kokį 
turi jūsų pačių tautos žymieji atletai. Išbandykite išsitrinti 
su PAIN-EXPELL.ERIU šiandien. Jus busite stačiai neste
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuliavo. _ _ _

Atminkite taipgi, kad IXA1N-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumatisfcų Skaus
mų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando, Neuralgijos jr t. t. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo ^Išsinarinimų, Nusimušimų ir 
Geliamų .Muskulų. ,

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse:
• 35 Ir 70 centų.

Galima^ gauti visose Vaistinėse arba stačiai iš

Štai duosime jums pavyzdžių'.
Rcguliarė seto kaina $150 — dabar .................................................. $69.00
Rcguliarč kaina $125.00 — dabar ...................................................... $49.50
Rcguliarė 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 dclto, kad musų 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 ir ji 
aptarnauja savo-tautiečius. Atsilankykite visi.

ARCHci: fUHNITUR
JOE KAZIKAITiS—KAZ1K Savininkas

4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733

muKtntrn

V5 14*16 Roo&evelt Rd. 
arti St. Louis Avc.CHICAGO. II L. >

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET .

Tel. Kedzie 8902 -

nių, kurie užkrauta kitiems 
svetimšaliams; 2) amerikiečiai 
yra skatinanti įsigyti Lietuvoj 
nekilnojamą turtą, tuo tarpu 
kai kiti svetimšaliai šiuo at
žvilgiu yra varžomi.

Tai yra didelis žingsnis pir
myn santykiams su amerikie
čiais sutvarkyti. Galimas daik
tas', dar ir jis kitų amerkiečių 
nepatenkins. Bet tai yra tik 
pirmas žingsnis. Šiuo tarpu 
mes jau galime pranešti, kad 
jau rengiamos ir prie tolimes
nių žingsnių: yra rengiamus 
specialus įstatymas, einant ku
riuo—; amerikiečiai, pasilikdami 
ir toliau Amerikos piliečiais, 
galės būti diunge ir Lietuvos 
pilnateisiais piliečiais.

šiuo įstatymu bus pašalinto 
pati galimybė by kokiems tei
siniams nesusipratimams tarp 
Lietuvos ir amerikiečių. Todėl 
tat amerikiečiai, kurie rengiasi 
Lietuvoj kokį nors biznį, pra
duti, į privalėtų tai turėti gal- 

l voj.—Kareiva.
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‘Palangos Jūreiviai

North Side

Cicero VVestsidietis

Dzūkiška legenda

Mcciunųl'en

RADIO
RANDASI TAMISTŲ NAMUOSE

Kreipkitės iLaiškas iš Lietuvos

u/Egrsiog,

SCHOOt

PLAYEO IN' 
' THEY had 

TO SEE 
PARIS '

EDUCATED 
AT THE NEW 

HASSELL 
SCHOOL AT 

NEOSHO, 
hAO •

BORN 
OOLAGAHy 

INDIAN 
TERRITORY 

NOV. 4/ 
1879

LATER- 
CONTRACT 

VA/ITH -

BIZNIERIAI PRAŠOMI PRIDUOTI SAVO UŽ 
SAKYMUS KAIP GALIMA GREIČIAUS

ATTENDED 
KEMPER hAILITARY 
ACADEMY- AT 

BOONEVILLE

□■SCOVEReO 
THAT 
^SSTaSEO 
A’ 'AHTTY 
COMPUE*

2536-40 W. 63 St
Kampai MapleuJood gatvei 

Hemlock 8400

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

nes ji daug 
padainuos ir 
visus nuste-

IS mappieo • 
TURE E CHILOPElM 
GOOD IN - * SO 
THIS IS LOND6N' 
HOBBY- CH6f*vlNG

Peoples Furniture
Kompanijos Krautuvių

$15.00 už 100, dabar $8.00

vanų ir 
gyvenus 
laiko, 
čius 
rikiečiui 
ti, nei 
pakvietė 
kad išeitų

“Dabar 
byla bi

Kazimieros Strumskienes 
laidotuvės

$18.00 už 100, dabar $10.00

Tarp Chicagos 
Lietuvių

For COLDS, COtGHŠ
Sore tbroat, muscular rlieu- 

/

matic aches&painR,apply Mu8>
terolc, the "counter-iFritant”

DAR YRA LAIKO UŽSISAKYTI KALENDORIUS 
KALĖDŲ DOVANOMS

NAUJIENOS DAR TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
NUPIGINTA KAINA ’ '

ti. Pasiima griūčių put Pipt 
auniu, prie Alės bulvaro. Su- 
sineša rakandus, susigabena ir 
su broluliu gyvent parsikrau-

tokiu budu 
horą. Jeigu 

susiranda daugiau pri- 
tai nuopelnas pri- 

muzikui p. J. Sauriui,

Onulė 
atsibastė. Ten kur iš West Si* 
dės bakaliorius atsirado ir prie 
grinorkėlės prilipo. Romansas 
prasidėjo gatvėj, šapo j ir ant 
kožnos vietos. Taip keli metai 
pakampėmis praslinko.

Viena diena Onulė nusisvėrė 
sesulę apleisti ir bakaliorių Džo-

“Broluli, širduli, paimkim ir 
Džozulj, ku jis tenai gyvens 
pas tu bobuly”, prikalbinėja se
sulė broluci. Džozuliui tik to 
ir reikėjo. Nors gera buvo gas
padinė jr 16 metų išgyveno ir 
gaila gerą gaspadinę apleisti.

gaspadinės aplankyt, senas die
nas atsimint.

Grįžta Onulė ratuota, kojų, 
ausų, uodegų skreitu nešina, 
užverda košeheną, o Čia kur 
Džiozulis, kur Džiozulis? — 
Džiozulio niabar!

Kur kadokas, kur antras, ir 
Onulė tekina, širdulę nešina 
Džiozulio jėškoti. “^lister, 
lloyne avinu stop. Mi gerap!” 
sako konduktoriui. Strytkaris 
“bim-bam-bum“, nubildėjo. Nu
važiavo Onulė, įsirito per du
ris: vKur Džiozulis, kur dzie.- 
vuli?”

Džiozukas, striukas, bukas, 
kaip kipšukas, dūrė pro duris, 
dieve duok greitas kojas, ji ne-

langos 
n etos 
tuvių Auditoriją ir 
lingu atsilankymu 
dainininkų gražų darbą 
dykime, kad mes 
vertinti jų gerus 
meno srityje 
dar daugiau 
skleisti lietuvišką 
čiąją

Su tuom Tamista busi apsaugotas, kad jsi 
gijai atsakanti radio iš didžiausių ir atsa 
komingiausių Lietuvių Krautuvių Chicago 
je. Besiderėdamas davęs teisinsią kaina, se 
resnį patarnavimą, ilgesnę grvaranciją. ii 
prieinamesnius išmokėjimo budus.

Grįžta Onulė namulio, dzie- 
vuli tu mano, ku ei mani nū
nai nušikavojo! Pareina Onulė, 
namai durnais apsupti, žmonių 
minia susirinkus, durys atda
ros, o gi Džiozulis jau čia, ii 
iš sudegusios košelicnos kaulus 
rankioja! “Džiozuli, oboluci, ku 
ei pazdarė, iš košeiienos cik 
vieni kaulai belikę! Bot ku zno- 
čina košėj iena, bile Džiozulis 
sugrįžo namučiu.“

STAR DUST Copyright Mldwe$t Featute Sefvke

Operete “Jalangos Jūreiviai“ 
visai naujas veikalas iš anglų 
kalbos, verstas muziko p. Juozo 
Saurio. Jam vadovaujant Vy
rų Vaidylų choras šią gražią 
operetę lietuvių kalboje pirmą 
kartą atvaidins gruodžio 7 d.,’ 
nedėlioję, 8 vai. vakare, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Ilal- 
sted St. Minėtas veikalas yra 
labai juokingas ir gražus ir ja
me randasi linksmų dainų ir 
gražios muzikos. Visiems yra 
patartina pamatyti šią operetę 
“Palangos Jūreiviai“ ir kurie 
tik atsilankys į Vyrų Vaidylų, 
choro rengiamą! vakarą, tai jau 
juoktis turės visą vakarą, o ku
rie neatsilankys, tai tie paskui 
gailėsis nepamatę gražaus’ va
karo. To vakaro programe 
taipgi dalyvaus panelė Norkai 
tė, “viešnia“ iš Palangos, kuri 
vaidins Baužienčs rolę. Chica- 
giečiams šiame vakare pirmą 
kartą teks ją pamatyti ir pa
siklausyti, kaip ji dainuos. Rei
kia pažymėti, kad toji “pane
lė” susirinkusiems į tą vakarą, 
daugumui patiks 
juokingų dainų 
savo dainavimu 
bins. Daug veikalų Chicagoje 
buvo statomi ir kaip kurie net 
po keletą kartų buvo statomi, 
bet šis minėtas veikalas dar tik 
pirmą kartą bus statomas Chi
cagoje ir muzikui p. J. Sauriui 
vadovaujant. Vaidylų* choras 
deda daug pastangų tinkamai 
ji pastatyti ir atsilankiusiems 
suteikti pasigėrėjimo naujuoju

TURĖKIT PINIGU SEKAMOMS 
KALĖDOMS

prisidedami prie musų KALĖDINIO TAUPIMO 
KLIUBO dabar.

25c
Į savaitę padarys jus nariu.

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

“Brolis, žinoma, sesers pa
klausė ir sugrįžo savo tėviškėn 
amžiaus pabaigti. Grįždamas 
dar parvežė seserei įvairių do- 

pinigais apie $600. Pa- 
Dalibai apie mėnesį 

sesuo pradėjo kelti kivir- 
pradėjo broliui ame- 
nebeduoli net valgy- 

patalo nakvoti, galop 
policiją, pareikšdama, 

iš tėviškės.
sesuo iškėlė teisme 

Jį pašalinti iš tėviškės 
tas nebeturėdaipas nė 

pinigų, nė begalėdamas grįžti 
Amerikon, atsidūrė tikroj ne
laimėj.”

Dar vieną dalyką tumi pažy
mėti kaslink Vaidylų choro, bū
tent, kad šis’ choras kaskart 
daugiau Įgauna visuomenėje 
užuojautos ir prielankumo ir 
vis daugiau įgyja sau rėmėjų. 
Iš tų rėmėjų reikia pažymėti, 
tai Juozą Budriką, kuris užlai
ko radio ir kitokių Įvairių da
lykų krautuvę, 3417 S. Halsted 
St. P. J. Bud r i kas dėl minėto 
choro dovanojo gražų pianą, ir 
savo name užleido vietą veltui 
chorui susirinkti ir ten turėti 
pamokas, čia mes matome, 
kad) p. J. Budrikas yra didelis 
choro rėmėjas ir už tai jam 
priklauso didele garbė. Kaip p. 
J. Budrikas atjaučia visuome
nes reikalus’, taip yra patarti
na, kad visuomenė remtų p. 
Budriką, lankydamosi Į jo krau
tuvę ir pirkdamos! sau reika
lingų dalykų. Taip pat pp. Sut- 
kauskai, Mildos teatro savinin
kai, daug užuojautos parodo 
chorui, nes jie taip pat reikalui 
esant chorui suteikia veltui sa
lę pomokoms turėti. Taipgi ir 
daug kitų randasi gerų rėmėjų, 
kurie ar šiokiu 
atjaučia Vadylų 
choras 
tarėjų, 
klauso 
nes jis savo gražiomis ypatybė
mis, draugiškumu, prielankumu 
ir savo ištvermingu darbu pa
raukia prie savęs ir seną ir jau
ną ir iš visuomenės Įgauna gra
žią simpatiją. Taigi Vaidylų 
chorui turint p. Juozą Saurj 
už direktorių jau daug kartų 
publika gėrėjosi jų suruoštais 
vakarais ir Įvairiais perstaty
mais. Tadgi ir dabar gruodžio 
7 d. vadovaujant p. J. Sauriui 
Vaidylų choras, reikia tikėtis, 
tinkamai atvaidins operetę “Pa-

WENT INTO
MAUQEVILLE.

1
FOLCi^'

Daugeliui Chicagos’ lietuvių 
buvo žinoma Kazimiera Strum- 
skienė kaip dora moteris ir ra
maus budo progresyvė lietu
vaitė. Ji ištikta 
sunkaus skausmo 
neteisybės pasaulį 
d. 10 vai. vakaro, 
36 metų amžiaus,

jūreiviai“. Sulaukę nū
dienos visi eikime į Lie- 

savo skait- 
paremkime 

Paro- 
mokame į- 

pasiryžimus 
priduokime jiems 

drąsos ir ūpo 
dainą į pla- 

visuomenę.— Laimutis,

Nauji Brunswick radios yra padaryti ir pa
gerinti pagal vėliausio radio ištobulinimo 
inžinerijos mokslo, kurie pilnai gali suteikti 
visą tą, ką tik moderniškas radio gali teikti 
jo savininkui.
\ I

Peoples Krautuvėse galite rasti pilną eilę 
Brunswick radios ir Brunswick Kombinaci
jos radio su gramafonu—dėl pasirinkimo 
keleto skirtingų modelių 

-užkataąnu1139.50iki$185.00
ĮSKAITANT TŪBAS

Lengvus Išmokėjimai Suteikiama Visiems Pagal Norą ir Išgalę ir Nero- 
kuojama Jokie Extra Mokesčiai. Nes Peoples Krautuvės Pačios Finansuoja

Žmonių Išmokėjimus. j

“šių melų rugpiučio mėnesį 
parvažiavo iš Amerikos į Lie
tuvą Stanislovas Daliba, S. Bi- 
tinienės, tikros sesers kviečia
mas, kadangi sesuo buvo bro
lio išsiilgus ir per 33 metus 
nemačiusi.

“Brolis seserei Salomijai Bi- 
tinienei buvo labai geras ii 
Amerikoj gyvendamas, pats 
sunkiai dirbdamas siųsdavo jai 
pinigų. Galop sesuo sumanė jį 
ir pati parsikviesti Lietuvon ir 
laiškais pradėjo kviesti, kad jis 
grįžtų k negreičiausiai i tevy-

nelaimės, po 
apleido šį 

lapkričio 15 
sulaukus tik 

palikdama 
savo gyvenimo draugą Juozapą 
Strumskį, dukterį Josephine 12 
metų ir šunų Edvardą 6 metų, 
o Lietuvoj seną motinėlę ir vie
ną brolį ir seserį.

Velionė nors laisvų pažiūrų 
ir i>er savo amželį dirbo pagal 
išgalių dėl šviesesnio rytojaus 
ir darbo žmonių gerovės, ta- 
žiau po jos nelaimingos mirties 
atsirado žmonių, kurie perkal
bėjo velionės vyrą ir ji tapo 
palaidota su bažnytinėmis ap
eigomis švento Kazimiero kapi
nėse. Lapkričio 20 d. velionė 
išvažiavo Į paskutinę kelionę, 
ant visuomet apleisdama savo 
namus.

Velionę laidojant teko paste
bėti, kiek ji turėjo gerų drau
gų, kadangi apie 60 automobi
lių palydėjo jos kūną i kapus 
ir daugybė gyvų gėlių vainikų 
ją lydėjo.

Švento Mykolo parapijom ku
li igas pasakė pamokslą. Bet 
nelaimei, su musų kunigais vi
suomet taip yra, kad jie vietoj 
artimųjų širdis paguosti ir ve
lionio gyvenimą Įvertinti, pra
deda savo reikalus varinėti ir 
žmonėms širdis užduoti.

Taip ir šv. Mykolo kunigas 
savo pamokslą pavertė Į biznio 
agento prakalbą: pradėjo barti 
velionės draugus ir drauges ir 
organizacijas, kurioms velionė 
priklausė gyva būdama, už tai 
kam gėlių ir vainikų aukavę, 
šaukdamas, kad, girdi, verčiau 
būtumėte daugiau mišių užpir- 
kę, tai, girdi, velionei butų kur 
kas sveikiau buvę po mirties!

Ta kalba daugelis žmonių pa
sipiktino ir pradėjo eiti laukan 
iš bažnyčios. Tuomet kunigas 
vėl pradėjo šaukti, girdi, sėski
tės, neturiu akmenų kišeniuj, 
jums bedieviai galvų nepramu- 
šiu! Ir daugiau tokių dalykų 
tas prabaščius pripasakojo, su
darydamas lydėtojuose labai 
prislėgtą ūpą. Tačiau velionės 
jis jau nebegalėjo Įžeisti. Lai 
būna jai ramus amžinasis po
ilsis šios šalies šaltoje žemelėj.

—Senas Petras.

Gaspadinė sumanė važiuoti pas 
seserį gyventi ir pakvietė, kad 
ir Džizas važiuotų drauge ir 
nuo dzūkės toliau išsimufintų.

Dagirdo grinorkėlė ir sako 
broliui, “Broluli, širduli, važiuo
jam DžozUlįyparmufyt“----“Nu
gi, dzie, Džiozuly, tu mano, 
ku tu su tu bobų važiuosi; pa
reik tu pas mane gyvenc, aš 
tau duotau pilnu burdziklu,“ 
nuvažiavusi sako Džozuliui.

Gaspadinė, matydama praloš
tą, visus išvijo.

Sesulė parsimufino Džiozulį. 
Jau šinkavoja, geria, dainuoja, 
dzūkiškai pamiluoja. Praėjo ke
li mėnesiai. Džozuliui ko tai 
norisi, ko tai ilgisi. Kai Onulė 
į bučernę, Džiozulis į kelionę, bepavys

!• « MlįJUijĄ k b p.. **«

AT ALL DRtlGGISTS

—įjg TTLK 
FrHtNGforThe HOMES

4177-83 Archer Avė
Kampai Richmond gatvei 

; Lafayette 3171
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MIRĖ DARBININKŲ KOVOTOJA

Sekmadienyje mirė seniausia Amerikos darbininkų 
veikėja, Mrs. Mary Jonės, praminta už savo didelį at
sidavimą beturčių labui “Močiute Jonės”. Ji buvo su
laukus daugiaus kaip 100 metų amžiaus, ir didesnę pu
sę to savo ilgo gyvenimo ji praleido kovoje už darbi
ninkų būvio pagerinimą.

Močiutė Jonės nebuvo socialiste. Jos politinės pa- 
žvalgos greičiaus buvo panašios į liberalų pažvalgas, 
bet tikrumoje politika jai mažai terūpėjo. I teorijas ji 
nesigilino, jos akys buvo atkreiptos į ekonominę darbi
ninkų būklę, ir šitoje srityje ji tvirtai žinojo, kad ge
resnę ateitį darbininkai gali pasiekti tiktai per kovą.

Darbininkų išnaudotojus ji neapkentė visa savo 
energija siela, ir ji mokėjo tą saVo neapykantą išreikš
ti tokiais iškalbingais žodžiais, kad savo prakalbomis 
ji uždegdavo minias. Todėl' ji buvo nepavaduojamas 
agitatorius ypač darbininkų streikuose.

Močiutė Jonės daugiausia yra pasidarbavusi ang
liakasiams, per eilę metų ji buvo net angliakasių uni
jos, United Mine Workers of America, nuolatinis orga
nizatorius. Tik kai mainierių unijoje įsivyravo carukas 
Lewisas su savo klika, tai Močiutė Jonės nuo jos nu
tolo. Prieš mirtį jos didžiausias geismas buvo, kad ang
liakasių unija atgimtų, vadovaujama Springfieldo frak
cijos, kurios priešakyje stovi Howat, Germer ir Wal- 
ker. Sako, kad jau gulėdama mirties patale ji -įteikė 
reorganizuotosios angliakasių unijos atstovui $1,000 
iš savų per visą gyvenimą sutaupytų pinigų.

Bet Močiutė Jonės eidavo į pagelbą darbininkams 
visur, kur tik kildavo aštresnis jų konfliktas su darb
daviais. Rašančiam šiuos žodžius teko prieš 15 metų 
kalbėti nuo vienos estrados su ja, Chicagoje, streikuo
jantiems rubsiuviams, Amalgkmeitų unijos sušauktame 
masiniame mitinge, Wicker Patk svetainėje. Ji jpuvo 
nedidelio ūgio moteris, baltais kaip sniegas plaukais, iir 
buvo jaučiama, kaip jos stiprus, beveik vyriškas balsas, 
šaukiantis streikininkus nepasiduoti išnaudotojams, 
elektrizavo susigrudusią svetainėje minią.

Močiutės Jonės asmenyje Amerikos darbininkai ne
teko vieno savo nuoširdžiausių draugų ir kovotojų.

OPOZICIJA PRIEŠ DIKTATORIŲ SUSIVIENIJO

Atėjusios iš Europos žinios šiek-tiek atskleidžia už
dangą, už kurios eina žūtbūtinė kova sovietų diktatū
ros viršūnėje. z ,

Prieš kiek laiko telegramos buvo pranešusios apie 
kratas, areštus ir ištrėmimus tarpe aukštų sovietinės 
Rusijos valdininkų. Dabar'pradeda aiškėti, kodėl Sta
linas taip ėmė dūkti. Berlyne, 'Vokietijoje, gauta žinia, 
kad pastaruoju laiku įvyko dešiniosios ir kairiosios 
opozicijos susivienijimas prieš diktatorių.

Sovietų Rusijos liaudies komisarų , tarybos pirmi
ninko (trumpai sakant, Rusijos premjero), Syrcovo, 
bute susirinko dešiniosios opozicijos vadai kattu su 
trockininkų Vadais ir, atlaikę konferenciją, nutarė eiti 
išvien prieš Staliną. Tuo tiksiu buvo priimtas kompro
misas: kairieji (trockininkai) sutiko priimti ekonominį 
dešiniųjų opozicininkų programą, t. y. kad butų grąžin
tas “nep'as” (dar Lenino paskelbta “naujoji - ekonominė 
politika”); o dešinieji pritarė trockininkų politiniam 
programui,’ kurio pagrindinė prasmė yra ta, kad rinki
mai į sovietus turi būt visuotini ir slapti, sulyginant 
ūkininkų teises su darbininkų.

Šitas dešiniųjų ir kairiųjų opozicininkų susivieny- 
mas prieš Staliną, matyt,.įvarė daug baimės diktato
riui, kad jisai tuojaus; paliepė -suimti premjerą Syrcovą 
ir daugelį kitų stambių valdžios šulų ir su jais be pasi
gailėjimo “apsidirbo”. Stalinui laikinai pavyko šitą “są
mokslą” likviduoti dėl to,’kad dalyvavęs slaptoje ikonfe- 
rencijoje vienas dešiniųjų vadų, visos Sovietų Sąjungos 
premjeras, Rykovas, savo draugus išdavė. 'Kai kurie 
opozicijos lyderiai, to dėka netikėtai sučiupti, taip per
sigando, kad viešai atsižadėjo savo “klaidų” ir atsipra
šė diktatoriaus, šitaip pasielgė, pav. “didis komunizmo 
teoretikas” Bucharinas.

Bet kad ir laikinei suardęs opozicijos planus, Sta
linas dabar vistiek negalės ramiai miegoti, nes opozici-

jos susivienymui pradžia padaryta, ir jeigu pasiliaus 
kova tarp dešiniųjų ir kairiųjų, tai diktatoriui bus ne
lengva prieš juos atsilaikyti.

Apžvalga
CENZUROS LEISTI KOMU 

NISTŲ ATSIŠAUKIMAI 
•KAUNE

Kauno “Socialdemokratas” 
rašo:

“šiomis dienomis yra iš
leisti du atsišaukimai darbi
ninkų profesinių sąjungų 
reikalu: vienas pasirašytas 
— Lietuvos komunistų par
tijos profesinių sąjungų 
frakcijos, antras — Miesto 
Darbininkų Sąjungos Valdy
bos, leistas karo cenzūros. 
Ir vienam ir antram puola
ma darbininkai Jankauskas 
ir Kovalskis. Girdi, jie nege
rai vedę streiką, užtai strei
kas pralaimėtas, jie 'esą 
žvalgybininkai, kurstą darbi
ninkus steigti darbininkų są
jungą.

“Manom, kad šie darbinin
kai prieš komunistų šmeižtus 
patys mokės apsiginti. Ko
munistų taktika seniai žino
ma — sau nepatinkamus as
menis apšaukti žvalgybinin
kais...” 
Pasirodo, kuomet komunistai 

nori nepritariančius jiems dar
bininkus apšmeižti, tai ir karo 
•cenzūra leidžia jiems atsišauki
mus spausdinti.

vo žinoma, kad lietuviai brolia
vosi Vilniuj su musų priešais, 
kada lenkų armija buvo krau
juos paplukusi ties Varšuva. 
Nežiūrėdamas viso to, aš nega
lėjau to priskirti visiems lietu
viams, kuriuos visuomet laikiau 
savo broliais. Antra priežastis 
buvo ta, kad buvau tada labai 
fiziškai ir morališkai nuvargęs, 
Tada maršalas Pilsudskis man 
pasakė: “Bet reikia būti prisL 
rengusiam tam, kad galės atei
ti toks momentas’, kad ne tik 
seimas, ne tik senatas, bet ir 
visa Lenkija stos prieš tamstą, 
reikia prisirengti pasiimti visą 
atsakomybę sau. Todėl tokio 
dalyko negalima įsakyti. Aš ir 
neįsakau.” Tada pasiryžau ap
siimti 
kitmą

ir pareiškiau savo suti- 
pasiimti vadovybę.”

Vilnių užėmus,

Želigovskio, Jurgio vieš- 
užsienių misi-

lietuviai neatsakė į jiems 
pasiųstą telegramą

ir pasakojo apie sunkų “valsty
binį” darbą “Vidurinėj Lietu
voj”, kurį jis atlikęs drauge su 
savo bendradarbiais.

Baigdamas savo kalbą, Želi
govskis šitaip pasakė: “Kylia 
klausimas, ar idėja, kuri švie
tė Vidurinės Lietuvos vyriau
sybei, yna amžinai palaidota? 
Sprendžiu, kad ne. Man rodos, 
kad kada nors įvyks lenkų lie
tuvių susipratimas. Viena tik
tai žinau. Kartais šnekama 
apie kalbų klausimus. Labai 
gali būti, kad kada nors pradė
sime mokytis lietuviškai — aš 
pats norėčiau — bet tik esu 
įsitikinęs, kdd jei mes pradėsi
me mokytis lietuviškai, tai 
prieš tai lietuvių tauta bus nu
stojusi rengti savo bendrus pi
liečius ir .'pradėjusi mokytis 
lenkiškai.

Želigovskio kalba suvažiavi
mo dalyvių buvo nutraukiama 
triukšmingais plojimais 
šauksmais. [“L. ž.”]

E. T, A. Hoffman Vertė J. Pronskus

Velnio Eliksyras

apie 
mano 
nuo- 

mano

tarė

(Tęsinys)

Jūsų gilią pažiūrą i žmogaus 
esimą, todėl Jums pritinka kal
bėti ir apie tą kovą, kurią Jus 
pats, kilniai ir garbingai nu
galėdamas, senai esate baigęs.” 
— “Tu esi geros nuomonės apie 
mane, brolau Medardai!
papa: bet ar tu tiki, kad tia
ra yra tie laurai, kurie gali 
mane skelbti pasauliui esant 
karžygį ir nugalėtoją?”—“Yra 
kažkas didaus, atsakiau, būti 
karalių ir valdyti žmones.” — 

tu manai, pertraukė papa: 
patys kunigaikščiai, kurie 
silpno proto ir valios, dar 
savyje tam tikros stebuk-

begalėčiau visiškai dangiškiems 
dalykams atsiduoti. Laike mal
dos nenoromis galvojau 
savo praeitą gyvenimą; 
akyse blyško pridarytųjų 
dėmių vaizdas ir prieš
dvasios akis skaisčiai švietėda- 
mas stovėjo kelias, kurį aš pra
dėjau kaipo kunigaikščio nu
mylėtinis, dabar tęsiu kaipo 
papos išpažinties klausytojas, 
ir kas žino kokiose aukštybėse 
baigsiu. Tokiu budu atsitiko, 
jog aš ne dėl to, kad papa už
draudė, o stačiai nesąmoningai 
sustabdžiau savo atgailavimą ir 
vietoj to slankiojau Romos gat
vėmis.

----------- ,— ________ i

DAR VIENAS KANDIDATAS 
Į“RENEGATUS”

iš
drožia ilgą “savikritiką” apie 
komunistą Seną Vincą (Jakš- 
tį), kuris neseniai atliko pra
kalbų maršrutą įvairioms ko
munistų organizacijoms. Sukri
tikavęs jo prakalbas, “L.” ben
dradarbis sako:

“Draugas ♦ Senas Vincas 
yra sužinus dešinysis nukry
pėlis. Jis turį būt nuo pra
kalbų sakymo tuojaus su
stabdytas ir pasiųstas į ko
munistinę mokyklą, o jeigu 
savo idėjinės pažvalgas ne
pataisys, tai bus pašauktas 
prie kontrolės komisijos ir 
galės eiti ten, kur visi rene
gatai nuėjo.”
Pasak K. Armino, tas komu

nistų oratorius savo y prakalbo
mis tik demoralizuojąs “musų 
eiles”.

Komunistų agitatoriai tai, 
matyt, kaip tie akrobatai, ką 
virve vaikščioja. Stalino nu
statyta “generaline linija”, ta
riant virvė, plona, todėl reikia 
būti labai mikliam akrobatui, 
kad nuo jos nenukristum į vie
ną ar į kitą pusę. Daugelis jau 
nukrito. Kiti — kaip Senas 
'Vincas — jau tik viena koja 
besilaiko ant virves, o antra 
tabaluoja ore. Bumpt! ir nu
kris.

K. Arminas “Laisvoje 
ilgą “savikritiką’

VILNIAUS GROBIKAS 
“MYLI LIETUVĄ”

Gen. Želigovskis norėjo suda
ryti didelę Lietuvą su sostine 
'Vilniuje. — Vilniaus klausimas 

<d,ar tebesąs atdaras. — Gal 
teksią mokytis lietuviškai.

šiomis dienomis Vilniuj pra
ėjo “Vilniaus kovotojų” suva
žiavimas. Per suvažiavimą kal
bėjo ir Želigovskis. Savo “isto
rinį” pasikalbėjimą su Pilsuds
kiu jis pasakoji: Gavau įsaky
mą. nuvykti į Baltstogę, į mar
šalo 'Pilsudskio būstinę. Nuvy
kau ir { pristačiau maršalui.

Maršalas man išdėstė visą 
tuometinę padėtį

Padėtis buvo rimta ir vienin
telis galimumas buvo Vilniaus 
gyventojų sukilimas. Maršalas 
man pasiūlė stoti sukilimo pry- 
šaky. Turiu pasakyti, kad su
svyravau dėl dviejų priežasčių. 
Visų pirma, todėl, kad nenorė
jau muštį lietuvių. Visiems bu-

,pasak 
buty susirinko 
jos ir atsiuntė jam delegaciją 
prašydamos atvykti į prancūzų 
misiją. Želigovskis nuėjęs.

Ten buvę susirinkę visi už
sienių karininkai, o jų pryšaky 
stovėjęs anglų karininkas. Ta
sai sausu ir oficialiu tonu pa
klausęs, kokia teise Želigovskis 
užėmęs Vilnių tuo metu, ku
riuo Lenkiją pasirašiusi sutartį 
Suvalkuose. Želigovskis atsa
kęs, kad Lenkija negalinti pa
sirašyti jokių sutarčių, neatsi
klaususi žmonių. Jis užėmęs 
Vilnių, kad duotų galimumo 
savo tautiečiams pasisakyti, ko 
norįs. Tada anglas pareiškęs, 
kad misijos atstovaujančios 
Santarvės valstybėms ir pada
rysiančios tvarką. Želigovskis 
į tai atsakęs, kad jis su tuo 
nesutinkąs. Esą, jokios tvarkos 
nereikia daryti, kada to kraš
to “šeimininkai” esą vietoj ir 
patys galį ją padaryti. Tada 
anglas paklausęs: “Tad Tams
ta nepripažįstį Santarvės val
stybių. Tamsta nepripažįsti 
tarptautines teisės? Želigovskis 
atsakęs, kad jis esąs labai dė
kingas Santarvei už tai, ką ji 
padariusi Lenkijai, bet tų “ša- 
cher macher”/kurie Vilniuj esą 
daromi,- negalįs pavadinti tarp
tautine teise.

b ■
Tada anglas paklausęs, kuo 

Želigovskis, jei ne Santarve, 
pasiremsiąs. Želigovskis išdi
džiai pareiškęs, kad jis pasi
remsiąs savimi ir savo karei
viu karabinais, v
Anglas ironingai pakkiusęs iš 

kur jo kareiviai gavę tuos 
s I karabinus

Želigovskis atrėžęs: “Mažiau
siai iš pono Lloyd George ir jo 
draugų bolševikų.” Paskui Že
ligovskis paprašęs užsienių mi
sijos iki ryt dienos 12 vai. ap
leisti Vilnių ir misijos apleidu- 
sios.

ĮVAIRENYBĖS
Mergaites apvesdina 

medžiais
SU

vyresnioji dėl 
priežasčių negali 

Tada jaunesniosios 
savo stabmeldiškus 
jie vyriausiąją se

Vienoje negrų tautelėje yra 
po šiai dienai užsilikę šitokie 
papročiai. Kol vyriausia ’sesuo 
neišteka, jaunesniosios taip pat 
negali išeiti už vyro. Dažnai gi 
pasitaiko, kad 
kurių nors 
vyro gauti, 
kreipiasi į 
vaidilus ir
šerį “apženija” su kokiu nors 
medžiu, čia atlieka tas pačias 
ceremonijas’, kaip apvesdinda
mi su tikru vyru, o jaunesnio
sios tada jau gali ištekėti.

Jei vyresnioji nori visą am
žių pasilikti apsivedusi su me
džiu ,tai parenka “pašvęstą” 
medį, o jei trumpesniam laikui 
tai duoda bile kurį medį, kol 
jaunesniosios išteka.
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Stratosferinis lėktuvas
Greičiausia susisiekimo prie

monė šiais laikais yra lėktuvas. 
Tačiau 200 kilometrų greitumas 
jau žmonių nepatenkina. Nori
ma pasiekti dar didesnių grei
tumų. Bet tam reikia tobules
nių lėktuvų. Dabartiniam oro 
susisiekimui dažnai kliudo ne
palankios oro sąlygos' audros, 
lietus, ūkanos. Todėl tarptauti
nis “oro yieškelis” manoma pa
daryti vadinamoj stratosferoj, 
t. y. 12—14 kilometrų aukštu
moj, kur nėra debesų, kur am
žinai šviečia saulė, žmonės no
ri tuo budu važinėti, kaip pra
našas Elijošius, aukščiau debe
sų. Tokiose 
labai šalta ir

Želigovskis papasako- 
pasiuntęs radio tele- 
Kauną, kviesdamas 

tartis. Mat, želigovs-

Toliau 
jo, kaip 
gramą į 
lietuvius
kis ne tik norėjęs duoti pasisa
kyti gyventojams, ko jie norį, 
bet ir norėjęs sudaryti didelę 
Lietuvą su sostine Vilnium. Ta
čiau tam dar nebuvę prisireng
ta. Lenkija negalėjusi dar už
imponuoti savo jėga ir neturė
jusi aiškios politikos, o Kaunas 
rėmęs savo politiką 'Vaikiška 
neapykanta visam kam, kas 
buvę lenkiška. Pagaliau tam 
nebuvęs prisirengęs ir Vilniaus 
kraštas. “Lenkija”, čia pareiš
kė generolas, “turėjo moralinę 
teisę nubausti lietuvius už tai, 
kad jie, tokiu sunkiu momen
tu, broliavosi su musų priešais, 
bet to pepadarė. Aš sprendžiu, 
kad padarė’ gerai, nes butų be 
galo nepopularus dalykas ka
riauti su ta maža, bet mums 
tokia simpatinga tauta, kuri 
tik ką buvo gavusi nepriklau
somybę.”

Tolinus ždigovF1 
kad

žymėjo,

aukštumose yra 
maža oro. Tad 

ten skraidyti galima tik tam 
tikrais lėktuvais. Ir tikrai, 
spaudos žiniomis, vokiečių in
žinieriams pavyko' sugalvoti 
lėktuvą, kurs tiks stratosferai. 
Lėktuvas galėsiąs pakilti ligi 
16 kilometrų ir skristi ligi 800 
kilometrų per valandą. Vadina
si, iš Kauno į Berlyną galima 
bus nulėkti lygiai per vieną 
valandą! Žymiausioji vokiečių
lėktuvų fabriką—Junkerso į-
monė—jau pradėjo šį nuostabų 
lėktuvą statyti, nes bandymai 
davė kuo puikiausių vaisių. Tad 
gal kitais metais bus mėgina
ma juo skraidyti!

Čia prie progos tenka nuro
dyti, kad Vokietijoj,t tarp Ham
burgo ir Berlyno skraido nau
jos rųšics lėktuvai kurs lekia 
ne galva, bet uodega pirmyn. 
Inžinierių nuomone, toki lėktu
vai yra mažiau pavojingi už 
dabartinius. Tokio lėktuvo, va
dinamo “antimi”, aukštumo 
vairas yra priešaky, o krypčių 
vairai po sparnais. Tuo budu 
lėktuvas daug stipriau laikosi 
ore ir, be To, gali geriau nu
tūpti žomnė, nes turi tris tvir
tus ratus’, vietoj dabartinių 

dviejų apačioj sparnų ir trečio 
—judančio uodegos gale.

kad 
yra 
turi 
lingos galybės, kuri vietoje iš
minties galėtų imponuoti mi
niai? Bėt kaip tai šiame atve- 
jy pritaikinti?” — “Aš norė
jau kalbėti apie patepimą tų 
kunigaikščių, kurių karalyste 
yra šiame pasauly ir tada tik 
apie Viešpaties' vietininko šven
tą ir dievišką galybę. Stebuk
lingu budu Viešpaties dvasia 
nušviečia konkliave užsidariu
sius aukštus kunigus. Išsiskirs- 
čiusiems pavieniuose mūruose, 
atsidavusiems dievotiems ap
dūmojimams, jiemsv dangaus 
spindulys apšviečia teisybės iš- 
silgusų protą, ir iš jų lupų lyg 
Amžinąją Pajėgą garbinantis 
himnas suskamba vardas. To
kiu budu žemes kalba paskel
biamas yra Amžinosios Pajėgos 
sprendimas, kuri išrenka že
mei sau vertą vietininką ir to
kiu budu, Jūsų šveptybe! Jū
sų karūna, apsupta Jūsų Vieš
paties, Viešpaties pasaulių, mis
terijos trilinku ratu, ištikrųjų 
yra tie laurai, kurie Jus skel
bia karžygiu ir nugalėtoju 
esant. Jūsų karalystė yra ne iš 
šios žemės, tačiau Jus esate pa
šauktas viešpatauti ant visų 
šios žemės karalysčių, rinkda
mas visus nematomosios bažny
čios narius po Viešpaties vėlia
va! — Jums skirtoji šio pasau
lio karalyste yra tik -dangaus 
gražumu blizgantis sostas.” —

“Tai tu sutinki! 'pertraukė 
papa: tai tu sutinki, broli Me
dardai, kad aš turiu priežasties 
būti patenkintas šiuo man skir
tuoju sostu? Taip, mano žydin
ti Roma yra papuošta dangiš
kais turtais, tą ir tu pats pa
jausi, broli Medardai!, juk tu 
savo akis ne visai dar užmer
kei žemiškiems dalykams... Ta
čiau aš ne visai tetikiu... Tu 
esi gabus kalbėtojas ir kalbė
jai man į jausmus... Mudu, aš 
jaučia, arčiau susipažinsiva!... 
Pašlink čionai!... Po kelių die
nų tu pasidarysi, gal būt, prio
ras ir vėliau, aš gal būt pasi
rinksiu tave net savo išpažin
ties klausytoju...
žiau daryk kvailysčių bažnyčio
se. Į šventuosius tu juk vis 
tiktai nepašoksi. Kalendorius 
yra pasibaigęs. Eik!” —

Paskutinieji papos žodžiai 
manei nustebino nemažiau, kaip 
ir visas jo elgesys abelnai. Vi
sa tai prieštaravo many įsiga
lėjusiam vaizdui, kaip aš bu
vau įsitikinęs apie visų krikš
čionių bendruomenes aukščiau
siąją gaivą, kuriai yra duota 
galybė -surišti ir ^atleisti. Aš 
neabejojau, kad jis suprato, 
jog visa, ką aš apie jo aukštą 
dievišką pašaukimą kalbėjau, 
yra tik tuščias vylingas patai
kavimas. Jis palietė tą idėją, 
kad aš norįs pašokti j šventuo
sius ir dėl ypatingų priežasčių, 
užkirsdamas man į juos kelią, 
buvo nusistatęs kitu budu su
teikti man reikšmės ir įtakos. 
Prie šio klausimo jis žadėjo 
grįžti dėl ypatingų man neži
nomų priežasčių.

Aš nusprendžiau, — užmirš
damas, kad aš pirm papos pa
šaukimo buvau nusistatęs ap
leisti Romą, — tęsti toliau sa
vo atgailavimą, tačiau jaučiau
si perdaug esąs sujudęs, kad

Paveiklėlis, kiaip katalikiškose 
šalyse buvo lošiami “teatrai”__
Medardai netikėtai sutinka 
juokdarį Belcampo. — Vatikano 
abatas perspėja Medardą apie 

bjaurios intrigas popiežiaus 
dvare.

Vieną dieną eidamas per Is
panijos aikštę pamačiau žmo
nių buri, susirinkusį prie vie
no lėlių žaidėjo dėžės. Išgir
dau komišką Pucirielio kvakėji- 
mą *ir žviegiantį minios juoką. 
Pirmas aktas buvo pasibaigęs, 
ruošėsi antrajam. Dangei ūkas 
atsidarė, pasirodė Dovydas su 
savo palaidine ir pilnu maiše
liu akmenų. Visaip juokingai 
kraipydamosi jis prižadėjo, kad 
nuožmusis milžinas Goliatas 
tikrai busiąs užmuštas ir Izra
elis išgelbėtas. Pasigirdo kur
čias šnarėjimas ir burgėjimas. 
Iškilo milžinas Goliatas su ne
išpasakytai didele galva. — 
Kaip nustebau iš pirmo žvilgs
nio Goliato galvoje pažinęs 
kvailąjį Belkampo. čia pat po 
galvos apačia su pagelba tam 
tikrų prietaisų jis buvo prisi
taisęs mažutį kūną su rankikė
mis ir kojikėmis, pats savo pe
čius ir rankas buvo paslėpęs 
už draperijos, ' kuri ištodė Tyg 
koks Goliato plačiai išskiestas 
apsiaustas. Goliatas darydamas 
nepaprastas grimasas ir visaip 
purtindamas savo nykštišką 
kūną laikė labai išdidžią pra
kalbą, kurią Dovidas retkar
čiais pertraukdavo plonučiu 
žvigsėjimu. Minia be galo juo- 

pamatęs Bel- 
pasakingoj iš- 
stebėtino ūpo

ir paleidau juoktis senai už
mirštu vaikiško džiaugsmo juo
ku. — Ak, kaip dažnai mano 
juokas buvo tik vidujines dras
kančios kančios 
vaipymasis.

Prieš kovai su 
sidedant ėjo ilgi
vydas labai gabiai ir mokytai 
įrodinėjo, kodėl jis turįs už
mušti ir užmušiąs savo baisųjį 
priešą. Belkampo pradėjo įkais
ti visais savo veido raumeni
mis ir tuo tarpu milžino ran
kutės pradėjo daužyti mažiu
ką Dovydą, kurs labai vyku
siai mokėjo išsprukti ir šen 
tai ten dargi iš paties Goliato 
apsiausto raukšlių vėl pasiro
dyti. Pagaliau akmenukas atsi
daužė į Goliato galvą, šis su
smuko ir dantis užsidarė. As 
vis labiau juokiausi pralinks
mintas Belkampo pasiutusio ga
bumo. Kažkas tuo tarpu paleng
va sudaužė man per petį, tirė
ta manęs stovėjo abatas. — 

(Bus daugiau)

kėsi ir aš pats 
kampo naujoj 
vaizdoj įgavau

kon vaisingas

mi Iži nu pra- 
ginčai ir Do-

Eik!... Ma-

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

Pinaud’s
Shampoo

Palieka Imu plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
no perdaug sausus. Pas 
Juru pardavėja. arba 
prib>ųbkite 50c ui pilno 
didumo boukų.- -l'inuud, 
Dcpl. M.. 220 E. 21 Ht„ 
Mcw York. (Scuipclio 
buukulo dykai >.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Mirė Juoms Bnichas

Pereitą sekmadienį pasimirė

St.

s

na £erai žinodami šį plėšikų 
pavojų, įropgė visokius atsar
gumus ir apsirubežiavimus nuo 
plėšikų, bet pasirodo kad ir plė
šikai vartojo >avo smagenis, 
nes per kurį laiką besirengda
mi apiplėšti Peoples krautuvę, 
buvo atsilankę kaipo kostume- 
r<iai neva ko nors pirkti. Taip
gi ir apiplėšimo dieną kokias 
15 minučių prieš užpuolimą 
vienas iš plėšikų atsilankė, buk 
tai pirkti radio, ir tuom turė-

Jaozapas 'Bruehas, 43 m. am- jo prog$ dar sykį persitikrin- 
žiaus, gyvenęs 3948 S. fFran- 

ccifico Avė., užsieminėjęs čeve- 
rykų taisymu, tad labai plačiai 
Brighton parkiečiams pažysta- 

’mas.
Velionis buvo laisvų pažiūrų, 

uolus rėmėjas visų gerų dar] 
bu ir didelis “Naujienų” drau
gas. .Mirė jis po trumpos ligos 
— nuo plaučių uždegimo. Pa
liko nubudusius žmoną, du sū
nūs, dukterį ir brolį. ' Kilęs bu-i 
vo iš Panevėžio apskr.

Laidotuvės bus šiandie, 2 
vai. po piet, iš namų į Liet; 
Tautiškas kapines. Laidotuvėse 

.patarnauja p. Eudeikis.

krautuvėse esančiusti apie
žmones ir sėkmingai užpulti to
kiame laike, prieš pačią vaka
rienę, kada nėra kostumerių ir 
kada jie patėmijo, kad daugu
ma pardavėjai ir kiti kraUtu- 
vės tarnai buvo išėję ant va
karienės.

Kas gi galėjo manyti kad j 
tą pusę valandos neatsargumo 
įvyks apiplėšimas, kuomet fir
ma dar nėra turėjus jokio hold- 
apo savo biznio istorijoje! Bet 
tas pusvalandis buvo plėšikų 
laikas,’ ir štai kaip:

nė kad tai plėšikai prisiartina. 
O kada jie savo komandą pa
reiškė, tai jau buvo parvėlu 
krautuvės užveizdai pavartoti 
savo apsisaugojimo budus. Nes 
atstatyti automatiški šautuvai, 
kurie vienu paspaudimu palei
džia dvyliką' kulkų, reiškia mir
tį. Plėšikai ten esančias 5 ypa- 
tas suvarė į seifą, iškraustė 
jų kišenius, ir ^krautuvės pini
gų registerius, pasigrobdami 
pinigais ir čekiais netoli $900, 
išdūmė savais keliais. Iš seifo 
pasiliuosavę nariai pranešė po
licijai bet veltui.

•šis įvykis labai *Vra svarbus 
visiems lietuviams biznieriams. 
Nes jei plėšikai drįso užpul
ti tokią didelę krautuvę kur 
visuomet yra desėtkai žmonių, 
išsisklaidžiusių po erdvios krau
tuvės kelius aukščius,, yra 
įrengti apsisaugojimo budai, 
bet plėšikai savo prisirengimu 
pataikė tokį laiką ir labAi sėk
mingai atliko savo darbą, — 
tai ką bekalbėti apie mažes
nes krautuves, kuriose esti du

ar keletas pardavėjų. Jie leng
viausiu budu padarys holdapą, 
išplėš turtą su didžiausiu .pa
voju gyvasčiai. Todėl visi lie
tuviai biznieriai turite ^apsisau
goti: apdrausti savo turtą, tu
rėti įrengtus apsisaugojimo bu- 

šautuvus, burglar alarms, 
ir visuomet saugiai tėmyti at
silankančius žmones. Ir jai ma
tote įeinant abejotiną žmogų, 
nebūkite visi krūvoje, bet iš- 
siskirstykit, užsislėpkite ir sau
giai tėmykit kas jis yra, nes 
krautuvininkų neatsargumas 
duoda holdaperiams pasisekimą 
ir daugina jų skaičių.

T J etų v ės Akušeres

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUSERKA 
3103 S. Halsted 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

įvairus Gydytojai

>ie apiplėšimą 
es FurniturePeop

Co. krautuvės
Dar geruose laikuose po di

desnius Suvienytų Valstijų mie
stus siautė plėšikų, vagių, ir 
žmogžudžių gaujos, kurias net 
gabiausia po&eija oegalėjo su
stabdyti. Bet dabar, patapus 
sunkiems laikams, gaujos plė
šikų, vagių, ir žmogžudžių, ke
leriopai pasidaugino, ir bet fir
mai arba aiškinai ypatai tu
rint sąvastį arba dali turto gre
sia didis pavojus, netik kad kas 
jį gali išplėšti, bet sykiu ir gy
vastį gali atimti.

Civilizuotas pasaulis smar
kiai progresuoja ' moksle, išra- 
dimuoee, .pramonėje, ir pirkly- 
boje, taipgi ir piktadarių gau
jos nepasilieka. Jie irgi varto
ja visokius modemiškus budus, 
vis kas kart naujesnius ir pa- 
vojin^jesnius. Štai navyzdis, 
apiplėšimas PcOples Furuiture 
Kompanijos Marąųette Parko 
krautuvės, kuj'is įvyko 25 d. 
praeito mėnesio.

P<x>ples įstaigos vedėjai ga-i

Pasigavę įstaigos džianito- 
rių, kuris sniegą priekyje krau
tuvės šlavė ir jį skaudžiai už-j 
gavę su revolveriu (kuriam net 
žadą užėmė) įsivarė i krailtu- 

\vę link raštinės prie keleto 
t krautuvių savininkų 'ir kostu^ 
merių ir paliepė visiems iškel
ti rankas. Tie, matydami savo 
džianitorių ateinant priekyje 
dviejų vyrų, niekuomet nema-

ANTANAS MATULAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 1 dieną, 1 1 :05 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs apie 62 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Su
valkų rėd. Paliko dideliame nuliū
dime 2 dukteris — Marijoną ir 
žentą Juozapą Ratkius ir Antani
ną. 2 sūnūs — Edvardą ir Juo
zapą ir gimines Amerikoj. Kūnas 
pašarvotas randasi Masalskio kop
lyčioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
gruodžio 3 dieną. 1 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines?

Visi a. ia. Antano Matulaičio 
gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame,

Dukterys, Simai, Žentas 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4 1

9252

p r i e 
duodu 
electric

Phone 
Hemlock

MRS ANELIA K. JARUSH 
Phyaical Therapy & Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Patarnauja 
gimdymo, 
maasage, 
treatment ir mag-
netic blanketa it 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Graboriai

CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
* . * z '

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. , Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Akių Gydytojai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o -mano dar

bu buske užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

k

MADOS

A. MASALSKIS

dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini-

Phone Boulevard 4139
JUOZAPAS BRUCHAS

mo-

JUOZAPAS RAKAUSKAS

tne- 
ap..

dalyvauti ' 
jam pas- 
atsisveiki-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 30 dieną. 2 valandą ry
te, 1930 m.; sulaukęs 43 
tų amžiaus, gimęs Panevėžio 
Amerikoj išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudime
terį Veroniką. po tėvais Kapo- 
caitė. >du snnu — Modestą ir 

'Juozapą, dukterį Stanislavą, bro
lį Petrą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3943 
S. Francisco Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
gruodžio 2 dieną, 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas j Tautiš
kas kapines.

V-ėsi a. a. Juozapo Brucho gi
minės. 'draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai 'kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
kutinį patarnavimą ir 
nirną.

Nuliūdę liekame.

Moteris, Sunai, Duktė, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, koris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

* > 

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.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Otisas ir Akintų Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

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

Lietuviai Gydytojai
Telofonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago. III.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

PRANEŠIMAS 
DR. M. T. STRIKOL 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
*— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 VVest Marguti t e 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.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
LLijžvi OPTOMETRIST

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar-ran
dasi 4660 Gross Avė. 

Tel. Yards 4317

P. B, Hadley Lic. > 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Canal 3161

t

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viliuj Ashland State

1800 So. Ashland
Banko

Avenue
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ii uuo 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

7 iki 10

Ofiso Telefonas Viralais 0030 
Bes. Tel Ven Bures A858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

■S. Namų ofiaas Nortb 8ide 
8413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 Iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drcxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas it Chirargoe

Specialistas tpoteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų • chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 st Street

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

Advokatai

ryto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
j Dentistas

South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

4712
Ofiso

Rtsidencc Phone' Hemlock 7691

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikels j naujų vietų po 
numeriu

1545 W. '47th St.
Salimai Depo si t orą Bankų 

skersai gatvės nuo 
Peoples Bankų 

arti Ashland Avė.

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room 11 lu 

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

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

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street, 

Room 1701 Tel. Randolph 
Valandos nuo 9 rvto iki 5 ai 
3241 S. Halsted St. tel. Victory

Valandos — 7 iki 9 vakare
Subatog vak

6331
VHk 

0562

Olis—Utar., Ketv. ir 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pelnyčio* v.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Saite St.
Vakarais nuo 6 iki 9 vii.

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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
---------------------------------- L_-------------------

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

52 E. 107th St.
kampas Micbigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St. 
Ketvergais Ofisai uždaryti.

Iki

Lietuviai GydytojaiIGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 30 dieną. 1 9 30 m., su- į 
laukęs 4 2 metų amžiaus, gimęs į 
Vaiguvos mieste, Šiaulių apskr. , 
Amerikoje išgyveno 20 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime brolį 
Kazimierą ir brolienę Stepaniją, 
pusbrolį Joe Čerbauskį, Lietuvoje 
brolį Antaną ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 3 238 South 
Halsted St. Radžiaus koplyčioj.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
gruodžio 3 dieną, 8 vai. ryto iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin- ■ 
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazir 
mie kapines.

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

Nuliūdę liekame.

Broliai, Pusbrolis ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius. Tel. Victory 4088.

2716

suknelė. Ji

Bertha Maschke

ir šeimina.

2716—Rimtesnei moterei 
tinka šalčiams atėjus. J^ galima dėvė
ti prie visokių progų. Sukirptos mie- 
tos 36. 18. 40, 4 2 ir 44 colių per 
I rūtinę. WISSIG

Paiauliniami kari
Seno Krajaus

NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centą ir prašau at-;

anjsti man pavyzdi No ________

Alieros ...------------ .«— par krutini

(Vardas ir pavaldi)

(Adresai)

(Miestas Ir valat.) k

PADEKAVONE

Šcimina velionės Anna Riezic 
(po tėvais Skuzinskas) šiuo iš
reiškia savo giliausių padėk.} 
skaitlingiems draugams už jų iš
reikštą malonę ir užuojautą nu
liūdimo valandoje.

1846 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Bonlevard 8413 

1327 So. 49th Ct

Telefoną*

Cicero 3724

POVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

O

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

Kenwood 5107Tvl.
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11* valandai ryte:
.nuo

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

6 iki 8 valandai vakare 
apart iventadienio ir ketvirtadienio.

J. F. BADŽIUS
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

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
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 Armttage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Se^edoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

M.

Daktaras
Kapitonu

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UžSISENfiJUSIOS ir NEIŽGYDOMOS JOS YRA 
Špeciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
diio 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 St, kampas Keeler Avė., Tel. Cravford 5573

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

Rez. 6600 South Artesian Avenuo 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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 t
1025 W. 18th St., netoli Morgan

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje x 
Room 1502

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

Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel. Hyde Park 3395

St.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M-

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 

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. 
vikaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midvvay 2880

JOHN B. BORDES
(John Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Rcpublic 9600 
------------o■■ ■ "■«- ■

lubos
V. W. RUTKAUSKAS

ADVOKATAS
29 S. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390 • VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8525
---- -o-----

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. L d. Ijlvd. 3201

A. M0NTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brun»wick 4983
Namų telefonas Brunsvick 0597 

Ultravioletinė Šviesa ir, diathermia

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

v Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

One North La Šalie Bldy. 
One North La Saite St.

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

Residence Phone Ravcnswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
2700 Dcvon Avc., Rogcrs Park 3320

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

Nedcliouis sulig sutarties.

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
Wilmctte 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oaklcy ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241
Valandos: Panedcliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 

Petnyčiomis 1 iki 4 v. v.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. So. Rockweli SL 
Tel. Rcpublk 9723.
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ISTORIŠKOS 1905 METU SUKAKTUVĖS
CH1CAGOJE

Istoriškos 1905 metų su* 
kaktuvės Chicagoje

Chicagos lietuvių pažangioji 
dalis pereitą sekmadienį ap
vaikščiojo 25 metų sukaktuves 
Didžiojo Vilniaus Seimo ir re
voliucinio judėjimo Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių tarpe. Tiesa, 
daugelio tų metų veikėjų vete
ranų jau nebėra, ne vienas “pa
sikeitė”, kiti dėl šių bedarbės 
laikų negalėjo ateiti, tačiau 
dauguma tų chicagiečių, kurie 
anais atgimimo metais vienaip 
ar kitaip veikė, būdami Lietu
voj ar jau čią Amerikoj, ir va
kar vakare atvyko į Lietuvių 
Auditorijų, kur Amerikos Lie
tuvių Socialistų Sąjungos chi- 
cagiškė kuopa rengė iškilmin
gą jubiliejinį koncertą.

Kaip neimkim, o šios sukak
tuvės buvo lietuvių liaudies 
triumfo ir laimėjimo sukaktu
vės. Nes visa, ką Lietuva ir 
lietuviai kaip tautinė vienetą 
šiandien turi, gavo pradžia 1905 
metais, visam padėjo pamatus 
tų žiaurių metų kovos, kan
čios ir pergyvenimai, kokius 
pakėlė pirmoj eilėj tas dar ta
da nedidelis jaunuolių būrelis, 
priklausiusių slaptai Lietuvos 
Socialdemokratų Partijai. Tad 
kam kam, o LSS. galėjo pasi
džiaugti savo senesniųjų drau
gų 25 metai atgal darbų vai
siais, ir tam džiaugsmui išreik
šti surengė tikrai grandiozinį 
vakarą, kuriam programą pa
tiekė Chicagos Lietuvių Cho
ras, to Choro įvairios grupės 
ir solistai ir Lietuvių Simfo
nijos Orkestrą.

Laike programos buvo Drg. 
P. Grigaičio kalba. Vargu kas 
kitas iš tą vakarą susirinku
sių turėjo ant savo pečių tiek 
pergyvenimų iš tų laikų, kaip 
Drg. P. Grigaitis, kuriam lem- 

buvo lėmusi pasidaryti caro 
žandarų, dragūnų, činauninkų 
ir paties general gubernato
riaus baubu visoj Suvalkijoj ir 
kuriam lemta buvo pereiti per 
visą reakcijos pragarą, prade
dant gaudymais, suėmimu, pri
mušimu, nuteisimu mirti ir ek- 
zckuciją sustabdžius perkasti 
tikrų inkviziciją Suvalkų kalė
jime, kol pavyko laimingai pa
bėgti.

Drg. Grigaitis savo turinin
goj kalboj suminėjęs 1905 me-‘ 
tų, liaudies prisikėlimo, revo
liucijos, Vilniaus Seimo etapus, 
pabrėžė tų įvykių svarbią reik
šmę musų visam vėlesniam 
viešajam gyvenimui, ir jų įta
ką į musų tolimesnius sieki
mus.

Įdomu, kad publika, kurios 
susirinko arti pilna didžioji sa
lė, kaip labai retais atsitiki
mais buvo nepaprastai marga: 
Viena dalis tai tie, kurie patys 
dar atsiminimuose, pergyveni
muose, perkentėjimuose ir ne 
vienas rečiuose tų laikų rekor
dus tebenešioja, apyseniai, nors 
dar gana energingi vyrai ir mo
terys, ir kita dalis, labai stam
bus nuošimtis jau čia gimusios 
jaunosios kartos, kurie tik iš 
tėvų šį tą buvo girdėję apie 
tuos laikus, nelyginant apie ko
kius priešistoriškus mytus. 
Kaip teisingi šiandien vieno se
no poeto žodžiai:

Kad po amžių kovos pan
čiai priespaudos žus,

Musų kančios jauniesiems 
neb’suprantamos bus...

Tačiau ir poetas butų nu
stebęs, matydamas kaip musų 
jaunieji aktingai tas savo tė
vų kančių ir laimėjimų dienas 
padėjo apvaikščioti! Geras šim
tas jaunuolių scenoj ir kita 
tiek publikoj. Vieni nepapras
tai puikiu programos atlikimu,

kiti gražiu užsilaikymu paro
dė visiems, kas tik norėjo ma
tyti, kad musų tėvų idealai yra 
nemažiau brangus ir vaikų vai
kams.

Koncerto programa
1) Uždangai pasikėlus Liet. 

Simfonijos Orkestras, p. Stepo
navičiui diriguojant, sugriežė 
Weber*io overtiurą.

2) Merginų Trio: p-lčs O. 
Stradomskaitė, O. Berkiutė ir 
O. Skeberiute padainavo tris 
daineles: La Spagniole, Vasa
ros Pasaka ir ponios čerienės 
Gelių Dainą.

3) Pranas Jakavičius, bari
tonas, akompanuojant p. By- 
anskui prie piano, padainavo 
Dirvinskaitės ir Huhn’o mo
mentui pritaikytas dainas.

4) P-lė Valerija čepiukiutė, 
smuikininkė, lajbai Įkvėptai pa
griežk solo du klasišku daly
kus ir paskutinio galų dar pa
kartojo,

5) Duetas: p-lės Ona Ber
kiutė ir O. Skeveriutė padaina
vo iš “Pikų Damos” ir iš “či
gonių”.

6) Chicagos Lietuvių Choras
Pirmyn ir Simfonijos Orkest
rą pilnuose sąstatuose sykiu 
padainavo ir sugriežė St. Šim
kaus “Vienas žodis ne šneka” 
ir vieną ariją iš operetės “Pau
lina”. \

7) Simfonijos Orkestrą su
griežė “Kaimo Vestuvės”.

8) Vyrų kvartetas: Jakavi
čius, Balanda, Reges ir Ažukas 
sudainavo iš Gruodžio, Šuberto 
ir Kuntz.

9) Anelė Salaveičikiutė pa
dainavo solo iš op. “Traviata” 
ir p. čerienės “Medžio svajo
nės”.

10) Vyrų Choras, padainavo 
Šimkaus “Jau atėjo rudenėlis” 
ir liaudies dainų.

11) Pilnas Choras dvi arijas 
iš “Paulinos” ir “Cukrinio Ka
reivio”.

Tokiai milžiniškai programa; 
Įvertinti reiktų daug laiko, vie
tos ir pastangų, todėl bandy
siu sakyti trumpai ir labai 
drūčiai: nepaprastai gerai! La
bai linksma buvo matyti pil
niausią Auditorijos scenų ga
bios jaunuomenės, ką mums 
džiaugsme ir varge širdis ke
lia ir guodžia.

Retai taip dvidešimti'penki 
metai tautos istorijos sujungia 
po vienu obalsiu nueinančiųjų 
ir ateinančiąją kartą. Tiesa, tų 
ką vadinasi “tikraisiais tautie
čiais” tą vakarą) nesimatė. Rei
kia manyti, kad ir jie tačiau 
tas svarbias sukaktuves kaip1 
nors minėjo, o gal ir neminė
jo... Deja, atrodo, kad niekam 
kitam iš musų skaitlingų orga
nizacijų ir laikraščių šios su
kaktuvės “neturėjo svarbos”. 
Ačiū “Naujienoms” ir LSS. už 
suteiktą progą musų praeičiai 
pagerbti! —Svečias.

Cicero
Raudonos Rožės Kliubo 

vakaras

Padėkavonės vakarą Raud. 
Rožės Kliubas rengė šokių va
karą pagerbti base bąli lošė
jus. Vakare buvo išlošimas di
delio kalakuto (turkes). Vaka
ras pavyko puikiai. Jaunuome
nės suplaukė gana daug. Buvo 
ir keletas augesnių, bet tik ke
letas, šiaip gi vakaras buvo vien 
jaunuolių, kurie taip smarkiai 
linksminosi, kad lyg ir perdaug 
atrodė. Bet juk tai buvo pačių 
jaunuolių vakaras, o jaunuo
liams reikia pasilinksminti. Ka
da nors ir jie surimtės.

Kliubo ateitis remiasi ant 
jaunuolių, čia gimusių. Kol kas 
Kliubo vadai ir valdytojai yra 
ateiviai, tarpe kurių daugiau
sia pasižymi Geo. Švėgžda, Beri 
Tumavičia; šis tai tikras Kliu
bo stulpas, ir dabar organizuo
ja Jimiors. Tėvai turėtų susi
domėti, nes Kliubas duoda ge

rų lavinimosi progų iŠ pat ma
žumos.

Vinco Gudžiaus vestuvės
Visiems plačiai žinomas vie

tos lietuvis'Vincas Gūdžius,, biz
nierius, turintis nuosavybę 
4747 W. 13 st., turėjo savo na
muose šaunią puotą iš priežas
ties pats savo vestuvių.

P. Gildžius per keletą metų 
po savo žmonos mirties var&o 
vienas su mažais vaikučiais ir 
galų gale sumanė padaryti na
muose tvarką, pasirinkdamas 
sau gyvenimo draugę ponių 
Vinckicnę. P-nia Vinckienė kaip 
tik tinka išlaikyti tvarkingus 
namus.

Vestuvių iškilmėse susirinko 
gausybės draugų biznierių ir 
šiaip piliečių, šeimininkai dėjo 
visas pastangas. visus svečius 
ir viešnias’kuogeriausiai paten
kinti ir priimti iš visos širdies. 
Bet pas musų žmones dar yra 
išsilikęs koks tai tuštybės pa- 
protis, — įsižeisti jei nepaso
dinai į pirmą stalų. Taip ir čia, 
kaikurios iš gražiosios lyties 
tuo “įsižeidė” ir išvyko namo. 
Tokių pavyzdžių tenka patėmy- 
ti bile lietuviškame baliuj. Reik
tų mesti tas tuščias ambici
jas.

Kaip visi taip ir aš p. Gūd
žiams linkime laimingo šeimy
ninio gyvenimo.

šios savaitės susirinkimai
Su gruodžio 1 diena visur 

prasideda priešmetiniai susirin
kimai. Tas darosi ir musų gar
siajame Cicero.

Pirmas susirinkimas išpuolė 
šį pirmadienį, gruodžio 1 d., 
tai buvo Liet. Republikonų 
Kliubo. Nariai buvo šaukiami 
per atvirutes. Dabartiniu laiku 
ir Rep. Kliube nieko nauja. Kai 
tik po rinkimų taip visi ir ap- 
tylo. Tai yra blogas suprati
mas, kad lietuviai žemai stovi 
politikoj. Turėtų būti visai ki
taip. Čia lietuviai turi gana 
gabių žmonių, kurie galėtų už
imti vietas ir miestelio vald
žioj, bet to nebus galima, kol 
lietuviai neturės stiprios orga
nizacijos, kuri rinkimams pra
ėjus nemiegos ligi teitų rinki
mų.

Antras susirinkimas antra
dienį, gruodžio 2 d. Tai SLA'. 
194 kuopia kurių yra apsėdę 
Maskvos garbintojai ir daugu
mą ramių narių paėmę savo 
įtakon. Kuopa kol laikėsi SLA. 
įstatų, mokesnius siųsdavo 
Centrui, tai ramus nariai nie
ko nepaisė, kas juos valdo, kas 
jų vardu kalba ir rezoliucijas 
rašo. Kol nariai tylėjo, buvo 
viskas galima daryti, bet kaip 
bus dabar kada kuopos valdo
vai stoja naujan “susi vien i j i- 
man” ir deda pastangas visą 
kuopą su savim nusivesti! Tie 
vyliotojai, nė nepaiso, kas at
sitiks su nariais, kuomet ligos 
ar mirties atsitikime jie liks 
be pagalbos. Juk tai yra kri- 
minališkas nusikaltimas atimti 
narius iš jų organizacijos ir 
išvesti į tyrus. Bet šarlata
nams juk ir nesvarbu, kas su 
kitais atsitiks, bile jie bus ant 
savo pastatę. (

žmonėms jie sakė, kurie no
rėsite tų mokesnius pasiųsim 
į Centrą ir busite kaip buvę 
pilnoj tvarkoj. Bet jie tų pry- 
žadų nepildo ir jau daug na
rių tapo suspenduotų. Ką reiš
kia suspendavimas: jei tuo tar
pu nelaimė ar mirtis, tai pa
šalpos ir pomirtinės jau nėra 
ir niekas už tai neatsako. Pa
tys kalti lieka! .

Kurie nenorite prarasti savo 
SLA. ir savo sunkiai sumokė
tų dolerių, apsižiūrėkite kol 
dar yra laiko, nes nė vienas 
^nežinote, kas atsitiks rytoj.

Trečias susirinkimas bus tre
čiadienį, gruodžio 3 d. tai Liet. 
Improvement Kliubo. Kliubui 
priklauso tik nejudinamos są- 
vasties savininkai. 'Mokestis 
yra $1.00 metams. Gaila, ne 
visi lietuviai priklauso, o .pri
klausyti Būtinai reikalinga, nes 
šiandien be organizacijos nie
kas nieko neatsieks. Taip yra 
su lietuviais. Organizaciniai že
mai stovi.

Ketvirtadienį, gruodžio 4 d. 
paprastas savaitinis susirinki

mas Lietuvių Spulkfls. šio ^mė- 
nesio pabaigoj bus metinis su
sirinkimas. Bus renkami direk
toriai ir keliami nauji suma
nymai. /Dalininkai bus kviečia
mi atvirutėmis. \

Penktadienio vakare, gruod
žio 5 d. Raudonos Rožės Kliubo 
susirinkimas ponios Lukštienės 
svetainėj. Kliubiečių susirinki
mai būna skaitlingi ir P. Lukš
tienės svetainė kaip ir ankšta, 
bet kas daryti savo dar netu
rint.

Patariu šiame susirinkime 
dalyvauti kuodaugiausia, nes 
išgirsite daug ko nauja kliubo 
labui. Musų Benis rengiasi prie 
ko tai nepaprasto, o pas jį 
naujienų niekuomet nestoka, 
Butų gera, kad tokių Benių 
rastųsi kuodaugiausia musų 
tarpe.

šeštadivnio vakare, gruodžio 
6 d.,, susirinkimų nėra. Parės 
taip gi sustoja, todėl kad ad
ventas. Po Kalėdų ir Naujų 
metų vėl bus ponios Lukštie
nės svetainė “bizi”.

.Sekmadienį, gruodžio 7 dieną, 
Vakarinės žvaigždės Pašalpinio 
Kliubo susirinkimas, čia suei
na žmonės abiejų lyčių ir įvai
rių pažvalgų, karštų katalikų, 
aklų bolševikų, tautininkai, di
džiuma bepartyvių, ir jų 'kryp
tis ir nusveria ginčus.

Jau kelinti metai yra nusta
tyta rengti metinį parengimą 
po Naujų Metų vidury vasa
rio. Tankiausiai būna persta
tomas koks nors veikalas. Tas 
priklauso komitetams, pernai 
buvo lošta “Parmazonąi”, vado
vaujant p. Pakaušiui iš Rose- 
lando. šiemet, suprantama, to 
jau nebus, o gal ir parengimo 
nebeįvyks dėl tokios bedarbės.

Nariai apie tai gerai apgal
vokite ir susirinkame duokit 
savo nuomonę. Aš savo nuo
monę pareiškiu čia. Mes turi
me gerą momentą savo paren
gimams. Vidury vasario, žino
te, ką tai lietuviams primena? 
Kiekvienas, kas lietuviu jau
čiasi, turėtų tai žinoti: tai kiek
vienam ncpriklau|bmybės ir 
laisvės pajutimo sukaktuvių 
laikas. Kaip tik tuo laiku ir 
riektų parengimai daryti. Jei 
mes patys apie save užmirši
me, tai kiti mus dar greičiau 
užmirš ir liksime mirusi, be 
vertės tauta. •

>

Tai matote mano Cicero 
draugai, duodu jums pirmą 
gruodžio savaitę, o gruodis už
baigia metus. Senai žinoma, 
kad kas padaro gerą užbaigę, 
tas turi ir gerą pradžią, tad 
gerbiamieji, kurie priklausote 
kuriai nors draugijai, kliubui 
ar rateliui, lankykite susirin
kimus, tėmykite tarimus, 'bu
kite patys bosais ant savo mo
kamų centų, eikite į valdybas 
bei komisijas, žodžiu, jauski
tės kad dirbate sau, o ne ki
tiems ir kad nesate kieno pa
stumdėliai. Ypatingai SLA. na
riai žiūrėkite, kad nebepasi- 
duotumėte apgaudinėjami tų, 
kurie Susivienijimą nori su
griaut.

Senas Ciceronas.

Apiplėšė ir primušė 
lietuvį

Stanislovas’ Gelažius,. gyve
nantis 3931 Si Union avė., pe
reito sekmadienio vakarą ties 
savo namais tapo užpultas tri
jų valkatų banditų, kurie 'jį 
skaudžiai sumušė ir atėmę $24, 
pabėgo.

į , ' ' !

Iš 18 apylinkės
Nepasisekęs hold-upas v

Vakar *kaip 7 vai. ryte ciga
rų štorelį, 665 W. 18 St., ku
rį užlaiko lietuvė “Sophia”, už
puolė du jauni plėšikai. Vie
nam jų pasilikus štorely, o ki
tam nusivarius šeimininkę į 
gyvenamus kambarius, į štore
lį įėjo linksmasis juodukas por
teris George, dirbantis Walter 
Linkis barzdaskutykloj, 1727 
S. Halsted St. Tasis pamatė 
plėšimą, bet plėšikui Jpaklau-

sus: “What you want, George?” 
paprašė cigaro. Kai plėšikas ėjo 
už šiokeisų paduoti cigarą, 
George spruko per duris. Pa
bėgus “kostumieriUi”, žinoma, 
ir plėšikams neliko nieko kito 
daryti, kaip irgi bėgti, nieko 
nepelnius. — D.

Iš “Birutės” Padan
gės

Tūmijant “Birutes” repeti
cijas matoma, kad Birutės cho
ras rengiasf prie ko tokio svar
baus. Choras mokinamas nau
jų dainų ir lavinami solistai 
ateinančiam koncertui, katras 
įvyks Gruodžio 14 d. Iš viso 
to rengimo matoma, kad ‘t Bi
rutė” patieks publikai ką tai 
naujo kaip tai: naujų dainų 
dainuojamų choro ir tikrų ope
ros dainininkų solistų.

Viena iš tų solistų yra iš 
seniau gerai žinoma daininin
kė p. Bručienė, kurią chica- 
giečiai yra girdėję apie pen
ketą metų atgal kaipo lavinta 
dainininkė, o šitame koncerte 
klausysis jos dainavimo kaipo 
operos dainininkės. Apart jo
sios bus ir daugiau solistų, ku
riuos patys atsilankę galėsite 
įvertinti.

Kaip yra žinoma iš praei
ties, “Birutės^ parengimai vi
sada būdavo geri. Taipgi ir šis 
bus pilnai rūpestingai prireng
tas, kad atsilankę butų paten
kinti vakaro programų.

“Birutės” Sekretorė-

PRANEŠIMAI
North Side. — Susivienijimo Lietu

vių Amerikoje 226 kp. metinis susirin
kimas įvyks antradieny, gruodžio 2 
d., 1930. 7 vai. vakare, Association 
Hali, 2150 W. North Avė. Nariai, ku
rie dar nesate užsimokėję savo duoklių, 
būtinai užsimokėkite.

S. L. A. 226 Kp* Valdyba.
* *---------------

Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvie- 
ta” priešmetinis susirinkimas įvyks ant
radienį , gruodžio 2 d., 7:>0 vai. vak., 
Sandaros ’svet., 323 6 So. Halsted St. 
Visos narės susirinkite laiku, nes bus 
renkama valdyba ateinantiems metams.

Sekretore.
n ,

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 2 d., 8 vai. vakare, Mark 
White Square Parko svetainėj, ant 29tos 
ir S. Halsted St. Malonėkite visi at
silankyti, nes bus kliubo valdybos rin
kimas 1931 metams ir daug yra svar
bių reikalų aptarti.

Ar Zalagenas, prot. rast.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo susirinkimas įvyks gruo
džio 3 d., 8 vai. vakare, A. Bagdono 
svetainėj, 1750 S. Union Avė. Malo
nėkite visi atsilankyti, nes bus Kliubo 
valdybos rinkimas 1931 metams ir yra 
svarbių reikalų aptarti dėl Kliubo.

A. Zalagenas, prot. šart.

Chicagos ir apylinkės daktarams. Ger
biamasis Daktare: Iš priežasties Dr. A. 
L. Graičuno 60 metų sukaktuvių ir 30 
metų gydytojavimo, Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija nutarė bendrai nusi
fotografuoti.

Todėl meldžiame Tamstos būtinai at
vykti septintadieny (nedėldieny), gruo
džio 7 d., 12 vai. prieš piet į Stankūno 
studiją, 3315 So. Halsted St.. dėl nu- 
siėmimo bendros fotografijos atminčiai, 
kaipo Chicagos lietuvių daktarų (M. D. 
ir D. D. S.) grupė.

Kviečia A. L. Daktarų D-jos
Valdyba.

Draugystės Saldžiausios Širdies V. J. 
priešmetinis susirinkimas įvyks gruodžiu 
2 d., 7:30 v. v., Liet. Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Kviečiami atsi
lankyti visi nariai, nes bus rinkimas 
naujos valdybos. — Komitetas.

BpeclallatM rodyme chronišku Ir nauju U 
rq. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti. atiflan 
kyklt pas mano Mano pilnai llegsamlaavl 
mai atidengi juių tikrą lira Ir jei ai apii 
imilu jui gydyti, ireikata jumi lurryš BĮ 
klt pai tikrą ipedaliitą. kurti sektam jutą 
kur ir kai lomi įkanda. bet pati paiaky. 
po ralutlao ItegiamtaaTimo—kai jumi yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorin 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 dc 
oietu, nuo 6 iki 7:80 vakaro.

Hoi nuo 1O rvtn iki 1 oo niat.«

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

SLA. 36 kuopos susi
rinkimas

SLA. 36 kuopa laikys savo 
metini susirinkimą gruodžio 3 
dieną, 7 vai. vak. Chicagos Lie
tuvių Auditorium, 3133 South 
Halsted st.

Prašau visų narių atsilanky
ti į susirinkimą, nes randasi 
svarbių reikalų aptarti. Taip gi 
bus renkama nauja valdyba 
ateinantiems metams.

J. Balčiūnas, rast.

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 Mortgečins ir Bonua.
Skolinant pinigus ant Namų.
Parduodam ir išmainom visokį tartą.
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkhno bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIEDADŠ7Į 
b... .  .... /

Educational
Mokyklos 

a*WW^^^^^W****'M***WW«W***Z>kA*'W*^*WW^Wa^^**^***>***WW

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ur vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘ0E.

672 West Madison Street.

Business Service 
Biznio Patarnavimas 
rLrmjTj’Vtnrt- ~

BRIDGEPORT 
PAINTING CO.

Malevojam, Popieruojam ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St.
Victory 7261. Res. Hcmlock 1292

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

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

Boulevard 6520 Res. Yardr 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi 
lokius biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas

1706 W. 47th St. ‘
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS v 

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

, Financial
/ FinanHai-Paskolos_________

SKOLINAM PINIGUS 
Neimant komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovebill 1038

0 PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neiimokitos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.
♦

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

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

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

Tel. Victory 3486
Atdara kasdie ir vakarais.

Furniture & Fixtures
Raka n d ai-Įt ai aai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTR1KINI RADIO

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

3040 W. 62nd Street

C1ASSIF1EDABS.
Furniture & Fixtures 

ttakandai-Itaiaai

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų
Turime iSnarduoti R0 krovinių auirSčiausloe 

rufiiea neatsiimti) iš etoradžiaus rakandų. 
Didžiausios vertės kokios buvo pasiūlytos is

torijoj, susidedančios iš visokios 
rūšies rakandų.

10 ELEKTRIKINIŲ RADIO 
susidedantys iš Sparton, Majestic ir Jackson 
Bell Rodio ______________ i. $46.00 ir augs
3 šmotų miegamojo kamb. setai $45.00 ir ag. 
3 šmotų Seklyčių setai__$25.00 ir augs.
Day Pėda __ $5.00 ir augs.
Cedar Chests  $10.00 ir augs. 
Valgomojo kambario setai_ $20.00 ir auga,
vairus Dreseriai ..........  $5.00 ir augs,
vairus Vanities  -------------- $5.00 ir augs,
vairios Lovos ----------------- $3.00 ir augs,
taurai, visokio didumo ___ $1.00 ir augs.

Grindų Lempos ____ 1___ ___ $8.00 ir auga.
Pusryčių setai ......... $8.00 ir auga
Dino t. to setai -------------------- $15.00 ir augs.
Gasiniat pečiai ---------------- $10.00 ir auga
Garbadžiaus degintojai ____  $10.00 ir auga.
Hot Blast Pečiai ---------------- $5.00 ir auga
Kietų anglių Šildomieji------ $10.00 ir auga.
Circular Šildomieji ______  $15.00 ir anga.
Upright Pianai--------- ------ $15.00 ir auga.
Grojiklial pianai------ ------  $25.00 ir augs.

TIKRI BARGENAI
Pirkite anksti. Pirmieji atčjo gaus geriau. 

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

Weber Bros. Storage Co. 
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South State Street

Personai 
ARmpnu

PAIEŠKAU pusbrolio Jono Žemai
čio, su viršum 30 metų kaip Amerikoj 
kaip mudu atsiskirėm,. palikau jį ant 
farmų apie Worcester, Mass., ir aš da
bar labai noriu sužinoti kus jis gyvena. 
Jeigu kas žinot apie jį meldžiu man 
pranešti adresu:

JURGIS ŽEMAITIS
213 Ogilby Road. Rockford, III.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

IEŠKAU partnerio į išdirbtą biznį. 
Turi būti nevedęs ir negirtuoklis, tu
rintis kiek pinigų. Rašykit Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Box 1250.

Situation VVanted 
^Į^bo leilro

IEŠKAU darbo už janitoriu arba 
taip prie namų, kad ir už mažą mokes
tį, neturiu kur gyventi, esu 60 metų, 
bet dar gana stiprus. S. Ližaitis*, 205 3 
Coulter St. Tel. Canal 1088.

-----o-----

-----o>—
IEŠKAU darbo už bučerį. Turiu 20 

metų patyrimo. Kalbu lietuviškai, len
kiškai, rusiškai, vokiškai, italijoniškai ir 
angliškai. Dirbsu už mažą algą. Jonas 
Latvis,f 14 10 So. 49th Avė., Telefonas 
Cicero 3959.

Help Wanted—Malė
 Darbininkų reikia_________

REIKALINGAS kriaučius all around 
prie Cleaning ir Dyeing Store. 3 566 
Archer Avė. Lafayette 7558.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris į restaurantą 
vakarais, kuri moka daryti short orde
rius. 4180 Archer Avė.

Furnished Rooms
KAMBARIAI

švarus kambariai su visais patogu
mais, geriausia transportacija; nakvynė 
50c., savaitė $3.50, kichinetai 1, 2, 3 
ruimai $6.00 saivaitėj ir augščiaus.
NEW WASHINGTON HOTEL 

2318 Washington Blvd.

------- o-------
PASIRENDUOJA apšildomas rui

mas, patogus gyvenimui.
3360 Emerald Avė.

> *

Business Chances 
Pard avi m ui Bizn iai

NEPAPRASTA proga pirkti išdirbtą 
gerą Ręst. & Road House, savininkas 
turi parduoti delei kito biznio. 2418 
W. 95 St. Tel. Evergreen Park 7167.

PARSIDUODA barber shop, 2 krės
lų, priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos, 6306 Drexel Avė.

PARDAVIMUI 16 kambarių rooming 
house gražioj apielinkėj, labai pigiai. 

2539 W. North Avė.

LUNCH ROOMIS
Parsiduoda pigiai arba priimsiu part

nerį. galima įstoti su mažai pinigų, pa
tyrimas nereikalingas, randasi 506 W. 
39 St. Tarp didelių dirbtuvių. Savi
ninkas turi du biznius.

Kreipkitės nuo 1 1 iš ryto iki 1 po 
pietų.

Tel. Boulevard 0127

PARDAVIMUI barber shop. renda 
pigi, biznis geras.

1413 W. 51 St.

Exchange—-Mainai
VAŽIUOJI) LIETUVON. Mainysiu 

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

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žemč Pardavimui_____

Paul M. Smith & Co.
REAL ES I ATE

LOANS W INSURANCE
Perkam, parduodam,’ mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortg.ige 
ir parupinam \ I ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 0455


