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Lietuva Pakėlė
Muitus Užsienio
Prekėms 100%

Ypatingai pakelti 
mokesniai ant ga

tavųjų išdirbinių

Prezidento kalbos 
kongrese programa 
iš penkių punktų

Visus tokius dalykus galima 
gaminti namie

Ginklų mažinimas ir bankų 
reforma
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Klaipčdoį statoma 
moderniška prekių 

gelžkelių stotis
i Prekybos kilimas verčia 

prisitaikyti

Suimtas Klaipėdos 
krašto komunistų 

vyriausias vadas 
--------------- . « .

Goldberg-Kugelman turėjęs Vo
kietijos komunistų įgaliojimus 
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’ai. ą-.Trys moderniški “Robinzonai Kruzės” .♦ r

Trys amerikiečiai (pordon Brawner, Eliper Palliser ir Paul Stachwick), kurie per šešis mėner 
sius Cocos saloj vedė Kruzo gyvenimą. Jie -maitinosi žuvimis ir visokiais vaisiais

Kaunas, Lietuva, lapk. 15. 
Lietuva pakėlė muitų mokes
nius nuo 20 ligi 100 nuošimčių 
beveik visiems iš užsienių įve
žamiems dalykams. Muitai cuk
rui, vaisiams, kailiams, batams, 
dviračiams, gramdfonams, lini
niams audiniams, šilkui, molio, 
uolos, stiklo dirbiniams nuo šiol 
bus ypatingai aukšti,'kaip nau
jausiai paskelbta.

Surado Indijonų 
pražuvusios impe- 
rijos milijonus

Indijonai per 400 metų neišdavė 
paslapties

Washington, lapkr. 15. Prezi
dentas Hooveris ruošia kalbą 
kongresui, kurs susirinks gruo
džio 7 d. Svarbiausi punktai 
yra:

Pirmas: priėmimas vieno me
to karo skolų moratoriumo.

Antras: priėmimas naminės 
paskolos diskonto sistemos ban
kuose.

Trečias: Numažinimas laivy
no išlaidų.

Ketvirtas: Revizija federalės 
bankų rezervo sistemos įstaty
mo, kad bankai galėtų priimti 
dabar negalimas priimti dis
kontus.

Penktas: Priemonės nugalėti 
numatomą $2,000,000,000 
deficitą.

ilmnii! I , Į|H   yį m ..i   

Svetimų valstybių 
prekių tranzitas 

per Lietuvą auga

Stalinas reorganizuoja 
savo “kabinetą”

Gregori Zinovjevas gaus port 
felj '

Wisconsin valstija 
išdirbo būdą kaip 
panaikint bedarbę

iždo

Daugiausia gabenama* Rusijos 
miškas '

Meksikos Miestas, lapkr. 15. 
Galop surastas senoviškas indi
jonų turtų sandėliš vienoj Jmil- 
žiniškoj pirarilidoj, — Michacan 
valstijos kalnuoSe, prie Pacifi- 
ko vandenyno. Spėjama, kad 
$25,000,000 aukso randasi pa
slėpta katakomboj, kalno gilu
moj.

Ernest Loecke, vokietis, kurs 
sakosi esąs paliktas Taraskan 
indijonų karalių, jau nuo 1909 
metų tirinėja tą kalną ir ištyrė 
jo vidų, į kurį vingiuotais ur
vais veda slaptingas kelias. Ur
vų vingių gale randasi didele 
indijonų karalienes mumija ir 
n^ilžiniškame akmeny yra įdė
tas auksinis skorpiono ženklas. 

. Už to akmens turi būti turtai. 
Urvuose visur randami akme
nyse iškalti hiefoglifiniai ženk-* 
lai ir padėta daug akmens kul
kų.

Tsi sun San imperijos valdo
vas, Taraskan indijonų monarc
has, Calzontzi, prieš 402 metus 
čia paslėpė savo valstybės tur
tus prieš ateinančius ispanų už
kariautojus, ir nors ispanai 
Calzontzi nukankino, jis pa
slapties neišdavė. Mumijos bliz
gančios akys ir nuodingi gazai 
saugo priėjimą prie turtų.

Kinietis pasikorė 
sunaus

dėl

San Francisco, lapkr. ^5. Tur
tingas šilkų pirklys Tūng Yum 
turėjo sūnų Henry Tung, kurs 
labai mėgo vaikytis ameriko
niškas merginas. Tėvas, laiky
damas senus kiniečių papročius 
supui ir Konfucijaus knygas 
skaitė ir turtingą nuotaką ki- 
nietę surado. Niekas negelbė
jo. Tėvas užsimovė šilko šniū
relį ir pasikorė.

Kaip 107 metų rusė ša 
viskius išbarė

de Gollier Da- 
Rusijoj ir tu- 
amžiaus, ėjusi 

Austrijos ir

Kiek arklys suvalgo 
per amžį

Columbus, O., lapkr. 15. Mme 
Mario Charlotte 
venport, gimusi 
rinti ‘107 metus 
mokslą Vienos,
Sarbornos, Francijoj universite
tuose, apsilankiusi saviškių ko
lonijoj Columbus, O., pasakė; 
“Jūsų žmonės yra bukapročiai, 
ir nedrąugingi‘, ir nemandagus. 
Kiekvieną sykį atvykusi aš ran
du jus vis kvailesnius. Nema
tau jokio progreso; žmonės čia 
nenori proto. Didžiausias aks
tinas, žmogaus siela, dingo iš 
jūsų žmonių. Kalbu laisvai, nes 
aš savo gyvenime daug mačiau.” 
Apie amerikiečius ji pasakė: 
“Jus esate malonus ir aš my
liu jus visus.”

Klaipėda, lapkr. 1. Lietuvos 
prekybai su užsieniu šiemet pa
sidarius pasyviai, ypatingai di
delės svarbos turi tranzitas, tai 
yra svetimų šalių prekių perve
žimas per Lietuvą* Kadangi j- 
vežimas viršija 'išvežimą, ir 
krašto valiuta (auksų padengti 
pinigai) tokiu budu plaukia 
lauk, tad tranzitas pasidaro 
svarbiu šaltiniu svetimai valiu
tai gautai.

Tranzitas, ypatingai iš Rusi
jos, šiemet yra Jabai'padidėjęs. 
Rusi jos prekių "pervežimasšie
met paaugo tris kartus dides
nis. Ypatingai daug reikšmės 
Lietuvai turi Rusijos miškas, 
kurį ne tik per Lietuvą veža, 
bet daugumoj Lietuvoj, Klaipė
doj, ir perdirba.
Laukiama pusės milijono tonų

Palyginant tranzito kiekį me
tais, matoma tokia lentelė: 1928 
metais per Lietuyą svetimų ša
lių prekių pervežta 281,000 to
nų. Sekančiais 1929 ir 1930 
metais tranzito tonažas pasiekė 
431,000 tonų, šiais 1931 me
tais tranzito augimas dar spar* 
čiau padidėjo vien per pirinuo- 
sius 6 šių metų mėnesius per 
Lietuvą išgabenta 314,500 tonų 
prekių (1929 metais per tą patį 
laiką buvo išgabenta 1^1,500 
tonų). Tikima, kad šių pietų 
bendras tranzito prekių tona
žas pasieks apie pusę milijono

Maskva, lapkr. 15. Stalinas, 
raudonosios Rusijos diktatorius, 
rengiasi perdirbti savo “ka
binetą”, pašalindamas kaiku- 
riuos perilgai sėdėjusius komi
sarus, kitus perkeldamas. Tokia 
reforma daręma dėlto, kad rei
kią pritaikinti geresnius santy
kius su inteligentijai '

Gregori Ziiiovjevas gaus paš
to ir telegrafo “ministerio por- 
felį”; j’ -.V ;

Amerikos kongresas 
priklauso nuo nu

mirėlių
Washingtony lapkr. 15. Nuo 

1930 metų mirė 14 kongresma- 
nų, kas pastatė republikonUs su 
demokratais į nuolatinę lygsva
rą. Su trimis republikonų va- 
kancijomis, kurios dar turi bū
ti užpildytos, dabar turi repub- 
likonai 214, demokratai 317 ir 
farmeriai-darbiečiai 1. „

Senate su viena republikonų 
vakancija, kurią reiks užpildy
ti, dabar turi<<republikonai 47, 
demokratai 47 ir farmeriai-dar
biečiai 1.

Kaip paslėpti nuo žmo
nių Italijos ministerj
New York, lapkr. 15. Dino 

Grandį, Italijos užsieniu reik, 
ministerio vizitas pas Hooverį* 
turės tikslo susitarti dėl pasau
linės konferencijos karo skolų 
reikalais. . ' ’

Grandį atplauks į New* Yorką,
tonų, kas Lietuvos valstybinėse jis bus stačiai iš' laivo paimtas 
nniaiYiADa c 11rlovA Šaltini I !.  !• _____ .^1____pajamose sudaro didelį šaltinį

Japonijos moterys, spar 
čiai progresuoja

Vieši darbai valstijai ir savival
dybėms kooperuojant

Madison, Wis., lapkr. 15. Gu
bernatorius Phillip LaFoUette 
šaukia legislaturą specialiai se
siją! lapkričio 24 dieną, su tiks
lu pravesti reikalingą įstatymą, 
kaip aprūpinti darbu visus vals
tijos bedarbius šią žiemą. Sesi
jai gubernatorius turi gatavą 
programą; apimančią $15,000,- 
000 išlaidų sumą.

Bedarbių pagalba bus svar
biausias tikslas sesijos, kuri 
nusitęs ligi po Kalėdų. Bedar
bei bąigti numatomas didelis 
viešųjų . dąrbų planas, kuriam 
medžiagą statys vietų sayivaldy- 
bės, o darbininkams algas mo
kės valstija. Ačių . tokiai ko
operacijai valstija žada pradėti 
pagerinimus plačiausiu mostu, 
ypatingai miškų tvarkyme ir so
dinime: ' -;

Kitas bedarbės klausimas, 
kaip sutvarkyti 25,000 jaunuo
menės, kurie budįimi nevedę ne
gali gauti darbo ir linksta į 
kriminalą, j Jiems žadama parū
pinti amato mokslą ir dūliną 
darbą. Taip pat lęgislatura už
siims radikalėmis mokesnių sis
temos permainomis.

• *

Klaipėda, Lietuva, lapkr. 1 d. 
Smarkiai pakilus judėjimui 
Klaipėdos uoste pasirodė, kad 
Klaipėdos geležinkelių stotis 
nebespėja toliau patenkinti di
desnius reikalavimus. Garvežiai 
stačiai nebespėja išvežioti iš 
uosto vagonus ir atgabenti j 
stotį; ir atvežtusį stotį juos iš
skirstyti, kadangi vėžių yra 
neperdaugiausiai. Dėlto nebu
vo galima suspėti skubiai iš
krauti prekes iš laivų ir laivus 
greitai iš uosto atleisti.

Vokiečių statytos gelžkelio 
vėžės į uostą pasirodė nebepa
kankamos padidėjusiam trauki
nių judėjimui, todėl Klaipėdos 
uosto valdyba ir Klaipėdos 
krašto gelžkelių ruožo viršinin
kas pradėjo daryti spaudimą į 
atatinkamas vietas, kad tam 
reikalui butų pagelbėta.

Miesto stotis liks keleiviams
Jau šią vasarą pradėta sta

tyti 3 kilometrų atstumo nuo 
Klaipėdos moderniška prekių 
gelžkelio stotis, taip vadinamoj 
Krantinėj (Strandville). Stotis 
kol kas turės penkias vėžių po
ras, bet statyba taip vedama, 
kad reikalui esant, visuomet bus 
galima dar daugiau vėžių pri
statyti ir stoties 
plės#. * f -i <

Prekiniai vagonai, čia atėję 
nebus trukdomi keleivinių va
gonų, todėl prekių krovimas eis 
sparčiai. Bus supiltas tam tik
ras kalnas, į kurį garvežiai va
gonus užveš, ir iš čia vagonai 
patys galės nuriedėti kur rei
kia. šiais metais baigiama že
mės darbai, o stotis galutinai 
bus gatava ateinantį pavasarį. 
Dabartinė Klaipėdos gelžkelių 
stotis bus grynai keleivių sto
tis.

tinklų pra
' it' ■< :;U ■ »■

Šuniukas išgelbėjo 
nuo mirties

tris
Medvilnė bus <kloti

Texas keliai

Pana, III., lapkr. 15. Henry 
Jehle, farmeris, apskaitė, kiek 
suėdė per 22 metų amžį jo dar
bo arklys, būtent 55 tonas šie
no, 1,200 bušelių kornų ir 1,500 
bušelių avižų.

Laivų linijos jaučia de
presiją

Šiemet

Kanada steigia televizijos stotį

New York, lapkr. 15. Mont- 
real bus pastatyta pirmoji Ka
nados televizijos paveikslų siun
timo stotis. ,

Paryžius, lapkr. 1$. 
nepaprastai sumažėjo turistai iš 
Amerikos ir Anglijos į Europą. 
Dėlto veik visi laivai turėjo ke
leivių tik apie 30-40 nuošimčių. 
Ne tik pirpios ir antros, bet ir 
trečios klasės kabinos veik visur 
pustušČios. Daugelis mažesnių 
laivų linijų uždarė ofisus.

Tokyo, lapkr. 15. Jau 3,,000,- 
000 moterų ir mergaičių Japoni
joj pasekmingai tarnauja ofi
suose ir profesijoj, kur prieš 
1868 veik nė vienos moters ne
buvo. Dirbtuvėse dirba virš 
1,000,000; valdininkėmis 100,- 
000; telefonų, stenografijos, 
slaugių, mokytojų darbą virš 
10,000. Pribuvėjų (midwive) 
yra 40,000./

į valdišką laivelį ir nugabenta 
į • Jersey City, kur bus tiesiai 
nugabentas į gelžkelio .stotį va
žiuoti į >Washingtoną.

Grandienė atsiveža kelis trun- 
kus drabužių, kiekvienai dienai 
po naują suknę.

Mount Ąyr, Idwa, lapkr. 15. 
Mažas šuniukas išgelbėjo gyvy
bę trims žmonėms, kuomet vie
name name įvyko didelis gais
ras. Draskydamas kojomis į 
lovą, jis pabudino šeimininkus, 
kurie miegojo gaisrui kilus. .

> «■ I -

Austi n, Tex. lapkr. 1^ Daro
mi bandymai medvilne (cotton) 
kloti I kelius. Daroma tokiu bu
du: pirma kelias nuliejamas as
faltu, ir į šlapią asfaltą ir žvy
ro sluoksnį kloja planą sluoksnį 
medvilnė, kurią paskui sunkiu 
volu įspaudžia. Sako, kad to
kie keliai nesprbginės ir nesi- 
lankstys.

Kanadoj gyvenimas pa
gerėjo ,

ORĄte
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Abelnai giedra; švelnus piet
vakarių vėjas.

Ottawa, lapkr. 15. Kviečiu, 
kainoms pakilus, Kanados ban
kai ir biznis jaučia depresiją 
praėjus- Darbas kįla. Iš vaka
rinių valstijų gabenama daugy
bės ūkio produktų. Toronto 
ir Montreal krautuvės samdosi 
šimtus naujų tarnautojų.

Rado plesiosauro ske 
letoną \ »

........................ .......... .. ...  >'• ■ -sV
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New Yorko naujas $16,000,000

( tiltas
' ■ . . •• ■ ■/ ' ■ J- KX .. \ •
New York, lapkr. 15. Atida

rytas $16,000,000 vertės tiltas 
per Kili Van Kuli, sujungiantis 
Staten Island su Bayonne.

. ■- ■■ ' '

Roundup, Mont., 'lapkr. 15. 
Čia Pole upės krante, 6 pėdų 
žemes gilumoj rastas veik vi
sai pilnas skeletonas plesiosau
ro, priešistoriško jūrių milžino, 
16 pėdų ilgumo. Toks plesio- 
saurus Anglijoj yra rastas 30 
pėdų/ilgumo. Tas .gyvūnas tu
rėjo labai ilgą kaklą, inažą gal
vą ir keturias neva kojas, ku< 
riomis plaukdavo.

Nusižudė kaltinamas 
nepadorumu

Ann Arbar. lapkr. 15. Henry 
Jeffers vietinio kliubo šeiminin
kas kaltinamas nepadorumu ir 
buvo patrauktas teisman. \ Ten 
jis gynėsi esąs nekaltas, bet 
kiek vėliau, grįžęs iš teismo sa
lės į kliubą, nusišovė.

Advokatas miręs laimė 
jo bylą

Moterų greitybes lenktynės

Detroit, lapkr. 15. Maude Ir- 
ving Tait iš Springfield, Mass. 
savo orlaivy pralėkė 214,99 my
lių j valandą. Bet moterų grei
tumo rekordą tebevaldo Miss 
Nicholas,

Grąsina mirtimi buvu
siam karaliui Alfonsui

Madridas, Ispanija, lapkr. 15. 
Ispanijos parląmente buvo iš
keltas reikalavimas ’ nubausti 
mirtimi buvusį lapaiti jos kara
lių' Alfonsą, jeigu jis grįžtų at
gal Ispanijon ir pradėtų kištis 
į , jos reikalus.

Vyskupai ir kunigai 
laksto* orlaiviais

Vatikano Miestas, lapkr. 15. 
Papos ofise pranešama, kad 
Romos misionieriai tolimose ša
lyse, ypatingai Afrikoj it Azi
joj labai pradeda naudotis or
laiviais; . Vienas Afrikos vys
kupas dabar nulekiąs' su orlai
viu per 3 dienas ten, kur pirma 
reikėdavo trufe 51 dieną.

Boston, lapkr. 15. John Ryan, 
Bostono advokatas* parėjęs iš 
teismo po paskutinės gynimo, 
kalbos mirė Ruo apendicitis 
Čprbgimo. Po kelių valandų 
jam mirus teismas^ išteisino jo 
'gintą kaltinamąjį. /

\| IĮ. ii » I.IIH ..........I..I I U- ..'f-

Kelių \statytojų konvencija

Washington,' lapkr. -15. Sausio 
mėn. Detroite įvyks Amerikos 
kelių statytojų asociacijos kon
vencija, aptarti naujiems mėgi
nimams su koncrete medžiaga 
statyboj.

Klaipėda, lapkr. 2. Spalio 30 
d. čia suimtas Klaipėdos krašto 
komunistų partijos vyriausias 
instruktorius Kugelman, kurio 
tikras vardas yra Goldberg ir 
kilimo vieta Balbieriškis, Ma^ 
rljampolės apskr. Kugelman var
du pasas išduotas komunistų t ’ 
partijos centro valdybos Berly
ne. ,

Goldbergas ilgesnį laiką gyve
no Berlyne, kur komunistų par
tijoj užėmė aukštą vietą. Kai 
1930 metais Klaipėdos krašte 
komunistų partija tapo išnai
kinta, tai Berlyno komunistai 
atsiuntė Goldbergą. Jis čia lei- 
sdavęs slaptą komunistų laik
raštėlį /‘Raudonasis švyturis” 
lietuvių it vokiečių kalba ir ki
tokius atsišaukimus į darbinin
kus ir kareivius.
* Klaipėdos krašte veikęs kaip 
“biznio agentas”. Goldbergas 
atiduotas Šiaulių Apygardos 
Teismo valstybes gynėjui.

Gingluoti plėšikai Tel
šių Apylinkėj

Katės turės savo namą
■Philadelphia, Pa. lApkr. 15. 

šiaurinėj Philadelphijos miesto 
dalyje dvylikos kačių būrys tu
rės savo namus ir j uose* pačios 
gaspadorjaus. Namą joms pa- 
liko turtinga našlė,' kuri per ei- 
lę metų gyveno atsiskyrusi nuo 
pasaulio su savo katėmis.

’Chesaning, Mich., lapkr. 15. 
Du bušelius kviečių vietoj $2 
pinigais priima šio miestelio 
taikos teisėjas iš atėjusių gauti 
vedybų laisnius. *

Spalių 14 d. Telšių valsč. Kup
rių km. gyventojui Vincui Sau
kai važiuojant iš Telšių namo, 
Ratnių miške, Telšių vaisė;, už- 
puoM^ plėšikai, kurie iškratę ki
šenes atėmė iŠ jo 45 litus'. Tam
sumoje Sauka plėšikų Žymių ne
pastebėjo, tik matė, kad 
aukšto ūgio, apsivilkęs 
paltu, kepurė—tamsi
ginkluotas brauningu, 
plėšimo, jis visą laikė
Saukai į akis elektros lempute. 
Antras—vidutinio ūgio, apsivil 
kęs trumpais juodais netrauk
tais kailiniais, kepurė—kepka, 
ginkluotas parabeliu.

vienas 
juodu 

kepk?, 
Laike 
švietė

Suareštavo Arkivysku 
po “seserj”

Pereitą savaitę ROdunės apy
linkėj buvo suareštuota viena 
panelė, kuri apsimetusi Vilniaus 
Arkivyskupo • sesele, stengėsi 
apgaulingu budu išprašyti pas 
kunigus pinigų; kurie esą buvę 
jai reikalingi sugedusio kažkur 
jos auto remontui. Bet kada 
vienas kunigas dėl šios panelės 
telefonu paklausė paties Arki
vyskupo Jis patarė jo “seselę” 
pavesti policijos globai, ką ku
nigas ir padarė. “Vilrv Ryt.”.

't S

M/ \

Latvija panaikinsianti 
Vilniuje savo konsulų

f 7.

Eina gaidai, kad sąryšy su 
nesenai padarytam Vilniuje 
prieš Latviją .nepalankiom len
kų demonstracijom, Latvija no
rinti Vilniujį; panaikinti savo 
konsulatą, kdrio esąjnėra pras
mės čia turėti, nes paskutiniu 
laiku taip sumažėjęs prekybinis 
su Lenkija judėjimas, jog Vil
niuje latvių kosulatas beveik, 
neturįs ko ir veikti.

Detroit paleis vedusias 
mokytojas

Detroit, lapkr. 15. Nuo naujų 
metų nebebus kontraktuojamos 
moterys mokytojos, kurios yra 
ištekėję ir jų vyrai turi uždar 
bį. Rasta, kad daugelis porų 
dirbdami dviejose tarnybose, 
uždirba ligi $700 ir $800 į mė- 
nesj.

■4 'C iM id^O 4 ' Ui -/V!A-
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Sveikatos Dalykai
Prof. N. N. Petrov

KAS REIKIA ŽINO
TI APIE VEŽI

Aš noriu čia supažindinti 
skaitytojus su viena dažninu
sių ir sunkiausių ligų, įsisū- 
dančių į žmogaus organizmų iš 
lėto,, trunkančių ilgai ir nuva
rančių jį į kapus. Tik šios li
gos pradžioj mes sugebam ją 
sustabdyti ir išgydyti; laiko 
praleidimas čia yra lygus mir
čiai. >

Ta liga yra vėžys.
Vėžys — tai sukietėjimas, 

opa arba tynys, atsirandąs su
augusiems sveikiems ir tvir
tiems, taip pat ir silpniems bei 
seniems; neaplenkia ji ir vai
kų, nors pas juos ši liga turi 
kiek kitokį pavidalą ir kartais 
net kitaip vadinama — “sAr-< 
koma”.

Vėžys ir sarkoma ką tik at- 
sirasdami visada būva grynai 
vietine liga. Tai ne kraujo liga, 
tai ne koki blogi viso Kimo 
skysčiai, ' o tik visai aprėžtas 
vietinis Susirgimas, kuris tik 
tam tikrą laiką išbuvęs vienoj 
vietoj, kartais tik po kėlių mė
nesių ar net metų, kartais ir 
po kelių savaičių pradeda plės
tis toliau, apimdamas gretimas, 
o kartais ir tolesnes kūno da
lis. Tik tada jau vėžys tampa 
viso kūno liga, kraujo ir kilų 
skysčių keliais ji persikelia į 
naujas vietas, pav., nuo lupos 
ant kaklo, nuo kaklo ant plau
čių arba kepenų ir t. t.

Moterims vėžys atsiranda 
dažniausiai gimtuvėj ir krūty
se, vyrams — skilvy, žarnose 
ir ant apatinės lupos. Bet ir 
moterys labai dažnai serga 
skilvio ir žarnų vėžiu; abie- 
joms lytims neretai pasitaiko 
stemplės, liežuvio, veido odos, 
išorinių lyties dalių vėžys.

Vaikų vėžys, dažniausiai sar
komos pavidale, išsiplečia po 
rankų ar kojų, nugaros ar pil
vo oib, kartais akyje ar nosy
je.

Kaip dažnai pasitaiko vėžio 
liga žmonėse?

Vėžys daug dažniau pasitai
ko tarp suaugusių ir apysenių 
negu tarp vaikų ir jaunuolių. 
Pradedant nuo 30 metų jis daž
nėja ir daugiausia jo pasitaiko 
tarp žmonių 50 iki 70 m. am
žiaus. Iš 100,000 vaikų iki 10 
metų amžiaus miršta kasmet 
nuo vėžio tik 3—4 vaikai; o iš 
tokio pat skaičiaus žmonių nuo 
30 iki 40 metų miršta jau per 
40, o nuo 50 iki 60 metų — 
per 400. Iš visųu žmonių, senes
nių kaip 30 metų, mirštančių 
ligoninėse nuo visokių ligų, kas 
dešimtas miršta nuo vėžio.

Iš kur atsiranda ši liga ir 
kaip galima su ja kovoti?

Vėžio atsiradimo priežastys 
dar nėra mokslo pakankamai 
ištirtos. Daug ko mes dar ne
žinom, ir todėl iki galutinam 
vėžio nugalėjimui mums dar la
bai toli. • . '•<

Bet ir to, ką jau yra moks
las sužinojęs, pakanka, kad bu
tų galima išvengti daugelio mi
rimų nuo šios ligos. Tik reikia, 
kad tos žinios butų prieinamos 
ko didžiausiam žmonių skai
čiui, kad jie galėtų suprasti ir 
įvertinti visa tai, kas gali pa
dėti jierrpi nesusirgti vėžiu ar
ba susirgus skubiai pradėti gy
dytis ir tuo jo atsikratyti.

Mes jau žinom, kad Vaikai 
yra šios ligos ko mažiausiai lie
čiami ir kad tik po 30 metų 
amžiaus ji ima dažnėti. Vadi
nas, pirmoji vėžio priėžaštis 
yra žmogaus seilėj imas. 30-ties 
metų žmogus dar nėra senas, 
bet jo kūne jau iš lėto ir ne
pastebimai pradeda darytis pa
kitėjimai, lemią besiartinančią 

«-senatvę. Veide pradeda atsiras
ti raukšlės, vieniems ima slink
ti, kitiems žilti plaukai, prade
da gesti dantys; raumenys dar 
tvirti,* bet jau tai šen, tai keb

pradeda augti, riebalai, širdis 
jau pradeda nėįiakėlti didesnių 
įtempimų, pav., ilgesnio bėgi
mo, kraujagyslės nustoja savo 
minkštumo ir tamprumo ii’ blo
giau maitina kūno audinius. 
Tai čia ir atsiranda tinkama 
dirva vėžiui; JuO anksčiau žmo
gus pradeda senti, juo labiau 
gali jis vėžiu susirgti. Papras
tas, sveikas gyVėnimaš, papras
tas' Valgis, sušilaįkymas nuo rū
kymo ir girtavimo palaiko žmo
gaus jaunumą ir saugoja jį nuo 
vėžio. Seni žmonės tdri ypatin
gai saugotis nepraleisti pirmų
jų vėžio žymių. .

Kita vidujinė vėžio priežas
tis, kaip mano daugelis tyrinė
tojų, tai giminės palinkimas. 
Kieno giminėj daug yra miru
sių nuo vėžio, tas ir turi pa
grindo saugotis šios ligos la
biau negu kitas, kurio giminėj 
vėžio nėra buvę. Šita nuomonė 
toli gražu nėra taip neginčija
ma, kaip nuomonė apie senu
mo svarbą; tikslių ir didelių 
skaičių, patvirtinančių vėžio 
paveldėjimo reikšmę, nėra. Vė
žys taip dažnai pasitaiko, kad 
sunku rasti šeimyną, kurioj peT 
daugelį kartų niekas nebūtų šia 
liga miręs. Tačiau vis dėlto ne
abejotina, kad yra tokių šei
mynų, kur vėžys pasitaiko daž
nai ir tokių, kur jis pasitaiko 
retai. Todėl tie žmonės, kurių 
giminėj yra mirusių vėžiu, tu
ri neužmiršti, kad, galimas 
daiktas, jiems yra daugiau pro
gos negu kitiems vėžiu susirg
ti.

Trečia vidujinė vėžio priežas
tis — tai vi šoki pertekliaus 

.pavidalo nenormalumai, užsilikę 
nuo gemalinio gyvenimo, kurie 
atsiranda kūdikiui gemant, ne
kliudomi gyvuoja dešimtme
čius, o paskui urnai ima didė
ti, skaudėti, kartais išeina į 
žaizdas, šašuoja ir pereina į 
vėžį. Bijokitės tokių netikėtai 
pradėjusių augti spuogų, apga
mų, eikite tuoj dėl jų pas gy
dytoją chirurgą, kol dar jie ne
pavojingi, kol dar į vėžį nepa- 
virtę, tada juos dar galima 
lengvai išgydyti visai. Atvirkš
čiai, jeigu jus imsite juos gy
dyti naminiais budais, jie virs 
tikruoju vėžiu ir, gal būt, tada 
ir geras gydytojas negalės iš
gydyti.

Čir. suminėtos vėžio priežas
tys — pasenėjimas, paveldėji
mas ir įgimtosios plėtotojimosi 
ydos — yra mums žinomiau
sios vidujinės šios ligos prie
žastys. Bet be jų .dar mes ži
nom Uaug išorinių priežasčių, 
išorinių įtakų, padedančių vė
žiui atsirasti. Ypatingai dažnai 
šios išorinės įtakos padeda vė
žiui atsirasti kai jos sutampa 
su vidujinėmis priežastimis, t. 
y. kada jos veikia žmones sen
stančius, palinkusius iš prigim
ties į vėžį, turinčius šiokias ar 
tokias plėtotės ydas, atsineštas 
iš gemalinio gyvenimo. Toki 
žmonės turi butj ypatingai at
sargus, ypatingai saugotis viso
kių žalingumų, palenkiančių į 
vėžį.

Žalingumai, kuriuos mes čia 
turim galvoje, galima suskir
styti į kelias rųšis: žalingumai 
gyvenimiški, buities, žalingu
mai atsitiktinieji ir žalingumai 
profesiniai.

Gyvenimiškais arba buities 
žalingumais mes suprantam 
bendrąsias gyvenimo ir mity
bos sąlygas. Yra žinomą, kad 
pirmykščiai žmonės — negrai 
Afrikoj, indijonai Amerikoje 
— gyveną gamtai artimu gy
venimu, nepažįstantieji tręšia
mų daržų, palygint mažai ser
ga vėžiu, ir indi jonai dąr yra 
žinomi savo ilgu amžiumi. Ari 
virkščiaiį visose civilizuotose 
tautose vėžio ligą ne tik labai 
išplitusi/ bet, matyt, vis plin
ta labiau ir labiau; ypatingai 
pilvo ir skilvio vjBžys. Iš to ik* 
buvo padaryta Išvada, kąd v.$- 
|io priežastim.gali buti kažkas

Point Regos, Cal. — Lai v ūkas
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toks pakliūvąs įžmogų kartu 
su maistu. Kas čia galėtų būti 
— gerai nežinoma, bet gerai 
nusimanančių žmonių yrą pa
reikšta mintis, kad tai bus ko
ki smulkiausi kirmėlių gema- 
lėliai, gausiai randami gyvulių 
mėšle, vartojamame daržams 
tręšti. Jeigu tai .taip, tai ža
lios, neplautos, nevalytos dar
žovės galima laikyti pavojingo-, 
mis, jės gali padėti vėžiui išsi
rutulioti. Ir tikrai, daugybė' la
boratorinių 1 tyrimų yra parodę, 
kad galima dirbtinai sukelti vė
žio atsiradimą gyvuliuose, mai
tinant juos produktais, kuriuo-, 
se yra žarninių kirmėlių kiau
šinėlių.

Iš kitų gyvenimiškų žalingu
mų reikia paminėti rūkymą ir 
girtavimą. Rūkymas neabejoti
nai padeda vėžiui atsirasti ant 
apatinės lupos ir ant liežuvio. 
Visos musų žinios apie rūky
mo žalingumą verčia mus pri
pažinti, kad rūkymas negali 
nepadėti atsirasti dar i,r tre
čiai, labai dažnai pasitaikančiai 
vėžio formai — tai stemplėš' 
vėžiui. Girtavimas čia svarbiau
sias tuo, kad jis- be laiko sen
dina žmogų, gadina Visus jo or
ganus ir tuo palengvina vėžiui 
atsirasti.

Toliau, pina atsitiktinieji ža
lingumai. Tai vįsoki sumušimai, 
susižeidimaij nusideginimai ir 
užteršimai.

Sumtišimai yra mirtimi tarp 
vėžio priežasčių ne retai. Tai 
ypatingai esti su moterų krū
ties vėžiu, kurs atsiranda kar
tais krūtį užgavus, ir su tomis 
kojų ir rankų vėžio tųšimis, 
kurios yra žinomos sarkomos 
pavadinimu. Taigi, jei kada ką’ 
užsigavus nors ir po ilgesnio 
laiko atsiranda koks guzas, ty- 
rtys, ifnąs didėti, tai tokį da
lyką reikia laikyti įtartinu it 
kreiptis pas gydytoją chirurgą. 
Nudegimai gšli būti vėžio jjrie-. 
žastimi tada, jeigu po jų lįeka. 
stori šiurkštus. raudai, lengvai, 
pratrinami drabužiiį ir i 
laikui • lieką blogai užgijariČioi- 
tais opomis. • tykiai taip pĄi, 
veikia ir.. kifeš/ Įsisenėję cįptfš, 
artimos kai kurioms tubarku- 
liožo odos užkrėtibio (vilkligės) 
formoms-.arba • atsiradę * deliaj 
kraująąyslią. ifeįbo .sutrikdymu,; 
arba dūliai kaulų susirgimų ir 
t. t; dažniausiai Lakios oppš, 
pasitaiko iąt blauzdų, &et men'r 
kos žaizdeles, menk)' liežuyįb

[Achie-P. b A. .PhfbtcJ , ................ . , . ..

Munleon”, ktiris Atsitaušė j uolą ir sudulo. Visi laivu važia
vusieji.žtaohes' iŠŠigėlbejo. . ; '/ .
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sužalojimai ritib.’išgeduši'ų dan
tų šukių gali iŠuti Vėžio pl’ie- 
žastim. Todėl • apyseniai įmonės 
turi stropiai gydyti'visokias Se
nas opas ir suaižėjusius ran^ 
dus, neužtaiiSšdaifta f. kAd'tAi Aeiš 
gali būti dirvą vėžifij; ‘

Dabar — „N _ _ (
lingumų grupe.']jŲaj žalingumai

nomi tie, kuri^^iadedą
t i odos vėžiui. Darbas su de
gutu, su mineraliniais tepalais; 
su suodžiais, su; parafinu, ir t. 
t. pirmiausia sušiurkština odą, 
paskui ant jos atsiranda viso
keriopi sutrukime i, opeles, 
spuogai, b. ilgiau pabuvus ši
tiems pakitėjimams, kartais po 
daugelio metų iškyla vėžio ty- 
riiai. Jie įsisėda ^gilyn, įauga j 
muskulus, sausgyslės ir kail
ius, esti pernešami kraujo ir 
kitų skysčių takais į naujas 
kūno dalis ir, susirgusiam ap- 
šileidžiarit, priveda jį ir iki mir
ties. Taigi neabejotina, kad tai 
tikras vėžys. Ypatingai aiškiai 
yra , pašireiškęs profesinis ža
lingumas darbo ... š‘u Rentgeno 
spinduliais. Tie, patys spindu
liai, kuriaią taip plačiai. nau
doja masi vėžiui *gydyti, pasiro
dė galį sukelti vėžį žmonoms, 
dirbantiems su jais jS profesi
jos per kelis metus. Nuo pir
mųjų metų darbo su šiais, spin
duliais (apie 1900 metus), kdi 
tas žalingas spindulių savumas 
dar nebuvo žinomas, yra likę 
ir iki šio laiko ,rie mažai senį 
gydytojų ir titdęhuikij su nu-' 
plautomis dėliaLvežio rankomis, 
o daugelis jų yrą nuo šios li
gos ir Į kapus bę laiko nuėję. 
Dabar Rentgeno spindulių pro- 
fesionalai tik... <įelto nesusergį 
nuo jų, kad niekas jau nedir
ba su tais spinduliais be tarno 
tikrų apsaugok priemonių.

t * Taigi, apsaugos priemones 
turi būti sudarytos bendromis 
gydytojų. įr; pAčių^, derbiuinkiį, 
pastangomis- vijose gamybose, 
kur viena ar kitą kūno dailė 
stisįlįęjčia su degutu/ su jo peri 
dirbimo gaminiai ąu paraitau, 
mineraliniais tepalais, suodžiais, 
ir višonjis kitomis eižinančio- 
mis medžiagomis.

Nė '•'^pLwsl)ci0Nmusų žtaioį 
: yra -apįė; į; prof09^* / ialipgu* 
miįs, Nukeliančius orgą-. 
:nų • ČU;.' ̂ ■-M^ias jąa&t, 

jr tąiįiĮtao žaitagĮUĮiiąs.
medžiagų igarąi, ; pasklidu ’tert,.

sįv Jomis ^iębąma,i>gįąlį ne
tik sukelti aštrųjį ttžnuodijĮtagš

1’
trečioji išorinių ža

profesiniai. Daugiausia ' yrą’ ži4

gim-

gas, operavęs Šimtus vėžio li
gonių, Butų susirgęs ta liga 
ant bankų pirštų, tose vietose, 
kur |nes taip dažnai suŽalojam 
savo odą darydami tyrimus ir

,, .1... I..W. ......................

Operacijas. Susiduriant su vė
žio ligoniais reikia laikytis šva
ros, kaip ir visur, tačiau bijo
tis užsikrėsti vėžiu visai nėra 
jokio pagrindo.

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL

$179.00 Trečia Klesa
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

VIRŠMINĖTA KAINA DABAR GALĖJĘ ANT 
VISŲ MUSŲ LAIVŲ.

( Del informacijų Itreipkitė* j lokalinius
,/ * musų agentu*

H amburc-American Line 
177 N. MICHIGAN AVĖ., CHK2AGO 

4*

NAUJAS

PLYMOUTH
kaina $535 00 f. (L b.

UŽPRAŠOME
Vistas apsilankyti ir pamatyti naujus 

DODGE ir PLYMOUTH 
Automobilius.

Atsilankę g-aus dykai 104 puslapiu
1 <?!.() žemlapių knygą.

SUDRIK AUTO SALES
<907 W. 35th St.

Telefonas YARDS 0405.

NAUJIENŲ 
KORTE

bet kartais ir chroniškas, ilgas 
iigąš,^ iš kurių, mums rupi VŪ- 
žy’s. Nuo. į kvėpavimo dulkių ar 
gferų,turinčiu aršeniko, pav., 
aršeniko kasyklose, -atsiranda 
vėžys plaučiuose, nuo jįvėpavi- 
mo labai lekiančio anilino te
palo garų, pav., gaminant ani- 
lihiūs dąžifš; atsirandą šlapimo 
pUSlŪš Vėžys! Bet labai galimus 
daiktas, kad aršėnikaš, įsigavęs 
J ktauį kVėpubjaht, padeda at
sirasti vėžiui ir kitUbsč orga
nuose.

Iš kitų profesijų gallfna nu
rodyti tAš, kita darbas eina 
esant stiprioms rukštimš, pav., 
dirbant SU metalais. /Pagal kai 
kuriuos duomenis, toki darbi
ninkai dažniau tiž kitus suser
ga vidaus Organų vėžiu.

Jeigu pieš ... dabar norėtume 
šūžirioii, kaip dažnai pasitaiko 
vėžys dėl profesinių priežasčių, 
tai galima pasakyti, kad neper- 
dažhiausiai, Bandytos rinkti ži
nios apie vėžio dažnumą įvairio
se profesijose (be, minėtų aukš
čiau, susijusių su degutu ir jo 
gaminiais) nesudarė didelio 
skirtumo. Dažniausios ir svar- 
biausios vėžio formos
tuVėje, kr uty sę; skilvyje, stemp
lėje įr žarnose — nepareina 
nuo profesinių žalingumų, bet, 
matyt, daug daugiau pareina 
nuo aukščiau musų išdėstytų 
vidujiniu; priežasčių, dnugiauSid 
nuo .. ankstybo pasėdimo, gal 
birt, hito paveldėjimo įtakų ir 
nuo mitybos sąlygų.

■ Svarbiausias vėžio priežastis 
mes išnagrinėjome. Iš to galėjo 
kiekvienas • matyti, kaip dar 
mažai mes apie šią ligą^ žjmom 
ir kiek dar reikės padirbėti, no
rint tiksliai ją ištirti, išmokti 
jos išvengti ir ją,(nugalėti.

Dabar — apie, tai, ar gialimd 
vėžiu užsikrėsta Ir į šį klau
simą mes negalim duoti visa
pusiško atsakymo, bet tik gar 
Ii m apskritai. pasakyti, kad vė
žys sveikas
žmogus, bendraująs su sergan
čiu, neužsikrččia nuo ję, vėžiu, 
kaip galį '.uŽšlkrČšti sifiliu ar 
tuberkuliozu. Jeigu du ar dau
giau žmonių, gyvenančių drau
ge ir lygiose sąlygose, vi (-ano
se namuose, ^ suserga, vėžiu, tąjį, 
čia kaltas,. tur būt, tas mais*! 
..teą ar tas vanduo,, kurį jie var
toju bet ne tiesioginis ligos 
perėjimas nuo ligoto į sveiką, 
•žmogų. y;Vjįoi -medicinos apauk 
doj nėra žinomo nė vieno at
sitikimo, kur gydyto j ąą/chirur* 

'' '< ■ .

1,1931 ir tęsis 
iki Kovo 31 d., 1932

Kontęstantanis bus išdalinta KELETAS TŪKSTANČIŲ 
DOLERlV Dovanų. Kiekvienas koniestantas už savo pa
sidarbavimą gaus dovanas GRYNAIS PINIGAIS, nežiū
rint kiek jis dirbs.

Visi NAUJIENŲ draugai kviečiami dalyvauti Kon- 
teste ir prašomi TUOJAUŠ užsiregistruoti — išpildyda- 
mi apačioj šio skelbimo patalpintą kuponą.

Kontestd Siniilkmenas itr taisykles pranešime gavę 
jtiSų štttikitaą.

" | ■; . ‘ • • 'A, '

Sutinku Dalyvauti Naujienų Konteste
V(jYdaš it pavarde ...................................    ;......... .........
Gatvė ........... ..................................... ......... ................ .............................. ........

Miestą* ...........     Valstija........................

, Patalas

...... t .............. ...........
% » •

Kreipkitės laišku arba ypatiškai.,

1931

halsted Street, Chicago, UI.
v • . •
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DYKAI 
KNYGELĖ

CLARENCE 'A. O’BRIEN 
Regiatered Patent Attorney 

43>A Seevrlty 8avlnf« A C«n>n»rcl»l 
Bank Buildlng

(Directly terasa ttreet frorn Patent Office) 
VFAKHINGTON, D. C.

Išalkus daug reUkia 
prie patentų. Nrrirl- 
kuoklt vilkindami sn 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prtstųs- 
kitę braižini ar mo
deli dėl Instrukcijų, 
arba rašykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes "How to Ob-
taln.a Patent” Ir ”Reeord ot In- 
ventlon” formos. Nieko neimam 
už Informacijas kų daryti. Susi- 
rasini jimal laikomi paslaptyje,
flreltas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

GYSLOS
AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 

VĖLIAUSIO EUROPOS 
IŠRADIMO

Sis pastebėtinas treatmentae- yra 
klamns kai jus dirbate ar valkstote, 
yra be skausmo ir absoliučiai saugus. Po 
kelių treatmentų jus nebeturftaite SKAU
SMŲ, MftSLUNGIO, SUTINIMŲ IR NUO
VARGIO JAUSMO. Varlcose Gyslos I*- 
nyks ir nebus jokio ženklo, kuris rody
tų, kad jus kada nors esate turliję vari- 
cosc gyslas. KOJŲ ULCERIAI. ATDAROS 
ŽAIZDOS, PHLEBITIS. KOJŲ SUTINIMAI 
isigydo | stebėtinai trumpų laiką.

' EGZAMINACIJA DYKAI 
KAINOS ŽEMOS

' ' i.* » ■
Liudijimai suteikiami ant pareikalavimo.

DR. L. A. BEHLA
Baigęs Berllno, Vokietijoj Universitetą 

190 N. STATE STREET, 
CHICAGO, ILL.

Room 834, 8-tas Augltas
Kasdie 10—6:30, PfitnyClomis uždaryta

SKYRIUS; 2483 MIIAVAUKEE AVĖ. 
Utarn., Ketv., Subatoj 7 P. M.—9 P. M.

Pfitnyčiomis 2 P. M.—6 P. M.
Pasiklausyki! musų kalbos apie Sveikatą 
ift WJKS stoties Pan. ir Serodoj 1:16 P.M. 
Stoties WEDC Utarn. ir Ketv. 8:40 A. M. 
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West Pullman
Automobiliu uinui&e lietuvi

Lansing, Mich.Ritinantis
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Dr. Margerip knyga
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Senes- 
pasilikęs 

Daugu- 
sveikos,

tel- 
Jis

Chi-
Kas

BAGDONAS BROS 
FURNITURB 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Diitanci Removal 

3244 S. Halsted St 
Offici Tel. Calumet 3399 •.

Rtt. Tel. Yardi 3408

Pirmyn Chord 
iš ankšto buvo 
lašo neimti. Ir 
kam jai reikia,

I2th STREET
Tel. Kcdzie 8902

Phone Hemlock 2323
JOSEPĘ VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Washtenau) Avė, 

CHICAGO, ILL.

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

Bakery kompanijai, kad 
d., 
P- 

Ka-

Pailsusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

su kabinę- 
$29.50 

su viskuo. 

$20°°

Jums 
halitosis.

* mas su Listerine tuojaus su-
; naikina dvokiantį kvapą ir

sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert 
Pharmacal Co„ St. Louis, 
Mo.

Valome
Senas skrybėlės; paskiau 
išrodo kaip naujos' 
Taipgi valome ir praši
name vyrų siutus ir ©verkautus; mote
rų dreses ir kautus. Darbas labai get
ras ir garantuotas.
Little Star Cleaners

3328 So. Halsted Street 
kampas 33rd Place

[Acme-P. 8 A. Photo]

Bloomington, III. — Joseph 
F. Fifer, buvusis gubernato
rius, kuriam šiomis dienomis 
sukako 91 metai amžiaus.

SalNal kruti o Aje ar gerklėje rali 
pasidaryti rinitus. Palenrvinkit 
ju<>* I 6 minutes su “M usterole”, 
— ‘‘counter-irritant” 1 Uždedamas 
kartą | valanda, jis turi suteikti 
parelba. M Ulonų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugiu.

t

I

-
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pirmyn Choro pra 
moga

šeštadienio vakarę miesto 
pakraštėj, rodosi, Sokolų tro
besy, 6148 Wets 22 st., Cice
ro, Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn turėjo savotiškų su
važiavimų — maudinės pra
mogų.

Maudynes pramogų. Oje tu 
man! — išsigųs kas nors.

Bet nieko, nieko: tai buvo 
vienas nekalčiausių ir sveikiau
sių pasilinksminimų. Mums 
seniams gal jis atrodo keistas, 
bet čiagimiai jaunuomenei la
bai natūralūs. Pasižiūrėkime 
1 Ji-

Chicagos Lietuvių Choras, 
paėmus jį vadovauti p. Stepo
navičiui, galima sakyti, nebe 
tas, kas buvo pirmiau, 
niujų choro narių 
gan mažas skaičius, 
ma jaunuomenės — 
gražios ir savo amžiui rimtos. 
Kas matė Pirmyn Chorų kon
certe Alvira salėje šį sezonų 
pradedant, tas pasakys, kad 
jis pasidarė ne tik pirmaeilė 
lietuvių dainos draugija 
cagoj, bet ir daugiau, 
daugiau?

Galima pasakyti, kad 
die Pirmyn Choras, kai jis su- 
sieiliuoja estradoj, atrodo lyg

testui mergaičių ir jaunų vy
rų. Toks choras ir jo paren
gimai turi daryti ir daro jau
kų įspūdį į žiūrėtojus ir klau
sytojus.

Patiems choro nariams jis 
suteikia tai, ko nė mokyla, nė 
šeimyna, nė kitos musų įstai
gos nepajėgia suteikti. Bū
tent, Pirmyn Choras duoda so- 
cialį pagrindą, commiipity 
ppirit. Tai yra svarbu,Jie s 
žmogus yra visuomeninis gy
vis.

Rengiami koncertai. Juose 
pasirodo choro nariai ir narės 
kaip artimas būrys, kuriam, 
sakytumei, tenka parade prieš 
publikos kritišką akį maršuot. 
TaS burys stengiasi praeiti kuo 
geriausia, stengiasi save kont
roliuoti. Taip ir turi būti, 
nes kiekvienas iš musų daug 
daugiau dėmesio kreipia į ki
tų nuomonę apie mus, nei kar
tais nori prisipažinti.

žmogaus gyvenimas — ypač 
jaunuomenės, nėra vienas mie
gas ir valgis. Pasilinksmini
mai buriu (kadangi žmogus 
yra visuomeninis gyvis) suda
ro gyvenimo smagumą. Ir ot 
čia Pirmyn Choras yra cent
ras, apie kurį sukasi šio pa- 
rinktinio Chicagos lietuvių jau
nimo socialis gyvenimas, pasi
reiškia community spirit. O 
kadangi ir šiuose parengimuo
se maišosi tam tikras kiekis 
pašalinės publikos, jos tarpe 
jaunuomenės tėvų ir motinų, 
tai ir vėl ta jaunuomenė esti 
reikiamoj priežiūroj, reikia
moj kontrolėj.

Kokių parengimų ji turi? 
Praėjusią vasarą, pavyzdžiui. 
Pirmyn Choras surengė išva
žiavimą į San Dunes. Pasa
kojo apie jį buvę tame išva
žiavime asmens, kurie žiuri į 
dalykus gan kritiškai. Jie ma
tę vieną svarbiausių išVažiavi-

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonaį Broliai 
Fornyšių ir pianų mnveriai vietoje ir 

toli, patarnavimai genu ir pi 
817 West 34th St

TeL Bonlevard 9336

į

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

imį, nors pilną jaunos links- 
mvbės. Gal vienas-kitas “se
nis” ir pantukę turėjo, bet ne 
jaunuomenė.
jaunuomenė 
nusitarusi ne 
neėmė. Ba
nes gyvybės pas ją nestoka.

Teko girdėti neseniai apie 
draugišką choro vakarėlį Mil
dos svetainėje. Kai kas ma
no, kad ši svetainė ne labai 
paranki vieta parengimams. 
Bet Pirmyn Choro parengi
mas buvusi jaukiausia, šva
riausia Chicagos lietuvių jau
nimo sueigėlė kokia tik gali 
būti. Kas ten yra pasakęs, 
kad ne tiek drabužis puošia 
žmogų, kiek žmogus drabužį. 
Pritaikant šį pasakymą prie 
musų parengimų galima nu
rodyti, kad ne tiek svetainė 
sudaro vakarėlio jaukumą, 
kiek jo dalyviai.

Praėjusio šeštadienio mau
dinės pramogą mačiau savo 
akimis. Sokolų trobesio ba
seine Pirmyn Choro nariai su
važiavo maudytis. Kiek (^ia 
smagumo, juokų, įtiek sveiko 
mankštimosi. Paskui gi už
kandžiai, senvičiai, šurum bu- 
rum. Vėlai vakare, .pavargę 
kaip Lietuvoj šienpiuviai, išva
žinėjo visi namo.

Ir maudinės pramogoje Pir
myn Choro nariai nebuvo vie
ni. Suvažiavo jų tėvų ir mo- 

Mačiau pp. Kežų iš Pe- 
oples Furniture Ko., Rypkevi- 
čius iš “Naujienų”, keletą se
nesnių vyrų ir moterų, mato
mai tėvų, kurių nepažįstu. Tai 
vyresniųjų kontrolė. Taip ir 
gerai. Kas ypatingai girtina, 
tai buvimas pp. Jokubausko ir 
čepulevičiaus, daugiausia šian
die dirbančių choro ^bujoji- 
mui, sudarančių tartum’ choro 
rėmus. • • <

Dar žodis kitas. Yra sako
ma: išvyk gamtą per duris 
laukan, sugrįš atgal per Jan
gą. Jaunuomenės užpečkyj 
nepalaikysi. Neleisk jos su
sitikti, drausk jai linksmintis 
— ji išspruks iš stubos, ji su
ras draugus kur mes nematy
sime ir gal tokių, kurių ne- 
geisime. Todėl geriau lai ji 
linksminasi su švariu jaunimu 
ir vyresniųjų priežiūroj. Lai 
jos pasilinksminimai būna to
kie, kuriuos gali užgirti orga-

nizuota visuomenė. Tad juo 
daugiau jaunimo lai spiečiasi 
prie Pirmyn Choro ir jo pa
rengimų ir pramogų.

šios maudymosi pramogos 
sumanytojas, kiek teko nu
girsti, buvo p. Kežas, Jr. Jisai 
su porų kitų ir tvarkų prižiū
rėjo ir svečius priėmė. Rep.

Nelaimė ištiko lietuvį Vin 
centų Ei Imantį, 
dirbo kaip duonos išvažiotojas 
Bose Bakery kompanijai, 
11731 Indiana avenue, telefo
nas Commodore 3322.

šeštadienį, jis, išvežiodamas 
duonų, sustojo Brighton Parke 
prie 47 gatvės ir Rockwell. 
Buvo 4 valanda po piet. Eit- 
mantis įnešė duonos į pp. Ka
valiauskų namus, \

Išėjęs, įsisėdo trokan kad 
važiuoti toliau. Tuo laiku ki
ta mašina, lenkdamasi pro ša
lį, užkabino Eitmančio trokų 
ir apvertę jį. '

Mašina nusiskubino toliau ir 
dingo. Nespėta nė jos laisnio 
numeris paimti.

Kada pamačiusi įvykį p. Ka
valiauskienė išbėgo gatvėn, 
Eitmantis dar kalbėjo. Mote
riškės užklaustas ar sunkiai jį 
sužeidė, Eitmantis atsakė, kad 
jaučiasi visas sulaužytas.

Eitmantis tapo nugabentas į 
German Deaconesse ligoninę. 
Patelefonuota pp. Ambrose, 
kurių kepyklai Eitmantis dir
bo. Kada sužeistojo samdyto
jai pribuvo į ligoninę, tai Eit
mantis juos pažino ir dar pra
tarė keletu žodžių. Sužeista
sis mirė 5:30 valandų po piet, 
išgyvenęs pusantros valandos 
po sužeidimo.

Kūnas pašarvotas grab. S, 
Skudo koplyčioj, 718 West 18 
st. Laidotuvės bus trečiadie
nio ryte, 8:30 vai. Rep,

Neseniai Ameriką pasiekė 
Dr. Margerio parašyta ir Lie
tuvoj išleista knyga “Gonorė
ja”.

Žodis “gonorėja” gal daž
niau yra pakartojamas žo
džiu “triperis”. Tai viena la
biausia paplitusių, kaip Dr. 
Margeris parodo, ligų pasauly.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Lansing, Mich. — Franklin 
L. Dodge, buvusis pfohibicijos 
agentas, kuris tapo pasiųstas į 
kalėjimą 30 mėnesių už kreivą 
priesaiką.

jos pavęjų patiems sau ir ki
tiems, sii kuriais sergančiam 
tenka gyventi kartu.

Knyga parašyta neparastai 
lengva ir suprantama kalbą. 
Stylius gyvas ir paduodami 
faktai įdomus.

Knygos kaina tik .50 centų 
ękzemplioriut Kaina prieina
ma. Taigi atrodo, kad Dr. 
Margerio knyga ras daug skai
tytojų. Ir < linkėtina, kad ji 
juo plačiau pasiskleistų žmo
nėse. Rep.

r> -----------------------------------------f— .

Bridgeportas

Kadangi .ta liga yra viena 
plačiausia paplitusių ir kadan
gi užsikrėtimas ja rišasi ne ‘ii; 
su vienu stipriausių žmogaus 
instinktų, būtent lytiem susisie
kimu, bet yra užkreėiama ir 
kitokiu kontaktu, tai bendra 
žmonijos kova prie gonorėjų 
sunki.

Vienok kovoti su ja reikia, 
nes gonorėja yra, kaip Lietu1 
vos kaimiečiai sakydavo, vie
na paškudniujų ligų. Ir ot 
šiai kovai Dr. Margerio knyga 
taikomų. ,

Dr. Margeris paduoda žinių 
iš gonorėjos istorijos, kad apie 
jų dar biblijos rašytojai žino
jo ir davė patarimų 'kaip jos 
saugotis. , Jisai ' aiškina gono
rėjos procesą, jos simptomus, 
kokiais ' budais ja užsikrečia
ma, kaip ji virsta nuolotine 
veik neišgydoma deliai užsi
krėtusių nenusimanymo apie

Dar kartų priminsiu, 
trečiadienį, lapkričio 18 
Lietuvių Auditorijoj bus 
Stasio Rimkaus koncertas, 
daugi p. Rimkus yra vienas žy
miųjų musų daininkų, pats 
•atvejų atvejais dalyvavęs įvai
rių parengimų programuose, 
tai dabar kiti dainininkai ir 
dainininkės padės jam jo kon
certų padaryti įvairesniu ir 
gražesniu. Xx.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTTS 

Gydo, Reumatiama, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvot skau
dėjimą, Ir telp visokius skaudėjimus Į 
(tik ne ronas).
TukstanSial žmonių yra Usigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mestis yra tiek 
Verta aukso, kiek' ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 76 centai. $1.60 ir $3.00, 
ir 10 centu extra‘ už persiuntimą.

Klauskite pas aptlekorlus telp 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT* CO.

P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

REKORDAI iš 
LIETUVOS 

po 60c
Elektriktnis Radi©, 8 tūbų 
tu, gatavas dėl grojimo, 
dabar už ...........................
7 tūbų Elektrikinis Radio, 
nieko daugiau nereikia 
dapirkti, dabar už .........
Howard Radio, 9 tūbų, "High Boy” 
kabinete, dabar $69
Victor Radio kombinacija, naujau
sios mados, su viskuo $QQ.OO
dabar ...........................................
Musų krautuvėj galite pirkti Radio 
tik $10 įmokėjus ir po $2 į savai
tę; nuošimčių nereikia mokėti. 

Turime Radios visų išdirbysčių. 
Musų krautuvėj visi Radios yra pri

žiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.

GOS H—

Don’t 
neglect 
. Colds

Padaro 
Skalbimą 

■ Lengvą

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

VIRINIMO,
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.,

Pardavinėjamas kvortinėmis boh- 
komis — po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201 - ■

Receptų pildymas—musų specia- 
lumas. Kiekvieną receptą patikri
nam tris sykius. Musų aptiekoje 
galite gauti visokių gydančių žo
lių 17 šaknų. Siunčiame ir į kitus 
miestus. Rašykite nuims laišką 
arba atsilankykite ypatiškai.

J. P. RAKŠTIS
> Registruotas Aptiekorius 

1900 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL. 1

IN OUR OFFICE
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LIETUVIŲ KRAUTUVĖ 

3856 Archer Avė 
Telefonas Lafayette 6195

.   i.— -------------------------

Garsinkitės Naujienose
■■■"- ................. ...............-.r—I ■

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

1 '-1?* > laikraštis, yrą r

LIETUVIŲ

2^. S
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
NĮetine, prenumerata Š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

5514.-16 Rooeevelt Rd. 
arti St. Louh Are, 
CHICAGO, ILL.

lWISSIG
f . . • .i A\a

Pasauliniame Kare

’ Seno Krajaus
r : ' : i

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PBR 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslšs, užnuodijimą krau
jo, odoi, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaravę, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti nš-l 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jumi gali padaryti 
Praktikhoja per daugelį metų ir išgydė tukitanČius ligonių. Patarimai 
dykai. 4 OFISO VALANDOS: Kaidie. nuo .10, yalandoi ryto iki 1 i 
valandai ir nuo 5-8, valandai vakare. Nedėliomii ndo 10 ryto iki I vai 
4200 West 26 St., kampai Keeles Ava., Tėt ;Crawford 5573 ’

Jie niekad jos 
nekviečia

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas). draugijos 
klaida, kurios niekas neat

buvo priežastis, 
nėra reikalo turėti 

Gerklės plovi-

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
T>TT notyje, bameje 

ir grrklijt

Leiskite Zenite išva
lyti susikimšusias at
matas. išnaikinti pe
rui, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rui. Raminantis plšves

UER. NOSE 'NITH

J 
a
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidšia Naujienų Ben
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vo 15>185 b., darbietis 15,020 b.j komunistas 2,790 b. 
čia tik 165 balsai nusvėrė rinkimus konservatoriaus 
naudai. Jei ne komunistų kandidatas, kuris atėmė dar
biesiems 2,790 b., tai konservatorius būtų buvęs su
muštas. ; '* " « ' * • • <

Galų gale, Glasgow-Springborn distrikte išėjo dar 
pikčiau. Konservatorius čia pergalėjo tik 34 balsų diu- 
gūma, ačiū komunistam^ Vž konservatorių tame dįis- 
trikte buvo paduota 16,092 b., už Darbo Partijos kandi
datą 16,058 b., o už komunistą 1,997 b.

Penki komunistų kandidatai aukščiaus paminėtūor 
se distriktuose surinko daugiau, negu dešimtą dalį bal
sų ir.dėlto savo kaucijų nepražudė, bet už tai jie pa
dėjo penkiems kapitalistų * atstovams praeiti. į parla
mentą.

Tai Maskvos pasidarbavimas “pasaulio revoliuci-

■

PILSUDSKIS NORfiJO PASISKELBI KARALIUM

Varšuvoje dar tebesitęsia byla prieš buvusius 
Brest-Litovško kalinius, socialistinių ir demokratinių 
partijų vadus, kaltinamųjų suole sėdi Lenkijos valstie
čių partijos vadas ir buvęs hlinisteris pirmininkas Wi- 
tos, socialistų partijos lyderis ir buvęs valstybės gynė
jas Liebermann, socialistų atstovas» parlamente Ciol- 
kosz, socialistas Dr. Pragier ir k. Šitie asrtiėns yra kal
tinami, kad jie ruošę ginkluotą perversmą ir nusidėję 
“valstybės išdaviniu”.

Suprantama, kad teisiamieji tuos absurdiškus pro
kuratūros kaltinimus griežtai atmeta, kadangi gink
luotų perversmų jie niekuomet besirengė daryti. Per
versmą Lenkijoje įvykino kaip tik dabartinės vyriau
sybės vadas, maršalas Pilsudskis, ir teisme kaltinamie
ji tatai pasakė. Vienas teisiamųjų, Dr. Liebermann, iš
kėlė aikštėn da ir tą faktą, kad Pilsudskio šalininkai 
rengėsi paskelbti monarchiją ir padaryti maršalą ka
ralium! Liobermannas pareiškė turįs neužginčijamų to 
fakto įrodymų, ir jo kalba padarė labai didelio įspūdžio 
teismo salėje.

Berlyno laikraščiai praneša, kad cenzūra neleido 
tos Liebermanno kalbos paskelbti Lenkijos spaudoje, 
bet užsienių korespondentai jos turinį persiuntė Vaka
rų Europos laikraščiams.

Kada konservatoriai valdė Angliją, tai jie išvijo 
sovietų pasiuntinį iŠ Londono ir nutraukė santykius su 
Rusija. Maskva tūomėt graudžiai verkė,, skųsdamasi 
pasauliui, kad Anglijos atžagareiviai organizuoja prieš 
ją imperialistinį karą. Bet kai dabar atėjo Anglijos 
parlamento rinkimą^ tai Maskva tuos savo graudžius 
verksmus užmiršo ir, fanatiškai neapkęsdama socialis
tų, stojo tiems patiems konservatoriams į talką!

Maskva šiandie yra vienas stipriausiųjų reakcijos 
stulpų pasaulyje.
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RADIKALAI IR SOCIALISTAI
LAIMeJO FRANCIJOJE

MASKVA ‘PASIDARBAVO”

Jeigu dar kam neaišku, kad Rusijos bolševizmas 
remia pasaulyje reakciją, tai tatai aiškiai parodo 
Maskvos rolė paskutiniuose Anglijos parlamento rin
kimuose.

Tuose rinkimuose statė savo kandidatus ir komu
nistų partija, kuri yra Kominterno sekęija ir, kaip vi
sos komunistų partijos, yra užlaikoma Maskvos pini
gais. Anglijoje yra įstatymas, kad kiekvienas kandida
tas turi užsistatyti po 150 svarų sterlingų (t. y. 750 
dolerių) kaucijos. Jeigu jisai gauna mažiau, kaip de
šimtą dalį visų paduotų jo distrikte balsų, tai jo kau
cija prapuola. Iš komunistų kandidatų tik keletas sū- 
rinko daugiau, kaip dešimtą dalį balsų, o 20 kandidatų 
savo kaucijas pražudė.

Vadinasi, Anglijos komunistams vien tik kaucijo
mis pasidarė $15,000 nuostolių! O kur kitos Vihkimų 
kampanijos išlaidos — Spauda, mitingų rengimas, sve
tainių samdymas, kalbėtųjų kelionės ir t. t.? Nėra abe- 
jbnės, kad šitų išlaidų buvo urgi keliolika tūkstančių 
dolerių. Tai iš kur Anglijos komunistai galėjo tiek pi
nigų paimti? Visoje Didžiojoje Britanijoje komunistų 
partija turi ne pilnai 3,600 narių, kurie daugumoje su
sideda iš biednesnių prbletarų, negu vidutiniški darbi
ninkai. Taigi niekas kitas negalėjo padengti tuos de- 
sėtkus tuksUhčIų dolerių, kaip tik Maskva. <

Rusijos bolševikai išmetė tuos pinigus, kaip į balą, 
kadangi nė vienas komuftistų kandidatas nebuvo išrink
tas, ir visoje Šalyje už komunistus paduota tik apie 
60,000 balsų, — kuomet Darbo Partija surinko 6,600,- 
000 (t. y. šimtą kartų daugiau).

Ką gi Maskva pasiekė, finansuodama išspaustais iš 
badaujančių Rusijos žmonių pinigais anglų komunistų 
kampaniją? Štai ką: ji padėjo penkiuose distriktuose 
laimėti konservatoriams ir “nacionaliems 1 liberalams”, 
žemiau paduodame skaitlines, kurios tatai aiškiai pa
rodo:

Whitechapel rinkimų distrikte Simon’o liberalų 
frakcijos kandidatas gavo 11,013 b.,‘ Darbo Partijos 
kandidatas 9,864 b., komunistas 2,658 ir Mosley parti
jos kandidatas 154 b: “Nacionalis liberalas” laimėjo 
1149 balsais. Jeigu komunistų kandidatas nebūtų ati
traukęs nuo darbiečio 2,658 balsus, tai butų laimėjęs 
darbietis.

West-Tise distrikte kohservatorfūs gavo 12,972 b., 
darbietis 11,063 b., komunfetas 6>8Ž9 b. Siamė 'distrikte 
komunistams pasisekė atitraukti hūo Darbo Partijos 
netoli 7 tūkstančių balsų, ir konsėrVatoriUs laimėjo 
1,914 balsų dauguma. ‘ U

Bothwell distrikte už konservatorių paduota 16,571 
b., už darbietį 14,428 b., už komunistą 2,163 b. Konser
vatorius laimėjo 2,148 b. dauguma, pasidėkojant tam,

J 3,163 balsus* 
konservatorius ga

Francijos apskričių seimų 
rinkimuose laimėjo radikalai 
(“socialistai radikalai”) ir so
cialistai.* Oficialiais daviniais, 
nacionalistai prakišo 25 atsto
vus įvairiuose apskričių seimuo
se Arba 6,8%, radikalai padidi
no savo atstovų skaičių 28 ar
ba 5,5%, socialistai gavo 12 
naujų mandatų arba 7,4%.

Ateinantį pavasarį Franci j a 
turės parlamento rinkimus, ir 
galima numanyt, kad atžaga
reiviai bus sumušti.

BIJO TIESOS

teste, bet savo prižado ji nie
kuomet neišpildė. Iš, to, kaip ji 
aiškino St. Seimo išvaikymo 
priežastis, matyt, kad bolševi
kai pavartojo prieš jį* sMirtą 
ne dėlto, kad sėjmhš esąs “bur
žuazinis padaras”, bet tik dėl
to, kAd j j j praėj o priešinga 
bolševikams dauguma. Į Rusi
jos Steigiamą Sėimą buvo iš
rinkta 250 socialistų revoliucio
nierių ir tik 150 bolševikų; bė 
to, bUvo da ir keliolika atstovų 
nuo įvairių kitokių grupių. Bol
ševikai buvo mažumoje. Nega
lėdami seimą kontroliuoti, jie 
pasikvietė» talkon kairiuosius 
es-erus, pasiūlydami jiems sei
mo pirmininko vietą, 
vistiek prakišo. St. 
siriiiko pirmininku 
Špiridonovą, kurios 
rą rėme bolševikai 
(anarchistuo j antie j i)

darbietis 11,063 b

kad komunistai atsKSie nuo d#
Sheffield-Attercbffe distrik

Komunistai rengė iškilmin
gus sovietų valdžios 14 metų 
sukaktuvių paminėjimus, bet 
jie neturėjo drąsos pripažinti 
Visiems žinomus faktus, kurie 
vyko sąryšyje su tos valdžios 

atsiradimu. Sakysime, tokius 
faktus, kad bolševikai, padarę 
ginkluotą perversmą, šaukė vi- 
stfbtifin bAlsAVimu išrinktą Stei
giamą Seimą ir paskui, kai sei
mas susirinko ir pasirodė, kad 
didelę daugumą jame turi so
cialistai revoliucionieriai, tai 
bolševikai jį ginklais išvaikė, 
bet išvaikydami išleido mani
festą, kuriame buvo prižadėta 
paskelbti naujus rinkimus j 
Steigiamą Seimą ir j j vėl su
šaukti. Bet šito savo prižado 
bolševikai niekuomet neišpildė, 
vadinasi, savo viešai duotą žo
dį sulaužė.

Ar tai nė tiesa?
“Laisvė” tuos faktus bando 

užginčyti ir, keiksnodama, ši
taip Atsako “orakului” (su.- 
prėsk: “Naujienoms”):

“Jis nori net įkalbėti, kad 
Bolševikų Partija butų šau- 

. kusi antrą seimą, bet bijojo 
masių. Nesąmonė. Visi žinb/ 
kad Sovietai tūkstAntį kar
tų yra 'demokratiškesnė val
džios forma, negu respublika 
su seimu. Tą bolševikai pa
reiškė iv išvaikydami buržu
azinį padarą.”
Tai yra melas.. Išvaikydami 

St. Šeimą, bolševikai pasmerkė 
ne seimą, kaipo tokį, bet Socia
listus revoliucionierius, kurie 
jam’ė turėjo daugumą, ir žmo
nes, kurie už jubs “pėV nesusi* 
prAtimą” bhlsAVo. BblšeVikąi 
sakė, kad balsuotojai nemokė- 
■jo atskirti “buržuazinių” eį-erų 
niiid “revoliuCiilių” (kairiųjų) 
es-erų, todėl jie “klaidihgĄl” 
nubarate. p0/R^ij,$s; liAit^- 
girdi, toliaus i aisfersianti ■ saVO 
draugus nuo priešų, ir bol^Vi- 
kų valdžia duosianti j ai progos 
pareikšti savo “tikrą” nusista
tymą, pAskirdOma naujus rin* 
kimus. -

Taip ji kalbėjo savo mani-

Bet jie 
Seimas iŠ- 
ne Mariją 
kandidatu- 
ir kairieji 

es-erai,
bėt Viktorą černovą, reguliarių 
socialistų reVoli&ėionierių parti
jos lyderį. Tuomet Leninas at
siuntė ginkluotus jurininkus iš- 
vaikyti seimą.

r?

KAD IŠSILAIKYTI VALDŽIOJ 
JE, BOLŠEVIKAI PANAIKI

NO SEIMĄ

Ui

kad butų sušauktas Steigiamas 
Seimas, . išrinktas visuotinu, 
slaptu ir tiesioginiu balsavimu, 
jie kartojo visose sAvo rezoliu
cijose, kuriose buvo kalbama 
apie carizmo nuvertimą?

Kodėl, jeigu bolševikai laikė 
Steigiamą Seimą “buržuazinui 
padaru”, jie to seimo reikalavo 
da ir 1917 metais? Juk pat| 
spalių-lapkričio perversmą da
rydami, bolševikai sakė žmo
nėms, j ogei Kerenskio valdžia 
turinti būt pašalinta už tai, kad 
ji atidėlioja Steigiamo Seimo 
rinkimus! Kaipo vieną svar
biausiųjų perVei’smd tikslų, Le
nino partija skelbė, kad ji pa- 
grėitihši'Ahti Steigiamo Seimo 
SUšaOkimų!

Ir Steigiamos Seimas, iš tie
sų, buvo sušauktos 1918 m. 
sausio mėnesį. Visa galia tuo
met jOO bUvo bolševikų ranko
se. Leninas betgi tiiomėį dar 
hesAkė, kad seimo bereikia, nės 
jisai esąs “būtžuAzihiš pada
ras”. Ne, pati bolševikų val
džia paskelbė rinkimus ir patys) 
bolševikai darė ką galėdami, 
kad Jų partijos atstovų praėi-j 
tų į seimą kuodaiigiaušia. Ne

Kerenskio, bet prie bolše- j
vikb valdžios Rusijos. Steigia- j 
mas Seimas susirinko, o visgi 
pasirodė, kad milžiniška dau-( 
guma žmonių neremia bolševi- 
kų. Tuomet tai bolševikų gal
vose ėmė darytis “revoliuciją”. 
Valdžios ištroškę avantiūristai 
pasįgavo į savo nagus galią> 
jet žmonės jų penori. Kas da
ryt? Reikia žmones šaudyt! 
Na, ir šaudė. Kad nepaleisti 
valdžios iš saVo nagų, bolševi
kai įsteigė teroristinę 'diktatū
rą. / r

Tai visas Sekretas tos “tūk
stantį kartų demokratiškesnes 
valdžios formos”^ kurią giria 
komunistai.

nors tam nėra jokio pamato. 
Lenkų, graikų, žydą arba Airių 
rėštoranuoše valgis fie pigesnis, 
jeigu jisai yra tokios pat rų- 
šiės. Pektinai kainos tam tik
toje apielinkėje būna maŽ-daug 
vienodos, nežiūrint kurios tAu- 
toš žmonės laiko restoranus.

8) Vidurmiestyje, tiesa, yra 
pigią .valgyklų, kurios specia
liai dAfo biznį iš bedarbių, jos 
gAli verstis dėlto, kAd per jas 
peteina kasdien daugybė žmo
nių; jose tačiau taip pat yra 
kiek prastesni produktai ir pra
stesnis . patarnavimas. Bet kiti 
restoranai vidurmiestyje ima 
nė kiek ne pigiah, bet dar ir 
brangiau, negu valgyklos lie
tuvių gyvenamuose distriktuo- 
se.

4) Apie kirpyklas ir barzda- 
skutyklas reikia pasakyti tiek, 

|kad kainas joms nustato sAvi- 
susitardama

Atskiras 
imti ma- 

kadangi 
savo pro-

prie

m—..

Skaitytojų Batoai
Lv.,. -.r. ? < .i-/*.
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Apie kainas valgyk 
lose

ninku Asociacija, 
su darbininkų unija, 
barzdaskutys negali 
žiau, negu nustatyta, 
jisai turėtų bėdos su
fesijos organizacija. Yra, beje, 
ir neunijinių šapų, kuriose kai
nos žėmėshės, bet daugelis 
Žmonių jų nelanko.

5) Bedarbiu pasirašęs aukš- 
čiaus paduoto straipsnelio au
torius pabaigoje vėl puola lie- 

[ tuvius biznierius, kurie, girdi, 
[‘“išnaudoja” bednus lietuvius 
bedarbius. Bedarbių vargams 
atjausti, žinoma, privalo kiek
vienas, bet versti kaltę ant 
restoranų ir barzdaskutyklų 
savininkų tai visgi nėra teisin
ga. Dauguma šitų biznierių 
vos-nevOs padaro šokį-tokį gy
venimą, nors jiems dažnai ten
ka dirbti ilgesnes valandas, ne
gu’ fabriko darbininkui. Dėl ne
darbo pramonėje jieins šiandie 
ingi yra sunku Verstis, o tą ne
darbą juk ne jie Užtraukė, tai 
kam juos smerkti?

Bedarbis, beje, dar prisiuntė 
mums iškarpą iš vieno laikraš
čio, kur aprašoma, kaip vienas 

I Valgytojas lietuviškame resto- 
| tunte šUšitmrė šu patarnautoja 
k!Sl —- cento, ir jisai nori, kad 
mfeš tą ištoriją Pakartotume. 

IBbt muins attbdo, kad dėl viė- 
Įtfo CėntO kelti ginčus ir užim
ti apie špAltą vietos laikrašty- 
j'ė, tAi jau butų perdaug juo- 
kihgU, 'Tegu tą daro tie. laik
raščiai, kurie PeŽlho, ką dėti 
į savo skiltis. —ftedakcija.

Aiškus dalykas, kad bolševi
kai nebūtų vaikę seimo, jeigu 
jie butų turėję jame, daugumą. 
Ir aišku yra taip pat, kad jite 
nebūtų atsisakę nuo antrų 
rinkimų į seimą, kuriuos jie 
buvo prižadėję žmonėms, jei
gu jie butų turėję Vilties tuos 
rinkimus laimėti. Bet .jie tos 
Vilties n'eturėjo, nes ‘po seimo 
išvaikymo jie pamatė, kad Ru
sijos liaudis sovietų valdžios 
neapkenčia tolyn vis labiau. 
Jie tuomet ryžosi tą liaudį 
smurtu valdyti, ir Leninas, tas 
didžiausias yeidmainis ir cini
kas, kokį pasaulio istorija ži
nojo, paskelbė bau ją “revbliu- 
cįnę” teoriją, kad dėl “darbi
ninkų išganymo” žmonės turį 
bbt valdomi armotomis ir kul- 
icosVydžiais. O Lems durniams, 
ktirie bolševikišką perversmą 
palaikė darbininkų išvadavimb 
revoliucijA, bet jiar abejojo, air 
revoliucionieriams pridera ąiti 
kruvinojo despotizmo keliu, — 
Lėnibas parrfškė, kAd ir **pits 
Marksas” stojąs už politiškų 
priešų šaudymą ir. žmonių lais
tės panaikinimą (kas, žinoma, 
buvo begėdiškiausias prasima
nymas)., Jokiu btfdn S* atsirado 
tą .barbariška tteipVo ir sauva
les šiS^emA, kuri tamsioje rusų 
Imperijoje viešpatauja jau ke- 
turiblikti metaį.

jįigu, kaip “Laisvės” bimbi- 
hinkai tviriiha, bolševikai iš 
įpat. pradžių laikė Steigiamą 
Šeimąį -į padarh”

gai/pėr dvejetą dešimčių me- 
tų skelbė St. Seimo idėją? Ko
dėl bolševikų partija buvo įra
šiusį Steigiamą x Seimą (“Učre- 
dįtelnojp Sdbranijte”) j sAvo 
programą ir kodėl reikalavimą,

Mums rašo:
“Gerbiama Redakcija, malo-į 

nėkite patalpinai į dienraštį i 
šiuos kelis žodžius ir atsakyti 
į klausimą, kadangi aš negaliu 
jį išrieti. Užėjus bedarbei, vis
kas atpigo, o ypatingai yaigo- 
įhieji daiktai. Valgomų daiktų 
kainos dabar yra pėt pusę pi
gesnes, ntegti kOrd laikū. Bet 
kur tik nėūžeini į ifetuvišk'as 
valgyklna, tAi višŪr pAslufusIai

nei vieriM Į šak’čta, k«d ntefa prAnAšė savo 
centas nėra pigiau. Lietuvių h/ėVvHlj^ fatAiS žodžiais sakant,, 
valgyklose karo laiku ūž» visAL fte’i ritettrtš fcittogtlš tttegali girtis 
"menką kopūstų bliudelį reikė- čOąš prim&šas tfavd mdksld sri- 
jo mokėti lO centų, — šiandien ty. tš seKTAŪ yra žiPotna. labai 
irgi yra imama 10 Centų. dAng rtėpavyfcušių prAnašavimų, 

“Lietuviški kirpikai-barzda? kada net garsus mokslininkai 
šilučiai lupa, kaip klebonas pa- št&iyda, tardAini sAV6 nūbmo- 
rapijoną, — plaukų nukirpi- hį Apfė <teif^. MAt, tikras rhbk- 
biaš 85 čėnlai, o barzdos nu- slA<’ jHt# linkęs laikyti visa, kas 
skutimas 35 centai. yrA, litežlftbnio ir naujo,

“kai nueinArilė į didmiestį, I kAipd Apavimą ir pAprastą aktų 
tai gAūhamte įįtehfc H&us už fedM nioksfininkAi kai
25 centus, plaukus nukerpa už pAteKkia tokias mintis Jr
85 čėtttB/ o barzdą nuskilta iiž iš kė’rių dabar gali
15 centų. Tai didėlis skiriu- irėt paikai.
mas. Tai PiAtote, kaip me& Ife- ' ’ 1 I

tuviai bedarbiai esame lietuj Swifl
^bižbieriiį išnaudojami. Aš
18 mėnesių be darbo. Lietuviš-į*?^ > ptrattidės yra nv 
ki-laikraščiai pataria , ° llgl^a"
eiti pas HetūVRiš. Lauksiu' at- ^įveržimų padaras To- 
sakvmo —Bedarbis ji knyga buvo labal skai,tomd

y ‘ ‘ raliais IŠikAtB, tačiau dabar iš
čia iškelta ne vienas klaiiši- tb tik iyPtelti- Garsus 

mas, bčt ke etas. Mėgms.me .i * k,?rs inhaa „llrQdč( iž
adus trtimpai atsakyta: duj A sudgtas

1) Bedarbio pasakymas, kad L . .r danlraus erdvjulietuvių valgyklose kaih<^ ne- ^„.^1 žemtn akmens, va- 

sančios viehu čęntu pinami meteorais. Tuo tarpu
1 dabar yra žinoma daug tokių 

mes zniohie iš pAtyrnho, kAinds Lemenu, arba meteorų, kurie 
jose šiandie yra daug žeines- Lra tikrai nukritę žemėn. Kai 
nes, nęgli k^bti^n (Wrį it^4įurie iš tų į akmenų sveria po 
Jos buvo žemesnės jau pernai kelis tūkstančius kilogramų, 
ir užpernai, b šiehlėt jos blankiais metais Prancūzijoj, pavzd., 
dAV numtištos. nūkritb kilogramų svorio
12) Bedarbis, tiŪvbut priši- mtetebras. Arraife metais mažas 

skaitęs Alba prisiklausęs bblšte- meteoras nukrjto šiaurės Lie- 
yikiš'koį Agitacijos, kaltiM dėlIfųvbj. ispanų Šalamankos uni- 
“lupimd” lietuvių restoranus,' versitėtb profesorių

brangiai lupa,

i V
j*'?-

1760 metais pareiškė nuomonę, 
kad butų didžiai kdnksminga 
žmonių sveikatai, jei Madrido 
gatvės butų nuvalytos nuo esa
mo jose purvo.

Garsus astronomas Laplasas, 
kuris beveik susekė saulės sis
temos atsiradimo paslaptį, tvir
tino, kad pasirodančios saulėj 
dėmės nesilaiko jokios tvarkos 
ir jų atmainos neturi jokio tik
slumo. Tačiau saulėj dėmių ty
rinėtojas švabė, po trisdešim
ties metų darbo, nustatė, kad 
saulės dėmės yra periodiškas 
reiškinys, kartojąsis kas 11 me
tų! Be to. buvo pastebėta, kad 
saulės dėmės turi didelės jta 
kos žemės atmosferai. Esant 
saulėj daug dėmių, žemėj kyla 
didelės audros, potvyniai, vie
šnios. Nevyko pranašauti ir fi
losofui Augustui Kontui, kurs 
manė, kad žmogui niekad ne
pavyksią susekti žvaigždžių su
dėties. Bet jau po dviejų metų 
po tų žodžių pasakymo su spek- 
troskopu žvaigždžių sudėtis pa
aiškėjo gal geriau, negu žemės.

Tačiau daugiausia buvo kly
sta technikos srity. Kai garlai
vio išradėjas Fui tonas iškėlė 
sumany na įsteigti garlaivių su 
sisiekimą tarp Ulmo ir Vienos 
miestų, tai bavarų mokslo aka
demija 1810 m. pareiškė nuo
monę, kad plaukiančio žemyn 
upe sielio greitumas yra did
žiausias kurį gali bendrai pa
siekti bet koks laivas. Atsira
dus geležinkeliui, gydytojai tvir
tino, kad 30 ki’ometrų greitu
mas per valandą gali žmogų iš
varyti iš proto, nes organiz
mas nesąs įpratę? į tokius grei
tumus. Džeimsas Vatas' buvo 
laikomas bepročiu, kai jis pa
norėjo gauti savo garo mašinoj 
keturių atmosferų spaudimą, 
nes buvo manoma, kad jokia 
mašina neišlaikysianti ir sprog- 
sianti. Nuo tokio pavojingo su
manymo * sulaikyti išradėją bu
vo stengiamasi net per parla
mentą. 1877 m. garsios pašau 
1y vokiečių Siemens firmos į- 
steigėjas rašė, kad elektros švie
sa negalės nukonkuruoti dujų 
šviesos. Bet Edisonui išradus 
elektros’ lemputę, dalykai paki 
tėjo Elektros šviesa viešpatau
ja pasauly. Kai 1878 m. kovo 
11 d Edisonas rodė Paryžiaus 
mokslų akademijoj fonografą, 
tai mokslininkas Bouillaud pa
sipiktinęs sušuko, kam akade
mija duodasi mulkinti kažin ko
kiam ‘ kalbėtojui pilvu”. Su ne
pasitikėjimu buvo sutikti savo 
laiku orlaiviai ir povandeniniai 
laivai. Taigi, matom, kad ir 
mokslininkai gali labai klysti.

Sttfikti bttti pž*anašii!
Dar šventame Rašto yra pa-

valgyklose karo laiku už* visai Ipel VWfaš ŽittoĄtlš ntegali girti;

šiandien ty. *PŠ sehfAŪ yra žiPotna. labai

M
?< v.

*

1 't

taryba

)Po korespondencija rei-

Red. Atsakymai -<
ŠLA. 178 kp. baliaus komite

tui.
kia padėti vardą-pavardę ir ad
resą to, kuris už koresponden
ciją atsako. Anonymiškų raštų 
laikraštis negali dėti.

Nauji No. 19 ir 20 “Ko
vos” gauti šiandie. Kaina 
10c. Klauskite Naujienose.

ATĖJO “Kultūros” No. 9. 
Galima gauti “Naujienose”,. 
Kaina 45 centai.
'•4.-si:-- ■ -. - ; :. - -—

AlufLKlIlvo

Būtina ir labai pafcel- 
binga knygelė tiems, ku
rie fiori tapti Uos IMies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios Šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUMHOS
> 1T39 Soi Halsted St

CHICAGO, ILL.
Siųskite money orderį arba krato* 

Ženklelius.

^9, — — ...............—{r
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Garsinkitės “N nose”
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CHICAGO!
ŽINIOS

Kainai skolinosi pinigus 
iš bankų

Valstijos gynėjo padėjėjas 
Henry A vers išleido pranešimą 
apie West Englewood Trusit and 
Savings banką. Pasak jo, kal
bamas bankas, kai jis užsida
rė, buvo išskolinęs viso $1,927;- 
168.86. Iš tos sumos $1,688,- 
515.99 arba kuone 85 nuošimčių 
buvo prisiskolinę banko direkto* 
riai ir viršilos arba įstaigos, ku
riuose jie turėjo interesų. Senis 
Bain pats buvo pasiskolinęs 
$282,030.90. Baino bankų resy- 
veris T. Gilruth paaiškino, kad 
daugiausia ką jis galėjo iško- 
lektuoti iš banko viršilų, tai 
apie $77,000.

Valstybės gynėjas Ayers ke
tina šitokį Bajno ir jo bendrų 
elgesį išdėstyti grand džiurei.

Trys milionai • dolerių 
per politikierių nagus

Ir
I

t

Areštuotas Caponės lėi-
* tenantas

Policija areštavo George 
HdMett, Mi jis važia vb iš fut
bolo lošib. Hovvletft, sakoma, 
buvęs iki Šiol vyriausias Capo- 
nės padėjėjas ir parūpindavęs 
skystimo1 ypač Chicagos tlir* 
čiams. Jau kctufius m^nešius 
vyHabsybė ieškdjuši Howletto, 
kad jį Areštuoti. Vyriausybe 
sako, kad hovvlett nemokėjęs 
takšų $52,000.

w ’ rr-r.p .T’-yz-o-i —v-’ 
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SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Te prašo Lietuvos žmonėsir 
taįp pataria Lietuvos bankai

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius '
nuo 10 ryto Jki 2 po pietų ii 

nuo 6:30 iki 8:30 vąkare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St
Phone Boalevard 8483

B

Ltetuviat Gydytojai
Dt C. K. Kliauga '

Dentistas
2420 W. Marųuette Rd,

arti We«t«n Avė.
Phone Hemlock 7828

Lobdman teatre MJLLIOMS OF POUNDS WSf D 
By OUR'fcOVtRNMENT

k Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na- 
_ muosc arba stadijoj.

r 730 W. 62 St.
Yel. Englewood 5840

Gtoodmdn teatre kikvieną šeš
tadienį popiet duodami bus vai
dinimai vaikams. Pirnias toks 
parėigimas buvo- praėjusį šeš
tadienį. Vaidinta veikalas 
“Treasure Island”. Tėvai tikrai 
turėtų atvežti savo vaikus tiem 
vaidinimams, nes ką įdotnėšnio 
ir sveikesnio jie gali jiemduo
ti.

Gaisre sudegė 45 karvių

. .... Grabeliai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Matų patarnavimai W- 
dotnvėse ir kokiame rei- 
kale visuomet esti HŽl- 
ningat ir nebrangus to- . 
dėl, kad neturime ii- 
Uidtj užlaikymui sky-

________ Graborlal ,

IGN. J. ZOLP
Pigiausias lietuvis 
Graborius Chicagoj 

1646 W. 46th Bt. 

Telefonai 

Boulevard 5203 
itoulevard 8413

Ofiso ir Re*. Tel. Boalevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St ■ 

(Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nao 1-3, nao 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Re*. Tel. Boalevard 5914

DR. NAIKEl IS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nao 7-9 

Nedėldianiais pagal sutarti

Phone Bonlerard 7042

FIP r1'7 Vl?7l?T TViL/JlC* įdėt V HiJyJliJuljJ
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

šiuo laiku imama už čiupri- 
nos buvusieji sanitarro distrik- 
to viršilos, jų tarpe ir distrik- 
to prezidentas Crovve. Valsty
bės gynėjai'mėgins teisme įro
dyti, kad per Crovve rankas, ti
ksliau pasakyti, per Crovve ban
ko atskaitas laike 1927-28 me
tų perėjo apie $3,000,000. O 
teismas turės išspręsti kokia 
tos sumos dalis ėjo per Crovve 
rankas teisėtai, o kokia netei 
sėtai. Valstybės gynėjas sako, 
kad graftas sanitariame distrik- 
te 1927-28 metais siekęs viso 
$6,500,000 sumą. Graži suma, 
ką ir kalbėti.

[Acme-P. K A. Photo]

Ann Penningtėn, kurios pa
veikslą Lever Bros, naudojo 
garsinimo tikslams,
savo muilą. Už tai jie tapo pa
traukti į teismą.

garsino

'■ ■ ■ ................... ..

$50,000,000 statybai gai
vinti Chicagoj

Arganizuojama $50,000,000 
trustas, kurį sukelti pridėsiu 
unijos samdytojai ir fabrikai! 
tau Tds trustas organizuojama 
tikslu išjudinti statybos pramo
nę Chicagoje. Manoma, kad ši 
priemonė duosianti tūkstan
čiams darbininku darbo.

Pašventino $5,000,000 
aviacijos aikštę

Vakar taip sakyti tapo pa
šventinta (dedicaled) miesto 
stotis aeroplanams prie 63 gat
ves ir Cicero avė. Stotis kaš
tuojanti $5,000,000.

Bedarbių fondas pra
lenkė $6,000,000

Bedarbiams šelpti- fondas ga
vo prižadų jau daugiau, kaip 
$6,000,000. Fondo tikslas yra 
sukelti $8,800,000.

Benediktas Butkus
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 13 dieną, 12:25 valandą iš ry

to 19 JI m., nelaiminga mirčia — tapo automobilio užmuštas, sulaukęs 
58 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Raseinių apskr., Raseinių parapijoj, 
Slabados kaime.

Paliko dideliame nuliudime moterį Antaniną ir 3 sesers vaikus - 
Juozapą. Vincentą ir Agniešką Tutulius ir gimines. Izidorių Butkų Ameri
koje. Lietuvoje paliko 2 brolių — Juozapą ir Vincentą,

Kūnas pašarvotas, randasi Masalskio koplyčioj, 3307 S. Auburn Avė.
Laidotuves įvyks antradieny, lapkričio 17 dieną, 8 4al.. iš ryto iš 

koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas ’į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Benedikto Butkaus giminės, draugai ir pažįstami' esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutnį patarna
vimą ir atsisveikinimą. ' . V-'

Nuliūdę liekame,
MOTERIS IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevatd 4,139.

šiuo laiku Illinois valstijoj 
eina kova: tarp pienininkų. Tos 
kovos pasėkoj padegta Isaac 
Lantzo farma. Gaisre žuvo 45 
karves. Valstijos ugnegesių 
maršalo ofisas ir Kendall pavie
to vyraiusybė pradėjo tyrinėti 
įvykį, kad nusakyti kas yra kal
tas dėl gaisro.

Sako, daugiau džiabii 
esama

Leslie Aires, tyriausio sam
dymo agentijų prižiūrėtojo Illi
nois valstijoj padėjėjas pranešė, 
kad galima pastebėti šioks toks 
didėjimas Samdoj Illinois valsti
joj.

Gaisras Halsted gatvėj
Gaisras kilęs adresu 4605 S. 

Halsted tsreet Sunaikino Bates 
Transportation Co. turto ver
tės $25,000.

VINCENTAS EITMANTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu šeš- 

tadtenj. lapkričio 14 dieną, 5:30 
valandą po piet 1931 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Dikšių kaime, kelmės parapijoj. 
Mirė dėl nelaimingo įvykio. Pa
ko dideliame nuliudime moterį 
Stanislavą, dukterį Stanislavą, 

'brolį Simaną ir du pusbrolius — 
Jurgį ir Vincentą Eitmančius ir 
jų moteris, Salomėją ir Izabelę, o 
Lietuvoje seną motiną, du, brolius 
Stanislovą ir Joną, ir penkias se
seris — Juzefą, Olesę, Agotą, 
Mortą ir Anastaziją. Kūnas pa
šarvotas, rartdasi grab. Skudo ko
plyčioj, 718 West 18 St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
lapkričio 18 dieną, 8:30 vai. ry
to iš koplyčios į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kibioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Einriančio 
gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliiyįę liekame,
Moteris, Duktėj Brolis 
ir. Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. Skudas, Tel. Roosevėlt

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
TeL Rooievelt 7532

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnadjfo laidotuvėse knopigiausia.

Reikale meldžiu atriLukH, o mano 
darbu busite, ..užganėdinti. ..

Tel. Roosevelt 2515 arba 2518

2814 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court. Cicero, BĮ
T.L Cic«o 5927

Telefonas Yirdta 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
. Moderniška Kokplyci, Dovanai
Tarifo aatdniobiiiAs visokiems reika- 

i lamb. Kaina prieinama

8319 Aubtirn Avetiūe
CHICAGO. ILL.

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 1724

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halstvd Street
Ofiso Tel. Vktory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Įvairus Gydytojai

DR. BERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chronSkm figas vy« 
rų, moterų it vaikų pagal naujausiu 
metodu X-Ray ir kitokiu elektros 
prietaisus.

Ofisas lt, Laboratorijai
1025 iSth St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijoi telefonai

Ugdė Park 6755 «r Randolph 6800

, Lietuvės Akušerės

Dr. P. P. ZALLYS dr. Charles segal
- DENTISTAS Praktikuoja 20 metai

30 E. lllth St. 4729 Sotu* Artta„*SAw„ i tbM 

Pritaa/ olsT SMcSIbtaS’ MTOVOS

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
Vakaro. Nedėl Puo 1b iki 12 t. diegą 

Phone Midway 2880

/

Dr. Suzana A. Slakis
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Kctv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Re*. Tel. Hyde Park 3395

Akių Gydytojai

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

S MIDWIFB

6109 South
Albany A v.

Hemfockn9252 |„ Telefon»

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.

r Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE RAHN
4631 South Ashland Aoanuą 

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

7 ild 8 yal. Neda, nuo 10 iki 12
Re*. Tdephone Plaza 3200

Ofiso Tel Vfctory (891 
Re*. TeL Drtzel 9191

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICĄGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
, ju geriau ir pigiaa, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau jprie -gra- 

bį išdirbystčs.
> OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
' škYRiUSi

8238 S. Halsted St. 
Tel. Vktory 4088

i * i a c , r,J. į T i ' . >

, A..PfeABISH
Lietuvis Graborius

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

DR. VAITUSH, OPT. I Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 4 if 6 iki ?. .v\k; Nį^o® nB0 ,A 

Sugryžo ii Lietuvos _ ... ; J“ }* Jj*“*.. . .
Palengvins akių įtempimą, kuria esti Telephonai dieną ir nakt) Virgima 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, — 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą Kelt. 6600 South Arteeidn AtteniU 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso Phone Prosped 6659
trumparegystę ir toli^gystę.. Prirengia ofiso Tel. Canal 0257
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose ta-uj nr nr ą t Ą 
egzaminavimas .daromas su elektra, pato-1 aJXV. Ju. Zizklu/V A VFlVlo
dančia mažiausias klaidas. Sjpeciale atydai 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 jki 8 v., Nedėliomis 10 iki. 12. v. 
KREIVAS AklŠ ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRĄDlMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaiiomoi be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofieaet 3102 So. Halsted St., CMcnjU 
arti 3 Ist Stmt

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 VįrtL
________ _ __ Z X 10—12 dieną.

10 

00361 Nedėliomis ii šventidL I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

•k

Tel. Canal 4050 Veneriikos

M. H. Rohwedder, M. D.
18 00 5. Halited. St.

. CHfcAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

——T—Or.’1"-:—• t
Tel. Yards 1829 . r

DR; G. SERNER
LIETUVIS AKJ SPECIALISTAS

Ji

*

Antanina Gotautienė
, no tėvais Kinsgailaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 13 d., 1:45 vai 

po piet, 1931 m., sulaukus 75 metų amžiaus; gimus Tau 
ragės apskr., Pašylės miestely. Paliko dideliame nubudi
me vyrą Liudviką, sūnų Albiną, dukterį Sofiją, 3 aliukus, 
4 brolio dukteris — Pulkariją VaiČikaUskienę, PAtilįhą 
Mockienę, Kazimierą Bartkevičienę, Mikalyną Genienę, 
Broniislavą Kinsgailaitę ir gimines, o Lietuvoj 2 broliu — 
Joną ir Benediktą Kiiisgaihis, 2 seserį — Viktoriją Luko
šienę ir Platsedą" Malinšliskienę. Kūnas pašarvotas ran
dasi 2803 Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, lapkričio 18 d., 8 vdl, ryto 
iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės siel^, o- iš tėh būš lįtUy- 
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antaninos Gotautienės giminės’ draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, Vyras, Sūnūs, Duktė, Anūkai, Brolio 
Dukterys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Maceika, tel. 
Yards 1138. . __ ... ‘..'.i......   ...

i 'A ' ^5

Sąžiningai ir pi
giai patarnauju 
dieną ir haktj 
visose miešto da
lyse. Moteris H“ 
gelbininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 
Pirk 797

Ofisas Ir Akinių Dir^tųrž
756 Wcst 35th St.

kampas Halsted Št.
Valandos nao 10—4, nuo 6 iki 

Nedaliomis ado 10 iki 12.
8

/| MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBŪLANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir ^AKJĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą .ię rainų 
patarnavimą; kuomet jis yra labiausiai reikalingai.

J. F. EUDEIKIS & CO.
jVšU grAboriai

Didysis Ofisas

Vili Telefonai^ YARDS 1741 ir 1742

Duokite tavo akis išegzaminuoti 

i)r. A. 6. BLUMENTHAL 
' OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland ADe. 

kampas 4 7th St. 
Tel. Bouįevard 6487

Duokite savo akis išegzaminuoti 
X DYKAI

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
w Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DR. J. GROUPE -

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 67ŠČ

A; M0NTV1D, M. D.
Wėst Town Štate Bank Bldg. 

2400 IV. Uadiaon St. 
Vil.l 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

•Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!

Lietuvys Gydytojas
, ir Chirurgas

»
afou savo ofisu į naują vietą po nr.
So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.
Nedėiįgj pagal idtartj 
Tel. BųuleVard 7820 

Naifoai:
6641 So. Albany Avė.

TeL Pt0H>tct '193b 
;* ■' '' * ’?   , ’

■ — ■■.U-   —..-„u—............ -„„.„.Į Į.  ........... ........

A.K. Rutkadskaš, M. D.
4442 South Westeth Avenue 

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS:
nuo 0 iki 11 valandai ryto 

. huo 6 iki 9 valandai vakaro

Advokatai.£*r.
MM

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

.27 į®2 l.h

3323
TeL, Boulevard 1110 .. 

Valandos: nuo 6 iki 8 VaL ftMvieną 
, vakarą; išskyrų icetvergt 
Nedilioj nuo 9 iki 12 tpri

R. A. VASALtfe 4
AbVdfcATA 

n soutb u m 
Room 1934 TeL 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 
3241 S. 

Va! 
Oli»— 
Vasalle——Pin.»

Lietuviai Gydytojai .

DR. A J. KARALIUS 
Gydytoji ir Chirurgas 
8147 Sb. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 Vai., dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

‘ t" .’ < ? ». *• . '*' ■ '* • 1 ■* ■ , •’l A ■

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nao 9 iki 11 valandai ryte;
■ nuo 6 iki 8 valandai valdrt 

apart Šventadienio ir ketviriddunio 
___ ______si___________________ _________

, Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6628 So. Richmon 

Telefonas Rėpnblic 7861
it

0332 - 
▼Ak, 

0584

Johrt Ktichirtsktts ’
Lietuvis Advokatai

2221 West 221id St

DR. J. J. KOWAkSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3
2330 

9

J

. T& ProSfect 1028
Re*. 2359. S. Leavitt St. Canal 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki
Nedalioj pagal sutartį

"'“'dR.1^; S; NARlĖS
(Nįryąuctras) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 Weit 69tb Street 

VALANDOS:
10 iki .12 ryto. 6:30 iki 8:30 vat. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

Se

A. A. SLAKIS
, . .• advokatas .

Mie^o Ofiaaa 77 WaMhgton St.
Room jm * Ttt. jCehtntl 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4„ po pietų,

Vakarais: UtkrnĮ. Kfchr., Ir Stlatoa 
l ; -r 6Jki 9 tll

4145 Artfcet Av». Tai. Otftfati 7337,

Namų Tel. Hyde Park 33M 
« jk ^^-9, *-«*•-* _iv a « v

DR. A. L. YUSKA
2422 Marquette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Ąve. 
Telefonas Grovehfll 1595

Valandos,nuo 9‘ ikibll' ryto, no© 2-4 
ir 7-9 po pietų, šeredoma po . pietų it 

nedėlioms pagal susitarimą
• -v * l >

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentfstaš

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Rtsidehce Phone Hcmlock 759 L

105įjW. Mama

t Tekphbne Roottvelt 9090 7 
Namie 8-9 ryte. TeL RepnbUc 9600 /

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. AMand Ąoe. f 1 
Tel. Ėbfokvard 2800 r I

Re*. 6515. So. Rockųtell St.
T«t Repotlic snj' JE”|
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
Simfonijos Orkest

ras
Chicagos Lietuvių Simfoni

jos Orkestras rengia pirmą sa
vo koncertą lapkričio 22 d. 3 
valandą popiet Gage Parko sa
lėje, prie 55 gatvės ir Western 
avenue. Orkestro darbuotojai 
kviečia lietuvius atsilankyti. Ve 
jų kvietimas:
Gerbiamieji:

Chicagos Lietuvių Simfonijos 
Orkestras, suorganizuotas da
bartinio jo vedėjo K. Stepona
vičiaus, yra galbūt vienatinė 
tokia jaunųjų lietuvių muzika- 
lė organizaciją Amerikoje. Jo 
tikslas yra dirbti tarp rietuvių 
meno ir kultūros darbą ir ne
leisti talentingą j am lietuvių 
jaunimui iškrikti, bet palaiky
ti juos krūvoje 

Orkestras jau 
daugely lietuvių 
tikimės, gražiai 
mendavo. Dabar šis orkestras 
sekmadieny, lapkričio 22 d., 3 
vai. po piet, Gage Park svetai
nėje, 5500 S. Western Avė., 
rengia pirmą koncertą, galbūt

tarp savųjų.
yra dalyvavęs 
parengimų ir, 
save užsireko-

pirmą tokį koncertą tarp lie
tuvių — Pirmą Metinį Simfo
nijos Koncertą. Koncerto tiks
las yra duoti orkestrui progos 
pasirodyti visoje pilnumoje, ką 
jis yra išmokęs, ko negalima 
padaryti, kada orkestrui tenka 
tik dalį programo pildyti. Ant
ra, ir dapildyti orkestro iždą, 
kad galima butų orkestrą pa
daryti dar didesnį ir geresnį. 
Nors mokytojas ir neima jokio 
atlyginimo už mokinimą orkest
ro, visgi orkestro palaikymo 
išlaidos yra gana dideles: nuo
latos reikalinga yra naujų gai
dų, taipgi įvairių retesnių, tik
tai orkestrui reikalingų instru
mentų, kaip basų, bassoonų, 
oboe ir.tt. Tuo tarpu gi jokių 
įplaukų orkestras neturi, nes 
nėra narinių 
dalyvavimus 
kestras jokio 
gauna.

Pažindami 
kos mylėtojus 
darbų rėmėjus, mes kviečiame 
jus atsilankyti į Šį pirmą mu
sų orkestro koncertą ir tuo pa
remti gerą šio orkestro darbą'. 
Tuo tikslu mes įdedame čia du 
įžangos tikietus, po 50c kiek
vieną, pasitikėdami, kad ištek
site porą balandų laiko pasi
klausyti musų orkestro. Kon
certas yra rengiamas po įiiet, 
kad nesutrukdyti jūsų kitų va
karinių išeigų. Prašome ir savo 
draugus pakviesti koncertam 
Jeigu dėl kokios priežasties ne-

rius draugiškai į savo tarpą 
priimti, su jais susipažfiiti ir 
buvo surengta kalbama vaka
rienė. I

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos šiandie 
yra, manau, stambiausia vie
nute musų gersiame mieste. 
Tūkstantinė draugija.

Gal būt jokia kita pavienė 
draugija neturi tiek inteligen
tiškų ir profesionalių lietuvių 
pajėgų, kiek ši. Turėdama tų 
pajėgų ji jau dabar pradeda 
jomis pasirodyti. 4 Kiekvieną 
susirinkimą nariai išpildo tam 
tikrus programas. Jų galima 
laukti ateity ir dar geresnių.

Linkėtina Chicagos Lietuvių 
Draugijai Savitarpines Pašal
pos gerbs kloties. '• X.

kalauskas, < maršalka, 3144 Auburn 
Avė. f M. Liubinas, J, Raceviče. S. 
Rumčikas—knygų revizoriai; J. Sku- 
das, J. Yushkevičius-—Liet. Audito* 
rijos Astov^i; J. Vitas. Dr-jų Susiv. 
Atstovas: J. iYushkevičius — teisėjas: 
P. Paulauskas — teisėjo raštininkas. 
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne* 

dėldienį kiekvieną menes} Chicagos Lie- 
vių Auditorijoj, 12 vai. dieną.

DRAUGYSTES LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba 1931 metams, Chicago, 
III.: pirm. Em. Milerienė, 1030 
Central Avė., Evanston, III., pirm, 
pagelb. P. Grigonienė, 3322 S. Union 
Ave„ nut. sekr. A. Dudonįenė, 7917 
S. Harvard "Avė., fin. sekr. Ant. 
Valančunienė, 5929 S. Throop St., 
kontr. Ona Daraškicnė, 3018 So. 
Emerald ' Avė., kasos globėja, Marta 
Kizienė, 3232 S. Union Avė., iždi
ninkė UrŠ. Radževičiene, 3347 So. 
Union Avė., maršalka Kaz. Astraus
kienė, 3343 S. Union Avė, 
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subatą, kiekvieno mėnesio, Mark White 
Parko knygyne.

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, RtTLFtRINRS VANOS IR 
ELEKTRIKINIB GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo ligų, reuma
tizmo. nervų, , lumbago, šalčio, paraly
žiaus, sciaticą ir visas panašias ligas gy
dome su elektros therapy. . violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Sulfurinės vanos sutvirtina vandenj 
iki 165 ir 176 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojui ir masažistus. 26 įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.60. 
Moterims antradieniais—dienų ir vakarais

1657 W. 45th S t
Kamp. 8. Paulina. Tel. Boulevard 4552

duoklių, o ir už 
program tiose or- 
atlyginimo ne-

jus kaipo muzi- 
ir kultūrinių

The First Lithuanian 
Symphony Concert

—.......... "f ............................. .

Premieras Lavai yra 
cigartų mėgėjas

[Acme-P. tJ A. Photo] 

Karo laivas “Colorado”, ant kurio įvyko ekspliozija ir žuvo 
keturi žmonės.

Teatrališki Veikalai
Ruduo yra geriausias laikas prisirengti prie vai 
dinimų. “Naujienų” knygyne visuomet galima 

gauti šių teatrališkų veikalų:

AUKSO

50c

74. G. Hauptmano —AUDĖJAI.
Penkių veiksmų dramatiškas 
veikalas. Lošime dalyvauja 11 
vyrų ir 1 moteris ....................

75. St. Dobrzanskio
VERŠIS. Vieno veiksmo ko
medija. Lošime veikia 4 vy
rai ir 1 moteris .........................

76. J. A. Fredro—CONSILIUM 
FACULTATIS. Vieno veiks
mo komedija. Lošime dalyvau
ja 5 vyrai ir 3 moterys ........ 20c

Marco Prago — DRAUGASj 
Vieno veiksmo drama. Lošime 
dalyvauja 2 vyrai ir 1 moteris 20c 

Br. Vargšo—GADYNĖS , ŽAI
ZDOS. Drama keturiose veik
mėse. Lošia 7 vyrai ir 2 mo
terys. Chicago. III., 1914. 
Puslapių 46 .............................. 35c

M. Grigonio—GERIAUS VĖ
LIAUS. NEGU NIEKAD. 
Komedija viename akte. Pusi. 
48. Lošime dalyvauja 4 vy
rai ir 3 moterys .................... 25c

M. Grigonio — 
TĖS GINTARAI, 
mis vaizdelis su 
šokiais. Lošime dalyvauja 4 
vyrai in 7 moterys ........ . 20c
Br. Vargšo—LIZDAS KlAMI- 
NIO LIŪTO. Trijų veiksmų 
drama. Lošime dalyvauja 8 
vyrai ir 3 moterys .......i...... 20ę

Br. Vargšo — MILIJONAI 
VANDENYJE. Lošime daly
vauja 7 vyrai ir 2 moterys 20c

Dilgio— MULKIŲ APAŠTA
LAS. Vieno veiksmo komedi
ja. Lošime veikia 5 asmenys, 
visi vyrai........................................ 15c

J. Kurzenievskio — MEDICI
NOS DAKTARAS. Komedija 
vienoje veikmėje. Lošime da
lyvauja 6 vyrai ir 3 moterys 25c

M. .Grigonio — NASTUTĖ. 
Dviejų veiksmų drama. Loši
me dalyvauja 4 vyrai ir 2 
moterys ......................................... 20c

Z. Przybylskio 
Vieno veiksmo komedija. Lo
šime dalyvauja 2 vyrai ir 2 
moterys .............................. .......... 20c

M. Palionio—PRIEŠ VĖJĄ 
NEPAPŪSI. Komedija trijų 
veiksmų. Lošime dalyvauja 3 
vyrai ir 5 moterys ............ 2$c

M. Arcibaševo — PAVYDAS. 
Penkių veiksmų drama. Loši
me dalyvauja 11 ypatų — 8 
vyrai ir 3 moterys apart mu
zikantų............................................ 50c

G. Hauptmano — PASKEN- 
DUSIS VARPAS. Penkių ak
tų pasakos drama. Lošime 
dalyvauja 10 vyrų ir 5 mot. 50c.

20c

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

KATRIU-
Triveiks-

dainomis ir
Lošime dalyvauja

MIGLA.

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mm telkiame ekspertu Inrtruk- 
eijaa iluoae kurauoae. Dienomis 
ar vakarais, ftema kaina, ftie 
amatai yra patraukiantys Ir 
gerai apmokami. Raiyklte dėl 

knygutės apie kurs^, kuriuo 
Jus įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dea al
pinti ir padaryti rražias skry
bėles, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutės.

MA8TER COI.LEOE
JOS. F. KASNICKA. Principal 
190 N. STATE RAM. »718

Pasak Wasringtoniečių. » kurie matėsi 
su Francijos premjeru, cigaretas yra be
veik neatskiriama dalis Laval’io. Vie
nas žymus sostinės gyventojas pasakoja: 

“Pas Lavai yra dvi žymiausios ypa
tybės — jo baltas kaklaraikštis ir jo 
amžinai degąs cigaretas. Baltą kakla- 
raikštį jis dėvi prie kiekvienos progos 
ir su kiekvienu kostiumu. Cigaretas 
irgi yra neatskiriama jo dalis.

“Pietaujant ant laivo Ille-de-France, 
korespondentai pasiūlė pretnierui x savo 
cigaretus.

“ ‘Attendez instant’ (lukterėkit bis- 
kutį), atsakė Lavai. .‘Aš pats rukau 
amerikoniškus cigaretus'.

“Jis ištraukė pakelį savų cigaretų. 
Tai buvo Old Golds, kurie nėra plačiai 
pardavinėjami Francijoj.

“Jis vieną popietį, laike bankieto. 
taipjah laike preso s konferencijos ir arba
tos, surukę 37 cigaretus“.

The Chicago Lithuanian 
Symphony Orchestra has a 
most hvteresting program for 
its initial concert Sunday after- 
noon, Nov. 22nd. 1

Listening jn ai their rehears- 
ai lašt Sunday at Gage Park 
we wcre most surprised at the 
unusual number which will 
make up this program. In all 
our concert-going we haVe not 
heard so many different feat- 
ures combined to make up ono 
performance. ’The program will 
really be different. We were 
amazed at the expertness wi«th 
which this amateur group ac- 
companied the talented soloists. 
Mr. C. F. Stephens has centain- 
ly brought the orchestra to a 
point where they can be com- 
pared to the professional.

A musical organization which 
is composed of our own Lith- 
uanian talent deserves our 
whole support. Let us all go 
to the Lithuanian Symphony 
Concert a t (-ragė tark, 5500 So. 
Western Avė., Sunday, Nov. 
the 22nd at 3 P. M.

A supporter.

EducationaI
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 Weit Madison Street 
—-—o-------

galėtumėt atsilankyti į kon
certą,^prašytumėm tikietus su
grąžinti čia pridėtame konver- 
tc. Jeigu gi norėtumėt dau
giau tikietų, meldžiame parašy
ti arba patelefonuoti Lafa- 
yette 7552 ir mes prisiusime, 
nes prie durų tikietai nebus 
pardavinėjami. Tikėdami, kad 
atsilankysite į musų pirmą sa- 
vystovį koncertą ir kad parem- 
site, musų darbą, liekame

Su tikra pagarba,
ChioagOs Lietuvių Sim

fonijos Orkestras.
Edvvąrd Gnishas, pirm., 
Stella Markus, sekr.

pasireiškia ne kokios karštos 
painokos, ne pliovonės, kurio
mis pasižymi daugelis kitų 
vadinamų rašytojų, bet turin
čio kantrybės žmogaus pasta
bos ir humoro musų kai kada 
per aukštu įsivaizdavimu apie 
savo “vožnumą”.

Wcil, šiandie Senas Petras 
yra bizny. Jisai užrašinėja 
“Naujienas”, priima garsini
mus joms, užrašinėja “Kelei
vį”, agentauja Jos. Budriko ra- 
dio ir įvairių kitokių reikme
nų krautuvei, pardavinėja 
knygas, etc.

Kalėdos jau nebetoli. Jei 
kam reikia pasipirkti Kalėdų 
dovanų, tai kodėl nepašaukti 
Seno Petro į natrius ir nepasi
teirauti apiė nėrimus pirkti 
dalykus. Jisai' pribus į pa
šaukusių namus ir priims už
sakymus. Jo pribuvimas nie
ko nekaštuos; reikia tik pate
lefonuoti “Naujienoms” ir at
liktas dalykas. Re p.

The Bridgeport. Knitting Shop 
Neria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pančiakas. Talsom senus svederius. Mm 
parduodam žemom kainom idant galėtumėt 

sutaupyti nuo 76% iki 100%.

F. SELEMONAVICIA
MM West 33rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 3486. 
Atdara dienomis ir vakarais.

STANKŪNAS'
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTg IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje, čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome 'kaip pas dirbtuves 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait- 
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie-* 
tyątės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandieni

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St 
ČHICAGO. ILL.

MADOS

3194

GUMINIAI 
BATAI. Farsa viename akte. 
Antra: Nuo ausies lig ausies, 
vieno veiksmo komedija. Lo
šime dalyvauja 1 vyras, 3 
moterys, o antroje komedijoje 
5 vyrai............................................  20c
Br. Vargšo — PIRMI ŽING
SNIAI. Drama 4-se veikmėse. 
Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Lošime da
lyvauja 8 vyrai ir 3 moterys 30c 

Br. Vargšo — SALIAMONO 
SAPNAS. Drama viename ak
te. Lošia penkios ypatos........ 25c
H. Ibseno —ŠIAURĖS KAR
ŽYGIAI. Keturių veiksmų tra- 

karaliaus 
Kirvio lai- 

Lošime dalyvauja 6 
2 moterys .   35c
— PIRŠLYBOS. Ko- 
dviejuose veikmuose. 
dalyvauja 5 vyrai ir

90. Chociszevskio

91.

92.

93.

gėdija. Veikimas atsibūva Nor
vegijos Šiaurėje, ________
Eriko Kruvinojo 
kuose. 
vyrai ir 

Gogolio 
mediją 
Lošime 
4 moterys..............
J. S. Turgenevo 
NĖR. 
gyvenimo jauno 
Lošime dalyvauja 10 vyrų ir 1 
moteris...................................i.........

96. Bakikovskio—PONO FELIK
SO ATSILANKYMAS. Ko
medija vienoje veikmėje. Lo
šime dalyvauja 3 vyrai ir 2 
moterys..........-................ . 20c
M. Servanteso — PERSKYRŲ 
TEISĖJAS. Lošime dalyvauja 
6 vyrai ir 4 motetys...........20c
J. Guraųskio— ŠALAPUT- 
RIS. Komedija vienoje veik
mėje. Lošime dalyvauja 2 vy
rai ir 2 moterys.......................... l.20c
A. N. Ostrovskio —VYRŲ
VERGIJA. Trijų paveikslų 
komedija. Lošime dalyvauja 4 
vyrai ir 2 moterys........................25c
B. Bracco—PIETRO pARU-
SO. Vieno veiksmo drama. 
Veiksmo vieta —. Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. Lošime 
dalyvauja 4 vyrai ir 2‘ mote
rys.......................................... ?....... 20c
M. Grigonio — LINKSMOS 
DIENOS. Dviejų veiksmų iš 
liaudies gyvenimo vaizdelis su 
dainomis ir šokiais. Lošime 
dalyvauja 5 vyrai ir 7 mote
rys....................... į....................... 20c

102. IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI 
arba atėjimas Jėzaus Kristaus 
ant žėmės.. Su dainomis. Chi- ‘ 
cago, III.. 1911. Pusi. 105: 50c 
DANGAUS KARALIENĖ. 
Padavimai apie šv. Paną Ma
riją. Chicago, III., 1915. Pus
lapių 158....................... . 75c
Br. Vargšo—KRYŽIUS. Ke
turių veiksmų drama iš karo 
laikų Lietuvoje. Lošime daly
vauja 10 vyrų ir 3 moterys, 
ar daugiau...................  ’ 75c

94.

95.

97.

98.

99.

100.

101.

25c

5 , A \

Seno Petro biznis

, PINIGŲ 
Sceniškas vaizdelis. Iš 

dvarininko.

10c

“Naujienų” skaitytojai, be 
abejonės, jau yra atkreipę dė
mesį į Seno Petro korespon
dencijas, pastabas, žinias, ku
rių jis dažnai paduoda dien
raščiui.

Tie jo rašiniai yra be pre
tenzijų, nepastebėsi juose kai 
kurių kitų pasiputimo, to “kas 
aš”. Greičiau per jo kores
pondencijas pastebėsi žmogų, 
kuris daug ką matė, šilto ir 
šalto, kuris įsigijo gyvenimo 
pamoką, kad galų gale mes 
esame tik žemės skruzdės, 
nors kai kurie įsivaizduojame 
apie save labai daug. Taigi
Seno Petro korespondencijose štai vajui baigti, naujus na-

Chicagos Draugijų 
Kliubij Valdybos 

1931 Metams

Business Service
PĮznjo Patarnavimas_______

PAŠ1TARKIT su Sampson’s Land- 
lord Service Bureau. Tikrasis vaistas 
nuo negeistinų rendauninkų. 1 metų 
narystes kortą dykai. Ekspertų patarimai 
visais dalykais dykai. 
SAMPSON’S LANDLORD SERVICE

North Side
šeštadienį Masonic Temple 

salėje buvo surengta Chicagos 
Lietuvių Draugijos Savitarpi
nes Pašalpos vakariene.

Draugijų pastaruoju laiku 
vare vajų naujiems nariams 
įrašyti. Jų ir įraše nemažai.

(AUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba: pir
mininkas Juoz. Rūta, 3141 So. Hals- 
sted St., pagelbininkas Ant. Stukas, 
841 W. 33 St„ nur. rast. Stan. 
Kunevičia, 3220 S. Union Avė., fin. 
rast. Feliks Kasparas, 3534 S. Lowe 
Avė., kontr. rast. P. Petraitis, 3228 
S. Union Avė., kasierius Juoz. Račiū
nas, 3133 S. Halsted St., apiekunai 
kasos — B. Yenkauskas ir E. Blumas. 
sudžia W. Dulevičia.
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą 

pentkadienį, 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.

1650 
Tel.

LANDLORD SERVICE 
BUREAU
W. Division St.

Brun$wick 6160

Automobiles
MOTOR TROKAI VISŲ IŠDIRBYSCIŲ 

Didelis puirinklinM ui kainas nuo $60 ir 
augs. Lengvus išmoksimai.

B. 4 W. MOTOR SALES 
827 W. 35 th 8t. Tel. Yard« 6080

Furniture & Fixtures
Rakand^i-Ttaisai

•I

“Kodėl Prarastas Vilnius"
paraše UNTULIS

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 

' parašytą knygelę,
TURINYS

Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, 
jie neapsikrikštytų. , 
Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretikus.
Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava.ir dangus.

7 silpnina valstybę

■

■Į

kad

II.

III.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIŲBO valdyba dėl 1931 m. Jonas 
Bijanskas, pirm., 934 W. Marųuette 
Road, Juoz. Antanaitis, pirm, pagel
bininkas, Adolph K aula kis, nut. rašt,, 
3842 S. Union Avė., Frank Norkus, 
fin. rast., 5959 S. Carpenter St., 
Beų. M. Butkus, iždininkas, 840 W. 
33rd St. Susirinkimai atsibuna kož; 
ną mėnesį pirmame penktadieny, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted Su 7:30 vai. vakare.

SIMANO' DAUKANTO DRAUGIJOS 
1931 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St„ vice-pirm. 
Juoz. Balčiūnas, 3200 So. Lowe 
Ave„ nut. rašt. Peter Killis, 3144 
Auburn Avė., fin. rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., kasierius A. 
Zalatorius, 827 W. 33rd St., kontr. 
rašt., Jonas Stanaitis, 6918 So. 
Maplewood Avė.
Susirinkimus laiko kiekvieną w mėne

sio pirmą sekmadienį, 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

PAAUKOSIU savo gražų seklyčios 
setą, valgomojo ir miegamojo kamba
rio setus, kaurus, lempas ir tt., biskį 
vartotus. 6410 S. Ashland Avė., 2-ras 
augštas.

For Rent
PASIRENDUOJA 4 ir 2 kambariu 

apartmentai, garu apšildomi, randasi 731 
W. 18ch St. Matykit janitorių.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

TUOJAU3 reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros Ir Acetylene veldinimo ir dirbti
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes išmokinsime jus 1 kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad lūs negaliu 
kalbėti angliškai. Tai yra geriausias pas
tovus amaatas Amerikoje. Mes parelbėsims 
jums įsigauti i gerų darbų, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING . 
514 N. La Šalie St.3194 — Nieko gražesnio negalima 

sau įsivaizdinti. Šią suknelę galima siū
dinti iš dviejų spalvų inaterijų. Su
kirptos mieros 14, 16. 18, taipgi 36, 
38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu, su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept, 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

87.

88. 103.

138. S89.

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)CHICAGO, ILL.
(Miestas ir valstija)

Tek Lafayettę 0455

PARDAVIMUI kelios augštos rūšies 
išdirbtos farmos. Pačioje kornų juos
tos širdyje: gera* juodžemis. , Arti Strea- 
tor. Bargenai. State Bank of Leono re, 
Ųeonore, Illinois.

... I
A'' M/,

PARDAVIMUI PIGIAI BUČER- 
NĖ.

3401 So. Auburn Avė.

Imant komplektą — tiek knygučių kiek reikia vaidinimui,- 
duodame 25% nuolaidos.

J Kartu su užsakymu reikia prisiųsti ir pinigus. 
Naujienų Knygyne galima' gauti ir visokių knygų. 

Reikalaukite katalogo.

NAUJIENOS
1739 South Halsted St Chicago, III.

IV< Kunigų fanatizmo politiką
Vargąs mitino ‘ Vargas/lenkino. p 
Velniai* Raganos ir Teologai. ' 
“Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”. 
Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą. 
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais, miršta.
Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.
i ‘ 1 • , . ' ■’ • ' • U ’ ' t j

’ f t •' , s. .

Išleidb Naujieną Bendrove
Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

VI.
VII. 

VIII.
IX.

DRAUGYSTE LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ No. 1 Valdyba 1931 
m„ prm. Jonas MotuZ, 2430 W. 
46 Pl,„ pag. Kaz. Kačinskis, 7204 
S. Rockwell St., nut. rašt. Jot Da- 
bulskį, 2046 W. 22 St., iždo rašt. 
A. Ambutas, 16000 S. Lincoln St., 
Hąrvey, Il|., kasierius A, česna, 4501 
S. Paulina Su kasos globėjai — S. 
Skrldulienė ir Jadv. Kačinskiene, du
rų sargas P. Tiškevičia, ligonių ko
mitetai — A, Čėsna ir O. Davė, f 
Laiko susirinkimus kas mėnlsį po

pirmos kas antrą nedėldienį, 1 vai. po 
pietų, Antano Cėsnos svetainėj, 4501

S. Paulina St, , '
.4^ ...... ............. ......... .... . I ,-Aii ■ ....... .III ■

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ draugy
stės Valdyba . 1931 m.: P, Kile- 
vičius, pirmininkas, 3144, Auburn 
Avė.; J. Byanskas, vlce-pirmininkas, 
934 W. Marųuette Rd.; S. Narius, 
sekretorius, 2859 W. 38th PI.; J. 
Yushkevičius, iždininkas, 3647 Ar

cher Avė.; F. Kasparas, finansų raš
tininkas, 3534 So. Lowe Avė.; Z. 
Grigonis, kontrolės rašt., 4427 So. 
Francisco Avė.; J, Vitas, kasos glo-

927 Wl 3Pliiciį Pi Si-
Ii?*

NAUJIENOS Pattern Dept.
y 1789 S. Halsted St., Chicago. 
a čia įdedu 15 centą ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No.--------

1 -f «

Mieros per' krutinę

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

Paul M. Snuth & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšiea 
Nėra skirtumo apielinkės it kur yra ai 
kas.-yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
ir pa reninam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.




