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Vilniaus pogromuose 
primušta 150 žmonių;
išplėšė 300 krautuvių

Pogromams, plėši
mams vadovauja 

lenkai mokytojai
Lenkijoj ir Vilniuj dedasi da

lykai, panašus kaip prieš 
Lenkijos padalinimą f

Kaunas, Lietuva, lapkr. 17. 
(UP) Pogromai prieš žydus Vil
niuje didėja, kaip šiandien pra
nešama. Virš 300 krautuvių 
išplėšta ir 105 žmonės sužeisti 
muštynėse, prasidėjusiose uni
versitete.

Berlynas, lapkr. 17. Tolimesni 
anti-semitiniai suirimai Vilniuj, 
su naujomis aukomis kasdien, 
pranešami šiandieną Berliner 
Tageblatt laikraščiui.

Apie 150 žydų sunkiau ar 
lengviau sužeisti ir 300 žydų 
krautuvių išplėšta kai į studen
tų demonstracijas prisidėjo ki
tokį gaivalai.

Moksleiviai ir mokytojai 
plėšikai

Varšuva, lapkr. 16.žydų 
krautuvės užpultosĮF?išplėštos 
Lovvice, 50 mylių nuo Varšuvos. 
Krautuves plėšė moksleivių bū
riai iš vietinės vidurinės mo
kyklos, kurie dalyvavo anti-se- 
mitiškoj demonstracijoj, vado
vaujant mokyklos mokytojams. 
Kai didelių žalų tapo pridaryta, 
policija minią išvaikė.

Dvasiški ja saugo tik savo 
langus

Krokuvoj arkivyskupas Sapie- 
ha išleido pastorališką laišką į 
katalikus, ragindamas užsilai
kyti ramiai ir nedalyvauti po
gromuose. Jis pasiaiškino išlei
dęs tokį atsišaukimą dėlto, kad 
laike anti-semitiškų pogromų 
pereitą šeštadienio naktį, kur 
tapo suimti du žydų studentai, 
tapo išmušti švento Bernardo 
bažnyčios langai.

Ispanija gins naują 
konstituciją

Įsakyta sunešti visus ginklus 
laike 5 dienų

Madridas, Ispanija, lapkr. 17. 
Katalikams ir kraštutiniams re
akcionieriams pradėjus jungtis 
ir varyti kampaniją mitinguose 
bei spaudoje dėl pakeitimo lig 
dar negalutinai priimtos konsti
tucijos, valdžia pasiryžo konsti- 4
tuciją ginti visomis priemonė
mis.

Kadangi Baskų ir Navaros 
provincijos monarkistai karlis- 
tai ir katalikai rengia suokal
bius ir grasina sukilimu, įsaky
ta per 5 dienas sunešti ginklus 
iš visos šalies.

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

Bendrai giedra; daug šalčiau; 
šiaurvakario stiprokas vėjas.

Vakar temperatūra 66-63.
Saulė teka 6:41, leidžiasi 

4:28; mėnuo leidž. 12:06 ryto.

Rado pavogtus $500,000 
vertės paveikslus

Maskva, lapkr. 17. Dar 1927 
metais du artistai pavogė iš 
Maskvos Meno Muziejaus 5 
brangius piešinius, išpjaudami 
juos iš rėmų. Tik dabar pavy
ko paveikslus rasti ir vagys 
areštuoti. Paveikslai buvo au
torių : Titiano, Rembrandto 
Corregio, Pisano ir Dolce.

Kiniečiai sumušė 
japonus; Sovietų 
protestas japonam

Tik likučiai japonų bepasitrau- 
kę nuo upės

Tokyo, lapkr. 17. Japlonijps 
imperatorius įsakė aviacijos 
korpuso mobilizaciją, būrys or
laivių su bombomis išsiųsta į 
frontą.

Tsitsihar, Mandžurija, lapkr. 
17. Japonų bandymas atkirsti 
kiniečių kairį armijos sparną 
skaudžiai nepavyko, ir po smar
kios kovos visos rųšies ginklais 
kiniečiai apsupo japonų armijos 
dalį, 60 jų užmušė, 500 paėmė 
nelaisvėn ir pagrobė 2 japonų 
armotas bei didelį kiekį amuni
cijos. Generolas 'Ma su 4,000 
raitelių veik visai sunaikino ja
ponų pajėgas ties Nonni upe.

Staigi kiniečių pergale nepa
prastai pakėlė kiniečių ūpą ir 
šimtai savanorių ateina pagal
bon. Gen. Ma pasiuntė japo
nams savo sąlygas.
Reikšmingas Litvinovo žygis

Paryžius, lapkr. 17. Suvieny
tų Valstijų ir Rusijos lėtumas 
Mandžurijos karo klausime į- 
varo Tautų Sąjungai didelio su
sirūpinimo. Suv. Valstijos ne
žada padėti Tautų Sąjungai 
spirti japonus trauktis iš Man
džurijos; gi Sovietų užsienių 
reikalų komisaras Litvinovaską 
tik pasiuntė Japonijai aštrų 
protestą dėl japonų kareivių ar- 
tinimosi į Rytų Kinijos gelžke- 
lio zoną, kas duoda suprasti, 
kad Rusija nežada ilgai pasilik
ti nuošaliai.

Gandhi kovos ligi am
žinybės

Nori išgauti Indijos armijos 
kontrolę

Londonas,' lapkr. 17. Mahat
ma Gandhi pasakė apskrito sta
lo konferencijai, “Mes, eisime 
per ugnį ir audrą ir nuostolius, 
ir jei taip Dievas norės, —per 
kulkų lietų, įgyti savo nepri
klausomybę. Indija turi gau
ti kontrolę armijai. “Aš lauk
siu visą amžinybę, jei negalėsiu 
gauti savo krašto apsaugos kon
trolės”, f •

Pašto ofise rado degti
nės viryklę

Jarboesville, Md. Vietinis 
pašto skyriaus viršininkas su
imtas, sausiesiems agentams ra
dus pašto name dvi degtinės 
viryklas, 235 galionus degtinės, 
192 bonkas alaus ir 1,500 galio
nus brogos.

Fašistų ministeris 
Amerikoj ir komu
nistų jam pagalba

Mušeikų būrys norėjo išardyti 
antifašistų mitingą

■ ■■ .............................

Washington, lapkr. 17. Dino 
Graudi, Italijos fašistų užs. rei
kalų ministeris slaptai atga
bentas į Washingtoną, čia pir
miausiai nuvežė vainiką ant 
nežinomo kareivio kapo, po to 
policijos ir detektyvų skvadų 
lydimas pasivažinėjo po prie
miesčius. Sekretoriaus Samso
no namuose parudšti kambariai 
fašistų ministeriui ir j d žmonai 
tiek patiko, kad ir vizitą pas 
Hoverį atidėjo ligi ryt dienos, 
pasilikdami šiandien svečiuotis 
privačiai.
Kaip komunistai ardė anti-fa- 

šistų mitingą
New Ybrk, lapkr. 16. Apie 

600 anti-fašistų susirinko j Ir- 
ving Plaza Hali išreikti pro
testo dėl Dino Grandį atvykimo 
į Ameriką ir jo priėmimo. 

‘ ■ I ' t ’
Laikę kalbų pasikėlė tūlas 

ilgais plaukais, akinuotas jau
nas vyras ir pradėjo kalbėti iš 
vietos. Prezidiumui pareikala
vus užsirašyti eilės, visas bū
rys iš 70 organizuotų komunis- 
itų sustojo ir ėmė šaukti “žo
džio laisvės!” Ilgaplaukis pasi
rodė tas pats, kurs savaitė at
gal jau vieną antifašistų mitin
gą suardė.
Komunistų armija ' pasitraukė 

tvarkoj’1
Lermui kilus, didelis negras 

komunistas pradėjo saviškius 
komanduoti mušiui. Iš sykio 
dvylikoj vietų susiubavo kumš- 
tys. Prezidiumas pasislėpė už 
piano. Tuo tarpu kąžkas iš 
salės vidurio sviedė kėdę į tū
lą anti-fašistą. Tai buvo ženklas 
generalei ofenzyvai. Kėdės ir į- 
įrankiai pradėjo lakstyti.

Po 5 minučių įtemptų muš
tynių, anti-fašistai ir komunis
tai pradėjo grupuotis- į priešin
gus pasienius, ir komunistai pa
matę ,kad jų armija yra nepa
lyginamai mažesnė, ir kad visi 
70 norėjo kalbėti, negalėdami 
tarpe savęs besusitarti, visi pa
gal komandos apleido salę.

Kai policija atvažiavo,, jau 
tvarka buvo atstatyta ir anti
fašistai ramiai tęsė posėdį.

Snowdenas pakeltas j 
lordus
tį --- r n. -ii linini

Londonas, lapkr. 17. Karalius 
Jurgis pakėlė Philipą Snowdeną, 
neturtingą darbininko sūnų, į 
viskontus ir paskyrė į lordų rū
mus. Snowden per 25 metus 
buvo atstovų rūmų nariu ir du 
kartu buvo valstybės iždo kanc
leriu.

50 valstybių sustabdė 
ginklavimosi '■

. ................. ... ^.1 ,.l „. ■

Geneva, lapkr. 17. Aristide 
Briand praneša, kad Tautų Są
jungoje jau 50 valstybių pasi
žadėjo sustabdyti ginklavimosi 
per ateinančius metus, nuo šio 
lapkr. 1 dienos, i

■ [Acme-P. a A. Photo]

Peggy Salaman, 19 metų aviatorė, kuri nulėkė iš Anglijos į 
Afriką (Cape Town).

Fašistai ir komunis
tai Vokietijoj laimi

r 1 J ■ -I +

Hessen valstijoj abieji laimėjo 
smurtu

Berlynas,- ktpkr. 17. Adolfo 
Hitlerio fašistai laimėjo 27 vie
tas į Hessen valstijos seimelį, 
kur ligi šiol jie neturėjo nė vie
no. Bolševikai irgi gavo 6 vie
tas daugiau. Tokiu badu fa
šistai su komunistais Hessen tu
ri daugumą. . Socialdemokratai 
neteko 15 nuošimčių savo pa
sekėjų; taip pat nukentėjo ki
tos republikoniškos partijos.

Fašistai vartojo kampanijai 
Italijos fašistų taktiką, organi
zuodami masines demonstracijas 
ir užsiundydami mušti savo 
priešininkus, po to šaukdami, 
kad juos puolė ir jie tik turėję 
gintis.

i

Vilkai Kanadoj gaudo 
farmerius

Parry Sound, Ont., lapkr. 17. 
Gus Adams vos spėjo pabėgti 
su arkliu nuo būrio alkanų vil
kų, kurie jį vijosi kelias mylias. 
Nuo vilkų laikinai jis pabėgo, 
išmetęs jiems mėsos gabalą, ku
rį turėjo vežime. 7

Fred Hare grįžęs namo, rado 
šeimyną užsidariusią, aplink na
mus vilkiį nubėgiota, ir kelias 
avis išneštas.

Už gerą širdį nemalo
numo ir skausmo

Lester Sweeney, chicagietis, 
išsikėlė anksti medžioti ir balpj 
prie 132 st. ir Burlęy avė., pa
matęs pulką ančių kai šovė, tai 
pešios iš sykio nukrito. Pama
tęs atbėgant nepažįstamą žmo
gų Stoeeney sušuko: “Imk šau
tuvą ir bėk šią.* skubiau, ančių 
abiem užteks!” Bet nepažįsta
masis ^pribėgęs pirmų pirmiau* 
šia smogė jam į nosį ir tada 
pasakė “Tamsta nušovei mano 
namines, antis!” Abudu pateko 
į teismą, to Sweeiley gaus už
mokėti už "antis,

San Francisco, lapkr. 17. Už
ėjusios sniego audros užklupo 
Kalifornijos kalnuose tuzinąs 
turistų. Kaikurię pasislėpė bu
delėse, kiti nežinia kur yra. ./

Sovietai atsisako 5 ’ 
dienų savaitės

Sekamas iš eilės žingsnis atgi)i!

Maskva, lapkr. 17. .Didelis ply
šys įvyko Soyie^ų* metai - atgal 
triukšmingai įvestoj 5 dienų 
darbo savaitėj. Išskiriant du 
svarbiausius valdžios laikraš
čius, Izvestija ir Pr^vda, visa 
sovietų spauda grįžta prie pa
prastų šventadienių.

Juozapo Stalino kalba perei
tą vasarą, pranašaujanti modi
fikaciją 5 dienų savaitėj, buvo 
užsieniuose išaiškinta kaip se
kamas žinksnis atgal?

Vyrų moterų lygios tei
sės Rusijoj

Vaikas yra legalės moterystės 
pradžia

............... ..
Maskva, lapkr. 17. Dabar Ru

sijoj moteris su\ vyru turi ly
gias taisės ir pareigas kaip 
darbę, taip šeimynoje. Už du 
rubliu gavę formalį vedybų at
likimą, vyras ir moteris lygiai 
privalo vienas kitam padėti, jei 
kurs suserga ar darbo netenka. 
Vardą kiekvienas gali pasilaiky
ti savo arba visai naują pasi
imti. Gyvenanti kartu 'be ve
dybų registracijos yra lygiai 
traktuojami kaip ir vedę.. Jei 
gimsta vaikas, nuo to momento 
jie skaitosi formaliai vedę. Vai
kai turi lygias teisesf nepri ’ 
klausomai nuo tėvų vedybų.

, .....................................................

Radio “cocktail” nieko negelbsti 
‘ t .

New York, lapkr. 17. Nese
nai Dr. Gable iš Detroit techno
logijos instituto buvo paskel
bęs, kad tikras “radio cocktail”, 
tai yra gėrimas prinokintas ra
dio aktyviu gazu, pagerina ar 
pailgina žmogaus amžių.

Čolumbia uųiversitetb tirinė- 
jimai randa, kad tai nėra tiesa, 
nes radio gali'būti tik kenks
mingas j jei. jo, tam tikras kiekis 
įeina į žmogaus organizmą. Ra
dio kasyklose patirta, kad žm<> 
nės arba greit miršta arba jiems 
tięk susilpnėja kaulai, kad koja 
palūžta beeinant. ‘ / 

. . » . .... —.... — ,
< Meksika, lapkr. 17. Vakar 
Meksika tapo smarkokai, su
krėsta žemės drebėjimo. Oaxaca 
apylinkėj sugriuvo daug namų.

No. 272

Lietuvos Naujienos
Valstiečiai parei
kalavo sudrausti 
' sindikatų sauvalę

Organizuotas kainų kėlimas ir 
pelnagaudystė

Valst. Liaudim konferencija, 
be kitų priėmė tokią rezoliuciją;

S-mas, turėdamas galvoj vis 
kylančias masinio vartojimo im
portuojamų daiktų kainas arba 
vietos sindikalizuotos pramonės, 
kurios gamybos kainų kėlimui 
nėra kito pagrindo, kaip tik pa
sipelnymo tikslas, nutarė, kad 
tos rųšies sindikatams yra rei
kalinga išleisti griežtas kontro
lės įstatymas, kuris neleistų 
kainas kelti.

Anglija pakels mui 
tus ant 100 nuo- 

v* v* . simcių
Anti-dumping įstatymas priim

tas 396 prieš 51 balsą

Londonas, lapkr. 17. Atstovų 
rūmuose 396 balsais prieš 51 
priimtas pirmu skaitymu įsta
tymas, kuriuo duodama teisė 
prekybos rūmams nustatyti bi
te muitus ant įvežamų prekių, 
net ligi 100 nuošimčių. Nors 
įstatymas bus vadinamas “antiA 
dumping”, bet .juo galima bus 
apdėti muitais visokias manu
faktūros prekes.

Dreiser ir 9 apkaltinti 
dėl kriminalio sindi- 

kalizmo
Kentucky jiems grasina po 21 

metus kalėjimo ir $10,000

Middlesboro, Ky., lapkr. 17. 
Theodore Dreiser, autorius kny. 
gos “Amerikos Tragedija”, John 
Dos Pasos, rašytojas, George 
Maurer, Tarptautinės Darbo 
Apsaugos atstovas ir dar 6 kiti 
žmonės, atvykę ištirti Kentucky 
angliakasių darbininkų padėties, 
čia tapo apkaltinti dęl sulaužy
mo kriminalio sindikalizmo jsta 
tymo ir jiems gresia arba ligi 
21 metų kalėjimo arba po $10,-, 
000 bausmės arba kalėjimas ir 
bausmė sykiu.

Dreiserio devynių komisija 
atvykusi lapkričio 5 d. bandė 
ištirti teroro viešpatavimą ir 
užsistoti už streikuojančius mai- 
nerius.

* Dreiseris atsišaukė į New 
Yorko gubernatorių Rooseveltą, 
prašydamas užsistoti, kad Ken
tucky valstijos valdininkai ne
išsigabentų jo ir jo draugų teis
mui į Kentucky valstiją.

Sacramento, Cal., lapkr. 17. 
Orlaiviai siunčiami. į painus 
mesti rogeles ir ski kalnuose 
audros užpustytiems keleiviams, ir aukščiausi valdininkai.

Kalėdoms Lietuvon
. PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

< IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNCIANT 
DOVANĖLĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA,- GREITAI IR SAUGIAI.
NAUJimOS

’ 1739 So. Halsted Street -
Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 ryto iki 8:00 vai. vakaro, 
r šventadieniai! nuo 9 ryto iki1 1 vai. po piet.

Te!. Roosevelt 8500.
I ■ . • i -

Žemaitijos geležin
kelis baigiamas

Kitą metą važiuos tiesiai į 
Klaipėdą

Klaipėda, Lietuva, lapkr. 1. 
Gelžkelis tarp Kretingos ir Tel
šių statomas dirbant kasdien 
ligi 700-800 darbininkų. Jau nuo 
Kretingos ligi Kartenos kelias 
yra gatavas ir prekiniai trau 
kiniai jau vaikšto, veždami sta
tybai reikalingą medžiagą.

Gelžbetoniniai tiltai veik visi 
pastatyti ligi pat Telšių. Dide
lis tiltas per Salantas upę, 100 
metrų ilgumo baigiamas staty
ti.

Gelžkelis bus gatavas ateinantį 
rudenį ir galima bus važiuoti j 
Klaipėdą stačia linija, pradedant 
nuo Šiaulių. *

Statybos Inspekcijai su 
prašymais reikia siųsti 
ir namų fotografijos
Dabartiniu laiku daug trobe

sių miestuose ir miesteliuose 
priverstinai griaunama. Kai ku 
rie piliečiai duoda prašymus, 
kad jų namus negriautų arba, 
k?d jų namų grovimas butų ati
dėtas. Taigi, su tokiais prašy
mais reikia siųsti ir tų namų 
fotografijos, apie kuriuos eina 
kalba. Be to, reikia pridėti fo
tografijas, ir tų namų, kuriems 
remontuoti norima gauti leidi-
mas.

Kiek miršta vaikų nesu
laukę 1 metų amžiaus

Bendrai, Lietuvoje vaikų mir
tingumo procentas labai dide
lis. šiemet oficialiniais davi
niais per pirmuosius 6 mėn. mi
rė vaikų nesulaukę 1 metų am
žiaus: berniukų 2,537, mergai
čių 1,923, viso 4,460 vaikų.

Pernai tuo pat laiku mirė 
4,022 vaikai. ‘

Už ausies sužalojimą— 
į kalėjimą

Spalių 13 d. Meškučių mies
tely pil. Pranas Gelžinis, susi
pykęs su pil. Antanu šulčiumi, 
taip kirto delnu jam j ausį, jog 
Šalčiui truko kairės ausies bub- 
nelis. šulčui pasiskundus, Gel
žinis suimtas ir padėtas į ka
lėjimą.

Didelė medžioklė
šiomis dienomis žemės ūkio 

ministeris rengia didelę lapių, 
kiškių ir ožių (stirnų) medžiok
lę. Medžioklė bus Panevėžio 
apylinkėj netoli Gustonių sto
ties. Medžioklėj dalyvausią dip
lomatinio korpuso nariai, aukšti
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SveiKatos Dalykai
Prof. N. N. Petrov

KAS REIKIA ŽINO
TI APIE VĖŽĮ

(Pabaiga)
Į lupos vėžį yra panašus ir 

liežuvio vėžyi čia viskas pa
sideda irgi nuo mažos žaizdeles 
arba išsyk nuo sukietėjimo, 
beveik višada ririt liežuvio kraš
to, neretai ties išgedusiu dan
tim. Žaizdelės kraštai tuoj ima 
kietėti ir atsikiša, o ji priti 
auga platyn ir gilyn, išėda lie
žuvį, veidą, pažandę, pereiti* 
tyniu į kaklą, kliudo kalbėti, 
kramtyti bei ryti, suliesima 
žmogų ir numarina. Tik pačibj 
pradžioj galima liežuvio vėžys 
išgydyti. Jeigu ties ta liežuvio 
Vieta yra aštri išgedusio dan
ties šukė — reik tuoj ją iš
traukti; jei ligonis tuko — 
reik tuoj mesti nikius; buthą 
laikyti švariai, gerai išskalau
jant po kiekvieno vrilgynio: pa
prasta ne vėžio žaizdelė greit 
nuo tokių priemonių išgis; o 
jeigu ji vis dėlto nepraeina ar
ba nėt didėja, trii tik energin
gas gydymas operacija arba 
radijum gali ligonį išgelbėti, ą

Paliekant šaly retesniąsias 
vėžio formas, reikia paminėti 
dar tfdbk vėžį. Tai daugybė vi
sokių rūšių profesinio vėžio — 
rėntgeno-te'chnikų ir gydytojų, 
dirbančių su Rentgeno spindu
liais,- darbininkų, turinčių rei
kalą su suodžiais, degutu, pa
rafinu* mineraliniais tepalais, 
ir t. t. Jų ankstybosios susir
gimo žymės paprastai tveria 
ilgai. Iš pradžių oda šiurkštėja 
ir skirstą (aižėja), paskui da
rosi Gnt jos spuogai arba opos. 
Visa tai daf nė vėžys, bet jau, 
kaip dabar priimta vadinti, 
“priešvėžinis stotis’’. Jis galį 
tverti ilgus mėnesius ir net 
metus. Tuo laiku reikia visai 
pašalinti tas erzinimas, kuris 
šią ligą sukelia. Onos vėžio 
pradžią galima pažinti iš to, 
kad senų suskirdimų kraštai 
ima kietėti ir išsipučia, seno
sios plokščios žaizdelės ima 
augti gilyn ir platyn — čia jau 
dalykas rimtėja, todėl reikia 
negaišuojant ryžtis duoti iš
plauti ligotą vietą arba nėt nu
pjauti pirštą, ranką ir t. t., no
rint gyvybę išgelbėti.

Be profesinio esti ir rteprOfe- 
sinis odos vėžys, išaugąs iš 
įgimtų karpų, spitogų, apgamų, 
senų randų nuo žaizdų, nudegi
mų ir t. t.
Kas reikia atsiminti apie vėžį

Klausimas: Kas yra vėžys?
Atsakymas: Vėžys.— tai su

kietėjimas, tynys arba žaizda, 
prasidedanti vienoj kurioj kū
no daly ir rodanti palinkimą 
ardyti gretimas dalis ir plės
tis į visą kūną. Taigi,- vėžys 
savo pradžioj yra visai aprėž
ta, vietinė liga, ir tik daug vė
liau ji tampa visuotina liga.

Klausimas: Kaip dažnai pasi
taiko vėžys?

Atsakymas: Vėžys yra Vie
na dažniausių sehyVo amžiaUš 
ligų. Ji padažnėja jau mio tris
dešimties metų amžiaus ir, pra
dedant nuo šio amžiaus, iš 
kiekvienos dešimties mirštan
čių žmonių vienas miršta nuo 
vėžio.

Klausimas: Nuo ko atsiranda 
vėžys ?

Atsakymas: Jo priežastys 
d<Tr nevisai žinomos rtiokslūi. 
Jos esti vidujines it išorinės. 
Iš vidujinių svarbiausia — tai 
kunb pašetiimas; matyt; šVar- 
bu ir šeimyninis, paliiittimris j 
šią ligą. Iš išorinių priežasčių 
visai tikras yra veikimas dau
gelio erzinančių medžiagų i šUb- 
džių, deguto, eršertikO; ariflind, 
mineralinių tepalų, Rentgeno 
spindulių, šių medžiagų veiki
mas sukelia vėžį daugiausia 
odoj, kartais pūslėje. Menkiau 
yra žinomos pfie&ralye

burnosi stemplės* skilvio ir žar
nų ; galima: manyti, kad tai yra 
tabako durnai, kfeoftoliš, sifilis, 
įšiškverbimaš šffiiilkyt^iių žar
nų kirmėlių vikšrelių. Tiėšiogi- 
nio užsikrėtimo vėžiu nuo ser
gančio žmogaus nepastebėta.

Klausimas: Kokiose kūno vie
tovė atslraridd VėŽyš?

Atsakymas: Dažniausiai — 
gimtuvėj, moterų krūtyse, skil
vyje stemplėje ii4 Žarftose 
abiems lytitna* ant apatinės lu
pos vyrams, veido odoj seniams 
ir Ant rankų ir kubo 
dirbantiems §u Rentgeno spih- 
duliais, su degutu, šuodŽiais, 
minentliftirtiš tepalais.

Klausimas: Pagal kokias žy
mes galima pažinti v^žio pra
džią?

Atsakymas: Pažinti vėžio 
pradžią gali tik patyręs gydy
tojas* bet įtarti jį gali kiek
vienas išmintingas žmogus, at
simindamas štai ką: kiekvienas 
kraujoplūdis iš lyties orgatių 
moterimsj jatf fteturinčiomą trtė- 
rtesihių* kiekviena# kradjoplu- 
dis po lyties akto, kiekvienas 
dvokiąs šlapiaViitraš turi pri
minti gimtuvės vėžį. Kiekvie
nas sukietėjimas moters krū
tyje arbd bet kurioj kitoj kū
no vietoj, kiekviena išauga, il
gai neužgyjanti opa su kietė
jančiais kraštais* ar tai butų 
ant lupos, liežuvio, odos ir t. t. 
verčia įtarti Vėžio pradžią. 
Kmujopiudiš šlapinantis, savo 
reikalą atliekant, vėmimas su 
kraujais verčia meilyti apiė 
plišlės, sėdimosios žarnos arba 
skilvio Vėžį. Škattšmai sergant 
vėžiu dftžnai pasitaiko, bėt li
gos pradžioj nei skausmų, riei 
Visilotino šblysiitib labai dažriai 
nėbuVa. Jokiu OtVOjū bereikia 
kratytis minties apfė vėžį to
dėl, kad nėra skaūsiftų ir kad 
ligonis apskritai gerai atrodo.

Klausimas: Ar galima už
kirsti kelią Vėžiui atsirasti?

Atsakymas: Kai kuriais at
vejais galima. Profesiniam vė
žiui — ventiliacija, specialiais 
pirštinės, drabužiai, kaukės dar 
reikalinga tobulinti, didesnis 
susirūpinimas apie dažną ran
kų ir kūno odos mazgojimą vi
sose žalingose profesijose. Vė
žiui užkirsti reikia iš viso taip 
gyventi, kad nebūtų priežasties 
pergreit pasenti, nes tai yra 
svarbiausia vėžio priežastis. 
Paprastai ir vidutiniškai val
gyti* nerūkyti, negerti ir kitais 
budais nesiaikvoti, nevalgyti 
nevalytų bei neluptų daržovių, 
nes prie jų gali būti prikibu
sių mėšlo dalelyčių* o su jomis 
ir kirmėlių kiaušinėlių, — tai 
tatai, kas gali užkirsti kelią 
vėžiui atsirasti vidaus orga
nuose.

Klausimas: Ar gulima Už
kirsti vėžiui plėštis po kthią, 
kai jis jau yra atsiradus kbkloj 
ttors Vietoj?

Atsakymas: Galimą labui 
daugeliu atvejų; Rcikid tik Bri
ku atkreipti dėmesį į aukščiau 
išdėstytas pirmines Žymes ir 
iškart; ifėgriiŠiiojant su' višo- 
kiais tėpSTais, vaistais ir nami
nėmis prtefodttėttife, kreiptis 
peš patyrusį gydytojų. Išgir
dus iš jo, kad rčikaiiifgk Ope
racija ar gydymas spinduliais, 
reikia tuoj sutikti. t

klausimas: Ar vėžys išgydo
mas ?

AtšAkymaŠ: Be mažiausio 
abejdjimd, išgydomas, uet tik 
jeigu jis bus gydomas tuč tuo
jau, jį pašfebėjtts, spfAdiilferis 
ar dpėrhdija,r turint kokiu at- 
VrijU ir kaip galima gydytų Iki 
šiam Mikui operaelja yra žino
ma kaipo geriausia priemonė 
prieš didelę daugumą vėžio for
mų;

fcikusimas: Kaip gali geHUU- 
sja Sektis vėžf gydyti?

Atsakymas: Ankstybu gydy
mu.' Ankstyba Operacija 
ankstybas gydymas spmdu|irtfš; 
kol dar liga nespėjusi išsipilti’

prijoti* rabsaa acii-iMi taiiMriiitimiil n tiiiitri1,0(1^ u'ibWirttfn,^

KORESPONDENCIJOS
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Hartford, CdM
ATSIŠAUKIMAS Į AMERIKOS 

LIETUVIUS

Laika* susirūpinti Vilniaus va- 
dttVtmtt Vflniiii W-

Są^mgdš skyrius.

Štai jau sukako vienuolika 
Mėti# kaip lenkai klastingu bu- 
dti-pagfObė Lietuvos sostinę Vil
nių. Pavergtuosius mūsų bro
lius kankina ir įvairiais budais 
stengiasi juos ištautinti, sirg
dami jų ir mažiausią tautišką 
Veikimą. Mes, matydami ir 
jausdami padarytas ir dabar 
dar daromas LietuVai skriaus 
dūjr, privalom tuo sušiflipinti, 
j^egalima tų palikti vien tik 
Lietuvos valdžiai arba jos vi- 
SUdifiėfieb b‘rt ir mes; Ameriko
je gyVėnUntieji lietuviai, kaip 
gafėttąmi, tųriin prisidėti priė. 
atgavimo musų sostines Vil
niaus; Nes jeigu mums yra mei- 
If ir brangi ttitišų tėtyhė Lietu
va, tai turt rūpėti ir jos gero- 
‘vė. O Lietuvos gerovė tik ta
da bus aiški if Užtlkrliitik, kadM 
bus sugrąžinta jos širdis — 
Vilnius.

Kaip ir kokiu budu mes ga
lim veikti,'mlitūs nurodė, neše
rtai atsilankęs gėrb. prbf. M. 
Biržiška, kur iš vien tiktai Vil
niaus fėikaiū ir buVo į Ameri
ką atvykęš; Be kitų veikimų, 
jis HtiroUė vienų ir tiksliausią 
veikimo būdą, — tai organizuo
tą visų lietuvių jėgą. Ir ka
dangi Lietuvoj jau kelinti me
tai veikia Vilniui Vaduoti Są- 
jtfūga, tai ir mums, gyvenan
tiems Amerikoj, reikalinga 
tverti tokią pat organizaciją, 
prisitaikant, kiek galima, savo 
aplinkybių. Tad lietuvi, jei tu 
atjauti Vilniaus vergavimą ir 
Lietuvos skurdą, (tai tavo pa
reiga prisidėti prie šio darbo. 
Būtent: steigti Vilniui Vaduo
ti Sąjurigos skyrius, kur tik 
randasi kiek didesnis
lietuvių. Sutvertuosius skyrius 
jungti į vieną sąjungą, kuri pa
laikys stiprius ryšius su Lie
tuvos Vilniui Vaduoti Sąjunga.

NorS, kiek girdėti, jau kai 
kur susitvėrė draugijėlė, komi
tetai, bet gi to dar neužtenka, 
čia reikalinga Visos tautos ben
dra jėga. Tad gi stengkimės 
susijungti į vieną bendrą vei
kimą, nes tik per vienybę at
gausint musų sostinę Vilnių!

V. V. S-gos skyr. valdyba:
V. M. Čekanauskas, pirm.,
S. L. šrupšas, vice-pirm;, 
J. Penkauskaitė, užr. sekr., 
E. PbVilaitytė, fili, sekr;, 
A. A. Strazdas, iždin.

siurprizas, nes juos dar pasB 
tįko ir iriūžilęaritai su maršu. 
IŠ pradžilį jiri tiek susimaišė, 
jog nesuprato, kas čia daros:. 
Tik vėliau jie dastprotėjo, kad 
jie yra viėtdš jVykio kūltiriih- 
kai. Jie pradėjo sveikintis ir 
reikšti padėkų draugams; kū- 
rių buvo šuslfinfcę daugiau nei 
šimtas. '

Ponai Deltuvai Rbdkfotdfc jau 
yra išgyvenę apie 20 metŲ; Pėr 
tą laiką jie įšigijo daūg nuo
širdžių draugų, kūrte ir suma
nė jiems siurprizą pridaryti.

Prie gražiai papupštą stalų 
ir skanios vakarienės btiVb pa
sakytos trumpps prakalbėlės su 
linkėjimais jubilijantams. Ant 
galo, ir parengimo kriltliiinkai 
pratarė po keletą žbdžių. Tei
sinosi, kad daug negali pasa
kyti, nes buvę netikėtai už
klupti. Jie reiškė didžiattšį pri- 
šitenkmimą, kad tūri tiek daūg 
nuūširdžių draugų ir visiems 
tšičiavo u£ vaišės ir dovrinas (vir
tuvės ^setą” ir sidribrtnį “tėa 
Sėth). - y. « r‘, ' y* į

Prie sūfepgimd4 dauginusiai 
pasidarbavo ponios Ivariauskie- 
iiė, Rimkienė* ir Bilipaitienė ir 
dar kelioš merginos. Po vaka- 
rtoriėš visi smagiai linksmino
si. Buvo progos ir pasišokti, 
kadangi grojo ierri mūzika. 
Svečiai ptridėjb skifstytis tik 
apie pūšiaiinriktį;

— Laptieniokas.

skaičius

Rockford, Iii.
. . .. . . \ 

I*-nų fjėltuvų sidabrinis i 
jubilejus

Lapkričio 1b d. btiVo pp. Po 
Vilo ik AgOtriš BtellūVų vedybi
nio gyvenimo sidabrinis jiibi- 
lojus. Vadinasi, 25 metų sukak- 
tuVėš. Patfriiiėjimtli tų sukaktu
vių draUgdl surengė pokylį. Tai 
buvo didelis ponams ILeltuvams 
siurprizas, neš apie pateflgiriią 
jie nieko nežinojo.

Parengimas (vyko' vietos pa- 
rapijUs šVėtairiėj., Kuomet Vis
kas jau buvo prirengta, ir su
sirinku • svečiai, tai Ivanauskai 
nuvažiavo atsivežti ponus Dfel- 
tuvus. žinoma, jie nieko nesakė 
apie parengimą, o tik pasiūlo 
pasivažinėti automobiliu. Pri
važiavę prie svetainės, jie du* 
stojo. Ivanauskas pareiškė jog 
jis turįs kblc| tai reikalą ir 
įėjo į svetaipį. Kiek pabuVęs 
v.iduje, jįs išėjo ir pranešė Del
tų vams, kad'YkąŽkųkis žmogus 
norįs su jify. pasikalbėti,

kdbmet Eieftuvai jėjo^ į sve
tainę, tai visi svečiai pradėjo 
šaukti: “surpraiz! surpraiž I” 
Deltuyams ■ tai iš. tiesį, bii^vo

vite)- riti■

rtes. EaŠištat arba taip vadina
mi / nacionalsocialistai, būdami 
pusėtįrtai stiprus, bet vis tik 
negalėdami Valstybės vairų pa
grobti į savo rankas pradėjo
Tš‘pjlkči¥ užpyldinėt ir/Žudyt 
jieinš priešingo nusistatymo 
žtnbrtCŠ. Labiausia jie puola ir 
žudo respublikos sargus (Reich- 
sbanner) -ir socialdemokratus. 
Mat, šie yra jiems didžiausi ir 
stipriausi priešai. Kartais susi
kimba ir su komunistais, bet 
tai tik dėl svieto akių, — kad 
būna koki rinkimai ar balsavi
mai, tai eina abieji išvien pe- 
tis į petį, bi tik apgalėjus so
cialdemokratus ir pakenkus da
bartinei valdžiai.

Bene pirmą, rodos, užpuoli
mą jie padarė Berlyne šių pra
eitų metų išvakarėse, įsiveržę 
j butą revolverio šūviais nuko
vė Viėiuį aktyVų respublikos gy
nėjų sargą ir kitą taip pat he- 
menkiau aktyvų socialdemokra
tą. Pradžioj šio spalių mėn. 
Brauenšveige (Brauenschweig) 
per savo fašistinį suvažiavimą 
įsiutę gerai apmokami Hitlerio 
fašistukai apdaužė daug darbi
ninkų, sunkiai juos sužaloda
mi, o du mirtinai lazdomis Už
mušė. . Taip pat spalių 18 d. 
Friedlando miestelyj (Rytprū
siuose) peiliu nudūrė jauną vai
kiną Altfridą Liką. Likas bu
vo ten kartu su kitais respub
likos sargais nuvykęs iš Kara
liaučiaus į organizacijos apvaik- 
ščiojimą ir tapo prietamsėj iš 
pasalų užpūltaš ir nužudytas. 
Praeitą sekmadienį, t. y. spalių 
25 d., Karaliaučiuje įvyko ve- 
lioūies laidotuvės;

Iš pint ankstyvo ryto pradė
jo pulkais' žhibnės rinktis į ir 
prie Profesinių Sąjungų namo, 
kur velioniės kurias buvo pa
šarvotas. Apie 11 vai. išsiri- 
.kiavus. su vėliavomis, vainikais 
ir fAkėlaiš ^Vairioms organiza-

pėms, 12 vai. dūdų orkestrui 
užgrojus laidotuvių maršą pa
sijudino iš vietos keleto^ tūk
stančių žmonių minia ir trau
ke didžiulėmis miesto gatvė
mis, palydėdama velionį kapuos- 
na ir įtuo reikšdama griežtą 
protestą ir kovą žmonių žudy- 
tojams-fašislams. Palydėtoj ų 
tarpe matėsi ir aukštų valdi
ninkų, kaip tai Bytprusių po
licijos prezidentas ir kiti (polic. 
prezidentas yra socialdemokra
tas).

Vokietijos socialdemokratija

gyvena sunkius laikus ir kad 
ne jos sugebėjimas ir nusima- 
nyrtidS, kaip dabartinėj kovos 
arenoj laikytis, būt jau senai 
valdžios viršūnėse betupį fašis
tai. Jei kada jie pakeis savo 
nusistatymą, tai bus pačiai Vo
kietijai ir jos kaimyninei val
stybei Lietuvai ne į sveikatą.

— Kapsas.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios NMujiėfios
yra finu

Naujas Oscar Amerin^er
Buvusio ILLINOIS MINEtt, Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian
Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 

Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.
Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.
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žinios iš Vokietijos
t .......1/. .

Paskutiniuoju laiku Vokieti
joj pradeda vis dažniau ir daž
niau pasireikšti fašistinis tero
ras prieš respublikoniško bei 
demokratinio nusistatymo žmo- cijoms if $. d. partijos gru-

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai buitį pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meile saVo Tėvynei jie jau Vftc jrerdę rftVSją atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja rtfšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoj# ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo^ išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

‘‘Lietuvos Ūkininkas”
viehlntėlls demokratiškos minties; tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo* tūrinio rimtumu, margumu ir Įdomumu “Laetuvos Ūkinin
kas” Šiandien pralenkia virtis kitus laikraščius. /

/‘Lietuvos Ūkininko’’ kaina visiems metams tik 5 litai; TAIGI 
tik 6d AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų Suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi- 
relngimo.

Kadangi 50 cėhtų f Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažjstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysit# dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
iipsciti laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tHikamai ištisus metu# tatnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO* ądrešaė?
Lithūania. Kaunas Gedimine gat. 88 Nr.

P. S. Kas norėtų ‘‘Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumefato# 2 do!.. pusei metų 1 dot

»■ , .....< i,fcK—J.

BUKITE BUCIUOTINA

flė tik yra giežaus Apsiėjitiro ženk
las verigti daryti kitiėitis tiėšftiagn- 
rtio savo rūkymu.- Tat taipgi yra It 
išmintingas dalykas. Tai geriausias 
būdas užtikrinti sau pdčlam smagu
mą.

Del tOs pačios priežasties kad OLD 
GOLDS nedvokina kvapo, ar nenu- 
diažo dantų ; . . lygiai dcl tos pa
čios pflė^dštiės OLD GOLŪS yra 
geresnis rūkymas * . . lengvesnis 
gerkleir ir daiig itiaioneSnfe skoniui.

Grynais tabakas ; * * tai it Viskas. 
Saulės tttiHUkirttas taiMkaš . . . pa
saldintas pačios gamtos. Tabakas 
taip geras, kad yra nereikalingas pa
gelbėtų prieskoniui

Jeigu jus tik išdrįstumėt ... ir pa- 
bandytumėt natūralaus skoitio OLD 
GOLDS vieną dieną . . . fflės pra- 
nAšaujamė, kad OLD GOLD hm? lai- 
Mėjfs riatiją visam amžiui draugą!

NfiRAri SUKOSeJIMO
VISAME VEŽIME

" nwa ‘‘Ditmrmm prieš®
t ’ f; / i ■ • J' < ■ > » ’A <> « ,■ , <*✓ * / 
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Šertas Petras.Lietuviškoj užeigoj

Duodamos

akis
Lawn apielinkė randasi

Valst

šiam tikslui

High Boy

1514-16 Roosevek Rd. 
arti St. Louii Are. 
CHICAGO, ILL.

NO M AR 
ON BRIDO* 
OFNOSE

Brangios
Dovanos

vėliausios mados 
akiniai sustiprins

LIETUVIŲ KRAUTUVfi

3856 Archer Avė.
Telefonas Lafayette 6195

Kai tyliu, supyksta;
Kai aš geras, jai negeras;
Kai jos trokštu, ji pranyk

l MM T EH ? 
IL’kl TME B05S 
insidhout y

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

sukelti 
maršui.

bolše-

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB « PIANO MOVING 

Lotai V Long Diatance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Re«. Tel. Yarde 3408

Dunnigo 
tarpe, tik beda, kad jų 
yra truputį palaidas.

$1,000,000 Nenupirks 
Pražudyto Regėjimo

Gal, jei ne užeiga, musų “jau 
nuolis” niekuomet nebūtų per 
gyvenęs tokių “sielos pakilime* 
valandų.

PrisižiUrŠkit kuponams—prlsiųskit sa- 
i,—jeigu jūsų atsakymas teisingas,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kai pu manoma žvejoti sudrums 
tam vandeny

Sovietų Rusijai. O toj 
i darbininkai buvo 
pūdomi kalėjimuose, 
badu ištrėmime. Vėl 

žmonės, kurių 
taip minkštas, kaip 
Bet ir vėl Rusijos 
gavo žinomą figu- 
pirštų, o dolerius 

pasilaikė Amerikoj, 
dolerius bolše-

DYKAI

Mes nutaisome paukščius jums belaukiant

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodljimą. krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galv.os skiusjnus. skausmus nbga- 
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite,ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki l 
valandai ir nuo /5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaLt 
4200 West 26 St., kampas Keeler Atu TeL Crawford 5573

Beveik 
perka 
DOMS. 
ra dovana

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

“Jaunuolis” dainuoja ir pa
dainavęs vėl dainuoja. Matyti, 
kad dainos žodžiai sujaudina 
jį, liejasi iš jo širdies gilumos. 
Well, lietuviška užeiga naujoj 
rolėj: kaip įkvėpimo teikėja.

Hats Cleaned
& Blocked

50c JvjSt
Taipgi valome ir prosi-fflouMK^ 
name vyrų siutus ir ©verkautus: mote
rų dreses ir kautus. Darbas labai ge
ras ir garantuotas.

Little Star Cleaners
3328 So. Halsted Street 

kampas 33rd Place

MARKEI
3432 S. Halsted St

Oak
prie 95 ir 47 avenue. Labai gra
ži vieta gyventi vasaros laiku. 
Gyventojų priskaitoma daugiau

Receptų pildymas—musų speęia- 
lumas. Kiekvieną receptą patikri
nam tris sykius. Musų aptiekoje 
galite gauti visokių gydančių žo
lių ių šaknų. Siunčiame ir j kitus 
miestus. Rašykite mums laišką 
arba atsilankykite ypatiškai.

kaip penki tūkstančiai. Bet 
dirbtuvių tai jokių nėra. Tik 
už keleto mylių nuo Čia, būtent 
Chicago’ Ridge, yra vagonams 
taisyti dirbtuvė, šitoj dirbtu
vėj kai kurie Oak Lawn gyven
tojai ir dirba. Bet daugiausia 
važiuoja darban į pačių Chica- 
gą automobiliais.

Keliai gnri į visas puses. 
Taipjau eina Wabash gelžkelis. 
Susisiekimas atrodo parankus.

Čia pasitaikė sunkus įvykis. 
William Vellera, 13 metų ita- 
lionukas, ir John Miller, 13 me
tų vokietukas, turėjo šautuvų, 
iš kurio abudu šaudė. Bet Vel
lera pasakė vokietukui: Tu su
vis nemoki šaudyti.

Vellera paėmė.šautuvą iš vo
kietuko ir jau rodys kaip jis 
pats mokąs šaudyti. Vaikas at
suko šautuvą tiesiai- į vokie
tuką ir paleido šūvį. Vokietu
kas tapo kritiškai sužeistas. 
Nors buvo nugabentas ligoni
nėn, bet ten tuoj mirė.

B. S.

Registruotas Aptiekorius 

1900 S. Halsted St. 
.CHICAGO, ILL.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų mnveriai vietoj* ir 

toli, patarnavimai gera* it pigos, 
817 West 34th SL 

Tel. Boulrrard 9336

gyventojų akyse, bolševikai 
šiandie yra taip nusišpyeavę, 
kad užtenka jiems nors ir prie 
gražiausio tikslo prisiplakti, ir 
gyventojų dauguma atpuola 
nuo to tikslo kaip nuo voties, 
nuo užkrečiamos ligos.

Ardymas organizuoto darbi
ninkų judėjimo, pasilaikymas 
surinktų kitiems pinigų, bepra
smės demonstracijos, mušty
nės net su kraujo praliejimu 
ir kitokie bolševikų “darbuo
tės” pavyzdžiai pagimdė ša
lies visuomenėj griežto priešin
gumo jiems. Todėl net praktiš
kiausiam duotose apystovose 
siekiui lemta žūti, jeigu tik 
bolševikai pasigauna jį skelb
ti. Ir man rodosi, kad gal ne 
melžimas dolerių iš darbininkų, 
ne kivirčių kėlimas organizaci
jose, bet greičiau diskreditavi
mas gerb darbo bolševikišku 
vardu yra rimtoji jų darbuotės 
žala.

šitokiai dalykų padėčiai 
esant, nereikėtų duoti bolševi
kams nei cento. Vyti juos lauk 
iš susirinkimų, kai jie ateina 
kolektuoti pinigų.

Gal būt, kad atsiranda ir 
nuoširdžių žmonių, kurie tikisi, 
iš bolševikų darbuotės gero. 
Bet nuoširdžių žmonių užtik
sime ir Kankakee, ir 
įnamių 
protas

Sakoma: nevandravojęs nesi 
gizelis. Senas Petras mano, kad 
gizeliu jis gali būti.

Su keliaujančia krautuve be- 
vandravojant jam tenka kai kas 
matyti ir girdėti. Tik gaila, kad 
dar neturi savo radio stoties. 
O jei turėtų, tai galėtų praneš
ti lietuviams ir daugiau nau- 
janybių.

Aną ūkanotą dieną užėjo jis 
į vieną lietuvišką užeigą, štai 
jaunuolis, kuris jau du kartu 
Kristaus metų bus sulaukęs.

“Jaunuolis” žiūrėdamas į lu
bas gieda, rankomis mosikuoja 
kaip koks artistas estradoj. O 
ve jo dainoš žodžiai:

“Aš juokiuos, ji verkia;
Kai aš verkiu, ji'kvatojas;
Aš giriu, ji smerkia;
Kai aš vystu, ji lapojas.

Kai šneku, ji baras;

\NOOF ■

E. M. WEBB, ,Managerr
1180 Ryan Bidg„ Kulisas Clty.Mo, 
"Netikrojo” numeris yra.............
Prlsiųskit man $500.00 Cash 
Certifikata < sulig just) Garsinimo 
Pasiūlymo. Praneškite man kaip 
aš ’ titi/viuV 
Vardas 
Adresas
Miestas

Ką nugirdo Senas 
' Petras

bolševikai 
nacionalį baduolių mar

šą” į VVashingtoną gruodžio 7 
d. š. m. Kokiu tikslu? į šį klau
simą atsako siuntinėjami lape
liai draugijofilš ir IflTubams ir 
lankantys organizacijų susirin
kimus bolševikų spykeriai. 
Tikslas esąs mobilizuoti bedar
bių minias ir dirbančiuosius, 
kovoti su nedarbu ir reikalauti 
nedarbo apdraūdos.

Sekėjų ieškoti 
jie liepiami yra Amerikos Dar 
bo Federacijos unijose ir fra 
ternalėse darbininkų organiza 
ei jose. O sekėjus gauti nusita

Pinigai Jusp 
Kišeniuje!

Sirguliavimal, negalėjimas atlikti 
savo darbo /prideranfai, Rūpestis apie 
jusųv sveikatą, išima pinigus iš jūsų 
kišeniaus. (3era sveikata, vikrumas, 
aiški mintis’ ir nedrebanti ranka įdeda 
pinigus į jąsų kišenių.

REKORDAI IŠ 
LIETUVOS 

po 60c
Elektrikinis Radio, 8 tūbų su kabine
tu, gatavas dėl grojimo, $QQ.5O 
dabar už ........................
7 tūbų Elektrikinis Radio, su viskuo, 
nieko daugiau nereikia 
dapirkti. dabar už .........
Howard Radio, 9 tūbų, “ 
kabinete, dabar 
už ..............................................
Victor Radio kombinacija, naujau
sios mados, su viskuo 5QQ.OO 
dabar .........................................
Musų - krautuvėj galite pirkti Radio 
tik $10 įmokėjus ir po $2 į savai
tę; nuošimčių nereikia mokėti. 

Turime Radtos visų išdirbysčių.
Musų krautuvėj visi Radios yra pri

žiūrimi inžinieriaus M. SH1LLS.

Buvo laikai kada musų bol
ševikai milžo dolerius iš darbi
ninkų pasaulinės revoliucijos 
vardu. H “pasaulinės revoliuci
jos” išėjo piš. Bet doleriais jie 
pasinaudojo, nes doleris jiems 
yra geras, nors butų jis suktu 
budu įgytas, falšyvas ar pur
vinas.

Užtruko milžtoji karvutė 
“pasaulinei revoliucijai”. Ėmė 
bolševikai jos tešmenį graibyti, 
kad gauti “pienelio” vieninte
lei darbininkų respublikai pa
sauly 
respublikoj 
šaudomi, 
marinami 
dėjo pinigus 
protas yra 
jų širdys, 
darbininkai 
ra iš trijų 
bolševikai

Suvalgė tuos 
vikai. Kas daryti, kur daugiau 
jų gauti? Na, tai pradėjo “gel
bėti” čainukus. Paskui — ara
bus (Palestinoj. “Gelbėti” mel
žiamais iš darbininkų minių 
doleriais. Kiek teko, kiek nete
ko čainukams, bet patiems A- 
merikos bolševikams visgi te- 

jie rinko 
patys, dar 

muziką pa-

Baduolių maršas į 
Washingtoną 

arba

kiekvienas 
DOVANAS

Čeverykai 
Todėl, 

darėm SPECIALI IŠPARDAVIMĄ ir užtikriname 
atsilankę pas mus busite užganėdinti.

RASKITE NETIKRĄJĮ
Tik prisižiūrėkite jiems! Do
leriai ir Doleriai Šimto Dole
riu Kuponais. Jeigu jūsų akys 
yra žvalios, dabar yra Jūsų 
proga kvalifikuotis LAIMĖTI 
$2,000.001 Visi $100 kupo
nai yra TIKRI, Išėnlus vieni).

LENGVAS IŠRIŠTI —r NIEKAS
Nieko nekainuoja laimuti I Ne- 
siųskite pinigų! Mes išdalinom rąjį1 
tūkstančius dolerių žmonėms, 
kurio atsiliepti j musų pra
nešimus. Tai yra musų- bū
das garsinti musų bizni.

Gaukite SAVO dal| pinigų, 
kuriuos mes išdalinsime. Štai 
yra JŪSŲ proga.__ _

HEM-o N00 CAKT fektM

rę yra atakuodami darbininkų 
unijų ir socialistų partijos va
dus. Ba niekas kitas nėra ge
ras, tik jie, bolševikai, vieni 
geri.

Reiškia, kūrė bolševikai pa
saulinę revoliuciją, bet nesukū
rė. Gelbėjo rusams, bet su
rinktus pinigus pasilaikė sau. 
Rėmė čainukus, užtarė arabus. 
Vis buvo vajai, vis buvo aukų 
rinkimas. Dabar ir vėl vajus, 
ir vėl aukų rinkimas.

Nes štai ką sako lapelis (Or- 
ganization Plan of the Chicago 
Section of the National Hunger 
March to VVashington, D. C., 
Decembep 7th, 1931), kuris in
struktuoja bolševikų pieškas 
kaip ,tą vajų varyti:

“Kad įvykinti šiuos projek
tus, tai reikalinga sukelti pa
kankamų fondų ir maisto mar- 
šuotojams. Todėl Bedarbių Ta
rybos Miesto Komitetas ( t. y. 
Chicagos
cagos WIB turi surinkti $4,900 
baduolių maršui, $2,000 Nacio- 
naliam Baduolių Maršo Komi
tetui ir $2,000 Chicagos sekci
jos Baduolių Maršui.”

Suprantate? Reikia 
$4,000 neva baduolių 
O tikrenybe yra tokia 
vikai užsimanė pasipelnyti, to
dėl ir skelbiamas bedarbių mar
šas. Musų bolševikai elgiasi 
lygiai taip, kaip Chicagos graf- 
teriai politikieriai. Mat, dažnai 
pastarieji, kai užsigeidžia graf- 
to, tai pradeda vykinti kokius 
nors projektus, kad ačiū tam 
užkliūtų dolerių jų pirštuose.

Taip, musų bolševikai šian
die yra niekas kitas, kaip tik 
darbininkiški grafteriai. Viso
kiais obalsiais prisidengę jie 
varė graftą. Dabar vėl mėgi
na pasinaudoti bedarbių sun
kia padėtimi, pasižvejoti su
drumstam vandeny.-

—Bet jie vyks į VVashingto
ną, išdėstys bedarbių vargus 
kongresui — pastebės kas nors.

Taip, jie vyks į Washingto- 
ną. Bet vyks bedarbių intere
sams žalos padaryti. Amerikos

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per Šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingų 
elementų, iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų. Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują. nikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
▼erta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigu^ gra
finam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD, CONN-

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pat savo groserninką 
LINCO WASH. •

Pardavinėjamas kvprjinemis, bon- 
komis —■ po 20c už bonką. ‘ k

Išdirbėjai ;

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Musų tautiečiai, ar girdėjot, kad 1931 m. 
“KULTŪRA”,

mokslo, visuomenes, literatūros iliustruotas < mėnesinis pažangios minties 
žurnalas, eina žymiai padidintas,, pertvarkytas ir pagerintas. Per metus 
susidarys stora 700 psl. su viršum dįdelio formato iliustruota knyga.

“KULTŪROJ“ rašo įžymiausi Lietuvos pažangiosios visuomenės 
vieke jai, mokslo žmonės, kritikai, rašytojai ir kt.

' - ‘ ' -iv
Amerikos lietuvi, šį žurnalą pats skaityk ir užprenumeruok jį kam 

Lietuvoj, juo labiau, kad “Kultūros” žurnalo kaina labai pigi t Amerikoj 
metams — tik 3 doleriai. Užsakant kam Lietuvą j — 2 doleriai. Adresas:

“KULTŪROS”’Ž., 
Šiauliai, Aušros ai. 15, Litliuania

Daktaras
kapitonas 

Specialistas

00 ARE N T THE
BOSS INSIDE 

____ _ «ERE

IMA J TĮ Puiklis-
PUOTI 
prašalins jų nuovargį ir galvos 
skaudėjimą, taipgi stebėtinai pa

gerins regėjimą. Pagražina išvaizdą. Patenkinimas garantuotas.

— PAIN-EXPELLER* -
I?eg. J. V. Pat. Biure. v

pagelbės jums užlalkyt jūsų sveikatą, jūsų fizišką patvarumą, jūsų 
uždarbio išgales. Tai yra geriausias linimentas iš visų žinomų lini- 
mentų. Išima gėlimą, sustingimą, skaudėjimą iš persidirbusių, pail
susių muskulų TUO J AUS! ,z: i ’ ’
Kaina 85c, ir 70c. - ; • . - Parsiduoda Visur

• Tikraalė turi INKARO' vaiibaženklj.

ko. O mainieriams 
maistą, gi valgė jį 
balių surengę, dar 
sisamdę.

Dabar... Dabar 
ruošia

WISS1G, 
. Pasauliniam* ‘ Kare 

Seno Krajaus 
O VISAS LIGAS VYRŲ-MOTERŲ PER 26 METUS^ 

INT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

' T*l. Kedzi* 8902 ' ,

ČEVERYKAIvisai šeimynai 
žmogus 
KALĖ- 

yra ge
nies pa- 

kad

Sustiprina Silpnus 
Organus

Žmonės, kurie turi silpnus ar nusidėvė
jusius organus, ras Nu<a-Tone pastebėtina 
gyduole suteikimui jiems naujos spėkos ir 
jeros. Nugra-Tone taipiri sustiprina silpnus 
nervus ir raumenis, nugali galvos skaudėji
mą ir kvaitulius, pabalina inkstų ar puslčs 
pakrikimus, iftvalo kunr> nuo Ugrų perų ir 
nuveikia konstipaciji). skilvio pajrimus ir 
kitas litras. Būtinai įraukite bonką Nura- 
Tone. Jis yra pardavinėjamas aptiekininkų. 
Jeiirn aptieki ninkas neturi jo. paprašykite 
jį užsakyti dėl jus iŠ savo urmininko.

UNIVEBSAL SHOE STORE
z ZALĘSKI ir MARTIN, Savininkai

3265 S. Halsted St. Tel. Victory 6576

Padaro 
Skalbimą • 1

F f '' Lengvą

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

Didelis Atidarymo Išpardavimas
Petnyčioj ir Subatoj, Lapkričio 20 ir 21

DAR VIENO

RELIABLE POULTRY & ECG

Dupdamils1 dabar už. Greitumą, 
lusij teisingas atsakymas bus gau- 

nies prisiusimo TUOJAUS $500.00 (įash 
už kuri mes užnujlcfisime jums 

OA8II EXTRA, jeigu jus busite groi- 
LAĮMfiSlTE PIRMĄ PIUZĄ. TODĖL 

....... ’.l. ' Suraskite "notikrųjį"—dft- 
JEIGU JU8V 

BUS TEISINGAS, JUS GALI-

Mannger 
Hansas City,

Vienas yra skirtingas, bet tik ;
biskuti skirtingas nuo kįtų,. Ar 
jus galite j| surasŲ? Jeigu 
jus galite, jus galbūt laiinč- .Sj
mesite turtų pinigais, žiūrė- 
kitę atsargiai—prisiųsiu te sa- Jvi
vo atsakymų fiiandie. Raskite 
netikroji kuponų.

NIEKO NEPRARANDA | lO* Į
Lengva yra rasti “NETIK-
; jei tik tikrai paban- •

dyslte. Gali būti kas nors
ifiloista—gali būti netobulu 
raidė—rėmeliai gali būti bis- ' '
kutį skirtingosnl. PrlsižiUrėkit kuponams—prlsiųskit sa
vo atsakymų tuojaus,—jeigu jūsų atsakymas teisingas, 
jus kvalifikuojatės progai laimėti $2,000.00 cash.

TRYS KARAI "DUODAMI! Pirmas prizas yra Bulck 8 eil. SedaNnas ir $500.00 pinigais, 
arba .pasirinkimui $2,000.00 pinigais; Antras prizas yra Ppiitiac Big Six Sedanas ar
ba $750.00 pinigais. Trečias prizas yra Naujas Ford Sedanas, arba $500.00. Viskas 
kas reikalinga, kad kvalifikiiotls fiini stebėtįnai progai, yra surasti “Netikrąjį“. Grei
tumas moka laimėtojui $500.00 extra cash. Todėl VEIKITE DABAR—prlsiųskit ku
ponų tuojaus. ,

$500.00 Cash Čertifikatas 
r 

Kaip tijk 
tas, r 
Certifikati 
$500.00 
tas ir 
NEVnJKlNKITE.............. . .......
siųskit savo atsakytu^ Šiandie 
ATSAKYMAS ....... ...................
TE LAIMĖTI 
E? M. WE«B,

CASH.
1180 Ryan Bldg. 

Mo.
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KO ČIA STEBĖTIS?

t 5 , - ,

Pereitą vasarą užsidarė Chicagoje tarp kitų bankų 
ir 12 bankų, kuriuos valdė vienas apsukrus škotas, iš 
plumberio išsivystęs į bankininką, John Bain. Jo finan
sinėse įstaigose žmonės buvo pasidėję apie 13 milionų 
dolerių pinigų.

Teisino vedamas tardymas dabar atidengė, kad p. 
Bain, jo sūnus, žentas ir jo bankų direktoriai bei virši
ninkai yra pasiskolinę iš tų bankų $4,500,000, daugu
moje atsitikimų be jokio užtikrinimo.

Tai ko čia stebėtis, kad tie bankai susmuko? Žmo
nės nešė pinigus j Bain’o bankus, o p. Bain su savo gi
minėms ir draugais ėmė pinigus lauk ir dėjo į savo ki
šenes. Ir stipriausiam pasaulyje bankui butų sunku iš
silaikyti, jeigu jo direktoriai ištrauktų* iš jo trečdalį 
sudėtų depozitų.

Tie bankai buvo neva po valstijos priežiūra, bet “žiū
rėtojų” akys, tur būt, buvo labai prastos, jeigu jos nie
ko nematė. • .

• --------------------  a,*. ■■
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DARBAI DAR NEINA GERYN '

Chicagos dirbtuvėse per mėnesi laiko, nuo rugsėjo 
15 d. iki spalių 15 d., darbai sumažėjo 3 nuošimčiais, o 
algos 3.8 nuoš. Šitos skaitlinės buvo gautos, apklausus 
558 dirbtuves. Per tą pat; laiką darbai nupuolė ir viso
je šalyje trims su viršum nuošimčiais. x ■

Taigi pradėjusios kilti kviečių, sidabro, vario ir 
kaučuko (rubberio) kainos dar nėra grįžtančių “gerų 
laikų” ženklas. Jų kilimas veikiausia yra spekuliacijos 
pasėka.

Amerikos biznio atsigavimui, be abejonės, sudaro 
kliūtį tarptautinės prekybos susidemoralizavimas, Ang
lijos svarui sterlingų nusmukus nuo aukso papėdės. '

ŽVĖRIŲ DARBAS
/

Pontiac mieste, Michigano valstijoje, kokių tai sa
vanorių “tvarkos saugotojų” gauja nakties metu įsi
laužė į kelių žmonių privatinius butus, septynis vyrus 
išsigabeno į parką ir tenai, juos sumušę, suspardę ir 
surišę jiems rankas, paleido basus namo.

Kas tą žvėrių darbą atliko, nežinia. Vienas nuken
tėjusių sako, kad mušeikos buvę apsivilkę policijos lie
taus apsiaustais. Bet Pontiaco. policija ginasi nedaly
vavusi pogrome. Ji išreiškė nuomonę, kad tas užpuoli
mas gal buvo reakcija į “neseniai įvykusią bedarbių de
monstraciją”. Bet prieš demonstracijos dalyvius nėra 
kaltinimų, kad jie butų atlikę ką nors blogo. Septyni 
asmens, kuriuos chuliganų gauja užpuolė, irgi nėra pa
sižymėję nieku kitu, kaip tik tuo, kad jie smarkiau ir 
garsiau už kitus kėlė savo balsą, reikalaudami pagel- 
bos bedarbiams. Baisu ir pamanyti, kad už tai jie tapo 
taip baisiai užpulti ir iškoneveikti!

Valdžia turėtų imtis griežčiausių priemonių tuos 
galvažudžius surasti ir nubausti.

Antra vertus, reikia patarti tiems, kurie rengia 
demonstracijas bedarbių vardu, kad ir jie susilaikytų 
nuo visko, kas be reikalo žmones erzina ir kursto prie 
keršto. Yra elementų, kurie įsivaizduoja, kad jeigu jie 
“dėl bedarbių labo” visus keiks, kas tik nesutinka su 
jų nuomone, ir kels triukšmą gatvėse; tyčia provokuo
jant susirėmimus su policija, tai jie iššauks “revoliu
ciją”. Bet iš tiesų šitokia taktika greičiaus gali iššauk
ti reakciją.

Kovoje dėl bedarbių reikalų laimes tas, kas turės 
savo pusėje publikos simpatiją. Triukšmu, keiksmais, 
grūmojimais ir pravardžiavimais tą simpatiją įgyti ne
galima. Turime atsimintų kad žiaurumo atžvilgiu dar
bininkai niekuomet nesusilygins su savo priešais. Kada 
kapitalistai mato progą sutriuškinti darbininkų judėji
mą, tai jie nesidrovi pasamdyti ir užsiundyti ant dar
bininkų visas žmonijos padugnes. Taigi nereikia jiems 
dubti tos progos.

Utslsakyma kainai
Chicagoje — paltui 

. Metams T . .. 18.00 
4.00 
2.00 
1.50 

- .75

Trims mėnesiams _ 
Dviem mėnesiams -r— 
Vienam minėsiu! ut..,...

Chicagoj per ilnežiotojus:
Viena kopija .............    8c
Savaitei      18c 
Minėsiu! ................. , 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
\ paltui

Metams __
Pusei metų

87.00 
8.50 

___________________________1.75 
Dviem raineliams >—_ __— 1.25

Vienam minėsiu! ________ — .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams __ -_____ ____ - - 88.00
Pusei metų____________ — 4.00
Trims minesiams ----- ------ 2.50
Pinigu* reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
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Apžvalga
TRUPŪTĮ NE TAIP BLOGA

' Buvo pranešta^ kad Hesseno 
seimo rinkimuose hitlerininkai 
(fašistai) gavę absoliučiu dau- 
gumą mandatų, ' bet, atrodo, 
kad tenai dar taip blogai ne
įvyko. Kita, ilgesne telegrama 
iš Vokietijos sako, kad fašistai 
laimėjo tuose rinkimuose tris 
aštuntadalius vietų, vadinasi, 
mažiau negu pusę.

KIEK APDRAUSTŲ NUO NE
DARBO DARBININKŲ 

PASAULYJE

mbkėti jpepkis,, arba Šešis' kar- 
tus brangiau už kiekvieną pre
kę. Ir bimbininkų organui, ta
tai atrodo esant labai teisinga. 
Anot jo, — '

“Sovietų Sąjungoje kiek
vienas dirbantis bent kokį 
naudingą darbą, turi paliu
dymą, kad jis yra ne dyka
duonis, kad jis užsiima nau- 

. dingu darb.u ir todėl jis šu 
tuo paliudymu kortelėmis 
gali gauti iš valdžios bei ko- 
peratyvų krautuvių viską 
daug pigiau.”
Bet, girdi, elementai, “kurie 

nieko nenori dirbti, tokių kor
telių neturi ir jie privalo bran
giau užmokėti ten, kur parda
vinėja tiems, kas neturi tų 
kortelių.”

šitoje bimbininkų pasakoje 
pasireiškia paprastas jų tam
sumas ir drąsa plepėti apie tą, 
ko jie visai neišmano.

“Laisvės” rašytojas nežino 
net, kas yra tos kortelės, ku
rias. gauna sovietų valdiniai 
prekių pirkimui krautuvėse. Ji
sai mano, kad tai yra “paliudy
mai”, jogei žmogus dirba “nau
dingą darbą”! O iš tiesų tai nė
ra joki paliudymai, bet tik pa? 
žymėjimas, kiek ir kokių pre
kių žmogus gali pirkti per pa
skirtą- laiką (per savaitę, per 
menesį ir t. t.), šimtas su vir
šum milionų Rusijos valstiečių, 
gyvenančių sodžiuje, kortelių 
negauna, nors juk negalima sa-

api-

(1919 m.) — 2,-

(1924 m.) — 1,

277,000

Tarptautinis Darbo Biuras, 
kurį yra įsteigusi Tautų Są
junga, paduoda įdomių skaitli
nių apie nedarbo apdraudą įvai
riose šalyse. /

Praktikoje gyvuoja dvi ap- 
draudos sistemos: privaloma 
valstybinė apdrauda ir laisva 
apdraudė darbininkų unijose, 
kurios gauna tam tikrą para
mą iš valstybes iždo. Pirmoji 
sistema gyvuoja sekančiose ša
lyse:

Australijos Ųueęnslande ir 
apima 137,000 darb. (įsteigta 
1922 m);

Austrijoje (įst. 1920 m.) ap
ima 1,300,000 darbininkų;

Bulgarijoje (1926 m.) 
ma 287,000 darbininkų;

Vokietijoje (1921 m.) apima 
18,200,000 darb. ;

Didžiojoje Britanijoje ir 
šiaurinėje Airijoje (1911 m.) 
apima 12,094,000;

’ Airių Laisvoje Valstybėje 
(1920 m.) — 284,000 darb.;

Italijoje 
000,000 darb.

Luksemburge (1921 m.)
Meksikoje (1929 m.) — 
Lenkijoje

033,000 darb.;
Šveicarijos 7 kantonuose *— 

113,000;
Sovietų Rusijoje (1922 m.) 

— 10,000,000. IPernai ‘metais 
tečiaus nedarbo apdrauda Ru
sijoje tapo panaikinta.

Tuo budu apdraustų nuo ne
darbo darbininkų, sulig tomis 
skaitlinėmis“ yra apie 36 milio- 
nai. Bet tikrumoje skaičius yra 
daug didesnis, nes aukščiaus 
paduotame sąraše neminima 
Švedija, Latvija ir kai kurios 
kitos šalys.

Laisvą vienos arba kitos rų- 
šies apdraudą turi:

Belgija (nuo 1920 m.); apsi
draudusių 638,00p darbininkų;

Čekoslovakija (1921 m.) — 
1,300,000 apsidraudusių;

Danija (1921 m.) — 
apsidraudusių*,' ~

Suomija (1917 m.) —
Francija (1905 m.) -— 165,- 

000 apsidraudusių. Bet pernai 
Francijoje buvo įvesta privalo
ma apdrauda nuo nedarbo. Ap
sidraudusių skaičius nežinomas.

Holandija (1916 m.) — 391,- 
000 apsidraudusių;

Norvegija — 36,000 apsi
draudusių. (Norvegijoje pasku
tiniais metais irgi buvo pada
ryta stambių reformų apdraū- 
doje.)

Ispanija (1919 m.) —
Šveicarijos kai kuriuose kan

tonuose — 117,000 apsidraudu
sių. ... ’

Viso laisvai apsidraudusių 
darbininkų yrą apie 3 milionai.

Taiki privalomoji ir laisvoji 
iapdraudoS nuo nedarbo siste
mos apima visame pasaulyje 
apie 40 milionų darbihinkį.' 
Reikia tikėtis, kad netolimoje 
ateityje ir Jungtinėse, Valstijo
se bus įvesta apdraudė nuo ne
darbo.

Vos spėjo SLA. Vakarų Vei
kėjų Komitetas paskelbti savo 
numatomus asmenis į SLA. Pil
domąją Tarybą, kaip tiek iš 
kairės, tiek iš dešinės pusės 
visi prabilo, kad tai esąs socia- 
istų “šleifas”, su kurio pagal
ba norima užvaldyti SLA. <

Kad tokie dhlykal yra skleid- . 
žiami sandariečių, komunistų ir 
fašistiškų tautininkų, tai to niė- 
<as negali užginčyti. Bet pa
žiūrėkim, ar tai atatinka tik
renybei,, ir ar nėra tai savo rų
šies demagogija > arba ignįorah- 
cija, kurios tikslas yra apgau 
lioti publiką ir SLA. naritis?

Kad tiksliau kalbamą dalyką 
perstačins, čion reikės pakalbėt 
atskirai apie kiekvieną Vakarų 
Veikėjų Komiteto statomą kan
didatą.; SLA. Pildomąją Tary- 
ją. Prezidento vieton statoma 
F. J. BAGOČIUS iš 360 kuo
pos, Milton, Mass. Adv. Bago- 
čius yra per daugelį mėtų dar
bavęsis tarp Amerikos lietuvių, 
ir todėl jis yra kuo plačiausia 
Visiems žinomas. Apie jo gabu
mus ir silpnybes man kalbėti 
nebereikia. Man tik lieka pasa
kyt tiems visiems politiškiems* 
ignorantams, kad adv. Bągo- 
čius statomas į SLA. preziden
to vietą ne todėl, kad jis buvo 
kada tai LSS. narys ir kad jis 
dabar simpatizuoja socialistams 
(socialistų partijai jau pei' dau
gelį metų jis nepriklauso), bet 
TODĖL, KAD JIS PILNAI 
YRA KVALIFIKUOTAS IR 
KOMPETENTIšKAS UŽIMTI 
SLA. PREZIDENTO VIETĄ.

Viee-prezidento vietai stato
ma. J. V. GRINIUS, 135 kuo
pos narys iš Philadelphia, Pa: 
Girinius yra sapdarietis ir da
bartiniu laiku eina Sandaros 
vice-prezidento pareigas, čia, 
tUr biįti, niekas' ^nedrįs pasa
kyt, kad socialistai skaito po
ną Grinių savo nariu ir jis 
jiems' tarnautų! Kas taip ma
nytų, tai turėtų tikėt į iliuzi
jas.,-, •' 1 !
! M. VINIKAS, 332 kuopos na
rys iš Richmond Hill, L. I. 
N. Y., yra žinomas k^ipo de
mokratiškai nusistatęs' tautiš
kos minties .žmogus; 4r plsiČįai 
žinomas’* visųomeiiės < veikėjas. 
Rašančiam šį straipsnį yra ge* 
rai žinoma, kad Dr. Vinikas 
yra priešingas soeialištiškrt idė
jai. Pažangiųjų' vakarų ktomite* 
tas tatai gerai, žinojo*, bet no

tai, susirinkimas ra^

PASAKA

sč“Laisvė” pripažįsta, kad 
vietą Rusijoje yra dviejų ry
šių krautuvės: vadinamus “koft- 
peratyvčs”, kur galima pirl^t: 
tiktai pagal kortėleę; ir “lais
vos” krautuvės, kuriose galimą 

i'

pirkti ir be kortelių, bet reikią žiūrint į

kyti, kad,jie, virt yra “dyka
duoniai”. * ♦
’ Negauna kortelių ir daugelis 
miesto gyventojų, nežiūrint ką 
jie dirba, jeigu tik komisarai 
turi įrodymą, kad tų žmonių 
tėvai buvo “buržujai”, valdinin
kai arba bajorai. Korteles val
džia atima ir iŠ paprastų dar
bininkų, kurie kuo nors jai nu
sikalsta.

Bimbininkai tečiaus užtyli da 
ir tą faktą, kad krautuvėse, 
kur pagal korteles yra parda
vinėjamos prekes, tų prekių 
labai dažnai nebūna. Ateina 
žmogus su kortele į “koopera
tyvą” pirkti sviesto, o jam sa
ko, kad sviesto nėra. Neretai 
trūksta ir pieno, ir' mėsos, ir 
daržovių. Ką gi tuomet žmo
gus turi daryti? Jisai eina į 
vadinamą “laisvą”, bet taip pat 
valdžios užlaikomą krautuvę, 
ir perka tenai, šitose ‘/laisvose” 
krautuvėse prekių yra pakan
kamai, ir žmonėmš nereikia 
stovėti eilėse valandų valandas. 
Pirk i kas įeina, paprašo ko jam 
reikia, užsimoka ir, pasiėmęs 
prekę, kiūtina namo. Bet čia 
žmogus moka už viską penkis- 
šešis kartus brangiau, nežiūrint 
ar jisai, sulig komisariška ter
minologija, yra “dykaduonis”, 
ar ne.

Taigi valdžia užsiima speku
liacija prekyboje, išnaudodama 
ir tuos, kurie jos fabrikuose 
dirba. Nuostabus “teisingu
mas!”

SLA. Reikalai
SLA. ir Socialistai

I II    ■ !■   

do Dr. Viniką pilnai KVALI
FIKUOTU IR KOMPETENTIš- 
KU eiti SLA. sekretoriaus pa
reigas.

Adv. K. P. GUGIS, dabarti
nis SLA. iždininkas, yra stato
mas vėl eiti savo pereigas ne 
todėl, kad jis buvo kadaise so
cialistų partijos narys, ne to
dėl,, kad jis dabar simpatizuo
ja socialistams, bet todėl, kad 
jis, budamds SLA. iždininku, 
pavyzdingai sutvarkė SLA. iž
dą ir tuo įrodė, kad jis pilnai 
UŽSIPELNO BŪTI IŠRINKTU 
VĖL EITI SLA. IŽDININKO 
PEREIGAS.

Iždo globėjai S. BAKANAS 
nėra LSS. narys. Jis yra ener
gingas SLA. darbuotojas. JUR
GIS STUNGIS, rodosi, šiuo iįar- 
pų nepriklauso nė vienai par
tijai; jis gal kiek arčiau stovi 
prie sandariečių. Abudu iždo 
globėjai yra statomi nė kiek 
neatsižvelgiant į jų politiškas 
pažiūras, bet į jų kompetentiš- 
kumą eiti jiems pavedamas 
SLA. pareigas.

DR. I. B. BRONUŠAS, 64 
kuopos narys, Baltimore, Md.> 
yra žinomas kaipo geras pro
fesionalas, literatas ir kultutos 
mylėtojas. Savo laiku jis yra 
daug dirbęs kultūrinėj dirtoį 
tarp lietuvių, ir todėl jis pilnai, 
užsitarnauja BŪTI IŠRINKAU 
SLA. DAKTARU KVOT8JU.

Kaip ihatcrtė, iŠ Visų persta
tytų kandidatų j SLA! Pildo 
mąją Tarybą nėra nei vieho, 
kuris priklausytų prie LSS. Jie 
yra tik Šiaip pažangus ir kuĮ- 
turingi žmonės. Tiesa* jie vi
si yra demokratiškų pažvalgų 
ir nepripažįsta nė raudonos, nei 
juodos diktatūros. Tatai yra ge
riausias laidas (garantija), kad 
tokiais žmonėmis galima pilnai 
pasitikėti ir pavesti SLA. rei
kalus į jų rankas. .

Taigi dabar^ kyla klausimas, 
kodėl mtisų priešai tiek iš kai
res, tiek iš dešinės daro tokius 
nelogiškus užmetimu^ kad mes, 
socialištai, norime užgrobti 
SLA.? Juk faktai kdo vaizdin
giausiai fodo, jdg mums, socia
listams, visai nerūpėjo ir ne
rupi užvaldyti SLA. Jei mums 
tai butų rūpėję, tai mes būtu
me ne kokius ten mums>\ sve
timus asmenis* pėrstatę' į , SLA. 
Pildomąją TaVybą, bet bu tume 
sudarę .“šleitą” grypai iš savo 
partijos draugų, kaip kad darė 
sdvo laiku komunistai arba da- 
bir bįiidb (įaryti fašfštuOjgtitiš 
elementas. Mums rūpėjo iį. rU« 
pi SLA. gėrove, kaipo fratema-

Kas laimes 
nominacijas?

Dabar eina stipri agitacija už 
kandidatus į SLA. Pildomąją 
Tarybą ir daugelis narių klau
sia, kas laimės nominacijas?

Aš su atsidėjimu seku visus 
laikraščius, kurie yra užintere-

.i
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lės organizacijos, kuri turi lai
kytis nuošaliai nuo, visų parti** 
jų. Yra svarbu ir labai svarbu, 
kad tokia organizacija butų ve
dama grynai demokratiškais pa
grindais ir tarnautų visiems ly
giai bei rūpintųsi dirbti kultū
rinį darbą.

Iš nurodytų faktų kiekvienas, 
kas tik stengiasi bešališkai pro
tauti ir suprasti dalykus, turi 
matyti, kad mums daromi už
metimai yra gryniausia nesą
monė. Tai daroma aiškiu tiks
lu diskredituoti astnehis, kurie 
musų yra perstatyti į SLA. 
Pildomąją Tarybą. Vadinasi, 
reikia demagogiškai perstafyti 
žmonėms dalykus, o potam pir
šti savuosius, ir kriukis bus už
riestas. Laimėjimas kaip ir ki
šenėj. Bet1 palaukite, vyručiai! 
žmonės nėra tokie ignorantai, 
kad juos butų galima su viso
kiais skytdais mulkinti. Dema
gogijos platintojams liaudis ank
sčiau ar vėliau atsuka savo nu
garą.

Kad geriau tuos SLA. nomi
nacijų uždavinius supratus, aš 
patarčiau kiekvienam SLA. na
riui budėti ir, sulig savo ge
riausiu supratimu, skirti tuos 
asmenis j, SLA. Pild. Tarybą, 
kurie pilniausiai tam yra kom- 
petentiški. Vakarų Veikėjų Ko
miteto nurodyti asmenys, mu
sų įsitikinimu, yra pilnai geri. 
Bet nariai turi patys išsirink
ti savo organizacijai viršinin 
kus, nepaisydami jokių politi
kierių, kurie tam tikrais sume
timais nori savuosius jums įpir
šti.

Mes socialistai stovėjom ir 
stovėsim už tai, kad SLA. ne
būtų užvaldytas partijos ar ko
kios klikos. Mes stovime už tai, 
kad SLA. turi būt grynai ^fra- 
ternąįe, kultūrinė, pažangi, de
mokratiškais principais vado 
vaujama organizacija. Mes no
rim, kad asmenys, kurie kan
didatuoja į Pild. Tarybą, bu
tų kompetentiški eiti organiza
cijos pareigas. Tai aukščiausias 
musų tikslas. Ir mes to laikė
mės, laikomės ir laikysimės at- 

, c r K’ Liutkus.

suoti Susivienijimo reikalais ir 
stengiasi bešališkai patarnauti 
musų brangiai organizacijai. 
Gėriii, kad veikėjams leidžiama 
išreikšti savo nuomones kai dėl 
to, kurte kandidatui yra tinka
mesni ir už kuriuos nariai pri
valėtų atiduoti savo balsus.

Man atrodo, kad Chicagos 
veikėjų patiektas kandidatų są
rašas yra tinkamiausias ir dau
giausiai remiamas ne tik vaka
ruose, bet ir rytuose. Ir rei
kia tiesą 'pasakyti, kad •tinka
mesnių kandidatų vargu galima 
surasti. Rekomenduojami žmo
nės yra pilnai kompetentiški ir 
jais galima pasitikėti bei pa
vesti jiems organizacijos reika
lus tvarkyti.

Su atsidėjimu aš taip pat te- 
miju ir tą visą nešvarią politi
ką, kurią veda neva SLA. vei
kėjai. Tie pigios rųšies politi
kieriai perša tokius kandidatus, 
kurie netinka vadovauti jokiai 
kiek stambesnei organizacijai, o 
labiau Susivienijimui. Labiau
siai man puola į akį sekamas 
dalykas; iš kur tie nusipolitika
vę neva veikėjai ima pinigų ve
dimui nešvarios agitacijos. Jie 
tūkstančiais siuntinėja visokius 
lapelius, o dabar net per radio 
pradėjo drožti savo agitatyviš- 
kus spyčius. Pagalvokite tik 
rimtai, ar čia nebus grynai 
amerikoniška politika. Ameriko
niški politikieriai juk nesigaili 
rinkimams aikvoti pinigus, nes 
jie žino gerai, kad rinkimus lai
mėjus jie atsiims savo pinigus 
dešimteriopai.

Kožna rimta veikėjų grupe 
vengia daryti dideles išlaidas, 
nes ji nesitiki išleistus pinigus 
atgauti. Nesigaili metyti pini
gus tik politikieriai. Taigi na
riai privalėtų atkreipti ypatin
gos domės į tą reikalą ir nepa- 
duoti nei vieno balso už tą są
rašą, už kurį yra vedama ne
švari agitacija. Visi nariai pri
valo būti sargyboj ir neįsileisti 
į Pildomąją Tarybą tokių .žmo
nių, kurie į ją skverbiasi su tam 
tikrais išrokavimais.

Paduokite savo balsus už 
šiuos kandidatus: į prezidentus 
adv; F. Žagočius; f viče-prez. J. 
V. Grinius; | sekretorius Dr. 
Vinikas; į iždininkus adv, K. 
Gugis; į iždo globėjus S. Baka* 
nas bei G. Stungis ir į dakta
rus kvotėjus Dr. Bronušas.

Mano supratimu, tai yra tin
kamiausias kandidatų sąrašas į 
SLA. Pildomąją Tarybą.

—Antanas Kondrotas,
SLA. 109 kuopos narys.

1

NAUJIENŲ
KO MIESTAS

Prasidės Gruodžio 1,1931 ir tęsis 
iki Kovo 31 d„ 1932

Kontestanlanis !>us išdalinta RELETAS TŪKSTANČIŲ 
DOLERIŲ Dovanų. Kiekvienas Kontcstantas už savo pa
sidarbavimą gaus dovanas GRYNAIS PINIGAIS, nežiū
rint kiek jis dirbs.

Virt NAUJIENŲ draugai kviečiami dalyvauti Kon- 
tėšte ir prašomi TUO J AUS užsiregistruoti — išpildyda- 
mi apačioj Šio skelbimo' patalpintų kuponą. 

/ T

Kontesto smulkmenas ir taisykles pranešime gavę 
justį sutikimą.

Sutinku Dalyvauti Naujienų Konteste
Vardas it pavardS ... 

' !

Gatvė ............... .............

Miestas ......... Valstija....

1931

t Kreipkitės laišku arlįra. ypatiškai.

imaujiehos
1739 So. Halsted Street, Chicago, III



-ot-aft!

****** H,

BundeSen rezignavo

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Banditams nepavyko

▼akaio.

Hemlock 8151

Antaną Se

Brolio Dukterys

eleforj.ait VAROS 1741'•«/ 1742

E mest Kuester, 30 metų, t ro
ko draiveris užmuštas Halsted 
gatvėj, prie 39 gatvės. Jo ope-

Vakaraie

Namie!

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA i? NAKTĮ 
Meh visuomet tėikiarriė širdingų, simpatingų ir rdhių 
patarnavimų, kuomfet jis yra labiausiai reikalingai.

6 MĖNESIŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Telefonai

Boulevard 5203

Bouieiatd 1411

,o 10 iki 8.v. 
UElVAS AKI

ruojamas trOkas pateko tatp 
gatvekario ir tilto balkių. TrO
kas apardytas. Iš važiavusių 
gatvekariu niekas nenukentėjo, 
tik buvo smarkiai Sutrenkti.

1327 So. 49th Ct.
Telefonas 

Cicero 3724

4631 Š. Ashland Avė. Tel. Yafds 6780 

T k,..i i ,..lr|,-lll....l >^Hfr

Nuliūdę liekame.
Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
Mot iria, Patėvis, Sesuo 
ir Giminės. ■

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Butkus Co. Tel. .Canal 3161

Detektyvai buiidė sulaikyti 
vyrus. Bet šie paspruko. Buvo 
šaudyrtiosi. Policija mano, kad 
penki vyrai buvę banditai ir 
kad jie taikėšį padaryti bankui 
holdapą. Bet detektyvai suar 
dę jų planus^

Superior teisme praėjus} pir
madienį iškelta byla buvusiems 
Lake View State Bank (dabdr 
užsidariusio) viršiloms. Skunde 
viršilos yra kaltinami tuo, kad 
depozitoriai netekę daugiau 
kaip $2,000,000 deliai netikslaus 
banko reikalų vedimo.

>tet Conrad 
BotčgrAfaš

A. M0NTV1D, M. D.
West ToWrt Šiite Bank Bldg. 

2400 W. Madton A&

CHICAGOS 
ŽINIOS

4uja grabo
i, Telefoną

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2420 Marquette Road

Antradienį

Grand džiurei, kuri ėmėsi ty
rinėti Baino bankų reikalų ve
dimo metodas, valstybės gynėjo 
padėjėjas Ayers parodė, kati 
pats Bain, jo šeima ir bankų 
direktoriai ir viršilos, o taipgi 
jų kontroliuojamos kompanijos 
esą prisiskolinę iš dvylikos ban
kų $4,500,000.

šitokią sumą pinigų yra pri
siskolinę 150 buvusių bankų di
rektorių ir viršilų. Kai kurie jų 
skolingi netoli $1,000,000, o ki
ti vos keletą tūkstančių.

Valstybės gynėjas Swansbn 
kreipėsi į Cook pavietą prašy
mu paskirti $100,000 ne tik 
Baino, bet ir kitų užsidariusių 
bankų reikalams tyrinėti?

Svvanson pareiškė, kad toks 
tyrinėjimas esąs reikalingas pa
daryti, ba yra skundų, jog e i 
kai kurių tų bankų reikalai bu
vę vedami netiksliai.

Seredothū ir nedėliomis pigai susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
ReZ. Tel. Hyde Park 3395

2422 W\ Marquette Rd. 
kampas 67th ir Artesian Avė.

Telefonas Grovehill.1595 
idbs ftuo" 9 iki 11 rfto, nuo 2-4 
9 po pIlHp ftredoffls po pietų ir

Bain ir jo bendrai sko 
Tingi $4,500.000

Pirmadiebj penki vyrai su
stojo prie banko, kuris yra 
ties Wallace ir 31 gktvėmiš. 
Vyrai jau mėgino išlipti iš au
tomobilio, kada jie pastebėjo 
du detektyvus^

Chicago Motor Club sako r 
artinasi Šaltesnis oras; automė- 
bilistaj privalo pasidaryti sau 
taisyklę niekuomet nešildyti 
motoro, kai garažo durys už
darytos. Visuomet, pirm Šil
dant motorą, reikia nors vieiia 
garažo durų pusę atidaryti. O

Matų patarnavimas laĮ 
dbttivėri lt kbkiamt rd< 
kalt visuomet esti Ąfžt 
dingai ii nebrangiu to 
dėl, kad hetnriinc H 
laidų užlaikymui riky-

it Vaiką Ligą 
___ įer Avė.

Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenae

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Užvesta teisme byla 
prieš buvusius ban

ko Viršilas

Chicago, liti
2314 W. 23rd Plaee 
Tel. RbOBeVelt 2515-2516

kampai Halsted ŠE 
Valandos nuo 10—4,4100 6 iki 8 

Nedėliomis nuą 10 iki 12.

Mosi atba itadijdj.

m W. 62 Si

VALANDOS;
iuo 9
nuo 6

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

įspėjimas automobilis 
tams

Užsimušė troko neisi 
mėj

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRffiOL

Lietuvy s Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkeli abu tavo ofisu i naują vietą po ar.

4645 So. Ashland Avė.
V^indo, 2 iki 4 ir « iki « Tikti*.

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Tel. W«t 2860 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

B. A. VASALO!
advokAta! <

11 South La Šalie Street 
Room 1934 Tet Randolph 0132 
Valandos nno 9 ryto iki 5 vai. tak. 
3241 S, Halsted St. Tol. Vidutį 062 

Valandoj — 7 iki 9 vakare ' 
Olia—UtatfL, Ketv. ir Subatos fak. 
Vanile—Pan^ Ser. ir Pėtnyžios fhk.

DR? vaitush, opt.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Stitfryžo iš Lietuvai
Palengvins akių įtempimą, karia esti 

priežastimi galVds skaudėjimb, svaigimo, 
akių aptemimo, netvuotamo, skaudamą 
akių karšti, nuima. kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir iblkegyst^. Priftdgia 
teisingai akiniai; Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas sa elektra, parb-

bhokite savd Akiu ilegžattlittotl

Dr. A.'X BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš ŽOin.
Ashland Ad*. 

^kampas 47th St.

DU J, J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
Tel. Prospect 1028 M _

Ra*. 2359 S. LeavHt St. <W 2*30 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pž^al Ititfrtl

EMILIJA MEŠKAUSRlfeNĖ ' 
po tėVals Navikaitė

Pertiskyrė sd šiuo pasauliu pir
madieny. lapkričio 16 diėrtą, 2 va
landą ryto 1931 m., sulaukus 34 
metų amžiaus, gimus Dvariškių 
kaime, Truskavos parap., Pane
vėžio apskr. Paliko didėliame 
Auliudime vyrą Stanislovą, duk
teris Brohislavą ir Birutą, sūrių 
Vincentą, motiną . Elzbietą, patėvį 
Klimaitį, seserį Veroniką Kazlaus
kienę, dėdę Bronislovą Pilipohį, o 
Lietuvoj brolį Naviką ir seseij 
Brbnisiatą Rabačatfskienę ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4611 
Archer Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
lapkričio 19 dieną. Imą vai. po 
pietų iš natrių bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Emilijos Meškaus
kienės gimirlfs, draugai ir pažįštami 

^sat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsisveikini-

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

1 
laidotuvine kuoplglaush.

0 iki 1? v 
_____________ ____ __________ i į TRUM
PĄ LAIKĄ ŠU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely ataitikitną aky a atitaisomos bt 

akintą. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avei 

Phone Boulevard 7589
____________ U 5, .„U i________ iu----------L.

4442 Soisth Wėitdn Avatiuls
Lafiiyettė '

VALANDOSt 
flub 9 iki 11 valanti 0to 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Motit

4145 Ar

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Daatboen St., Room 111> 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 

Gyventi 
$323 South 

TA. Bonl
Vahndol: nub 6

Dr. Bibidesėn tarnavo mies
tui kaip kototaerls ir sveikatos 
komisionieris. Vakar jis rezig
navo iŠ koronerio ofiso. Pasili
ko sveikatos komisionierius. 
Koronerio vietai^ manoma, bu
siąs paskirtas Frank J. Walsh, 
buvęs krimihalib teismo kler
kas.

ANTANAS PLUNGIS

Mirė lapkričiu 16 1931 m. 
6:30 vai. vak. 40 metų amžiaus. 
Kilo iš Šiaulių apskričio, Šedu
vos parapijos, Žibartų kaimo. A- 
merikoje išgyveno 20 metų. /

Paliko dideliame riuliudime 
moterį .Pauliną, dukterį Madestą, 
sūnų Kazimierą, du broliu—Juo
zapą ir Kazimierą, sešėrį Karoli
ną Kriviėkiėfi^, o Lietuvoj 3 se
seris ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6038 So. 
Prtitie Avė., Tel; Nbrtnal 7295.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj lap
kričio 20 d., iš namų 8 vai. bus 
atlydėti į Visų Šventų parapijoj 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, Po 
pamaldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
minės, draugus ir pažystahiuš da
lyvauti Šiose laidbtttvėsė.

Nuliūdę:
I

Motėris, Duktė, Sūnūs, 
Broliai, Sesuo ir Giminės

Laidotuvėms patarnauja grabo- 
rius Lachavich, Tel. Roosevelt 
2515.

JŪSŲ GRABORIAI
Didysis Ofisas

John Kuchinskaš
Lietuvis Advokatą* 

2221 West 22nd St 
Arti Learitt St.

talafidto CMItf 2592 
VrtaBdos 9 rfto iki 8 Vakaro* 

Seredoj ir Pėtnyėioj nuo 9 iki t

Litidviką 11 hą., Ri^ 
«., Vieną brolį Liudvi- 
!it brolienę Valetiją, 
arijoną Serriežiėnę, Kla-

Telefonai Bbttlevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 i.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicago, III

Grabeliai
Phone Boulevard 4139

RaL 6600 South Ąrtesiah Aoanud 
Phone Prospėct 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halrtad Street 
CHICAGO, ILL.

UetUVės Akušerės

Valandos 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

BALTRAMIEJUS GERČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap

kričio 17 dieną. 1:40 valandą 
ryte 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., Pa
gramančiu parap.. Laukininkų 
kaime, Amerikoj išgyveno 18 
metų.

Paliko dideliame nubudime sū
nų Stanislovą. 5 brolio dukteris— 
Julijoną, Oną. Marijoną, Juzefi- 
ną ir Marceleną ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
S. Hermitage Avė.

Del platesnių žinių šaukite 
Canal 3394.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, lap
kričio 10 dieną, 8 vai. ryte iš 
Ėudeikib koplyčios į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kuridjė 4tti- 
bus gedulingos parttaldbS už Vflid- 
hib sielą, o iš ten bus nulydėtas f 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. BaltrJthiejaus ■ Ger- 
čiaus giminės, draugai ir pažįstami t 
esat nuoŠifdžiai kviečiami daly-'f 
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimu it .atsisvei
kinimą. i

Nuliūdę liekame. t ;
Sūnūs., Brolio Dukterys' 
ir Giminės.

Lajddtuvėse patarPrtj* grabo- 
rįus Eudėikis, TeL Yir^s 174L \

dar geriau: patariama atidary- 
tl durys iš ftbiėjjj įart«6 galų, r 
M btittį šlbks tote Mkfrtias 
AMltigtĮ <Mųį kurias Sildothasl 
rilotorag Wa«niwa.

Namai:

6641 So. Albariy Avė.
Tel. Prdipett 1930

, Telefonas Yarde 0994-

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Aoanuą • 

Ofko valandoj
Nuo 10 iki 12 dieni, 2 iki 3 po fid, 

7 iki 8 vai. Neda, nuo 10 iki 12 
Re®. Telepbone Plati 3200

. . ... J-. .. - . ------ L. L . 1..^  :t j.,..t. r „■

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSIČAL 
«TSW.

6109 . South
Albany. Av.

Phone 
Hemldtk 9252

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St 
Kampa* Wabaah Aoahua 

lįl. Pulhnan 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Aua.
• Tel. Boulevard 2800 I

Rt*. 6515 S#. SU I
Tel. Repubbc 9723 J

VINCENTAS KAREIVA 

persiskyrė su šiuo pasauliu 22 
dieną gegužės mėn. 1931 m., su
laukęs 4 6 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj; Kauno apskr., Vilkijos 
miestely. '

Paliko dideliame nubudime 
moterį Antaniną. 3 dukteris, 2 
sūnūs, 2 seseris ir 1 brolį.

O šiandie, lapkričio 18 dieną 
bus perkelta pas mirusį tėvų į 
šeimynišką lotą mybmiiusia duk
relė Helena, kuri mirė gegužės 2 
dieną, 1914 metais, būdama 14 
mėnesių amžiaus. Perkėlimas įvyks 
9 valandą iš- ryto, Šv. KazimittO 
kapinėse.

Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti į 
kūno pakėlimą. O po perkėli
mo kviečiam visus, dalyvautojus 
sugryŠtt į namus 3600 South 
Emerald Avė., kur įvyks garbin
gi pietus.

Nuliudusi lieka

Kareivų Šeimyna.

Tel. Yardi 1329

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

. .1 J I illll.l*M*

PRANEŠIMAS 
DR. MARGERIS 

Sugrįžo ii Lietuvos ir priiminėja 
ligonius 

nuo 10 ryto iki 2 po pietų it 
nuo 6t30 iki 8:30 vakare

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 

3421 So. Halsted St 
Phone Boulevard 8483

JONAS KIŠKUNAS

Mirė lapkričio 15 dieną, 193 b 
m.. 6:24 vai. ryto, 5 5 metų am
žiaus. Girnas Amerikoje.

Paliko dideliame nubudime 2 
sūnūs ~— 
chardą 9 r 
ką Kiškun
3 seseris. Marijoną Šemežiėnę, Kla 
ra Tegcmeyet ir Jlllijortą Kiškų 
niutę. 2 svogerių 
niežą ir Hatold Tegtmeyėr.

Kūnas pašarvotas 2225 South 
Leavitt St. ,

Laidotuvės įvyks ketverge, lap
kričio 19 d. 1931 m. iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į Aušros 
Vartų Š. P. M. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už ve- 
liohio sielą. Po pamaldų buš 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame Vlstis gi
mines, draugus ir pažystamus da
lyvauti šibse liidbthvfše.

Nubudę:

Sunai, Brolis, Brolienė, 
Seserys, Švogetiai ir 
Girhinės.

Laidotuvėms pąta 
rida S. D. Ląchavii 
Roosevelt 2515.

Duokite savo^ak^u išegzaminuoti

Reglšfttfotani Optometristui
Akių Specialistas. Virš 15 metų

.patyrimą*
Akiniai nuo

Valandos: 9 rVto iki 9 4ak. k*id

tfetiiviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
Derttistfts

2420 W. Marųuette Rd 
arti VVestern Avė.

Phone Hemlock 7828

KAZIMIERAS MOCKUS

Mirė lapkričio 14 1931 m.. 6 
vai. vak., sulaukęs pusamžio. Kilo 
iš Raseinių apskr., Gedviškės par., 
Mankaičių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime bro
lienę Rozaliją Lazauskienę po pir
mu vyrų Mockienė, 8 brolvaikius 
— Kazimiėrą, Povilą, Simoną, 
Juozą ir Joną Mockus, Oną Ba- 
kies, Joganą Dolong, Rozaliją Pe- 
kuraitis ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2126 West 
22 Pi.

Laiodtuvės įvyks pėtnyčioj lap
kričio 20 d., iš namų 8 valandą 
bus atlydėtas į Aušros Vartų para
pijos bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. P6 pamaldų bds nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame VisUs gi
mines, draugus ir pažystamus da
ly vifati šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:

Brolienė, Brolid Vaikai 
ir Giminės.

Laidotttvėrts patarnauja grabo- 
rius Lachavich, Tel. RodseVelt 
2515.

Phone Boulevard 7043

DP P 7 VP7VT10!JLFAi« \Je KAa V JuZ/ILiJuAM
Dentistas (

4645 SO. Ashland Avė.
arti 47th Street

Ofiso, Ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th B Halsted Sts) 
Ofiib Valandos: nuo 1-3, nno 6:30-8:30 

Nedėldieniai* pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAMELIS
756 W. 35th St

(Cor* of 35th « Halsted Sti) 
Ofiso.valandos: nuo 2-4* nuo 7-9

RICHARD EITMANT1S
Persiskyrė Stt šiuo pasauliu šeš

tadienį, 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 nubudime 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, randasi grab. Skudo ko
plyčioj, 718 West 18 St.

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

Visi a. a. Richafdb Ėitmančio 
giminės, draugai it pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir sutrikti jam pasku
tinį patarnavimą' ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. Skudas, Tel. Roosevelt

J. F* KADŽIUS
^rdiAt/siAS tifeTūVis 
GRABORIUS CHICAGOJ 

saMfafrfr. Laidotuvėse patarnatf- 
ja geriau ir pigiau, 

t^deL ka< 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
t OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
1238 S: HaUtčtf 

TeL VRtory 4088

Cicero, III;
1439 So. 49 Court 

Telef. Ciėero 5927

tc,N. j. mu>
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chteagoj

1<4« W. 4«th

A. A. SLAKIS 
. ADVOKATAS

Miaato Člisas 17 W. Waahingtto St,
Room 1502 TeL Central 2971 

Vrilimfok: 9 ryto iki 4 po pitt<

V*katais) Utim.. Ketv., ir Subatol 
— 6 iki 9 vai. ...

4145 Archat Ana. TaL Lafayatta 037

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
i (John Bagdžinnas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS

dfis© Tel. Victory 6899
Rez. TeL Drevei 9191

DR. A. A. R0TH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Oftoti 3102 So. Hdstad St.t Chtogą 
arti 3 lot Street

Valimdoc 1—3 pb pietų. 7—8 valį. 
Nekėliomis it šventad. 10—12

•Vėl. Canal 4050 Venerilkos

M. H. Rohwedder, M. D.
1800 S. Halsted St.

CHICAGO 
Valandos 9 ryto iki 9 Vakahe 

Varitbse Gyslos Odos
,i.*UlJM.jtoi i,fc *...X,

Advokatai

..-r■«.... i r-to:............................... iii!... .............

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Aw» 
“‘tl. Boulevard 7589

one Hemlock 7691,

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGBABU VE5E.IA1
Visą tfagrabo patarriavimą 

galime atlikti tiž $100:00 
Dvi Koplyčios Dykai

Del šermenų -
Padarome affidavitus reika- 
le. Insurance ir Vištiš Notkry

Public rčikalbš*

Bud 6 iki 9 valandbs vakar*
U_LA*lLL.. ny-h.

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michlgaa Avenūfi 

>a 5io? •
ji valandai rytė; 
8 valahdal vak*rė 

dpad šilehtaflitiiio: tt jtėtpirthcfitnfo

DR.A.1KARA1O
Kas it Chirurgas 

-. Ualsted Street 
. T*K ėtiuihėt 3294

Pata ___ ,_______ _.-w_____
Reikale meldžiu atsišaukti, d maųb 

darbu brišitė užgahėdintl.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2510

2314 W. 23rd CMoago
. SKYRIUS: , 

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tėl. Cicero 5927 .

Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika
' Graborius ir 

Balzamuntojds
Moderniška Kokplyčht Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
ums. Kalba prieinam*

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

3307 Atiburfl Avfc
CHICAGO; ti*L. i " 

„.r.....'r;........... .........

S.M.MUDAS
LiltUVis

GRABORIUS Ik BALSAMUOTOJAs 
Didelė ir graži koplyčia dykai

■' 718 W. 18 St.
Trf. RMMtdt 7532

—...............        ;.nl „.tfį, itf, U.J

Gerai lietuviams žinomas per 25 aa*^ 
tus kaipo patyrfr gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy. 
rų, moterų lt vaikų pagal naujausiM 
metodus X-Ray it kitokite (iektroe 
prietaisus. . .

Ofisas ir Labbratorijaf 
1025 18tb St., netoli

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vat vakari 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Perk 6755 M Randolph 6800 
. ■aiMtellIin.illIM. llillfr, . , . ........lįlllliIIIllllHl . ................. ii .IĮ... .

DR. CHARLES SEGAL 
^raktiku^^^O metai

4729 South Ashland Avė., 2 Idtiot 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS
Moteriškų, Vyriškų it Vaikų Ugų 

OFISO VALANDOS: .
(Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nub 2 fld 4 

pietų ir kuo 7 iki 8:30 vaL 
ŠJedėL nuo 10 iki 12 v. dieni 
Phone Midway 2«80

flirtą,

flęr? fa,• į; j



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Stasio Rimkaus pir
mo koncerto proga

T?1
dėjo prie komuništipip susivie
nijimo. Ir ot dabar kažin ar jis 
gaus pagelbos įš »to naujo su
sivienijimo. Drg.

' f / ' ‘

Didelis Koncertas 
Šį Vakarą

MADOS

Bašo NORA Town of Lake

Tręįi^lęruę, lapk. 18, 1921 
■r ~

Educational 
v Mokyklon ,

Nepasisekė apiplėšti 
Metropolitan State 

Banka

Rimkus, • baritonas, 
jaunas dainininkas,

Lietuvių bankas pasirodė ne
įkandamas ir plėšikams

Pastaruoju laiku plėšikai 
apiplėšė daugelį bankų. Vakar 
apie pavakarę, tarp 4 ir 5 vai., 
keturi ginkluoti plėšikai bandė 
apiplėšti ir lietuvių Metropoli
tan State Banką, prie 22 ir 
Leavitt gatvių, West Sidėje. 
Bet lietuvių bankas pasirodė 
neįkandamas riešutas ir plėši
kai turėjo išsinešdinti nieko ne
pelnę.

Keturi plėšikai įėjo į banką 
ir atstatę ginklus paliepė vi
siems iškelti rankas ir sugulti 
ant grindų. Tuo laiku banke 
buvo ir keletas kostumierių. 
(Priekyje, prie banko prezidento 
deskos buvo p. Julius Brenza. 
Pats gi bankp prezidentas p. 
Jonas Brenza buvo banko už
pakaliniame kambaryje. Vi
siems sugulus plėšikai šoko 
prie narvelių, kur dirba banko 
darbininkai ir kur yra dau
giausia pinigų. Bet pasirodė, 
kad įeinamosios durys i narve
lius, už prezidentto deskos, yra 
Užrakintos iš vidaus. Plėšikai 
bandė jas laužti, bet durys pa
sirodė už juos tvirtesnės. Tada 
jie paleido i durjs porą šūvių, 
bet, žinoma, šūviais juk durų 
neatidarysi.

Bet šuvius nugirdo banko 
prezidentas p. Jonas Brenza ir 
nors nematydamas ir nežinoda
mas kas dedasi banke, garsiai 
sušuko: “Visi už ginklų!” To 
plėšikams užteko. Jie pamatę, 
kad juos iš visų pusių gali už
klupti šūviai, skubiai nėrė per 
duris ir įsisėdę į juos laukusį 
automobilių, pabėgo nieko ne
laimėję.

Ir čia lietuvių Metropolitan 
State Bankas 'parode savo tvir
tumą: jis atsilaikė prieš dabar 
siaučiantį didžiausį ekonominį 
krizį, kuris suklupdė tiek dau
gelį bankų, dabar gi atsilaikė 
ir prieš plėšikus.

Stasys 
nors dar 
jau spėjo padaryti plačią pa
žintį lietuvių muzikališkam pa
saulyje. P-as Rimkus iš Lietu
vos atvyko prieš septypis metus 
ir apsigyveno Detroite, kur tuo- 
jaus stojo darban jo nuo pat 
mažens pamylėtoj meno dirvoj, 
atiduodamas visą savo liuosą 
laiką nuo kasdieninio darbo mu
zikos studijavimui, ypatingai 
dainavimui, kadangi p. Rimkus 
yra vienas iŠ tų laimingų žmo
nių gamtos apdovanotų gražia 
balso medžiaga ir supratimu, 
kad dailė, tikrenybė reikalinga 
dvasiniam gyvenimui ir yra 
vaisius to gyvenimo. x

Jieškodamas progos ir gali
mybės tęsti savo muzikos stu
dijas toliaus ir kartu turėti 
malonumo dalyvauti platesniam 
lietuvių muzikališkam veikime, 
jis metai laiko atgal atvyko Chi 
cagon. čipnai greitu laiku pa
darė ryšius su muzikos draugi
jomis ir tuojaus pradėjo veikti 
jų tarpe, kartu (tęsdamas savo 
muzikos studijas. Visi tie, ku
rie lanko lietuvių parengimus, 
koncertus ir muzikališkus vei
kalus, turėjo progos įvertinti p. 
Rimkaus gabumus kaipo lošėjo 
ir dainininko, ypatingai opere
tėj “(Raganius”, kurią Birutė 
prėeitą sezoną labai sėkmingai 
pastatė. Taipgi bėgyje praei 
tų metų p. Rimkus padarė pla
čią pažintį su, lietuvių radio 
programų klausytojais, tankiai 
imdamas dalyvumą p. J. Bud
riko duodamuos programuos. 
Reiškia, chicagiečiai lietuviai vi
si pažįsta p. Rimkų kaipo dai 
nininką dalyvavusį svetimų ren
giamuos programuos, tačiau, šį 
vakarą, Chicagos Lietuvių Au- 
dtoriume, jisai duos pirmą sa
vo rengiamą koncertą,’ kuriame 
jam asistuos vietiniai, irgi ge
rai žinomi dailės mylėtojai.

Sekantis įvairus ir turtingas 
programas bus teikiamas kon- 
certan atsilankiusios publikos 
malonumui. i,
1

Stasys Rimkus, kurio koncer
tas įvyksta šiandie Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St.

ELENA RAKAUSKIENĖ 
n) Vai nešk žirge, A. Vanagaitis 
b) šią naktelę .... A. Vanagaitis 
Duetas—A. VANAGAITIS ir 

STASYS RIMKUS
Šokis .........................-....................

MARYTĖ GRINIŪTĖ
a) Serenada ....... . H. Schaffer
b) l tėvynė gryšt norėčiau.,...

......................... Carl Cramer
Kvartetas— AžUKAŠ, A. KAMINS

KAS P. STOGIS ir S. RIMKUS
a)

b)

3

a

>

7

8

9

10

Saulelė raudona......
....... ...............M. Petrauskas 

šėriau žirgelį ....... S. Šimkus
Dzimdzlliukai, A. Vanagaitis 
Tu ir aš ....•.... A. Vanagaitis

BIRUTĖS CHORAS
Kad aš našlaitėlė, Kačanauskas 
Pasirenkant

ELENA RAKAUSKIENĖ 
Ilgėjimas .....  A. Rubinstein
Sugryšk .................. L. Deriza
Beržas svyruonėlis.......
s..................... A. Vanagaitis

STASYS RIMKUS 
Pasirenkant

A. VANAGAITIS
a) (Plaukia sau laivelis

............................. S
b) Skambančios stygos.

n) 
b)

b)

... .......  S. Šimkus 
b) Skambančios stygos......

........................ M. Petrauskas 
Duetas—ELENA RAKAUSKIENĖ

STASYS RIMKUS 
Prie piano—M. YOZAVITAS

Lietuvių valanda

ir

b)

b)

Saltarcl ariosa iš operetės ;• 
Laima ......................  Audron
Tu močiute senutėle .......

5..........  A.- Vanagaitis
Kaip karalius karan......
jojo .............. Th. Koenemann

STASYS RIMKUS 
Habanera iš operos.......
Carmen ...................  Bizet
Pasirenkant

Reikia pripažinti, kad jei ne 
lietuvių programai, tai nedėl- 
dieniai pasidarytų tikrai nobuo- 
dųs. Pirmai valandąį, atėjus nu
sistotai žmogus radio $nįį ;\V. 
C. F. L. stoties ir tuųj t gauni 
Budriko krautuvės duodamą 
gražų Jietuvių programą. Taip 
buvo ir pereitam sekmadieny j. 
Tai nuopelnas Jos. Budriko 
krautuvės, kuri šiuos progra
mos rengia ir finansuoja.

žentas.

Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 122 kuopa rengia jubilejų

Jau kai kurios SLA. kuopos 
ir apskričiai atlaike savo jubi- 
lejinius parengimus minėdami 
45 metų sukaktuves nuo Susi
vienijimo įsikūrimo ir 30 me
tų sukaktuves nuo skirimosi su 
klerikalais.

1 Vieni nusiskundžia, kad pras
tai parengimai pavykę, nes ma
žai dalyvavo juose pašaliečių ir 
narių, kiti gi džiaugiasi, kad 
labai gerai pavykę, bą. padengi
muose skaitlingai dalyvavę ne 
tik nariai, ale ir simpatizato- 
riai, busiantys ŠLA. nariai.

Itfes, SLA. 122 kuopa, lau
kėme ir tikėjomės, kad vienų 
puikiausių minėjimų surengs- 6 
Apskritys. Bet nfhtydami, kad 
6 Apskritis nieko nerengia ir 
gal būt nerėngš ir nenorėdami 
pasilikti užpakaly kitų kuopų, 
nusitadėm minėti Susivienijimo 
sukaktuves.

Ir štai SLA. 122 kuopa ren
gia labai gražų vakarą su pro
gramų — prakalbomis, daino
mis, šokiais ir užkandžiais? Pa
rengimas įvyks lapkričio 28 d. 
X Dimbelio svetainėje, 4523 S. 
Wood Street? Pradžia 7 :30 vai. 
vakaro.

Kviečiami atsilankyti visi, 
taip šios kuopos nariai,' kaip 
svečiai nepriklausą Susivieniji
mui, o ypač tie, kurie mano 
kada nors tapti Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj nariais. Nes 
tą vakarą atsilankiusieji turės 
progos susipažinti su SLA. rei
kalais, kaip svarbu ir naudin
ga y(ra kiekvienam lietuviui tap
ti tos organizacijos nariu. Taip
jau kalbamą vakarą bus prira
šomi norintieji įstoti į tą gar
bingą 
ciją.

Jau daug buvo rašyta ir kal
bėta apie Stasio Rimkaus pir
mą koncertą. Lieka tik primin
ti, kad tas visų laukiamas jo 
viešas debiutavimas įvyks šian
die, t. y. sefedoje, lapkričio 18 
d., 7 vai. vakare Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj* Bridgeporte, 
3133 So. Halsted Street. Dau
guma gal dar atsimena gražų 
p. Rimkaus dainavimą laike ra
dio dainininkų kontesto Ash
land Bdulevard Auditorijoj, kur 
Stasys laimėjo pirmą prizą — 
Sudriko dovanotą pianą. Tai 
talentingas dainininkas su gra
žiu, galingu ir išlavintu, balsu.

Be Stasio Rimkaus programe 
dalyvaus visa eilė musų daini
ninkų: Antanas Vanagaitis, 
Elena Rakauskienė, Povilas Sto- 
gis, naujas vyrų kvartetas ir 
pagaliaus Birutės chofas po va
dovyste Miko Yozavito. O ir 
p-lė Marytė Griniūtė tai, sure, 
sužavės visus savo malonia šyp
sena ir graciožiškais šokiais.

Pasibaigus koncertui visi ga
lėsite smagiai pasišokti ir pa
sisvečiuoti. !Tad važiuokite j Šį 
koncertą, paremkite jauną dai
nininką ir sau gaukite daug 
smagumo. • ' .

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ l
Amerikos lietuvių Mokykla yra vie

ninteli anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje, čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai ralyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą pralyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, 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.
CHICAGO. ILL.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

3357;

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimas na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mo
kestis. Expertų patarimai visais reika
lais dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 

SAMSON’S LANDRORD SERVICE
BURBAU

1650 W. Division St. 
Tel. Brunswick 6160

O---------

Irgi Sbąsys.

Laiškai Naujienų 
Ofise

ir kultūringą Organiza-
FĮ T. Puteikis.

West Pullman

NAUJAS

PLYMOUTH
kaina $535.00 f. o. b.

UŽPRAŠOME
Visus apsilankyti ir' pamatyti naujus 

DODGE ir PLYMOUTH 
Automobilius.

Atsilankę gaus dykai 104 puslapių 
žemlapųj knygą.

BUDRIK AUTO SALES
907 W. 35th St.

Telefonas YARDS 0405.

Teko užeiti pas seną pažįsta
mą westpullmanietį. Jisai pa
klausė manęs, ar aš žinąs ko
kius kandidatus komunistai sta
to Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj pildančiai tarybai. Atsa
kiau, kad komunistai nuo pra
ėjusio Susivienijimo seimo at
sidūrę už (tvoros.

Bet westpullmanietis pakišo 
man komisarų lapą ir parodė' 
komunistų kandidatų surašą. 
Pasakysiu, kad kuone nustebau.- 
Patys komunistai girėsi per tą 
lapą, kad jie nieko bendro ne
beturį su SLA. Tečiau dabar 
ir vėl tokią pat giesmę gieda 
kaip .prieš seimą įvykusį Chi- 
cagojr • : '

Kaip komunistai balsuos už 
savo kandidatus į Pild. Tary
bą gal teks patirti vėliau. Bet 
West Pullmano SLA. 5$ kuo
poj jiems neteks balsuoti, ba 
čia nėra jų, nes iš šios kuo
pos jie pabėgo j savo nuovadą.

Musų kuopoj pasiliko rimti 
žmonės, kurie savo proitu pro
tauja, ir jie yra nusistatę bal
suoti už tuos žmones, kurių są
rašas buvo paduotas “Naujie
nose”.

Jeigu Kazys pabėgėlis ir pri
duotų savo sąrašą,, tai, manau, 
Centras pasiųstų jį gurban. Ka
zys dabar kolektuoja iš narių 
pinigus raudonajam sojuzę ir 
surinkęs tuos pinigus atiduodą 

1 komisarams. O sojuzp nariai, 
susirgę, negauna pašalpos. Ne
išmokama ne pomirtinė Sojuzo 
nariui mirus.

Rodosi, turėtų sarmatytis taip 
daryta Ęet komtinistaj sarma> 
tos, neturi,' Manau,; kad juos 
tiesiog reikėtų patraukti teis- 

tapo sužeistas. Sutrinta kojoj^man už vylioj imą pinigų iš su
klaidintų žmonių.

Tas sojuzas jau kaip prany
ko. Nebeišleidžia nė laikraščio. 
Jo redaktorius, kaip buvo pra
nerta, išvyko j Rusiją.

Korespondentas.
———_—.

South Chicago
Perorganizuos banką

Union State banko direkto
riai ir šėrininkai turėjo susi
rinkimą. Nutarė perorganizuoti 
banką, ba, kaip žinoma, šis ban
kas buvo uždarytas ir depozi- 
toriams pinigų neišmokėjo.

Dabar direktoriai ir šėrinin 
kai nutarė pertvarkyti banką 
ir pradeda Šerus pardavinėti. 
Vienas Šeras, regis, $26.

Kai 
pitalo, 
šią.

sukelsiu pakankamai ka- 
tai vėl banką atidary-

7 R. S.

Burnside
»

Nelaimė Ištiko

O. Morkienę ir U. Žakienę, 
kurios važiavo automobiliu kar
tu su kitais į vakarėlį, ištiko 
nelaimė. Kai* lietuvių .automo
bilis sukosi, (tai kitas automo
bilis smoge į jį. Vyrui, kuris 
valdė automobilį, sulaužyta du 
šonkauliai ir ranka sužeista. 
Merkienė su Žakiene buvo, nors 
sužeistos lengviau, bet jau iŠ- 
gąsties tai turėjo nemažai. Pp. 
Mockienė ir Žakienė yna SLA. 
63 kuopos narės. Jas minėta 
kuopa dabar ir prižiūri.

*

Steponas Mileika <ęlirbo South 
Chioago, Illinois Steel Mills. Jis

--------------------   : - r r - ■ • -v »; 
pėda:. Mileika randasi kritiškoj 
padėty. Nelaimė atsitiko todėl, 
kad apsauga darbininkų dirb
tuvėj nėra pakankamai gerai 
sutvarkyta.

St. Mileika
63 kuopoj narys. Karščiui už
ėjus, jis sykiu su raudonaisiais 
pasitraukė iš kuopos ir prįsL * •

buvęs SLA.

Garsinkitės “N- nose”
0* : v/L. .. h v.*.

• • i i f. \

Bagdonas, Agota 
Babilo, A. 
Cheronis, Thos. J. 
Dominick, Fr. 2 
Dambrauskaitė, A. 
Flore, Tony 
Gesevičius, P. 
Jakimavičius, Pov. 
LipČius, Stanley 
Lechavičius, Ant.

- Paškevičius 
šilkaitis, M. 
Strazdas, J. 
Samuolis, Wm. 2 
Šimaitis, P. 
Sitavičia, K. 
Strauss, C. 2 
Šimkus, K. 
švagždžiui, Izid. 
Venckienė, Zofija 
Waitikus, Agnės 
Žales, Sophia.

PRANEŠIMAI
Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliubo 

mėnesini? susirinkimas, atsibus ketvirta
dieny. 19 d. lapkričio. Almiros Simona 
svetainėj, 1640 Hancock St., lygiai 7:30 
v. v.' Bus valdybos kandidatai nomi 
huoti dėl 1932 metų ir daug kitų svar
bių reikalų, bukit laiku.

— ISekr. A. Walskis.

VARICOSE
GYSLOS

AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 
VĖLIAUSIO EUROPOS 

IŠRADIMO

Sis pastebčtinas tfeatmentas yra 
kiamUs kai jus dirbate ar valkstote, 
rra be skausmo ir absoliučiai saugus. Po 
kelių1 treatmentų jus nebeturėsite SKAU
SMŲ, MĖŠLUNGIO, SUTINIMŲ IR NUO
VARGIO JAUSMO, Varicose Gyslos Iš- 
nyks ir nebus jokio ženklo, kuris rody
tų, kad jus kada nore esate turSje vari
cose jryslas. KOJŲ ULCERIAI. ATDAROS 
2AIZDO3, PHLEBITIS, KOJŲ SUTINIMAI 
isiffydo į stebėtinai trumpų laikų. 1

EGZAMINACIJA DYKAI 
KAINOS ŽEMOS

Liudijimai suteikiami ant pareikalavimo.

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

190 N. STATE STREET, 
' CHICAGO, ILL.

Room 834,' 8-tas Augštas
Kaąflie 10—5 :30, Pčtnyčiomis uždaryta

SKYRIUS: 2483 MILWAUKEE AVĖ. 
Utarn., Ketv„ Subatoj 7 P. M.—9 P. M.

PStnyčlomis 2 P. M.—5 P. M.
Pastklaųsyklt musų kalbos apie Sveikatų 
16 WJKS stoties Pan. ir Seredoj 1:15 P.M. 
Stoties WEpO Utarn. ir KJetv. 8:40 Ą. M.

tel- 
Jie

DOUBLE
ACTING “

l

ifPBAKINC® 
!VVpowder J
Pastebėkite puikią tei- m 

lą . . . kaip piragai 9 
laikosi Švieži. ■

sAKUiBo 1
= * FOROVER J? >

? 40YEARS
'25ounces for254

iMlLLlONSOF POUNOS USED
1 BY OUR GOVERNMENT

3357 — Kam nepatiks ši labai ele
gantiška rudeninė suknelė. Sukirptos 
mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

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

Naujienų Pattem Dept, 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.
f--------------------------------------------------------------- -v

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No. ....------
Mieros ....................... pe£ krutinę

PATARIMAS
£iuomi patariame Lietuviams pirkti 

anglis iš CRANE COAL COMPANI- 
JOS. Gausite geras anglis ir pigesne 
kaina.
Pocahontas Mine Run .... $6.75 tonas 
Pocahontas Lump or Egg $10.00 tonas 
Black Band Lump ............ z. $8.50 tonas
Gren Valley Lump ............... $9.50 tonas

Katrie norite tikrai gerų anglių pe
čiams, tai pirkite GREEN VALLEY. 
GREEN VALEY. yra geriausia anglis 
Amerikoj.
Ofisas atdaras nuo 5 vai. ryto iki 9 v. v.

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
lietuviškas yardas.

Crane Coal Company
5332 SOUTH LONG AVENUE 

Tel. Republic 8402 
CHICAGO, ILL.

Automobiles
MOTOR TROKAI VISŲ I8DIRBY5CIŲ 

Didelis pasirinkltnu už kainas duo $50 ir 
auars. Lenrvus ifimokčjimai.

B. & W. MOTOR SALES 
827 W. 35th St. Tel. Yards 0080

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pančiakas. Taisom senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant galčtumfit 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVICIA
504 West 33r<] St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 8488. 
Atdara dienomis ir vakarais.

s STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

N. .............................. ......................

Di’esių Siuvimas
Skrybėlių, Dirbimas

Mes teikiame ekspertų Instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. Žema kaina. Bie 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Rąžykite dėl 

knygutčs apie kursą, kuriuo 
jus įdomaujate.

; Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezal- 
nintt ir padaryti gražias skry
bėles, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. .^Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutes, i 

VLAAtVP, COLLEGE
JOS; F. KA8NICKA, Principal 
190 N. STATE RAN. $718

IR
BATUS

TURKIŠKOS, 8ULFURINE8 VANOS 
KLEKTRIKINIS. GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo ligų, reuma
tizmo, nervų, lumbago, Balčio, paraly
žiaus, sciatloa ir visas pana&iM ligas gy
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. SulfurlnAs vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo Jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambary»--$1.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. p. Paulina. Tel. Boulevard 455$

% Educational

MOKYKIS BARBBRYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGB, 

672 West Madbon Street

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

4 KAMBARIŲ rakandai labai pigiai. 
Apleidžiu miestą. 6420 So. Califomia 
Avė., 2 floor.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia________

REIKALINGAS PARTNERIS 1 

pagelbėti operuoti modernišką šokių sa
lę. Tiktai $350.00 pinigais tereikia. 
Atsišaukite arba rašykite.

E. J. SIMON, 
2440-42 Lincoln Avė., 
tarp 6 ir 9 vai. vąkare.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

TUOjAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Acetylene Veldlnlmo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atel- 
kitę čia ir mes išmokinsime Jus į kėlias sa
vaites. Mes nepaisome, kad jus negalite 
kalbčti ąngliSkai.. Tai yra geriausias pas
tovus amaatas Amerikoje. Mes pagelbMnie 
jums įsigauti i* gerą darbą, kaip tik Jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING , 
514 N. La Šalie St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ICE CREAM, saldainių ir smulkmenų 
krautuvę parduosiu pigiai. 1343 South 
49 Ct.» Cicero, III.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI kelios augštos rūšies 
išdirbtos farmos. Pačioje komų juos
tos širdyje; gera* juodžemis. Arti Strea- 
tor. Bargenai. State Bank dT Leonore, 
Leonore, Illinois.

Keal Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co. 
rbal estate 

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųiiea 
Nėra skirtumo apielinkh ir»kur yra ai 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgagt 
ir parūpinami l ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
T.L Uhr«u 04,5

- — -O........-

PARDAVIMUI UŽ BARGENĄ
Aš esu priverstas parduoti savo dvie

jų augštų mūrinį namą, 2 flatai, randa
si 3730 S. Pamell Avė.

4 blokai į rytus nuo Halsted St.
Parduosiu už $250 cash, likusius po 

$25 į mėnesį.
į FJR.ED BUTTON 

2nd floor

PARDAVIMUI pigiai iš priežasties 
mokėjimo skolų, 6 kambarių modemiš
kas cottage, randasi 

520 W. 37 
Saukit savininką 

Teli Hemlock 
galėsiu pasimatyti 

F'
Aš

St.
Dolton, 
7022 
sutartu laiku




