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Rytoj Prezidento Rinkimai
Rinkimų kampanija baigiasi. Rytoj 
40,000,000 balsuotojų rinks prezidentų 

ir daugelį kitų valdininkų
Rytoj Jungt. Valstijose įvyks 

šalies prezidento rinkimai, ku
riuose dalyvaus apie 40,000,000 
balsuotojų.

Triukšminga rinkimų kampa
nija jau baigiasi. Patys kan
didatai jau pabaigė kampaniją 
gyvu žodžiu ir šiandie tik per 
radio prezidentas Hooveris dar 
sykį atsišauks į balsuotojus. 
Taipgi per radio kalbės ir so
cialistų kandidatas Norman 
Thomr.s.

Svarbiausios varžytines eina 
tik tarp dviejų partijų — re- 
publikonų kandidato, dabarti
nio prezidento Herbert Hoover 
ir demokratų kandidato Frank- 
lin D. Roosevelt.

Abi pusės tikisi laimėjimo 
Bet daugelis numato, kad pre
zidentu veikiausia bus išrinktas 
demokratas Roosevelt.

Be to bus renkama daug ki- kuris paskelbia, visuotiną am

Anglijos verpėjai nuta
rė baigti steriką

Manchester, lapkr. 6. —Strei
kuojantieji bovelnos verpėjai 
nutarė baigti streiką ir 150,000 
verpėjų gryš j darbą pirmadie
ny. Nutarimas buvo padarytas 
visuotinu streikierių balsavimu.

Mussolini “amnesti
ja” Italijos politi
niams tremtiniams

Mussolini leidžia jiems sugryšti 
Italijon, jei jie pasiduos fa
šistų diktavivams

Rymas, lapkr. 6. — Ministe- 
| rių kabinetas priėmė dekretą,

tų valdininkų: valstijų guber
natorių, senatorių, kongresma 
nų, valstijų viršininkų, legisla- 
torių ir pavietų valdininkų.

Hitlerininku balsai 
Vokietijos rinkimuo 

se* sumažėjo
Bet už tai labai padidėjo komu

nistų balsai. Komunistai, iš
rodo, yra laimėję trečią vie
tą

Berlynas, lapkr. 6. — Šian
die įvykę Vokietijos reichsta
go rinkimai nepakeitė viduri
nės politines padėties ir ne
duoda galimybės sukurti tokią 
konstitucinę valdžią, kuri tu
rėtų reichstago pasitikėjimą. 
Tas duos kancleriui von Pape- 
nui progą dar ilgiau valdyti 
Vokietiją be reichstago, vien 
prezidento von Hindenburgo 
dekretų pagelba.

Hitlerininkai, kurie pereituo
se rinkimuose buvo laimėję ar
ti didžiumos reichstago, šiuose 
rinkimuose susilaukė nemažų 
pralaimėjimų, ir jų skaičius 
reichstage žymiai sumažės. Bet 
netikėtai didelių laimėjimų ap- 
laikė komunistai, kurie, kaip 
išrodo, dabar reichstage užims 
trečią vietą. Kitų*partijų sto 
vis mažai yra pasikeitęs.

Iš nepilnų rinkimų davinių 
galima spdėti, kad hitlerininkai 
surinko tik 31.3 nuoš. visų bal 
sų (pereitais rinkimais jie bu 
vo surinkę 37.7 nuoš.), sočiai 
demokratai gavo 19 nuoš. bal
sų, komunistai 11į2 nuoš., cent
ristai 11.6 nuoš., nacionalistai 
7.6 nuoš., Bavarijos valstiečių 
partija 6.5 nuoš., populistai 2.1 
nuoš. ir visos kitos partijos 4.8 
nuoš.

Balsavimuose dalyvavo apie 
75-80 nuoš. visų balsuotojų. 
Pereitais rinkimais, rugpiučio 
31 d., dalyvavo 84 
Čių teisę balsuoti]

nesti ją pabėgusiems užsienin 
politiniams nusikaltėliams. Dek
retas bus paskelbtas kaip tik 
karalius spės jį pasirašyti.

Amnestija suteikiama iš prie
žasties dešimties metų fašiz
mo sukaktuvių, paliečia tiktai 
gyvenančius užsieniuose tūks
tančius politinių tremtinių, ku
rie gelbedamiesi nuo fašistų 
persekiojimų turėjo ieškoti prie 
glaudus kitose šalyse. Šiems 
tremtiniams Mussolinio amnes 
tija leis gryšti į Italiją, bet ir 
tai tiktai su sąlyga, kad jie 
sugryžę j Italiją atsižadės ko
vos su fašizmu ir pilnai pasi
duos fašistų diktavimams.

Apie kokią nors amnestiją 
sėdintiems Italijos kalėjimuose 
politiniams kaliniams dekretas 
ir neužsimena.

Ispanija panaikino 
mirties bausmę

Sumažino bausmes ir kitus kri- 
minaFus prasižengimus

Madridas, lapkr. 6. — Ofi- 
cialis laikraštis paskelbė pakei
timą 1870 m. baudžiamojo ko
dekso. Naujieji įstatymai pa
naikina mirties bausmę ir taip
gi sumažina pabaudą už visus 
kitus kriminalinius prasižengi
mus.

Kraugerio direktorius 
nuteistas kalėjiman

Stockholm, lapkr. 6. — Sven 
Huldt, vienas iš Kreuger & Toli 
kompanijos direktorių, tapo nu
teistas vieniems metams kalėji
man prie sunkiųjų darbų už da
lyvavimą degtukų karaliaus 
Ivar Kreuger aferose. Be to 
jis turi sumokėti $13,480,000 
Continental investmentų kom
panijai.

nuoš. turin-

Suėmė Rusijon važiavu 
sius 16 vokiečių

Tilže, lapkr. 6. — 16 narių 
Vokietijos darbininkų komisi
jos liko suimti bevažiuojant j 
Maskvą ekspresiniu tarukiniu.

ČORH£

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras Šiai dienai prana- 

^aiijafes^
Apsiniaukę, 

blskj Šilčiau.
galbūt lietus*
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Juodmarškinių fašistų “Arų” paradas Ryme, švenčiant dešimts metų fašizmo sukaktuves

Lietuvos Naujienos
Kaip apsaugoti darbininkų už

darbį, kad nepragertų

Kaunas. — Yra darbininkų, 
kurie, gavęs atlyginimą, eina 
į smuklę ir ten dažnai visos sa
vaitės uždarbį prageria. Ata
tinkamose įstaigose dabar iškel 
tas sumanymas paruošti įstaty
mo projektą, pagal kurį darb
daviai dalį darbininko uždarbio 
atlyginimo turėtų mokėti ne pa 
čiam darbininkui, be jo šeimai.

Hopkins universiteto 
profesoriai už 

N. Thomas

Rusija pakėlė algas 
visiems kareiviams 

ir jurininkams

Paskutinis kvoteris nu
ėjo socialistams

Algų pakėlimas siekia iki 
nuoš. Pakeliamos algos ir 
šin'nkams

100
vi f.

Maskva, lapkr. 6. — šven
čiant penkiolikos metų sukak
tuves kaip bolševikai pasigrobė 
valdžią Rusijoje, •_ algos kariuo
menės ir k£ro laivyno tarnau
tojams tapo pakeltos’niekuriais 
atvejais iki 100 nuoš.

(Darbininkų gi algos nesenai 
Rusijoje buvo žymiai nukapo
tos).

Visi tarnautojai, nuo žemiau
sio kareivio iki augščiausio ka
rininko, susilaukė algos pake 
limo, kuris pradeda veikti nuo 
lapkričio 1 d.

Pakėlimas algos 100 nuoš. su
teiktas karo laivų tarnauto- 
jams-jurininkams. Kariuome
nės ir laivyno kapitonams al
gos pakeliamos 42.9 nuoš., o 
aviacijos brigados viršininkui 
83.3 nuoš.

Kiek karininkai gauna algos, 
nepaskelbta, bet paprasti ka
reiviai gaus 6 rublius į mėne
sį, o unteroficieriai gaus 30 
rublių.

Rusija prašo Latviją su
valdyti Rygos kores

pondentus
Ryga, lapkr. 6.—Iš Latvijos 

parlamento užsienio reikalų ko
miteto nario sužinota, kad bol
ševikų valdžia prašė Latvijos 
valdžios pašalinti-iš Rygos Chi- 
cagos Tribūne ■ korespondentą, 
taipgi pažaboti ir suvaldyti ki
tus korespondentus ir Latvijos 
laikraščius. Latvija tą reika
lavimą atmetė. 41

Reikalavimas buvo neoficialia 
ir buvo paduotas vedant dery
bas apie Latvijos-Rusijos naują 
prekybos sutartj. Rusai reika 
lavę ir ištrėmimo monarchistų.

Latvija jau areštavo 22 Ru
sijos monarchistus, kad juos 
deportuoti, kaipo narius tero
ristinės organizacijos.

Užpuolė Hondūras miestą

Tegucigalpa, Hondūras, lapk. 
6.—Ginkluotų puolikų būrys už
puolė TriuxiHo portą, sunaiki
no miesto salę ir teismabutj ir 
nušovė teisėją 

.’Or>
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Vilniaus krašte var 
žo lietuvius mo

kytojus
Lenkai pareikalavo pilietybės, 

ištikimybės ir pirmesnio už 
siėmimo liudymų

Battlc Creek, Mich., lapkr. 6. 
(MINS).—Pasak vietos socia
listų lokalo sekretoriaus, vienas 
vietos gyventojas, kuris kitais 
metais išaukojo republikonams 
ir demokratams $5,000, beturė
damas iš viso tiktai 25c, tą sa
vo paskutinį turtą atidavė, kad 
įstoti j Socialistų partiją.

Praga vers bedar
bius dirbti prie vie

šųjų darbų
Už gaunamą pašelpą kiekvienas 

bedarbis turės dirbti 3 die* 
nas savaitėje

Baltimore, Md., lapkr. 6. — 
Padarius šiaudinį balsavimą 
tarp Hopkins universiteto pro
fesorių pasirodė, kad dauguma 
jų pritaria socialistų kandida
tui Norman Thomas. Norman 
Thomas gavo 39 balsus, Roose- 
velt 37, Hoover 32 ir Fosteris 1.

Grand Ifypids, Mich., lapkr. 
6 (MINS).— Norman Thomas 
užėmė antrą vietą šiaudiniuose 
balsavimuose tarp Calvin kole
gijos studentų. Hoover gavo 
238 balsų, Thomas 115 ir Roose- 
veltas 15.

Vilnius. — šiomis dienomis 
Lietuvių švietimo Draugija ‘Ry 
tas’ Vilniuje gavo Gardino mo
kyklų inspektoriaus raštą. Ta
me rašte inspektoriatas, rem 
damasis Vilniaus apygardos 
mokyklų kuratorijos parėdymu, 
pareikalavo, kad ‘Ryto’ valdyba 
iki lapkričio 10 dienos pristaty
tų savo mokytojų, mokytojau
jančių Gardino apskrityje: 1) 
Pilietybės įrodymus, 2) ištiki
mybės (moralnosci) liudymus 
ir 3) dokumentais paremtus į- 
rodymus, kur mokytojai prieš 
tai darbavosi.

Toksai raštas, 
ką yra taikomas, 
per mėnesį laiko
moralybės dokumentus, o ypač 
dokumentalius įrodymus, kur 
prieš tai darbavosi. Keisčiau
siai betgi atrodo pirmas reika
lavimas pristatyti pilietybės į- 
rodymus. Prie minėto punkte 
pridėta pastaba, kad maža tu- 
rūti-pasas, išduotas kaipo pilie
čiui, būtinai r&kalingas atski
ras piliėj^bėa įrodymas.

aišku, prieš 
nes kas gi 
suspės gauti

Kratos ir areštai Ja 
jnije^politinėse 

viršūnėse
Padarė kratą ir pas nepaliečia

mą politinį bosą ir areštavo 
jo sūnų. 180 ^omunistų nu
teista kalėjiman

Lisbona, Portugalijoj, lapkr. 
6.—-Artilerijos ir bombardavimo 
aeroplanų manevruos bomba nu
krito j būrį žvejų ,kurie žūva 
vo Tagus upėje. Vienas žvejas 
liko užmuštas, o nusigandusios 
moterys sukrito į vandenį.

..... ................

Boston, Mass.*—Bostono mies
tui gręsia didžiausias jo isto 
rijoj deficitas, kuris pasieks 
gąJbut $10,000,000.

' .''j/ ' «< ‘j?
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Tokio, lapkr. 6.— Didelę sen
saciją, kuri sujudino visą šalį, 
padarė teisėjų įsakymu padary
ta p&įcijos krata pas augščiau- 
sį Japonijos politinį bosą Mit- 
suru Toyama, reakcionierių var
dą, kuris skaitėsi tiek pat ne
paliečiamas, kaip ir pats pre
mjeras.

Policija pas jį rado svarbių 
dokumentų, kurie rodo į suo
kalbį įvykinti platų “baltąjį te
rorą”. Ji taipgi areštavo jo 
sūnų Shuzo, kuris yra kaltina
mas kaipo apsaugojęs premiero 
Inakai užmušėjus ir suteikęs 
jiems ginklus.

Ta krata buvo tiek netikėta, 
kad daugelis žymiųjų laikraš
čių nedryso žiniose apie tą kra
tą minėti Toyama vardą.

Policija tuo pačiu laiku pa
darė kratas kelių patriotinių 
organizacijų raštinėse ir areš
tavo keletą vadovų.

Pavojus Japonijai iš pačiu 
dešiniųjų ir pačių kairiųjų pu
sės nuolatos didėja. A

Nesenai buvo areštuota 180 
komunistų vadų, kurie paskiau 
tapo nuteisti * ilgiems metams 
kalėjiman. Tuo komunistinis 
pavojus laikinai liko pašalintas. 
DAbar valdžia kratomis ir areš
tais stengiasi mažinti ir deši
niųjų pavojų.

Praga čechoslovakijoj, lapkr.
—Pragos miesto taryba vien

balsiai priėmė bilių, kuris ver
čia gaunančius pašelpą bedar
bius nemokamai dirbti prie vie
šųjų 'darbą. :

Tai yra pirmas atsitikimas 
Europoj, kad šelpiamieji bedar
biai bus pristatyti prie versti
no darbo.

Pradedant nuo rytojaus, 40,- 
000 šelpiamų bedarbių, vyrų ir 
moterų, bus kas antrą dieną pa
šauti į darbą. Išviso jie turės 
dirbti 3 dienas savaitėje.

Bedarbiai bus pristatyti prie 
taisymo kelių ir dirbti visuo
menės aptarnavimo įmonėse.

EI Reno, Okla., lapkr. 6. — 
Oklahomos demokratų puotoje, 
į kurią šuvažiavo visos valsti
jos demokratai, liko suvalgyta 
10 tonų jautienos ir išgerta 500 
galionų kavos.

Beckley, W. Va., lapkr. 6. — 
Trys angliakasiai liko užmušti 
ir vienas sunkiai sužeistas eks
plozijoj Kiltorney Smokless 
Coal Co. kMsyklojė.

'-■V vr 7 ' Ji■
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Lenkai Vilniuje pa
korė du žmones

Juos nuteista neva už šnipinė
jimą Rusijos naudai

Vilnius, lapkr. 6. — Karo 
teismui nu teisus, tapo pakarti 
Stasys Markovski, 22 m. ir Di- 
mjtri Saj, 29 m. Jie buvo kal
tinami, kad jie buk esą sovie
tų šnipai.

Ričardas Markovski, 28 m. ir 
Petras Rusak, 28 m., liko nu
teisti visam amžiui kalėjiman.

Berlyno streikas 
plečiasi

NąęsBerlyną s, .lapkr. 6. — Nąrs 
visa BerlynovpoHėija tapo su
mobilizuota pagelbėti atnaujin
ti susisiekimą Berlyne, bet vai- 
gšto tik keli busai ir gatveka- 
riai. Iš 23,000 streikuojančių 
darbininkų tik nedidelė dalis su-^ 
gryžo į darbą. Transportacijos 
kompanija paskelbė, kad ji pa
šalino ir darbo 1,000 darbinin
kų.

Degtukų pramonė Lie
tuvoje

Policija areštavo 53 streiko 
vadus, kurie kurstę kitus dar
bininkus prisidėti prie streiko. 
Apie 1,400 šiukšlių rinkėjų pa
skelbė užuojautos streiką.

Ruhr industrinio distrikto 
transportacijos darbininkai te
legrafavo kancleriui von Papen. 

' tkad jeUjis nepakeis kovos prie
monių prieš Berlyno darbinin
kus, tai bus suorganizuotas di
delis vakarinės Vokietijos tr«Uis- 
portacijos darbininkų 
tos streikas.

Balkan” ir
1923 m. buvo įsiku-

užuojau-

lapkr. 6 
dar sykj

Užsidarys darbininkų 
bankas

Indianapolis, Ind., lapkr. 6.— 
United Labor Bank & Trust 
Co., kurio prezidentu yra John 
L. LewįSį United Mine Workers 
prezidentas, paskelbė, kad jis 
užsidarys gruodžio 1 d., delei 
stokos biznio. Depozitoriams 
pranešta, kad jie ateitų ir at
siimtų savo pinigus. Bankas į- 
kurtas 9 metai atgal. Jo ka 
pįtalas siekė $112,500. Bet de
pozitų pastaruoju laiku turėjo 
tik $98,000.

Gandhi grūmoja atnau
jinti badavimų a-.

•<F

Ęombay, Indijoj, lapkr. 6.--- 
Nacionalistų vadas Mahatma 
Gandhi, kuris tebėra Poona ka
lėjime, paskelbė prigrumojimą 
atnaujinti badavimą “iki mir
ties”, jei augštesnioji indusų 
kasta pilnai neišpildys Poono, 
padarytos sutarties.

f'M,-

Athenai, Graikijoj, 
—Apeliacijų teismas 
patvirtino legališkumą areštavi
mo chicagiečio Samuel Insull. 
Pastarasis dėl senatvės ir li
guistumo iš kalėjimo tapo per
keltas į kliniką.

Prieš karą Lietuvoje veikė 
tik vienas “Etnos” degtukų 
fabrikas. Po karo įsikūrė dar 
du fabrikai 
“Uran”.
ręs “Tilkos” degtukų fabrikas, 
bet 1927 m. buvo likviduotas. 
1927—28 m. laikotarpy pradėjo 
veikti dar “Elektros” ir “Lie
tuvos akcinės b-vės” degtukų 
fabrikai. 1929 m. 5 fabrikuo
se dirbo 311 darbininkų, 1930 
m. 346 darbininkai, o 1931 m. 
2 fabrikuose dirbo tik 151 dar
bininkas.

Ankščiau, kol degtukų mono
polis nebuvo atiduotas švedams, 
degtukų pramonininkai steng 
davos degtukų išteklius ekspor
tuoti, o švedai degtukų ekspor
tu mažiau besirūpina, nors pa
gal sutartį švedai kasmet turi 
eksportuoti po 12 m ii. degtu
kų dėžučių ir po 1,000 tonų deg
tukų šiaudelių.

NEUŽMIRŠKITE SAVUOSIUS 
LIETUVOJE- PASVEIKINTI SU.

Kalėdų Šventėmis
Pasiunčiant nors mažą dovanelę tiems, kurie 
yra jums 'taip artimi ir brangus.
Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu* 
kokį siuntinį.
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ DYKAI. Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon^

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halstėd Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
šventadieniais nuo si iki i val.
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Vilnius ir Kova dėl Jo
(Iš atsiminimų)

Praslinko jau 12 metų, kai 
Vilnius tapo lenkų pagrobtas. 
Prisiminus tą dieną, tą gedu
lingą 9-tą spalių, taip ir jau
ti žmogus ką tokio nepaprasto. 
Rodosi, daug ką padarytumei, 
kad tik Vilnių butų galima 
atvaduoti. Kadangi toje dieno
je, t. y. 9-tą špūlių 1920 me
tais, kai ėjo žūtbūtinė kova 
dėl Vilniaus teko ir man daly
vauti ,tai gal bus ne prošalį* 
apie tai kiek atsiminus pakal
bėti.

Musų 9-tas Vytenio pulkas 
stovėjo Vilniuje ir kasdien 
darė praktiškus užsiėmimus. 
Kai atėjo spalių 7, tai jau bu
vo įsakyta pribūti ant stoties, 
ir susėdę į vagonus pradėjo
me slinkti į Lydos pusę. Kiek 
toli už Vilniaus buvome pa
važiavę, tikrai nepasakysiu, ir 
kokiu tikslu mus ten siuntė,'

tysime toliau, jie veikė labai 
organizuotai.
Mūšio laukas. — Lenkų raite

liai šluojami kulkosvaidžių. 
—Kova nelygi.
Buvo 10-ta valanda ryto, kai 

tarp dviejų priešingų armijų 
virė kova. Visos lietuvių jė
gos buvo įtemptos iki aukš
čiausiojo laipsnio. Nors iš kar
to ir nežymiai, vienok buvo 
galima jausti, kaip sunkus 
spaudimas kas kart artėjo į 
musų pusę. Nelyginant tarsi 
tas akmuo, kuris laiko pri
spaudęs krutinę, vis labyn, ir 
labyn ėmė kvapąv Mūsų arti
lerija, kuri labai taktiškai ir 
narsiai* be sustojimo1 
labai4 daug pagelbėjo 
armijos dalims laikyti 
Nežiūrint į visą tai,
kas kartą darė didesnį ir di
desnį spaudimą.

Dalis musų kulkosvaidiniu- 
taipgi neturėjome žinios. Al- kų. kurie laikėme kairįjį spar- 
siduręs keletą dešimčių kilo- ml; pastebėjome nemažą būrį 
metrų už Vilniaus, musų eša- raitelių, kurių-gulėjo būti net 
lonas beveik apsistojo. Jokio visas didelis pulkas. Raiteliai 
pavojaus nei iš kur nejautė-’jojo riščist sudvejintoms gre- 
me, kadangi apie pavojų bei toms vicni paskui kitus, ir lig 
mūšį nieks nieko ir nekalbėjo. *as vingiuotas žaltys skubiai
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Bet 
kar-

veikė, 
kitoms 
priešą, 
priešas

bet bu^ ir tokių

ir kartu save
jį.

Saule jau buvo nusileidusi' i
■ A ■»

Musų pareiga buvo

slėnis. Nekurtoms

[Acme-P. 0 A. Photo]

Admiraltijos vartai kertėje Trafalgar aikštes Londone, kurių uždarymas sulaikė bedarbius* pereitą sekmadienį nuo ėjimo 
< „ prie karaliaus ir valdžios rūmų.

tas yra. ir
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(tolų gale, po kokių 20 minu
čių žinksniais ėjęs traukinys 
apsistojo. Vieta, kame susto
jo, buvo laukas, krūmokšliais 
apaugęs 
kuopoms buvo įsakyta išlipti, 
o kitoms pasilikti. Į žygį prisi
rengusiais vyrais jų tarpe ir 
aš buvau. Bet vaikščioti daug 
nereikėjo, nes už valandos lai
ko ir vėl visi buvome trau
kinyje.

Garvežys keletą kilometrų 
ėjo atbūtos, iki daejo vietą 
apsisukti. EŠalonas, grįždamas 
Vilniaus link, dažnai sustoda
vo, ir 8-tą spalių anksti iš ry
to pasiekėme Vilnių. yisą 
dieną ir naktį praleidome, rav-t 
mini, ir tik 9-tą spalių anksti 
iš ryto sužinojome priežastį 
vakarykščio musų važinėji
mo. Kai jau buvo šviesus 9-to 
spalių rytas ir visi buvome 
pagėrę kavą, tada visi karei
viai buvo išrikiuoti ir visiems 
buvo paskelbta, kad ten už 
Vilniaus yra susibūrę keli šim
tai lenkų partizanų, kurie buk 
patys be lenkų valdžios įsaky
mo rengiąsis užpulti miestą. 
Ir tuo tarpu buvo visiems įsa
kyta prisirengti, nes už valan
dos laiko trauksime ir vėl.
V/.s-o.s- kariuomenės dalys išėjo 

į frontą ir miestas paliko 
visai be priežiūros.

Traukdama Lietuvos armi
ja į mūšį, jos priešakyj ją ly
dėjo smarki galinga muzika, 
o patys kareiviai traukė ko
vingas dainas. Visas miestas 
atrodė nepaprastas. Publikos 
buvo perpildytos gatvės, bal
konai ir langai. Daug iš jos 
rodė kariams simpatiją, bet ir 
daug jos ironiškai šypsojosi. 
Tas viskas kareivius labai ner- 
vavo, bet visi rodė pakeltą 
ūpą.

Kai visa armija buvo išėjusi 
patikti priešą, tai mieste pra
dėjo koncentruotis priešingos 
lietuviams jėgos. Ir visai ne
stebėtina, t kadangi miesto ko
mendantas buvo toks patrio
tas, kuris į lietuvybę visai pro 
nirZ|ns žiurėjo. Kadangi jis 
buvo kaip ir miesto galva ir 
po jo komanda buvo visa mili
cija, tai jis, be abejo, galėjo 
ką nors daryti. Bet vietoje ką 
veikti, jis visai paliko savo 
pareigas ir . sudėjęs ' rankas 
laukė lenkų.

Jo didžioji dalis milicijos 
taipgi pradėjo savaip elgtis. 
Visi beveik, kurie turėjo ke
purėse Lietuvos Vytį, pradė* 
jo traukti lauk ir kabinti “var
nas”. IŠ to buvo galima sprę
sti, kokie patrijotai ėjo polici
jos pareigas. Labai buvo aiš
ku, kad daug ir kitų tokių 
sulenkėjusių Vilniaus gyven
tojų , geidė lenkų, ir gal būt 
ne vienas jau turėjo Želigovs 
kio instrukcijas, nes kaip ma

Šliaužė vis artyn tarp dviejų 
musų nustatytų kulkosvaidžių. 
Nors musų kulkosvaidžių vam
zdžiai ir garavo prieš lenkų 
pėstininkų atakas, bet raite
liai, toliau būdami, matyt, to 
netėmijo arba gal nesuprato 
pavojaus, nes visų rusių gink
lams veikiant kartais labai 
sunku nustatyti vietą, kame 
tas “paršas kriuksi”. Tuo tar
pu visas frontas jaučiamas, 
kaip sunkiai jis alsuoja, ka
dangi iš priešo pusės vis tan
kiau ir tankiau ateina “siunti
niai”.
kaip ir visų mirti ar gyventi, 
per tai nieko nelaukdami per- 
keitėme iš kulkosvaidžio van
denį, ir kuo atsargiausiai pri
rengę kaspinus su šoviniais, 
su ' didžiausiu jėgų įtempimu 
laukėme didelio pasipriešini
mo, ir kartu geidėme pavai
šinti nelauktus svečius. Ilgai 
laukti nereikėjo. Raiteliai 
prasiskleidę visu frontu ir at
stume per du kilometru žai
bo smarkumu pasileido į mu
sų. pusę. “Ugnis!” — Musų 
ginklai sutratėjo ir vėl užvirė 
žiauri kova. Raiteliai artinosi 
kas kart artyn, bet kartu ir 
krito nuo arklių, lyg tie koja 
paspirti šungrybiai. Labai bu
vo aišku, kad priešo kavaleri
jai buvo įsakyta ant žūt būt 
perlėkti musų skystą frontą ir 
apsupti kairįjį sparną.

Bet ir mūšy j nevisuomet bū
na, kaip nori, — taip lygiai ir 
lenkų planas neišdegė. Pulko 
vadas majoras Paškevičius, 
kuris mūšį budriai sekė ir ku
ris buvo tikrai gabus karve
dys, sugebėjo parodyti savo 
gabumą. Jo įsakymu išanksto 
jau buvo pasiųsti rankiniai 
(lengvieji) kulkosvadžiai 

mums iš šono, taip kad raite
liams pasidavus į musų liniją 
jie pasijuto “elektrizuojami” 
iš dviejų pusių. Jiems ,ištiesų, 
kito kelio nebebuvo, kaip tik 
pirmyn. Ir to dėka, nepraslin
ko nei ketvirtadalis valandos, 
kaip iš raitelių nieko neliko. 
Tada vienas iš karininkų su
šuko: “Ačiū velnio išradimui, 
nes tik jo pagalba priešą at- 
mušėme!” Iš dalies tai tiesa, 
bet visas kreditas priklausė 
majorui, kuris tuos išradimus 
pampino.

Bet ne čia svarba. Svarba 
buvo tame, kad musų jėgoms 
reikėjo grumtis su 10-tį kartų 
didesniu priešu. Ir todėl, nors 
tas kareivis ir plieninę dva
sią turėtų, vistiek neišlaiky
tų, nes prieš jėgą tik gali lai
kytis jėga. Bet jėga ir dvasia 
yra dii skirtingu dalyku.
Lietuvių frontas truko. —

Įsakymas trauktis prilai* 
kant priešą. — Pulko vado 
nusiskundimas.
Kai laikrodis rodė 4-tą va

landą po pusdieniui, tai buvo

paliepta skubiai gabenti sužei
stuosius. O tuo tarpu Vilniuje 
ėjo didžiausias subruzdimas 
iš. lenkų gaujų pusės, kurie 
stiprinosi ant visų gatvių, kad 
atsitraukiančiai Lietuvos ar- i 

mijai užkirsti kelią.
Kadangi iš priešo

spaudimas pasidarė nebepake
liamas, tai musų vadovybės 
įskymu visas frontas pradėjo 
trauktis atgal. Ir kadangi de
šinysis musų sparnas buvo 
daugiau spaudžiamas, tai jis 
nebeišsilaikė ir... truko. Tuo 
tarpu, lyg tas uraganas viską 
naikinantis, pasipylė Želigovs- , . , , . . ,di_

UŽ- 
čia 
p ui

Kada jau saule rengiasi pa-Įrįs šlauny žaizdą, nes kai jis 
sislėpti už tamsiojo miško, ir 
siuntė savo paskutinius spin
dulius visiems kas dar gyvas, 
tai musų kariuomenė jau bu
vo pasiekusi- Vilnių, Iškarto 
buvo; galima patėmyti,/ kad 
mieste yra kas tai negerai, ka
dangi šautuvai, kulkosvaidžiai 
ir net granatos veikė smarkiai. 
Bet ilgai tuoitt stebėtis nerei
kėjo, nes kaip bematant buvo

kio kavalerija, kuri su 
džiausiu įsiutimu mėgino 
kirst/ mums kelią. Bet ir 
jiems nepasisekė, kadangi 
ko vado ir vėl pasirodė žino
jimas. Nes jo didi dvasia nu
jautė, kas turės įvykti. Jis 
kaip ir visuomet buvo prisi
rengęs. Bet šį kartą jis betu
rėjo tik vieną kuopą pėstinin
kų ir du skyrių kulkosvaidi
ninkų, o kiek toliau į Vilnių, “nukėlė, 
stovėjo artilerija. Ir jis neap
siriko. Ši menka saujalė gynė
jų, sudemoralizavo priešo jė
gas ir jos pakriko. Dešimtimis 
jų krito sužeistais bei užmuš
tais. Ir kadangi jie nebeišlai
kė to “krapylo,” tai didžiuma 
jų apsisukę atgal, o tie, ku
rie nebespėjo, — pateko į 
musų raitelių rankas.

Tada pulko vadas telefonu 
instrukcijas duodamas batali- 
jonams apie skubų atsitrauki
mą, vienam jų vadui pasakė 
taip: “Brangus mano kapito
ne! Koks laimingas aš bučiau, 
kad turėčiau nors keletą šim
tų vyrų daugiau. Su jais da
bar butų galima padaryti ste
buklas!” Taip sakydamas, 
majoras turėjo galvoje lenkų 
nepasisekimą, o kas svarbiau
sia, tai artėjančią mums pa
galbą, kuri turėjo pribūti J po
rą valandų laiko. O tuos ke
lius šimtus vyrų jis butų pa
vartojęs dar kiek prilaikymui 
priešo. Minima pagelba mums 
buvo siunčiama iš Kauno, ir 
kadangi ji į laikąs pribūti ne
suspėjo, tai musų kariuOmė- 
nei kito nieko nebeliko, kaip 
tik palikti mūšį ir trauktis at
gal.
Vilnius. — Lenkų būriai ban

do sulaikyti musų armiją.
Pats dar mušto laukas iki 

Vilniui galėjo būtį per 7 kilo
metrus atstume; • Musų artile-

bėgęs tai policininkai jį per
šovė ir kada jis sukrito, tai 
jie pradėjo jį draskydami nu
rengti, nežiūrint į jo maldavi
mus, kad turi didelį skaudėji
mą. Tuo tarpu pribuvo ir dau
giau musų kareivių. Patyrę 
dalyko priežastį, vienas jų pri
šoko prie “pakaruoklio” ir 
durtuvu jį nuo tvoros “nuka- 

ibino...” Kareivį paėmę nune- 
painformuota, kad pirmutinės Šėme ir paguldėme į vežimą, 
musų kareivių linijos susidu-l Reikia pripažinti, kad daug 
re su lenkų būriais, kurie buvo ir tokių’ Vilniaus gyven- 
bando per miestą nepraleisti, tojų, kurie, žiūrėdami į besi- 
Kareiviams buvo įsakyta, kad 
neitų šalygatviais, Bet laikytų 
si vidurio gatvės, nes lenkai 
šaudo iš aukštųjų gyvenimų, 
per tai šaligatviais eiti dau
giau pavojinga. <

Bet kariuomeneijįjūši į mie
stą, kaip bematam išvaikė vi
sus partizanus ir jokio pasi
priešinimo nebebuvo, Neku
riuos smarkuolius net ntio sto
gų su visais kulkosvaidžiais

Įraukiančią mūsų armiją, tie
siog verkė. Iš'tb'buVO galima 
spėti, kad tarpe priešų yra ir 
musų draugų. Ir tų draugų 
dėka buvo išvengta didelių 
nuostolių, nes jų pastangomis 
buvo mums nurodyta partiza
nų lizdai; su kuriais musų ka
reiviai labai greit apsidirbo.

Išticsų; labai liūdnas, šiur
pus, net ir graudinantis vaiz- 
.das*’atrodė; kai tūkstančiai vy- priešinti, 
rų grūdosi nepaprastu smar-

kuinu, kad tik greičiau iš mie
sto išsi muštis. Kai nebetoli bu
vome Žaliojo tilto, kuris eina 
skersai Vilijos, pasigirdo smar
kus kulkosvaidžių tratėjimas. 
Bet greit pasirodė, kad iš abie
jų pusių Vilijos stovėjo mu
sų šarvuočiai ir gausiai pylė 
kulkas į nekurtuos toliau sto
vėjusius namus. Paaiškėjo, 
kad ten buvo sutraukti lenkų 
kulkosvaidžiai, kuriais norėjo 
mus apšaudyti, kai ėjome per 
tiltą. Bet musų šarvuočiai su
žinojo jų lizdus, ncdaleido 
užpuolimo jiems pradėti, ir 
visa musų kariuomenė be di
delių nuostolių apleido Vil
niaus miestą.
Vakaras. — Mieste triukšmas.

—Vilnius elektros šviesoje
Musų armija apleidusi Vil

nių ir apsistojusi apie 5-kius 
kilometrus atstu, padarė vie
toje apsistiprinimą. Kad rei
kalui esant butų galima pasi-

ir iš lengvo artinosi ramus 
rudens vakaras. Labai gražiai 
buvo matytis Vilnius, nes vi
sas miestas buvo pasinėręs 
elektros šviesoje. Ir iš kur 
tiek šviesų atsirado? Buvo vi
sų susidomėjimas, nes lietu
viams būnant Vilniuje, net ir 
centralinės gatvės nekaip bu
vo apšviestos. Kartais net ir 
visai užgesdavo. O dabar net 
visi pakraščiai žiba, kaip už
degti. Ir čia buvo galima ma
tyti, kokią mes administraciją 
turėjome Vilniuje...-

Pačiame mieste buvo gali
ma girdėti Želigovskio arba 
kaip kiti jį vadina žuliko 
armijos trenkimą. Be abejo, 
jie ten klykė, kėlė pasiučiau
sias ovacijas
karūnavo dėl jo ‘didelio nar
sumo”. f

Bet vargšai jie gal nesupra
to, kad' jų narsitntos visai 
menkas. Jų armija, kuri įsi- 
briovė į Vilnių susidėjo iš 3- 
jų divizijų,, t. y. apie 30,000 
vyrų, kuomet lietuvių daugiau, 
negalėjo būti kaip 4,0Q0. Nors 
prie Vilniaus gynimo ir figū
ravo apie keletas Lietuvos 
pulkų, bet kas iš to, kad jie 
visi nepiltii buto.* 9-to pulko 
3^čio batalijono’ visai nebuvo. 
Jis stovėjo Eglaitėje, netoli 
Ilukšto, nes, mat, tuo pačiu 
laiku ir su brolias latviais bu
vo “nesusipratimas.” Tą patį 
galima butų pasakyti ir apie 
artilerijos, kavalerijos pulkus. 
Na, o lenkai didžiuojasi, kad 
jie narsus, — kad jų 10-tas ka
reivių vieną lietuvį “stūmė” 
net visą dieną iš Vilniaus!

Tai tikra tiesa. Bet po ap
leidimui Vilniaus lietuviai tu
rėjo dar didesnius muštos su 
lenkais, kuriuose lenkai visai 
prakišo. Ir jeigu ne franeuzų 
įsimaišymas, tai Vilnių tikrai 
ir vėl butume atsiėmę, 
apie tai pakalbėsime kitą 
tą*. —J. Simonaitis.

Havana, Cuba 
 t/.’'. 
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Senų Laikų Vaistas
Palengvina Gėlimą Pečiuose

“Per du metu kankino mane nuola
tinis akatuunas nuo balsaus gClimo 
pefiiuose. libandžiau visokius linl- 
mentus, bet n6 vienas nepagelbėjo 
man. Draugas rekomendavo man In
karo Pain-Expel!erj ir tik po dvieju 
iisitepimy iuomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-Expelleris yra 
geriausias ii visų linimentų.”

I - J.fis
Lockport, N. Y.

PAIN-EXPELLER
Reikia dar pridurti, kad 

traukiant per miestą įvyko; 
taip sakant, keliolika ir “ne
kaltų” užmušimų. Pavyzdžiui, 
kareiviai eina per miestą; o 
būreliai civilių stovi ir žiuri. 
Kurie stovi ramiai, tij ir neuž
kabino,
šlykštybių, kurie dantis rodė, 
delnais projo ir ųet šaukė 
“preč litviny, preč!’* Pro to
kius, suprantama;* kareiviai 
negalėjo rainiai praeiti, ir ne 
vienas nepasigailėjo jiems 
kulkos į kaktą. Bet šautuvo 
drūtgalių bei- kinžalų,, tai pro- 
šepanai nemažai gavo para
gauti, kurie be abejo; ir šian
dien dar atsimena. Jie visi bu
vo perdaug didėli begėdžiai ir 
lįsdami praeinantiems karei
viams į akis nebegalėjd suval
dyti savo pa<g©iėjto^;

Keletas skaudžių incidentų 
atsitiko ir su buvusiais tvar^ 
kos dabotojais policiniu-- 
kais, Mums einant visu smar
kumu 'pirmyn, pastebėjome 
kitoj gatvėj nepaprastas im
tynes, Taį buvo .vienas musų 
parkritęs kareivis, o kiti du 
buvę musų policininkai. Tik 
dabar su varnomis' prie kepu
rių, darė tam kareiviui apiplė
šimą. Aš nieko nelaukdamas 
leidausi į jų pusę, peš iš karto 
supratau jįame dalykas. Poli
cininkai mane pumąlįę, lyg 
tie šunes, pradėję Bėgti, Viė- 
p^s jį kiOBtoai įsisuko į ąnt| 

rijos,; visai nębebuvę.gatvę iV itiėgfnb W<diOĮįJ

pasivijo..., o. antrai šokdamas 
per tVorą, ’ aht baš)į|b. “pasiko
rė”. Aš pripUdl|šxpfĮė-‘gulinčio 
kareivio kiauši^ 
jau ndfėj'au jį. kl

Visi vežimai -taipgi jau buvo 
pasiųsti į priekį. Musų raite
lių būriai traukiasi tvarkingai, 
0 patys paskutinieji, tai kiil* 
kosvaidžių kuopos ir pėsti
ninkai, kurie karts nuo karto 
prilaikė priešą.
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Ilgų dietoj patyrimas duoda mums galimybės pigiai ir saugiai pasiųsti 
? jūsų pinigus paštu*ir telegrama tarpininkaujant vienai saugiausių:

_ Bankų Lietuvoje. '
Mes taipgi pasiunčiame pinigas Rusijon, Vokietijon, Lenkijon, Brasili 

' jon, Kanadon, Argentinon iri kitus kraštus.
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Gyvenimą Sekant

Įdomi byla dėl šuns
susilaukti di

Pasaulinis Rekordas

LIETUVOS ŽINIOS
Kėdainiai

nejaučiadaug

tada

no

Radios
kiekvie

$9.50 
$12.50 
$18.75 
$24.50

Nepraleisk šiuos 
pastebėtinus 
bargenus!

skaityto* 
prašomi 

eiti į tas 
skelbiasi

m a 
pra

dėsnių išlaidų, nuvykęs pas M 
Sakalauskų atsilygino.

nerimsta.
“garbingi

LIETUVIŲ PROGRAMAI 
WCFL
nuo 1 iki 2 vai. po pietų 

WHFC, 1420 k., Ketvergais 
nuo 7:30 iki 8:30, v. vak.

kalauskui priteišė 100 litų 
vilinio ieškinio.

REGULIARES 
KAINOS

O— ANt> NO UATtFttf 
H0W V4B < 

KICKED \NE COVCb 
not eoucecT >

970 k., Nedaliomis

PRENUMERATOS KAINA 
dol., pusei metų 
pusei metų

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros’ 
ž. admin.

Panevėžio
urėdas Kasperavičius

GERB. Naujienų 
jos ir skaitytojai 
pirkinių reikalais 
krautuves, kurios 
N a u j i e n o s e.

28. IX Panevėžio apyg. teis
mas taikos teisėjo sprendimą 
patvirtino.

Eigulis, 
viršininkų nesuprantamą elge 
sį ir bijodama

Dabar oras pilnas dainų ir 
muzikos ir visokių pamoki
nimų. Radios galite pirkti 
mokėdami po $1.00 į savaitę

< V4ELL MO VME 
fcPUVBNSD LA5T ■ 

obdet*. ^our. Bilu 
XNA5 LANIN' AR0UNbW 
OFFICE FCKŽ- .

Amerikoj metams 
V/2 dol.; Lietuvoj metams —

1 dol., ketvirčiui

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnalą

[Acme-P. U A. Photo]

Harold MacGrath, 62 m., 
garsus apysakų rašytojas, po 
ilgos ligos pasimiręs savo na
muose Syracuse, N. Y.

Degtinei atpigus — 
m a krizio

Atpigus degtinei, visi Kėdai
nių traktieriai turi ne maža 
darbo. Ūkininkai, nuo pat ry->. 
to tuština “papigintas bon- 
kas,” visai užmiršę apie krizį. 
Sąryšy su atpigimu degtinės

varto 
tojų” nuramino daboklė1 pas 
kutinj turgadienį .

The stuoy of law develops and equips 
LEADERS. Most of our Leading Man, Including 
our Prosldents, ha ve bean Lawyars. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thoro it alwayt a Great 
Demand for Man and Womon wlth togai Tralnlng. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEKT SYSTEM. 
One subject at a tinto. No Tinto LotL Now Clatsos 
formod nlno tintos a Yoar. Start Studying and Earn- 
ing Crodits at any Tinto. ENTER NOW. LLB. Dogroe 
ln Three Years. Day and Evoning Classes.

matydamas savo

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus. ■ skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jutas gali padaryti 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Cravford 5573

liausį konstipacijos priepuolį. Jis juos 
sutvirtina ir visai nėra panašus aštriems 
liuosuotojams, kurie iščiulpia jų spėką 
ir energiją.

Padengtas liežuvis ar dvokiąs kva
pas yra ženklas dėl šaukšto Syrup 
Pepsin. Vaikai noriai jį ima, nes jis 
yra tikrai skanus. Paragaukit jį! Im
kite Syrup Pepsin patys, kada viduriai 
užsikimšę ar aitrumas ėda, ar vargi
na galvos skaudėjimai ir stoka apetito. 
Imkite po truputį per kelias dienas ka
da suvargę ir žiūrėkite kaip jus atsi
gausite.

Tai yra recepto preparatas, kurį 
kiekvienas aptiekininkas turi prirengtą; 
didelėse bonkose, tik paklauskite bile 
kur Dr. Caldvell’s Syrup Pepsin.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 6 v. v. Ketv. ir šešt. vakarais iki 8:30 vak
vairo, 

pri&imena 
laikai, kad Vokietija 

dominuojančią rolę 
Juo tolyn, tuo jun- 

rodo šoviniz- 
neapkęsti 
r kitaip

MOTERIMS KAUTŲ BARGENAI, OUTLETO KAINA $4.98

dėl bus nesunku paglemžti 
visą Lietuvą. Nėra abejonės, 
kad taip butų ir atsitikę, jeigu 
vokiečąms butų pasisekę karo 
lauke savo priešus sutriuš
kinti.

Tenka pasakyti, jog per 
daugelį metų Prūsų Lietuva 
buvo savo rūšies lietuvystės 
šaltinio. IŠ ten buvo gabena
ma literatūra ir raginami 
žmonės prie susipratimo. Ten 
pasirodė pirmieji lietuvių lai
kraščiai, kurie slapta buvo ga
benami į Didžiosios Lietuvos 
miestelius ir kaimus. Pirmu
tiniai Lietuvos atgimimo pio-

MERGAITOMS DRESĖS! 
Naujos, šviežios, $1 vertės 
Naujoviški kalnierįai, taškeliais, 
mokyklai Dreses, Vaikams tinka
mi dezainai ir tt,.
Outleto kaina ........... .......

lietuviai labinu simpatizuotų 
vokiečiams nei rusams, kadan
gi karui kilus tai galėjo atneš
ti daug naudoa . Tais laikais 
kaizerio valdžiai nei į galvą 
niekuomet neateidavo mintis, 
kad Lietuva kada nors pasi
darys nepriklausoma.

Bet atsitiko |ai, ko beveik 
niekas nesitikėjo: Lietuva ta
po nepriklausoma. Ir štai 
vokiečių politika tuoj persi
mainė. į lietuviu? jie pradė
jo šnairuoti ir jų aspiraci
joms nebepritarti. Ir tai vi
sai natūralu, Nuo semj laikų 
vokiečiai pasižymėjo kaipo di
deli nacionalistai. Jie pradė
jo neįmanomai didžiuotis sa
vo kultūra ir bandyti ją ant- 
mesti kitoms tautoms. Kaip 
ir visi nacionalistai bei šovi
nistai jie kitų taiUų neapken
čia. Štai kodėl jie dabar ir 
persekioja lietuvius, kurie gy
vena Tilžėj

jams reikia, negu patys gyven
tojai. Tai vis šio musų mar
go pasaulio keistenybės.

Bet grįžkime prie prūsų lie
tuvių. Prieš keletą desėtkų 
metų Lietuvos gyventojai savo 
šalyj negalėjo spausdinti jokių 
laikraščių bei knygų. Caro 
valdžia tatai skaitė didžiausiu 
nusikaltimu. Tada atėjo į pa- 
gelbą prūsų lietuviai, kurie 
spausdino laikraščius ir kny
gas. Ta literatūra buvo pla
tinama Lietuvoj.

šiandien virto kitokie lai
kai: prūsų lietuviai, kurie pa
siliko prie Vokietijos, privers- 
sti yra protestuoti prieš “kul
tūringus” vokiečių žygius ir 
prašyti paramos iš Didžiosios 
Lietuvos.

Kas atsitiko? Kodėl vokie
čių atsinešimas į lietuvius taip 
pakitėjo? ( Tenka pasakyti, 
jog vokiečiai niekuomet nebu
vo nuoširdus lietuvių draugai. 
Jie lietuvius nepersekiojo taip, 
kaip rusai, tik todėl, kad tais 
laikais buvo išrokavimaei tai 
daryti. Reikalinga buvo, kad

360 DRESIŲ GALUTINAI 
Nupigintos! dėl išpardavimo 

Vertės iki $1.98 
Kai kurios apgadintos — 
na tikras bargenas. Ncpra 
leisk šią Outleto kainą

Prūsų lietuviai. Prieš kiek 
laiko“Nauj ienose” tilpo trum
pas aprašymas apie prūsų lie
tuvių susirinkimą, kuris įvyko 
Tilžėj. Tas susirink imasi iš
nešė protes’p rezoliuciją prieš 
vokiečius. Rezoliucijoj nuro
doma, kad vokiečiai žiauriai 
atsineša į prūsų lietuvius.

Kaip visiems yra žinoma, 
dalis lietuvių pateko po Vo
kietijos valdžia jau gana se
nai. Jie pusėtinai suvokietė
jo, tačiau visai neišnyko. 
Tarp jų yra nemažai ir tokių, 
kurie jaučiasi esą lietuviai. 
Kai Lietuvo atgavo nepriklau
somybę, tai ir «ie lietuviai, 
kurie pasiliko vokietijos ribo
se, pradėjo smarkiau bruzdėti 
ir atsipalaidoti nuo vokiečių 
įtakos. Vokiečiams, kurie ma
nė, kad lietuviai jau galutinai 
yra • pakrypę jų pusėn, tas 
bruzdėjimas nelabai tepatin-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS —iii...-m

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

PANEVĖŽYS 
miškų 
aiškindamas medžiokles įsta
tymą,*savo girininkams išleido 
įsakymą, kad visus šunis, ku
rie atsitolino nuo namų ar 
medžiotojo daugiau pusės ki
lometro, skaityti valkatomis ir 
šaudyti.

Raguvos girininkas Karosas, 
tą įsakymą liepė pildyti savo 
eiguliui Belskiui.

4. II išgirdęs šūvį, išėjo ant 
linijos. Kaip tik prieš jį per 
liniją perbėgo į valdžios miš
ką kiškis. Eigulis įėjęsl apie 
15 žingsnių vald. miškan pa
matė ir šunį skaliką, kurį ke
liais revolverio šūviais ihišo- 
ve. Sakalauskas, kurio šuo bu
vo nušautas, medžiojęs apie 2- 
3 klm. nuo valdžios miško, 
šuo atėjo varydamas kiškį.

Nušovęs šunį eigulis Bels- 
kus nuvyko pas gir-ką Karosą 
ir prašė surašyti protokolą. 
Girininkas pro^ojcolo nesurašė.

M. Sakalauskas užvedė teis
me bylą. Taikos teisėjas, 
žiūrint to, kad Belskaus pusėj 
advokato urėdas Kasperavi
čius iš eigulio Belskaus, kaipo 
tiesioginio kaltininko, M. Sa-

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jūsų mechanikas 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinimas $1.00, Clutch $7.00, 
Valves graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų na
muose. Pašaukite mus —

Lafayette 1329 
4357 So. Washttnaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

tuvių laikraščius ir knygas.
Pranašavimai apie busimą 

karą išsipildė. Tačiau to ka
ro pasėkos buvo tokios, kokių 
nesitikėjo ne įik rusai, bet ir 
patys vokiečiai. Prieš karą 
lietuviai svajojo tik apie au
tonomiją . Svajojo apie tai, 
kaipo apie tokį dalyką, kurio 
negreit tebus galima susilauk
ti. Net daugelis ir gana pa
žangių žmonių manė, jog tai 
yra gana drąsi svajonė. Apie 
tai, jog kada nors Lietuva aS 
gaus nepriklausomybę ir su- 
sujungs su Mažaja Lietuva, tai 
tiesiog niekas nei nesapnavo.

Bet štai prasideda 
kuris įtraukia vis 
daugiau valstybių, 
jis virsta 
Francijai 
sutriuškina

karas-, 
daugiau ir 

Pagalios, 
pasauliniu karu, 
r jos talkininkai 
kaizerio galybę. 

Na, o Rusija pati suklumpa ir 
ten prasideda didžiausias cha
osas. Ir šyu įvyksta toks da
lykas, kurio niekas nesitikėjo: 
Lietuva ne tik atsipalaidoja 
nuo Rusijos, bet dar atgauna 
dalį Mažosios Lietuvos. Tiesa, 
pastaroji turi savo autonomi-

DAUGIAU kaip trys tūkstančiai gi
mimų be praradimo gyvasties nors 

vienos motinos ar vaiko! Tai yra ofi- 
cialis Piatt Pavieto rekordas Dr. W. 
B. Caldwell laike jo penkių dešimtų 
metų^ šeimininkės praktikos Illinois 
valst.

Nestebėtina, kad motinos turi pil- 
niausį pasitikėjimą duodamos mažie
siems Dr.' Caldwell’s Syrup Pepsin!

Jeigu jus turite kūdikį, jums nuo
latos yra reikalingas šis pastebėtinas 
preparatas iš tyro pepsino, veiklios 
senna ir šviežių žolių. Vaikas, kuris 
gauna šį švelnų stimuliantą dėl skilvio, 
kepenų ir vidurių yra visuomet svei
kesnis. Jis neleidžia opiai vaiko si
stemai užsikimšti. Jis nugalės atkak-

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą 
“Laisvas Žodis”

"LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar 
bininkų ir valstiečių kovą už švie
sesnę ateitį ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesį ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite iSsiražyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

Dar visai neseniai viena da
lis Lietuvos priklausė Rusijai 
o kita — Vokietijai. Tais lai
kais ) vokiečiai aprodė 
kultpringesni nei rusai, 
čiau atrodo, kad jie ii 
buvo vilkai avies kailyj 
toleravo lietuvių judėjimą Atik 
tam tikrai? sumetimais 
rėjo įgyti simpatiją tų lietu
vių, kuriuos slėgė žiauri caro 
letena.

Jau prieš daug me’ių žmonės 
pasakodavo, jog anksčiau ar 
vėliau vokiečiai turės susikir
sti su rusais. Prie to karo vo
kiečių valdžia ,nėra abejonės, 
rengėsi per kelioliką metų, 
štai kodėl ji švelniau atsine
šė ir į lietuvius. Ji pilnai ti
kėjosi, kad tas švelnumas atei
tyj pilnai apsimokės.

Ir tai visai natūralūs daly
kas; kilus karui tarp Rusijos 
ir Vokietijos Lietuva neišven
giamai turėjo pasidaryti karo 
arena. Lietuvos žmonių pri
tarimas vienam ar kitam kraš
tui visgi turėjo šiokios tokios 
reikšmės. Vokietija pilnai ti
kėjosi, jog lietuviai rodys 
daugiau simpatijų jai, ir to-
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Karas niekais pavertė dau
gelio valstybių imperialisti
nius planus: jis ne tik permai
nė kai kurių valstybių sienas, 
bet tuo pačiu laiku ir valdžios 
formas. Tiek Rusijoj, ? tiek 
Vokietijoj įvyko perversmai. 
Rusijoj valdžia pateko į kraš
tutinių elementų rankas. Vi
sas valdymo aparatas tapo su
krėstas iš pat pagrindų. Vo
kietijoj irgi persimainė val
džios forma, tačiau valdinin
kai daugumoj pasiliko t|ie pa
tys. Išsikraustyti teko tik 
kaizeriui.

Ir štai šiandien mes 
tome, jog Vokietijoj vėl 
deda įsigalėti tie elementai, 
kurie kaizerio laikais vaidino 
gana svarbią rolę. Tie jun
keriai, kurie dabar stovi prie 
valdžios 
Jiems 
kaizerio 
Europoj 
vaidino.
keriai daugiau 
mo. Jie pradeda 
kitaip manančius 
kalbančius žmones

Rusai smaugė lietuvius var
dan caro ir visokių kunigaikš
čių. Dabar vokiečiai ^ą pat 
daro vardan patriotizmo. Pa
čioj Lietuvoj tikrieji “tautinin
kai” atėmė iš gyventojų viso
kias laisves vardan lietuvybės 
ir gerovės. Mat, jie tvirtina, 
jog geriau žino, ko gyvento-

wissie
Specialistas iš

Rusijos •.

PRE-LAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
14 EAST MONROE STREET

A. A. And«rson. Presld«nt TeUphon* Reglstrar. Stata <143
(Ėst. Feb. 3, 18»6)

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Jos.F.Budrik
—INCORPORATED—

3417-21 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705—8167

Chieago LAW School
--------------------------------r ACCREDITED---------------------------------

CH1CACO MAIL ORDER CO.
HARRISON 6 PAULINA STS. . marshfield L
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Sensacingas Drąsių Išpardavimas
Sėkmingai Nusisekė. Dabar Mes pridėjome dar 2400 
Nustebinanti nauji rudeniniai modeliai, turtingo šilko, 

. aksomo, gražių efektiškų mezginių, aksomo kombinaci- 
• jų, smarkių, gryno šilko Canton Crepes, Crepe — iš 

vydaus satinų.
i *•

. Merginoms ir Mote- 
rims taipgi storesnėm, 
moterims. Ateikite ir 
gaukite tokią kokia 

~ jums patinka.

MOKYKLOS BUS UŽDARYTOS 
ANTRADIENY, ATEIK IR PASI
NAUDOK ir KITAIS SPECIALAIS

$7.98 Dreses Vi DreseasUjOS Outleto kaina $3.99

$6.98 Dreses Na„Uojl«yli:r Outleto kaina $3.49

$5.98 Dreses hb»i’' pE Outleto kaina $2.99

$4.98 Dreses T’suroriirasCnU Outleto kaina $2.49

$3.98 Dreses Outleto kaina $1.99

$2.98 Dreses PirktiOutleto kaina $1.49
SvS.ldS * ...»

$1.98 Dreses arba’katain’kr Outlet° kaina "C



NAUJIENOS, Chfcago, flt

i'Tv’-V J..

• r
t . T

•Ik

Pirmadicilis, lapkr. 7, 1932

NAUIIEMOS
The UtiuiaalMi Daily Newa 

Published Daily Except Sunday _ 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Habted Street 
Telephone Rooeevelt 8500

* GRIGAITIS

Subacription Ratas:

by
88.00 
4.00 
2.00 
1.50 

•75

18c
75c

00 per jear in Chicago 
per ecrov f

Entered ag Second Claaa Matter 
Mareh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L undar the act of 
Mareh 8rd 1878.

Naujiena* etai kasdien. iiakiriant

Chicagoje — paltui 
Metams  .
Pusei metų ....... -
Trims mtaeriama __ 
Dviem mlneriam _____
Vienam minėsiu! — -.

Chicagoj per itneUotojuai 
Viena kopija ---------

Savaitei ..... ...................
Minėtai ........ . ...............

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paltų:

Metams ---------   37.00
Pusei metų-------- -----  - .. 8.50
Trims mėnesiams 1.75 

Dviem minėdama_______ 1.25
Vienam minėtai --------   .75

Lietuvon ir kitur uiaieniuosa 
lAtpiginta)

88.00 
4.00 
2.50

Pusei metų
Trims mini____
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su uiaakymu.
< ■

PRASIKALTIMAI

Ulinois visuomenės labo departamento viršininkas, 
Rodney H. Brandon, aną dieną pasakė, kad iš kiekvie
nų 150 suaugusių vyrų Illinois valstijoje vienas sėdi 
kalėjime; o dar kita tiek esą su kriminališkais palinki
mais.

Tuo budu kiekvieni 149 suaugę vyriškos lyties gy
ventojai šioje valstijoje turi duoti “nemokamą butą ir 
užlaikymą” vienam prasikaltėliui. Prie šitų išlaidų rei
kia ^ar pridėti tuos kaštus, kurie žmonėms tenka pa
nešti, mokant algas policijai, kuri prasikaltėlius gau
do, teisėjams, kurie juos teisia, ir valstybės gynėjams, 
kurie juos kaltina. O kiek nuostolių jie padaro savo 
prasikaltimais privatiniems asmenims ir bizniui? Kiek 
pinigų žmonės turi išmokėti apdraudos kompanijoms, 
kad apsisaugoti nuo vagių ir plėšikų?

Suskaičius visas šitas išlaidas, pasirodys, kad dė- 
liai piktadarybių visuomenė neša milžinišką piniginę 
naštą, — nekalbant jau apie tą moralinę skriaudą, ku
rią visuomenė kenčia.

Tačiau, anot paminėtojo p. Branton, prasikaltimai 
tolyn vis labiau daugėja. 1880 metais šios valstijos ka
lėjimuose buvo 65 asmens iš kiekvienų 100,000 gyven
tojų; 1920 metais — 55; 1930 metais — 111, o dabar — 
daugiaus, kaip 120.

Iš tų skaitlinių matome, kad kriminalybė smarkiai 
padidėjo per pastaruosius dvejus, trečius metus,, t. y. 
depresijos laiku. Tai aiškiai rodo, kad Svarbiausia pra
sikaltimų priežastis yra ekonominis skurdas.

Net ir gerais brikais dabartinėje kapitalizmo siste
moje masės beturčių vos-nevos pragyvena. Moraliniai 
silpnesnius elementus tas neturtas (o ypatingai baimė, 
kad rytoj gali būti dar blogiau) stumia prie piktadary
bių. Kaipo masinis reiškinys, prasikaltimai išnyks tik
tai tada, kai kiekvienas asmuo turės progos teisingu 
darbu pelnyti žmonišką pragyvenimą.

__________________ ______________ t

15 METŲ BOLŠEVIZMO

Šiandie sukanka lygiai 15 metų, kai revoliucinės 
’ Rusijos sostinėje Petrograde bolševikai nuvertė laiki

nąją vyriausybę ir paėmė galią j savo rankas. Tai ga
na ilgas laikas, pusė vidutiniško gentkartės amžiaus. 
^Per tiek laiko dauguma žmonių jau ir užmiršo to .įvy
kio reikšmę ir priežastis. Daugelis mano, kad Lenino 
partija nuvertė Rusijos caro valdžią (dažnai tokią nuo
monę išreiškia Amerikos laikraščių korespondentai), 
bet tai, žinoma,’ netiesa. Caro sostas buvo sugriautas 
jau pusė metų prieš tai, — kada bolševikų vadai dar 
nebuvo nė iš užsienio parvykę. Leninas nuvertė ne mo
narchiją, bet laikiną revoliucinę * vyriausybę, kurios 
tikslas buvo įsteigti Rusijoje demokratinę respubliką.

Kokiomis jėgomis jisai tatai padarė? Daugiausia 
karo laivyno ir armijos jėgomis. Vyriausią vaidmenį 
tame bolševikų sukilime suvaidino Kronštato matrosai 
ir kai kurių armijos pulkų kareiviai. Yra klaida ma
nyti, kad tas sukilimas buvęs atliktas darbininkų. Yra 
neužginčijamas faktas, kad darbininkų organizacijos, 
kaipo tokios -J- profesinės sąjungos, dirbtuvių komite
tai ir t. t. — ne tik nedąlyvavo sukilime, bet dar ilgą 
laiką po perversmo nepasiuntė net nė vieno sveikini
mo sukilimo laimėtojams!

stovųyTarybų (sovietų). Taigi agitacinis Lenino ©bal
sis buvo: “Visa valdžia sovietams!”

Šiandie nėra reikalo nė įrodinėti, kad dauguma 
aukščiaus nurodytų Lenino obalsių nebuvo įvykinta. 
Bolševikai ne tik nedavė, žmonėms laisvės, bet ją visai 
panaikino. Mirties bausmę Lenino valdžia pradžioje 
atšaukė, bet neilgai trukus jie vėl ją atsteigė ir ėmė 
vartoti taip dosniai, kaip ji, tur būt, niekur nebuvo 
vartojama. Steigiamąjį seimą bolševikai sušaukė, bet 
kai pasirodė, kad socialistų atstovų išrinkta beveik 
dvigubai daugiau, negu bolševikų, tai buvo atsiųsti 
ginkluoti matrosai seimą išvaikyti.

Po seimo išvaikymo Lenino valdžia paskelbė, kad 
bus nauji rinkimai į steigiamąjį seimą, kai tik žmonės 
išmoks geriau atskirti, kas jų tikri draugai, o kas ne. 
Bet šitą savo žodį bolševikai taip pat sulaužė.

žemės reforma niekuomet nebuvo pravesta, ir fak- 
tinai ji dar nėra pabaigta iki šiol. Nors dvarų žemė bu
vo sukon^kuota, bet ūkininkai negavo nuosavybės tei
sės; o dabar Stalino valdžia ūkininkų žemę vėl atima 
ir daro iš jos valstybinius ukius.

Bolševikų perversmas pagreižino Rusijos pasitrau
kimą iš karo, bet ne karo sustabdymą. Bolševikų val
džia buvo priversta pasirašyti su kaizeriška Vokietija 
biaurią Brest Litovsko sutartį; ir jeigu Santarvės val
stybės su Amerikos pagelba nebūtų sumušusios vokie
čių, tai Rusija butų buvusi vokiečių pavergta.

ir sukišo socialistus j kalėjimą arba ištrėmė į Solovecko 
salas, į Turkestaną ir į užsienius.

Vardan “socialistinės statybos” jie samdo Ameri
kos ir kitų kapitalistiškų galių inžinierius, kad jie pa
statytų jiems panašius fabrikus, kaip kad turi Fordas. 
Q tuo tarpu miestuose ir kaimuose žmonėms trūksta 
maisto, ir Už maisto vogimą ūkininkai yra sušaudomi.

Tai tokį "išganymą” Rusijos liaudžiai davė bolše
vizmas. *

, ■ n , i J J-n į .u i r

Rusijos revoliucija, yra ne komunistiška ir ne so- 
cialistiška, kaip bolševikai skelbia, bet buržuazinė. Ji 
skiriasi nuo kitų buržuazinių revoliucijų tiktai tuo, kad! 
Rusija 1917 metais turėjo labai menką buržuazijos kla
sę;, ir tuos uždavinius, kurtuos buržuazinei jos revoliu
cijai tenka vykinti, pasiėmė atlikti partija, susidedanti 
iš beturčių.

l’os partijos vadai mano; kad jėgos pagelba jie su
gebės pakeisti naturališką ekonominio gyvenimo eigą. 
Penkiolika metų bolševikų viešpatavimo tai — ilga 
tragedija kovos utopiškos valdžios su nepermaldauja
mais ekonominiais įstatymais.

Per 15 metų bolševikai tos kovos nelaimėjo, nors 
aukų padėta begalinė daugybė. Stambiausioji žmonių 
klasė Rusijoje yra ūkininkai Jie sudaro apie 80% 
yentojų. Bolševikai jų nepavertė komunistais ir, 
būt, nepavers. Prieš ūkininkų valią Rusija negalės 
amžinai valdoma. Geruoju arba piktuoju ūkininkai 
ims valdžią į savo rankas, 
. i ..  ... 1.1 imi

gy- 
tur 
būt 
pa-

“Atsimink tą, kad nors tavo 
savigarba reikalauja užginčyti 
buvimą paties Dievo, kas tokio 
iš vidaus -teigiamai šaukia, kad 
jis yra. Ir jeigu tas vidujinis 
šaukimasų parodo mergaites ne
kaltybę, kaipgi aš galiu įtarti 
ją r

“Kad policija taip protautų, 
tai nusikaltėliams 
va;”

“Aš nebandysiu 
pridūrė

butų leng-

pertikrinti 
Romelius. 

EUt-jr ieš-

Svarbiausias to perversmo vaisius buvo tas, kad 
tapo įsteigta neva “sovietų valdžia”.

Sovietus (tarybas) Rusijoje ėmė pirmiausia steig
ti menševikai. Jie pradžioje buvo nepartinės darbininkų 
organizacijos, pavaduojančios profesines sąjungas (uni
jas). Sovietai susidėdavo iš darbininkų atstovų išrink
tų fabrikuose. Paskui dar prisidėjo ūkininkų sovietai ir 
kareivių sovietai. Į sovietus įeidavo įvairių partijų ir 
srovių žmonės, kuriuos išrinkdavo, kaipo savo įgalioti
nius, darbininkai, valstiečiai arba kareiviai. !

Kada bolševikai pradėjo agituoti, kad butų paves
ta “visa galia sovietams”, tai tatai reiškė* reitalavimą, 
kad valdžia turi priklausyti darbininkų, -ūkininkų ir 
kareivių išrinktiems atstovams. Jeigu Rusijoje butų 
susidariusi tokia valdžia, tai ji butų buvusi koalicinė 
(sudėtinė) įvairių radikališkų partijų valdžia.

Tačiaus, kaip tik Lenino partija įgijo galią, tai so
cialistai ir kiti bpjšeyikų oponentai tapo is .soyįetų pa
šalinti, ir sovietai pavirto bolševikų partijos uodega. 
Jie todėl neteko jokios reikšmės, ir vadinimas dabarti
nės Rusijos valdžios “sovietų valdžia” yra “džiokas”.? 
Rusijoje yra ne sovietų valdžia, bet partijoj valdžia.

Bet šalia obalsio “visą galią sovietams*’ Leninas, 
kaip minėjome, skelbė ir steigiamojo seimo idėją. Tos' 
idėjos šalininkas jisai, kartu su/visais Rusijos‘.socialiu, 
tais, buvo per daugelį metų. Reikalavimas sušaukti de
mokratiniu budu išrinktą steigiamą seimą buvo karto-, 
jama visuose bolševikų programuose iki 1917 metų. Jei-į 
gu Rusijoje butų apystovos susidėjusios kitaip, negu 
kad j oš susidėjo, tai dabar vienas iš “pagrindinių leni
nizmo principų” butų demokratinis parlamentas.

Bet Lenino partijai nepasisekė per visuotinus rin
kimus pakreipti į savo pusę daugumą žmonių. Todėl 
jisai sugalvojo kad visuotinas balsavimas,
parlamentas ir bendrai demokratija tai — “buržuazi
jos išmislas”. Pamatęs, kad jisai negali valdyti kraštą 
su daugumos pritarimu, jisai ryžosi valdyti ją ginklo 
jėga ir įsteigė diktatūrą, paremtą kruvinu teroru. O 
sovietai buvo pavartoti, kaipo skraistė, kad nebūtų taip 
aiškiai matoma tos diktatūros nuogybė.

Vietotieji Sardou 1 Vertė A. Kartonas

Juodasis Perlas

iš sovfetų pa

(Tąsa)

“Taip, džentelmenai, ji yra 
taip kurčia, kaip medis,” atsi
kreipęs prie jaunų vyrų tarė 
M. Tricampas. Tada priėjęs, 
prie Gudulės garsiai pridūrė:

“Tada, tur būt, audra buvo 
pačiame smarkume ?”

“O, taip, Mynheer, aš aiš
kiausiai girdėjau griaustinį!“

“Be abejo,1 ji manė girdžian- 
ti griaustini, o iš tikrųjų ji 
girdėjo bildesį,, .besidaužančio 
vagies,“ murmėjo5 jis sau. “O 
tada?” dar garsiau jis paklau
sė Gudulės.

“O tada, Mynheer, naktis 
sutemo, audra baisiausiai siau
tė, o ponas nebuvo grįžęs. Aš 
buvau labai nusigandusi, ir 
man beklupojant ir besimel
džiant, atėjo Christina- iš sa- 
yo kambario. Ji buvo išblyš
kusi, lyg šmėkla, ir visa dre
bėjo. Ir tuo laiku perkūnas 
trenkė, apkurtindamas mane/’

“Tai jus patėmijote, kad ji 
buvo nerviška?”

“Užtikrinu! Audra išgąsdino 
ir mane taip, kad aš kuone 
humiriau. Valandėlę vėliau po
nas pasibeldė į duris,' ir Chris
tina įsileido jį. Tai viskas, Myn
heer, ką aš žinau, ir tiek esu 
tikra, kiek aš esu teisinga 
teris.”

“Jums nereikia verkti,
no geroji moterėle; niekas neį
taria jus.” I(

“Bet, pone, ką gi jie įtaria? 
Tėve dangiškas!” verkė ji, 
sai pasiekus ją. “Tai jie kalti
na Christina?”

Nei vienas neatsakė, v
1 “Ak, jąs neatsakote man,” 
tęsė sene. “Pone, ar tiesa?”

“Mano vargšė Gudule!”
“Ir jus leidžiate kaltinti mu

sų mažąją Qbristiną?’’ ir senė 
nenutildama tęsė savo kalbą,, 

’“tą geraširdę brangų angelą, 
kiuri yra .atsiųsta mums iš dan
gaus?”

“Sustok, sustok, jeigu ne tu,* 
tąi niekas daugiau, kaip ji,” 
brutališkai įsimaišė Tricampas.

“A, 'tai kodėl jie mekaltįna 
mane vietoje jos? AŠ esu pe
ną, jau negyvensiu ilgai, bet 
Aš neleisiu nei vieną pląuką 
paliesti ant stos nekaltos mer
gelės galvos! Ak Mynheer, ji 
yra Šventa, (palikta musų glo
boje.; J^^gvalia paliesti. Ne-, 
klausyk to netikusio žmogau^, 
kuris suk&S šią nelaimę.”

Gayę ženklą nuo, Tricampo, 
jo vyrai paėmė senę už rankų. 
Gudujė - žengė keletą žinksnių 
ir puolė ant kelių prie’ ugnia
vietės, apraudodama sayo liki
mą. M, tricampas liepė savo

būt aš:

mo-

ma

Kam tas perversmas reikėjo daryti? Pirmiausia 
prisiminkime, kokių obalsių vardu Leninas jį darė. Ji
sai skelbė, visų-pima, kad reikia atsteigti krašte žmo
nių laistę, kurtą Kerenskio vyriausybė ėmusi trempti: 
žodžįospaudos laisvę, organizacijų laisvę ir t. t. 
Toliais/, jisąi.sake, kad turi būt panaikinta mirties 
bausmė, %urią laikinoji .vyriausybę buvo įvedusi už 
stambius prasikaltimus karo fronte (bet ji nė vieno 
nįirties sprendimo dar nebuvo įvykinusi).

Trečia,'..bolševikų vadas sakė, kad reikia be atidė
liojimo sušaukti steigiamąjį seimą, išrinktą visuotinu 
balsavimu, jr pagaminti kraštai respubjikinę konstitu
ciją, jkurt padarys ^alą reakcininkų intrigoms dėl mo
narchijos ateteigimo. Ketvirti, reikia tuojaus atimti 
žemę iš dvarponių ir atiduoti ją ūkininkams. Penkta, 
reikik’uiėko nelaukiant sustabdyti karą.

yisa'Mi atlikti, anot Lenino, galėjo tiktai valdžia, 
susidedanti Ts Darbininkų, Valstiečių ir Kareivių At-

Taip tad sūkuryje įvykių, kuriuos iššaukė Lenino 
ir Trockio suorganizuotas perversmas, bolševikų va
dams teko atsišadėti visų 4 savo pirmesnių įsitikinimų 
ir įsteigti Rusijoje tokią tvarką, kuri savo žiaurumu 
praneša kuone senąjį carizmą. Reikia pastebėti, kad 
dauguma pačių bolševikų uumanė, jogei perversmas 
gali prie to privesti, ir jie priešinosi Lenino sąmokslui; 
bet jie buvo per silpni jį sulaikyti.

Visų savo laisvės ir demokratybės idėjų atsižadė
jimą bolševizmo vadai sugalvojo teisinti tuo, kad Ru
sija parodysianti pasauliui “kelią į socializmą”. Bet 
tai buvo ir yra utopija (neįvykinama svajonė). Ekono
miškai ątsilįkusi šalis negalį socializmą įsteigti, kad ir, 

i pat< ieninaal tatai žinojo 
ir jisai piktai išjuokdavo socialiįtus-revoliucionierius 
(ešerus), kuomet jie sakydavo, kad Rusiją galinti “per
šokti per kapitalizmą” ir susyk sukurti socializmo ’ 
tvarką. Pasisavindamas tą eserų utopįją,’ Leninas at
metė' Markso teoriją, kurios ^vieninteliais tikrais pase
kėjais” bolševikai reklamuojasi;
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* Iš. šįių 'prieštaravimu (R 
sėkė išbristi ikj šiol. Vardan

ji dar taip norėtų. Sepiaus

> K
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pali'uosaviiino’,’ 
jie panaikino visas darbininkų laisves; vardan “revoliu
cijos pagiljnijno” jie atėmė žmonėms beveik viską, ką 
žmonės buvo per revoliuciją iškovoję; vardan “socializ- 
mo° jie uždraudė socialistų organizacijas wlaikrascius

£ TOK'./

ir Tricampas

vyrams neliesti moterį, Joiri 
meldėsi, kad Christinai įlerėik- 
tų kentėt; už kito kaltę.

IX
Atsikreipęs prie Korneliaus, 

policijos agentąs kalbėjo: “Jus 
matote, kad šiandie čia nei vie
na įtariama ypata neatsilankė j 
nei laiškanešys, nei kaimynas, 
neigi Petersenas nėra įtariami. 
Tad lieka tik jauna mergina ir 
senė, — pastaroji vargu butų 
galėjusi atlikti reikalingą gim
nastiką. Išvedimą pats gali pa
daryti*”

neprašyk, kad aš suda
ryčiau savo nuomonę! Šiame 
baisiame sloguty aš visai neži
nau, ką manyti.”

“Gal tai ir sapnas,
jaučiu esąs budrus ir nuostabiai 
gerai protaująs.”

“Tas tiesa,” tarė Romelius, 
nerviškai vaikščiodamas į abi 
pusi, “jus protaujate nuosta
biai gerai.”

“Ir mano sprendimai 
logiški?”

“Taip, gana logiški.”
“Ir už tai, kad aš ligi šiol 

nepadariau nei vieną paklaidą, 
jus turite pripažinti jauną 
merginą kalta.”
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“Ne, aš nepripažįstu!” greit 
ąteąkė Romelius ir žiurėjo vir- 
šylai tiesiog į ^eidą. “Ne, jei 
ji pati neaisako, ąš niekad ne
tikėsiu ją kalta. Ir, Dievas ži
no, jeigu ji pati prisipažintų, 
aš protestuočiau, kad ji yra, 
nekalta!!”

“Kokių prirodymų jus patiek
site?” priešinosi vaidininkas. 
“Aš juk įrodžiau, kad tiesą sa
kau.”

“M adeko nežinau ir nieką 
prirodyti nedaliu,” atsakė Kor- 
nelius. '“Neigi jūsų pareiškimai 
ir priparodymai galima užgin
čyti —”

“Kas tada?”
ųBet mano sąžinė priešinasi' 

jūsų pareiškimams, ir kas to
kio iš mano Vidaus šaukia: 
‘jos brangus veidas, jos kan
čios ir desperacįja nėra kaltos 
išdykėlės, ir aš prisiekiu, kad 
ji yra nekalta,. Mano užtikrini
mai yra svarbesni už visus liu- 
dijnfius ir paims viršų, kad 
ir prie prakeikčiausių apkalti
nimų! Jeigu jus' klausysite tų 
apkaltintojų, kurių logika yra 
paremta žemiškais liudijimais, 
jie savo melais ^sunaikins šau
nios mergelės ateitį. Mano už
tikrinimas, tui|s pradžią iš 
dangaus, yra tikras.’ ”

“Tada*1, į ‘
10!” didžiausiai 

susijaudinęs

gana

pradžia iš

jumis,” 
“Tęsk savo darbą, 
kok lįudijimų ir krauk priro
dymą ant prirodymų savo pa- 
stangoms sunaikinti šią mer
gelę. Aš gi pradėsiu ieškoti 
prirodymų, kad ji yra nekal
ta.”

“Tad, jeigu nori patarimų,— 
neieškok šio ieškinio!”

“Ką jus manote?”
“Aš manau, kad aš radau šį 

juodą perlą—“
“Kur?”
“Jog komodos stalčiuje.”
“Taip, mano drauge“, įsimai

šė Baltazaras, “jis rado Chris- 
tinos stalčiuje prie mano akių.“

Romelius greitai pagriebė 
perlą. Buvo toks tikras liudi
jimai kad jis nebežinojo ką 
ir besakyti. Lyg butų buvus 
raudonai karšta žarija tas per
las svilino jo delną; instinkty
viai jis žiurėjo į perlą, nema
tydamas jo. Visgi jis negalėjo 
atitraukti akių nuo to prakeik- 
to liudijimo. Baltazaras paėmė 
j j už rankos, bet Romelius to 
nepatemijo. įsmeigęs akis, jis 
žiurėjo į tą perlą, kol jį neap
ėmė didžiausia baimė.

“Romėliau!” sušuko Baltaza
ras, jau visai nusigandęs. Kor- 
ntiius gi šiurkščiai pastūmė jį 
šalin, ir pasilenkė, kad geriau 
pamatyti perlą.

“'Ras jums yra, Kornelijau?” 
vėl paklausė Baltazaras.

“Pasitrauk nuo manęs!“ Dar 
sykį pastūmė savo draugą į 
Šalį, pats gi pribėgo prie atvi
ro lango.

Baltazaras
žvilgterėjo vienas į kitą vie
nodai suprasdami, o Romelius, 
lyg karščio sujaudintas, bėgo 
j kabinetą.

“Jis iš proto išėjo!” sumur
mėjo Tricampas, sekdamas jį 
ąkimis. “Gal leisite duoti išsi
gerti kurakoa mano vyrams? 
Jau ir diena, bet oras gana vė
sus.”

“Malonu girdėti. Lai vyrai 
pasiima štai šį butelį ir geria.”

Trieampas apleido kambarį. 
Baltazaras atsigrįžęs pamatė 
kampe Gudulę dar tebcklupo- 
jančią. Minutę vėliau jis buvo 
su Komebum kabinete. 'Per 
keletą minučių Romelius at
sargiai apžiūrinėjo peiMo kotą. 
Paskiau nieko nesakęs jis už
lipo ant kėdės ir pradėjo tik
rinti nutrauktą vielą.

“Kur yra varpelis?” skubiai 
paklausė Baltazaro; koris tik
rai manė, kad jo draugą pro- 
0s apiddo.

“Varpelis randasi prieangy.”
Romelius patraukė vielą ke

letą sykių, bet varpelis 
Skambėjo.

“A, ji nieko neužmiršo, 
įr varpelio širdį išėmė!” šnai- 
riai tarė Baltazaras.

Romelius vis 'tebebuvo tylus, 
lyg sfinksas ir tęsė tyrinėjimą 
yielos, kuin -buvo įverta f skar
dinę dūdelę; kiek storesnę už 
Šiaudą. Vikriame gale viela bu- 
yo liuosa ir niekas nebuvo su
gadinta.

“Pažiūrėk varpelį ir pasakyk 
man, ar skambės, kai aš pa
brauksiu vielą.”

Baltazaras nuėjo prieangiu 
ir darė, kaip jam buvo įsaky-

I
“Ari, varpelis juda?” riktelė- 

Romelius.
• “Labai mažai,” atsakė Balta- 
į&ras; “varpelis visai negali 
skambėti,, nes jis yra. apvers
tas,' ir jo širdis kyšo aukštyn.” 
; (Bus daugiau)
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ruošiasi

Graboriai

Kriminalio teismo teisėjo Pry

koplyčia dykai

Roosevelt 7532

Advokatai
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Seniausia ir Didžiausia
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Valandos 9-5

4600 So.

universitete teisių skyrių ir da
bartiniu laiku ruošiasi magist
ro1 lai^shiui De Paul- universite-

Rašinėjo 
siapyvarde

grabo- 
Yards

Buvęs banko kasie 
rius suimtas už pi
nigų išeikvojimų

Lietuvių Simfonijos 
orchestras ruošiasi 

gausiam sezonui

no Bernard A. Weavcr namus. 
Sprogimas buvo ijfek' smarkus, 
kad4 visos apylinkes langai iš
byrėjo.

Rinkimine bomba išme 
tė i4 lovos septynios

Kalbėjo žymus kalbėtojai, tarp 
: jų’ Dr'. Mcntvidas ir V. Am- 

brozaitis

Telefone P

Bodlevbrd 5203'

Bdulevard * 8413

1327 Sol 45th‘Ct 

TeUftoHrto 
Cictroi 5724

Lidy-Lidikevičius, 
yra da-

Muzikai kviečiami prie orchest- 
ro prisidėti; repeticijos per
keltos j antradienį

Apkaltinti naudoji 
mu pašto apgavys

tės tikslams

Elena’ Bartush dalyvavo operos 
“Aidos” pastatyme Chidago 
Women’s Club

Ketvirtadienį, lapkričio 3 d.. 
AmaTgamated Gloth Workersof 
Arnerica salėje įvyko svarbios 
A. C. W. of A. lokalo ir Lietu
vių sdcialistų sąjungos centra- 
linės Chicagos kuopos sureng 
tos prakalbos; Susirinko gana 
skaitlinga lietuvių minia, į ku
rią kalbėjo Dr. A; Montvidas 
ir V. Ambrozaitis; Jie paliete 
dabartinių laikų aktualius klau
simus ir nušvietė demokratų ir 
republikbnų- partijas teisingoje 
šviesoje.

Jiems pabaigus, susirinkę, nu 
ėjo į didesnę lokalo salę ir ten 
klausėsi eiles žymių kalbėtojų, 
tarp kurių buvo farmer-labor 
partijos kandidatas į valstijos 
prokurorus William A. Cunnea, 
drg. Brotvn, Levine ir kitL

Prakalbos nusitęsė iki •lO’val. 
Vakaro.—T. • >

kuopigiausia. 
musų

(Naryauckai) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marquette Road 
Valandos: 9—12. 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadieni'vakarais pagal susitarimą.

_____ .... __ ... lietuifriii pa
tarnautoju. Dykai Keturios Modernišl&s/Koplyčios Dįf’ 
Šermenų. Pašaukite EUDEIRĮ pirm nėgd kreipsitės kdr

Kaltinimai prieš Swan 
šono brolį neįrodyti, 

sako jury

i su etektri, paro- 
laidas. Spetialė atyda 
Alos vaikus. Valan-

Dainininkė Elena Bartush, 
kuri dainuoja iš stoties W.G.E. 
S. vienos lietuvių rakandų krau
tuves programuose, trečiadienį, 
lapkričio 2 d., dalyvavo* operos 
“Aidos” perstatyme Chicago 
Women’s Club, llth ir Wabash.

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10 

^Nedėliomis nuo 10 iki 12

Norman Thomas ga
vo 277 balsų N. U. 
universiteto ankietbj

LIETUVIS cD&NTISTA^ 
Valandos: nuo 9 ryttf ikt^ 9 vaktifo

Lietuvių dainininkės 
Operatic Art Theatre 

pastatyme

A. C. W. of A. ir L. S 
S. prakalbos

stalški grtfnd jtiry, khriai Ites* 
vo- paVesta svarstyti “secret six’ 
pirhiininko R? TShaifi Rarid- 
dolph kaltitiihius* prieš $Xvan- 
sono brolį Albert dėl mokes
čių fiksinirao, nusprendė, kad 
tie kaltinimai nėm įrodyti.*

Studentų sužieduo 
tuves

OHw valandos. nua-
8 vai. vak. Nedi 

Ofiso Tel.: Bdulevard 7820 
Namų Tel.: Prosptct 1930

Grartd jury nekaltina 
mokesčių mokėtojų 

organizacijų

Pirma laike šios rinkimų 
kompanijos* sprogusi bomba, 
prie 1741 W. Cullcrton Avė., 
apgriovė republikonų kapito-

Didyslė Ofisas | f

4605-07 South Hermitagė AM
Visi Tetefohai : YARDS 1741 it 1142

lachamli ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse
Reikale meldžiame atsišaukti, c 

darbu busite užganėdinti
• Teli Roosevelt 2515

2314 W. 23rd PI,
. . SKYRIUS-:

4 Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1— ir 7-—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį.- 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefotfsr Republic 7868

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank BIdg. 

2400 W. Madison St.
/ai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330*
Namų telefonas Brunrwick 0597

Office Valandos, 2-4; 7-9
4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res; 2136 W. 24th St.

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Abu jaunuoliai yra simpatingi 
ir gabus ’ studentai ir veiklus 
aunosios kartos gyvenime. 

iVestuvės numatomos netolimoj 
ateityj ė.—H. P.

•Specialė “grand jury” kuri 
buvo paskirta ištirti mokesčių 
mokėtojų organizacijų veiki
mą ir raketierisevinią, pranešė 
teisėjui Prystalski, kad ji ne
rado pamato smerkti mokes
čių mokėtojų ar jų organizaci
jas už dėjimą pastangų su
mažinti mokesčius.

Operės vienų aktą statė Ope
ratic Art Theatre, kuriam dįri- 
gubja Eduoardo Facerdbtti.

P-lė Bartush rolę labai gerai 
išpildė ir susilaukė publikos 
Ovacijos. Skaitlingai susirinkę' 
operos mėgėjai, kelius kartus ją. 
iššaukė. >■ .

Be p-lės B’artusli tos operos 
pastatyme dalyvavo ir p. Dran- 
gelienė.

Sausio 14 dieną, ta pati grupe 
pastatys ištraukas iš operų “U 
Trovatore”, “Hofmano paša 
kos” ir Madonos žėmČiųgai”.

x ——M. B.

Federalis teisėjas Wood- 
ward apkaltino du nusiban
krutavusios' bendrovėj Conti
nental Mortgage Bond Compa- 
ny viršininkus Adrew C. 
Thompson ir O. C. Hamilton 
naudojimu pašto apgavimo 
tikslams. Jie išgavę iš pilie
čių apgaulingais budais ‘ $1,- 
000,000. <

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vat. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro .NedėL nuo 10 iki 12 ▼. dienų. 

Pbone Midway 2880

namus
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už te 
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint* 
j tab ar jus ką pirkaite, ar nei;

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gi
teikia ambulance patarnavimą su ekspėr

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 

2221 Wėst 22nd Street 
Arti Leatitt St. 

Telefonas Canal 2552

Chicagos Lietuvių; Simfonijos 
orchestras'perkėlė repeticijas' iš 
pirmadienio. į antradienį,, vaka
re, Gage Park svetainėje, 55-th 
ir Westėrn Avė. Orchestras, 
vadovaujamas muziko Chas. 
Steponavičiaus, šį sezoną numa
to plačią darbuotę 
pasirodyti kėliais atvejais. Jei
gu dar randais muzikų, kurie 
nepriklauso prie orchestros, tu
ri progą' įstoti; Prie orchestros 
gali prisidėti1 tie; ktirie moka 
nauddti,1, bot* kurį muzikos im 
strumėntąv išskyrus' saksėfbną.

Chicagos Lietuvių Simfont* 
nis orchestras pasižymėjo savo 
pasirodymais pereitą sezoną ir 
kiekvienas supranta, kad jis už
pildo Chicagos lietuvių kultūri
niame gyvenime didžiulę spra
gą. Orchestras nuolat progre
suoja ir tuo pačiu laiku duoda 
progą tęsti lavinimas! visiems 
nariams, kurie prie jo priklauso. 
Jokių narių duoklių nėra. To
dėl, visi, kurie moka naudoti 
muzikos instrumentų, raginami 
į repeticijas atsilankyti ir prie 
musų vienintelio simfoninio or- 
chestro prisidėti.—V.

A. K. Rutkahska8, M.D.
4442 South V^ettetri’ AsMttm 

Tel. Lafayėtte' 4146 
VALANDOS:

nuo1 9 ikit U vilittdai* ryto 
nuo 6 iki 9 vafandai vakaro

JOHN B; BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. MoHrbe St 

Rooto 1003 
Telefonas State 7660r

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

Tel. Kenwood 51^7
VALANDOS:

nno 9 iki 11 valandai ryta;
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart Iventadiemo ir ketvirtadienio

Ofiso: Tek Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464'

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligą ir veneriikų ligą

3102 Ša Halsted St 
kampas* 31»t Street 

Vai'.: 10—11 v. ryto. 2—4, 
Nedėliomis ir šventadieniais

PhOne Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas 'lai
dotuvėse ir kokiame1* (rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to- t 
dėl, kadf neturi mte* iš
laidį užlaikymui sky- 

33(l7 Auburn Ave. 
CHIČAGO'; IEL.

Jonas Plonis
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 5 dieną, 1:00 valandą po piet 

1932 m., sulaukęs 48 metų amžiaus, gimęs Kauno rėd., Šiaulių apskr., 
Tryškių parap.. Kairiškių kaimo.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime moterį Uršulę, du sūnūs. Jonas ir Teodo- 

rius, dukterį Eleną, brolį Juozapą ir dvi seseris Anastaziją ir Mortą ir du 
švogerius W. Petrošių ir Kazimierą Daniuną ir gimines, o Lietuvoj, 3 
seseris Lociją. Pranciškoną ir Anelę ir du broliu Kostantinas ir Aleksan
dras ir giminės..

Kūnas pašarvotas randasi 3612,$. Wallace St., Tel. Yards 3 781.
' Laidotuvės įvyks antradiertyj. lapkričio 8 dieną, 8:00 vai. ryto iš 

namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Plonio giminės, draugai ir pažystami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moterie, Sanai, Dūkti, Broliai, Sesesrys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. Radžius, Tel. Canal 6174.

Nor^hwestcrn universiteto 
studentų. laikraštis- Daily 
Norlbyvestern1 vedė ankietą 
rinkinių klausimu. "Iš 1,634 
balsų, Hoovetiui teko 988, 
Rooseveltui 208 ir Norman 
Thomas, socialistų kandidatui 
- 277. -

GRABCRIII ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su' saVo nupigihto- 
mis kainomis už attkštos rųšiės palaidojiiną. Jftes nlek» 
nerokuojame už atrėžimą mirusio žmogau# kunti j iriuėų 
įstaigą iš bile kokiom miesto dalies.

Reikalui esant, musų. automobilius atVažiuds* Į j jfasty 
ir atveš į musų įstaigą,' kur galėsite pamAtytildi* 

ir už te W

DR. A. L. YŪSKA 
2422 W. MirijinM,' Kt. 

kampa’s 67th ii* Artesian Avbt' 
Telefonas Grovėhifl' 1595^ 

Valandos nuo 9 iki’ l t1 ryto; 2-4 
ir 7-9 po pietų, sCrectemV pnP k 

nedėliotus pa^at atrtitarimį
■............. .n .... -■ h 7.1 Mmf'.

ĮPp. Geležiniai praneša apie jų 
dukters Adeline ir Alberto 
Lidy šusižiėdavimą

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ, SPBCIĄUS^ 

PatyrimasJ 
1^. Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisai b Akinių Dirbtuvė

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per* 25 
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
motenę ir vaikų pagal naujausius me
todui X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. IBth St.t netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 ilri 7:30 vak vakaro* 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Ugdė Park 6755 ar Central 7464

. ■ . . . ■■ 1 .........................

Rez. 6600 South Artėriah Afoenue 
Pbone Prospect 6659*, 

Ofiso Tel.

DR. P. Z.
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 

1821 So. Hidried Sheet’\ 
CHICAGOi ILL.

4847 West 14th Street 
v CICERO, ILL. i 

X-Ray. . ♦ . Pbone Cicero ,126Q

Lietuviai Gydytojai 
Dh Vincent C.< Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Telefonas Yards 1J38

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas*
Moderniška’ Koplyčia Dovanai 

Turiu- automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama '

3319 Aiibiinr Aventte
CHICAGČ; ILL.

Williaw C.. Mitehell
LI^TĮ^te ADVOKATAS 

265i West 69 Street
Telephone Hėmlbck 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo savo ofise patinusias, išputusias 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis'nuo' 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

MARCIjON'A RUBtlAUCKIENŽT 
po tėvais Balčiūnaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap- 
kričkr 4 dieną, 8>U)0 valandą va
kare. 1932 m., sulaukus 60 metų- 
amžiaus. gimus Panevėžio apskr., 
Subačiaus parapi. Velneikių kaimo.

Amerikoj1 išgyveno 23 metus.- 
Paliko dideliame nubudime vy

rą Antaną-, du* broliu Kazimierą ir 
Antaną, ir giminei; o- Lietuvoj 
dukterį Adelę, žentą Stasį Gabi- 
liaucką, anūką ir brolį Joną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas1 randasi Eu- 
deikio koplyčioj. 1410 So. 49 
Ct., Cicero.

Laidotuvės įvyks utarninke lap
kričio 8 dieną, 8:00 vai. ryto 
iŠ koplyčios į šv. Antano parapi
jos bažnyčią; kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kąęffnes.

Visi a. a. Marcijonos Rubliauc- 
kienės giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir tesisvei- 
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Broliai, Duktė, 
Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis Tel. Yards 1741.

PRANCIŠKUS ŽVIRBLIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 4 dieną, 7:05 valandą vak. 
1932 m., sulaukęs 15 metų, 11 
mėnesių amžiaus^ gimęs Melrose 
Park, III.

Paliko didėliame nubudime tė
vą Antaną, motiną Elinorą, brolį 
Anraną, seserį Zofiją, seniuku^ 
Joną ir Oną Sedimkus, gimines— 
Prancišką ir Tamošių Janulius, 
Amelią ir Joną* Lenskus, Aleną' 
Sedimkaitę. Magdaleną* ir Jurgį 
Buklerius, Joną ir Kaz. Žvirb
lius ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 1316 
North 31 st Avė;, Melrose Park, 
Illinois. -

Laidotuvės įvyks utarninke1, lap
kričio 8 dieną, 9:30 vali ryte iš 
namų į Mounr Carmel parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio' sielą, o 
iš ten bus nulydėtas. į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Pranciško Žvirblio 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą*.

Nubudę liekame,

Tėvai, Brolis, Sesuo, 
Seniukai ir Giminės.

"s* Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

J. F. WAITCHES 
ADVOKATAS

E. 107tf

dr; vaitUsh
UETUVIŠ'' AKIŲ

Palengvins akių įtinsimi, kuris esti 
priežastimi galvos skltudėjimo, svaigimo1 
a kilį* aptemimo, nervuolumo/ skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą atiftaistf 
triimparegystę ir totiregystę. Pridengia 
jteiŠingai akinius. Visuėse atsitikimuose 
egzaminavimas daromas 
dančią mažiausias 
atkreipiama į mo 
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi. 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 8 Halsted Sta) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso-1 valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza* 3 200’

DR. T. DUNDULIS
F GYDYTOJAS IR CrflRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginftfr-0ė36

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35tW « Halsted Sts) 
Ofiso valandos nUo 1-3, nUo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

arba 2516
- Chicago

1439 S. Cbtirtf Cicero; III. 
Tel’. Cictttf 5927

. 1 ■ ■■■■ ■■ ■ ■; m. .i. 1 ii*i ’ 11 1

S.M.SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė

JUOZAPAS TENIUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap

kričio 5 dieną. I valandą po piet 
Edward Hines Jr. Hosp.. 193 2 
m., sulaukęs 3 7 metų amžiaus, 
gimęs Telšių^ apskr.. Gadunavo 
parap.. Morkiškių kaimo.

Paliko- dideliame nubudime 3 
seseris Oną Bedaukienę. Domicė
lę Poškienę. Zofią* Mažeikienę, 
švogerį Adomą Bečlaukį ir Ray- 
mond Mažeiką, pusseserę Petronė
lę Molienę, švogerį Joną Molį ir 
gimęs, o Lietuvoj tėvus. 2 brolius 
2 seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3513 
Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke lap
kričio 8 dieną. 2^val. po piet iŠ 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Juozapo Teniuko gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Seserys, Šoogeriai, Pussesere 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja j 
rius S. P. Mažeika. Tel. 
1138.

Laidotuvėmis rūpinasi 
Mažeikienė. Boulevard 363 7

E J. ZOLP 
Graborius Chiteagoj

w, 46tti st.|^taagMES

CHICAGOS 
ŽINIOS

Buvęs uždaryto Desplaines 
State banko kasierius Charles 
H. Lueck suimįas ir apkaltin
tas $5,(W išeikvojimu. Jis 
sunaudojęs $5,000 vertes mo
kesčių varantų asmeniškiems 
tik^lhmš.

SIŲSKITE! GĖtES TELEGRAMA

UOVBIKIS
K^IETKSNINKAS-

NUSKINTOS KVIETKOS'
Prištątom į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, B'ankietams it Pagrabams Vainikai

33tfr S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

J.F.RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS ČHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau 
ncRu todėl, kad 

' priklausau prie gra-
bų išdirbystės’ 

yjtA'O OFISAS:
668 W. 18th Street 

B? Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
ĮĮ^y 3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

JOSEPR Ji GfflSH
LifetuVfis“Advokatas 

4*631 South Alhhuri An. 
Tel. Boulevaė^ 2Š00 

Rezl 6515* So. RdcktOeU St. 
Tel. rtepublfe1 9723

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearbom St., Room 1113 
Telefonai Central 4411 

Valandos: nuo 9' ryto iki 4 po pietų
Gyvenimo vieta 

3323 South Hahted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Lietuviai Gydytojai

DR. MARKERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6* iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 848-3

Pp. Geiėžittiai, 8121 Drėxel 
Avė., praneša, kad tarp jų duk
ters Adeline Geležiniutės-Gila^ 
son* ir- Albert' Lidy įvyko sužie
duotuvės.
, P-lė A. Geležiniutė yra Ghi- 
cagos Universiteto* teisių sky
riaus, trečių metų studentė. 
Bernai buV6‘ išrinkta Lithunian 
Universtiy' Club sekretorė. Pa
sižymėjusi rėšydania anglų ir- 
lietuvių spaudoje 
“Naujienose” po 
^Magda”.

Albertas
2727 Evergreen Avė 
bartinis mihėto kliubo pirminin** 
kas. Yra baigęs Northwestėth

Graboriai

r6459 S. RockwcH St 
Telefonas Repbbiic 9600; Valandos 7-9

Dr. Suzana A. Siakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė . 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso * vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
ndo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais it 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

LA. SIAKIS
Advokatais

MieM Ofis&t 77 Wį Vdshington St. 
Rooih1 905 Tel. Dirbom 7966 

Valandoj: 9 ryto iki 4ypo pietų

Panai-' 0247" Vakarais: UtarnV irtKįetv.-*-6 iki 9 vai.
ZALATORIst“45, A,cha A'*:™ 7337

Namų Tel. Hydl Park 3395

DENTISTAS 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatoihfi 

2420 W. Marųuette Rd. arti Weetern Av 
Pbone Hemlock 7826 

Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 
1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj. 

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M? 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
TeL BOULEVARD M99

,,,,,....ita,, .mU liiia
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J.J.Elias Traukia Teisman
Advokatą A.A. Šlakį

Reikalauja $75,000 atlyginimo “už adv 
Šlakio šmeižtų” (slander) jam padarytą ža

lą; byla paduota į Superior Court

“Bylos tikslas mane bauginti”, sako adv. šlakis;
“Tai dar neviskas”, sako Elijošius

“Niekino mane per susirinki
mus, šmeižė per spaudą ir da
rė įvairius užmetinėjimus”, pa
reiškė užsidariusio Universal 
State banko prezidentas J. J. 
Elias-Elijošius, kalbėdamas apie 
advokatą Antaną šlakį, Uni
versal State Banko depozitorių 
komiteto advokatą, ir “todėl 
patraukęs jį į teismą.”
Reikalauja $75,000 atlyginimo

Tais žodžiai buvęs bankierius 
pamatavo bylą prieš atvokatą, 
įneštą į Cook apskričio Supe
rior teismą, kurioje reikalauja 
$75,000 už “šmeižtus padary
tus apie jo asmenį ir jo adre
su.”

Bylą į SupeHor teismą penk
tadienį padavęs Elijošiaus ad
vokatas Joseph P. Hector, 19 
S. La Šalie St. Joje Elijošius 
kaltina adv. šlakį šmeižtu — 
“slander” ir reikalauja pinigi
nio atlyginimo už padarytą ža
lą. Teismas įvyks greitoje atei
tyje ir “Universal State tranko 
depozitoriaj galės laukti ir su
žinoti daug ką įdomaus, kuo
met jury pradės ją svarstyti,” 
nuo savęs pareiškė apkaltinta
sis adv. šlakis, komentuodamas 
apie bylą.
“Mano padaryti pareiškimai pta- 

n^ątuoti teisybe” — Šlakis
“Aš nieko nebijau ir šis pa

traukimas į teismą nesuteikia
man jokios baimės,” tęsė ad-1 pareiškė:

MADOS MADOS
Norint gauti vieną ar daugiau 

viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, 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:

Naujieną Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, HL ' 

vokatas šlakis, “nes visi mano 
padaryti pareiškimai susirinki
muose, spaudoje ir kitokiuose 
atvejuose apie Universal State 
banką ir jo viršininkus, to ban
ko depozitorių naudai, buvo pa
matuoti teisybe ir faktais.

“Aš esu nuopionės, kad by
los tikslas yra mane bauginti, 
kad atstumti ir priversti ma
ne pasitraukti nuo darbo, kurį 
dabar darau depozitorių komi
tete užsidariusio banko depozi
torių gerovei.

“Gąsdinimas į mane nepa
veiks!” sako kaltinamasis
“Bet tie gąsdinimai į mane 

nepaveiks, nes kaip praeityje, 
taip ir toliau aš tęsiu darbą 
banko depozitoriams ir prižiū
rėsiu, kad jie atgautų kuo dau
giausiai savo pinigų, receiveriui 
likvidavus banko turtą.”

kad
pro- 
fak-

“Proga nušviesti Elijošiaus dar
buotę prieš jury”

“Be to, aš džiaugiuosi, 
taip įvyko, nes dabar bus 
ga iškelti aikštėn įvairius 
tus apie p. Elijošiaus darbuotę 
banke prieš jury, prieš kurią 
eis bylos svarstymas.”

Buvęs Universal State ban
ko prezidentas, J. J. Elijošius, 
užklaustas apie bylą, štai ką

NAUJIENOS Pattera Deot
1739 S. Halsted St, Chicago.
čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.___ __
Mieros ..............  per krutinę

(Vardas ir pavarde) 

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

“Niekino mane per spaudą ir 
susirinkimuose,’* sako Elijošius

“Jis (adv. Antanas šlakis) 
niekino mane per susirinkimus, 
šmeižė per spaudą ir draugijose 
ir platino įvairiausius melagin
gus prasimanymus.

“Tai dar neviskas! Bus 
daugiau!”

“Aš jį perspėjau, aš jam sa
kiau liautis, bet jis to nedarė 
ir toliau šmeižė mane visokiais 
budais. Tai yra gerai, kad jis 
(adv. šlakis) taip darė. Dabar 
pažiūrėsime. Bet tai dar ne 
viskas. Toliau bus daugiau.”

Universal State bankas užsi
darė birželio mėn. 1932 metais. 
Jame žuvo daug lietuvių pini
gų. Adv. šlakis, prieš kurį ban
ko prezidentas užvedė bylą, 
spaudoje (“Naujienose”) para
šė kelius straipsnius, kuriuose 
nurodė banko viršininkų pada
rytus netikslumus. Be to jis 
darbuojasi, kaipo advokatas, 
Universal banko 
komitete.

Be to jis

depozitorių

Ryt Chicagos Liet 
Sav. Pas. Dr-jos 

susirinkimas
Programe dalyvauja 

Montvidas, inž. K. 
navičius, Čepaitis ir 
Semaškiutė

A u gus ti- 
pian. H.

Ryt, antradienį, Chicagos Lie
tuvių Savitarpinės pašalpos 
draugija ruošia programą, ku
riame dalyvaus Dr. A. Montvi
das, inž. K. Augustinavičius, 
dainininkas Čepaitis ir pianistė 
A. Semaškiutė.

Draugijos nairai ir nares 
kviečiami skaitlingai dalyvauti 
šiame susirinkime. Aptarus or
ganizacijos reikalus, bus progos 
pasiklausyti pamokų ir išgirsti 
malonaus Čepaičio dainavimo. 
Dr. Montvido ir inž. Augusti- 
navičiaus paskaitų temos lai
komos didelioje paslaptyje, bet
neabejotina, kad jos bus jdo-'dienio numeryje.

i 'i'.*- į . ; i . ' , ■ ■ .

mios tiems, kurie interesuojami 
įvairiais gyvenimo klausimais.

Susirinkimas ir programas į- 
vyks Masonic Temple, 1547 No. 
Leavitt Street. Pradžia 7:30 va
landą vakare.—N.

Dr. Margeris naujoj 
vietoj

Visiems gerai žinomas Dr. 
Margeris persikėlė į naują vie
tą po adresu: 3325 S. Halsted 
Str. Ofisas jau pilnai įrengtas 
ir šiandien ligoniai priimami 
naujoj vietoj. Taigi pacientai 
nepadarykite klaidos, nenueiki
te į senąjį ofisą. Kadangi nau
jasis ofisas yra parankesnis už 
senąjį, tai ir ligoniams Dr. Mar
geris galės suteikti geresnį pa
tarnavimą.—J. č.

Daug lietuvių atsto
vų Cook apsk. spulkų 

susirinkime
Kalbėjo federalio Home Lotan 

Bankų atstovai; aiškino apie 
banko operavimą

Atstovai iš kelių Chicagos lie
tuvių spulkų dalyvavo Cook ap
skričio spulkų lygos susirinki
me, kuris įvyko salėje, prie 23- 
čios ir Kedzie.

Susirinkimo tikslas buvo su
pažindinti spulkų valdybas ir di
rektorius su naujai įsteigtų fe- 
deralių home loan bankų (fe- 
deraliai namų paskolų bankai) 
operavimu. Kalbėjo tų bankų 
direktoriai ir atstovai, vienas 
jų, p. Bodfish, iš Washingtono, 
banjeų tarybos narys.

Tie bankai skolina pinigus tik 
apdraudos bendrovėms, spul- 
koms ir taupymo bankams. 
Spųlkos gali pirkti banko Šerų, 
sumoje 1% nesumokėtų morgi- 
Čių, kuriuos spulka turi. Pas
kolas gali gauti spulkos turin
čios šėrų. Paskolos siekia 12 
kartų tiek, kiek^spulka turi Še
rų. Plačiau ąpje 'federalius 
home loan” bankus bus trečia-

3348

.Svečiai skaitlingai 
aplankė “Pirmyn” ir 
‘Birutės’vakarelius

“Pirmyn” surengė vakarą re 
mėjams. “Birutė” nariams ir 
draugams

šeštadienį vakare du Chica 
gos lietuvių chorai “Pirmyn” ii 
“Birutė” surengė šeimyniškus 
vakarėlius. “Pirmyn” Univer- 
sal kliube surengė linksmą ir 
draugišką parengimą savo rė
mėjams ir draugams, o “Biru
tė*—nariams ir draugams, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje.

Tiek viename, tiek antrame 
vakarėlyje susirinko skaitlingi 
būriai lietuvių, tarp kurių ma
tėsi daug profesįonalų ir muzi
kos mėgėjų ir ypatingai daug 
jaunuomenės.
Margas programas ir kalbos 

“Pirmyn” vakare
“.Pirmyn” vakarėlyje, laike 

vakarienės, choro nariai, mer
gaičių trio, mišrus kvartetas, 
dain. Stepbnavičienė-Salaveiči- 
kiutė, V. Skusevičiutė ir Pra
nas Jakavičius išpildė dainų 
programą, o “N.” redaktorius P. 
Grigaitis, Dr. Davidonis, Dr. 
Strikolis, adv. Gugis, p. Nora 
Gugienė, K.^jkugustinavičius ir 
choro vedėjas Chas. Steponavi
čius prabilo j susirinkusius. Vą;, 
karo programą vedė adv. ‘A. šla
kis.

Iš “B.TUtės” vakaro
“Birutės” vakaras irgi buvo 

pamargintas choro narių išpih 
dytu programų ir kalbomis. Va
kare daylvavo Dr. Kliauga, bu
vęs choro pirmininkas, dr. G. I. 
Bložiš, didelis, linksmas būrys 
jaunuomenės ir naujoji choro 
valdyba. Ir vieno ir kito ya- 
karėlio kalbėtojai palietė chorų 
svarbą musų lietuvių gyvenime 
ir išreiškė įsitikinimą, kad lai
kui bėgant jie stiprės ir pro
gresuos.

Chorai rengiasi šiam sezonui
Abu chorai turi išdirbę 

nūs šiam 
jant iš 
gausus

pla- 
spė- 
bus

sezonui, kurie, 
vedėjų pareiškimų, 
ir turiningi.—A.

Ryt balsuokite už 
Norman Thomas 

ir J. Maurer
Rytoj įvyksta J. V. prezi- 

dęnto, valstijų gubernatorių ir 
kitų, valstijų ir apskričių val
dininkų rinkimai. Kuomet nu
eisite. j balsavimo vietą, ati
duokite savo balsą socialistų 
partijai ir jos kandidatams, 
kurie stovi už darbininkų rei
kalus; Norman Thomas — j 
prezidentus, James Maurer į 
vice-prezidentūs 
stijos socialistų 
gubernatoriaus,
toriaus (lieutenant governor), 
senatoriaus, kongresmono ir ki
tas vietas.

Balsuodami, padėkite tik 
vieną kryželį balioto viršuje,

ir jūsų val- 
kandidatus į 
vice-guberna-

prieš partijos vardą “X — So- 
cialist” ir (tik kai kuriose val
stijose) “X — Farmer Labor”. 
Tokiu budu balsuodami, ati
duosite balsą už visus kandi
datus, kurie yra socialistų par
tijos tjkiete. (Ryt “Naujieno
se” bus paduotas sąrašas visų 
kandidatų socialistų tikiete 
Illinois valstijai).

Šįvakar Thomas kal
bės per radio į visą

Amerika
šiandien 8:15 vai. vakare 

Chicagos laiku (rytuose vieną 
valandą vėliau) Norman Tho
mas kalbės per Columbia 
Broadcasting ' System stočių 
tinklą. Chicagoje jo kalbą per
duos stotis WBBM arba WGN, 
Pittsburghe — WJAS, St. 
Louis KM0X, Buffalo — 
WNAC arba WAAB, New Yor- 
ke — WABC, Indianapolis — 
WFBM, Cincinnati — WKRC, 
Clevelande — WHK, Detroite 
CKOK. Kitų miestų klausyto
jai surasite stotis vietiniuose 
laikraščiuose.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems^ žmonėms ne
tik Jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla* visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo
kytis. Ateikite ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 iš 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 9 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

“Aušros“ Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už pusę kainos, šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, branzalietų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga''kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica- 
gos — reikalaukite katalogo prisiųs- 
dami 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

CLASSIFitD ADS.
_____Loans—Paskolos
PASKOLINSIM NUO $50 IKI 

$300
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė

jimais. Be jokio komiso
S. OSGOOD 

1134 N. Western Avenue 
Tel. Armitage 1199

1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 
$31.50; G. H. arba Pbilco Lo-Boy Con- 
sole $18.50. 2332 Madison St.

Patent Attorney 
r...-i-LK-L-jn- ----- PatentŽ*___________

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime rinkų praktiškiems išradi
mams.

• H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Help Wanted—-Female 
Darbininkių Reikia

ŠTAI YRA JŪSŲ PROGA PADA
RYTI PINIGŲ

PONIOS ir PANELĖS išmokite da
ryti kvietkas, kurios ne tik išrodo, bet ir 
jaučiasi kaip gyvos. Mokinimas už dyltą. 
Jus galite parduoti kvietkas su pelnu. 
Joms rinka visuomet atsiras. Neatidelio- 
kite; ateikite tuo jaus.

REAL1STIC FLOWER^STUDIO
9 W. Washington St., 2\qs lubos

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio ,31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. valtį.’ šventadieniais nutfD ryto iki 
piet. įžymus namai originalio ir vienin
telio namų" savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CH1CAGO

. Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro šviesą, ir pataisome pečius 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYKAI.

BR1DGEPORT ROOFING CO. u 
3218 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965
—O—

---- Oh— 
STOGDENGYSTĖ

Bile 2 arba 3 flatų namų stygą pa
taisome ir perdekoruojame už $40, 
Cash. Darbą pilnai garantuojame. 

CONSUMER’S ROOFING WORKS 
4348 -50 W. Harrison St.

Kedzie 8463 — 
Naktinis Telefonas Columbus 7741

For Rent
RENDON 3 kambarių basemento 

flatas, karštu vandeniu apšildomas, ga- 
sas ir elektra veltui. Renda $17,00 į 
mėnesj. T. Iron, 5542 So. Talman Avė.

• Business Chances

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas per daug 
metų. .214 E. 83 St.

3348

3435 — Patogus ir praktiškas apatinis rūbas dėvėti 
po suknele. Galima siūdinti iš šilko arba kitokios plonos 
materijos. Sukirptos mieros 14 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

2988 — Pajamos — šalčiams atčjus labai patogus* 
rūbas. Sukirptos mieros 4, 6, 8 ir 10 metų mergaitėm.

2994 — Jaunom mergaitėm tinkamas apatinis rūbas. 
Galima siūdinti iŠ paprasto perkelio* Sukirptos mieros 
12. 14. 16. 18. 20. taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

3348 — Būtinas apatinis rūbas 
Be,jo sunku apseiti. Galima siūdini 
arba satinos. Sukirptos mieros 14, 1 
36, 38 ir 40 colių per krutinę.

2555 —r 
bas — o jis toks traptiškas.

Sukirptos mieros 6, 8

20. taipgi 36

o plona suknele* 
iš šilko, batisto 

. 18, 20, taipgi

Mergaitei Sakesniam orui atSjus būtinas

nos spalvos materijos 
metų mergaitėm.

Galima siūdinti iš bile vie
10 ir r

Vi

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

Atnaujinam Matrasus
Nauji užvalkalai .........   $2.50

padaromi i vieną dieną.

906 No.Western Avė. 
Tel Humboldt 4766

J. MACKIEWICH 
Mortgage Banker 
2324 S. Leavitt St. 

Phone Canal 1678

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVES BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 N, LaSalle St. priešais City Hali 

Kambarys 61Q

Saukite
ROOSEVELT 

8500

ecialiųDėl
Skelbimų Kainų *

Šią savaitę prasidėjo musų 3 mėnesių skelbi
mų vajus (Advertising Campaign)

Kadangi žiema beveik jau čia pat, tai jus, 
biznieriai, turėtumėt būtinai pradėti garsinti

SAVO BIZNIUS — PREKES.

SKELBIMAI “NAUJIENOSE”
VISUOMET NEŠA NAUDOS!




