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Lenkai sukonfiskavo 
ukrainiečių vyskupo 
ganytojišką laišką

Laišku, išleistu ukrainiečiams 
raminti, vyskupas kartu 
smerkė ir lenku žiaurumus 
prieš ukrainiečius.

VARŠUVA, spal. 20. — Len
kų vyriausybė konfiskavo se
niai lauktą ukrainiečių graikų 
katalikų vyskupo šeptickio ga
nytojiški} laiško, kurį jis išlei
do, norėdamas nuraminti Gali- 

cijos ukrainiečius, pastaruoju 
laiku ėmusius* vartoti teroristi
nių priemonių kovoje su savo 
prispaudėjais lenkais.

Pasak lenkų vyriausybės, sa
vo ganytojiškame laiške vys
kupas ne draudęs savo žmo- 
nps nuo ekscesų, bet tūlais pa
sažais tiesiai kurstyte kurstęs. 
Jis buvęs vyriausybės paprašy
tas tas kurstomas vietas paša
lintų iš laiško, bet vyskupas at
sisakęs. Tad nelikę nieko kitą, 
kaip visą ganytojišką laišką 
konfiskuoti.

Konfiskuotame laiške vysku
pas* Šeptickis smerkė teroris
tinius ukrainiečių darbus, sa
kydamas, kad tokiais smurto 
darbais ukrainiečiai nieko ge
ra savo tautai neatsieksią; bet 
kartu jis aštriai kritikavo ir 
žiaurius lenkų metodus, ku
riuos jie vartoja prieš ukrai
niečius Galicijoje; Ta kritika ir 
buvo laiško konfiskavimo prie
žastis.

Daugiau nuteisimų ir 
sušaudymų Rusijoj

MASKVA, spal. 20. So- 
vietų teismas čia šiandie vie
ną asmenį pasmerkė mirties 
bausmei, o septyniasdešimt 
keturis kitus įvairiems termi
nams kalėjimo.

Pasmerktieji buvo daugu
moj privatiniai prekiautojai, 
spekuliantai ir valdžios krau
tuvių tarnautojai. Pastarieji 
buvo kaltinami dėl slapto par
davinėjimo privatiniams pre
kiautojams maisto ir kitokių 
daiktu iš valdžios krautuvių, v c

2,000 lenkų karinin
kų prisiekė ginti

Pilsudskį
VARŠUVA, spal. 20. — Du 

tūkstančiai Varšuvos įgulos ka
rininkų vakar laikė Belvedere 
susirinkimą, demonstruoti savo 
lojalumą maršalui Juozui Pil
sudskiui.

Susirinkimo dalyviai prisiekė 
ginti diktatorių nuo bet kokių 
pasikėsinimų prieš jo gyvastį.

Mirė prof. Wald
PRAHA, Čekoslovakija, sp. 

20. — Šiandie mirė prof. 
Franz Wald, plačiai žinomas 
chemikas ir filosofas.

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

Iš viso gražu, bet ne šilta; 
vidutiniai žiemių vakarų vė- 
jąi.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 240 jr 400 F.

Šiandie saulė teka 6:08, lei
džiasi 5:01. Mėnuo teka 5:46 
ryto.

Rinkimuose Turkijoje 
laimėjo valdžios partija

ISTANBULAS, Turkija, sp. 
20. — Įvykusiuose Istanbulo 
miesto rinkimuose laimėjo 
prezidento Mustafos Kemalio 
liaudies partija.

Paskelbti rinkimų duome
nys parodo, kad nauja Fethi 
Bėjo liberalų partija gavo tik 
vieną trečdalį visų paduoti, 
balsų.

Pilsudskis sijoja rin- 
kimų j seimą sąra- 

šus ir kandidatus <
VARŠUVA, spal. 20. — Val

džios rinkimų komisija per
žiurėjo įteiktus rinkimų į sei
mą sąrašus. Ji panaikino 
Darbininkų-Valstiečių Vieny
bės sąrašą No. 3; Zmaganje 
No. 8; Selrob-Jednosc^No. 10; 
Sainopomoc No. 13 ir PPS 
(lenkų socialistų partijos) kai
riųjų sąrašą No. 16.

Iš No. 1 sąrašo išbraukė dvi 
kandidatūras “dėl nepadavi- 
mo laiku deklaracijos.” Iš 
tautininkų sąrašo No. 4 taip 
pat išbraukti du kandidatai, 
tarp jų Aleksandro Dębskio 
kandidatūra. Iš centro kai
riojo sąrašo No. 7 išbraukta 
14 kandidatų. Iš ukrainiečių- 
baltgudžių bloko sąrašo No. 
11 išbraukta du kandidatai, iš 
krikščionių-demokratų sąrašo 
No. 19 taip pat du, jų tarpe 
kunigo Gąsiorovskio kandida- 
flira. Iš mortarchistų sąrašo 
No. 21 išbraukta vienas kan
didatas. 

• '•**

Mirė gen. Weyler, gar
sus Kubos “skerdikas”

MADRIDAS, Ispanija, spal. 
20. — šiandie čia mirė gene
rolas Valeriano Weyler, 92 
metų amžiaus. Jis paskilbo 
ypačiai savo žiaurumais Ku
boje, kuri kitąkart priklausė 
Ispanijai, ir kur 1896 metais 
gen. Weyler buvo pasiųstas 
kubiečių maištui patrempti.

Gen. Weylerio šeimininka
vimo Kuboj padarinys buvo 
karas tarp Ispanijos ir Jungti
nių Valstybių, ir Ispanijos ne
tekimas Kubos.

Sprogimas mugėj už
mušė keletą žmonių
FARO, Portugalija, spal. 20. 

— Per mugę čia parodos tro
besy įvyko sprogimas, kurio 
keletas žmonių buvo užmušti 
ir tūli kiti sužeisti.

Du žmonės užmušti 
aliejaus laivui

- sprogus
TROY, N. Y., spal. 20. — 

Hudsono upėj įvyko sprgimas 
aliejaus gabenamoje baržoj. 
Du jos įgulos žmonių buvo 
užmušti, kiti du pavojingai 
sužeisti. Barža buvo ugnies 
sunaikinta.

Sudegė taip pat du velka
mieji laivai, užsidegę nuo 
aliejaus liepsnų .

Sprogimas buvo taip stip
rus, kad antkrantėj visų na
mų langai buvo išnešti.

Tramvajuj užgavo au
tomobilį; du užmušti
ANDERSON, Ind., spal. 20. 

— Lowell Hamilton, 21, ir dė
tus Hon, 18 metų amžiaus, bu
vo čia užmušti, elektriniam 
tramvajui užgavus jų automo
bilį.
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Angeles, Cal. — Spalių 17 dieną įvykusio sprogimo išgriautas Garmentį Capital trobesioLos 
ketvirto augšto vidus. Apie keturiasdešimt asmenų buvo sprogimo sužeisti ir padaryta nuo
stolių apie milijonas dolerių. Sprogimo priežastis nenustatyta, šis paveikslėlis gąutas Chica
go j e telefonu.

Austrų fašistų heim- 
wehras ketina žy

giuoti į Vieną
GRAZ, Austrija, spal. 20.— 

Styrijos fašistų heimwehro or
ganizacija rengiasi žygiuoti į 
Austrijos sostinę Vieną, kaip 
Italijos juodmarškiniai kad žy
giavo į Romą, žygiuotė įvyk
sianti apie lapkričio pičnesio 2 
dieną, vadinas prieš pat rinki
mus į Austrijos parlamentą. 
Heimwehro vadai sako, kad jie 
tai žygiuotei mobilizuosią 10(h* 
000 gerai ginkluotų vyrų ir tuo 
parodysiu socialdemokratų val
domai Vienai fašistų stiprumą. 
Jie tačiau tvirtina, kad žygiuo
tė busianti rami ir be jokių 
tikslų “paimti” austrų sostinę.

Norvegijos socialis
tai tikisi laimėti 

rinkimus
OSLO, Norvegija, spal. 20. 

— Šiandie Norvegijoje eina 
rinkimai į stortingą (parla
mentą).

Socialistinė Darbo partija, 
kuri prieš trejus metus paėmė 
59 vietas stortinge, nors prieš 
tai ji turėjo dar tik 32, dabar 
tikisi gauti absoliučią daugu
mą. Norvegų parlamentas su
sideda iš 150 narių.

šeši asmenys žuvo per 
potvynius Ispanijoj

TARRAGONA/ Ispanija, spa
lių 20. — Šioje apielinkėj kilo 
stiprus potvyniai, per kuriuos 
keturi asmenys prigėrė, o dvie
jų kitų pasigendama ir mano
ma, kad jie taip pat žuvo.

Potvyniai kilo dėl smarkių 
liūčių, šio miesto viena dalis 
vandens apsemta.

H A AG A, Olandija, spal. 20. 
— Vakar į Haagą f atvyko 
Frank B. Kellogg, buvęs Jung
tinių Valstybių sekretorius. Jis 
yra išrinktas Tarptautinio teis
mo nariu ir atvyko dalyvauti 
jo darbuose.

Bolševikai suėmė fran- 
euzų lakūną

ORŠA, SSSR, spal. 20. — 
Sovietų vyriausybe šiandie su
ėmė franeuzų lakūną Felixą 
Lojero, kuris, bandydamas 
nuskristi iš Paryžiaus į Ufą, 
buvo priverstas nusileisti ne
toli nuo Oršos.

Bolševikai suėmė jį už skri
dimą per Rusijos teritoriją be 
leidimo. Jis bus nugabentas 
į Maskvą kvotai.

Bolševikų. čeką su
šaudė du katalikų 

kunigu «
ROMA, spal. 20. — Gauti čia 

iš Rusijos per Berlyną prane
šimai sako, kad sOviętų čeką 
sušaudė du katalikų kunigu. 
Sušaudytų vardai paduodami 
toki: pralotas John Roth ir 
kun. Jakob Wolff, pastarasis 
gimęs Odesoje 1891 metais.

Skaitmeningi taria
mų šnipų suėmimai

Rumanijoje
— Ih. . I

BUCHARESTAS, Rumunija, 
spal. 20. — Ryši su policijos 
susekta “plačia šnipų organi
zacija,” Buchareste ir provin
cijoje vakar buvo dar ‘aštuo
niolika asmenų suimta. Viso 
ligšiol areštuota daugiau kaip 
šimtas asmenų, kaltinamų dėl 
šnipavimo sovietų • Rusijos 
naudai.

Bandė atstumti auto
mobili; 2 vyrai užmušti

DECATUR, Ind., spal. 20.— 
Ivan Baker vakar su savo au
tomobiliu įlėkė čia į miesto 
lempos stulpą. Jis nuėjo į ar
timiausią valgyklą \ paprašyti, 
jkad kas padėtų mašiną at
stumti į gatvę. Hugh Hitch- 
cock pasisiūlė padėti. Po ke
lių minučių rado Bakerį ir 
Hitchcocką sale automobilio 
negyvus. Jie buvo elektros 
nutrenkti, automobiliui susi
dūrus su elektros lajdu.

Nankinas mobilizuo
ja kariuomenę kovai 

su komunistai
ŠANCHAJUS, Kinai, spalių 

20. — Centralinė (Nankino) 
valdžia nutarė pradėti stiprų 
ofensivą prieš komunistų ban
das, terorizuojančias Hupeh, 
Hunano ir Kiangsi provincijas. 
Tai kampanijai mobilizuojama 
daugiau kaip 60,000 kariuome
nės.

' Maištininkų generolo Feng 
Juhsiano 50,000 kareivių, kurie 
pasidavė . centralinės valdžios 
kariuomenei, busią pasiųsti į 
vakarų šantungą Jr paskirstyti 
į įvairius garnizonus.

Komunistų bandos pa
grobė du Kiangsi 

miestu
KIUKIANGAS, Kinai, spalių 

20. — Praneša, kad komunistų 
bandų plėšimai palei Jangtse 
upę vėl atsinaujino.

Pasak pranešimų, komunis
tai pagrobė \r plėšia Kukau ir 
Pengtse miestus* šiaurinėj 
Kiangsi provincijos daly, pieti
niame Jangtse upės krante, ir 
galimas daiktas, kad jie ban
dys briautis į NanČangą, Kian
gsi sostinę, ir Kiaukiangą.

Praneša taipjau, kad komu
nistai pagrobę, apiplėšę ir su
deginę Jiningą, miestą žiemių 
vakarų Kiangsi, kame jie ir 
daug gyventojų esą išskerdę.

Maisto produktai pa
brango 11:3 nuoš.

f - <

WASHINGTON, spal. 20. — 
Darbo departamento praneši
mu, maisto produktai per mė
nesį nuo rugpiučio 15 iki rug
sėjo 15 dienos pabrango 1% 
nuoš. Pabrango ypačiai kiau
šiniai, mėsa, bulvės, pupos ir 
sūriai. ,i i

Apiplėšimas banko
SASHTON, Wis., spal. 20.— 

Du plėšikai puolė šia Farmers 
Exchange banką ir pabėgo su 
$5,337 banko pinigų.

Žemės drebėjimas Loui- 
sianos valstijoje

NEW ORLEANS, La., spal. 
20. — Vakar rytą Lousianos 
pietų rytų daly, kartu New 
Orleansc ir Baton Rouge, bu
vo jaustas žemės drebėjimas.

Supurtymai žalos niekur ne
padarė, tik Morgan City buvo 
sužeisti keli maldininkai, kai 
jie, išsigandę, bandė per kits 
kitą pabėgti iš bažnyčios.

Brazilijos sukilėliai 
pagrobė dar viena 
valstiją pietuose

Revoliucininkų kariuomenė taip 
pat paėmė keletą miestų 
Bahia valstijoje.

BUENOS AIRES, Argentina, 
spalių 20. — Gautais čia pra
nešimais iš Brazilijos, sukilė
liai, vedami pulk. Octavio Ama- 
ralo, paėmę Viktoriją, Espirito 
Santo valstijos sostinę, dabar 
beveik visą tą valstiją kontro
liuoja.

Kita revoliucininkų kariuo
mene, įėjus iš Minas Geraes 
valstijos į Bahia valstiją, užė
mė miestus Carinhanha, Mon- 
tealto, Guaranty, Caitete ir 
Condeuba.

Pietų - Brazilijoje sukilėliai 
pradėjo stiprų ofensyvą prieš 
Sao Paulo valstiją ir, kaip pra
neša, tarp sukilėlių ir valdžios 
kariuomenęs eina, smarkus mū
šiai. Revoliucininkai jau yra 
paėmę Itarare miestą Sao Pau
lo valstijos* sienoj.

Sukilėliai bando pavi
lioti federalinį laivy

ną savo pusėn
RIO GRANDE DO SUL, Bra- 

zilija, spalių 20. — Sukilėliai 
bando pavilioti savo pusėn de
šimt ederalinės valdžios karo 
laivų, atplaukusių į Floriana- 
polį, Santa Catharina valstijos 
miestą.

Į Fliorianapolį tapo koncen
truotos stiprios federalinės val
džios jėgos ofensivui prieš su
kilėlius pietų Brazilijoje. Tuo 
tarpu revoliucininkai skelbiasi 
užblokavę federalinę kariuome
nę Florianapolio saloj.

Sukilėliai šiandie bevieliu 
pranešė visiems federaliniams 
karo laivams pietų vandenyse, 
kad Santa. Catharina kanale 
tapo paleista minų.

Sniego pūgos New 
Yorko valstijos 

vakaruose
BUFFAJZ), N, Y., spal. 20. 

— New Yorko valstijos vaka
ruose šimtai automobilių riog
so nuklimpę pušniuose, turistų 
pamesti. Mat, po palyginti gra
žaus šilto oro staiga vakar už
ėjo stipri sniego ir vėjo aud
ra, kuri Erie ežero srity pri
vertė sniego vietomis iki ke
turių pėdų gilumo.

Automobilistai, nebegalėdami 
išvažiuoti, pametę savo auto
mobilius buvo priversti ieškoti 
prieglaudos pas artimiausius 
farmerius. Vietomis nutrauky
tos telegrafo ir telefono vielos 
ir išlaužyti medžiai. Skaudžiai 
nukentėjo vynuogynai ir sodai.

Vėl kalbos apie Bra
ziliją

LUOKĖ. — Artėjant rude
niui žmopės vėl ėmė smarkiai 
kalbėti apie išvažiavimą į “sve
čią” šalį. Tik visa bėda, kad 
mažai kas teturi pinigų.

No. 248
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Del pral. Olšausko 
bažnyčia nesutaria 

su valstybe
KAUNAS. — Valstybės teis

mas, nuteisės dvasiškį, apie tai 
turi pranešti dvasiškai vyres
nybei. Apygardos teismas, nu
teisęs pralotą Olšauską praneš
damas dvasiškai vyresnybei pa
skyrė ir terminą — ligi spalių 
10 d. pralotą Olšauską degra- diiotr.

Bet Kauno metrapolija atsa
kė, kad praloto Olšausko de
gradavimas priklausęs ne jai, 
bet dvasiškam teismui su viso
mis jo ceremonijomis. Apygar
dos teismas į dvasišką teismą 
kreiptis negali, nes įstatymai 
numato tik dvasišką vyresny
bę. Matyt, kad dvasiškas teis
mas laikysis kanonų, kurįf iš 
tikrųjų numato visai kitokią 
degradavimo tvarką. Pav. ei
nant kanonais, dvasiškas teis
mas gali pralotą Olšauską iš
teisinti ar nubausti kelis mėne
sius uždaryti į vienuolyną.

Dabar gali kilti klausimas dėl 
suderinimo valst. teisės normos 
su kanonais, Bet valst. teismas 
sako, kad bendrai įstatymai yra 
privalomi ir bažnyčiai.

Artimiausiu laiku tas klau
simas turės būti išaiškintas.

Nuodu degtinė New 
Yorke papiovė de

vynis asmenis

NEW YORKAS, spal. 20. — 
Vakąr New Yorko mieste nuo 
nuodingos degtinės mirė devy
ni asmenys. Del tos priežasties 
sveikatos vyriausybė, policija 
ir prohibicijos agentai pradėjo 
tyrinėjimus.

Sveikatos vyriausybė mano, 
kad nuodinga degtinė buvo 
gauta iš tų pačių šaltinių, iš 
kurių neseniai buvo gauta Ne- 
warke, kur keliolika žmonių, 
jos gėrusių, mirė.

650 asmenų žuvo per 
dideli gaisrą Ki

nuose
KANTONAS, Kinai, spal. 20. 

— Iš Vučau, vakariniame 
Kvantunge, praneša, kad ten 
siautė didelis gaisras, per kurį 
sudegė pusseptinto šimto žmo
nių.

Gaisras sunaikino beveik vi
są miesto arbatnamių distrik- 
tą.

JOHNSTOWN, Pa., spal. 20. 
— Traukiniui, gabenusiam 
darbininkus į Sonman-Shaft 
Coal kompanijos kasyklas, iš
trukus iš kontrolės ir susikū
lus, du angliakasiai buvo už
mušti, o dvidešimt ar daugiau 
kitų sužeisti. Penki taip skau
džiai sužeisti, kad vargiai be
išliks gyvi.

Šiais taikau jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, katdieninit 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų įkaičių. .

Amerikos įmonės gerai eu- 
pranta, kad be geros reklamot 
neapleisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojieti, tuo geriau sekasi.*

Reklama, kuri atliekama duo
dant tkelbimut į laikralčius, 
visuomet apsimoka.

Kai garsinasi "Naujienose", 
tat visuomet turi naudot.
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Ką gali duoti Lieta amerikiečiams 
ir amerikiečiai-lietai?

1. Lietuvos ir amerikiečių sen
tikiai praeity ir dabartis

Šiandie mums nebejuokais 
tenka susirūpinti likvidavimu 
tų kaikurių nenormalumų, ku
rie suspėjo pasireikšti Lieuvos 
ir amerikiečių santykiuose per 
pereitą dešimtmetį.

Visi dar labai gerai atsime
name, kokios užuojautos ir dos
nios rankos susilaukė pas ame
rikiečius karo nuteriotoji Lie
tuva, per ugnį ir kraują susi- 
kurusi nepriklausomą valstybę. 
Doleriai plaukė Į Lietuvą de
šimtimis, šimtais tūkstančių, 
milijonais, ir patys amerikie
čiai 1919-1920-1921 metais pla
čiomis miniomis traukė į savo 
senąją tėvynę, tikėdamos, ga
lėsią pagelbėti jai atsistatyti, 
ir jai drauge, pagelbėti iš kai o 
palaikų vargo. Ir vėliau, išti
ko Lietuvą kokia nelaimė, pri
sireikė kokiai organizacijai pi
nigų—ir plaukia delegacija iš 
Lietuvos į Ameriką, ir grįžta 
iš tenai dolerius vargiai be
pavilkdama. Mes visi labai ge
rai žinome, kad be amerikiečių 
pdfcalbos Lietuva nebūtų taip 
greitai pakilusi iš karo griuvė
sių, kažin ar butų galėjusi ir 
išsilaikyti kaip nepriklausoma 
valstybė.

Taip pat mes visi žinome, kad 
ir kiekviena gerybė turi savyje 
šiokių tokių šešėlių. Taip jau 
žmogaus prigimtis sudaryta, 
kad jis kiekviename gerame 
darbo suranda ir blogys'tės pra- 
džiodalų, ir jas piktai, dažniau 
ir neišmintingai, sunaudoja 
Taip 'atsitiko ir Lietuvos su 
amerikiečiais santykiuose.

Juo lengviau žmogus gauna

pinigą, juo mažiau jis jį moka 
branginti ir gerbti. Lietuvos 
piliečiai iš amerkiečių dolerius 
labai lengvai gaudavo. Galėjo 
tiktai gražiai paprašyti, gailiai 
paverkti, padejuoti, atsišaukti 
į visuomet opiai gyvus ameri
kiečiuose patriotiniuš jausmus. 
Li'etUvo's gyventojai taip leng
vai dolerius gaudami dar la
biau sustiprino senąją legendą, 
kad Amerika—tai geltono auk
so šalis, kur net lietus doleriais 
lija. Maža kas Lietuvoj galė
jo įsivaizduoti, kiek amerikie
tis turi padėti sunkaus darbo, 
prakaito pralieti, kol jie tą do
leri uždirba. Dar mažiau kas 
galėjo suprasti, kiek amerikie
tis turi savo gyvenimą varžy
ti, kol jis taip sunkiai uždirb
tą dolerį sutaupo. Daugeliui, 
daugeliui Lietuvos gyventojų 
Amerika atrodė nelyginant mel
žiamoji karvė — a u k s i n ė. 
Lietuvos gyventojui no tiek 
svarbu buvo patsai amerikietis, 
kiek-jo doleriai. 1919-1921 me
tais privažiavo Lietuvon ame
rikiečių, bet kaip jiems sunku 
buvo įsigyti čionai kokį neju- 
domąr turtą, kokį žemės skly
pą !... Daroma žemės reforma, 
parceliuojama dvarai, — ją 
gauna dažnai tokie busimi žem
dirbiai, kurie ne tik arklio ir 
akėčių,—kurie net ir savo lope
tos neturi. ‘Žemė —mums’ — 
tarytum dažnai samprotavo 
Lietuvos pilietis, ‘o amerikiečių 
doleriai—taip pat mums’...!

gamyba mažiau tekainuoja...
Ir Lietuva nėra, kokia elgeta, 

kuri galėtų ar turėtų teisės 
nuolat ir nuolat iš amerikiečių 
išmaldos-labdarybės’ prašyti. 
Lietuva yra dabar viena iš tų 
nedaugelio pasaulio valstybių, 
kurioje nedarbo klausimas vi
siškai neegzistuoja. Priešingai, 
—jai trūksta visur visose sri
tyse darbininkų. Ne tik kvali
fikuotų proesionalų, bet ir juo
dadarbių. Pavyzdžiui, šiais 
metais daug kas negalėjo su
imti javų iš lauko, pabaigti 
statyti pradėtą trobesį, nes’ nė- 
galėjo gauti... darbininkų!

(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio

Tiktai Tru-Blu Deimantinis Žiedas 
sutinka dykai duoti naują žiedą pame
tus senąjį.. Ši išimtina ypatybė, pridė
jus dar kuogražiausj patį žiedą ir tobu
lą deimantą, padaro jį- išmintinga do
vana prie bilc kokios progos.

Kainos tiktai nuo $25

Jtc.u (JJ La 
The INSURED Diamond Ring 

TRU-BLU — 
Viskas ką vardas pasako

Parduodam ant išmokėjimo arba cash 
— kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių musų 
spcciališkumas.

Pritaikome akinius dcl kiekvieno.
Didelis pasirinkimas deimantų ir 

auksinių daiktų.

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A. KAZAKAUSKAS

2045 W. 35th St. 
Prie pat Archer Avė. 

CHICAGO

Amerikiečiai metėsi į preky
bos ir pramonės sritį, bet kaip 
jie tai darė, kas iš to išėjo ir 
dėl kokių priežasčių —visi pa
kankamai žinome, ir nebėra rei
kalo tai čia bekartoti.

Pereitais stfnkuš dešimtmetis 
—labai gera pamoka ir Lietu
vos gyventojams, ir amerikie
čiams. Jisai vaizdžiai parodė, 
kad Lietuvos ir amerikiečių 
santykių pati prigimtis nebuvo 
sveika, kad reikėjo daug kas 
kitaip padaryti, ir šiandie ne 
butų buvę tojo santykių atša
limo, kuris šiandie tenka kar
tais pastebėti. Pagaliau, pa
saulio ekonominė padėtis, c 
drauge ir ekonominė padėtis 
Amerikoj bei Lietuvoje aiškiai 
pasako, kaip toliau turėtų vys
tytis Lietuvos ir amerikiečių 
santykiai.

Amerikoj’ šiandie jau nebeto- 
kia gadynė, kuri joje buvo 
prieš dvejus-trejus metus. 
Amerika, pergyvenusi kelius 
biržos krachus, šiandie jau 
priskaito daugiau šešių milijo 
nų bedarbių, kurių skaičius 

•kaskartą vis auga, dideli fab
rikai mažina savo' dirbinių pro
dukciją, nes nebeturi kur jų 
dėti, daugelis biznio šakų atsi- 

j dūrė aprąirimo padėty. Ameri
kiečiai dabar dažnai likviduoja 
savo biznius, įmones Amerikoj 
ir kurdinas kitose šalyse, kur 
pragyvenimas pigesnis, kur

Hooverio kalba ir blogi laikai
Mes gerai žinome, kad prieš 

kiekvienus balsavimus partiji] 
kandidatai visokiais budaik mul
kina darbininkus. Jie daro įvai
riausių pasižadėjimų, kurių nie
kuomet nepildo. Ir taip esti me
tai iš metų. Nežiūrint į tai, dar
bininkai pasiduoda mulkinami. 
O juos mulkina tiek republiko- 
nai, tiek demokratai. Darbinin
kų atžvilgiu tos partijos viena 
nuo kitos nesiskiria, nes jos pu
čia į vieną dūdą.

Neseniai ponas Hooveris, va
žinėdamas sux prakalbomis, pri
pasakojo visokiausių dalykų. Ir 
kokiai oTganiazacijai jis kalbė
jo, prie tokios organizacijos jis 
bandė prisitaikyti. Clevelande 
jis kalbėjo bankininkų suvažia
vime. Ten jis ragino bankinin
kus vienytis ir bendromis jė
gomis kovoti prieš siaučiantį 
nedarbą. Priegtam jis pareiškė, 
jog niekas negalėjęs numatyti, 
kad užstosią tokie blogi laikai.

Tačiau visi tie žmonės, kurių 
atmintis nėra trumpa, gerai at
simena prezidento rinkimų kam
paniją. Tąsyk Hooverio “buste- 
riai” tvirtino, jog jei Hooveris 
busiąs Amerikoj prezidentu iš
rinktas, tai užstosią tokie gcili 
laikai, kokių Amerika seniai jau 
bebuvo turėjusi. Ant visu kam
pų buvo šūkaujama apie “proš- 
perity” laikus. Net Coolidge 
pranašavo, jog Hooverio išrin
kimas atneš Amerikai visokių 
gerybių.

Šiandien tie visi ponai visai 
užmiršo apie savo pažadus. Jie 
teisinasi, kad esą niekas nega
lėjęs numatyti, kad .užstosią to-

Garsus Europiškas 

PAIN-EXPELLERIS 
Jau Jung. Valstijose

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimaa ir siuvimą* 
drošiu moka didelę aitra, 
lūs galite išmokti šio ge- 
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laik% Di
ldomos išduodamos. Ka

bykite djel nemokamos 
. ♦nvt'clės.

MASTEK COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Princi palas
190 N. State k. Lake St. 10 fl.

Kalėdoms, Naujiems 
Metams

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

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

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

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

GREIČIAUSIAS, LENGVIAU- 
* SIAS BUDAS PAŠALINTI 

AITRUMĄ

Kada jus nepaisote tų pir
mųjų konstipacijos simptomų 

prasto kvapo, padengto lie
žuvio, nerangumo, greitai nu
kenčia visa sistema. Jums 
skauda galvą, užeina kvaitu
liai, ėda aitrumas.

Lengva ^ra pataisyti užsi
kimšusių vidurių veikimą! 
Paimkit Cascaret saldainių šį
vakar. Pamatykite kaip grei
tai — ir maloniai — viduriai 
lieka paakstinli. Ir visos rūg
stančios atmatos būna švelniai 
pašalintos iš sistemos. Regu- 
liaris ir pilnas vidurių veiki
mas lieka a įsteigtas.

Cascarels yra padaryti iš
Priimame orderius laiškais ir 

pasiunčiame paštu.

Naujienos 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

I tyros cascara, medžiagos, kuri 
kai į) daktarai pripažysta, tik
rai sustiprina vidurių musku
lus. Visos aptiekus turi Gas- 
carets. 10c.i

(Apgarsinimas)

Naminis linimentas naudojamas 
per suvirŠ 50 metų-greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Paln-Expellerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas ąali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar /0c.

Paimkite blogiausį iŠ visų seną 
skausmu — Reumatizmą, arba 
Neuraitj, Neuralgiją, Mėšlungį, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdantj į kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
tų patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, *kuris turėjo kankinančias 
skausmus.

O prašalinimui apšlubimo Ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių, negalite gauti lygaus linimen- 
to. Tokis darbas nebus jums per
sunkus, jokiš šokis nebus jums 
pereigas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmij kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Irikaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti sų kenksmingais ir vidurius 
apsarginanČias vaistais, kad tuo 
budu sumažinti skausmą.

kiė blogi laikai. Tačiau to fąll- 
to, kad kapitalistams perdaug 
blogi laikai neužstojo, —to jie 
nemato. Kapitalistai ant savo 
investuoto kapitalo tebegauna 
puikų pelną. Jei darbininkams 
butų duodamas geresnis atly
ginimas, tai šiandie jiems nerei
kėtų tiek skursti.

Beje, bankininkų konvenci
joj John W. Barton iš Minnea- 
polišo pareiškė tą nuomonę, karf 
visos Amerikos bėdos paeinan
čios nuo to, kad žmonių gyve
nimo standardas yra perdaug 
aukštas palyginus su; kitomis 
šalimis. Vadinasi, žmonės pri
valo skrumniau, biedniau, gy
venti, tąsyk viskas • bus gerai. 
Reiškia, darbininkai turi gauti 
mažesnį atlyginimą, valgyti' 
prastesnį maistą, gyventi pras
tesni irose butuose.

Su ta Nuomone net Hooveris 
nesutiko, pareikšdamas, jog A- 
merikos žmonių gyvenimo stan
dardas privalo pasilikti toks, 
kaip ir dabar. Fakfinai jis dar 
tifrįs pakilti. Bet tai, žinoma, 
tik tušti žodžiai, kadangi Hoo- 
vėrio klikos žmonės to standar- 
do išlaikymui labai mažai ką 
tedaro.

Kitas svarbus politikoj klau
simas šiandien yra prohibici j a. 
Kur tik neeisi, su kuo tik ne
kalbėsi, —visi apie ptohibiciją 
kalba. Vieni smerkia ją, kiti 
pdlaiko. Rinkimuose dažriai tas 
klausimas- užima pirmą vietą: 
nusistatę prieš prohibiciją bal
suoja už “šlapiųjų” kandidatą, 
o.prohibicijos šalininkai už sau
sųjų.

Bet pažiūrėkime bešališkai, 
ką davė proliibičiją per dešimtį 
metų? Kalėjimai tapo perpildy
ti. Išsivystė specialė kriminalistų 
rųšis, kuri be pasigailėjimo nai
kina savo konkurentus. Nuo 
nuodingo munšaino žmonės ė- 
mč sirgti visokiomis ligomis. 
Valdžia neteko stambių pajamų, 
kurias surinkdavo mokesniais.

Jei prohibicija butų panaikin
ta, tai desėtkams tūkstančių at
sirastų darbd. Žinoma, butų ga
lima priOši'iitis šaTiuiiams, jei 
_ • --- - - . -
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dabartinė proAibicija butų sėk
minga. Bet prie dabartiniu ap
linkybių juo greičiau prohibici- 
ja bus panaikinta, tuo geriau.

—John Jarus

Sugryžo iš Lietuvos
) ‘

Sekami lietuviai pasažieriai su
grįžo iš Lietuvos Spalio 12 d., 
Scandinavian American Linijos 
laivu “Fredrik VIII:”

Milius Jonas Chicago, 111.
Jurchas, Jos, J. Chicago 
Misevičius Chester, Chicago, 
Miševičius, Eva< Chicago, 
Satkienė Veronika, Bloom- 

fiėld, N. J.
Saikus, Adelė, Bloomfield, N.

Norvida, Mary, Sugar Natch, 
Penn.

Karoli Julia, Hyde Park, 
Mass. i i

. Karoli Albertas, ' Hyde 
Park, Mass.

Sylaiko, Antanas, Philadel- 
phia, Pa.

Sofia, Sylaikenė Philadelphia, 
Pa.

Henrykas Sylaikis’, Philadel
phia

Kari Sylaikis Philadelphia
Jurčiukonienė, Marta, Glev- 

land, Ohio.
Kačinskaitė, Jadvyga, Eliza- 

bath, N. J.
Radzevičienė, Marijona, Chi

cago, III.
Radzevičius, Vincentas, Chi

cago
Radzevičius, Marion Chicago 
Kapočius, Samuel, Chicago 
Košiiiskas, William Chicago 
Košinskiehė Jadvyga Chicago 
Degutis, Feliksas Elizabeth, 

N. J.
Degutienė, Konstancija, Eli- 

žabeth
Ceslauskienė Katrė, Bruns- 

tfick, N. J.
Ceslauskas, Ev., Brunsvvick
Ceslauskiute, Auna, Bruns- 

wick, N. J.
Dantiene, Marijona, Indiana 

Harbor, Ind.
Pliskus, Juozas Indiana Har

bor

VYNUOGIŲ SUNKA 

DEL NAMŲ 
YRA LEGALĖ

PILNA APSAUGA 
UŽTIKRINTA

Califorftijos Vynuogių Augintojai 
tapo Valdžios užtikrinti, kad nebus 
autorizuoto Federalinio kliudimo 
vartotojams, kurie nori nusipirkti 
vynuogių (greipsų) pasigaminimui 
vaisių sunkos išimtinam suvartoji-' 
mui savo namuose. %

VALDŽIA NEKLIUDYS

/ Dabar yra geriausias laikas pirkti 
• sultingas vynuoges. Pasitarkite su 

šviežių vaisių pardavėjais, arba pir
kite tįesiai iš ledaunių vagonų vie- 
.tos gelžinkelių yarduose.

PIRKIT SULTINGĄSIAS VYNUOGES 
DABAR SULIG VALDŽIOS

KONTROLĖS PLENU

California Grape Control 
Board, Ltd.

San Francisco, California
f

85% 6f the entire Califdnia grape produetion is 
bcing marketed this year by ageheies co-operating 
with the California Grape Control Bųard, Ltd.

These agenciet arei
CALIFORNIA FRUIT EXCHANGE 

CALIFORNIA VINEYARDISTS ASSOCIATION 
SAN JOAQUIN GROWER-SHIPPER ASSOCIATION

Pliskus, Boleslavas, Indiana 
Harbor, Ind.

Stadolnik, Agnės, Jersey City, 
N. J.

Balrušaitis, Juozas, Rock- 
ford, III.

Baltrušaitienė, Ona, Bock- 
ford III-

Murauskas, Antanas, Cleve
land, Ohio.

Daraskienc, Pranė, Chicago, 
III.

Rabinavičius, B. į Kanadą 
Rabinavičicnė Ela, Kanada 
Lukas, Kazys, Brooklyn, N.Y, 
Muraska, Mary, Eddy stone, 

Pa.
Miniotas, Peliksas, JNew Bri

tai n, Conn.
—Rep. J. S.

m:

Didelis Išpardavimas
Seklyčių Setų

LlEtUVIŲ RAKANDŲ DIRBTUVĖ

m
/ • J S/

3jų šmotų Mohait Setas, vertas $185.00, 
už ........................................ -...........................
3jų šmotų Velour Setas, vertas $150.00, 
už ........................  -.....................

$69.50
$75.00

Mes patys dirbame setus savo dirbtuvėje ir parduodam tiesiog pir
kėjams, todėl mes galime parduoti daug pigiau negu bile kuri krautuvė. 
Palyginus su krautuvių kainomis, musų kainos yra per pusę pigesnės.

Mes turime didelį pasirinkimą jau padirbtų setų iš visokio materiolo, 
daugiausia apmuštų šilko Frieze, Vokctijos ir Francijos išdirbysčių. Labai 
gražus ir tvirti.

Su kekvienu setu dabar duodame dykai labai gražią lempą.
Ateikite — nepraleiskite šių bargenų.
Duodam ant lengvų išmokėjimų.

ARCHER ftIRHITURE
JOE KAZ1KA1TIS—KAZIK Savininkas

4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733

Lietuviu Radis Pragraniai
Nedėliomis nuo 2 iki J valandų po pietų iš stoties WCFL 

1970 kyl. duodami BUDRIKO RADIO KRAUTUVĖS 
Kooperuojant BRUNSWICK CO.

BUDRIKO Programai iš Stoties WCFL kas Subatą nuo 6 iki 7 vai. 
vakare ir kas Ketvergas iš stoties WHFL‘ nuo 7 iki 8 vai., vak.

Panatrope^

Naujas Brunswick radio su panąlrope, modelis 31, su 
keturiomis screen-grid lubomis groja gražiai ir aiškiai 
radio.

Kainu 00 |C 1111,11
Kili Bfunswick radios modelis 15,

$139.50
be tabu b

Modelis 22, be

Dykai demonstruojame Jūsų namuose. Priimame į 
mainus Jūsų seną phonografą arba radio. Parduodame 

lengvais išmokėjimais.
i

Jos.
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

drik,



Antradienis, spal. 21, 1930TAMSIU VYKULAIŠKAI *
(Intymių žmonių kampeliu)

IIIPOKRITAS DURNAVIČIA, 
buvęs proletaras, dabar iš Die- 1 
vo loskos nebe proletaras, bei 
dėl išrokavimo komisaras, savo 
išmokslinčiausiam draugui, pro
fesoriui Kampininkui delną ir 
alkūne spaudydamas, siunčia 
tiek daug sveikinimų kiek yra, 
dulkių profesoriaus Dovidaičio 
Kosmose ir kiek yra spirito 
preloto Jakšto Logose!
NEPAVADUOJAMĄSTS Tam

siųjų Užtarytojau! Kadangi 
Tamstos naujausi debiutai per 
radio kilbasą ir per tikinčiųjų 
kampelį ne tik sudrutino viso
kios vieros kovotojų spiritą, 
bei taip jau parodė, kad su 
Tamstos pagelba ir obskuran- 
tizmas su komunizmu yra vi
siškai galimi suderinti, todėl 
maldauju man šitokį biologišką 
klausima išvirožyti:

Mes gyvename taip kaip Sta
lino mokslas liepia, tiktai ne
turime laiko revoliuciją kelt, 

• nes dirbti reikia. Aną vakarą 
bimbologijos daktaras mums 
aiškino apie kontrrevoliuciją ir 
jos subjektus. Kadangi aš esu 
įsigyjęs keletą Vabalo knygelių 
minėtais klausimais, tai. žino
ma, galiu pusiau autoritetingai 
kalbėti.

Alano klausimas buvo toks: 
ar blakės yra kontrrevoliucio- 
nierės, ar ne? Viena draugė 
kalbėtoja tuojaus mums pasa
kė ilgą kalbą apie moters rolę 
Rusijos gyvenime, apie lyčių 
lygybę ir apie divorsų reika
lingumą tuo lyg norėdama bla
kes užtarti.

Paskui musų prelegentas aiš
kino apie determinizmą, klasių 
kovą, fašizmą, ir bakteriologiš- 
ką komunizmą. Alau ypač pa
tiko jo piešiamas paveikslas 
blakės kojų ir spalvų suderini
mo principas. Visiems mums 
pasidarė lyg graudu dėl pra
eity padarytų blakėms žalų. 
Musų gaspadinė, -gera komso- 
molų žinovė, išmetė visas švirk
šles ir visus blakėms žudyti 
skystimus, o jos duktė Anelė 
padeklamavo vieno mums neži
nomo rašytojo eiles apie sim- 
biozą gyvūnijoje. Galų gale 
kompartijos peckelis užbaigė 
diskusijas, smulkmeniškai at
pasakojęs Strazdo evoliuciją.

Kai visi komsomoliški eks
pertai išsiskirstė, tai vienas 
karštas proletariškų mokslų 
profesorius padarė ytin svar
bią pastabą mums visiems apie 
blakių prakaįto kvapsningumą, 
tik gaspadinė jį labai lengvai 
sukritikavo.

žodžiu sakant, gerbiamas po
ne Tamsiųjų Užtarytojau, mes 
negalėjome išrišti svarbaus 
klausimo. Jei blakės nėra kontr- 
revoliucininkės, tai, žinoma, ne
galima jų žudyti, o jeigu jos 
nepritaria petilietkai, tai mes 
visi joms karą paskelbsime. 
Vienas musų draugas, Rusijoj 
gyvenęs ir daug vargo matęs, 
uteles nesidrovė žudyti ir jas 

‘jisai priskiria prie tikrųjų bur
žujų, bet apie blakes jisai be
veik ir supratimo neturi. Galų 
gale mes minėto klausimo iš
rišti nepajėgdami ir nusitarėm 
jūsų, garbingas pone, pagalbos 
prašyti. Gal tamista galėsi bla
kių klausimą mums tinkamai 
išaiškinti. Tuo tarpu visi lau
kiame su kompartišku nękan- 
trumu, o aš vienas už visus
savo vardą ir pavardę čia jū
sų ckscelencijos atencijai pasi
ni ša u.

Ilipokritas Durnęvičia.

Del silpnų, sumenkusių 
moterų ir vyrų

Joigru jus jauviat^H silpna*. Rumenkęn, c«a- 
tc nerviška*. NusiorzinęH. n eit ai i te Kauti ge
ro nakties poilnio. arba turite menką apetitą 
ir virškinimo pakrikimus, ar kitas panašias 
ligos, paeinančias nuo abelno pakrikimo, pa- 
sidariiisio iš priežasties konstipacijos, im
kite Nuga-Tone tik per kelias dienas ir 
pastebėkite kokis po to seka didelis page
rėjimas.

Nuga-Tone leido tūkstančiams žmonių at
sikratyti savo virškinimo pakrikimų ir su
teikė jiems puiki) apetitą. Jis padidina 
nervines ir muskulines spėkas ir nugali tą 
nuolatini jautimąsi pavargusiu, nusikamavu
siu, nuailpnčjtįsiu, kas padaro gyvenimą taip 
skurdų. Jeigu jus nesate taip sveikas ir 
gyvas, kaip turėtumėt' būti, arba jei esate 
pasenęs prieš laiką, būtinai imkite Nuga-Tone. 
Jus galite pirkti jį kur tik vaistai yra par
davinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
stake. paprašykit jį užsakyti jų dėl jus ;* 
savo džiaberio. A

(Apgarsinimas) \

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Svarbus susirin
kimas %

Su muzikali (i programų ir 
k prakalbomis.

Keistučio Skolinimo ir Bu- 
davojimo Draugija šimet iš
augo iki milijono dolerių su 
viršum kapitalo ir arti dviejų 
tūkstančių narių. Tai yra 
pirmutinė Amerikos lietuvių 
taupymo ir skolinimo draugi
ja, kuriai pavyko pasiekti ši
tą augštį ačiū sumaningam ir 
pavyzdingam josios valdybos 
ir ypatingai ačiū josios finan
sų sekretoriaus p. Jono P. 
Ewaldo, draugijos reikalų ve
dimui.

Šitas jos pasisekimas labai 
pakėlė jos narių ir valdybos 
ūpą ir dabar valdyba daro pa
stangų pasiekti dar didesnės 
augštybės finansų srity. Ir ji 
mano, kad tas yra lengva pa
daryti.

Taigi, kad supažindinus 
draugijos narius ir plačiąją 
lietuvių visuomenę su tomis 
galimybėmis ir savo planais 
joms įvykinti, ji rengia susi
rinkimą septintadienį, lapkri
čio 5 dieną, š. m., Lietuvių Au
ditorijoje su naudingomis 
prakalbomis ir muzikaliu pro
gramų.

Skilvis Pakrikęs, 
Rūgštūs? Tai 

Nuramins
Neleiskite rūgščiam skilviui, 

gasams, nevirškinimui jus kan
kinti. Ir nevertokite šiurkščių 
būdų, kad gauti pagelba. Nėra 
vert* tai daryti, kuomet milio- | 
nai žino greitą būdą; malonų, 
nekenksmingą būdą.

Tik paimkit šaukštą Phillips 
Alilk of Magnesia stikle van
dens. Tai yra alkali geriausioj 
formoj. Jis neutralizuoja daug 
didesnį kieki rūgščių perviršio 
— ir atlieka tai tuojaus. Jis 
galfctit pašalins jūsų nesmagu
mus į kelias minutes. Tada jus 
žinosite ką daryti sekamą kar
tą. šiurkštus, kenksmingi bu
dai niekad daūgiau jus nebevi
lios.

Phillips Alilk of Alagnesia yra 
tobulas būdas pašalinti nevirš
kinimo nesmagumus, paeinan
čius delei rūgščių perviršio dėl 
vyrų, moterų, vaikų — ir net 
kūdikių. Tai yra būdas, kurį 
pataria daktarai; kurį vartoja 
ligoninės. Per penkias dešimt 
metų jis vyriau j a.

Kad sužinoti daugelį svarbių 
vartojimų Phillips Milk of Mag
nesia, reikia visuomet namuose 
laikyti jo bonka. Pilnos infor
macijos su kiekviena bonka. Jū
sų aptiekininkas turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrojo. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai.

“Alilk of Alagnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. II. Phillips Chemical 
Co. įr jos pirmtakuno Chas. II. 
Phillips nuo 1875 m.

(Apgarsinimas)

Programe dalyvaus geriau
sios musų muzikos ir dainos 
jėgos ir kalbės žymus kalbė
tojai. Todėl vakaro progra
mas bus labai įdomus ir nau
dingas lietuvių visuomenei.

Keistučio Skolinimo ir Bu- 
davojimo Draugija yra pada
riusi daug gero lietuvių vi
suomenei, suteikdama lengvą 
būdą kiekvienam pinigus su
taupyti ir nuosavybę įsigyti. 
Tą gerai žino skaitlingi josios 
rėmėjai. Tačiau daug dau
giau gero’ji žada padaryti lie
tuviams ateityje.

šitos jos pastangos ir planai 
bus išaiškinta /gabių kalbėto
jų ateinančiame Keistučio 
Draugijos susirinkime lapkri- 
žio 5 dieną ir kiekvienas, ku
riam rupi geresnė ateitis ir 
kuris ieško prieinamu būdų 
jos atsiekimui, privalo ateiti 
į šilą susirinkimą.

Tai bus didžiausia vietos 
lietuvių visuomenės šventė.

Pasistengk i mc' apvaikščioti 
ją visi. ' J.

"RYŠKI KONTRIBUCIJA"
AUGUST HECKSCHER

įžymūs Filantropas •

Heckscher Foundation for ChiL 
dren Pirmininkas; Child Welfare 
Committee of America Prezidentas

Direktorius:
Empire Trust Kompanijos
Crucible Steel Kompanijos

“Labiausiai pagirtinas patarnavimas kurį 

išdirbystė gali suteikt yra naudos šutei* 
t

kimas savo rėmėjams. Tas yra filantropit 
jos vyriausias principas. Taigi, sulyg 
mano nuolatinio uiinteresavimo moder* 

niškų išsivystymų, aš įvertinu jūsų naudo* 
jimą Ultra Violet Ray ‘Spraginime9 
LUCKY. STRIKE cigaretų kaip ryškią 
kontribuciją, kurią publika pilnai ui* 
girs."

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

“It’s toastecT
Jūsų Gerkles Apsauga—-Prieš k nite jlmus—prieš kosulį

visų atsižymėjusių asme-Sutinką su savo politika publikai įrodant faktus, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. August Heckscher 
nų raportus, kurie liudijo LUCKY STRIKE cigaretų pagarsėjusį Džiovinimo metodą. Tas p. Heckscher’o
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Italijoniškas kon
certas

Taip užvardinau duotą ne- 
dėlioj ponios Rakauskienės 
koncertą todėl, kad didesnę jo 
dalį užpildė i tai i joniškom i s 
arijomis. Aš nesu prie
šinga vienai ar kilai dainai 
ir svetima kalba, nes koncer
tai visuomet susideda iš įvai
rių kompozitorių kurinių, bet 
pašvęsti svetimiems kuriniams 
daugiausia laiko ir žmonių 
kantrumo, nėra reikalinga.

Nors gerb. dainininkė ir 
dainavo pirmaeilius kurinius, 
bet jie visuomet išeina geriau 
artistams dainuojant savo pri
gimtoj kalboj, o tokių kaip 
nedėlioj mes esame girdėję ir 
galime bile dieną girdėt lan
kydami vidurmiesčio teatrus. 
Išskyrus keletą muzikos žino
vų ir žiupsnelį “aukštojo svie
to”, didžiuma publikos visuo
met lieka nepatenkinta nesu
prasdama dainos žodžių.

Mes norime savųjų kompo
zitorių, Šimkaus, Naujalio, 
Gruodžio ir kitų. Jų dainų ir 
meliodijų garsuose mes-girdi
me daug artimo musų budui; 
jose reiškiasi musų sielos da
lis. Klausydami savo liau
dies daipų mes pasilsime, per
gyvename gražių jaunystės 
vaizdų. Bet to viso nedavė 
mums gerb. dainininkė, nors 
galėjo duoti. Tiesa, dainavo 
keletą ir savo dainų, bet jos 
jau nebepataisė nepasitenki
nimo.

Vietoj negeistinų arijų, ge
riau kad paįvairintų progra
mą kad ir svetimų, bet mums 
artimesnių ir pažįstamų tau
tų muzikos kuriniais. Pager
bimui Onos Pocienės atmin
ties sugiedojo taip pat italijefc 
niškai “Avė Maria”. Butų su
giedojus lietuviškai atatinka
mą dainą ar giesmę, butų kur 
kas gilesnio įspūdžio pada
riusi.

Jei grįžę iš Italijos daininin- 
kai-kės parsivežtų mažiau 

makaronų litanijos ir dėl sa
vo ambicijos neraizgytų jų 
per prievartą publikai, butų 
labai sveika. Emilija 1).

TĖVAI SUPRATO ŠIO KUDI-1 
KIO KALBĄ

'* ■■ ■■■■ ■ >1...

“Mes manėm, kad mes netek
sime kūdikio, dantims dygs
tant”, sako Kentucky motina. 
“Jis nieko negalėjo suvirškinti 
ir kasdie darėsi liesesnis. Po 
vienos jo neramių, verksmingų 
nakčių aš prisiminiau Castoria 
ir tuojaus ją įsigijau. Keli la
šai padarė jį ramų, o po kelių 
dožų jis išrodė visai skirtingas 
kūdikis”. Daktarai visur reko
menduoja grynai augalų, ne
kenksmingą Fletcher’s Castoria 
nuo šalčių, konstipccijos, dieg
lių ir kitų kūdikių ir vaikų li
gų, o milionai motinų žino, kad 
jos švelnus veikimas yra ge
riausias. Šalinkis imitacijų. 
Fletcher parašas yra ženklas 
tikros Castoria.

(Apgarsinimas)

Sako 

ŠAME PRlCfc
FOR O VE R j* 

40 YEARS
2į ounces for 2įtents 

pure

I/pBAKINC 
f\Vl>QWDER 
effic/ent

it'j double actinc
nešimas šiam puslapy yra.
© 1930. The American Tobacco Co. Mfrt.

I 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
’pAI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jo£ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmųjų

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, ,tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums,

Litterine, dantų tepalas, valo 
dantie nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba. Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Luuis, U. S. A.

" .....

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS
V

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinaptis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų.
Pardavinėjamas aptickose.

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

Lydia E. Pinkham McdicineCo.
Lynn, Mas».

— pagarsėjęs visame pasaulyje

Pinaud’s
Shampoo

Palieka jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
jūsų pardavėją, arba 
prisius kitę 60c už pilno 
didumo bouką.—Pinoud. 
Dept. M.. 220 E. 21 St.. 
New York. (Sempelio 
bonkutė dykai).

For COLDS, COUGHS
Sore tliroal, muscular rheu- 
matic aclies& pains,apply Mus- 
terole, thc "counter-irritant”

./mygiNE^

YourTyES
Night and Moming to ktep 
t hera Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Čare” 
or “Eyc Beauty” Book

Murinę CoM Dept. II. S „9 B. Okio St..Chic»go
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PRAKTIŠKA PAGELBA BEDARBIAMS

Mes žinome, kad sėkmingai kovoti su tokia didele 
visuomenės nelaime, kaip nedarbas, gali tiktai pati vi
suomenė ir valdžia. Be valstybinės apdraudos nuo ne
darbo tą opų klausimą prideramai išrišti negalima. Te- 
čiaus, iki Amerikos valdžia susipras atlikti šią savo 
pareigą, dar praeis daug laiko, o tuo tarpu milionai 
žmonių kenčia badą ir šaltį. Kokiu nors budu reikia 
jiems padėti.

Bedarbiams pagelbą teikti pradėjo įvairios labda
rybės organizacijos, tam tyčia įsteigti šelpimo komite
tai ir atskiri asmens. Prie šito1 darbo pasiryžo prisidėti, 
sulig savo išgale, ir “Naujienos”, ir tuo reikalu šiandie 
telpa Vietinėse žiniose pranešimas.

Mes nesame turtingi, ir musų viengenčiai, Ameri
koje gyvenantieji, taip pat milžiniškoje daugumoje su
sidedu ne iš lobininkų, bet iš paprastų darbo žmonių. 
Taigi gelbėti nelaimi ogesniuosius musų tarpe mes ga
lime tiktai, pasidarbuodami bendrai. Yra žmonių ge
rinus pasiturinčių, kurie gali paaukot dolerį, kitą be
darbių paramai; kiti turi atliekamų rūbų, treti — at
liekamą kambarį savo bute. Kiekviena šitokia pagelba 
gali apsaugot nelaimingą bedarbį, vyrą arba moterį,, 
arba bedarbio šeimyną nuo kraštutinio vargo, gali iš
gelbėti žmogaus gyvybę.

“Naujienos” yra pasiryžusios priimti ir perduoti 
aukas, skiriamas bedarbiams, arba nurodyti reikalau
jantiems pagelbos vardus tų labdarių, kurie nori patys 
tuo arba kitu bedarbį sušelpti. O ypatingai “Naujienos” 
ragina tuos žmones, kurie'gali suteikti darbo bedar
biams, kad jie apie tai praneštų “Naujienoms”, ir jos 
pasiųs į tas vietas darbo ieškančius.

Pranešimai apie tai, kas yra veikiama bedarbių 
šelpimo srityje, bus dedami “Naujienose” tam tikram 
skyriuje po antgalviu “Pagelba Bedarbiams”.

Pirma negu “Naujienos” nutarė šitą sumanymą 
vykinti, į jas jau buvo atsikreipę daug žmonių, prašan
čių paramos arba darbo, ir taip pat vienas, kitas as
muo, pasisiūlęs suteikti pagelbą bedarbiams. . Taigi 
praktika parodė, jogei yra reikalinga įstaiga, kuri tar
pininkautų tarpe tų, kurie pagelbos prašo, ir tų, kurie 
nori ją suteikti. “Naujienų” uždavinys daugiausia ir 
bus atlikti šitą tarpininkavimo darbą (suprantamas 
dalykas, nemokamai). Kartu tečiaus jos atsišaukia į 
visuomenę ir ragina ją susirūpinti šituo opiu reikalu.

Padėkime savo viengenčiams, kuo kas galėdami. 
Auka, darbo pasiulymu ar kokiu kitu praktišku budu 
sušelpkime tuos, kuriems musų pagelba šioje valandoje 
yra reikalinga!

DEMOKRATINĖS RESPUBLIKOS GELBĖJIMAS

Vokietijos vyriausybė išsilaikė, gaudama reichstage 
318 balsų už rezoliuciją, išreiškiančią jai pasitikėjimą, 
prieš 236 balsus, t. y. 82 balsų daugumą.

Mažuma, balsavusi prieš valdžią, susidėjo iš fašis
tų, nacionalistų (monarchistų) ir komunistų. Balsavi
mą nusvėrė socialdemokratai, kurie savo balsais parė
mė vtildžių. Jeigu socialdemokratų frakcija reichstage, 
kuri turi 143 narius, butų pridėjusi savo balsus prie 
fašistų, nacionalistų ir komunistų, tai Brueningo ka
binetas butų griuvęs. •

Bet jeigu jisai butų griuvęs, tai kas butų sekę po 
to? Kaip butų buvusi sudaryta nauja valdžia?

Balsavusios prieš valdžią trys partijos yra demo
kratijos priešų partijos. Hitleriniai nacionalsocialistai 
(fašistai) nori nuversti demokratinę respubliką ir jos 
vietoje įsteigti panašią į Mussolinio diktatūrą. Komu
nistai stoja už stalinišką diktatūrą, o nacionalistai — 
už atsteigimą monarchijos. Aišku, kad su šitomis par
tijomis socialdemokratai negalėtų valdžią sudaryti. 
Kas gi tuomet pasiliktų veikti, dabartinį kabinetą nu
vertus? Nieko kito, kaip laukti, kad valdžios partijų 
blokas pakryps dar labiaus i dešinę ir pasikvies talkon 
fašistus bei nacionalistus. Gavus savo pusėn šias dvi 
partijas, dabartinė valdžia užtikrintų sau daugumą 
reichstate ir galėtų valdyti be baimės būti nuverstai. 
Bet šitokia kombinacija reikštų ne ką kitą, kaip atida
vimą respublikos į jos priešų rankas.

Kad to neįvyktų, socialdemokratai ir balsavo už 
Brueningo kabinetą, gavę is anksto jo pasižadėjimą

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............ ........_.............. $8.00
Pusei metu .............................  4.00
Trims mėnesiams________ __ 2.00
Dviem mėnesiam ___   1.50
Vienam mėnesiui_____________ .75

Chieago j per išnešiotojus i
Viena kopija ----------   8c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ....................  $7.00
Pusei metų ..........  8.50
Trims mėnesiams__________ 1.75
Dviems mėnesiams ___________ 1.25
Vienam mėnesėti_____________ .75

Lietuvon ir kitur'užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ........  — $8.00
Phsei metu  ............. 4.0$
Trims mėnesiams ........  2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

laikytis jstatymų ir nedaryti svarbesnių žinksnių, ypač 
socialės įstatymdavybės ir finansų srityse, nepasitarus 
su Jais.

Demokratine respublika yra didžiausias Vokietijos 
revoliucijos laimėjimas, ir jos gelbėjimui socialdemo
kratai turėjo padėti valdžiai atmušti fašizmo ir mo- 
narchizmo ataką.

vairius Dalykus ;
mas toks, kad visi sėdi išsi-Pabėgėlio pasa

kojimas
žmogus, kurį pažįsta visas Li

ne miestas. — Gyvus lavo
nas. — Laiškai. — Archan
gelsko miškuose. — 80,000 
tremtinių. — žmonės iš' ki
tos planetos. •— Pabėgirhas. 
—“Poilsio Namuose”.

Francijoj dabar randasi žmo
gus, kuriam pasportą pavaduo
ja fotografija, tilpusi Lilio laik
raštyj. Kada policininkas rei
kalauja dokumentų, tai Tadeu
šas Asnickis ramiai išsitraukia 
iš kišenės iškarpą iš laikraščio 
ir ją paduoda... Policininkas 
nusišypso ir atiduoda pagarbą: 
Tadeušą Asnickį, kuris pabėgo 
iš Archangelsko, žino visas 
Lille miestas. •

Pabėgėlį, rašo Andrei Sie- 
dich, galima pažinti iš tūks
tančio kitų žmonių, — taip jis 
suliesėjęs ir suvargęs. Nors 
jis yra 24 metų amžiaus, ta
čiau atrodo tarsi butų penkio
likos metų nesubrendęs berniu
kas. Oda ir kaulai. Nuo nuola
tinio badavimo sovietų kalėji
muose jq prįešakiniai dantys 
iškrito.

—Jus' nemanykite, kad aš 
visada buvau toks... Gal aš dar 
pasitaisysiu, čia mane gerai 
maitina...

Sėdėjome nedideliame res
torane, rašo Siedich. Darbinin
kai, kurie atvyko čia valgyti, 
su nusistebėjimu žiurėjo i atei
vi iš ano pasaulio.

—Valgykite sriubą, — ragi
no Asnickį restorano savinin
kė, tai priduos jums daugiau 
jėgų.

—Neturiu jėgos, — kalbėjo 
Asnickis, — jėgos pas' mane 
negali būti, — ją atėmė bolše
vikai. Tik stebuklingu budu aš 
išlikau gyvas. Pasiklausykite 
mano istoriją. Tokių kaip aš 
dabar Rusijoj šimtai tūkstan
čių... Gal būti tuo mano istori
ja ir yra pažymėtina.

—Aš esu - skulptorius-. Iki 
1927 m. mokiaus Odesos Dailės 
Institute. Mane, išvarė, o pas
kui ir areštavo. Motyvų areš
tui buvo kiek tik nori. Pirm 
visko aš lankiau bažnyčią. Kai 
bolševikai panorėjo musų baž
nyčią sugriauti, tai aš pareiš
kiau savo protestą. Tokie da
lykai Rusijoj nėra dovanojami. 
Be to, aš rašiau laiškus drau
gui į Lenkiją ir aprašinėjaų 
musų tvarką. '.Pirmą kvotą da
rant tardytojas Čartoryžskis 
padėjo ant stalo mano laiškus:

—Ar jus žinote, kas1 rašė vi
sa tai ?..

—Tai mano laiškai. Bet kaip

jie jums pateko?
—Mes viską galime gauti. 

Toliau GPU tie laiškai nenuė
jo.

šešis mėnesius' aš išsėdėjau 
Tulei no kalėjime, kuris randa
si Podoliaus gubernijoj, štai 
kalėjimo režimas politiniams 
kaliniams: iš ryto duodama 
svaras juodos duonos — visai 
dienai. Duona su šiaudais, at
tikusiai iškepta. Dvyliktą va
landą taip vadinama *-sriuba”
— lėkštė vandens su viena bul
ve. Vakare — karštas vanduo. 
Tai ir viskas. Mesi tiesiog badu 
mirėme. Nei arbatos, nei cuk
raus, nei mėsos, nei daržovių,
— nieko. Jei ne giminių pri
duodamas maistas, tai nei vie
nas kalinys nebūtų gyvas išli
kęs.

Musų kamera buvo aprobuo
ta dešimčiai žmonių; bet joj 
sugrudo 80 asmenų. Trošku- 

rengę. Kameros vidury -— iš
einamoji vietą. Net dieną ji 
neišvaloma. Neįmanomas’ dvo
kimas, purvas, parazitai... Kar
tų keli vyrai, kad atsikratyti 
nuo nuobodumo, užtraukė dai
ną. Sargybiniai pradėjo j lan
gų šaudyti... Tik kažkokiu ste
buklu visi išliko gyvi.

Priešais musų kamerą buvo 
mirčiai pasmerktų patalpos. 
Teroras Rusijoj toks, kokio 
gal nebuvo nei devynioliktais 
bei dvidešimtais metais. Šaudo 
už kontr-revoliuciją, už speku
liaciją, už neatsargiai pasaky
tą ąodį, už karvės papiovimą 
— už ką tik nori. Beveik kas 
naktį vedė žmones' sušaudymui. 
Juos veda su surištomis užpa
kalyj rankomis ir magaryčioms 
dar visus suriša bendra virve, 
kad tikrai niekas negalėtų pa
sprukti.

šaudymo sistema vis ta pati: 
skiepas ir paleisti į darbą sun
kiųjų krovinių automobilių mo
torai. Sušaudytųjų vardai laik
raščiuose talpinama tik tada, 
kuomet tai kokiais nors sume
timais yra reikalinga GPU. O 
šiaip — niekas nežino nei kas, 
nei kiek sušaudyta.. Daugiau
sia šaudymų įvyksta Ukrainoj. 
Ten neapykanta sovietų val
džiai pasiekė aukščiausio laips
nio. %

Toj pekloj aš išsėdėjau še
šis mėnesius. Teismo nebuvo. 
Atėjo iš GPU patvarkymas iš
tremti mane į Archangelską 
trims metams. ,

Sekamą dieną etapu mus iš
siuntė. Prieš tai traukinio ko- /• 
mendantas sušaukė tremtinius 
ir pareiškė:

—Turėkite galvoj — su liau
dies priešais mes nesivaržome. 
Žingsnis j kairę, žingsnis į de
šinę — tai bandymas pabėgti. 
Sargybiniai šauna bez įspėjimo.

Šaudyti sargybiniams nete
ko, bet mušė jie mus be jokio 
pasigailėjimo. Ypač žiauriai jie 
elgėsi su keliais dvasiškiais, 
kurie' kartu su mumis važiavo.. 
Kiekviename vagone buvo, po 
šimtą žmonių, tad per visas de
vynias kelionės dienas neteko 
atsigulti. Laike kelionės nei 
sriubos nebedavė, — turėjome 
pasitenkinti duona ir virintu 
vandeniu.

Archangelske iš stoties mus 
pristatė į GPU “Juodose Var
nose”: taip vietos gyventojai 
vadina uždarytus’ automobilius, 
kuriais yra vežami areštuotieji. 
Iš GPU nuvežė į GOP — tai 
nakvynė, kur politiškieji miega 
kartu su kriminalistais.

Dviem dienom praslinkus 
mus vėl pašaukė į :

—Turėsite vykti į Liudmino 
traktorių bazę. Ji randasi miš
ke, 95 kilometrai nuo Archan
gelsko. Nuvykti jus ten turi
te per tris dienas, štai jums 
keliui penki rubliai ir trys> ket
virtadaliai svaro duonos —tri
jų dienų pajokas.

Mes tiek nusilpome, kad į 
paskirtą vietą atvykome tik už 
keturių dienų. Eiti buvo sunku, 
tirpo sniegas... Mums nedavė 
nei atsikvėpti — sekamą ratą 
išsiuntė mišką kirsti. Kirtėjams 
buvo nustatytas padidintas pa
jokas: svaras duonos per die
ną, šaukštas alyvos ir lėkštė 
kokių nors kruopų.

Antrą dieną mes atsisakėme 
eiti į darbą, sugulėme į savo 
guolius ir pareiškėme:

—Užmuškite mus, jei norite, 
bet taip gyventi negalima! \

Pasiuntė mus atgal į Ar
changelską, o iš ten į Cholmo- 

gorskoje, kur buvo prirengia
mas miškas eksportui. GPU 
viršininkas prigrūmojo:

—Jeigu jus dar pradėsite no
sį riesti, tai aš jumis visus 
kaip šunis, sušaudysiu.

Mes žinojome, kad savo pa
sižadėjimą jis išpildys. Kiek 
prieš tai partija iš 500 tremti
nių buvo pasiųsta į Mezenį, ku
ris randasi 300 verstų atstume 
nuo Archangelsko. Kelyj trėm
imai pakėlė maištą. Tik labai 

nedideliam jų skaičiui pasisekė 
pabėgti. Visus kitus sargybi
niai sušaudė vietoj. Sovietų 
laikraščiuose apie tą įvykį ne
buvo nei žodžio pasakyta.

Bet visus sušaudyti nėra jo
kios galimybės. Viename tik 
Archangelske šių vasarų buvo 
80,000 suviršum tremtinių. Pa
sibaigė tuo, kad GPU nebeži
nojo nei skaičiaus. Registruotis 
paliovė ėję, būriais bėgo iš 
miško į miestą, tikėdami gau
ti ten kokį norš darbą. Miške 
įmones visvien laukia bado 
mirtis. Miesto gatvėse pilna 
nuskurėlių, tarp kurių maišosi 
kriminalistai. Nėra kur gyven
ti. Vasarą daugybė tremtinių 
gyveno prie, upės Dvinos kran
to. Naktį aplinkui miestą tik 
ir matėsi ugniavietės... Nuo 
nedavalgymo ir baisių gyveni
mo sąlygų tarp tremtinių pra
sidėjo siausti epidemija. Aš 
pats, kai pabėgau iš Cholmo- 
gorskoje, iš pradžių apsigyve
nau pas vieną draugą šuns bū
doj. Paskui, kai šiek tiek at- 

’šilo, persikrausčiau į saliukę ir 
ten pasidariau sau palapinę.

Gegužės mėnesyj pradėjo at
plaukti iš užsienio laivai vežti 
mišką. Jūreiviai mums rodėsi 
žmonėmis iš kitos planetos. Jie 
valgė baltą duoną, mėsą, svies
tą... Kartais', juokų dėliai jie 
mesdavo į minią duonos šmotą. 
Tai buvo baisus reginys. Tarp 
krovėjų dėl to duonos šmoto 
prasidėdavo žiaurios muštynės, 
žmonės virsdavo žvėrimis. Vis
gi reikia pasakyti ačiū jūrei
viams: jie kiek galėdami gel
bėjo mus, —maitino mus tuo, 
kas likdavo nuo jų pietų.

Nuo jų mes patyrėme, kad 
Amerika atsisako priimti iš Ar
changelsko vežamą mišką. Sun
ku jums ir perduoti tą susijau- 
dini/hą ir dėkingumą, kurį mes 
tada jautėme*. Yra, reiškia, 
teisybe pasaulyj; Europoj ži
no, kaip čia tremtinius paver
čia beteisiais vergais.

Pristatė mane dirbti ant 
olandų laivo iš Rotterdamo. Ir 
čia pas mane gimė pabėgimo 
planas. Už paskutinius pinigus 
aš nusipirkau cukraus kilogra
mą—už 10 rublių, sviesto sva
rą už 9 rublius ir kelis sva
rus duonos. Prieš pat laivo 
išplaukimą aš įlindau į venti
liatorių, o vienas mano drau- 
gas-lenkas apkrovė mane mal
komis. Tos malkos mane be
veik nepražudo...

Tai buvo rugpiučio 11 d. 
Dvi dienos ir dvi naktys, ku
rias aš praleidau ventiliatoriui j, 
pasirodė man metais.... Iš vir
šaus ant manęs vis’ą laiką bė
go vanduo. Truko oro. Aš gir- 
deji’U čekistų l>a.lsus. .Tie darė 
kratų. Mano net plaukai pasi

stojo.... Neduok Dieve pergy
venti visa tai! Trečią, dieną aš 
pajutau, kad artinasi galas,— 
aš baigiau uždusti ir mane kan
kino neįmanomas noras gerti. 
Noriu išsikasti į viršų ir ne
bėra jėgų —malkos nesiduoda: 
mano draugas perdaug pasi
stengė, labai jau mane paslė
pė... Aš pradėjau melstis. Pra
ėjo dar kelios valandos, žiuriu, 
vienas pagalys liuosas. Aš su
sikruvinau rankas, bet visgi jį 
ištraukiau, o paskui visus ki
tus.

Išėjau į denį— svirduliuoju. 
O čia mane jūreiviai apsupo, 
kvatoja, spaudžia ranką. Vie
nas apkabino. Prieina kapito
nas, išžiūra rusti, bet pirmieji 
žodžiai buvo:

—Vyrai, bėkite į virtuvę ir 
atneškite, kas pasiliko nuo pie
ty.

Pavalgydino mane, peČkuriai 
prirengė man vonią, o po to 
paguldė į lovą. Pirmą ka»tą 
per daugelį metų aš atsigu
liau į švarią lovą.

Atplaukėme į Calais. Kapito
nas perdavė mane uosto vy
riausybei. Toji nežinojo, kas 
su manimi daryti ir dėl visko 
nuvežė į kalėjimą. Ir tas ka
lėjimas pasirodė man rojų, tik
rais “Poilsio Namais”, kuriems 
pavydėtų sovietų darbininkai. 
Aš nepaprastai nusistebėjau, 
kada kalėjime man davė bal-
tos duonos, sriubos su mėsa, 
morkvų ir kopūstų. Kiti ka
liniai pasidalino su manim tuo,

! E. T. A. Hoffman Verte J. Pronskus

I Velnio Eliksyras
(Tęainys)

>Po to iššoko pro duris ir nu
bėgo į tvartą mažas, sudžiū
vęs žmogiukas, apsivilkęs ka
vos spalvos rudą švarką, lapės 
spalvos rausvame peruke, ant 
kurio buvo visai kreivai už- 
murdyta- pilka skrybėlė. Iš 
tvarto pamačiau jį sunkiu ga
lopu išjojantį ant labai pra
kaulės' kumelės.

žinomas daiktas, aš jį palai
kiau svečią esant, kurs susiba
rė su šeimininku ir išjojo. Tuo 
nemažiau nustebau dieną pie
tų metu būdamas valgykloj ir 
pamatęs tą pačią komišką ka
vos spalvos rudą figūrą su la- 
piškai raudonu peruku, kuri 
rytą metą išjojo, o dabar vėl 
įėjo ir be ceremonijų atsisėdo 
prie padengto stalo. Jo veidas 
buvo toks biaurus ir komiškas, 
kokį aš kada nors galėjau ma
tyti. Visoj to žmogaus esybėj 
buvo tiek daug juokinančios 
rimties, kad į jį žiūrint sunku 
buvo susilaikyti nesijuokus. 
Valgėme bendrai, bevalgant 
pradėjova su šeimininku šykš
čią žodžiais kalbą, į kurią mu
sų svečias, valgydamas di
džiausiu apetitu, jokios domės 
nekreipė.

Matyt, šeimininkas tyčia iš 
pykčio, kaip aš paskui paty
lu, vykusiai užvedė kalbą 

apie tautines ypatybes, ir ma
nęs stačiai paklausė, ar aš tu
rėjau progos pažinti airius ir 
ar žinau ką nors apie jų tarp 
vadinamus bulls? žinoma! at
sakiau, ir maų galvoj atsiminė 
tokių bulls visa eilė. Papasa
kojau apie vieną tokį airį, 
kurs, paklausus jo, kodėl jis 
užsimovė išverstą kojinę, atsa
kė: todėl kad dešinėj pusėj ko
jinė yra skylėta! — Paskiau 
prisiminiau kitą linksmą airių 
bullį, jis gulėdamas su labai 
piktu škotu vienoj lovoj buvo 
iš po apkjodūs iškišęs nuogą 
koją. Tai pamatė vienas ang
las, buvęs tuo metu kambary, 
ir nuėmęs nuo savo bato pen
tiną, uždėjo jį airiui ant kojos. 
Airis miegodamas savo koją 
vėl įtraukė po apklodes ir pen
tinu įbrėžė škotą, o skotas' nu
budęs tėškė airiui į ausį, čia 
prasidėjo jųdviejų tarpe šioks 
intimus pasikalbėjimas:— Koks 
velnias tave kaso, ko tu mu- 
Šles? — O ko tu mane savo 
pentinais braižai? — Kaip tai 
gali būti, kuomet aš su lavim 
guliu basomis' kojomis? — O 
tik taip yra, tik pasižiūrėk. — 
Pasiutimo karta, tavo tiesa, 
tas pasiutėlis bernas bus man 
batus nuavęs, o pentinus pali
kęs ! —

Šeimininkas paleido kvatotis, 
tuo tarpu svečias, kurs' taip 
jau surojo pavalgyti ir ką tik 
nurijo didelį stiklą alaus, pa
žiurėjo į mane rimtai ir tarė: 
Tamstos tiesa, airiai dažnai pa
daro tokių bullsų, bet tai jo
kiu budu nėra tautos ypatybė, 
aįriai yra tauta judri ir dva
siniai gili. Bet ten yra toks 
prakeiktas oras, kurs kai ką 
lyg sloga užkrečia panašiomis 
kvailystėmis, ir, mano pone! 
aš ir pats, nors esu anglas, bet 
Airijoj gimęs ir išauklėtas, dėl

ką jie iš saviškių gavo vynu, 
šokoladu. Taip praėjo dvi sa
vaitės. Kartais man pasidary
davo baisu — gal mane atgal 
grąžins! Nuvedė mane į teis
mą. Pamačiau aš žmones su 
juodomis mantijomis. Iš pra
džių maniau, kad tai dvasiškiai, 
pasirodė, — advokatai. Pirmi
ninkas paprašė, kad papasako
čiau visą savo istoriją. Išklau
sė ir pareiškė: “Tamsta liuo-
sas”. Tuo mano vargai ir pa
sibaigė... Dabar aš dirbu, lai
mingas...

Tokią tai šiurpią istoriją pa
pasakojo skulptorius Asnickis 
rašytojui Siedich.—K. A.

to turiu j tą pasiutusią bullio 
ligą palinkimo. —

Šeimininkas kvatojosi dar 
labiau, ir aš turėjau nenorom 
jam pritarti, kadangi tai labai 
buvo juokinga, kuomet tas ai
ris, kalbėdamas apie bulls, pats 
buvo puikiausias bulls'. Svečias 
dėl musų* juoko ir nemanė būti 
įžeistas, priešingai jis išplėtė 
akis, pridėjo prie nosies pirštą 
ir tarė: Anglijoj airiai yra 
stipriausioji šaknis, kuri yra 
pridėta visuomenei, kad ji bu
tų gardesnė. Aš pats esu toks 
fruktas', kurs ne tik pats sau 
esu juokingas, bet ir kituose 
sukeliu juoką, o'tai šiais blai
viais laikais yra nemažas nuo
pelnas. Ar manote, kad jei šioj 
odinėj tuščioj alinės šeiminin
ko sieloj kartais panašių daly
kų dedasi, tai ne dėl mano 
priežasties? Bet šis šeiminin
kas yra geras' šeimininkas, jis 
savo kapitalų upui užėjus nc- 
naikina, o skolina juos vienam 
kitam turtingesniam už aukš
tus nuošimčius; jei jis tačiau 
nėra tikras gauti nuošimčių, 
kaip šit dabar, tai jis parodo 
savo kasos knygos užpakalį, ir 
tatai yra jo begalinis juokas; 
nes į tą juoką^jis yra suvynio
jęs visą savo gerą ūpą. Lai
mink Dieve, mano ponai! — 
tai taręs šis originalas išėjo 
pro duris ir aš tuojau papra
šiau šeimininko papasakoti, kas 
jis yra per vienas, šis airis’, ta
rė šeimininkas, kurs vadinas 
Ewson ir dėl to nori būti ang
las, kadangi jo ^kilmes šaknys 
yra Anglijoj, gyvena čia ne 
taip senai, bus maždaug lygiai 
dvidešimts dvieji metai. — Aš 
dar būdamas jaunas vyras pir- 
kausi šį viešbutį ir kėliau ves
tuves. Ponas Ewson, ‘kurs taip 
pat tebebuvo jaunas /vyrukas, 
bet jau nešiojo lapiškai raudo
ną peruką, pilką skrybėlę ir 
kavos spalvos rudą švarką tos 
pačios mados, l<aip ir šiandien, 
grįždamas į savo tėvynę važia
vo pro šalį, ir išgirdęs links
mai skambančią šokių muziką 
užsuko čionai. Jis pradėjo įti
kinėti, kad tik ant laivo žmo
nės' moka šokti, kur jis iš kū
dikystės esąs išmokęs ir norė
damas tai parodyti ėmė šokti, 
biauriausiai švilpdamas pro 
dantis, ir čia besikėsindamas 
padaryti didelį šuolį taip išsi- 
sOko kojų., kad turėjo'prie ma- 
nęs pasilikti gulėti ir gydy
tis. —

Nuo to laiko jis manęs dau
giau neapleidžia. Su jo ypaty
bėmis aš turiu kasdien mielo 
vargo; kiekvieną dieną per tiek 
jau metų jis su manim barasi, 
jis tyčiojasi iš mano papročių, 
jis išmetinėja man, kad aš jį 
nulupąs, kad jis be rostbefo ir 
porterio ilgiau negalįs begy
venti, susikrausto savo kelio
nės krepšį, užsideda visus sa
vo tris perukus vieną ant ki
to, atsisveikina su manim, ir 
išjoja užsėdęs savo seną pra
kaulę kumelę. Bet tai yra tik 
jo pasijodinėjimas, nes per

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No.
8. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai.



Antradienis, spal. 21, 1930

Pagelba Bedarbiams menininkams, tapytojams, ar
tistams, nes šiais sunkiais lai
kais juos labai mažai kas’ be- 
samdo ir tūkstančiai randasi

AĮrs. B. Kuizinienė duos 
prieglaudą 7 bedar- 

bėms 
f—-

| vakar dieną įdėtą “Naujie
nose” paraginimą lietuviams 
gelbėti lietuvius bedarbius, su
teikiant jiems kad ir laikino 
darbo ir pagelbstint pergyven
ti sunkius’ bedarbės laikus, š| 
rytą pirmoji atsiliepė gerb. B. 
Kuizinienė, asmeniškai atsilan
kydama į “Naujienas” ir pa
siūlydama savo namuose su
teikti butą, šilumą ir maistą 6 
ar 7 bedarbėms ir bepastogėms 
lietuvėms moterims.

Mrs. Kuizinienė pasakė: “Aš 
pati 8 metus esu anglis nešusi 
ir patyrusi kas yra bedarbio 
žmogaus nelaimė. Dabar turiu 
namelį, su šeimyna pragyvenu 
ir turime atliekamų kambarių 
ir maisto,, kuriais šiuo tarpu ir 
nutarėme su nelaimės draugais 
pasidalinti.” Mrs. Kuizinienė 
pasakė, kad keletą jos gerai 
žinomų lietuvių šeimyną taip 
pat yra pasirengę priglausti po 
vieną ar keletą dėl bedarbės 
nukentėjusių žmonių.

Mrs’. Kuizinienei už jos šir
dies gerumą ir artimo nelai
mės supratimą bei už taip sku
bota atsišaukimą reikia išreikš
ti gražią padėką.

“Naujienos” Įsteigia 
bedarbiams pagel- 

bos stoti
Su šia diera “Naujienų” ofi

se įsteigiami darbo ir pagelbos 
lietuviams bedarbiams ir bepa- 
stogiams tarpininkavimo stotis. 
Stoties vjdėja yra Mrs. Marija 
Jurgelionis.

Lietuviškoji visuomenė, ku
rie kuo nors. iš viršuj minėtų 
būdų gali prisidėti pagelbėji
mui vargo,t skurdo ir bado iš
tiktiems bedarbiams, yra labai 
prašomi suteikti Mrs. M. Jur
gelionis vardu, asmeniškai, laiš
kais arba telefonu savo adre
sus, pagelbos rūšį, kokią gali 
suteikti, kam gali tokią pagal
bą suteikti (vyrams ar mote
rims, pavieniams ar šeimy
noms, našlėms motinoms ai 
pavieniams kūdikiams): darbą, 
butą, maistą, naktvynę arte 
pašalpos maisto produktais, 
drabužius, pinigais.

Mrs. Jurgelionis vedamoji 
pagelbos stotis rinks žinias apie 
lietuvius bedarbius* ir bedarbes, 
jų padėties rimtumą; kvalifi
kaciją, kokius darbus jie gali 
dirbti arija kokios būtinai pa
gelbos yrp reikalingi, ir tarpi
ninkaus tarp pagelbos tiekėjų

CHICAGO AVĖ..

į rytus nuo Michigan Avė.

RODO

EISENSTEINO
¥ ¥ ¥ ¥

ir pagelbos reikalingųjų. -
Bedarbiams Pagalbos Stoties 

adresas: 1739 South Halsted 
St. Telefonas Roosevelt 8500. 
Galima kreiptis asmeniškai ar
ba telefonu kasdien nuo 8 ryto 
ligi 4 vakaro.

Atsižvelgiant į tai, kiek mu
sų visuomenė gyvai į tą skau
dų reikalą reaguos ir kiek dar
bams, priglaudimui, išmaitini- 
mui, aprengimui, pavalgydini- 
mui, sušelpianti pasiūlymų su
teiks, sulig to pagelbos tarpi
ninkavimas bus vedamas tri
mis šakomis:

1) Nuolatinio ar laikino dar
bo suteikimas;

2) Prieglaudos netekusiems 
darbo, pragyvenimo ir pastogės 
suradimas, ir

3) Maisto, drabužių ir au
kų nelaimės ištiktoms šeimy
noms teikimas.

Lietuviai, mes visi ateiviai 
esame savo laiku patyrę, kas 
yra bedarbė, šaltis, badas ir 
vargas, tad mes visi galime 
atjausti viens kitą labiau, kaip 
kas' nors kitas. Ta sunkioji ga
dynė, reikia žinoti, amžius ne- 
sitęs, bet kol dalykai pagerės, 
vargas ir ateinanti žiema gali 
ne vieną darbininką ar jo šei
mynos narį nuvaryti į sunkias 
ligas ir net į grabą.

Visi pradeda rimtai susirū
pinti nelaimingųjų bedarbių 
padėtim, tuo labiau mesvturime 
tai padaryti, nes esame visi 
darbo žmonės ir vargą vargę.

Kas šiandien gali savo arti
mam viengenčių! pagelbėti, pra
šomi tuojau pasekti gerb. Kui- 
zinienės’ pavyzdžiu arba kas 
kaip gali.

Kas šiandien yra atsidūrę 
tikroj nelaimėj, su šeimyna, 
be darbo, be duonos ir galbūt 
be pastogės, kviečiami į “Nau
jienų” ofisą atvykti ir paduoti 
Mrs. Jurgelionis apie save tik
ras žinias. Pagelbos Stotis dės 
visas pastangas tarpininkauti.

Žinios iš bedarbių 
fronto ) _

Bedarbiams drabužių
mobilizacija

Neędlework Guild of Ame
rica Chiėagos skyriaus prezi
dentė Mrs. Ilichrdson Dunham 
pradėjo kampaniją rinkti dra
bužius bedarbiams ir jų šeimy
noms. Drabužini bus sunešami 
į Ambassador hotel, 1300 N. 
State st., iš kur bus padalina
mi reikalaujantiems. “Geresni 
rūbai yra reikalingi norint ir 
darbo gauti. Jei vyras eina dar
bo ieškoti ir jo vaikai eina mo
kyklon, jie turi turėti kuo ap- -4 
sirengti. Taip pat,reikia dra
bužių neturtingiems išeinan
tiems iš ligoninių, nes dažnai 
ligoninėse sudegina ligonių rū
bus”, sako Mrs. Dunham.

e

Baltkalnieriams pagelbos 
fondas

Menininkų patronas bankie- 
rius Krank Logan paskyrė 
$3000 į fondą “baltkalnie
riams” šelpti, būtent įvairiems

negeresnėse sąlygose, kaip juo
dadarbiai.

Didelis apšildomas namas 
west side pavestas Cook ap
skrities American legijonui, 
kad parengtų bedarbiams be- 
pastogiams" per žiemą gyventi.

2,500 gavo darbo
Vietinės transportacijos ko

mitetas pradėjo remonto dar
bus ir elevated lines menage- 
rio Richardšon pranešimu jau 
suteikė darbo 2,500 darbinin
kams. Greitomis dienomis Ra- 
pid Transit Co. žada pradėti 7 
milijonų dol. vertės darbus, 
kur bus suteikta darbo keliems 
tūkstančiams darbininkų.

Vaidylų Choras
Ruošia scenai premjerą 

“Palangos Jūreiviai”

Paskutiniais laikais mažai 
kas buvo rašoma apie vyrų Vai
dylų choro veikimą ir per kuri 
laiką jokios žinutes apie mi
nėtą Chorą nebuvo laikraščiuose 
parašyta. Pereitais laikais apie 
tą chorą tiek daug buvo rašoma, 
tiek daug buvo kalbama, o da
bar tiku, ramu ir, rodos, kad 
šis choras nieko neveikia, ar
ba jis visai silpnai veikia.

'Pasiįdomavęs šiuo choru, pa
tyriau, kad Vaidylų choras ge
rai laikosi ir puikiai gyvuoja. 
Kaskart skaitlius nariais auga 
daugyn, žinoma, tokiu būdu ir 
choro pajėgos eina stipryn. Jau 
nemažas būrys vyrukų yra pri
sirašęs prie šio choro ir didžiu
mą choro sudaro tai čia gimęs 
jaunimas. Kurie mėgstate dainą 
ir muziką ir norite dainuoti, tai 
yra patartina prisirašyti prie 
Vyrų Vaidylų Choro, o ten ga
lėsite linksmai, gražiai dainas 
dainuodami žiemos ilgus vaka
rus Naudingai praleisti.

• Choro pamokos būna pirma\ 
dieniais 8 vai. vakare, Mark 
White Parko salėje, ant 29-tos 
gatvės ir Halsted. Taigi kurie 
manote prisirašyti prie šio cho
ro, atsilankykite į jų pamokas 
ir ten bus galima prisirašyti ii' 
patapti choro nariais.

Dėka pono J. Saurio pasišven
timui muzikoje, turėsime vėl 
naują veikalą lietuvių kalboje, 
nes ponas J. Sauris jį yra iš
vertės iš Anglų kalbos ir jam 
vardą davė “Palangos Jurei- 
viai”.Chicagiėčiams bus pirmu
tinė proga pirma kartą tą gra
žų veikalą pamatyti gruodžio 7 
d. 1930 m. Chicagos lietuvių 
Auditorijoj, nes Vaidylų VKbraš 
po vadovyste žymaus muziko p. 
J. Saurio jau pradėjo ruoštis 
prie perstatymo šio gražaus vei
kalo. Daug mums teko girdėti 
ir gėrėtis koncertais ir įvairiais 
perstatymais, kur vadovavo mu
žikas J. Sauris. Taigi ir dabar 
ateinančiame perstatyme naujo 
veikalo “Palangos jūreiviai” va
dovaujant p. J. Sauriui, publi
ka nebus apvilta, nes linksmos 
ir gražios dainos ir puiki muzi
ka suteiks susirinkusiems daug 
malonumo ir pasigerėjimo nau
juoju veikalu, žodžiu sakant, 
šis gražus veikalas pilnai yra 
vertas pamatyti . Tad kaip su-

Produkcija
“Pastebėtinas! Pastebėtinas“

—’ Mae Tinee
I Daktaras

“Senas
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG, |

ir

Naujas”
Terotas senojo 

. /r mįslė naujojo

VISO PASAULIO

PRIPAŽINTAS

EISENSTEINO

x DIDŽIAUSIAS

“ŠEDEVRAS“
— BOB REEL

1 p. m.—be pertraukos-,—11 p. m.
Sub. it Ned. 75c

Dietomis 50c Vakarais 75c

Pasauliniame kare
Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAFVYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimg 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliotais nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 We*»t 26 St., kampas Keeler Avė., Tęl. Crayford 5573

—Algis.

lauksime gruodžio 7 d. visi ei
kime Į Vaidylų choro vakarą 
pamatyti ir pasveikinti “Palan
gos Jūreivių”. •

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

=4

padaro jūsų
DVIEJŲ

AŠMENŲ BRITVĄ 
(Senąjį ir naująjį modelį) 
Geresne Britva 

—arba pinigai grąžinami
.00 Cf|c
ūž dešimtį w v už penkes 

Garantuotos
PROBAK CORPORATION

ONiliOH Of 
AuloStrop SoUly Roior Co., Ine., N. Y. G

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Phone

925Ž

prie 
duodu 
eleetrie

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley I*. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

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

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 1
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Alba’hy Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Br. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas'. 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

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

Ofiso Telefonas Virginla 0080 
Roz. Tel. Ven Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas Nortb Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:80 vakaro

Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai

S. D, LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

W. 23rd.Pl., Chicago
SKYRIUS :

S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

2314

1439

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaisė kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
tdliregyštę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
p'«U. v-

Kainos pigtau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

, Phone Boulevard 7589

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

Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6-—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

_____ Advokatai_______

^rGUGIS ~
(ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room kili

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

Gyveninio vieta
• 3323 South Hglsted Street

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Tel, Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 75 89

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Pbone Hemlock 7691

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliotais nuo 10 iki 12.

8
I

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuviu 
Graborius Chicagoj

1646 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203 
«
Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 431'7 .

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: V

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago. 111.

Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS ICHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S, Halsted St.

Tel. Victory 4088’. * . . . X • -• • . '

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero J 794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street 
Tel. Calumęt 3294 

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

Pbone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street «

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO', ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.'

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

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

Tel. Brun»wick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diatbermia

Residence Phone Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
2700 Devon Avė.. Rogers Park 33 20

Valandčs-
10-12 A. M.. 2-5 ir 7-9 P. M.

Nedelioms sulig sutarties.

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042 ,

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėle i naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaį vak. 
3241 S'. Halsted St. tel. Victory 0562 

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti
Phone Boulevard 84 83

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Pbone Franklin 2460

Leonas S. Mikalonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

otri • - - -

T P. TOTCHES
Lietuvis Advokatas

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

52 E. M7th St. 
kampas Michigan Avė.

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

127 N. Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Įvairus Gydytojai

Phone .J^rmitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 .Mihvaukee Avenue 0 

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— iŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonąi

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave„ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
-SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
\Vilmcttc 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241
Valandos: Pancdeliais ir Ketvergais 
3 iki <S vai. vak., Utarninkais ir* 

Petnyčiomis 1 iki 4 v. v.

John Kuchinskas
'Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2^52
Valandos 9 ryto iki 8v vakaro. 

Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 ą)ci 6

A. A. SLAKIS /
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street
Cor. Wa$hington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117
» Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. Lą, Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

'Tel. Prospect 3525
_<O

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St.

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Ctnąl 2552

----- -O--------  > /

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas z 

4631 So. Ashland Avė, 
Tėl. Boulevard 28C0

Rez. 6515 So. Rockwell SL 
Tel. Republic 9723

23rd.Pl


CLASSIFIED ADS

PINIGAI

Automobiles

Mt. Greenwood
Kodėl

sveikas, kol darbo CLASSIFIED ADS
Kliubo vakaras spalio 29 d Educational

oro

KulturosKertele
Cinema Theatre

Pianos

For Rent
North Side PRANEŠIMAIMADOS MADOS MADOS

Saikus sužeistas

gausite
Furnished Rooms

gausite
išradi

2636

siųsti man pavyzdi No

Mitros

(Adresas)

paten 
rekor-

praneša, 
bus išlei-

dramos

Business Chancea 
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

Financial
Finansai'Paakoloa

reikia rašytis prie 
178 kuopos

šeši žmonės mirė auto 
mobilių nelaimėje

Išgelbės kasmet 
50,000 vaikų

prašo vietinių amerikoniškų pa- 
šalpinių organizacijų, kad jos 
rūpintųsi vargo paliesta šeima. 
Beto Kalėdų metu, Kliubas pri
mosią maisto krepšelius, kurie 
dalinami neturtingų lietuviškų 
šeimynų tarpe. Nors kiekviena 
kliubo narė moka tam- tikrų 
metinį mokesnį, bet tų duok
lių neužtenka visiems reikalą* 
vintams patenkinti.

PARDUOSIU savo 50 kambarių 'ho- 
telj ir Storą, visi furnišiuoti, verti 
$4,000, parduosiu už kelis šimtus.

Matyt galima nuo 7 iki 9 valandai 
iš ryto.

P. GADEIKO, 
1606 So. Halsted St 

Chicago, III.

A. GRIGAS » CO. 
3114 So. Halsted St.

Victory 4898
NAUJIENOS Pattren Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, 

Čia įdedu 15 centų ir prašau

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Aptiekose

National Broadcasting Co. 
žada išleisti apie $10,000,000; 
Columbia Co. apie $3,000,000 
ir 600 kitų mažesnių stočių 
sykiu apie $40,000,000, vienų 
tik 1931 metų laike. Atrodo, 
kad radio žengia milžiniškais 
žingsniais.

$1.00 savaitėje,

SUKOLEKTUOJAM 
PINIGUS

CHICAGOS! 
ŽINIOS

Ruptura Išgydoma
$15

$2.50 savaitėje,
PATENTAI, copyrights - 

mai visokios rųšies.
B. PELECHOWICZ

2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

KAMBARYS apšildomas vienai ypa- 
tai, tarp 3 stritkarių linijų. 6122 So 
Rockwell St. Tel. Hemlock 4081.

dustrijų ir jo naujų režisūros 
būdų. Eisensteino veikalai yra 
tuo įdomus, kad jie sudaromi 
iš gabalėlių, filmuotų nuogoj 
natūroj, iš tikro žmonių gyve
nimo, ne artistams vaidinant, 
ir tuo būdu jo veikalai turi ne
paprastos dinamikos. Be to jie 
visuomet iliustruojami gražiais 
vaizdeliais iš gamtos. Eisen
steino yra garsioji rusų firma 
“Potiomkin” ir “Dešimts Die
nų, kurios sukrėtė Pasaulį”.

Priedamas duodama Ilarold 
Lloyd komiška pantomima, sim
fonijos gabalėlių ir paroda.

Papildymui organizacijos re
sursų, rengiamos įvairios pra
mogėlės iš kurių pelnas eina 
labdaringiems darbams. Viena 
iš panašių pramogėlių rengia
mų š. m. spalių mėnesio 29 die
nų 8 valandų vakare, Del Pra
do viešbuty. Todėl kas turi 
noro gerai ir smagiai pasilink
sminti ir pasišokti, prašomas 
atsilankyti į nurodytą vietą ir 
už sulyginamai menka įžangos 
mokesnį linksmai praleisti 
karų 
niam

kuri jus 
kramtote kaip 

gumų.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos

kuo išvažiavo 
į Wisconsinų. 
įvyko nelaimė
Tik gauta per 

kad X. Šai- 
ligoninėj 

Kaip sun-

Opera girdėsime per 
radio

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

MOKYKIS BARBERYSTflS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.

Furniture & Fixtures
_____ Rakandai-ltaisai_____

Chicago Civic Opera pradės 
duoti operas ar dalis per Na
tional Broadbasting company 
kas šeštadienį per tris mėne
sius šių žiemų.

Pirma opera “Thannhau- 
scr” bus duodama per ralio 
šeštadienį, lapkričio 1 d. nuo 
9'4iei 10 valandos vakaro, ir

1930 Fordai, visų modelių, $100 
įmokėti, 18 menesių išsimokėjimui, 
arba priimsime jūsų seną karą, ar 
ką jus turite, mainymui. 100 W. 
Marąuette Road, tel Normai 8070.

FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 
renduoja, šiltu vandeniu apšildomi, 
maudynės, telefonas ir visi paran- 
kumai. Kainos nuo $2.50 j savaitę 
ir aukščiau, su valgiu ar be valgio.

Chas. Shattas
1848 So. Halsted St., Chicago. 

Tel. Roosevelt 8577

LUMBERIS 20-50% diskonto. Ship- 
lap $35M, Plaster įr Wall Board 3c, 
Ooak Trim 2c, Storm ir Porch Sash. 
Išmokėjimais. Vakarais iki 6, nedėliomis 
9—1. Abbott Lumber Co., 5201 W. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

Belo Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

- lAtluntlo and Pacific Photo J

Pernambuco, Brazilijos vienas didžiausių miestų, kurį ■ užėmė revoliucionieriai

PASIRENDUOJA 4 kambarių fla 
tas, moderniškas, apšildomas, arti mo 
kyklų ir karų linijų. Brighton Parke 
444 5 So. Campbell Avė.

SKOLINAM PINIGUS 
Paskola Suteikiama j 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovebill 1038

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

L. Moterų Kliubo tikslai
Šeimynos, kurios bedarbės, 

ligos arba senatvės dėlei nega
li išmaitinti savo vaikučių, ran
da toje organizacijoj užtarimą 
ir pagelbą. Kliubas turi pasky
ręs specialų komitetą, kuris lan
ko vargo paliestas šeimas; iš
tiria jų padėtį ir sulig galimy
bės, kiek lėšos leidžia, sušel
pia. Atsitikime, jeigu šeimyna 
reikalauja nuolatinės pagelbos 
ir kliubas, menkų finansų dė
lei, negali patsai užtektinai su
teikti reikiamos pagelbos, jis

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estete 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.40 
8804 So. Kedzie Avė.

* Td. JLafayetta 6788-6716

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINĮ RADIO

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

3040 W. 62nd Street

Pertraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Nuo 25,(MM) ligi 5(),(M)0 vaikų 
ligi 3 savaičių amžiaus bus 
galima kasmet išbelbėti nuo 
mirties su pagelba inhalato- 
rių, kurie padės mažiems kū
dikiams pakankamai įkvėpuo- 

į plaučius, pareiškė 
prof. Henderson iš Yale.

Old and New (Sena ir Nau
ja), garsaus rusų teatrų reži
sieriaus Sergei M. Eisenstein 
nauja filmą iš senos ir dabar
tinės Rusijos gyvenimo. Eisen
stein nesenai turėjo lekciją 
Chicagos universitete, Mandel 
Hali, apie modemiškų filmų in-

va 
r tuomi pačiu padėti k ii 
labdarybės tikslui.

B. K.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Tankiai musų spaudoj tenka 
pastebėti įvairių straipsnių, 
straipsnelių bei pranešimų apie 
lietuviškas draugias, tų drau
gijų nuveiktus darbus ir tik
slus, bet apie Lietuvių Moterų 
Kliubą, kuris gyvuoja jau ke
letas metų, spaudoj mažai te
rašoma. Gal dėlto, kad tos drau
gijos narės neranda reikalo re
klamuotis arba girtis savo nu
veiktais darbais.

Kadangi tos draugijos tiks
las gana kilnus, tai ir musų 
lietuviškai visuomenei pravartu 
butų šiek- tiek apie tą organi
zaciją žinoti.

Pažvelgus į organizacijos sų- 
statų mes pamatysime, kad į 
ją įeina daugurrfoj musų pro- 
fesijonalų ir biznierių žmonos, 
gi kliubo tikslas labdarybės 
arba palengvinimas gyvenimo 
sąlygų šeimoms, kurias žiaurus 
likimas skaudžiai palietė.

PARDAVIMUI delicatessen už $875 
verta $1,900. Didelis stakas. geri fix 
tūriai, puikus flatas. pigi renda. Bar 
genas. 3051 Armitage Avė.

rude- 
taipgi 36

gijos, pašalpos, pomirtinės. Bet 
kai vargas, bedarbės, liga, o dar 
kokia, ir mirtis užeina, kaip 
gera, kad esi savo organizacijų 
narys. Net graborius tada pa
sako, kad kolektos1 nereikės da
ryti, nes geras' žmogus buvo ir 
pats pasirūpino pomirtine.

Aš patarčiau ir augusiems, 
vyrams, moterims ir jaunuo
menei, kad nelauktų žilos vil
nos, bet organizuotusi į musų 
visų tvirčiausių organizaciją 
SĮjA. Tai yra musų Amerikos 
l'etuvių tvirtove, kurios nė 
“pats Bacevičių”, nė “Vilnies 
v;rtai” nenugalėjo su savo 
ma'skauskių raudonarmiečių 
g.? uja ir turėjo patys net teis
mo kaštus užsimokėti.

Musų SLA. 178 kuopa pasek- 
r ngai auga. Prisirašė dar 21 
nauji nariai, ir dar 4 nariai 
persikėle iš kitur, tai šiemet 
priaugome 25 naujais nariais.

Spalio 5 d. 'buvo kuopas mi
tingas. Kurie neatvykote į mi
tingą, kuriems yra užsivilkę 
riokesniai, ateikite spalio 26 d. 
pas' pirmininkų B. Valantinų, 
11116 So. Whipple Ave.r Mt. 
Greeinvood; galėsite apsimokė
ti užsilikusias duokles, kad ne
suspenduotų.—Kor.

REIKIA vyrų ir moterų pardavėjų, 
atstovauti mus mieste pardavinėti dei
mantus, laikrodėlius ir brangmenis ant 
lengvų išmokėjimų. Gera propozici
ja. Reikalaujama liudijimų. Lebovv 
Jevvelry Co., 314 S. Clark St.

Badio autoritetai 
kad virš $50,(MM),000 
sta šiemet muzikos, 
ir kitokiems meno talentams, 
teikiant per didžiausias radio 
stotis, geriausias operas, mu
zikos talentų koncertus, orke
strų simfonijas, ir t. 
kant, kad milijonai 
klausytis.

Trumposios radio 
siųs 
Europą ir perduos 
muzikos 
įvykių programas 
publikai, taip kad 
centų per valandų milijonai 
klausysis beveik viso pasaulio 
geriausių koncertų .

y- S 
v 'A '

FARMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 

1000 akrų, netoli Chicagos ir toliau* 
Dabar turime keletą gerų bargenų. Ne
praleiskite nepamatę šių bargenų. Kreip
kitės ypatiškai, rašykite arba telefo- 
nuokite.

Help Wanted—Malė 
________ Darbininkų reikia________

REIKIA kriaučiaus patyrusio prie siu
vimo kailinių (furkautų), English 
Tailors, 7805 So. Racine Avė.

PASIRENDUOJA storas su saliuno 
fikčeriais,' yra 5 ruimai gyvenimui, arba 
priimsiu pusininką. Tel. Boulevard 
2596.

smo
kojos švelnios 
dikio.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

PASITARIMAS DYKAI

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 j 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.

Už užsivilkusias rendas, visokias btlas, 
notas, kontraktus, morgičius, bondsus, 
lynus, judgementus ir darbininkams algas 
sukolektuojame už mažą atlyginimą ar
ba išperkame visokias Claims. Taipgi 
padarome visokias investigacijis, patik
riname references, duodame patarimus 
savininkams, turintiems kokį keblumą su 
rendauninkais etc.

CHICAGO COLLECTION BUREAU, 
6959 So. Halsted St.

Normai 4401

Vakar ar užvakar automo
bilio nelaimėj tapo sužeistas 
žinomas North Sidės lietuvių 
darbuotojas, Chicagos Lietu
vių Draugijos Sav. Pašelpos 
sekretorius ir “Naujienų” ben
dradarbis p. Ksaveras Saikus.

Jis pereito sekmadienio ry
te, nežinia su 
automobiliu 
Kaip ir kada 
irgi nežinoma, 
jo draugus žinia 
kus dabar randasi 
Milwaukee, Wis. 
kiai sužeitsas yra irgi nežino
ma, tik spėjama, kad neper- 
daug sunkiai, nes ketinus

bangos 
merikoniškų . muzikų į 

Europos 
kitokių svarbių 

Amerikos 
už vieną

Yra 
matyti kaip šios negražios 
yksta. Atdaros žaizdos, 
ir sutinimai kojose išnyk- 
su gyslomis. Šis gydy- 

mano paties išradimas ir aš

Spflctalintu ry< 
rQ. Jei kiti negi 
kyklt par mane. 
<naa atidengn jutų tikrą Ugi 
(melu jus gydyti. l.JI— 
kit pa* tikrą apeciallatą, 
kur ir kaa juma akaudi . .. _ 
po galutino ikegaaminavimo—kas luina

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

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Iki 1 
oietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedi 

lioj nuo m rvto iki 1 do pietų

TURIU parduoti savo $900.00 gro 
jikb pianą su rolėmis, suoleliu ui 
$45.00 cash. 6136 S. Halsted St

me chroniškų ir nauju U- 
Mo (ūmia Išgydyti, atallan- 
Mano pilna* išegzamlnavi 

...........ją ir jei aš apsi
avei kata juma aurryl. Ei- 

i, kuria neklaua jueų 
la, bet pala poaky* 

yra

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

rys
si mušė vietoj; 
vern, Stanley 
chael Divine.

Oak Parke 
Mrs. Alina Miller. 
N. Mead av 

belenkiant

Dar apie Lietuvių 
Motery Kliubą 

Chikagoje-

bevažiuodami 
iš 2157 

užsimušė jos vy
rui belenkiant kitų karų ir 
apvertus savo automobilį. Su 
jais važiavo Mrs. Auna Shem- 
kus, 2115 N. Merrimac avė., 
kuri sužeista nesunkiai. Be 
to mirė dar du nuo senesnių 
sužeidimu. i

Šiemet klausysimės per 
radio Europos kon

certų

Mes skolinam nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neiimokžtos 
sumos 

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

AR JUMS REIKIA 
PINIGU?

Mes skoliname nuo $50 iki $300 
be komiso.

Atmokėkit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais

Mes taipgi padarome 2-rus morgičius

PETRZILEK CO.,
1647 W. 47th St.

turi
ir uždirbi, rodos, kam čia drau-

ElegantiŠka sporto suknelė. Galima siūdinti iš naujoviško 
Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20 metų,

Sekmadienį automobilis su 
5 žmonėmis įvažiavo į geleži
nį stulpų ant 99 st., kadangi 
buvo užgesęs pavojaus žibu- 

(danger light). Trys už- 
jie yra McGo- 
Novak ir Mi-

Naujienų Spulkos Serija 31 prasideda 
su pradžia spalio mėnesiu. Naujienų 
ofisas yra atdaras kasdieną nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Nauji nariai kviečiami 
atsilankyti ir prisirašyti prie spulkos.

Klesa B per 6 metus ir 3 mėn., mo
kant po 25c savaitėje, gausite $100.00.

Mokant
$400.00.

Mokant
$1000.00.

Klesa C
kant po 50c savaitėje, gausite $100.00 
po $2.50 savaitėje gausite . $500.00 
po $5.00 savaitėje, gausite $1000.00

Dėkite pinigus į spulkas, nes y r: 
saugiausia vieta ir moka didelius nuo
šimčius.

3 metus, 6 mėn. mo

Feen'ataint
Laxativas

2636 
niui tinkančio materijolo. 
38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa-
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III. -

Business Service 
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261, Ros. Hemlock 1292

Tai yra tas pats gydymas, už 
kurį aš ikišiol imdavau $35. Be 
peilio, be skausmo, be išlikimo iš dar
bo. Aš tikiu, kad neužilgo ateis 
geresni laikai, bet dabar daugeliui 
sunku gauti pinigų, todėl aš pasiry
žęs esu pagelbjti kiek aš galiu, teik
damas šią žemą kainą visiems, kurie 
reikalauja mano pagelbos LAIKE 
SPALIO MĖNESIO. ~

Šimtai liudijimų išgydytų, 
kintų pacientų randasi mano 
duose.

Vericose Gyslos 
Išgydomos $10

Pirmesnė kaina buvo $25. 
smagu matyti kaip šios 
gyslos išnyksta. Atdaros 
skausmai 
Sja kartu 
mas yra i 
nuolatos ir sėkmingai jį vartojau per 
dvylika metų.

šis gydymas yra saugus, be skau- 
išgydymas tikras. Palieka 

lygios kaip ku- Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra Skirtumo apielinkėvir kur yra ar 
kis yra. Perkam notas/ 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Jei. Lafayette 0455


