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Levvis Laimi Milžiniš 
ką Balsų Daugumą

Demokratų kandidatas Į Jungtinių Valsty
bių senatorius visur muša republikonų 
Ruthą Hanną McCormickienę
įvykusių vakar rinkimų rezultatai paaiškės tik 

šiandie. Vakar vakarą, musų dienraščiui einant į spau
dą, pirmi pranešimai rodė, kad James Hamilton Lewis, 
demokratų kandidatas Į Jungtinių Valstybių senato
rius, milžiniška balsų dauguma lenkia republikonų kan
didatę, Ruthų Halinę McCorm ickienę.

Iš 3,470 precinktų Cook kauntėje, 303 precinktai da
vė Lewisui 63,143 balsus, McCormickienei 20,206, o ne
priklausomai “sausajai” kandidatei Lottie Holman O’- 
Neill 1,735 balsus.

Kirmi pranešimai iš kitų valstijos vietų, laikytų Mc 
Cormickienės tvirtove, rodo, kad ir ten republikonų 
kandidatė bus nušluota. Trisdešimt vienas iš 3,630) val
stijos precinktų Lewisui davė 4,425 balsus, McCormiic- 
kienei 3,270, O’Neiil 412.

Pirmi 110 Chicagos miesto precinktų (iš 3,009) Le- 
vvisui davė 21,118 balsų, McCorm ickienei 7,498 ir O’Neill 
754. Sprendžiant sulyg tų precinktų daviniais, Lewis tu
rės gauti Chicagoj apie 370,000 balsų daugumą.

N. Y. LAIMI ROOSEVELTAS
Pranešimai iš New Yorko rodo, kad valstijos gu

bernatorium ten bus vėl failžiniška balsų dauguma iš
rinktas demokratas Franklin D. Roosevelt.

Ką moteriškė gali 
padaryti, kai ima 

kerštu degti
Viena brazllietė kirviu nužudė 

savo vyrą ir gėrė jo kraują

Brazilijos valstybėje Sao Pau
lo jauna moteris Marija Bene
dikta da Silva dėl-menkniekių 
susikivirčijo su savo vyru žoze 
da Silva. Vyras įžeidė žmoną 
žodžiais.

Marija Benedikta da Silva 
buvo kerštinga. Kai vyras už
snūdo, ji paėmė kirvį ir vienu 
smūgi u perskėlė jam galvą. 
Smūgis buvo toks stiprus, kad 
nelaimingas vyras tuojau mirė, 
'tačiau Įsiutusi žmona pradėjo 
kirviu kapoti lavoną ir suka
pojo jį i gabalus.

Kada Marija Benedikta buvo 
policijos suimta, ji davė tokį 
parodymą:

— žoze įžeidė mane, 
vadino mane neištikima 
Aš esu silpna moteris 
galėjau atkeršyti jam
Todėl aš nutariau veikti kitaip 
ir apsiginti nuo įžeidimo. Kai 
jis sėdėdamas kėdėje pradėjo 
snausti, aš pagriebiau kirvį ir 
visa jėga smogiau jam kirviu 
į galvą. Aš perskėliau jam gal
vą į dvi lygias dalis. Liejosi 
kraujas. Aš vis kapojau kirviu. 
Nuvargusi, aš mečiau kirvį že
mėn. Po to aš pajutau trošku
lį, labai įsinorėjau gerti. Van
dens nebuvo. Aš paėmiau skar
dinę ir pripildžiau ją kraujo, 
kuris tekėjo iš užmuštojo kūno

krauju ir 
Įspūdį.
buvo pa- 
kad taip

ir išgėriau. Tas mane tuojau 
nuramino. Po to aš buvau su
imta”.

Lupos ir burna žmogžudės 
tikrai buvo suteptos 
visa ji darė šlykštų

Kada policijoje ji 
klausta ar negailisi, 
padariusi, ji atsakė.

— Ne. Juk jis mane įžei
dė. Įžeidimą aš nuploviau krau
ju ,arba, teisingiau sakant, pa
sigėriau jo krauju.

žmogžudė nustebo, kai stip
raus policijos būrio lydima ji 
buvo nugabenta kalėjimai!. Ji 
manė, kad turėjusi teisės nu
žudyti vyrą, kuris taip skaud
žiai įžeidė josios moterišką 
garbę. ' [L.Ž-]

40 žmonių išgelbėta 
nuo skęstančio japo

nų laivo
Jis pa- 
žmona. 
ir ne
stojusi

SEATTLE, Wash., lapkr. 4. 
— Gautas čia bevielis prane
šimas sako, kad žiemių Ramia
jame vandenyne, į pietų vaka
rus nuo Aleutų salų, per smar
kią audrą buvo sužalotas japo
nų krovinių garlaivis Seiyo Ma
ru. Į jo pagalbos šauksmą pa
siskubino kitas japonų garlai
vis, Shiraha Maru, kuriam pa
vyko visi Seiyo Maru įgulos 
žmonės išgelbėti. Sužalotas lai
vas skęsta.

15 asmenų žuvo kruta
mu paveikslų gaisre

ORHS<
te

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

BANGKOK, Siamas, lapkr. 4 
— Gaisre, kuris čia sunaikino 
krutamu jų paveikslų kompani
jos įstaigą su daugeliu filmų, 
žuvo aštuonios moterys ir sep
tyni vaikai. Jie gyveno viršu
tiniame trobesio augšte.

truputį šal-
vakarų

Iš viso gražu 
čiau; vidutiniai žiemių 
vėjai.

Vakar temperatūros 
tarp 34° ir 53° F.

Šiandie saulė teka 6:27, lei
džiasi 4:41. Menuo leidžiasi 
5:34 ryto*

Daug sužeistų vokiečių 
komunistų riaušėse

viduti- KOLBERGAS, Vokietija, lap
kričio 4. — Vakar vakarą čia 
Įvyko komunistų riaušių, per 
kurias buvo daug asmenų su
žeista. Vienas policininkas bu
vo peiliu į nugarą sužalotas.
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[Atlantic and Pacific Photo]

Išgelbėti nuo mirties juroj. — šeši gyvi išlikę jurininkai, paskendusio Atlanto vandenyne ties 
Delavvare iškyšuliais garlaivio Barbados įgulos žmonės. Garlaivis Barbados paskendo spalių 
25 d., kartu su astuoniais įgulos žmonėmis. Kiti šeši, jų tarpę kapitonas Hough, buvo garlai
vio Henry Mallory išgelbėti ir pargabenti į New Yorką.

Francija rengiantis 
nutraukti prekybos 
santykius su SSSR

Sovietų ambasadorius pašauk
tas Quai d’Orsay pasiaiškin
ti dėl kontraktų su francu- 
zais sulaužymo

PARYŽIUS, lapkr. 4. — Iš 
autoritetingų versmių praneša, 
kad Francijos vyriausybė ren- 
gintis nutraukti prekybos san
tykius su sovietų Rusija ir iš
prašyti laukan sovietų konsu- 
larinius agentus.

Santykių tarp Francijos ir 
Rusijos įtempimas pareina iš 
sovietų dumpingo politikos, tik
riau sakant, iš sovietų pradė
tų keršto žygių prieš Franci- 
ją dėl pastarosios nutarimo ap
saugoti namų rinkas nuo Ru
sijos produktų dumpingo.

Francijos vyriausybei, bū
tent, išleidus prieš keletą savai
čių dekretą, atkreiptą prieš pi
gius rusų kviečius, Maskva ne
trukus anuliavo visus savo už
sakymus, kuriuos buvo davus 
franeuzų firmoms. Kai kurie 
tų užsakymų tapo atiduoti Ita
lijos firmoms.

Franeuzų fabrikininkai krei
pėsi su skundu į savo vyriau
sybę, ir vakar užsienių reika
lų departamentas pasišaukė so
vietų ambasadorių Dovgalevskį 
ir dar vieną augštą sovietų kon- 
sularinį agentą dėl pasiaiškini
mo. Manoma, kad prekybos mi
nisteris prašys premjerą Tar- 
dieu, kad prekybos santykiai 
su Maskva butų nutraukti.

Karšti debatai nutrau
kė Francijos seimą

PARYŽIUS, lapkr. 4.—Frau- 
ei jos parlamentui šiandie vėl 
susirinkus sesijai, opozicija ėmė 
taip aštriai kritikuoti vyriau
sybės užsienių politiką, kad po
sėdis buvo paliautas iki ket
virtadienio.

Japonijoj sudegė ame
rikiečių laikraštis

TOKIO, lapkr. 4. — Gaisras 
čia sunaikino amerikiečių lei
džiamo anglų kalba laikraščio 
Japan Advertiser įstaigą — 
spaustuvę ir redakcijos bei ad
ministracijos ofisus.

ANKONA, Italija, lapkr. 4. 
— Papa Pijus XI atsiuntė vie' 
tos arkivyskupui $1,500 nuken- 
tėjusiems dėl įvykusio praeitą 
savaitę žemės drebėjimo šelpti.
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Trys britų karo aviato 
riai užsimušė

LONDONAS, lapkr. 4.—Dvie
jose aeroplanų katastrofose už
simušė trys britų karo aviato
riai!. Du jų žuvo Manstone, 
bombarduojamam aeroplanui 
nukritus žemėn, o trečias už
simušė panašioj nelaimėj neto
li nuo Ingatestono, Essexe.

Darbiečių nuostoliai 
miestų rinkimuose 

Anglijoje
Neteko kontroliuojamos daugu

mos dvidešimt penkiuose pro- 
vincijos miestuose

Kumščio čempionas 
per 2 metus pelnė 

$1,742,282
Gene Tunney promotorio 

džiamas dėl ketvirtos 
dalies

skun- 
pelnų

4. —

Naujokų ėmimas Klai
pėdos krašte

KLAIPĖDA. — Spalių 15 d. 
Klaipėdos krašte baigėsi naujo
kų priėmimas. Visi šaukiamie
ji į komisijas atvyko savo lai
ku, tik krašto policijos in
spektoriaus Riecherto, žinomo 
didvokiečio ir Volks’partei šulo 
sūnūs paskirtu laiku nepasiro
do. Komendanto įsakymu, po
licija nestojusio naujoko ieško
jo, bet iki komisijos posėdžių 
pabaigos jo surasti nepavyko.

Arabų banda nukovė 
10 miestelėnų Už- 

jordony
JERUZOLIMAS, ' Palestina, 

lapkr. 4, — Praneša, kad ban
da arabų, įsiveržus per sieną 
į Užjordonį, puolė Bajero mie
stelį. Dešimt miestelėnų buvo 
nukauti. Puolikai pabėgo; pasi
grobę 600 kupranugarių.

DARBO PASAULYJE
9 VIETOS UNIJOS NUTARĖ

5 DIENŲ SAVAITĘ!

Waterloo 
Asscmbly, 
nutarė Į- 
darbo sa- 
ir pusės.

WATERL00, Iowa, lapkr. 4. 
— Devynios vietos darbo uni
jos, priklausančios 
Building and Trades 
visuotiniu balsavimu 
steigti penkių dienų 
vaitę, vietoj penkių
Algų norma pasilieka ta pati, 
ir nariai gaus kas savaitė ke
turių valandų algos mažiau.

Nutarimas sutrumpinti dar
bą padarytas tuo tikslu, kad 
didesnis skaičius darbininkų ga
lėtų gauti darbo.

HUDSON MOTOR ĮVEDA 
PENKIŲ DIENŲ SAVAITĘ
DĖTROIT, Mieli., lapkr. 4.— 

Hudson Motor Gar kompanija 
paskelbė įvedanti savo įmonė
se penkių dienų darbo savaitę.

Raudonieji fašistai 
prieš savo juodusius 

kolegas
MASKVA, lapkr. 4. -r Ko

munistų jaunuomenės (komso- 
molų) internacionalas išleido 
atsišaukimą į komunistų jau
nuomenę visame pasauly, ragin
damas keturiolikos metų bol
ševikų režimo sukaktuvėmis vi
sur rengti demonstracijas 
“prieš didėjantį fašistų pavo
jų.”

Austrų socialistai 
nebijo fašistų suki

limo pavojaus
šucbundas, socialistų apsaugos 

sąjunga, yra prisirengus sto
ti prieš fašistų pasikėsinimus

LONDONAS, lapkr. 4. —Per 
įvykusius praeitą šeštadienį mie
stų rinkimus Anglijoje Darbo 
partija turėjo žymių nuosto
lių, tuo tarpu kai konservato
riai laimėjo apie šimtą vietų, 
prarasdami tik apie dvejetą de
šimčių senųjų. Dvidešimt pen
kių miestų administracijos iš
sprūdo iš darbiečių kontrolės.

Komunistai visai maža tega
vo balsų, o liberalai daugiau 
vietų prarado, ne kaip laimėjo*

Tie rinkimai tačiau menkas 
tėra krašto nuotaikos barome
tras. Ir konservatoriai, nors jų 
ūpas labai pakilo, vis dėlto su
pranta, kad jei dabar įvyktų 
nauji parlamento rinkimai, re
zultatai galėtų būti visai kito
kį. Liberalai tuo labiau bijo 
naujų visuotinių rinkimų, o to
dėl yra priversti remti darbie
čių vyriausybę.

Laikraštis Manchestcr Guard
ian sako, kad praeito šeštadie
nio rinkimų vaisiai veikiausia 
visuotinius rinkimus nutęs to
liau, ne kaip paskubins.

pilnai

jo ir 
sutar-

ir bandysią 
j savo ran-

buvęs karo

VIENA, Austrija, lapkr. 4.
— Du žymus sociiilistų vadai, 
Julius Deutsch ir Kari Renner, 
visai netiki į fašistų sukilimo 
Austrijoje pavojų.

Ateinantį sekmadienį Austri
joje įvyks rinkimai į parla
mentą, ir ryšy su tuo pasklei
sta girdų, kad jei fašistai ne
laimėsią rinkimų, tai jie su sa
vo heimvvehro — kareiviškos 
fašistų organizacijos — pagalba 
padarysią sukilimą 
pasigrobti valdžią 
kas.

Julius Deutsch,
ministeris ir socialistų schutz- 
bundo — apsaugos sąjungos
— vadas, pareiškė, kad jis ne
manąs, kad fašistai bandytų da
ryti sukilimą. “Bet jeigu jie 
tatai bandys,” pasakė Deutsch, 
“tai jie ras mus pilnai prisi-% 
rengusius.”

1 Kari Renner, buvęs socialis
tų kancleris (ministeris pirmi
ninkas), pasakė, kad jis taip 
pat netikįs, kad fašistai išdrį
stų daryti sukilimą. Jis manąs, 
kad ipo rinkimų socialistams 
teks sudaryti vyriausybė koali
cijoje su kitais demokratiniais 
elementais.

Kunigas areštavo tea
tro direktorių už vaidi

nimų sekmadienį
METROPOLIS, III., lapkr. 4. 

— Čia tapo areštuotas W. A 
Collins, Illinois Teatro direkto
rius, už tai, kad praeito sek
madienio vakarą jo teatre vai
dinta pjesė.

Miesto įstatymu, mat, vaidi
nimai sekmadieniais yra už>- 
ginti.

Varentą teatro direktoriui 
areštuoti išėmė vietos baptistų 
kunigas E. Etter.

Danų karalius dekora
vo Atlanto skridiką

KOPENHAGA, Danija, lapkr. 
4. — Danijos karalius Kristi
jonas suteikė dekoraciją vokie
čių aviatoriui kap. von GfOnau 
už jo perskridimą Atlanto van
denyno per Grenlandiją į New 
Yorką.

Buvęs Italų ministe
ris išsiųstas į ka

lėjimo salas

NEW YORKAS, lapkr.
Gene Tunney, būdamas pasau
linis sunkiojo svorio bokso 
čempionas, pelnė $1,742,282. 
Taip apskaičiuoja pats Tunney.

Tim Mara, sporto promoto
rius, iškėlė buvusiam bokso 
čempionui bylą teisme, reika
laudamas iš jo 25%'visų paja
mų, kurių Tunney pelnė nuo 
laiko, kai jis laimėjo iš Jack 
Dempsey čempiono titulą, iki 
visiško savo pasitraukimo iš 
arenos, praslinkus ne, 
dvejiems' metams.

Mara sako, kad tarp 
Tunney buvus padaryta
tis, kuria einant jis, Mara, tu
rėjęs pasirūpinti, kad Tunney 
gautų boksuotis su Dempsey, 
o už tai jis, Mara, turėjęs gau
ti ketvirtą dalį pajamų, jei 
Tunfley laimėsiąs čempionatą.

Tunney įteikti teismui savo 
pajamų rekordai parodo, kad 
nuo 1926 iki 1928 metų incl. 
jis, jau kaip pasaulio čempio
nas, pelnė:

Už antrą susiėmimą su Demp
sey, Chicagoj, 1927 m., $990,- 
445.54, o už “faitą” su Heeney, 
1928 m., £525,000. Už pasirody
mus treniravimo “kempuose”, 
$4,711.25.

Už “faitų” krutamus paveik
slus $88,065.50.

Už pasirodymus teatrų es
tradose, $91,000.

Iš reklamų davimą įvairioms 
firmoms, $43,080.

Už rašinius periodinei spau
dai, $39,982.75.

Už radio kalbas, $2,500.
Jei Mara laimės bylą, jis tu

rės gauti iš Tunney $435,- 
570.51.

MILANAS, Italija, lapkr. 4. 
— Praneša, kad fašistų vyriau
sybės tapo suimtas ir išsiųstas 
į kalėjimo salas senojo režimo 
valstybininkas, Bartelo Belotti.

Jis buvo finansų ministeris 
premjero Nitti kabinete ir bu
vo žinomas kaip fašistų prie
šas.

Du asmenys užmušti, 5 
sužeisti automobilių ko

lizijoje
OTTAWA, III., lapkr. 4.

Vieškely, netoli nuo Wenonos, 
dviem automobiliam susidūrus, 
buvo dvi moterys užmuštos, o 
kiti penki asmenys sužeisti.

Užmuštos buvo Mrs. Emily
McElroy ir Mrs. Charles Lakiu priemonių finansiniams sunka
is Bloomingtono. mams nugalėti.

Sovietai gal vėl ban 
dys panaikinti 

pinigus
RYGA, lapkr. 4. — Atrodo, 

kad sovietų valdžia rengiasi 
visai panaikinti pinigus Rusi
joje, jų vietoj įsteigdama tam 
tikrą kortų kredito sistemą.

Tas klausimas .Maskvoj atvi
rai žmonių diskusuojanyjis, ir 
vaikščiojančių girdų sovietų 
spauda ligšiol nenuneigė.

Maskvos Izviestija pamini 
tik, kad finansų komisaras 
Grinko, užimdamas savo vie
tą, pareiškęs, kad kadangi Ru
sija nebeturinti vilties gauti 
paskolų nei kreditų svetur, tai 
ji turinti pavartoti nuosavių

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

legramą per NAUJIENAS.
• X

Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III
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Sveikatos Dalykai
Apie Sveikatą

Educational 
the Illinois 

of Public

Loan
State 

Health,

Li-
De-

liui, viskas butų inusų 
nėms parodyta ir tinkamai iš
aiškinta, tai lietuvių visuomenę 
paliautų visokie “profesoriai”, 
“specialistai” apgaudtnėję.

—Dr. A.) K. Rutkauskas.

Visual 
brary of 
partment 
Springfield; Illinois, turi paga
minusi “filmas*1’, su kurių pa
galba žmonėms aiškinama gam
tos mokslų įdomybės. Nūn tu
ri pagaminę penkias naujas 
“filmas” apie Alsavimą, Dif- 

fteriją, Odą, Bakterijas ir “Kaip 
dantys auga”.

Musų kultūrinės ir apšvietos 
draugijos, gerų norų nustokuo- 
jant, galėtų naudotis šiąja pro
ga, jeigu kuris iš lietuvių dak
tarų apsiimtų tas “filmas” 
žmonėms išaiškinti. Be atsa
kančio aiškintojo ne viską žmo
nės supras, kas tose “filmose” 
rodoma. Tos “filmos” angliš* 
kai vadinamos: “The motion 
pieture fihns, with projector 
machines and book of instrue- 
tions, atsakomingiems asme
nims ar dtaugijoms skolinamos 
veltui, tiktai reikia pasiuntimo 
lėšas apmokėti; sugrąžinant jo- 
kių lėšų nėra, šitos pfilmos’ 
skolinamos į visas Illinois• vals- apsisaugojimas

Apsisaugojimas nuo 
ligų

tijos vietas-miestus.
Ką pradžioje įvardintas IlliJ 

nois valstijos “skolinimo kny
gynas” thri pagaminęs, paei

Aitrumo Antpuoliai 
Pašalinami Šiuo

Lengvu Budu
Jeigu jus turite aitrumo atakas, ne

virškinimą ar pilvo pakriktmąi tik paJ 
žiūrėkite ką VIZ padarys dėl jus. Pra
nešama apie nepaprastus pasveikimus. 
Alex Ptarlman. 3 344 Polk St., Chica- 
go. rašO: ‘‘Mano žmona ir aš turėjo
me peč daugelį mėtų pilvo pakrikimą’* 
ir tiktai VIZ suteikė mums ilgai ieško- 
tą pagelbą. AŠ širdingai rekomenduoju 
ji kiekvienam.” VIZ yra nekenksmin
gas. malonaus skonio augmenų junginys 
žolių, šaknų, žievių ir lapų—surastas 
garsaus Kontinento gydytojo Dr. A. G. 
Charnes. kuris vartojo jį' kaipo privati
nį receptą per 50 metų. VIZ yra taip
jau skiriamas sureguliavimui vidurių ir 
išvalymui kraujo. Pastebėtina pagalba 
nuo konsripacijos ir kiekvieno negerumo 
delei kraujo pakrikime—reumatizmo, 
nervinio paįrimo. spoguotOs. dėmėtos 
odos. Paclarykite 10 dienų bandymą. 
Nusipirkite bOnk.f VtZ iš savo aptiekt- 
ninko už S 1.00. Vartokite kaip nuro
dyta per 10 dienų. Jeigu jus nesijausi
te. kad VIZ pagelbsti jums—kad jis 
neatlieka visko, ko tikėjotės iš jo — 
sugrąžinkite bonką savo aptiekininkui 
ir atsiimkit savo pinigus. Tai yra jūsų 
garantija 
savininkų 
Chicago.

šiuo laikotarpiu oras yra ne
pastovus, drėgnas. Saulė tik 
retkarčiais tepasirodo. Dažnai 
iš ryto šąla, o po pietų drėgna. 
Tokiu laiku kaip tik ir yra pra
vartu apsisaugoti nuo pavojin
gų ligų, kaip tai: influenzos, 
Blogos, gerklės uždegimo (bron
chito), plaučių uždegimo ir t.t.

Jei pastebėsite bent mažinu
sį apsireiškimą bent vienos tų 
ligų, tai tuojau atsigulkite į 10- 
yą ir pakvieskite savo gydyto
ju. Neatsargumas dažnai reiš
kia sunkią ligą, o kartais ir 
mirtį. O kas gi nori mirti?

Todėl bukite atsargus ir bu
dėkite. Tačiau to dar neužten- 

Pravartu dar kiekvienam 
žinoti, kad geriausias gydymas 

nuo viršmi- 
nėtų ligų yra čiepijimas.

Daugelis žino, kad yra čiepi- 
lama apsisaugojimui nuo raupų 
ir dif tėvijos. Statistikos davi
niai rodo, kad nečiepyti grei
tai! suserga, sunkiau serga ir 
gana aukštas jų nuošimtis- 
miršta. Įčiepytieji nepalygina- 
:i^i daugiau atsparos rodo. Aš 
iš savo praktikom galiu gerą 
pavyzdį duoti. Pernai aš savo 
ofise įčiepijau pusantro šimto 
3iiviršum žmonių. Iš jų susir
go tik trys. Sirgo lengvai ir 
nei vienas jų nemirė bei nesir
go plaučių uždegimu.

Dabar aš galiu pasakyti tiek, 
kad daugelis lietuvių gydytojų 
daro tuos įčiepijimus ir gauna 
čekius jau gerus rezultatus, 
kaip, kad ir aš. Patariu vi
siems neužmiršti to fakto, kad 
įčiepijimo keliu šiandien gali 
ma apsisaugoti nuo influenzos, 
slogos, bronchito ir plaučių už
degimo.

—Dr. I. E. Makaras.
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Vargas
Tai nėra ''koks lietuviškas 

vargas-vargelis', bet yra Gytu
lio Vargas, Brazilijos sukilėlių 
vadas ir paskirtasis laikinas 
Brazilijos prezidentas.

paseks “amerikontus”. Sme- 
tonlaižiai karjeristai savais 
darbais pasirodys vienybės ar
dytojas. Išeivijos * lietuviai-de- 
mokratai, pradėkime sutartinai 
gelbėti Lietuvos pavergtą liau
dį; atgaivinkime knygnešių 
gadynę! Ar ne. laikas šaukti 
visątiną lietuvių seimą diktatū
ros' Lietuvoje pasmerkimo klau
simu?—Tylintis.

KORESPONDENCIJOS

Fort Whyte, Kanada
Atsakymas Trinkos kaimynams

nuo Herb Tonic Corporation, 
VIZ, . 179 N. Wells St„

(Apgarsinimas)
Skaitytojų Balsai
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UŽBAIGĖ 2 METU 
“NEVIRŠKINIMĄ” 
NETIKĖTU BUDU

Žodis demokratams

“Naujienų” No. 251 tilpo ko
respondencija vardu , “K. Trin
kos ‘patriotizmas’ i“ v ■ ■ :,x * ■<-*•**

Visų pirma turiu .^pasakyti, 
kad mano korespondencijoj, ku
ri tilpo “Keleivio” No. 35, .ma
no buvo pasakyta “Sektinas 
pavyzdys”, o redakcija nežinia 
kodėl įdėjo “Musų patriotiz
mas”. Dūliai to aš parašiau 
redakcijai laišką.

Ir štai prie tų žodžių, ku
riuos aš visai nebuvau para
šęs, “Kaimynai” labiausiai 
prikibo. Tai labai keistas 
das kritikuoti. Bet su tais
džiais tiek* to. Pažiūrėkime da
bar į mano parašytu^ žodžius 
ir kaip juos aiškina “Kaimy
nai”. Mano buvo pasakyta:

“Mrs. Findlay turi gyvenimo 
draugą anglų tautos. Bet Mrs. 
Findlay pastangomis jos' visos 
dukreles kalba lietuvių kalboj. 
Čia yra tokių: tėvai lietuviai, o 
vaikai lietuviškai nemoka 
būti”.

Ir tai gryna tiesa! Čia 
kas nebuvo “garbinamas”,
bando įtikinti “Kaimynai”. 
Priegtam “Kaimynai” ir gana 
naiviškai nukalba. Jie kalba 
apie kažkokią moterį, o vėliau 
jau tvirtina, kad Mrs. Findlay 
turi dvi dukteris ir kad ji km 
tai ir kažam “pasijuokė” iš ma
nęs. Čia jie kalba apie kažko
kią moterį, čia vėl persistato 
ją gerai pažįstą.

Toliau Kaimynai neva mano 
žodžius kartoja: “Dažnai pasf-

taiko, kad neseniai iš Lietuvos 
atvažiavusių lietuvių vaikai ne
moka lietuviška kalbėt. Tai, 
žinoma, yra didžiausias' absur
das.”

“Kaimynai” iš savo sufabri
kuotų šmeižtų sudaro Trinkai 
absurdą. Stebėtina, kad iš ma
no straipsnio, tilpusio “KeleL 
vyj”, Kaimynų giesmelėj ran
dasi tik vienas mano žodis “lie
tuviškai”, visi kiti, — tai Kai
mynų “meisterystė”. Kaip sau 
norite, bet tai jau perdaug. 
Kaimynai savo asmeniškiems 
kerštams varinėti visgi nepri
valėtų laikraštyj vietas užimti.

Toliau Kaimynai sako: “Juo
kai ima skaitant Trinkos raš
tus”. Butų daug sveikiau, kad 
jie pasijuoktų iš savo raštų. 
Girdi, Trinka jau pradėjęs klai
dinti žmones 1926 m. Tai kur 
Imt tuos keturis metus buvo 
Kaimynai, kad leido žmones 
klaidinti?

Kalba, Kaimynai ir “faktais”. 
Štai jie: “Rodosi, jis pats pri
klauso lenkų parapijai (tai iš 
patriotizmo!)”. Taigi visi fak
tai yra paremti spėliojimais.

Turiu pasakyti, kad jokiai 
parapijai aš nepriklausau. Tad 
Kaimynai šovė, ale nepataikė. 
O kai dėl vaikų krikštijimo 
bažnyčioj, tai turiu pasakyti, 
kad nenoriu būti šeimoj dikta
torius ir nevaržau savo drau
ges įsitikinimų. To paseka: 
šeši n\etai kaip vedęs ir netu
rėjau šeimoj mažiausio nesusi
pratimo. Kaimynams gal 
žinoma, kad ir Dr. Šliupas 
nyčioj šliubą ėmė. O juk 
kas negali pasakyti, kad 
Šliupas nėra laisvamanis!

Tik fanatikai gali manyti, 
kad krikštas gali vaikus paga-< 
dinti. Visi susipratę žmonės 
žino, kad vaikų ateitis priklau
so ne nuo krikšto, bet nuo jų 
išauklėjimo. Kairi jie bus auk
lėjami, tokie, jie* ir bus.

Kaimynai sako, kad “Kana
dos Lietuvyj” aš šmeižęs To-

yi’f 
baž- 
nie- 
Dr.

ir 
bu- 
žo-

ronto lietuvius katalikus. Kad 
“Naujienų” skaitytojai matytų, 
kaip aš juos “šmeižiau”, čia 
dedu iš “Kanados Lietuvio” iš
trauką :
Torontiečiai subruzdėjo, 
Parapijas steigt pradėjo 
Ir dėl “griešnOs dusios” savo 
Jai ganyt kleboną gavo

Pats ganytojas pagundose, 
Darė “grieką” be rokundos.
Del didelio grieko savo 
“Adomo bausmę” jis gavo.

LIETUVIŲ DAINOS PFR ORĄ
KAS NEDĖLDIENĮ NUO 1 IKI 2 VAL. PO PIETŲ 

iš stoties WCFL 970 kyl. duodamas 
JOS. F. BUDRIK KRAUTUVĖS
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! kenčiančių 
kurią sukėlė

kokia 
vyrus 
“Aus- 
išmo-

kal-

nie
kaip

Gera žinia yra dėl visų 
nuo pilvo toj sensacijoj. I 
paprastas išradimas, delei greito, lengvo 
budo, kuriuo jis pašalina taip vadinamą 
“nevirškinimą” ir jo simptomus — ga
ją. išpūtimą, atsiraugėjimą, galvos skau
dėjimą. vėmimą, širdies deginimą ir t. t.

“Pape’s Diapepsin”, kaip jis yra va
dinamas. yra valgomas kaip saldainis — 
ir tiek pat nekenksmingas. Neturi savy 
narkotikų ar skausmo malšintojų. Nie
ko kas sudarytų įprotį. Kaip tik pra
rijama. tuoj skausmas apsistoja: norma
lia virškinimas sugryšta.

Tūkstančiai yra taip entuziastingi dėl 
gautų pasekmių, kad jie negali iškęsti 
nepasakę savo patyrimų, kad pagelbėti 
kitiems. Štai ką gražioji Miss Irnia 
Linn. 1004 East VVashington St., Dės 
Moines. Iowa, sako:

“AŠ dabar visai nebesu nerviška ir 
nėbekenčiu daugiau nuo gasų. galvos 
skaudėjimo, širdies deginimo ar to sun
kaus jautimosi po didelių pietų. Aš 
valgau ridikus, piragus ir viską 
be nesmagumų.

“Aš tikrai esu daug skolinga 
gei. kuri mane prikalbino imti 
Diapepsin. Tai užbaigė mano 
metų kentėjimą nuo nevirškinimo pas
tebėtinu budu”.

Visi apriekininkai pardavinėja Pape’s 
Diapepsin: arba rašykite “Pape’s Dia
pepsin”. Wheeling. W. Va., dėl NEMO
KAMOS bandomosios dėžutės.

Aš 
kitką

drau»
Papė’s 
dviejų

Žmonės, kurie galėdami vel
tui mokintis, nuo šviesos į prie
tarų ir burtų urvus lenda savo 
nerangumu, visos tautos pažan
gą trukdo. Jie nekalti, kad 
kiltesnių vadovų negavo. Ilgai 
nelaukusi ir musų liaudis pa
mes sekusi fanatikus', o kreip
sis prie mokslo šviesą teikian
čių lietuvių, nežiūrėdami 
“partija” musų mokslo 
ir moteris savinasi. Nuo 
ros” laikų jau mes daug
kome, o nūn laisvoj Amerikoj, 
(gaila, kad nėra laisvės Lietu
voje) lengvai galime su kultū
ringiausiomis tautomis susily
ginti, visi, kas tik mokslą ne
neigia.

Kaip “Aušros” laikais iš už
sienio šviesa Lietuvon skverbu
si, taip nūn Amerikos lietu
viams teks nešti Lietuvon lais
ves pavyzdžius ir dar kartą 
Lietuvą iš vergijos atvaduoti. 
Visoms musų srovėms mokslo, 
mokslo, moksb ir tolerancijos 
bei vienybės reikia. Dr. J. 
Basanavičiaus ir Dr. V. Ku
dirkos raginimų žmonės pa
klausė, tai ir musų laikų skait
lingų ragintojų prie prakilny
bės musų žmones paklausys ir 
taps laisvės apaštalai, bent 
laiškus giminėms Lietuvon ra-

i

DiZpepŠiN
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šalyje grumdamiesi. Garbinga 
ateitis laukia visų Amerikoje 
gyvenančių lietuvių! Iš Ameri
kos Lietuvon parnešti demo
kratiniai principai apgalės išti
žusią “ponybę” ir inteligentų 
ting4uia^imą« Lietuvos' liaudis
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Naujas Victor
RADIOGavo kitą “dvasios vadą”, 

Tas ir “dangų” jiems jau žada. 
Jam paklusnius avinėlius, 
Vilks nuo jo ir kailinėlius.

To ir Lietuvoj gal gauti 
Neteik nei Kanaddn keliauti. 
Jųjų tikslas pasipinigauti, 
O ne dangų jums čia gauti.

Pagalvok tą visą smulkiai 
Nedaryk iš savęs mulkį.

Thi va dėl kokių šmeižtų Kai
mynai krokodiliaus ašaras lie
ja. Patys Toronto parapijonai 
mano dainelę dainuoja. Jie tai 
atvirai yra pasisakę. Matomai, 
jie jokio šmeižimo nematė.

Winnipego Liet. D. P. Drau
gystėj niekas apie tautas nedis- 
kusuoja ir tautų į rųšis neskirs
to. Taigi Kaimynai ir čia su 
teisybe apsilenkė.

Kaimynai sako: “Trinka per 
‘Laisvę’ plūdo visus”. Kur įro
dymai? Paduokite iš “Lais
vės” bent vieną ištrauką, kur 
aš bučiau pludęs visus. įrody
kite taip pat, kad aš žmones 
klaidinu.

Bet įdomi savo begėdiškumu 
ta vieta, kur Kaimynai sako: 
“Tai mes ir norime nutraukt 
nuo jo veido kaukę, —r tegu 
mato kas jiss yra.”

Vadinasi, Kaimynai nori nuo 
mano veido nutraukti neesamą 
kaukę. O1 tuo tarpu4 be kau
kės jie prieš visuomenę bijosi 
pasirodyti ir šmeižia mane sa
vo veidą kaukėmis paslėpę. Ar 
tai nėra begėdžių darbas?

—Kazys Trinka.
4...

Rekordams Dirbti

ELECTROLA!/

RE—5 7

Kaina
$285.00
(BE RADIOTRONŲ)

i

Pasidirbkite sau rekordus namie pridedamu microfonu. 
Visiškai naujas išradimas. Jus, vaikai, tėvai, draugai 
elc. gali kalbėti, dainuoti ar muzikuoti ir tuojaus galite 
tai girdėti ant rekordo.

Ar ką išgirsite per radio, tuojaus tiesiai galima už- 
rekorduoti. Rekordai yra nesumušami todėl lengva už
laikyti arba siųsti į bile pasaulio kraštą.

TRYS INSTRUMENTAI VIENAME
Garsiausia VICTOR Elcctrola ir vėl pagerintas. Taipgi 

turi ir naują tono kontrolę. Juonį galima reguliuoti 
aukštas ir žemas gaidas kaip tik patinka.

Reikalaukite Naujausių Victor Rekordų.
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V-14039

V-I4001
Styguotų Orkestrą

Yotko Orkestrą
Vitkovo Orkestrą

Gersim, Broliai, Uliavosim
Žydų Bėdos ......................
Diemantas Polka
Gėlynas Polka ........... ....
Užmiršai Tėvų Kapus

Marijos Lietuvių Choras

Marijos Lietuvių Choras 

Lith. Orch. ir Padaužos
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5K14-16 Rooeevelt Rd. 
arti St. Louic Ava. 

CHICAGO. ILK

m. iki 1 H
PJnedėliafc. Sėredo'mis ir Sabatomrs valandos pailginamos nuo *

M

UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA 
30 METŲ.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
dykai pasitarti su daktaru.

Ja gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgydančiais pO 
to. khijr kiti gydymai nedavė pasekmių. Tūkstančiai tu- /T’’, 
rėję- kraujo ligas, privatines ligas, chroniškus nervų,* 
inkstų ir pbslčs pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti 
laimingais, 
nicins vyrams. x

Žmones turintys prastą kraują, turčių ateiti ir išsigydyti pirm nėra 
perdaug vėlu.- Atsiminkite paslėpti kraujyje nuodai pagimdo paralyžių, 
beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikakėkite su daktaru 
apie bile kokią ligą ar silpnumu. Už gerinusį gydymą jus mokate ne 
daugiau, negu nk^rite ir galite mokėti.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street

kampas Monroe St.-. Ctilly Buildingi Chicago. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.

VALANDOS: Kaselio nuo 10 a. nt. iki 5 p. m. Nedėlroj' 10 a. 
p. m.- r

- 10 a. m. iki 8 pL m.

B. M. Ross
Geriausiai gydymas sugrąžinimai stiprumo ir gyvumo silp

Vestuvės-—Polka
Pasikalbėjimo Polka Chic. Veselių Ork. ir J. Žuronas 
Linksmi draugai — Polka 
Gero ūpo — Polka .................   Armonikas
Laimė — Polka 
Džiaugsmingas — Polka 
Anykščių Merginos .......
Smagi Kūmutė . 
Motule Mano 
Pirmyn į Kovą 
Ant tėvelio dvaro 
Sugrįžimas...........

Reginos — Polka
Aukso Žuvytė Polka Victor 
Užgavėnios 
Linominis ........................................ Žuronas ir Grupa

Salio Salonėlis
Ant Kalnelio Po Kalbeliu Vinckevičiuš-Namicko

Jss.F.Budrik^
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros Šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų į Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nęs ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos1 Ūki 
ninkas,? mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 3Š‘ Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei 
kia atsiųsti visų metu prenumeratos 2 dol., piešei metų 1 dol.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tol. Kodzio 8902
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Sveikatos Dalykai
Apie Sveikatą

Visual Educational Loan Li- 
brary of the Illinois State De
partment of Public Health, 
Springfield, Illinois, turi paga
minusi “filmas*’, su kurių pa
galba žmonėms aiškinama gam
tos mokslų įdomybės. Nūn tu
ri pagaminę penkias naujas 
“filmas” apie Alšavimą, Dif- 

fteriją, Odą, Bakterijas ir “Kaip 
dantys auga”.

Musų kultūrinės ir apšvietos 
draugijos, gerų norų nustokuo- 
jant, galėtų naudotis šiąja pro
ga, jeigu kuris iš lietuvių dak
tarų apsiimtų tas “filmas” 
žmonėms išaiškinti. Be atsa
kančio aiškintojo ne viską žmo
nės supras, kas tose “filmose” 
rodoma. Tos “filmos” anglis* 
kari vadinamos: “The motion 
pieture films, with projector 
machines and book1 of instruo 
tions, atsakomingiems asme
nims, ar draugijoms skolinamos 
veltui, tiktai reikia pasiuntimo 
lėšas apmokėti; sugrąžinant jo
kių lėšų nėra, šitos '‘filmos* 
skolinamos Į visas Illinois • vals
tijos vietas-miestus.

Ką pradžioje įvardintas Illri 
nois valstijos “skolinimo kny
gynas” ttiri pagaminęs, paei-

Aitrumo Antpuoliai ‘ 
Pašalinami Šiuo

Lengvu Budu
Jeigu jus turite aitrumo atakas, ne

virškinimą ar pilvo pakrikimai tik paJ 
žiūrėkite ką VIZ padarys dėl jus. Pra
nešama apie nepaprastus pasveikimus. 
Alex Pearlman. 3 344 Polk St., Chica- 
go. rašO: “Mano žmona ir ai turėjo
me pef daugelį metu pihro pakrikimą- 
ir tiktai VIZ suteikė mums ilgai ieško- 
tą pageltų. Aš širdingai rekomenduoju 
ji kiekvienam:’’ VIZ yra nekenksminj 
gas. malonaus skonio augmenų junginys 
žolių, šaknų, žievių ir lapų—surastas 
garsaus Kontinento gydytojo Dr. A. G. 
Charnes. kuris vartojo jį' kaipo privati
nį receptą per 50 metų. VIZ yra taip
jau skiriamas sureguliavimui vidurių ir 
išvalymui kraujo. Pastebėtina pagalba 
nuo konstipacijos ir kiekvieno negerumo 
delei kraujo pakrikime-—reumatizmo, 
nervinio paįrimo, spoguotOs. dėmėtos 
odos. Padarykite 10 dienų bandymą. 
Nnsipi'rkitė bdnką V1Z iš savo aptieki- 
ninko už $1.00. Vartokite kaip nuro
dyta per 10 dienų. Jeigu jus nesijausi
te. kad VIZ pagelbsti jums—kad jis 
neatlieka visko, ko tikėjotės iš jo — 
sugrąžinkite bonką savo aptiekininkui 
ir atsiimkit savo pinigus. Tai yra jūsų 
garantija nuo Herb Tonic Corporation, 
savininkų VIZ, 179 N. Wells St., 
Chicago.

(Apgarsinimas)

liūi, viskas butų musų žmo
nėms parodyta ir tinkamai iš
aiškinta, tai lietuvių visuomenę 
paliautų visokie “profesoriai”, 
“spectalistai” apgaudtnėję.

—Dr. A.i K. Rutkauskas.

Apsisaugojimas nuo 
ligų

šiuo laikotarpiu oras yra ne
pastovus, drėgnas. Saulė tik 
retkarčiais tepasirodo. Dažnai 
iŠ ryto šąla, o po pietų drėgna. 
Tokiu laiku kaip tik ir yra prar* 
vartų apsisaugoti nuo pavojin
gų ligų, kaip tai: influenzos, 
-Jogos, gerklės uždegimo (bron
chito), plaučių uždegimo ir t.t.

Jej pastebėsite bent mažiau- 
sį apsireiškimą bent vienos tų 
ligų, tai tuojau atsigulkite į 10- 
yą ir pakvieskite savo gydyto
ju. Neatsargumas dažnai reiš
kia sunkią ligą, o kartais ir 
mirtį. O kas gi nori mirti?

Todėl bukite atsargus ir bu
dėkite. Tačiau to dar neužten
ka. Pravartu dar kiekvienam 
žinoti, kad geriausias gydymas 
ir apsisaugojimas nuo viršrrti- 
nėtų ligų yra čiepijimas.

Daugelis žino, kad yra čiepi- 
lama apsisaugojimui nuo raupų 
ir diftėrijos. Statistikos davi
niai rodo, kad nečiepyti grei
čiau suserga, sunkiau serga ir 
gana aukštas jų nuošimtis 
miršta. ĮČiepytleji nepalygina■ 
:)^i daugiau atsparos rodo. Aš 
iš savo praktikom galiu gerų 
pavyzdi duoti. Pernai aš savo 
ofise įčiepijau pusantro šimto 
suviršųm žmonių. Iš jų susir
go tik trys. Sirgo1 lengvai ir 
nei vienas jų nemirė bei nesir
go plaučių uždegimu.

Dabar aš galiu pasakyti tiek, 
kad daugelis lietuvių gydytojų 
daro tuos įčiepijimus ir gauna 
tekius jau gerus rezultatus, 
kaip, kad ir aš. Patariu vi
siems neužmiršti to fakto, kad 
ičiepijimo keliu šiandien gali 
ma apsisaugoti nuo influenzos, 
slogos, bronchito ir plaučių už
degimo.

—Dr. I. E. Makaras.

ronto lietuvius i katalikus. Kad

UŽBAIGĖ 2 METŲ 
“NEVIRŠKINIMĄ” 
NETIKĖTU BUDU

Gera žinia yra dėl visų kenčiančių 
nuo pilvo toj sensacijoj, kurią sukėlė 
paprastas išradimas, delei greito, lengvo 
budo, kuriuo jis pašalina taip vadinamą 
“nevirškinimą“ ir jo simptomus — ga- 
są. išpūtimą, atsiraugėjimą, galvos skau
dėjimą. vėmimą, širdies deginimą ir t. t.

“Pape’s Diapepsin”, kaip jis yra va
dinamas. yra valgomas kaip saldainis — 
ir tiek pat nekenksmingas. Neturi savy 
narkotikų ar skausmo malšintojų. Nie
ko kas sudarytų įprotį. Kaip tik pra
rijama. tuoj skausmas apsistoja: norma
lu virškinimas sugryšta.

Tūkstančiai yra taip entuziastingi dėl 
gautų pasekmių, kad jie negali iškęsti 
nepasakę savo patyrimų, kad pagelbėti 
kitiems. Štai ką gražioji Miss lenta 
Linn. 1004 East VVashington St., Dės 
Moines. Iowa, sako:

“Aš dabar visai nebesu nerviška ir 
nėbekenčiu daugiau nuo gasų. galvos 
skaudėjimo, širdies deginimo ar to sun
kaus jautimosi po didelių pietų. Aš 
valgau ridikus, piragus ir viską kitką 
be nesmagumų.

“Aš tikrai esu daug skolinga drau» 
gei. kuri mane prikalbino imti Pape’s 
Diapepsin. Tai užbaigė mino dviejų 
metų kentėjimą nuo nevirškinimo pas
tebėtinu budu’’.

Visi apciektninkai pardavinėja Papės 
Diapepsin: arba rašykite “Pape’s Dia- 
pepsitV’. Wheeling. W. Va., dėl NEMO
KAMOS bandomosios dėžutės.

Diapepsin
Įq,ukJ\ Bei ief far Stomach Įi U j
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Skaitytoji! Balsai
U Į ' '■

Žodis demokratams
Žmonės, kurie galėdami vel

tui mokintis, nuo šviesos į prie
tarų ir burtų urvus lenda savo 
nerangumu, visos tautos pažan
gą trukdo. Jie nekalti, kad 
kiltesnių vadovų negavo. Ilgai 
nelaukusi ir musų liaudis pa
mes sekusi fanatikus', o kreip
sis prie mokslo šviesą teikian
čių lietuvių, nežiūrėdami kokia 
“partija” musų mokslo vyrus 
ir moteris savinasi. Nuo “Auš
ros” laikų jau mes daug išmo
kome, o nūn laisvoj Amerikoj, 
(gaila, k-ad nėra laisvės Lietu
voje) lengvai galime su kultū
ringiausiomis tautomis susily
ginti, visi, kas tik mokslą ne
neigia.

Kaip “Aušros” laikais iš už
sienio šviesa Lietuvon, skverbė
si, taip nūn Amerikos lietu
viams teks nešti Lietuvon lais
vės pavyzdžius ir dar kartą 
Lietuvą iš vergijos atvaduoti. 
Visoms musų srovėms mokslo, 
mokslo, mokslo ir tolerancijos 
bei vienybės reikia. Dr. J. 
Basanavičiaus ir Dr. V. Ku
dirkos raginimų žmonės pa
klausė, tai ir musų laikų skait
lingų ragintojų prie prakilny
bės musų žmonės paklausys ir 
tapė laisvės apaštalai, bent 
laiškus giminėms Lietuvon ra
šydami ir patys už laisvę šioje 
šalyje grumdamiesi. Garbinga 
ateitis laukia visų Amerikoje 
gyvenančių lietuvių! Iš Ameri
kos Lietuvon parnešti demo
kratiniai principai apgalės išti
žusią “ponybę” ir inteligentų 
tinginiai imą, Lietuvos’ liaudis

[Pacific and Atlantic Photo]

Vargas
Tai nėra ’koks lietuviškas 

vargas-vargelis’, bet yra Gytu
lio Vargas, Brazilijos sukilėlių 
vadas ir paskirtasis laikinas 
Brazilijos prezidentas.

paseks “amerikontus”. Srtie- 
tonlaižiai karjeristai savais 
darbais pasirodys vienybės ar
dytojas. Išeivijos»lietuviai-de- 
mokratai, pradėkime sutartinai 
gelbėti Lietuvos pavergtą liau
dį; atgaivinkime knygnešių 
gadynę! Ar ne laikas šaukti 
visątinų lietuvių seimą diktatū
ros Lietuvoje pasmerkimo klau
simu?—Tylintis.

KORESPONDENCIJOS

Fort Whyte, Kanada
Atsakymas Trinkos kaimynams

“Naujienų” Ko. 251 tilpo ko
respondencija vardu , “K. Trin
kos ‘patriotizmas’ ”.

Visų pirma turiu.pasakyti, 
kad mano korespondencijoj, ku
ri-tilpo “Keleivio” No. 35, jjia- 
no buvo pasakyta “Sektinas 
pavyzdys”, o redakcija nežinia 
kodėl įdėjo “Musų patriotiz
mas”. Dėliai to aš parašiau 
redakcijai laišką.

Ir štai prie tų žodžių, ku
riuos aš visai nebuvau para
šęs, “Kaimynai” labiausiai ir 
prikibo. Tai labai keistas bū
das kritikuoti. Bet su tais žo
džiais tiek to. Pažiūrėkime da
bar j mano parpšytufe žodžius 
ir kaip juos aiškina “Kaimy
nai”. Mano buvo pasakyta:

“Mrs. Findlay turi gyvenimo 
draugą anglų tautos. Bet Mrs. 
Findlay pastangomis jos’ visos 
dukrelės kalba lietuvių kalboj. 
Čia yra tokių: tėvai lietuviai, o 
vaikai lietuviškai nemoka kal
bėti”.

Ir tai gryna tiesa! Čia nie
kas nebuvo “garbinamas”, kaip 
bando įtikinti “Kaimynai”. 
Priegtam “Kaimynai” ir gana 
naiviškai nukalba. Jie kalba 
apie kažkokią moterį, o vėliau 
jau tvirtina, kad Mrs. Findlay 
turi dvi dukteris ir kad ji kur 
tai ir kažain “pasijuokė” iš ma
nęs. Čia jie kalba apie kažko
kią moterį, čia vėl pers įstato 
ją gerai pažįstą.

Toliau Kaimynai neva mano 
žodžius kartoja: “Dažnai pasL
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taiko, kad neseniai iš Lietuvos , -
atvažiavusių lietuvių vaikfil n0-> “Naujienų” skaitytojai matytų, 
moka lietuviška kalbėt. Tai, 
žinoma, yra didžiausias absur
das.” ’ ''; v < 

“Kaimynai” iš savo sufabri
kuotų šmeižtų sudaro Trinkai 
absurdą. Stebėtina, kad iš ma
no straipsnio, tilpusio “Kelei- 
vyj”, Kaimynų giesmelėj ran
dasi tik vienas mano žodis “lie
tuviškai”, visi kiti, — tai Kai
mynų “meisterystė”. Kaip sau 
norite, bet tai jau perdaug. 
Kaimynai savo asmeniškiems 
kerštams varinėti visgi nepri
valėtų laikraštyj vietas užimti.

Toliau Kaimynai sako: “Juo
kai ima skaitant Trinkos raš
tus”. Butų daug sveikiau, kad 
jie pasijuoktų iš savo raštų. 
Girdi, Trinka jau pradėjęs klai
dinti žmones 1926 m. Tai kur 
per tuos ketinis metus buvo 
Kaimynai, kad leido žmones 
klaidinti?

Kalba, Kaimynai ir “faktais”. 
Štai jie: “Rodosi, jis pats pri
klauso lenkų parapijai (tai iš 
patriotizmo!)”. Taigi visi fak
tai yra paremti spėliojimais.

Turiu pasakyti, kad jokiai 
parapijai aš nepriklausau. Tad 
Kaimynai šovė, ale nepataikė. 
O kai dėl vaikų krikštijimo 
bažnyčioj, tai turiu pasakyti, 
kad nenoriu būti šeimoj dikta
torius ir nevaržau savo drau
gės įsitikinimų. To paseka: 
šeši n\etai kaip vedęs ir netu
rėjau šeimoj mažiausio nesusi
pratimo. Kaimynams gal 
žinoma, kad ir Dr. šliupas 
nyčioj šliubą ėmė. O juk 
kas negali pasakyti, kad 
Šliupas nėra laisvamanis!

Tik fanatikai gali manyti, 
kad krikštas gali vaikus paga
dinti. Visi susipratę žmonės; 
žino, kad vaikų ateitis priklAu- 
so ne nuo krikšto, bet nito jų 
išauklėjimo. Kaif) jie bus auk
lėjami, tokie, jie'1 ir bus.

Kaimynai sako, kad “Kana
dos Lietuvyj” aš šmeižęs To-

kaip aš juos- “šmeižiau”, čia 
dedu iš “Kanados Lietuvio” iš
trauką:
Torontiečiai subruzdėjo, 
Parapijas steigt pradėjo 
Ir dėl “griešnos dusios” savo 
Jai ganyt kleboną gavo

Pats ganytojas pagundose, 
Darė “grieką” be rokundos. 
Del didelio grieko savo 
“Adomo bausmę” jis gavo.

Patys Toronto parapijonai

baž- 
nie- 
Dr.

Gavo kitą “dvasios vadą”, 
Tas ir “dangų” jiems jau žada. 
Jam paklusnius avinėlius, 
Vilks nuo jo ir kailinėlius.

To ir Lietuvoj gal gauti 
Nereik nei KanadOn keliauti. 
Jųjų tikslas pasipinigauti, 
O ne dangų jums čia gauti.

Pagalvok tą visą smulkiai 
Nedaryk iš savęs mulkį.

Tai va dėl kokių šmeižtų Kai
mynai krokodiliaus ašaras lie
ja.'
mano dainelę dainuoja. Jie, tai 
atvirai yra pasisakę. Matomai, 
jie jokio šmeižimo nematė.

VVinnipego Liet. D. P. Drau
gystėj niekas apie tautas nedis- 
kusuoja ir tautų j rųšis neskirs
to. Taigi Kaimynai ir čia su 
teisybe apsilenkė.

Kaimynai sako: “Trinka per 
‘Laisvę’ plūdo visus”. Kur įro
dymai? Paduokite iš “Lais
vės” bent vieną ištrauką, kur 
aš bučiau pludęs visus. Įrody
kite taip pat, kad aš žmones 
klaidinu.

liet įdomi savo begėdiškumu 
ta vieta, kur Kaimynai sako: 
“Tai - mes ir norime nutraukti 
nuo jo veido kaukę, —r tegul 
mato kas jis yra.”

Vadinasi, Kaimynai nori nuo 
mano veido nutraukti • neesamą 
kaukę. O1 tno tarpu be kau
kės jie prieš visuomenę bijosi 
pasirodyti ir šmeižia mane sa
vo veidą kaukėmis paslėpę. Ai
tą i nėra begėdžių darbas?

—Kazys Trinka.
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UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA 
30 METŲ.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
dykai pasitarti su daktaru.

gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgydančiais po

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM

One Policy • One System * - Universal Service

Pavejantis miega* 
mėtis kambarys 
"iki minutės” mo
derniniame name.

J
US galite turėti kbmfortą galimybės atsakyti telefoną be 
kėlimosi iš lovos — tą “triksą? atliks phgelbinis telefonas 
prie jūsų lovos! Kada jųš rėdotės, yra didelis patogumas 
turėti po ranka šį “ektra” telrfohą? Pildąs komfortas yra 

moderninis palinkimas “iki minutės’’ namuose... pagclbiniai- 
telefonai miegamąjame kambaryje, seklyčioje ir vrtuvėje pagel
bsti suteikti pilna patogumą ir komfortą! Pašaukite musų 
Biznio Ofisą.

, Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgydančiais pd 
to. kitur kiti gydymai nčdavė pasektaių. Tūkstančiai tu-A 
rėję kraujo ligas, privatines ligas, chroniškuš, nervų. M. Ross
inkstų ir pūslės pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti 
laimingais. Geriausiai gydymas sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silp
niems vyrams. K

Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm nėra 
perdaug Vėlu.- Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo paralyžių, 
beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikakėkite su daktaru 
apie Mle kSokt.) li'gQ ar. sil{šourrO;. Už geriausį gydymą jus mokate ne 
daugiau, n^gu nOrite ir galite medtčci.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street

kampas Monroe Su Crilly Buildingi Cbicago. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.

VALANDOS: Kasdie nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10
p. m. Pdnedėliaiš. Sėredolnis ir Snbatdmis valandos prailginamos nuo 

- >0 a. m. iki -8 pC m.

a. m. iki 1

LIETUVIŲ DAINOS PER ORĄ
KAS NEDĖLDIENĮ NUO 1 IKI 2 VAL. PO PIETŲ 

iš stoties WCFL 970 kyl. duodamas 
JOS. F. BUDRIK KRAUTUVĖS

Naujas Victor
RADIO

Rekordams Dirbti

RE—57

Kaina
$285.00
(BE RADIOTRONŲ)

Pasidirbkite sau rekordus namie pridedamu microfonu. 
Visiškai naujas išradimas. Jus, vaikai, tėvai, draugai 
etc. gali kalbėti, dainuoti ar muzikuoti ir tuoj aus galite

Ar ką išgirsite per radio, tuoj aus tiesiai galima už- 
rekorduoti. Rekordai yra nesumušami todėl lengva už
laikyti arba siųsti į bile pasaulio kraštą.

T R Y S INSTRUMENTĄ I VIENAME

Garšiausis VICTOR Elcctrola ir vėl pagerintas. Taipgi 
turi ir naują tono kontrolę. Juonį galima reguliuoti 

aukštas ir žemas gaidas kaip tik patinka.

Reikalaukite Naujausių Victor Rekordų.
10 inch; Listo Kainos 75c.

V-14040

V-14041

V-14042

V-14038

V-14037

V-14039

V-14001

V-14016

V-14026

V-14028

V-14029

80638

Gėlynas 
Užmiršai
T I . ,

Gersim, Broliai, Uliavosim 
Žydų

Kaimo Orkestrą
is Polka
Polka ............
Tėvų Kapus• 1 s .i C L’ 5

Jonas Butėnas

Padaužų Grupė

Vestuvės—Polka
Pasikalbėjimo Polka Chic. Veselių Ork. ir J. Žuronas 
Linksmi draugai — Polka 
Gero ūpo — Polka .... .
Laimė — Polka 
Džiaugsmingas — Polka 
Anykščių Merginos ... 
Smagi Kumutė . 
Motule Mano 
Pirmyn j Kovą 
Ant tėvelio dvaro 
Sugrįžimas..........

Reginos — Polka
Aukso Žuvytė Polka Victor 
Užgavėnios 
Linominis ...............................

Salio Salonėlis 
Ant Kalnelio Po Kalbeliu

Armonikas

Styguotų Orkestrą
Yotko Orkestrą 

Vitkovo Orkestrą

Šv.

Šv.

Marijos Lietuvių Choras

Marijos Lietuvių Choras

Lith. Orch. ir Padaužos

Žuronas ir Grupa

Vinckevičiuš-Namicko

Jos.F.BudrikM
3417-21 South Halsted Street

1 Tel. Boulevard 4705

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvėjais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami girtiinėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybe Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraitis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nęs ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui’* 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Uki- 
ninkas?? mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
LithUabia, Kaunas Gedimino gat. 3Š' Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, re> 
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

8K14-16 Rooeevelt Rd. 
arti St. Loula Avė.

TV&Ki.tVH

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Itdzie 8902
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TAMSIU VYRU 
LAIŠKAI 

(Intymių žmonių kampelis)

PRABAščlUS ŠNAPSYS AR- 
IELNIUS iš Išlinojaus savo 
vienaloviui ir senam bičiuliui 
Profesoriui Kampininkui, 
JŪSŲ MALONYBĖ, nors kū
nais mudu ir gana tolokai nuo 
viens kito, tačiau noriu Jums 
užtikrinti, kad spiritu ir dva
sia aš vis tebesu kuoarčiaus'ia 
Jūsų, ypač kai atsimenu Jūsų 
šventablyvus juokus apie to
kius dalykus', kurie, sukelia 
jaunystės svajones ir senus 
senus bendrus gerus laikus.

Neiškenčiu neparašęs Jūsų 
Malonybei kaikurių sugestijų po 
to, kai išgirdau Jūsų paskaitų 
per kilbasą apie vienų išmin
tingą vyrą ir žmoną, kaip vy
ras per dvidešimts metų kas 
mielų rytą ir vakarą guldamas 
ir keldamas savo pačiutei už 
kiekvieną “alio” ir “gud bay” 
mokėjęs po dolerį ir tokiu bū
du per 20 metų ženybinio gy
venimo išmokėjęs virš $10,- 
000!

Aš tuojau tą anekdotą išgir
dęs, netikėsi man, užsidariau 
savo potcrinėj ir nevalgęs, ne
gėręs pusantros dienos skait- 
liavau, ir kuomet gaspądine nę- 
beiškentusi išlaužė duris jau 
turėjau gatavą apyskaitą: Pa
sirodė, mano paties gyvenime 
nedamokėta, ir spėk kiek neda- 
mokėta?.. Baisu prisipažinti! 
Kai pasakiau Kunigundai, ji 
net apsiverkė, ir apsiverkusi 
sušuko: “Tu, šioks toks ir 
anoks, jei man butum mokėjęs 
kožną kartą po doleri, aš bu
čiau šiandien milijonierka be
santi !”

Beje, šiandien susiginčijau 
su savo Rožių žemės aptieko- 
riu. Klausiu ko nevedi, ko 
senberniauji ? Jis atsakė, kad 
perbrangiai išeina. Na, sakau, 
tik paskaitliuok, kokia ekono
mija. Ana, sakau, profesorius 
Kampininkas paskelbė, kad ap
sivedęs, per 20 metų šeimyninio 
gyvenimo kas naktį sakydamas

DIDEL1AIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

MOTORLAIVIAIS 
Lietuvos Pašto ir Keleivių Patarnavimas 

Praleisk Kalėdas Lietuvoj 
DVI KALĖDINĖS EKSKURSIJOS

Išplaukia iš New Yorko
S. S. DROTTNINGHOLM 

Lapkričio 29 
M. L. GRIPSHOLM 

Gruodžio 6

Užsisakykit vietas dabar! 
Laivų išplaukimas iš Netv Yorko 

S. S. DROTTNINGHOLM Lapkr. 29 
M. L. GRIPSHOLM ........ Gruodžio 6 
S. S. DROTTNINGHOLM Gruod. 27 
M. L. GRIPSHOLM ............. Jan. 17

Informacijos ir iliustruotas cirkulioris 
su žemlapių (Lietuvių kalboj) gauna
mas kreipiantis pas savo agentą, arba:
SVVEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis reikalavimas siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 j savaitę. 
Lengvas, malonus dar
bas. Mes galime pri
rengti operatorkos vie
tai į trumpą laiką. 
Dienomis ar vakarais. 
Maža kaina.

MASTE-R SEWING M A. C E11N E 
OPER AT1NG SCHOOL 

190 N. State St., 1 Oth floor

savo žmonai “alio ir “gud bay” 
ir mokėdamas p© (įolerį, susi
taupai dešimti tūkstančių do
lerių! Tai aptie torius atsakė, 
kad jo išrokaviipii išeina visai 
ne taip, būtent, jis apskaitlia- 
vo, kad per 20 metų šeimyni
nio gyvenimo kiekvienas “alio" 
ir “good bay” išeina ne po do
lerį, bet po $50.00!

"Kaip tai, kokią matematiką 
tu vartoji?” paklausiau jo.

“Tik pagalvok”, sako aptle- 
korius, “pirmais metais a tį
si vedimo, tai atskiras ‘“alio” ir 
“gud bay” išeina kaip po do
lerį, bet juo toliau gyveni, juo 
rečiau besinori tų “alio” ir 
“gud bay”, o tuo tarpu, sako, 
anot Profesoriaus Kampininko 
paskaitos “jus žinoti*, kad že- 
nybiniam gyvenime visokių bū
na pripotkų”, tai amžiaus' ga
le, viską galus su galais suve
dus ir išeina po $50.00 kiekvie
nas “alio” ir “gud bay”.

žinai, aš nieko į tai nebetu
rėjau atsakyti. Todėl maldau
ju Jūsų Malonybės, ar nesiteik
tum dar syki perskaitliuoti, 
kaip tai sulyg Jūsų matemati
kos išeina po dolerį kiekvienas? 
Manęs neimk pavyzdžiu, dėlto 
kad aš po dolerį nemokėjau, o 
tik karts nuo karto tai ken- 
džių dovanodavau, tai' šiaip vi
sokių papuošalų pirkdavau, i P, 
kas svarbiausia, kad aš pats ne
vedžiau jokių rokundų, ir da
bar neturiu ko Kunigundai pa
rodyti į jos užmetinejimus...

Beje, Jūsų Malonybė, kad 
jau Jus tokius dalykus mėgs
tate, gal ateinantį kartą papa
sakosite per tą radio kilbasą tą 
anekdotą apie seną matemati
kos profesorių ir jo žmoną ir 
jauną inžinierių, jų dukters vy
rą, kaip tas senis tokius pats 
šeimyniškus dalykus tris dienas 
užsidaręs skaitliavo ir vietoj 
dolerių priskaitė pusantro tūks
tančio yardų! Tai labai juo
kingas džiokas ir manau Jūsų 
paskaitoms bus didžiai naudin
gas ir klausytojams išganingas.

Beje, kaip Jūsų paties Ago
ta?

Spausdamas seną bičiulišką 
ranką, merkiu akį. —Ištino jus.

SIŲSKIT PINIGUS
l Senąją Tėvynę

t

ŠIUO metų laiku daugelis žmonių gal
voja apie pasiuntimą pinigų savo 

draugams ir giminėms Senojoj Tėvynėj.
\ /

šis didelis, stiprus bankas pasiųs jūsų 
pinigus saugiai ir greitai. Jums patiks 
daryti biznį su mandagiais 'žmonėmis, 
kurie kalba jūsų prigimta kalba.

Užsienio Departmentas
3-čiain augšte

FOREMAN-STATE NATIONAL BANK
FOREMAN-STATE TRUST & SAVINGS BANK 

33 North LaSalle Street, 
CHICAGO

QUAKER
Heaters 

(Aliejum kūrenami pečiai)
NĖRA ANGLIŲ — NĖRA PELENŲ. 

NĖRA DARBO — NĖRA 
RUPESNIO.

Nebūkite daugiau ne vienos žie
mos su savo senuoju angliniu pe
čium. Quaker Burnoil Heater su

patogumą ir 
neturėjo-

teiks jums komfortą, 
švarumą, kokio jus niekad 
te pirmiau. Gaukite faktus.

OIL STOVE 
CORP.

Exclusive Distributor

201 No. La Šalie St.
Tek State 1219

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Adv. Paul M. Ado
maitis persikėlė i 

naują vietą
Adv. Paul M. Adomaitis, ku

ris iki šiol turėjo savč ofisą 
First National Bank name, šio
mis dienomis persikėlė. į naują 
vietą, būtent, One North La 
Šalie Building, Suite 2414. Te
lefonas State: 2704 arba State 
4412.

Adv. P. M. Adomaitis, persi
keldamas į naują vietą suėjo į 
kompaniją su gan įžymiais' ad
vokatais. Jis darbuosis kartu 
su Stanley C. Armstrong buvu
siu Assistant Attorney General 
of Illinois ir A. George N. Span- 
non, Assistant Corporation 
Counsel of the City of Chicago.

Adv. P. Adomaitis’ susidėjęs 
i bendra firma su aukščiaus 
minėtais įžymiais advokatais, 
kaip ir iki šiol, ves įvairias by
las teismuose ir patarnaus lie
tuviams visokiuose legališkuose 
reikaluose.— Rep. V.

Town of Lake
Dr. Vaitush ofise bus du akių 

specialistai dvi dienias

Dr. O. Vaitush, akių gydy
tojas, 4712 S. Ashland Avė., 
jau praktikuoja per daugelį* 
metų; turi gerai išdirbtą prak
tiką ir yra plačiai žinomas sa
vo aplieinkėj, net ir kitose ko
lonijose.

Jo ofise per dvi dienas, pėt- 
nyčioj ir subatoj, lapkričio 7 ir 
8, bus dar du ekstra akių gy
dytojai: Dr. W. Jerome Heat- 
her iš Philadelphia, Pa., ir Dr. 
G. L. DuPlessis iš Minneapolis, 
Minu., abudu gerai žinomi Op- 
tometristai. Jie per tas dvi die
nas turės atidarę akių kliniką.

Kaip žinia, akių ligos yra į-

šildytojai visiems tikslams. 
Nereikia didelės tankos 
lauke. Žema kaina. Degi
na pigų aliejų. Geriausis 
būdas apšildyti namus, 
storą ar garažių.

. — PASIUSKIT KUPONĄ ŠĮVAKAR —
I OIL STOVE CORPORATION, DH.
| 201 N. La Šalie St., Chicago
7 Be jokių pareigų meldžiu prisiųsti man | 
I visus taktus apie QUAKER BURNOIL 
. HEATERS. 1
I Vardas ___________________ ------------------ i
I Gatvė ___ ____ _____________—_
I

Miestas ................ ....... ....... .. Valst...—— I

NAUJIENOS, Chicago, III 
——----------------------------------------------n- n..................... .........~'

vairios. Jei gerai akis išegza- 
minavus, tankiai pasirodo, kad 
kreivos akys galima lengvai pa
taisyti. Taipgi galima akis pa
gydyti, kad ir akinių neberei
kia paskiau dėvėti.

Reikia pažymėti, kad specia
listų akių egzaminovilnas bus 
teikiamas dykai, kas tik spės 
atsilankyti minėtomis dienomis 
į Dr. Vaitush ofisą. Verta pa
sinaudoti ta gera proga tiems, 
kuriems reikia tinkamai akis 
išegzaminuoti plačiai patyrusių 
akių specialistų.—Ant.

Town of Lake
I

Dr. S. A. Brenza jau sugrįžo 
iš atostogų Europoje

Town of Lake apielinkė šau
niai pasipuošė. Mat, Ashland 
Avė. yra platinama. Visi namai 
nustumti toliau nuo gatvės, o 
kuomet namus nustūmė, tai 
kiekvieno namo priekis tapo 
naujai pertaisytas, pagražintas.

Tiesiog negalima dab^r pa
žinti Ashland Avė. prie 47 St. 
Rodos, kad visai naujoj apie- 
linkėj esi. Užtat z bizniefiams 
ir profesionalams iš to bus ne
maža naudos, nes juo gražesnė 
apielinkė, tuo ji daugiau pub
likos sutraukia, o juo daugiau 
publikos kurioj apielinkėj su-

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Europos. 

Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausjji paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie

Laivų Išplaukimai Iš N e w York:

VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagen 

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas /

Informacijų ir laivakorčių reikalais krelpkitSs pas savo agentų arba:

Kalėdinės Ekskursijos
H ei lig Olav .... .... Dec. 19Oscar II ....... ......... Nov. 22

E redei ik VIII ........ Dec. 9 Oscar 11 ........ ...... Jan. 6

SCANDINAVIAN-AMER1CAN LINE 
27WHITEHALL ST. 248 WASHINGTON ST. ISO N.LASALLE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON,MASS. CHICAGO, ILL.

Fltf'l***1** ' .................  1 .........
važiuoja, ten ir biznis visuo
met būna geras.-

Dr. S. A. Bronzos' ofisas, 
4608 S. Ashland Avė., irgi pa
stumtas toliau nuo gatvės. Kuo
met jis pąrvažiayo iš atostogų, 
tai vos galėjo pažinti savo apie- 
linkę, taip ji pagražėjo.

Dr„ S. A. Brenza pereitą va^ 
sąrą aplankė beveik visą Eu
ropą: Jis buvo Anglijoj, Fran- 
cijoj, Vokietijoj, Belgijoj, Lat
vijoj, Lietuvoj, Italijoj, Aust
rijoj. Atlankė tų šalių me
dicinos klinikas, studijavo. Da
bar, grįžęs iš tokių žingeidžių 
atostogų, vėl priiminėja pacien
tus savo ofis'e.

Dr. S. A. Brenza sako, kad 
Vienna jam geriausiai patiko. 
Tai tikras kultūros centras: 
kiek ten puikių klinikų, kiek 
puikių teatrų, operos rūmai, 
puikiausi knygynai, muzėjai, 
švarios gatvės ir labai gražus 
ir moderniški namai. Viennoje 
gyventi, tai tikras malonumas.

Dr. S. A. Brenza jau senai 
praktikuoja mediciną ir yra 
plačiai žinomas ne tik Town 
of Lake kolonijoj, bet ir ki
tose kolonijose.—Ant-anas.

pas-

langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko taip tikrą laiką, o 
kui sunaikina.

903
910
916

Cepukas Kairu
Jechius J
Litvvin DaVid

917 Lygmontowicz Jozef
930
932

Raudys Mrs Anthor.y 
Bulkauskuj Louis

943 Trainawskas Peter
946 Zelnis Agnieška Garsinkitės “N-nose”

STIPRUS IR KONSERVATYVUS
Šis bankas kviečia jūsų 

bizn^į kadangi
Jis yra Saugus

Jis yra Vedamas Gabių Bankicrių

CHICAGO LAWN STATE BANK 
& TRUST C0.

63 gt. prie Kedzie Avė

Moters! y
Apdrauskite

Savo Kailinius 
už mažą

i Atlyginimą
ir apsaugokite juos nuo hold up’ų, ugnies, pametimo, 
vagystės. Juk tankiai atsitinka kad per neapsižiūrė
jimą padėkime paliksite juos teatre — ir sugrįžus ne
berasite. Tai čia ir yra proga už mažą atlyginimą ap
sisaugoti.

Padarykite tai tuo jaus asi kreipdamos į

NAUJIENOS '
1739 So. Halsted St., 5 Chicago.

3'

PILĖS IŠGYDOMOS

ir

Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų senumo ž.olij 
mokslinis gydymas. Dr. Schyman at

vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligoninės. Nelaukite deginančių skau
smų ir kitokių pavojų. Lengvus išmokė
jimai. Bandomasis gydymas ar egzami- 
nacija dykai iki 8 v. v., nedėliomis iki 
2 vai. po piet. Rašykite dėl nemokamo 5 
dienų gydymosi namie. Pilė Dept., 
S-M-S Health Institute, 1860 N. Damen 
Avė., Chicago.
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KUMŠTININKO' UŽDARBIS

Buvęs kumštininkas Gene Tunney byloje su vienu 
pronioteriu buvo priverstas patiekti teismui pilną są
rašą pajamų, kurias jisai turėjo, kaipo pasaulio bokso 
čempijonas. Iš to sąrašo matyt, kad nuo čempijonato 
laimėjimo kovoje s*u Dempsey iki pasitraukimo iš kum
štynių, mažiau kaip per dvejus metus laiko, p. Tunney 
uždirbo $1,751,833.04.

Šitaip Amerikos publika apipila pinigais žmogų, 
kurio vienintelis “nuopelnas” yra tas, kad \jisai turi 
stiprų kumštį ir moka jį gerai vartoti. O gabus moks
lininkai, išradėjai ir rašytojai dažnai vos uždirba pra
gyvenimui. Dar neperaukščiausiai stovi šių dienų civi
lizacija.

DRĄSUS GENGSTERIŲ KARALIUS

Vyriausias kriminalio teismo teisėjas John P. 
McGoorty paskelbė, kad garsusis butlegerių ir gengste- 
rių karalius Al Capone per vieną savo įgaliotinį davęs 
jam tokią propoziciją: jisai, Capone, paliksiąs ramy
bėje darbininkų unijas Chicagoje, jeigu jam busią leis
ta be kliūčių daryti alaus biznį. Teisėjas McGoorty, 
pasakęs apie šį Capone’io pasiūlymą, su pasipiktinimu 
pareiškė: “Šitokia sutartis yra negalima. Su krimina
listais neprivalo būti jokių kompromisų.”

Tai suprantama. Bet yra nuostabu ir reikšminga, 1 
kad kriminalinio pasaulio vadai drįsta šitokius pasiū
lymus daryti teisingumo atstovui. Pasirodo, kaip jie 
yra įsigalėję! Tai pasekmė prohibicijos, kuri demorali
zuoja valdžią dar labiau, negu paprastus žmones.

STAMBI KONSTITUCIJOS YDA .

Vakar Jungtinėse Valstijose buvo išrinktas naujas 
kongresas, bet sulig konstitucija jisai susirinks tik 
1931 m. gruodžio mėnesio 1 d., t. y. daugiau kaip už 
metų laiko. O tuo tarpu veiks senasis kongresas, kuris 
buvo išrinktas 1928 m. ' »

Koks yra naujojo kongreso sąstatas, dar šiuos žo
džius rašant, nežinoma. Bet galima spėti, kad jisai la
bai daug skiriasi nuo senojo. 1928 m. rinkimai ėjo po 
obalsiu: “Balsuokite už republikonus, nes jie davė 
kraštui gerovę!” Tuomet žmonės tikėjo, kad republiko- 
nų partija, iš tiesų, atnešė “prosperity”; bet šiandie 
visi mato, kad gerovės nebėra, nors republikonai valdo 
kraštą. Todėl nėra abejonės, kad daugelį senųjų kon- 
gresmanų balsuotojai vakarykščiuose rinkimuose at
metė. Bet tie piliečių atmestieji kongresmanai dar te
besėdės Washingtone ir rašys įstatymus kraštui!

Tas Jungtinių Valstijų konstitucijos patvarkymas, 
kad senasis kongresas veikia da ir po to, kai jau yra 
išrinktas naujas kongresas, yra netikęs ir turėjo būt 
seniai pakeistas. Bet politikieriai, kuriems rupi kaip 
galint ilgiau sėdėti savo šiltose vietelėse, tam prieši
nasi. Po šių rinkimų tečiaus gal prasidės agitacija už 
konstitucijos pakeitimą šiame punkte, nes dabar vi
siems bus aišku, kad senasis kongresas neišreiškia pi
liečių nusistatymo.

INTELIGENTŲ PERSEKIOJIMAS ITALIJOJE

Pastaruoju laiku didelės “oblavos” ant inteligentų 
buvo daromos sovietų Rusijoje. Dabar ėmė gaudyti ir 
areštuoti inteligentus ir fašistų valdžia Italijoje.

Milane suimta žymus advokatas Bartolo Belotti, 
o Genuoje — filosofijos profesorius Giuseppe Rensi. 
Pirmasis yra konservatyvių pažvalgų žmogus, o antra
sis — liberalas. Juodu nusidėjo tuo, kad išreiškė nuo
mones, nepalankias fašizmui.

Bolševizmas ir fašizmas yra vienodai priešingi 
nuomonių laisvei, todėl intėlektualis progresas yra ne
galimas nei sovietų Rusijoje, nei juodmarškinių valdo
moje Italijoje.

SU VILTI “PROGRESYVIAI” '

Dar viduryje vasaros mūsiškiai bolševikai pradėjo 
rūpintis gavimu čarterio tam “darbininkiškam susivie
nijimui”, kurį jie sumanė steigti savo šalininkams, at- 
simetusiems nuo SLA. Bet iki šiol to čarterio kaip nė

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams $8.00
Pusei metu ......................  4.10
Trims mėnesiams_______ _ 2.00
Dviem mėnesiam_______ u—— 1.50
Vienam mėnesiui____________ ,75

Chicasroj per iineiiotojusi 
Viena kopija __ __ 8c

Savaitei___ — - -   18c
Mėnesiui_____ -t t- , r-1 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
vaitu:

Metams ............ ....................-$7.00
Pusei metu .......... 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams __________  1.25
Vienam mėnesiui _ ___________.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .......  — $8.00
Pusei metu----------------------- 4.0$
Trims mėnesiams  -------------  2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

ra, taip nėra. Pasirodo, kad pažadėt yra daug lengviau, 
negu ištesėt.

Mizarų ir Andriulių suvilti “progresyviai” prara
do savo teises organizacijoje, kuriai jie' per ilgą laiką 
mokėjo duokles, o naujos organizacijos neturi. Tai, va
dinasi, draugučiai' jiems “patarnavę”!

Kas dedasi Kuboj
Kuba yra ligonis. —Kubos že

mes plotas ir gyventojų skai
čius. — Cukraus nendrių 
plantacijos. — Darbininkų 
būklė.—Maisto produktų im- 
portavimias. — Japonų kolo
nija. — Neva darbininkiškos 
organizacijos.—Lotynų Ame
rikos diktatoriai.— Preziden
tas Michado. — Kubos revo
liucijos ir Amerika.

Dabartiniu laiku Kuba yra 
ligonis, — tikrai serga. Reikia 
pasakyti, kad valstybes kai ku
riais atžvilgiais primena žmo
nes: savo ypatybėmis, tempera
mentu ir ligomis. Liga ir kom
plikacijos, kurios dažnai yra 
pavojingesnės, negu pati liga. 
Visiems juk žinomi atsitikimai, 
kada žmogui padaroma opera
cija dėl aklosios žarnos, o jis 
miršta nuo taip vadinamo peri- 
tonitis. Arba vėl žmogus su
serga sloga, o miršta nuo plau
čių uždegimo.

Kubos liga, sako Octavlo 
Seigle, yra cukrus, o komplika
cija—diktatūra.

Cukraus kaina nuolat smuko, 
kol pasiekė dugno. Kiek rodo 
rekordai, per paskutinius sep
tynis dešimtis metų cukrus ne
buvo taip pigus, kaip dabar. 
Priežastis to— viršprodukcija. 
Kuba ir Java turi ant rankų 
neišparduoto. cukraus apie 
4,000,000 tonų.

Kubos gyventojų skaičius 
siekia 3,500,000. Jos žemės plo
tas užima 41,634 ketvirtainiš- 
kų mylių. Ir nežiūrint j tai, 
ji pagamina vieną penktąją da
lį cukraus. Pavyzdžiui, perei
tais metais Kubos cukraus 
produkcija siekė 27,000,000 su- 
viršum tonų. Cukraus nendrių 
plantacijos užima tris ketvirta
dalius visos dirbamos žemes.

Kuomet cukraus kainos nu- i
smunka, tai kas nors turi nu
kentėti. Ir dažniausiai nuken
čia tie, kurie iš savo rankų 
darbo duonų pelno. Tokiuose 
atsitikjinuose plantacijų savi
ninkai didelių cerėmonijų neda
ro: kapoja darbininkams algas 
be jokio pasigailėjimo.

šalies padėtį pablogino dar ir 
kitas dalykas. Neva pagerini
mui cukraus pramonės tapo 
trims metams aprubežiuota pro
dukcija. Apskaičiuojama, kad 
dūliai to Kuba prarado apie $300- 
000,000. Reikia pasakyti, kad 
tas produkcijos aprubežiavi- 
mas buvo visai neapgalvotas 
žingsnis: kuomet Kuba mažino 
cukraus produkciją, tai kitos 
šalys ją didino. ’ Aišku, kad tai 
Kubai išėjo ant nenaudos.

Prie tokių apystovų Kubos 
gyventojų būklė pasidarė labai 
sunki. Didelė dauguma gyven
tojų turi pasitenkinti tiesiog 
ubagišku gyvenimu. Dirbti cuk
raus plantacijose ir dirbtuvėse 
per metus tenka apie šimtą 
dienų. Kadangi žemė vyriau
siais priklauso cukraus korpo
racijoms, tai ant jos auginama 
tik išimtinai cukrinės nendrės. 
Todėl maisto produktai turi bū
ti importuojami iš kitur, — 
dažniausiai iš tokių šalių, kur 
darbininkai yra geriau apmo
kami, negu Kuboj.

Už 1929 m. nėra statistinių 
davinių. Tačiau 1928 m. Kuba 
įvairių riebalų importavo už 
$10,000,000, ryžių ir konden
suoto pieno už $20,000,000. Ku
bos nacionalė statistikos komi
sija apskaičiuoja, kad per pas
kutinius ketverius metus res
publika importavo maisto pro
duktų -už $300,000,000.

Mažai kas težino, sako R> 

cardo R. Lancis, kad, pavyz
džiui, šią vasarą Kubos darbi
ninkams buvo mokama tik po 
40 Centų per dieną. Kai prasi
dėjo darbas plantacijose, dau
gelis darbininkų neturėjo nei 
batų. Gaudami tokį mizerną 
atlyginimą, jie negalėjo jų įsi
gyti nei vėliau.

Bet kai užėjo krizis cukraus 
pramonėj, tai ir tie keli centai 
nebuvo darbininkams išmoka
mi pinigais. Tapo išleistas pa
tvarkymas, kad darbininkai sa
vo uždarbį atsiimtų maisto 
produktais iš kompanijų ope
ruojamų krautuvių. O tose 
krautuvėse už maistą buvo 
skaitoma brangiau nei priva- 
tiškų žmonių laikomose krau
tuvėse. Tokiu budu cukraus 
plantacijos lupa nuo darbinin
kų, kaip yra sakoma, dvi sku- 
ras: moka jiems labai mažai 
už darbą ir plėšia aukštas kai
nas už jiems' parduodamus 
maisto produktus.

Prieš kiek laiko Ying Peng 
aplankė New Yorką, kur jis 
pareiškė, kad Šanchajuj tekstl- 
linėj pramonėj darbininkams 
mokama pč aštuonis dolerius 
per mėnesį. Nedaug kuo tesi
skiria ir Kubos darbininkų 
bhklė. Dirba jie j metus tik 
šimtą dienų, ir to uždarbio tu
ri užtekti visiems metams. Iš
eina tad, jog jie per mėnesį 
gauna dvylikos dolerių vertes 
maisto.

Kai užeina darbymetis, tai 
plantacijų savininkai impor
tuoja, tiesiog sakant, vergus iš 
Haytį h’ Jamaikos. Ir net juo
dieji darbininkai pradėjo pro
testuoti prieš nepakeliamas 
darbo sąlygas. Britų valdžios 
atstovas pafeikalavo, kad su 
Anglijos piliečiais Kuboj butų 
žmoniškiau apsieinama. Ir net 
Borno uždraudė haytiečiams 
emigruoti į Kubą, kad apsaugo
jus juos nuo išnaudojimo!

Vėliau Borno permainė savo 
nusistatymą ir leido savo pa
valdinius dar kartą išbandyti 
Kubos cukrinių plantacijų sal
dybes. Praeitą pavasarį Borno 
turėjo pasitraukti iš preziden
to vietos. Tuoj# po to Kuoos 
valdžia išleido naują patvarky
mą, kuriuo einant japonams 
leidžiama ne tik dirbti cukraus 
plantacijose, bet ir visiškai ap
sigyventi Kuboj. Ir gal įdomu 
bus pažymėti tai, kad japonų 
kolonija yra susimetusi prie 
Guantanamo, Jungtinių Valsti
jų laivyno bazės. Bet dėliai to 
nėra ko stebėtis,—pasitaiko juk 
ir keistesnių dalykų.

Darbininkų padėtis yra tie
siog pasibaisėtina, ypač tų, ku
rie turi šeimas. Neseniai laik
raščiai pranešė tokį atsitikimą: 
moteris gatvėj siūle savo vai
kus praeiviams. Ją areštavo po
licija ir nugabeno į teismą. 
Moteris teisme pareiškė, jog ji 
neturėjusi kuo vaikus maitinti 
ir todėl buvusi pasiryžusi ati
duoti juos Lile vienam, kas 
butų sutikęs maitinti ir augin
ti juos.

Kokių nors darbininkiškų or
ganizacijų Kuboj nėra. Siaučia 
tikras teroras. Darbiniilkų va
dai be jokio pasigailėjimo yra 
kišami į kalėjimus arba tiesiog 
šaudomi. Del svieto/ akių val
džia įkūrė darbininkišką orga
nizaciją, kuri nieko nesiskiria 
nuo Italijos fašistinių unijų.

Šiandien Kuba yra diktato
riaus valddma. Generolas Ga- 
rardo Machado y Morales, su
prantama, gerai žino, kad. yra 
taip vadinamas Plati amenu 
mentas, kuris Jungtinėms Vals
tijoms suteikia galios padaryti 
intervenciją Kuboj, kad apsau 

gojus piliečių laisvę, nuosavy
bę ir gyvastį. Todėl jis nori, 
kad visi žinotų, jog jis yra 
“konstitucinis prezidentas”. Tap
čiau faktinai jį išrinko visai 
nedideliu piliečių skaičius. 
Priegtam tokiuose rinkimuose, 
kur buvo statoma tik jo vieno 
kandidatūra.

Kuomet Lotynų Amerikoj 
valdovas pradeda save vadinti 
konstituciniu prezidentu, tai 
drąsiai galima sakyti, jog jis 
yra diktatorius. Tai paprastai 
reiškia, jog jis pasigamina sa
votišką konstituciją, kuri nu
stato rinkimų tvarką ir kuria 
einant jam nėra jokio sunkumo 
įsigauti į prezidentus. Kaip 
kur jozą pravartu priminti ir 
tai, kad jie visi labai daug kal
ba apie patriotizmą ir pasiau- 
kavimą savo šaliai.

Kuomet diktatorius paima 
valdžią į savo rankas, tai jį 
tik jėga tegalima iškrapštyti. 
Štai kodėl per paskutinį šimt
metį Lotynų Amerika buvo la
bai derlinga dirva įvairioms re
voliucijoms. Viso ten įvyso 
keturi šimtai trys' dešimtys ir 
septynios revoliucijos. Didelės, 
mažos, mažytės, bet visgi revo
liucijos su kraujo praliejimu.

Michado ir pats nežino, kaip 
ilgai jis valdys Kubą. Preziden
to vietoj jis jau išbuvo penkis 
metus. Einant paskutiniais 
rinkimais, jo terminas tik uz 
penkių- metų tepas'ibaigs. Bet 
jis labai konservatyvis ir no
rėtų toj vietoj pasilikti tol, kol 
gyvas bus. Tiesa, jis dažnai 
nusiskundžia bloga sveikata. 
Tačiau tai tik blofas ir savo
tiškas būdas gyventojams nu
raminti. Mat, jie tikisi, kad 
jų diktatoriaus dienos suskai
tytos. Kitaip sakant, jie tiki
si, jog be jokio perversmo pa
siseks nuo jo atsikratyti.

Kai 192,5 m. Michado tapo 
išrinktas prezidentu, tai jis pir
moj, vietoj pasirūpino pakeisti 
konstituciją.^ Tas pakeitimas 
pasirodė tuo, kad jis pailgino 
prezidento terminą iki šešių 
metų, šešių metų, terminas* ta
po' nustatytas ir senatoriams, 
atstovams, gubernatoriams, 
miestų majorams ir tarybos na
riams. Pagal naujos konstitu
cijos patvarkymą, atitarnavęs 
savo terminą prezidentas auto
matiškai tampa paskirtas še
šiems metams senatorių. Vadi
nasi, Michado apsirūpino iš vi
sų pusių. z

1929 m. įvyko prezidento rin
kimai. Tai buvo tik farsas, o 
ne rinkimai. Viskas buvo iš 
kalno suplanuota. Kandidatavo 
tik vienas Michado. Jokio kito 
oponento nebuvo. Prie, tokių 
sąlygų vienas balsas, paduotas 
už Michado, butų galėjęs jį iš
rinkti. Nežiūrint visgi į tai, 
rinkimų kampanijai Michado iš
leido 'vieną milioną dolerių!

Apie spaudos laisvę, žinoma, 
netenka ir kalbėti: tokio daly
ko Kuboj nėra. Michado ir jo 
pakalikai su laikraščiais apsi
eina griežčiausiu budu, — joki 
kritika nėra pakenčiama.

šie metai buvo labai gausin
gi revoliucijomis Lotynų Ame
rikoj. Tad gali kilti klausi
mas, ar kartais nesukils liau
dis ir prieš Kubos diktatorių? 
Nepasitenkinimas tarp žmonių 
yra gana didelis. Tačiau bent 
šiuo tarpu nenumatoma,’ kad 
ten galėtų kilti revoliucija. Juo 
labiau, kad kubiečiai prisibijo 
Amerikos. Reikia žinoti, kad 
nuo to laiko, kaip Kuba tapo 
nepriklausoma, ten įvyko pen
kios nesėkmingos revoliucijos. 
O nesėkmingos jos buvo žymioj 
daly j todėl, kad. kiekvieną kar
tą-- tiesioginiai ar netiesiogi
niai—Amerika palaike valdžią, 
o ne revoliucionierius. Micha- 
dos priešai mano, kad ir šį 
kartą, jei kiltų revoliucija, 
Amerika pasielgtų taip put, 
kaip ir praeityj.

—K. A.

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

! E. T. A. Hoffman Vertė J. Pronskus j

j Velnio Eliksyras
(Tęsinys)

Keistos figūros aplinkui
kilo ir ištiesė j mane savo il
gas rankas ir baisiais kimiais 
balsais choru ėmė šaukti: 
“Prie kančių suolo jį.” Ištrau
kiau peilį ir smeigiau jį į sa
vo širdį, bet ranką, priėš valią 
pasikėlė; pataikiau sau į kak
lą, ir atsidaužę į kryžiaus žen
klą, peilio ašmens lyg stiklo 
bliželė sutrupėjo į šipulius 
manęs nesužeidę. Mane paga
vo budelio bernai ir nustūmė 
žemyn į gilius požeminius 
skliautus. Domininkonas ir 
teisėjas atėjo paskui. Dar kar
tą paliepė jis man prisipažin
ti. Dar kartą padariau pastan
gų, bet vėl begaliniu plyšiu 
persiskyrė mintys ir kalba. — 
Pilnas nusižeminimo, giliau
sios gėdos sukrimstas viską iš- 
pažinau savo širdy — be sko
nies, sumišę, be prasmės bu
vo visa, kas pro lupas išėjo. 
Domininkonui pamojus, bude
lio bernai išrengė mane nuo
gą, surišo abi mano rankas už 
nugaros ir pakartas aukštyn 
pajutau, kaip mano įtempti 
sąnariai traškėdami norėjo iš- 
sinarstyti. Beviltingo, padū
kusio skausmo nerimtas su
šukau iš viso balso ir atsibu
dau. Skausmas rankose ir ko
jose dar buvo jaučiamas, jis 
paėjo nuo sunkių retežių, ku
riuos gavau nešti, bet ir ant 
akių jaučiau spaudimą, nepa
jėgdamas atsimerkti. Paga
liau pajutau, lyg kas butų ko
kią naštą nuo kaktos nuė
męs, skubiai atsikėliau; prieš 
mano guolį stovėjo vienuolis 
domininkonas. Sapnas perėjo 
į budėjimą, mano gyslose pa- 
sriuvo šaltis. Nekrutėdamas, 
lyg stulpas, su sukryžiuotomis 
rankomis tas vienuolis stovė
jo prieš mane ir styrojo savo 
įdubusiomis tamsiomis aki
mis. Pažinau baisųjį dailinin
ką ir pusiau apalpęs kritau 
ant savo šiaudų gulto. —

Galbūt tai buvo tik sapno 
sujudintos sąmonės monai? 
Apsidrąsinau, atsikėliau, bet 
priešais nekrutėdamas tebe
stovėjo tas vienuolis ir styro 
jo į mane savo tuščiomis tam
siomis akimis. Beprotiškai 
nusiminęs pradėjau rėkti: 
“Baisus žmogau... atstok!... 
Ne!... Tu nesi žmogus, tu esi 
pats tas nelabasis, kurs mane 
nori nustumti į amžiną pra
žūtį... atstok, prakeiktasis! eik 
šalin!”—

—-Vargše, trumparegi kvai
ly, aš nesu tas, kurs tave sie
kia visiškai neatmezgiamai 
suraizgyti geležiniais ryšiais! 
— kurs nori tave padaryti ne
tinkantį tam šventam žygiui, 
kuriam tave amžinoji galybe 
pašaukė!—Medardai! — varg
še, trumparegi kvaily! — bai
sių, siaubingu pasirodžiau aš 
tau, kai tu lengvaproliškai su- 
paisi viršum atviros amžino 
prakeikimo duobes. Aš įspė
jau tave, bet tu manęs nesu
pratai! Kelkis! Eik arčiau į 
mane! Vienuolis visa tai kal
bėjo kurčiu, giliai širdį ve
riančio skundo tonu; jo žvilk- 
snis, visuomet toks atrodęs 
baisus, pasidarė švelnus ir ty
ras, jo veido formos minkštes
nės. Mane nukrėtė neapsako
mas susigriaudinimas; kita
dos man toks baisus atrodęs, 
dailininkas dabar lyg amžino
sios galybes pasiuntinis pasi
rodė, mane atitiesti, mane pa
guosti begaliniame •varge.
Aš atsikėliau nuo savo gulto, 
atėjau arti jo, tai nebuvo koks 
nors fantomas, aš paliečiau jo 
rūbus; atsiklaupiau prieš jį, 
jis padėjot man imt galvos 
ranką, lyg’mane laimindamas. 
Many skaisčiomis spalvomis 
nušvito puikus vaizdai. — 
Ak! aš buvau šventojoj girioj!

taip, huto ta pati vieta, kur 
ankstyboj jaunystėj, keistai 
apsirengęs pilgrimas man at
vedė stebuklingąjį vaikelį. No
rėjau eiti, norėjau vėl į baz- 

nyčią, kurią pamačiau visai 
arti savęs. Ten turėjau (taip
man rodėsi) save bausdamas 
ir atgailaudamas gauti savo 
sunkių nuodėmių atleidimą. 
Bet aš pasilikau nekrutėda
mas — negalėjau matyti pats 
savo aš, negalėjau jo aprėpti. 
Koks tai kurčias, įkritęs bal
sas tarė: mintis yra veiks
mas! — Sapnai išsisklaidė: tai 
buvo dailininkas, kalbėjęs 
šiuos žodžius.

“Nesuprantamoji esybe, ai
tai tu pats buvai? tą nelaimin
gą rytą Kapucinų bažnyčioj 
B-je? valstybės sostinėj, ir 
dabar čia?” —

Nutilk, pertraukė mane dai
lininkas: aš buvau tasai, kurs 
visur buvo arti tavęs, norėda
mas tave išgelbėti nuo page
dimo ir gėdos, bet tavo sąmo
ne pasiliko uždaryta! Žygį, 
kuriam tu esi pašauktas, turi 
įvykdyti pats dėl savo išga
nymo.” —

Ak, sušukau pilnas nusimi
nimo, “kodėl nesulaikei ma
no rankos, kai aš niekšingoj 
nedorybėj aną jaunikaitį...”— 

“Tai nebuvo man lemta, įsi
kišo dai|ininkas. Neklausk to
liau! perdrąsu butų stengtis 
sutrukdyti tai, ką yra lėmusi 
amžinoji Galybe... Medardai! 
tu eisi į tavo tikslą... rytoj 1”—

Lyg ledas šaltas drebulys 
nupurtė mane, nes maniau 
dailininką visai supratęs. Jis 
žinojo ir pritarė' mano nu
spręstoj ai saužudybei. Daili- 
pinkas lengvais žinksniais nu
ėjo į kalėjimo duris.”

“Kada, kada aš bepamaty- 
siu tave?”

Prie tikslo! — prišaukė jis 
dar kartą atsisukdamas į ma
ne taip iškilmingai ir galingai, 
kad net skliaustai nuaidėjo.—

“Taigi rytoj?”—
Tyliai apsisuko durų uždo- 

riai, dailininkas dingo.

Dalykai netikėtai apsiverčia.
—Sugautas kitas panašus 
į Medardų vienuolis, kurs 
vėliau paaiškės buvęs gra
fas Viktorinas. Medardų iš
teisina ir paleidžia.
Kai tik pradėjo aušti, įėjo 

kalėjimo prievaizda su tar
nais, kurie nuėmė man nuo 
sužeistų rankų ir kojų pan
čius. Buvo pranešta, kad aš 
tuojau busiąs nuvestas tardy
ti. Giliai savy užsidaręs, susi
gyvenęs su mintimi greitu lai- 
,ku mirti, nuėjau į teismo sa
lę. Prisipažinimą buvau taip 
apgalvojęs, kad tikėjau galė
siąs teisėjui papasakoti trum
pą, bet visas smulkiausias 
apystovas apimantį praneši
mą. Teisėjas skubiai išėjo ma
ne pasitikti, turbūt išrodžiau 
labai sublogęs, nes tik į mane 
pažvelgus jo veide bematant 
dingo draugingoji šypsena ir 
pasireiškė giliausios užuojau
tos rimtis. Jis paėmė mano 
abi rankas ir mandagiai pa
sodino mane į savo kėdę. Ta
da žiūrėdamas stačiai į mane 
tarė jis tyliai ir iškilmingai: 
“Pone Kržynski! Aš turiu 
Tamstai linksmą naujieną! 
Tamsta esi laisvas! Tardymas 
kunigaikščio įsakymu sulai
kytas. Tamsta buvai sukeis
tas su kitu asmeniu, o lame 
yra kaltas Tamstos begalinis 
tam asmeniui panašumas. 
Aiškiai, visai aiškiai įrodytas 
Tamstos nekaltumas!... Tams
ta laisvas!” Aplink mane 
visa žvangėjo, supūsi, sukėsi. 
— Teisėjo figūra blyško, išsi
skaidė blyškioj migloj į šim
tus dalių, visa nuskendo tirš
toj tamsumoj. Pagaliau pa
jutau, man trynė kaktą stip
riu vandeniu, pradėjau vėl 
Atgauti nuovoką, kurios bu
vau nustojęs. Teisėjas per
skaitė trumpą protokolą, ku
riame buvo sakoma, kad jis 
man pranešęs apie proceso su
stabdymą ir parudęs, kad bu
čiau paleistas iš kalėjimo.

(Bus daugiau)
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Pagalba Bedarbiams Mt so ir reporteris, todėl ciocės 
vietoj bėgioti pas airišį, ver
čiau jam savo bėdas pasipa
sakotų. Reporteris.
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Bedarbių šelpimo Fondas
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Mrs. A. Ručinskas......... 1.00
Mrs. O. Mažeikienė ...... 1.00
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Halloween vakare visokių da
lykų atsitinka, tad ir reporte
riui ramybės nėra, štai 2 vai 
naktį telefonas brrr-brrr. 
“Dipo” susimušė prekinio 
kinio • inžinas ir įvirto į 
vi. Nueinu. Inžinas guli
vy, įsikasęs į žemes. Karai su
daužyti, susikryžmiavę, trekes 
sulankstytos, žmonių 
buvę, tik 
žeistas.

Arti 
trau- 
grio- 
grio-

Išmeskite savo senąjį 
pečių

Nebereikia būti vergu dulkių, purVo 
ir savo senojo pečiaus. Nebereikia ru-> 
pintis su užkuriniu furnaso.

Dabar karalium yra aliejus. Seka
mas didelis žingsnis yra šildimas su 
aliejum. Kiekvieni namai gali įsigyti 
Quaker Burn Oil Heater. Kaina yra 
žema ir jei norite, galite pirkti lengvais 
išmokėjimais. Jus privalėtumėt išsi
kirpti kuponą iš Oil Stove Corp. ap
garsinimo kitoj laikraščio vietoj ir pla
čiau sužinoti apie šį pečių. Ši didelė 
kompanija be jokių pareigų iš jūsų 
pusės suteiks visas informacijas kaip jus 
galite apšildyti savo namą patogiai ir 
ekonomiškai, be darbo .dulkių ir šiukš
lių.

Kas daugiau? Viso $19.15 firemanas
aukų 
biskį

ne- 
su-

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

Akiu Gydytojai

KAS DAR TURI NEREIKALINGŲ RŪBŲ?

Rūbų reikalavimas bedarbiams ir jų vaikams da- 
labai rimtas reikalas. Gerų žmonių suaukautieji 

išdalinti ir vis daugiau* atsiranda prašančių, 
atliekamų rūbų vyrams; moterims ir vaikams,

rosi
jau
turi
šomi tuojau siųsti Mrs. Jurgelionis į Naujienas,
padalina reikalingiems.

Kas
pra
kuri

atsitikimas toks. Mt 
su
su-

I’-nai M. ir S. Narvidai' iš 
Marąuette Park, savininkai 
Marųuette Park duonkepyklos, 
kasdien suteikia visai eilei su
vargusių bedarbių šeimynoms 
maisto pagalbos, duodami jiems 
nemokamai duonų. Gaunantieji 
pagalbos prašo išreikšti ponams 
Narvidams giliausios padėkos-

turi

iš buto 
namų.

Antras
Greenwood saliunininko L. 
žeisti sūnūs ir duktė. Sunui 
draskyta šonkauliai ir sulaužy
ta koja, o dukterei sulaužyta 
abidvi kojos. Duktė yra moky
toja. Nelaimė atsitiko ant 95 
Street. Duktė patelefonavo tė
vams į namus, kad automobi
lis “sustakino”. Brolis nuvažia
vo parvežti jos automobilio ir 
berišant virvę, kita mašina at- 

į juos,

Phone 
Hemlock 9252,

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

prie 
daodn' 
eketrie

šiomis dienomis vėl suaukau- 
ta nemažas skaičius rūbų, vy
rams, berniukams ir mergai
tėms iki 14 metų amžiaus. Kam 
tokių ruki būtinai reikalinga, 
gali kreiptis- į “Naujienas’’.

Vakar ir šiandien išdalinta 
apdarų iš stiaukautų drabužių 
šešioms bedarbių šeimynoms.

190. Darbininkė, našlė, 
2 vaikus, 14 ir 13 metų; be 
darbo 9 mėnesiai. Padėtis des
peratiška, savininkas 
varo. Gali dirbti prie

191. Darbininkas, 65 m,, naš
lys, pats vienas, labai
gas darbo; gali pagelbėti prie 
namų.

192. Darbininkas, 
penteris ir popierių 
jas; moka plauti ir 
darbus. Norėtų dirbti 
arba kitų darbų.

193. Darbininkas, vedęs, be 
šeimynos; žmona serga, darbo 
mažai teturėjo per 
Gali dirbti padėjėju 
bėrio ar elektriko.

194. Darbininkas, 
ri 4 vaikus nuo

reikalin-

nevedęs, 
klijuoto- 
k i tokius 

restorane

2 metus, 
prie plum-

19
vedęs, 
ligi 8

A n tanas Lalis aukavo viso- tų amžiaus; be darbo 13 
nėšių. Turi savo namų, bet

tu- 
me- 
mė- 
an-kių vyriškų rūbų.

Mrs. Ona Mažeikienė aukavę tras mortgičius gresia atimti, 
rūbų ir $1,00 į B. Š. Fondų, j Moka karpenterio, cabinet ma-

Mrs. Rudinskaš
bų ir $1.00 į B. Š. Fondu, taip 
gi surado darbų 
gaitei.

Mr. J.1 Mankattskiai paprašė
antrašo labiausiai neturtingų 
šeimynos, kuriai turi paaukau
ti įvairių rūbų. .

Mrs. Mary Zalatorius atsi
šaukė, pasiūlydama įvairių ru
bli bedarbiams.

Pranas Tverionas pristatė 
drabužių.

Mrs. Basic Jurkus dovanojo 
rūbų.

Mrs. Viktorija Lčikomskas 
paaukavo bedarbiams daug rū
bų.

Mr. Frank Mickus dovanojo 
glėbį moteriškų rūbų, kuriuos 
Mrs. Bertch malonėjo atvežti 
į “Naujienas”.

Mr. J. Grigaitis pasisamdė 
per “Naujienų” stotį mergaitę 
restoranui, duodamas savaitei 
po $10.00 ir pilnų pragyveni
mų.

Mr. Jonas Sakalauskas auka
vo rūbų.

aūkavo ru- ker ir bučerio darbus. ‘
195. Darbininkai, vedęs, tu- 

vienai mer-j ri 1 vaikų 6 metų. Be darbo
I nuo liepos mėn. Buvo mašinis
tas. Prašo bile darbo.

196. Darbininkas, 27 m., dir
bo antruoju virėju kotelyje; 
be darbo pusantrų metų. La
bai reikia darbo.

197. Mergaitė, 16 m., eina 
high school; nori gauti darbo 
vakarais ir savaitgaliais 
derk. Gyvena su patėviais; 
bai norėtų baigti mokyklų.

u z 
la-

EKS-KAREIVIAMS DARBO 
PAJĖšKOJIMAS

vakarų

bėgo ir stačiai įvažiavo 
sudaužė jų mašinas ir 
jaunuolius sužeidė.

žmonės sako, kad
fronte' nieko nauja, bet Mt. 
Greeiiwoo(l kai kada šis tas at
sitinka. Hallovveen naktį vaikai 
vaikštinėjo maskėmis apsimau- 
stę po gatves ir pastebėjo vie
na stora ciocę einant į budelę. 
Vos jai įėjus apvertė jų su visa 
budele ir ciocei pradėjus rėkti, 
atkėlė, bet ciocė pradėjo su vai
kais karų ir kaimynai 
smagaus juoko.

3103 S. Halsted 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA

Graboriai

St.

turėjo

mė n esi ų atgal 
buvo parašyta

šiame 
iš Mt.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

ŠIANDIEN PASIŲSTI Į 
DARBĄ

186. Darbininkas, karpente- 
ris, 39 m., vedęs, turi 2 vai
kus, pusseptintų ir puspenktų 
metų. Be darbo 8 ir pusė mė
nesio. Pasiųstas į darbų pas 
Mrs. Julia Barkauskas.

Mr. Martin Panas, paauka
vo bedarbiams rūbų ir sutiko 
priimti benamį žmogų, kurs už 
truputį darbo prie namų gaus 
kambarį, valgį ir drabužius. 
Pasiųstas iš surašo No. 69.

Mrs. Zuzana Normantienė 
pasamdė per “Naujienas” plum- 
berj-karpenterį. Pasiųstas iš su
rašo No. 151.

M r. John Rimantas pasiėmė 
prie namų ant pilno išlaikymo 
benamį No. 183.

Eight Street Pakery ješko 
darbui 16-18 m. mergaitės už 
algų ir išlaikymų. Darbas yra 

•\\ aukegan, III.

United States Employmcnt 
Service, U. S. Department of 
Labor, skelbia, kad Cliicagoj 
atidarytas ofisas, kurs parū
pins darbus išimtinai buvu
siems U- S. kareiviams. Ofi
sas rąndasi 538 kambarys, 608 
South Dearborn st., Chicago, 
111. Telefonas: llarrison 4551. 
Ofisų veda M r. Thomas W. 
Creigliton.

Lietuviai eks-kareivfai turėtų 
ta proga pasinaudoti ir nuvyk
ti į ofisų paduotuoju adresu.

Keletą 
laikrašty 
Greenwood, kad lietuviai para- 
p i jonai turėtų parsigabenti sai 
savo kunigų, jei be tokio ap
sieiti negali, bet nepenėtų airi- 
šio. Tai keletas moterėlių, no
rėdamos pasimaloninti airišiui 
kunigui nubėgo pas jį su tįa 
korespondencija, prašydamos re
porterį nubausti ar kitaip iš
keikti. Bet moterėlėms atsitiko 
nelaimė po nelaimės: viena at
simušė į telefono stulpų ir pa
kėlus galvų persiprašė to stul
po sakydama “ekskiuz me mis- 
ter”. Antra ciocė, turėdama per- 
siaurų sijonų ir negalėjusi per
šokti per griovį, įgriuvo į patį 
griovio vidurį ir labai susiput- 
riojo, ir laikraštį sutepė, taip 
kad nebegalėjo klebonui parody
ti, nes buvo nebeįskaitoma. Tre
čioji ciocelė šiaip taip pasiekė 
klebonijos durių, bet per apsi
rikimų padavė korespondencijų 
perskaityti pasitaikiusiam žmo
gui, dalykus suprantančiam, 
kurs ciocei paaiškino, kad Čia 
yra teisybė parašyta 'ir dar pa-* 
žadėjo reporteriui susitikęs už- 
fundyti.

Mt. Greenvvoode yra keletas 
suprantančių vyrų, kurie yra 
ir pas patį vyskupų buvę, ir 
žino per kurias duris reikia 
eiti ir gerai pažįsta kunigėlių 
unijas. Prie tokių vyrų priklau-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn. Avenue

Ofisas ir Akinių Dirbtuve

756 West 35th St.
kampas Halsted St. . • 

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R BLUMENTHAL
' OPTOMETRIST'

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran- 

__ dasi 4660 Gross Avė. 
TeL Yards 4317

CHICAGO, ILL. Dr. JOHN SMETANA

REIKAL1NGI DARBO AR PA
GALBOS BEDARBIAI

189. Darbininkas, vedęs, turi 
3 vaikus, 15, 10 ir 5 metų. Be 
darbo metai. Amatas karpei!te
vis ir bučeris. Turi namelius ir 
tuštį flatą, kurį išnuomotų bile 
kam, kad už tai maitintų jo 
vaikus.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS' I

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314

1439

W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

Undertaking Co. '
P. B. Hadlcy Lic. 

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Optometristas
Akių Ekspertas ir priteikymo akiniu 
1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 St?2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halšted Street
Tel. Calumet 3294 

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

A. L. Davidonis,Mi D’
4910 So. Michigan Avenue

Ttl. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.1

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

PRANEŠIMAS
Dviejų Dienų Optometrinė Akių 

Klinika -Bus Laikoma
Pėdnyčioj, Lapkričio 7 dienų 
Subatoj, Lapkričio 8 dienų t

Tarp 8 vai. ryte ir 5 vai. vakare*.
adresu 4712 S. Ashland Avė.

Kliniką laikys Dr. W. Jerome Heather ir Dr. Guy
cionaliai paskilbę optometriniai klinicistai.

Specalė dotnė bus kreipiama į muskulinį akių 
žmones, kenkiančius nuo akių nesmagumų.

Patarimai ir Klinicistų patarnavimas visiems bus 
kitę dėl registracijos — Boulevard 7589.

O. VAITUSH,
OPTOMETR1STAS.

L. DuPlessis, intcrna-

stovį, žvairas akis ir

dovanai. Telefonuo-

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniam* kare ■■■■■■I'Seno' Erajau8 

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai $*y<lo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijim* 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli mėty ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 Wcst 26 StM kampas Keeler AVe , TeL Crasvford 5573

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

Ofiso ir Rez, T<1. 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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III. t

J. F. RADZIUS
PIGMUSIS LIETUVIS 

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

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victoty 4088

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospcct 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.

Nedčlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

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

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletini Šviesa ir diathermia

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 Pfospect 1930.

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakafe. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany 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 46th St. Chicago, UI.

Ofiso Telefonas Viroinla 0088 
Re«. 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. NedSUotn nuo 10 iki 12 die

ni. Namų ofisas North Slde 
3413 Franglin Blvd. 

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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. As L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

Dr. As P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z, VEZĖEIS
Dentistas

Persikėle i naujų, vietų po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Salimai Depositora Bankų 

skersai gatvSs nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedčlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo»6 iki 8> vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki ■ 12

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedčlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

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:

*4uo 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 Midvay 2880
i “it r 1

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
'Juo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pieL

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

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1 Iii 

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

Gyvenimo vieta / 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedčlioj nuo 9 iki 12 ryto

—O-----
A. A. OLIS

R. A. VASALLE
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street, 

Room 1701 TeL Randolph 8881 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S’. Halsted St. tel. Victory D562 

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Pbone Boulevard 3697 
3315 South Halsted St.

—-—-o—-—.---

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

52 E. 107th St. 
kampas Michigan Avė.

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

127 Nk Dearborn St. 
Kctvergais ofisai uždaryti.

John- Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

'l Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Weat Washington Street
Cor. Washington 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. 2'2nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
TeL Central 6390 Vai. S—4 
Rezidencija 6158 S. Taknan A v.

Tel. Prospect 3525
------o------

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

Ofisas Vidurmiestyje 
Room 24 14 

One North La Saite HM g. 
One North La Šalie St.

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

---------O—

Residence Phone Ravensvvood 1664

Dr. J. P. Asnmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisą?:
2700 Devon Avė., Rogcrs Park 3320

Valandos:
10-12 A. M.> 2-5 it 7-9 P. M.

Nedėliotus sulig sutarties.

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir* 
Wilmette 195

Ralph Č. CupIer,M.D.
CHIRURGAS

Oaklcy ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Keivergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais it 

Pėtuyčiotuis 1 iki 4 v. v.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4431 So. Ashland Avė, 
Tel.’ Boulevard 2800 

Rez. 6915 80. Rorkwcll St.
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. Centre nepa 
prastas posėdis

Iždininkas ir Finansų Komisija 
išvažiavo i New Y orką

jam pranešęs, kad “Naujienos” 
rengsiančios savo koncertą va
sario 16 d. ir kad todėl V. V* 
K-tas nieko tą dieną nereng
tų, nes jis negalėsiąs su “Nau- 

I j ienomis” konkuruoti. Tai jam 
pačiam esu nuginęs ir primi
nęs kaip ištikrųjų yra buvę. 
Nežiūrint to, jis jau antru kar
tu dabar tą savo prasimanymą 
kartoja ir “Sandaroje”, kiek
vieną kartą vis su naujais “pa
gražinimais”, o paskutiniame 
“Sandaros” numeryje paleidžia 
ir naują sužinų melą, kad aš 
esą buvęs ir “Naujienų” kon
certo rengimo komisijos narys, 
nors jis labai gerai žino, kad 

’ltai netiesa. « •
Nekreipiau į tą prasimany

mą didelės domės, bet kad p. 
M. Vaidyla jau ir spaudoje an
tru kartu jį kartoja, tai jau
čiuos priverstas ne tiek jam 
(nes jis žino, kadangi jam ir 
pirmiau asmeniškai buvau aiš
kinęs), kiek Visiems kitiems 
tuo suinteresuotiems, paaiškin
ti kaip ištikrųjų buvo.

Dar pernai rudenį vienas iš 
“Naujienų

si, visai nesiskirsto j ūkinin
kaičius, stubelnirikus ar “dvaro- 
kus”, kaip kad pirma kad bū
davo.

Ponia Fhimšienė sako, kelio
nę turėjo labai smagią. J Lie
tuvą važiavo laivu “Leviathan”, 
o sugryžo laivu “Amerika”.

Sugryždama turėjo dar sma
gesnę kelionę, kaip nuvažiuo
dama, nes buvo už perkalbėto- 
ją ir buvo kalbinama pasilikti 
ant laivo ir ant tpliaus už to
kią perkalbėtoją.

NAUJIENOS, Chicago, III, 

nė pinigų, nė darbo,” atsakė 
Franklin. Banditas išėmė $2.00 
ir padavęs pasakė: “Eik, nu
sipirk pusryčius”, ir pats pa
bėgo, nešinas $310.00, kuriuos 
buvo ką tik atėmęs iš aptie- 
kininko.

Sekmadienio koncertai
Kas sekmadienį du kartu, 3 

vai. ir 4:15 vai. popiet Art In
stitute, Fullerton Hali duoda
mi Little Symphony sEnsemble 
koncertai, iš parinktu žymių 
muzikos klasikų.

Trečiadienis, lapkr. 5, 1930

Kultūros Kertelė
Goodman teatre

šiandien, lapkričio 5 d. išva
žiavo į New Yorką SLA. Iždi
ninkas Adv. K. Gugis ir Fi
nansų Komisijos nariai, Adv. 
Olis, p. Stungis ir p. Mačiu
kas. Ketvirtadienį, lapkričio- 6 
d. New Yorke, SLA. Centro 
raštinėje įvyksta nepaprastas 
SLA. Pildomosios Tarybos po
sėdis, dalyvaujant Finansų, 
Kontrolės ir Skundų komisi
joms.

Kiek tenka patirti, svarbiau
sias to nepaprasto posėdžio tik
slas bus rezultatai senųjų pa
skolų, duotųjų p. Deveniui 
\\aterbury ir kt., kuriuo rei-1 “Naujienų” direktorių paklau- 
kalu SLA. XVI Seime tapo pri- sė manęs, ar V. V. K-tas ką 
imtas nutarimas dalykus nuo- nors rengsiąs vasario 16 d., 
(higniai ištirti ir kaltininkus nes “Naujienos” negaunančios 
atatinkamai nubausti. patogiu laiku svetainės savo

Kontrolės Komisijos nariai koncertui ir jei V. V. K-tas 
yra Jonas Grinius, Philadel- nieko nerengtų, tai jos reng- 
phia, p. Strumskis, Brooklyn, tų tą dieną savo koncertą, nes 
N. Y. ir p. Glaveckas, New [svetaine tebėra neužimta, bet 
York. jei rengtų, tai “N.” tada savo

Skundų Komisijos nariai yra, koncertui pasirinktų kita, kad 
Adv. Bagočius, Boston, Mass., ir nepatogią, dieną. Aš atsa- 
Adv. Uvikas, Detroit, Mich. ir kiau, kad veikiausia bus kas 
Adv. Rastenis, Baltimore, Md. Įnors rengiama, bet nieko tik

ro negalėdamas pasakyti pri
žadėjau pasiteirauti pas kitus 
valdybos narius. Po kiek laiko 
teko sueiti p. Vaidylą ir jam 
apie tai priminiau, irgi klaus- 

Jau kelis kartus buvau gir-1 damas ar V. V. K-tas rengs ką 
dėjęs p. M. Vaidylą, V. V. K-to tą dieiką, paaiškindamas kame 
sek r., pasakojant, kad aš buk (dalykas. Į tai p.. Vaidyla atsa- 

“Jei nori, tegul sau 
“Naujienos” rengiu

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicaffos balsavimai la
bai skaitlingi

Nuo lapkričio 11 <1. prasidės 
keturių savaičių lošimas naujo 
veikalo “Hotel Universe”, para
šyto Philip Barry, kurs jau yra 
parašęs du pasekmingus veika
lus “Holiday” ir “Paris Bound”. 
Ligi lapkr. 11 d. eis yThe Fire- 
brand”.

Civic Art teatre
Nuo pereito šeštadienio 

vic Art Theatre, 1358 North 
Clark street, atidarė savo se
zoną su veikalu “Spring”, gy
va komedija iš Amerikos gy
venimo.

PRANEŠIMAI

Ci-

AUTOMOBILIŲ DRAIVERIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAXI CO. 
pasiūlo jums tikrą progą. 

Pasinaudokite pelnais pasaulyje didžiau
sios ir sėkmingiausios kooperatyvės kabų 
kompanijos. Uždirbkit daugiau negu tik 
menką pragyvenimo algą. Maža suma pi
nigų tereikalinga jūsų pradžiai.

Musų Mr. Green mielai suteiks jums 
pilnas informacijas be jokių pareigų.

Checker Taxi Co.
1401 W. Jackson Blvd.

Monroe 3700

Mme E. Roman R.N.
Fizinė Therapija

Mokslinis masažas. — Saulės, Elektros 
ir Medikuotos Maudynės. — Fizinės 

kultūros liesinantis mankštinimasis.
162 N. State St., Room 1513 

Tel. Central 0729

Del M. Vaidylos pra 
simanymų

kė, esmėj: 
ta diena 
koncertą”. Tokis atsakymas pa
sirodė man keistas, bet pa- 

Iskaičiau tai p. Vaidylos nuo
vargio ženklu (kadangi net ir 
pereitų metų spalio 9 d. tik 
už savaitės laiko p. Vaidyla 
sušaukė valdybos susirinkimą 
prisirengimui prie to apvaikš- 
čiojimo, kada “Birutė” prane- 

nAD0ATW |Š§’ kad ji’ ir kvietimo» SU’
GARSAUS tinka tame apvaikščiojime da-

Daktaro būdas praliuo- lyvauti). Niekam nesakiau apie 
suoti vidurius toki keistą p. Vaidylos atsa- 

... ... kyma, norėdamas dar susiži- 
Ar jūsų viduriai tankiai ne-1^. vaidybos nariais,

veikia? Ar jus esate chromš- Bet už di tas ts
kas kentėtojas nuo k<»'stipa- direktwius mall praneš8> kad 
eijos <r jos blogumų? Tad LNaujienos>. nutarė'savo kon- 
jums bus jdomu sužinoti apieI gaugio mėnegy> Q
ši metodą, kuris priveria vi-l ri(> 16 palikti v v K. 
.tunus patiems sau pasigel- tuj Diel)a koncerto tkpo tuo.

, _ ,, ... .jaus paskelbta dienrašty, taip
Dr. Caldwell speciahzavos. k, Vaidyla net vir- 

aut vidurių hgų Jis gydė dviej m-nesj lgj() mat ti 
• tūkstančius nuo konstipacijos. kad ..Naujienog„ savo koncerta 

Keceptą. kur, jis taip tankiai ia ne vasarjo 16 d>
prirašė - kuris apo !Šbandy-1 io m5u Neužilg() ma.
tas 17 metų praktikos - ga-l Q pasikalbėjimo su p. Vaidy- 
luna gaut, š.and.e bile kurioj L už irda kad vasario 16 
aptiekoj. Jis yra malonaus dicnaj Sa,^ . garsina . savo 
skonio ir jo veikimas padare k()ncert„
jj daugiausia parduodamu } ki(us" p Vaidylos “perpa-
Imosuotoju pasaulyje. sakojimus”, “

Dr Caldvvells Syrup Pcp-UVedžiojimus 
sin , kaip is yra vadinamas, 1 J . nesyra sumanus junginys liuo-L . 
suojančių žolių, tyro pepsinoL 
Jr kitų švelnių priedėlių. Nie-L ’ 
ko nėra jame to, kas pakenk-L ’ 
lų net kūdikiui Vaikai niėg-L* 'a7 p^rti 
sta jo skonj. J1S veik.a švel-K buvugiug jvykjug> Q kad 
niau be gnaib.mo ar nesma- dirbti pamat ir rasti budug 
gurno. rodei Jis yra ideabš- toljmesniam bendr^arbiavimui 
kas moterims ir senesniems dcmokratinių sriovių ta- 
zmoneins. Bet ųet tvirčiau-1 taįp reikalingame darbe _ 
sias vyras ras jo veikimą nup- l|gti vi|niečiams jy ko¥oje 
dugną, patenkmantj. Greita, I |enk ies lda.
"kra nauda, kurią milijonai K Baronas, V. V. K-to ižd.

atpasakojimus” ir 
neatsakinėsiu, 

nemanau, kad panašus gin- 
laikraščiuose ką, gera duo- 
ar išrištų ginčijamą daly
tam reiktų rasti kitą bu- 
ar gal susirinkimą, bet ne

do, kad daktaras žino, kas yra]^ v .v T .
yeriausia dėl vidurių. SUgFyZO 1S LietUVOS

Sekamą kartą, kada jus -----------
jausite aitrumą, galvos skau- Naujienų/ Ekskursijos paly
dėjimą, išpūtimą, gasus ar dovė Barbora Rumšienė, gyve- 
užkietėjimą, paimkit biskutj nanti Boselande, sugryžo iš Lie- 
l)r. Caldwell’s Syrup Pepsin tuvos spalio 19 dieną laivu 
ir pamatykite kaip puikiai jus “Amerika”. Ponia Rumšienė 
jausitės sekamą dieną — ir pabuvo Lietuvoje daugiaus kaip 
daugelį busiančių dienų! 4 mėnesius ir jai labai patiko.
p............... .. .. — |Sako dabar Lietuvoje visai skir

tingai atrodo, kaip prieš karą.Dr, W. B. Caldvvell s

SYRUP PEPS1N I Jaunimas labai mandagus, va
ži Doctor's Family La.vative karuškose ir kituose susiėji

muose labai mandagiai elgia-

■
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Financial 
Finansai-Paskoloa

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ?

Mes skoliname nuo $50 iki $300 
be komiso.

Atmokėkit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais

Mes taipgi padarome 2-rus morgičius.

PETRZILEK CO., 
1647 W. 47th St.

PINIGAI

d. balsa
vę i k 
kad 
apie

ne-
ne-
80
re-

Vakar, lapkričio 4 
vimai ėjo su Chicagai 
regėtu upu. Spėjama, 
perdėtai bus balsavę
nuošimčių iš visų 1,266,000 
gistruotų balsuotojų. Tvarka 
prie balotų dėžių rami ir gera. 
Pasekmių dar nebuvo galima 
patirti, bet atrodo, kad Demo
kratai daug gaus, bent taip 
galima spėti iš jų ūpo.

Cinema Art teatre
Su šia savaite prasidėjo vei

kalas “Orphans of the Storm” 
(Audros našlaičiai), užimantis 
filmas, kurio tekstas paimtas 
iš Francijos revbliucjios laikų. 
Tas filmas Europoj turėjo di
delio pasisekimo. Abiejų našlai
čių roles vaidina artistės Gish, 
Lillian ir Dorothy.

S-mas Liet. Namų Savininkų Bridge- 
porte, laikys mėnesinį susirinkimą tre
čiadieny, lapkričio 5 d., 7:30 v. vak. 
Liet. Auditorijoj. Visi namų savinin
kai malonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų kuriuos būtinai tu
rime aptarti. S. Kuneviče, rast.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo susirinkimas atsibus lap
kričio 5 d., 8 vai. vakare, A. Bagdono 
svet., 1750 So. Union Avė. 
kitę visi būti 
narių.

Malonė- 
laiku ir atsiveskite naujų 

Valdyba.

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

Mes skolinam nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokite! 
sumos 

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

Riadios

2 ATGAUTI Majestic Modelio 92, 
dviejų mėnesių senumo $94.50. Naujos 
tūbos. Matykit Mr. Art, 6136 So. 
Halsted St.

Majoras Thompson
sveiksta

Miesto majoras, kuriam apen- 
dicitis sugadino visą rinkimu 
kampaniją, po operacijos kriz. 
pakėlė ir jau pradeda 
Atrodo, kad teks dar 
susidurti ateinančiuose 
rinkimuose.

sveikti, 
su j uo 
majoro

Čerepokų migracija 
Chicago

Vakar ant South Michigan 
avė. viename tuščiame lote ras
ią keli tūkstančiai čerepokų 
(ttirtles). Field museum pasi
ėmė lydėti tą armiją į Du nes 
ties Waukegan, kur čerepokams 
steigiama prieglaudos kolonija. 
Daugelis čerepokų turi ant nu
garų numerius. Spėjama, kad 
jie bus atėję nuo Rockies ir 
Mississippi pakraščių. Kas juos 
čia atvarė, pasilieka paslaptis.

Ruošiasi majoro kam
panijai

Chicagos piliečių -įr biznierių 
grupės pradeda organizuoti ko
mitetus, kurių tikslas butų 
veikti į Republikonų ir Demo- 
<ratų partijas, kad busimuos 
majoro rinkimuose statytų kan
didatais tik tinkamus žmones 
ir paveikti, kad dabartinis ma
joras Thompsonas daugiau ne
begalėtų kandidatuoti arba bū
ti išrinktu.

Majoro kampanija prasidės 
;uojau po šių lapkričio 4 d. 
rinkimų. Nominacijos bus vasa
rio mėnesį, o patys rinkimai 
balandžio mėnesi.

Vakar dienos atsi
tikimai

užmušti 
pirm esi

> Toledo, 
apsistojęs

Nuo automobilių nelaimių vėl 
žuvo 6 žmonės, vieni 
vietoje, kiti mirė nuo 
iiių sužeidimų.

Vienas svečias 
Ohio, Mr. Hester
su savo jauna žmona Palmer 
House bandė su stalo lempa 
užmušti žmoną, bet neužmušęs 
pats pasiplovė su skustuvu.

Areštuoti 4 vaikėzai, apie 
15-16 metų amžiaus, visi plė
šikai ir jau žmogžudžiai. Du 
iš jų, Louis Lukowski ir Frank 
Shinski prisipažino nušovę 
Stanley Rozka.

Plėšikas sušelpė^ 
bedarbi

Jack Franklin, bedarbis, be 
cento prie dūšios, jėškodamas 
kur pusryčių gauti užėjo į Wal- 
green drug store ant 3401 W. 
Madison st., bet vos tik įėjęs 
buvo sustabdytas bandito su 
revolveriu. “Atiduok pinigus!” 
paliepė banditas. “Aš neturiu

Amerikiečių artistų 
paroda

Art Institute nuo spalio 30 
d. prasidėjo metinė Amerikos 
artistų dailininkų paroda, kuri 
tęsis ligi šio gruodžio 14 d. 
Piešiniuose galima stebėti nau
jausias šios šalies dailininkų 
kryptis.

Lekcijos Art Institute
Su lapkričio 4 d. eina visa 

serija antradienio lekcijų Art 
Institute Fullerton Hali, 2:30 
vai. popiet. Lekcijos bus lap
kričio 4 d., 11 d., 18 d. ir 25 
d.; Gruodžio 2 d-, 9 d., 16 d., 
23 d., ir 30 d.

MADOS

Svarbu visiems SLA. 139 
SLA. 139 kp. susirinki

mas įvyks ketvirtadienio vakare, lapkri
čio 6 d., Strumilos svetainėje. Visi 
kuopos nariai būtinai privalo būti susi
rinkime, nes yra labai daug svarbių rei
kalų aptarimui kaip kuopos, taip ir 
pačios organizacijos labui. Kurių narių 
mokesniai yra užvilkti, privalo užsimo
kėti, kad reikalui esant butų galima 
gauti pašalpą ar apsaugą.

SLA. 139 kp. Valdyba.

Roseland.
kp. nariams.

Perkam Mortgečius ir Bonas.
Skolinanti pinigus ant Namų.
Parduodam ir išmainom visokį tartą.
Insiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkas raštas.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

SpedsUitM gydyme chronllkų Ir Msuja lira. Jei kiti negalėjo jumla išgydyti, ateflan- 
kyklt paa mane. Mano pilnas liegzaminavl- 
maa atidengė juau tikra liga ir jei »* apsi
imtu jua gydyti, sveikata jams sugryl. Bu
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jasy 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino ilegsaminavimo—kas jums

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

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių 

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

Hoj nuo 10 rvto iki 1 po pieta

CLASSIFIED APS.]

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINĮ RADIO

Grąžas Freize Seklyčios Setas, tikro 
riešato 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

po m

Educational

MOKYKIS BARBERYSTftS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.

infor-

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

st.20

DO

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų.

Pardavinėjamas aptiekose.

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

Lydia E. Pinkliam Medicine Co. 
Lynn, Mase.

2625
rudeniui tinkantis ru-

2623
2625—šiam 

jas. Galima siūdinti iš byle sunkesnės 
materijos. Sukirptos mieros 16. 18. 20, 
taipgi 36. 38, 40, 42 colių per kruti
nę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 

aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 

5 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
takvmu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

f NAUJIENOS Pattem Dept

1739 S. Halsted 9t.» Chicago, III. 
čia Jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No --------- —
Mieros ..........................  per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresai)

(Miestas ir valat.)
J

niekasJos 
nekviečia

Ar jus žinote kodėl ji 
buvo nepageidaujama? 
Nė ji pati nežinojo. Hali
tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijinė, ku
rios niekas neatleidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pašalina blogą 
kvapą. Vartokite kas- 

. die. Lambert Pharmacal
Co., St. Louis, Mo.

(.ISTERINE
pašalina halitosis

Sunaikina 200,000,000 perų

PARDAVIMUI ’Victrola Styliaus pe* 
čius. 
duosiu už pusę kainos, 
vaikais, man reikalinga pinigai anglims 
pirkti. K. Budvitienė, 3443 S. Union 
Avė.

Metai atgal mokėta $8 9, par- 
Esu našlė su

For Rent
PASIRENDUOJA 2 Storai, adresu 

1922-24 West Chicago Avenue, ku
riuose per 21 metus buvo morgičių ir 
bonų įstaiga. Jeigu bus greitai vei
kiama, vietą galima nupirkti, ar paren- 
duoti su visu ofiso įrengimu ir vaultu. 
Ypač tinka bankui, morgičių invest- 
mento bizniui ir spulkos raštinei.

Cosmopolitan Bond and 
Mortgage Co., 

(A. M. Hammann, 
Vice-Prezidentas

PASIRENDUOJA ofisas dėl dentis- 
to ar daktaro kartu su 4 kamb. apart-* 
mentu. Fdgidaire. 2415 W. Marųuette 
Rd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytoja*
3106 S. Halsted St

. CHICAGO. HA

Situation Wanted
Darbo Ieško

BUČERIS ieško darbo, turiu 12 me
tų patyrimo, kam reikalingas pašaukite 
Canal 3888.

ir

Business Service 
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevoj&m, Popieruojam Ir
Dekoruojam

3147 3- Halsted St
Vieton. 7261. Re.. Hemlock 1292

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

Boulevard 6520 Ros. Yardi 4401
NORKUS & CO.

Perfcraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taiptri iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

• 10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bite kur. 
Dykai apskaitliavirnas. Mes atliekame 

geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

LUMBERIS 20-50% diskonto. Ship- 
ap $35M, Plaster ir Wall Board 3c, 

Naujos durys $1, Storm ir Porch Sash, 
Garantuotas Phimbingas ir apšildymas. 
Išmokėjimais. Vakarais iki 6, nedėliomis 
9—1. Abbott Lumber Co., 5201 W. 
Grand Avė., Berkshire 132*1.

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

Financial
Finansai-Paskoloa

SKOLINAM, PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina veiterka res
torane. 5821 Roosevelt Road, Telefonas 
Cicero 4557.

---- 1—*--------- -------------- ;----------------------------------

REIKIA patyrusių moterų sortuoti 
maišytus skudurus. Pastovus darbas. Šil
tas namas. West Side Metai Refining 
Co. 2917 So. La Šalie St. /

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

BARGENAS. Pardavimui grosernė 
ir delicattessen krautuvė. Seniai įsteigtas 
biznis parsiduoda dėl mirties šeimynoj. 
5406 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grosern? su ar be 
namo. Pigiai. 4439 So. Lincoln St. 
Virginia 1975.

PARDAVIMUI grosernė, bučernė, 
daržovių, vaisių ir mokyklos reikmenų 
krautuvė, karštu vandeniu šildomi, pa
gyvenimui kambariai. Rendos $50.00. 
Vienai sunku, nes vyras serga. Geras 
biznis, stakas ir fixtures, $3800 cash. 
Gera vieta ir biznis.

1281 W. 71 St. 
kampas Ada St.

Real Estate For Sale 
______Namai-Žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS H INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfielcį Avė.
Tel. Lafavette 0455

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low, visi improvementai ir 2 karų ga
ražas. Priimsiu mainui lotą. 5742 So. 
Whipple St. Tel. Rcpublic 8768.

Sutaupinkit $2,000.00
5 kambarių bungalovv; 3 metų se

numo; furnasų šildomas; 2 karų gara
žas, šoninis įvažiavimas; gatvė ištaisyta; 
pirmo morgičiaus $2,000. Kaina nu
mažinta nuo $7,500 iki $6.500.

Taipgi 6 kambarių rezidencija; 2 ka
rų garažas; 60 pėdų lotas; išmokėtas. 
Kaina sumažinta nuo $5,500 iki 
$4,500. Tik $1.000 cash, arba mai
nysiu abu namu ant 2 ar 3 flatų, turin
čių vieną morgičių.

THE REALTY SALES CO.
1613 W. 87th Street

Cedarcrest 3900


