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. Penki pasmerkti mirt sovietų 
ekspertai nebus sušaudyti

Mirties bausmė visiems penkiems pakei
sta dešimties metų kalėjimu-Trims ki
tiems kalėjimo bausmė taip pat suma
žinta , n *'

MASKVA, gruod. 8. — Pen
ki sovietų inžinieriai, kurie by
loje dėl “konspiracijos prieš so
vietų valdžią’' buvo teismo pa
smerkti mirties bausmei, nebus 
sušaudyti.

Centralinis vykdomasis sovie
tų komitetas šiandie mirties 
bausmę visiems penkiems pa
smerktiems pakeitė dešimties 
metu kalėjimu kiekvienam.

Likusiems trims, kurie buvo 
nuteisti dešimčiai metų kalėji
mo kiekvienas, ta bausme ta
po sumažinta iki aštuonerių 
metų kalėjimo.

Ekspertai, kurie buvo pa
smerkti sušaudyti ir kuriems 
ta bausmė tapo pakeista kalė
jimu, yra:

Leonid Bamzin, Maskvos 
Technologijos Instituto profeso
rius ir augščiausios ekonomi
nės tarybos elektros šildymo 
skyriaus direktorius, 43 metų 
amžiau^. Jis buvo kaltinamas 
kaip vyriausias “sąmokslinin
kų vadas.

Viktor Laričev, valstybės pla
navimo komisijos šildymo sky
riaus inžinierius ir direktorius, j 
43 metų amfc — —

Ivan Kalinnikov, karo avia
cijos akademijos profesorius ir 
valstybės planavimo komisijos 
gamybos skyriaus vice direk
torius, 56 metų amž.

Nikolai Čarnovsky, keleto ko-
legijų profesorius ir augščiau
sios ekonominės tarybos mok
slo ir technikos tarybos pirmi
ninkas, 62 metų amž. v

Aleksander Fiodotov, Techno
logijos kolegijos profesorius ir 
valstybės planavimo komisijos 
tekstilės skyriaus tarybos pir
mininkas, 67 metų amž.

Trys, kuriems dešimties me
tų kalėjimo bausmė buvo su
mažinta iki 8 metų, yra:

Sergiei Kuprianov, augščiau
sios ekonominės tarybos teksti
lės skyriaus technikos direkto
rius, 59 metų amž.'

Vladimir Očkin, augščiausios 
ekonominės tarybos šildymo in
stituto sekretorius ir mokslinių 
tyrinėjimų skyriaus direkto
rius, 30 metų amž.

Ksenofont Sitnin, sovietų są
jungos tekstilės sindikato inži
nierius, 52 metų amžiaus.

Sušaudymai sovietijoj
IMASKVA, gruod. 8. — Le

ningrado laikraščiai praneša, 
kad centralinis vykdomasis ko
mitetas atsisakė susimilti Ma- 
nazovui ir Kiškinui, valstybės 
kooperacijos prekybos skyriaus 
vedėjui ir jo padėjėjui, ir kad

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

Debesiuota; nedidelė tempe
ratūros atmaina; vidutiniai, 
kartais stipresni, vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 34° ir 33° F.

Šiandie saulė teka 7:06, lei
džiasi 4:19. Mėnuo teka 7:43 
vakaro.
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abudu jau tapo sušaudyti.
Astuoni Vulkan fabriko, I^e- 

ningrade, darbininkai, kaltina
mi dėl sabotąžo, buvo rasti kal
ti i? nuteisti: du — mirties 
bausmei’; vienas — aštuone- 
riems metams .vienišo kalėji
mo, o likusieji penki trumpes- 
niems kalėjimo terminams-
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Paryžiuj nužudytas 
Ramišvili, gruzinų 
socialistų vadas

Nušovė jį komunistas, taip pat 
neva gruzinas, kuris tuojau 
buvo policijos suimtas

PARYŽIUS, gruod. 8. —Va
kar čia buvo vieno komunisto 
nušautas Louis Ramišvili, bu
vusio^ nepriklausomos Gruzi
jos respublikos ministeris Fran
ciai.

Ramišvili važiavo iš savo na
mų viename Paryžiaus prie
miesčių j politinių emigrantų 
mitingą netoli nuo Place d’Ita- 
lia. Kai tik jis išlipo iš taksi, 
čia pat išlindęs iš už kiosko 
kažkoks vyras paleido j jį tris 
revolverio šuvius.

šovikas tuojau buvo polici
jos suimtas. Jis pasisakė esąs 
čanuk Parmeny, rūsį komuni
stų partijos narys, gimęs Gru
zijoje- Sakėsi, kad atentatą pa
daręs ne poliiniais motyvais, 
bet iš keršto. Jis dirbęs vie
name AudincOurt’o automobilių 
fabrike kartu su keliais kitais 
gruzinais. Jie turėję įsteigę 
slaptą darbininkų komitetą, ku
rio pirmininku buvęs vienas 
darbininkas, Brakovič vardu. 
Prieš mėnesį laiko į fabriką at
vykęs Bamišvili ir liepęs Bra- 
kovičiui jį, Parmeny, pašalin
ti iš darbo, ką tas ir padaręs. 
Tad jis pasiskolinęs pinigų ge
ležinkelio bilietui ir revolveriui 
nusipirkti ir atvykęs čia nudė
ti jį.

Nežiūrint tokio žudeikos pa
sakojimo, policija mano, kad 
ši žmogžudybė yra rezultatus 
aitrios kovos, kuri Paryžiuje ei
na tarp politinių rusų emigran
tų ir sovietų valdžios. Policija 
sako, kad žudeikos rankos yra 
taip minkštos ir čiuinios, ma- 
nikuruotos, kad nieku budu ne
atrodo j fabriko darbininko 
rankas.

Ramišvili buvo Antrosios dū
mos narys

Ramišvili nieko negalėjo pa
aiškinti, kadangi jis greitai mi
rė, nebeatgav^s sąmonės. Jis 
buvo aktingas revoliucininkas 
Rusijoje prieš karą ir buvo ru
sų socialdemokratų partijos at
stovas Antrojoj durnoj. Kai 
1918 metais įsisteigė nepriklau
soma demokratinė Gruzijos re
spublika, Ramišvili buvo pa
skirtas jos ministeriu Paryžiu
je. Tą titulą jis ir ligšiol lai
kė, nors Gruzijos nepriklauso- 
įpybe buvo netrukus bolševikų 
patrempta.

[Atlantic and Pacific Photo J

Naujas Darbo Sekretorius — William N. Doak, geležinkeliečių 
brolijos vadas, kuri prezidentas Hooveris paskyrė dabar Dar

bo Sekretorium, ir jo žmona.

40 studentų mirė 
pavalgę sriubos

EBODK, Britų Indija, gruod. 
g. — Londono Misijos Moky
klos viešbuty staiga susirgo ir 
tuojau mirė keturiasdešimt stu
dentų, pavalgę duotos jiems 
sriubos.

Sako, kad tarp indų, kuriuo
se buvo gaminta sriuba, buvus 
surasta gyvatė.

Francijos kabineto 
krizis tebesitesia 
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PARYŽIUS, gruod. 8. — Se
natoriui Barthou nepavyko su
daryti .nauja vyriausybė ir jis 
rezignavo. Bespublikos prezi
dentas Doumergue dabar pa
kvietė senatorių' 
kad jis bandytų naują kabine
tą sudaryti. Lavai ketino duoti 
atsakymą rytoj (šiandie).

Senatoriui Barthou nepasise
kė dėl to, kad radikalai socia
listai [franeuzų liberalai] griež
tai ' atsisakė dalyvauti vyriau
sybėje, į kurią turėjo įeiti žino
mas reakcininkas Louis Mariu.

\

Dauguma Amerikos 
dienraščių už Pasau

lio teismą

NEW YORKAS, gruod. 8.— 
The American Foundation, ku
ri buvo pasiuntus 2,036 dien
raščių redaktoriams atklausi- 
mus, ar jie stoja už tai, kad 
senatas* ratifikuotų Pasaulio 
Teismo protokolus, vadinas, 
Jungtinių Valstybių patapimą 
to teismo nariu, ar prieš.

Dabar Foundation paskelbė 
atklausimo rezultatus. Pasiro
do, kad 1,357 dienraščiai (66. 
65%), su bendru tiražu 26,993,- 
906 (65.68%), stoja už ratifi
kavimą, o tik 265 (13.1%), su. 
bendru 10,557,317 (25.‘69%) ti
ražu, yra priešingi ratifikavi
mui- Iš 342 laikraščių negauta 
atsakymo.

14 žmonių žuvo italų 
laivui sprogus

LORIENT, Fra nei j a,’ gruod. 
8. — Juroj, netoli nuo Hduat 
salos, vakar sprogo italų lai
vas Artiglio, bandęs išsprogdin
ti amunicijos laivą Florence, 
paskendusį ten su dideliu kro
viniu parako didžiojo karo me
tais. \

Keturiolika Artiglio įgulos 
žmonių buvo sprogimo užmuš
ti, o septyni kiti skaudžiai su
žaloti. Laivas buvo sudrasky
tas ir tuojau paskendo.

Pastaruoju laiku laivas Arti
glio bandė išimti iš paskendu
sio garlaivio Egypt 5'milijo
nus dolerių vertes aukso lie
jinių, bet audringas oras dar
bą buvo laikinai sutrukdęs.

Doak-patvirtintas 
Darbo sekretorium
WASHINGTONAS, gruod. 8. 

— Senatas šiandie be debatų 
patvirtino paskyrimą Williamo 
N. Doak’o Darbo sekretorium, 
vietoj buvusio J. J. Daviso, ku
ris dabar yra senatorius.

Doak yra geležinkeliečių bro
lijos vadas, virginietis.

Katastrofingas žemes 
drebėjimas Formozoj;

žmonių žuvo
TOKIO, Japonija, gruod. 8. 

r—- iš Tainano praneša, kad 
pietų vakarų Formosoj įvyko 
smarkus žemės drebėjimas. Pa
sak pranešimų, keturi asmenys 
buvo užmušti ir 253 namai su
griauti. Supurtymai buvo jau
sti visoj vakarinėj Formosoj.

Vaikas nušovė motiną 
ir pats nusižudė

CINCINNATI, Ohio, gruod. 
8. — Charles Selbert, 14 me
tų vaikas, matyt gavęs proto 
pamišimą, nušovė čia savo mo
tiną, kai ji miegojo, paskui pats 
nusišovė. Moteriškė buvo našlė,

Dar apie misteringą 
sovietų diplomato* 

mirti Romoje
“Nusišovęs” Lefinas buvo sku

biai palaidotas—Kalbama, kad 
jį nušovę sovietų čekos agen
tai

ROMA, Italija, gruod. 8. — 
Nė dvidešimt keturioms valan
doms nepraslinkus, kaip sovie
tų ambasadoj “nusišovė” vy? 
riausias ambasados sekretorius 
Eugenijus Levinas, jo kūnas 
buvo skubotai sovietų diploma
tinės misijos narių palaidotas 
kapuose.

Jų kolegos kitose ambasado
se nustebo, perskaitę bolševikų 
ambasados “gailestingą prane
šimą” apie Levino mirtį tik 
viename Romos laikrašty. Ki
tuose laikraščiuose jokio pami
nėjimo neįdėta.

Jie dar labiau nustebo, kai 
sužinojo, kad jų raudonasis ko
lega jau guli kapuose, jiems 
nesuskubus dar palikti ambasa
doj savo apgailavimo korčiu
kių.

• Vakar vidudieni ties sovietų 
ambasada sustojo paprastas la- 
vonvežimis. Netrukus iš amba
sados buvo išneštas karstas, ap
dengtas raudona pala ir rau
donais gvaizdikais, ir skubiai 
įkištas į vežimą. Ambasadorius 
Kurskis ir jo štabas sušoko į 
limuzinus, ir nė pusvalandžiui 
nepraslinkus Levino kūnas jau 
buvo užbertas žemėmis.

Iš- šaltinio, į kuri plaukia ži
nios apie tai, kas dedasi sovie
tų ambasadoje, apie staigią so
vietų diplomato mirtį gauta trys 
versijos. Viena jų tokia: pra
eitą penktadienį, tuojau po pie
tų, Levino ofise įvykus svarbi 
konfelrepcija, kurioj dalyvavę 
ir trys čekos agentai. \ Staiga 
pasigirdęs suvis. Po to tuojau 
išėjęs vienas čekistų ir prane
šęs, kad Levinas pats nusišo
vęs. Pasak tos versijos, Levi
nas buvęs pareikalautas pasi
aiškinti dėl savo elgesio, ir po 
to jam buvęs pasiūlytas revol
veris — panašia], kaip caro lai
kais kad buvo daroma rusų ar
mijoj su karininkais, kurie rei
kėjo “pašalinti”.

Pagal antrą versiją, Levinui 
buvę pasakyta, kad jis turįs 
grįžti į Maskvą, ir kai tik jis, 
pakilęs, bandė išeiti iš kamba
rio, vienas" čekistų ji nušovęs, 
bijodamas, kad neatsikartotų 
panaši istorija, khip Paryžiu
je su Besiedovskiu, kuris iš
truko iš ambasados ir po to 
ėmė kelti aikštėn sovietų dar
belius, darydamas tuo didelio 
nemalonumo Maskvai.

Trečia versija vėl tokia, kad 
čekistai pradėję piktus ginčus 
apie astuonių sovietų inžinie
rių bylą Maskvoj, tuos ginčus 
tyčia pavartodami kaip pretek
stą Levinui nušauti.

Kalkutoje nušautas bri
tų valdininkas

LONDONAS, gruod. 8. — Iš 
Kalkutos praneša, kad šiandie 
ten tapo nušautas pulk. Nor
mali Skinner, Bengalijos prezi
dentūros kalėjimų generalinis 
inspektorius.

Nušovė jį jo raštinėje trys 
bengaliečiai, kurie, matydami, 
kad negalės ištrukti, patys šo
vėsi ir. du jų nusišovė, o tre
čias tik susižeidė. Jis buvo su
imtas.

BUENOS AIBES, Argentina, 
gruod. 8. — Kariuomenės teis
mas pasmerkė mirties bausmei 
tris suimtus plėšikus, kurie va
kar čia nukovė ir apiplėšo vie
ną taksi šoferį.

Lietuvos Naujienos
Tokio patvinio Lietuvos 
upių nebuvo 53 metus

I M................... . ■»

Kaune vanduo pakilo 3,48 mtr.

KAUNAS. Kelias dienas 
pylęs lietus pripildė upes, žmo
nės to nelaukė, nesitikėjo, nes 
lapkričio mėn., jau vėlus rudens 
laikas tokiam potvyniui. Tik
riausiai lietaus, šiuo kart, pa
sielgta ne pagal kalendorių.

Hydrometriniam biure sužino
jom, kad per paskutinius 53 
metus Kaunas tokio vandens

Kinų komunistai iš
skerdė 20,000 val
džios kariuomenės
ITANKOVAS, Kinai, gruod. 

8. — Pranešimais iš šiaurinės 
Hupeh provincijos, tarp Kuang- 
šui ir Huangano, apie 100 my
lių į žiemius nuo Hankovo, ko
munistų armijos vakar įvilio
jo į siųstus arti 20,000 provin
cijos kariuomenės ir visą ją 
išskerdė.

Tai didžiausi nuostoliai, ke
lčių kinų valdžia turėjo nuo 
laiko, kai ji pradėjo savo kam
paniją prieš komunistų ban
das.

Gen. čiang Kaišck, Kinų re
spublikos prezidentas ir vyriau
sias karo vadas, šiandie pats 
pasiėmė vadovybę kampanijai 
prieš komunistus visoj centra- 
linejL Kinijoj. Jis pareiškė, kad 
jei reikėsią, vyriausybė pavar
tosianti 300,0010 kariuomenės, 
20 karo laivų ir 30 aeroplanų j 
padaryti galą komunistų bandų 
terorui viršutinės Jangtse upės, 
klony.

70,000 škotų anglia
kasių grįžo į ka

syklas 
. I

LONDONAS, gruod. 8. — 
Septyniasdešimt tūkstančių Ško
tijos kasyklų darbininkų, kurie 
praeitos savaitės pirmadienį 
buvo sustreikavę, šiandie vėl, 
grįžo į kasyklas dirbti.

Tarp angliakasių federacijos • 
ir kasyklų savininkų tapo pa
daryta laikinų paliaubų sutar
tis, kuri' galios iki ateinančiu 
vasario mėnesio 1 dienos.

$100,000 gaisras
CRESTON, Ia„ gruod. 8. — 

Praeitą naktį gaisras sunaiki
no Čia šešias krautuves ir vie
ną apartamentų trobesį, pada
rydamas, kaip ajpskaičiuoja, 
daugiau kaip $100,000, nuo> 
stolių.

Kalėdos
Jau netoli.

0 jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

legramų per NAUJIENAS.
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si, Chicago, III.
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pakilimo lapkričio men. nežino, 
šeštadienio vakare vanduo pa
kilęs 3,48 mtr., šiandie kiek 
krito, rytą buvo 3,34 mtr. Ne 
tik Kauną, bet ir Panevėžį van
duo nustebino. Nevėžy vanduo 
pakilo 3,86 mtr. Veržėsi į bu
tus. Patvinęs slėnis Lėvos apy
linkės gyventojams pridarė 
dang nuostolių, šventoji taip 
pat nerami. Bendrai šiaurės 
Lietuvos upės ir upeliai daug 
neramumo gyventojams teikia.

Dar ne viskas. Pranešama iš 
Nemuno aukštupio, kad apie 
Alytų, Birštoną vanduo kyla, 
laukiama apie rytoj rytą van
denį pakilsiant ir Kaune. Kau
no prieplauka šiek tiek pavo
jingoj padėty. 

' -1- --
Klaipėdos krašto hitle

rininkai tebetriuk- 
šmauja

Iš Šilutės pranešama, kad 
šiomis dienomis apie 10 vai- 
vakaro, kaip tik tuo metu, ka
da “Kaiscrhoff’’ salėj buvo lie
tuvių koncertas, keletas jaunų 
vokietukų, eidami pro šalį, de
monstratyviai dainavo “Ileil 
Hitler” ir jo garbei šukavo 
‘Hoch, hoch!”. i

Iš Čia jie nuėjo prie geležin
kelio restorano “Banhofshotel” 
ir ten “papildomai” uždainavo 
“Deutschland, Deutschland uber 
alles!” Be to, buvo girdima gat
vėj, kaip tie yokietukai, įėję į 
kalbamą restoraną, ten dar il
gai traukė tas pačias dainas.

Labai skursta knyg
nešys 

. ----
Andriejavo miestely gyvena 

70 metų amžiaus senelis Pra
nas Žutautas. /

Žutautas yra paralizuotomis 
kojomis ir negali nei vaikščio
ti, nei dirbti. Jis prieš 30 me
tų gabeno iš Prūsų knygas Lie
tuvon ir už tai caro buvo per
sekiojamas. i 4Į

Žutautas knygas platindavęs 
Šiaulių rajone. Dabar senas 
knygnešys yra visai paliegęs 
ir verčiasi elgetavimu.

Sakosi, siuntęs pfašymus šv. 
min. bet iš ten nė atsakymo 
negavęs.

Pernai apylinkės piliečiai su
metė po kelis lt. ir sušelpė skur
džių knygnešį. Vis dėl to, da
lyką ištyrus, knygnešiams reik
tų skirti pensiją.

Nauja ūkio mokykla
žemės Ūkio Bumai atidarė 

Zarasuose žemės ūkio mokyklą. 
Į mokyklą priimami mokiniai 
baigę pradžios mokyklą. Moky
klos vedėju paskirtas apskri
ties agronomas p. šalinskas. 
Klausytojų priimta 16.
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Medicinos Erškėčių Takas
Rašo Du*. A. J, Karalius •

(Tęsinys)
Kiti šventi daiktai

Ligas gydydavo ne tik kau
lais, bet ir įvairiais kitais šven
tais daiktais. Žymių rolę lošė 
Agnus Dei (Dievo avinėlis), 
padarytas iš vaško ir papos pa
šventintas. 1471 m. papą Pyp
lius II kunigams ir visiems ti
kintiems aiškiai pasakė, kad 
šitas šventas daiktas saugoja 
Žmones nuo visokių nelaimių, 
ligų ir moterims palengvina 
gimdymų. 1517 m. pa pa Leonas 
X išleido agnoselius su kryže
liu ir sekamais žodžiais: “Šitas 
kryželis, keturiosdešimts kartų 
padidintas, sudaro Kristų v jo 
žmogystėje. Kas jį bučiuoja, 
tai septynias dienas lieka ap
saugotas nuo puolamosios ligos; 
apopleksijos ir staigios mir
ties.” žinoma, už šituos agno
selius šventas tėvas ir pinigų 
gaudavo. 0 juk papa tikėjimo 
ir doros dalykuose neklaidin
gas, — tai kam čia daktarų 
įeikia... Ir ot šitie šventi daik
tai medicinos kelią dygiais erš
kėčiais nuklojo.

White šiuo klausimu pastebi 
štai ką:

“Butų perdaug reikalaujama 
iš žmogaus prigimties, jei mes 
įsivaizduotume, jogei popiežiai, 
kurie darydavo biznį iš Dievo 
Avinėlių, arba kunigai, kurie 
iš relikvijų semdavosi ir pini
gus ir garbę ir svietiškiai, ku
rie į relikvijas daug turtų Įdė
davo, — galėtų toleruoti medi
ciną, kuri jų interesams kaip 
tik ir kenkdavo.

smūgis: papa Bonifacas' VIII 
uždraudė nulupti mėsą nuo kau
lų lavonams žuvusių kryžiaus 
kare.

Ir chirurgija atsidūrė šarla
tanų rankose. Virš tūkstančio 
metų teologai visais jiems pri
einamais argumentais slopino 
chirurgiją; net valdonai nega
lėdavo gauti menkiausio chi
rurginio patarnavimo. Tiktai 
1406 m. Vokietijos imperato
rius Wenzel išleido dekretų, 
kuriame aiškiai pasakė, kad 
chirurgija verstis nėra žeminąs 
darbas. Ir, žinoma, medicina 
kiek lengviau atsikvėpė.

Medicinas kėlimas iš numirusių
Nežiūrint jau minėto erškė

čių tako medicina vis-gi laikosi 
ir progresavo. Antrame šimt
mety Galenas tikrai pasižymė
jo, nors jo dogmatizmas daug 
ir pakenkė. Vienuolynuose pra
dėta steigti klinikos, iš kurių 
paskui pasidarydavo ligoninės. 
Bandymai mokinti medicinos 
mokslo buvo itin silphi: visur 
tiktai pakartodavo Hipokrato. 
Aristotelio, Galeno ir kt. teori
jas.

Medicinos mokslu rūpinosi 
daugiausia žydai ir mahome- 
dai (arabai). žydei sukurč 
garsiąją Salerno mokyklą, ku
rioje medicina stovėjo žymioj 
vietoj, o jų sukurta Montpellier 
mokykla mediciną dar aukščiau 
iškėlė.

Ispanijos arabai keletą šimt
mečių medicinos mokinimu pa
sižymėjo. Kai krikščionių teo
logai uoliai mediciną rengėsi

Teologijos kova su anatomija
Gal dar didesnis medicinai 

smūgis buvo teologų nusistaty
mas, kad nevaliu lavonų piau- 
styti. Ir šita teorija iš pagonų 
tikėjimų į krikščionybejsį- 
briovė, nes pirmieji tikėjimai 
taip ir-gi mokina. Krikščionių 
teologai sa n protavo šitaip: kū
nas tai šventosios dvasios na
mas, kurio negalima griauti 
arba arginti. Tertulianas pra

keikė anatomą Herofilą ir ji 
mėsininku pavadino.

Tūli teologai tvirtindavo, kad 
iš numirusių prisikėlus kiek
vienam reikės savojo jei 
supiaustysi, tai kur-gi paskui 
rasi ?.. t

Viduramžiuose bažnyčios tė
vai sakydavo: bažnyčia negali 
pakęsti kraujo praliejimo. t O 
žymus anglų istorininkai sako, 
kad Romos bažnyčia daugiausia 
nekalto kraujo paliejo. White 
pastebi, kad niekas šito nugin
čyti negalės.

1248 m. Le Mans susirinki
mas (sinodas) uždraudė vie
nuoliams chirurgija veistis. Tą 
patį nutarė ir kiti susirinki
mai, bet pabaigoj trylikto šimt
mečio užduota smarkiausias

palaidot ir relikvijas populiari- 
zuot, tai arabų žymus teologai 
mediciną populiprizdvo kiek ga
lėdami. Arabų pasidarbavimas 
farmakologijoj pasilieka svar
bus net ir musų laikams.

Krikščionyse atsirado svietiš- 
kių, kurie pamatę teofbgų ža
lingus darbus medicinai, pradė
jo jai talkininkauti. Pirmiau
sia turime suminėti imperato
rių Karlą dydijį (Charlemag- 
ne), kuris pristeigė medicinos 
mokyklų ir botanikos daržų 
gyduoles auginti. 14-tam šimt
mety imperatorių Fredrikas II, 
papos uždraudimų nepaisyda
mas, pririnko grekų ir arabų 
rankraščių medicinos sryty ir 
pet Įstatymais bandė sanitariš- 
kumą platinti. \

Atsirado drąsių medicinos 
mokslo vyrų net ir teologijos 
amžiuose. Jie, žinoma, kiek ga
lėdami ir suprasdami mediciną 
gaivinti griebėsi. Galima su
minėti šiuos vyrus: Arnold, 
Bertrand de Gordon, Basil Va
lentine, Lully, Roger Bacon. šie 
ir kiti drąsus vyrai, , anot 
White, palaikė žinybos lemputę 
degančią ateities laikams.

Ir bažnyčios viduje atsiras
davo šiek tiek norinčių šviesos 
žmonių. Devintam šimtmety 
vienuolis Bertharius surinko 
daugybę receptų ir kiti vie
nuoliai vienur kitur bandė me
dicinai pagelbėti kiek jiems bu
vo leista. Jie dažnai rekomen
duodavo relikvijas, maldas ir kt. 
Pupa Honorius III steigė medi
cinos mokyklų, bet jisai tiek 
daug prisidėjo prie palaikymo 
senųjų prietarų, kad vargiai 
jam kreditas galima butų ati
duoti. Net žymusis papa Gre- 
goraš I pasižymėjo • medicinos 
slopinime. 12-tam v šimtmety 
Rheims susirinkimas uždraudė 
vienuoliams medicinos mokan
tis, kiek vėliaus šv. Bernardas 
apgailestavo, kad vienuoliai 
perdaug medicina interesuojasi. 
Papa Aleksandras III vienuo
liams užgynė medicina užsiimi
nėti. 13-am šimt. Laterano susi
rinkimas uždraudė kunigams ir 
visiems dvasiškiams chirurgi
ja verstis.

Teologiški plepalai
Teologai prisidrbo tiek daug 

stebuklų, kad pradėjo šitaip 
galvot: kąm čia vaistai reika-
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rriir ~ • ■ n.. i ■ - it ■1

lingi, kad turime visokių relik
vijų, maldų ir šiaip visokių 
viršgamtiškų dalykų... Juk bib
lijoj aiškiai parašyta: karalius 
Asą bandė gydytis vaistais, ne
paklausė Jahovos kunigų, ir už 
tai mirė. Ir šv. Bernardas sa
kė: jei vienuolis ima vaistų, tai 
jisai nepasitiki maldomis. La
terano susirinkimas už tai ir 
uždraudė daktarus šaukti be 
kunigų žinios.

Papa Pius V ir kiti aiškiai 
prsakė: pirmiaus pašaukite du
bios daktarą, o paskui medici
nos daktarą. Jei ne, tai, žinoma, 
prakeiksmas—pekloj degsite...

To ne gana. Teologai dakta
rus priskyrė prie burtininkų ,ir 
raganių. Ir, žinoma, daktarus 
priskyrė prie ateistų — “Kur 
trys daktarai, ten du ateistai” 
—viduramžių patarlė.

lO-tam šimtmety Gerbertas, 
kuris vėliaus tapo papa Syl- 
vestras II, vienu tarpu buvo 

^užsigeidęs mokslui pritarti, — 
tuojau teologai pradėjo jį ra
ganium vadinti. II-tam šimt
mety Kastas Africanus vos gy
vas išliko už pritarimą medici
nai, o 13-tam šimtmety Roger 
Bacon kalėjimai! pateko už mo
kslinius' pareiškimus. Jisai vos 
gyvybę ant laužo nepaliko..-..

Šv. Tomas Akvinas aiškiai 
posakė, kad žmogaus kūną te
gali studijuoti tiktai teologai, o 
ne koki ten anatomai. Ir teolo
gai labai daug šnekėjo kur dū
šia gyvena, kur meilės centras 
ir kt.

O kiek vėliaus šventos relik
vijos, kaip sakiau, j, madą Įėjo. 
Bet čionais konkurencija pa
gimdė specialistus: Šv. Valenti
nes gydė epilepsiją, Apolonia— 
dantų ligas, Gervazas reuma- 
tiz i/ą ir 1.1. Vadinasi, žinai li
gą, tai žinok kokių relikvijų 
reikalingas esi.

Viduarumžiuose seilės turėjo 
plačią reputaciją ligų gydyme. 
Platesnę negu musų laikuose 
ekspeleris. Egipte seiles ir-gi 
turėjo pasisekimo. Vespazianas 
sakosi aklą žmogų išgydęs sei
lėmis. Ir'Jėzus ’esą seilėmis 
gydęs.

Visuose kraštuose atsirado 
šventų gydymų. Dažnai vieno 
šventojo relikvija užleisdavo 
vietą kitai. Dažnai viena re
likvija išeidavo iš mados. Ki
taip sakant, biznis sumažėdavo.

Relikvijomis gydydavo per
laužtus kaulus, vėžį, rauples, 
viską. O jau šventų šaltinių, 
tai patys žinote kiek priviso— 
i.et ir musų gadynėj inteligen- 
t’šk* kunigai (kun. Bučys) la
bai palankiai kalba apie Liurdo 
stebuklus, bet patys jau šventu 
v;ind» i.iu nebesigydo.

Kadangi, kaip sakiau, žydai 
medicinos moksle pusėtinai pa- 
šižyrnejo, tai ' atsirado daug 
žydų daktarų. Krikščionių teo
logai visais budais draudė krei-

NAUJIENOS, Chlcago, III.
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Kapu Otta »verdr«P 
vienas žymiausių Norvegų at- 
šiaudės tyrinėtojas, miręs pra
eito lapkričio 26 dieną.

ii fiil h ,l'i Mii^Ta'Įgffs 

ptis prie žydų daktarų. Touts 
Gręgoras pasakoją apie vieną 
diakoną, kuriam šventas Marty
nas beveik išgydęs aklumą; 
pustui diakonas kreipėsi prie 
žydo daktaro, o galų, gale ne 
šventasis nė žydas jau negalėjo 
jo akių pataisyti. Mat, teolo
gai sakydavo, kad žydui dak- 
t; imi velnias padeda, kad dėl 
to geriaus mirti su Kristų, ne
gu išgyti, žydui daktarui gy
dant. Vienok dainai vyskupai 
slaptai žydus samdydavosi.

Proteštonai kiek sveikiau į 
mediciną pradėjo žiūrėti, bet 
ii- jie toleravo tokius gydymosi 
budus, kaip karaliaus palieti
mas. Anglijos karalius palies
davo ligonį ir jau sveikas, »i- 
t'Ao gydymas ilgus am^ua 
viešpatavo. Net iki aštuonio-. 
likto šimtmečio,

Pravoslavai ir-gi 
relikvijų. Rusuose 
musų laikuose Rasputinas.

Anatomijos erškėčių
Vesalius

13-tam šimtmety 
universitetas rimtai 
susirūpino, o sekamam 
mėty jau randame rimtų apra-

Popiežijos 
imperato- 
II pra- 

lavonus 
šimtmety

ilgus amžiną

turi savų
Ivanas, o

takas ir

Paryžiaus 
medicina 

šimt-

šymų įvairių ligų, 
amžinas priešas 
rilis Frederikas 
dėjo duoti leidimų 
pjaustyti. 15-tam
prasidėjo mokslo atgaivinimas. 
16-tam šimtmety . Paracelsus 
pradėjo mediciną liuosuot. Bo- 
lognos universiteto profesorius 
Mudinus keturioliktam šimtme
ty pradrįso lavonus piaustyt ir 
studentams anatomiją praktiš
kai demonstruoti. Bet galų ga
le atsirado anatomijos mistras, 
drąsusis Andreas Vesalius, ku
ris savo visą gyvenimą anato
mijai paaukavo.

Vesalius iš pat pradžių buvo 
mistras'. Jo drąsumas ribų ne
žinojo: jisai, rizikuodamas sa
vo gyvybę, pradėjo lavonus 
pjaustyti ir žmogaus kūno ma
šineriją tirti. O juk tada in
kvizicija gyvavo.

PAIN’EXPrHERr ........... .....................................

► 
►

______ Neapleiskite a
Persalimo! 1

BHFv Sustabdykite pirm negu įsi- 4
galės — P»rm negu pastos tik- □ 
i ai pavojingu. Atsikratikyte « 

/pfe / peršalimo naudodami PAIN- J 
jį / EXPELLERĮ su pirmu ko-J 
vk sulio ir čiaudėjimo apsireiški- J 

imi. Du ar trys išsitrynimai
F W PAIN-EXPELLĘRIU su- < 

teiks jums neįkainuojamą pa- ’ 
galbą. . .

PAIN-EXPELLERIU išsitrynimas paakstina kraujo cir
kuliacija. J*s pralinksmins jus. Jis sustiprina jėgas. Jis 
suteikia! jums‘(Jaugiau galios pasipriešintu ligoms. Jis su
kelia jumyse impulsą kovai su paprastais susirgimais.

Netenka — Galios
kuomet PAIN-EXPELLERIS stoją pageb 
bon Muskulų Gėlimai ir Skaudėjimai pranyksta. 
Pailsimas ir silpnumas pradingsta. Atgaivinantis 
efektas su PAIN-EXPĘLL>EKIO išsitryminu su
tvirtina visą juaų sistemą. Jus eaaU ateaųjintas 
ir sutvirtint<3« . ..

PAIN-EXPELLERIS irodi savo naudmgmną 
suvirs šešiasdešimt metu laikotarpiu Dėlto jU 
vra visame pasauly naudojamas V rekomenduota- 
maa nuo Peršalimų. Kosulių, Paprastų Gerkle# 

1 Skaudėumų Peršalimų Krutmčje, Gčhmų PeČiuo- 
r ąe, Sustingusio Sprando, Neuralgijos, Strlndieglio 
i Dvejopo populiariu kalnų didume> hopkutŽMi 
£ mažesnė 35 centai, didesnė 70 centu- 
L Reikalauki ta artimiausioje Vaistinėje
F arba rašykite į

,• ’bERRY AND SOUTH FIFTH ST5-
► BROOKL.YN, n.v
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White sako, kad krikščiony
bės jungimas prie tokių moks
lų, kurie žūsta, jai pačiai dau
giausia blėdies padąrė. Jungta 
krikščionybė prie Aristotelio, 
pąskui prie Tarno Akvino, pas
kui prie Galeno. Visi jungėjai 
via kalba, kad senosios idėjos 
stugios, nepavojingos. Ir musų 
laikuose atsiranda žmonių, ku
rie stengiasi krikščionybę su
taikinti su Darwino evoliucija.

Vesaliaus laikuose buvo ban
doma sutaikinti krikščionybę Su 
Galeao teorijomis, bet veltui: 
28 metų Vesalius parašė ana
tomijom kny&«b kuri senąsias 
teorijas į dulkes sumušė. Ir 
tuojuus teologai jam karą pa
skelbė visuose frontuose, pas
kui imperatorius Karlas V Vė
sėtų pasisamdė sau už gydy
toja, ir teologai rankas nuleido. 
Bet kai Ispanijos sostą užėmė 
Filipas tai vei govą
ątnauMao. Teologai susirado 
naują argumentą; esą žmogaus 
kūne raudasi vienas kauhikas. 
kuris neguli sugesti ir iš ku
ria iš numirusių prisikėlęs žmo
gus gauna Visą kūną. O Vesa- 
liua tokio kaulo nerado... Die- 
vąą Adomui išėmė vieną šon-

* 111 h jr iš jo Ievą sutvėrė, o 
Vėsavus parodė, kad visų vy
rų šonkaulių skaičius abiejuose 
šonuose vienodas.

Galų gule sugalvota bjaurus 
skymas: paleista gandas, buk 
Vesalius piaustęs’ gyvą žmogų... 
Vesalius nusimii^ęs mete savo 
darbą ir jaunas bodamas žuvo, 
beaibastydamas... O bet-gi ne
žuvo, 4ies mums sukurė anato
mijos mokslą, kuris paliuosavo 
mediciną iš teologijos žabangų.

Hamann nupiešė Vesaliaus 
paveikslą, kuris randasi Cornell 
universitete.

(Bus daugiau)

... .....................................
IGERB. Naujienų skaityto

jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.k________ . .. ■________ • ■ ■.. .
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GASO ŠILUI ’
dėl vieno kambario, dėl dviejų kambarių, dėl 
trijų kambarių ar daugiau

GAS HEATROLA

$i A NUOLAIDOS už jūsų bile kokį se- 
| V na šildytoją, jei jus veiksite Dabar!

Dabar yra laikas atsikratyti darbo ir nešvarumų prie jūsų 
senojo šildytojo. Išmainyki! jį ant smagaus komforto tik
ros Gaso Šilumos dėl jūsų namų. Ši graži Heatrola degina 
Gasą — paskleidžia daug šilumos — švarios sveikos šilu
mos per visus jūsų kambarius. Mažas gaso suvartojimas, 
giluma, kad jus jos norite — lik pasukus rankieną... ir vėl 
užsukate kaip tik užtektinai įšila. Nėra durnų ar suo
džių... nėra dulkinų dūmtraukių priteršti jūsų namus. 
Mahogany baigtas kabinetas moderninio dezaino pilniau
sia harmonizuoja su kambarių įrengimu. Idcalis dėl namų 
ir apartmentų. Del namų apšildymo yra specialč gaso 
kaina.

$ Įmokėti - Metai Išsimokėjimui 
Kaina $89.50 su prijungimu, atėmus $10 už $^(^.50 
jūsų seną šildytoją, Heatrolą lieka jums už .........

The Peoples’Gas Light & CokeCompany
lAjgiška Vieta Pirkti Sau Gaso Įtaisus

122 South Michigan Avenue
Žiūrėkite telefonų knyfcą ar jūsų gaso bilą dėl apielinkinio Qaso 

Kompanijos ofiso.

JUS GERIAU GALITE TAI PADARYTI SU GASU
1H,!I . n-U....-j—i—1.". ............... : ----------------------- l 'Ji!.-

DAR YRA LAIKO UŽSISAKYTI KALENDORIUS 
KALĖDŲ DOVANOMS

NAUJIENOS DAR TURI DIDELI PASIRINKIMĄ
NUPIGINTA KAINA

$18.00 už 100, dabar $10.00
$15.00 už 100, dabar $8.00

k ■' ' / * ,/•' ' » '

BIZNIERIAI PRAŠOMI PRIDUOTI SAVO UŽ
SAKYMUS KAIP GALIMA GREIČIAUS

Kreipkitės j \
y ■■■■ /

1739 So. Halsted St.

Į IMPERFECT IN ORIGINAL
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Detroit, Mieli.
Praeities naujienas

Amerikos Darbininkų Ap
švietus Draugijos Centro/ Pildo
mojo Komiteto fin. raštininkas 
ir A. D. A. D. 2-ros kuopos 
organizatorius Povilas Pecenka 
rugsėjo 8 d. išvažiavo j Penn- 
sylvanijos valstijos angliaka
sy klas darbo ieškot. Bet jis, 
apleisdamas šį miestą nė su
diev nepasakė tos organizaci
jos, vietinėms “filijoms”.

Vėliau man teko girdėt be
kalbant A.D.A.D.C.P.K. pirmi
ninką ir dabartinį A.D.A. 2-ros 
kuopos organizatorių J. Gugą. 
Girdi, draugas P. Pecenka tvir
tas komunizmo principe. Tai 
principalis žmogus. Mat, jis iš 
to didelio principo tvirtumo ne
sugebėjo, o gal nenorėjo paduot 
“principalę” rezignaciją Cent
rui ir 2-rai kuopai. Išvažiavo 
niekam nieko nepasakęs.

G S S
Lapkričio 13 d. Socialistų 

Partija surengė viešą susirin
kimą. Kalbėjo Milvvaukees 
miesto šerifas (socialistas). Jis 
savo krlboje labai nuosakiai Į- 
rodinėjo, kaip darbininkai tilri 
organizuotis. Ir organizuotai 
kovot su kapitalizmu, žmonių 
buvo daug. Jie buvo įvairių 
isitikinimu sunkaus darbo dar
bininkai. Visi ramiai klausėsi 
kalbos.

Kiek vėliau atėjo apie 10 
komunistų. Jųjų, tikslas buvo 
kelti susirinkime triukšmą. Pir
miausiai iškėlė augštyn lente
les su Įvairiais užrašais prieš 
Mihvaukee miesto socialistų 
valdžią, visaip rėkaudami ir ko- 
liodami socialistus, ir lipo ant 
krėslų (taip, kaip praeitam 
SLA. seime Chicagoj). Jie ne
davė kalbėtojui ramiai kalbėt, 
o publikai klausytis* (Mat, ko- 

/■‘‘nninistų tikslas buvo tą ramų 
, darbininkų susirinkimą išardy

ti arba iš prakalbų padaryti 
savo “raudonųjų kačių jomar- 
ką”). Susirinkimo tvarkdarys 
pareikalavo, kad komunistai 
nutiltų arba išeitų lauk iš sve
tainės. Komunistai, kaipo re
voliucionieriai, da didesnį triu
kšmą kėlė ir tvarkvedžio ne
klausė. Tada visa publika-dar- 
bininkai pradėjo reikalaut, kad 
komunistai turi nutilt arba ap
leisti svetainę. Komunistai ir 
publikai priešinos ir triukšmą 
kėlė. O kai komunistai neklau
sė nė tvarkvedžio, nė publikos, 
tai aplinkui komunistus sėdin
tieji pradėjo juos kumščiomis 
badyti. Patėmijo tvarkdarys ir 
kalbėtojas, kad komunistams 
bus riestai nuo publikos, tad 
pradėjo publikos prašyti, kad 
nekeltų muštynių, nes jos nėra 
pageidaujamos. Tada publika 
aprimo. Bet komunistai vis 
vien savo užsispyrimo laikėsi ir 
kėlė triukšmą. Tąsyk rengėjai 
pašaukė miesto policiją ir ko
munistus išvedė lauk, bet ne
areštavo. Kai komunistus poli
cija vedė lauk, tai visa publika 
juos palydėjo su didžiausiu švil
pimu ir delnų plojimu. Tai taip 
komunistai eina į darbininkų 
minias! Apie tą savo kvailą 
revoliuciją jie nieko nerašo sa
vo organuose. Mat, sarmata.

« 0 G
Lapkričio 23 d. Pasaulio Pra

moninės Darbininkų (I.W,W.) 
unijos Lietuvių skyrius suren
gė prakalbas. Susirinkimo 
tvarkos vedėjas buvo D. Kas- 
parka. Jam už tokį tvarkos 
vedimą viešam susirinkime pil
nai priklauso pagyrimas. Ir ki
ti lietuviai turėtų nuo jo pasi
mokyti viešų susirinkimų tvar
kymui.

Kalbėtojas buvo B. Šidiškis. 
Jo kalbos vyriausias tikslas bu
vo tas, kad kiekvienas’ darbi
ninkas turį kovot ne tik pats 
už save, bet visi sykiu organi
zuotai. Jis savo užduotį atliko 
vidutiniškai. Tačiaus jis kelis

kšniuką, languti, vežimuką, kir
vuką, vaikutį, ožiuką. Po to ap
link apveda keletą storų vigu- 
čių ir vėl nupiešia kelias atbu
las druko raides. O prie to pri
deda kokią tvorukę, kvietkutę, 
žirgininką, kelejtą kreivų stul- 
pukų, —ir vėl ant visų savo 
užrašų apveda keliolika vingu- 
čių. Galų gale nupiešia tokį 
bužį, kad nė jie patys nežino, 
kas išeina iš tų užrašų. Kai 
tokie korespondentai parašo 
korespondenciją i savo gazietą, 
tai skaitydamas tikrai supran
ti, kad tos korespondencijos, 
rašytojas kur nors buvo Chica- 
goj, ar New Yorke tuo sykiu, 
kai Detroite buvo įvykis.

Gerbiamas skaitytojau, gal 
manai, kad aš apie komunistų 
korespondentus sakau netiesą. 
Visai ne. Ne tik aš vienas, ale 
daugelis ir kitų žmonių yra jų 
“raštus“ patčmiję.

» « »
Lapkričio 3C d. anksti ryto 

iš šio miesto ir apielinkių su
sirinkę komunistai išvažiavo į 
Washington, D. C., į komunistų 
rengiamą taip vadinamą “Atei
vių Gynimo konferenciją”. 
Gruodžio 1 dieną eis prie Kon
greso rūmų protestuoti prieš 
ateivius' varžančius įstatymus. 
Tas komunistų triukšmas Kon
gresui ir valdžiai nieko daugiau 
nereiškia, kaip tik paprasto uo
do zirzimas apie nosį.

S 3 »
' Garsiojo H. Fordo automobi
lių dirbtuvėj 1929 metais lie
pos mėnesį dirbo 110,000 dar
bininkų, po 40 valandų savai
tėj, ir padirbdavo į 24 valandas 
virš 9,500 automobilių. Dabar- 
gi dirba tik pusė tiek darbinin
kų ir tie patys daugumoj te
dirba tik 16-24 valandas savai
tėj, ir į 16 valandų padirba 
virš 6,000 automobilių.

B S B
Praeitą vasarą nuo gegužės 

15 d. iki rugsėjo 12 dienos j- 
vairiose vietose rado paliktus 7 
mažus kūdikius gailestingų 
žmonių priežiūrai. Prie kelių 
tokių pamestų kūdikių rado 
motinų mašinuke rašytus laišku
čius su prašymais, kad vaiku
tį auklėtų tinkamai. Tokios 
motinos sakp, kad jos neturi 
darbo, nė duonoj sau nė savo 
kūdikiui. Tie visi kūdikiai yra 
paimti j našlaičių prieglaudos 
namus. Mat, prie ko priveda 
kapitalistinis surėdymas, kad 
n otinos turi išsižadėti savo 
mylimo kūdikio.

a o o
Daugelis vaikų titri važiuoti 

j mokyklas gatvekariais arba 
autobusais, o šiemet, siaučiant 
tokiai didelei bedarbei, daug 
darbininkų vaikų turėjo apleis
ti mokyklas ir būt namie. 
Miesto Apšvietos Taryba pasi
ni pcio, kad tokiems bedarbių 
vaikams būt veltui važinėjimas 
gatvekariais į mokyklą,—ir jau 
važinėja veltui.

(Pacific and Atlantic Photo]

sykius užkliuvo aštriai už rau
donųjų politikierių-komunistų. 
Prakalbai užsibaigus, tvarkve- 
dys leido duot paklausimus. 

Komunistai tuoj vienas puskui 
kitą pradėjo duot Įvairius pa
klausimus. Bet kai jis pradėjo 
klausti, tai pasako kokius ‘40-30 
žodžių ir niekas negali suprasti 
ko klausėjas nori. K<t už tai 
mums komunistai visur save 
bando Įsipiršliauti darbinin
kams į Įvairiu organizacijų va
dovybę, kur tik yra pinigų iž
duose.

Jei kas nors surengia kok 
viešą susirinkimą-prakalbas, tai 
komunistų “popierių reporte
riai” sėdi sau ramiai ir vieno, 
rankoj turi pluoštą popierų, o 
kitoj rankoj paišeli. Ir kai 
kalbėtojas kalba, tai toki “re
porteriai” vis rašo ir rašo. Pir
miausiai parašo kelis žodžius’, 
kurių nė jie patys negali su
skaityti. Paskui vingutj, žvai
gždutę, kryžiuką, ratuką, bru-

- MIKALOJUS KRILENKO 
Vyriausias sovietų prokuroras, 
kuris daug Stalino priešų yra 
pasiuntęs i aną pasauli. Dabar 
jis veda Maskvoje bylą prieš 
aštuonis “kontrrevoliucininkus”, 
augštus sovietų valdininkus ir 
ekspertus. ą

Dabar komunistai sako: “Mes 
komunistai iškovojom bedarbių 
vaikams veltui važinėjimą gat
vekariais”. Tai yra grynas ko
ri i u n i st i n i s' melas.—Proletaras.

Baltimore, Md.
Nauji “biznieriai”

Miesto centre ant gatvių 
kampų bedarbiai pradėjo par
davinėti obuolius. Ponas Max- 
vvell Green duoda kiekvienam 
bedarbiui dėžutę obuolių (dėžu
tėj telpa apie 100 obuolių). Bet 
bedarbis turi išsiimti leidimą iš 
valdžios. Už leidimą (permit) 
reikia užmokėti 50 centų. Kaip 
dar nešaltas oras, tai gerai sto
vėti ant kampų iškabas ant pil
vų užsikabinus. Bet kai šalta, 
tai tikras' varjįs.J Obuoliai su
šąlą ir pardavinėtojai' kojas at
šalu. Baltimorėj dar nėra taip 
baisu, kaip kituose miestuose. 
Pažvelgus į laikraščius, tai ma
tyt, kad Chicagoj ir kitur daug 
blogiau. Kiek Baltimorėj yra 
bedarbių, tikrų skaitlinių netu
riu, bet jų yra nemažai.

Lietuvių 90 nuošimtis dirba 
prie rūbų siuvimo. Tai dabar 
irgi beveik visi jie nedirba. 
Firmos naudojasi tuo krizio lai
ku. Visos reikalauja, kad už
darbiai butų ant 10 nuošimčių 
nukapoti. O tuo taupu Baltimo- 
rėš rubsiuviai jau ir taip pigiau 
gaudavo mokėti už kitų miestų 
rubsiuvius. Organizacija silp
na,—negali atsispirti prieš fir
mas. O neorganizuoti, tai ne
klausia kiek mokės, ale tik 
klausia “ar duosi pons darbo?” 
Yra jau ir lietuvių suvargusių, 
bet jais niekas čia nesirūpina. 
Labai pagirtiną darbą šelpti 
bedarbius pradėjo pirmoj Chi- 
cagos “Naujienos”,! o, paskui 
sutverė bedarbiams Šelpti ko
mitetą. Musų mieste nėr kam 
nei užmanyti tokį labdarybės 
darbą dirbti. Kaip matyti, tai 
nėra vilties ,kad šią žiemą dar
bai pagerėtų. Tai tiek apie 
bedarbius—Zigmas.

Atvažiavo iš Lietuvos
švedų Amerikos Linijos mo

torlaiviu “Gripsholm” gruodžio 
2 d. š. m. iš Lietuvos atvyko 
sekanti keleiviai iš Klaipėdos 
per Gothenbrugą.

Baciutytė Febronija, tranzitu 
į Montreal

Griciųnaitė Antanina, tranzi
tu į Olds, Altą

Gafanavičjutė Rifka, tranzi
tu į Ottawa, Ont.

Burokas Julius, į New York 
Šokas Juozas, į Boston, Mass. 
Visi patenkinti kelione. Tu

rėjo labai linksmą ir patogią 
kelionę per Švediją. Parsivežė 
gerų įspūdžių iš Lietuvos, pa
kartina kiekvienam amerikie
čiui atlankyti Lietuvą.

—Rep. VPM.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Didžiojo Rubsiusilj 
Streiko Paminė

jimas
Apvaikščiojimas Lažinskio ir 

Nagreckio mirties ŽfT' metų 
sukaktuvių

Pėtnyčioj, Gruodžio 5 dieną 
įvyko masinis susirinkimas. 
Amalgameitų Centro salėje, 333 
So. Ashland Blvd. Susirinki
mas buvo surengtas per Chi- 
cagos Jungtinę Tarybą, pami
nėjimui dvidešimts motų mir
ties Kazimiero Lažinskio ir 
Frano Nagreckio.

Svetainėj, ant pagrindų buvo 
gražiuose rėmuose pastatyta 
abiejų mirusių draugų paveik
slai, kurie priminė kiekvienam 
tą sunkią kovą už teisę būti 
organizuotais ir ginti saVo rei
kalus.

S. Rissmanas, Generalės Ta
rybos narys, atidarė susirinki
mą, apibudino pereitą streiką 
ir tą skurdą, kurį siuvėjai tu
rėjo pernešti laike streiko. Pa
skiau paprašė susirinkusius vi
sus atsistoti vieną minutę ty
lėjimu atiduoti pagarbą drau
gams, kritusioms laike streiko 
Kazimierui Lažinskui ir Franui 
Nagreckui.

Stephcn Skala ir Generalės 
Tarybos narys kalba apie pe
reita kova ir žuvusius drau
gus nelygioj kovoj.

Nuo lietuvių kalba P. Gal- 
skis, kuris tuo laiku buvo ve
dėjas lietuvių organizacijos 
North West Side, kurioj pri
klausė velionis F. Nagreckis.

Nuo čekų įkalba Novotny, 
kuris plačiau paliečia svarbą 
organizacijos ir pataria dirbti 
toliaus tą darbą iki toliai, kol 
darbininkai bus pilnai organi- 
zuoti, netik kąd industrijoj, bet 
ir politiškai ir galėtų kontro
liuoti visas valdžios įstaigas ir 
leisti įstatymus, naudingus dėl 
darbininkų kląsės.

Pirtnininkas S. Rissmanas 
praneša, kad S. Levinas nega
lėsiąs būti susirinkime iš prie
žasties ligos, tad atsiuntęs į 
savo vietą Generalės Tarybos 
narį, A. D. Mariempietrį, ku
ris ir buvo perstatytas kalbėti.

žmonių dalyvavo apie 400. 
Po jo kalbos paminėjimo 20 
metų dviejų lietuvių mirties už
sibaigė ir visi išsiskirstė į na
mus, diskusuodami apie orga
nizaciją ir jos tikslus. Lietu
viai rengia paminėjimą Gruo
džio 12 dieną ir toj pačioj sve
tainėj. Buvęs-

Klaipėdos Jūreiviai
Praeiįjam sekmadienį Vaidylų 

vyrų choras po vadovyste p. 
Saurio statė operetę “Klaipė
dos Jūreiviai”. Apie suvaidini- 
mą tai turiu pasakyt tiek, kad 
Vaidylų choras yra vertas vi
suomet išgirst dainuojant, nes 
tai tur būt vienas iš geriausių 
chorų, ką mes lietuviai turime 
Chicagoj.

Todėl ir praeitam vaidinime 
minėtas choras atsižymėjo ge
rai su savo dainomis'. Žinoma, 
jeigu sakau, kad choras sudai
navo gerai lošdamas “Klaipė
dos Jūreivius”, tai reikia pri
mint truputį ir trukumo, tik, 
žinoma, ne iš choro pusės, bet 
kaip iš atskirų lošėjų.

Vienas trukumas buvo tai 
jurų plėšiko dainavimas solo.

Prastas miegas ir 
nusilpę nervai 

žmonoms, kurie turi silpnus, pakrikusius 
nervus, negali rasti gero nakties poilsio ir 
atsikelia rytais pavargę ir nusikamavę, pas
tebėtina pagelbą suteiks Nuga-ToUb. Si pui
ki gyduolė suramina ir sustiprina nervus, 
stimuliuoja organus ir funkcijas ir suteikia 
poilsingą, atgaivinantį miegą.

Niekas negali prilygti Nuga-Tone išva
lymui kūno nuo ligas gimdančių nešvarumų, 
ar nugalėjimui konstipacijos. Jis pagamina 
užtektinai riebaus, sveiko kraujo, suteikia 
jums geresnj apetitą, pagerina virškinimą, 
nugali gasus ar išpūtimą pilvo ar viduriuose 
ir prideda sveikų raumenų suliesusioms kū
nams.

Senyvi žmonės, ar tlo, kurio jaučiasi seni 
ir nusilpnėję, bus maloniai nustebinti kaip 
daug jaunesni ir energiškosni jie pasijaus 
paėmę Nuga-Tone nors tik kelias dienas. 
Nuga-Tono yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
stake, paprašykit ji užsakyti jų dol jus iš 
savo džlaberio.

Hunutm.,jsįa.. i. .... -i. — ^.^.,„1,

Jo balsas perdaug žalias ar, 
kaip sakant, nelavintas*; ant
ras tai jūreivių kapitonas gana 
prastai vaidino. Jokio drąsumo 
pas jį nesimatė. Kaipo pas jū
reivių kapitoną turėtų būti di
delė drąsa ir aštri kalba, ypa 
tingai kuomet susiduria su plė- 
šilcu. nors ir Iji.jo, liet visjV-i tu
ri pasirodyt drąsus. O čia kaip 
tik to viso truko. Šiaip viskaš 
išėjo gerai, tik apgailėtina, kad 
publikos buvo mažai. Gal dėl 
to, kad viena bedarbe, o antra 
— nebuvo šokių, nes devynios 
dešimts nuošimčių yra, kurio 
myli šokius. Bet, žinoma, da
bar adventai, taiz rengėjai ven
gė šokių. Tai tiek turiu pra
nešti aPie Vaidylų vakarą. Bu
tų gerai, kad Vaidylos ir atei
tyje šį tą surengtų.

. Pustapedis.

TURĖKIT PINIGU SEKAMOMS 
KALĖDOMS

prisidėdami prie musų KALĖDINIO TAUPIMO 
KLIUDO dabar.

j savaitę padarys jus nariu.
Kili kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

Vanagaitis rekor
duos New Yorke

Del Columbia i rekordų kom
panijos, p. Vanagaitis kartu su 
Olšausku įdainuoja apie dešimts 
naujos mados rekordų. Kalė
doms, ar po Kalėdų tuojau gau
sime pas Budriką ir Marguty 
naujų Vanagaičio rekordų.

/ __________________

Dzimdziai ir Mar- 
i gutis

Mums rašo A. Vanagaitis 
tarp kitko:

... “Esame sveiki, tik daug 
“trobelių”, turime su “Ketaliga” 
(automobiliu). Tikra “liga”. 
Aną dieną sušalo “radijuto- 
rius”. Esam trys,' bet nei vie
nas nežinom kaip “karą” sau- 
goti šalčiams užėjus. Kasžin 
ar rasis “žioplcpnių” už mus... 
Iškaščiai virš $700.00. Ot, tau 
Jurgi ir devintines. Mano teta 
dar to nežino. Tikrai gausiu 
mušt parvažiavęs.

Daugiau nieko blogo. Publir 
kos tdrim šiais metais daugiau, 
negu anais metais. Nežinia del- 
ko. Mudu su Olšausku, kad 
uždainuojam iš piktumo, tai 
plyšta svetainės. Atrodau svei
kas ir auginu “tisus”. Jeigu 
Petrauskaš turėjo usus, tai ko
dėl aš negaliu turėti. Jam ne
reikėjo, o man reikės kitą pa
vasarį lošiant “Buridano Asi
lą”. Nors asilui reikia ausų, 
bet man užteks ūsų. Busiu 
naujos mados “asilas su 
ūsais”... Nepamirškite nusi
juokti...

Atsargiau su vaikais
Su keturių metų 'Tamoškos 

vaiku (4500 S. Talman) atsi
tiko nelaimė. Jis bežaisdamas 
su vaikais tapo sužeistas. Su
žeistas taip rimtai, jog vaiką 
teko nugabenti į ligoninę.

\ 
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Vericose Gyslos 
Išgydomos

<$io
Ir $2 už treatmentą. Šis gydy

mas yra {čirškimo budu. Jis yra be 
skausmo ir saugus, ir išgydymas yra 
tikras. šios negražios gyslos išnyk
sta ant visados, palikdamos kojas 
švelnias ir lygias kaip kūdikio. Aš 
suradau šį gydymą 1908 m. ir ma
no tyrinėjimai parodė man, kad aš 
vartojau jį per daugelį metų pirm jį 
priėmė kiti daktarai. Aš suteikiau 
daugiau 18,000 {čirškimų ir, jus pa
sinaudojate mano ilgu ir sėkmingu 
patyrimu.

Atdaros žaizdos, skausmai, sutini
mai ir nuovargis išnyksta kartu su 
gyslomis.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

RUPTURA IŠGYDOMA
$20

Be peilio, be skausmo, be išlikimo 
iš darbo. Žmonės, kuriuos aš iš- 
gydžiau 25 metai atgal, tebėra svei
ki. Šimtai liudijimų išgydytų, pa
tenkintų pacientų randasi raštinėj.

Viršminėtos žemos kainos pasiliks 
visą likusią Gruodžio dalį.

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

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

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

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

iki ,ą»’0G yąL vak. x I

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą 
SKAITO

y ’ PLATINA IR
, REMIA

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 
Kaina metams 2 dol., pusei melų 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

ri.iHrii.il


NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, gruod. 9, 1930

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newt 

Published Daily Except Sunday by 
,the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Haltted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subsctiption Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Cbicago
$8.00 per year in Cbicago

3c per copy

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ........................................... $7.00
Pusei metų ...................................... 3.50
Trims mėnesiams ......................... 1.75
Dviem mėnesiams ......................... 1.25
Vienam mėnesiui .................................. 75

Užsisakymo kaina:
Cbicago je — paltu:

Metams ........................................ .. $8.00
Pusei metų .4............................ .... 4.00
Trims mėnesiams .................. ... 2.00
Dviem mėnesiams ................ ... 1.50
Vienam mėnesiui ...................... .......... 75

Cbicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ............................... ........ 3c
Savaitei .......................... ..... 18c
Mėnesiui ....................................... ...... 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

dirbtuvėse, užuot pirkusi jas iš Amerikos.
Lygiagrečiai su tuo eina dirbtuvių steigimas už

sieniuose Amerikos kapitalistų pinigais. Tos dirbtuvės 
daro svetimose šalyse prekes, kurias pirma pristatyda
vo Amerika.

O tuo tarpu Amerikos darbininkams, trūksta darbo.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at tbe Port Office 
of Cbicago, III., under tbe act of March 
3rd 1879.
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PASMERKĖ

Niekas neabejojo, kad sovietų aukščiausias tribu
nolas išneš mirties nuosprendį bent kai kuriems teisia- 
miems dėl “konspiracijos” rusų inžinieriams, ir todėl 
niekas nenusistebėjo, kai telegrama pranešė, kad 5 in
žinieriai tapo pasmerkti sušaudyti, o kiti 3 — dešim
čiai metų kalėjimo.

Aišku, kad tuos nuosprendžius buvo iš anksto pa
rašiusi sovietų žvalgyba ir kaltinamųjų “teismas” buvo 
padarytas,/ tikriaus sakant, suvaidintas scenoje, tiktai 
propagandos tikslais. Sunku atspėti, kas žvalgybos urve 
yra nutarta toliaus su tais sovietų valdžios kaliniais 
daryti, bet, rodos, reikėtų laukti, kad mirties bausmės 
pasmerktiemsiems bus pakeistos kalėjimu. Tuo budu 
Stalino diktatūra parodytų pasauliui, kad ji yra “griež
ta su proletariato priešais”, bet kartu ir moka būti 
“maloninga”. •

Jeigu tečiaus tie penki asmens bus sušaudyti, tai 
visi pamatys, jogei žmoniškumo jausmų pas dabarti
nius Rusijos valdovus nebėra palikę nė krislelio.- Juk 
kam, iš tiesų, galabinti žmones, kurie sėdi kalėjime ir 
nieku budu negali būti valdžiai pavojingi?

Tiesą pasakius, yra nežmoniškas ir pats jų pasmer
kimas, nežiūrint, ar nuosprendis bus įvykintas, ar ne.. 
Viena, visame pasaulyje susipratęs proletariatas ir 
šiaip pažangus žmonės kovoja prieš mirties bausmę ir 
jau yra pasiekta to, kad šiandie beveik niekur nėra 
vartojama mirties bausmė politiškiems prasikaltėliams. 
Ne tik už sąmokslus prieš valdžią, bet net ir už aktin
gą dalyvavimą ginkluotuose sukilimuose dar nebuvo 
sušaudytas nė ,vienas komunistas tose šalyse, kuriose 
nėra aiškios militariškos arba fašistiškos diktatūros.

Antra, tie apkaltintieji rusų inžinieriai viešai pri
sipažino savo piktose konspiracijose (jeigu jų prisipar. 
žinimai buvo tikri, o ne žvalgybos sufabrikuoti), iš
reiškė apgailestavimą ir pasižadėjo iki gyvos galvos 
dirbti valdžiai. Kiekviename teisme šitoks nusikaltėlių 
“atsivertimas” butų priimtas dėmesin, kaipo aplinkybė, 
sušvelninanti nusidėjimą. Jau, rodos, gana žiaurios yra 
religiškos teorijos apie nusidėjimą ir bausmę; juk 
“smertelną grieką” atlikęs žmogus yra smerkiamas 
amžinoms kančioms “pekloje”! Bet ir religija pripažįs
ta susimylėjimą “griešninkui”, kuris savo nusidėjimų 
gailisi ir žada pasitaisyti. O bolševikiškam “teisme” į 
nieką neatsižvelgiama. Nusikaltimas diktatūrai auto
matiškai traukią paskui save sušaudymo nuosprendį, 
ners nusikaltėlis ir dar taip apgailestautų savo darbus.

Sakysime, kad bolševikų tribunolas tais kaitinamų^, 
jų prisipažinimais netikėjo, bet tuomet/ jo galioje buvo 
palikti “sąmokslininkus” uždarytus kalėjime, idaąt jie 
negalėtų iš naujo pradėti “griešyti”!

žodžiu, kaip klausimą nevartysi, o tas “teismo” te
atras, suvaidintas Maskvoje, ir jo finalas davė pasau
liui šlykščiausią reginį, koki jisai kada nors yra matęs 
dvidešimtame šimtmetyje.

Mes piktinamės Sacco ir Vanzetti nužudymu ir 
Mooney bei Billingso pasmerkimui amžinam kalėjimui. 
Bet manoma, kad šitose bylose buvo “frame-up”, su- 
klastuotas apkaltinimas už žemos rųšies kriminalius 
nusikaltimus. Tuo gi tarpu bolševikiškas tribunolas tei
sė žmones, už grynai politiškus dalykus už sąmokslu 
prieš' valdžią. Bolševikų trjbųnpjąs, vadinas^ norėjo 
parodyti, kad “darbininkiška valdžia” baudžia nugaja- 
binimu tuos, kurie prieš ją konspiruoja! Geras pavyz
dys kapitalistiškoms valdžioms, kaip jos privalo su sa 
vo priešais elgtis!

Ne teisingumas, o tik baimė galėjo Stalino diktatu 
rai padiktuoti tuos žiaurius ir beprotiškus nuospren
džius.

MAŠINŲ EKSPORTAS
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Pradedant 1922 metais, Ameriką kasmet ekspor
tuoja vis daugiau mašinų ir mašinų dalių į užsienius. 
Pernai metais mašinų eksportas buvo 25 nuošimčiais 
didsnis, negu metais prieš tai.

Čia eina kalba ne apie automobilius, bet apie maši
nas, kurios yra vartojamos dirbtuvėse. Kiekviena tokia 
į užsienį išgabenta mašina reiškia, kad ta arba kita 
svetima šalis galės pasigaminti daugiau prekių savo

Vyriausias mokslo uždavinys. 
—Anglijos darbininkų gyve
nimas prieš šimtą met^. — 
Technologijos nuopelnai. — 
Drabužių skalbimas. — Plo
vimas moderniškose skalbyk
lose. — Pakločių amžius. — 
Chemikalų - naudojimas. — 
žmonės vis labiau ir labiau 
naudojasi skalbyklų patarna
vimu.

Vienas svarbiausių mpkslo 
uždavinių yra palengvinti žmo
gaus gyvenimą. Per tūkstan
čius metų žmonės nuo kaktos 
braukdami prakaitą užsidirbda
vo sau pragyvenimą. Buvo lai
kai, kada visokie, valdovai ir 
turčiai laikydavo vergus. Juo 
valdovai buv.o turtingesnis ir 
galingesnis, tuo jis turėdavo 
daugiau vergų. Paskui užsto
jo feodalizmo ir baudžiavos lai
kai. Šimtai ir tūkstančiai 
žmonių turėdavo atlikti viso
kius sunkius darbus. Ir jie tu
rėdavo dirbti neįmanomai ilgas 
valandas.

Prieš kiek laiko Joseph Mc- 
Cabe išleido knygą, kur jis da
ro palyginimą tarp dabartinio 
Anglijos žmonių gyvenimo ir 
to, kuris buvo prieš šimtą me_- 
tų. Tas gyvenimas skiriasi, 
kaip naktis' nuo dienos. Prieš 
šimtą metų Anglijos darbinin
kų padėtis buvo neįiųanomai 
sunki. Per dieną jiems reikė
davo dirbti apie šešioliką valan
dų. Ir už«tą katorgos darbą 
jie gaudavo tiesiog ubagišką 
atlyginimą.

Laiku bėgantį gyvenimas' An
glijoj po truputį ėmė gerėti.. 
Tapo išrastos mašinos, kurios 
palengvino atlikti visokį darbą. 
Reiškia, mašinos pavadavo 
žmogaus raumenis. žmonės 
tinkamesnių budu išmoko pasi/ 
gaminti sau maistą, pasistatyti 
namus, pagerinti susisiekimo 
budus.

Tai vis pritaikomojo mokslo 
arba technologijos nuopelnai, 
šiandien kiekvienoj civilizuotoj 
šalyj iš žalios medžiagos yrą 
gaminamos visokios reikmenys. 
Technologija čia kaip tik ir. lo
šia neįmanomai svarbią rolę. 
Tačiau jos tikslas yra ne tik 
pagaminti kokį nors naudingu 
dalyką, bet taip pat žiūrėti, 
kad tas’ daiktas greit nenusi- 
dėvėtų arba nenustotų savo 
vertės ir naudingumo. •

Musų moderniškame gyveni
me drabužių skalbimas yra la
bai svarbus dalykas. Koks di
delis yra skirtumas tarp Ame
rikos skalbyklų ir to primity
viško skalbimo budo, koks buvo 
k tebėra naudojamas Lietu
voj ■! Amerikos' viešbučiuose 
per y i epą dieną baltiniai yra 
išplaunami ir išdžiovinami, ne
žiūrint į tai, kaip purvinį jie 
nebūtų. Ir darbas yra atlie
kamas kuotinkamiausiai, — 
grąžinama gerai išplauti balti
niai.

Bet technologija ir praktika 
ne visuomet .eina ranka už ran
kos. Technologai tvirtina, kad 
komercinė skalbykla baltiniams 
nekenkia. O tuo tarpu kasdie
ninis patyrimas rodo, jog tik
rumoj taip nėra. Komercine 
skalbykla žymiai prisideda prie 
audeklo anyžiaus sutrumpinimo.

Šiame atyėjyj perdaug skal
byklų nei negalima kaltinti. Iš 
jų yra reikalaujamas greitas ir 
geras dąrbaš. Dažnai paduoda
ma plauti tokie drabužiai, ku
rie turi visokiu dėmių. Tos dė
mės privalo būti būtinai išim

tos. Tai ir padaroma, bet už 
tat nukenčia audeklas.

Kiekviena mergina žino, kad 
kojines reikia plauti šiltokame 
vandenyj ir naudoti muilą. 
Paskui iš jų reikia išgręžti van
denį ir išdžiovinti. Jeigu koji
nėse pasirodo dėmės, tai mergi
na nei nebando muilu jas iš
plauti. O tuo tarpu mes j ko
mercinę skalbyklą pasiunčiame 
su didelėmis dėmėmis drabu
žius' ir norime, kad per porą 
dienų jie butų tinkamai iš
plauti ir neturėtų jokių dėmių. 
Ko norime, tai ir gauname: 
gauname drabužius labai rū
pestingai išplautus, bet už tat 
kiekvienas toks plovimas žy
miai sutrumpina drabužių am- v • .zių.

Anglų chemikas ir skalbimo 
autoritetas sako, kad lovos pa
klotes turėtų tverti apie de
šimtį metų, o staltiesės maž
daug penkis metus. Bet kiek
vienas žino, kuris tik turi rei
kalą su komercinėmis skalbyk
lomis, jog paklotės nusidėsi į 
pusę rtiek laiko. O tuo tarpu 
tyrinėjimas rodo, kad Fort tei
sybę sako. Pakločių ir kitų 
skalbiamų drabužių amžius bu
tų nepalyginamai ilgesnis, jei
gu komercinės skalbyklos ne
naudotų chemikalų.

Technologai s'uradd, jog mui
las skalbimui yra geriausias 
dalykas. Išskalbti drabužiai 
privalo būti džiovinami atvira
me ore, o baltinami saulėj. Bet 
tam reikalinga daug laiko ir 
dąrbo. Sakysime, jus nmieša- 
te. į skalbyklą ^marškinius ir 
norite už dienos kitos juos 
gauti. Bet štai jums praneša, 
jog marškinius galėsite gauti 
įik už poros savaičių, ir tai tik 
tame atyėjyj, jeigu pasitaikys 
saulėtos dienos! Vargu jums 
tai patiktų. " ’ .

Kur gyvenimas eina greitu 
tempu, ten reikalaujama, kad 
viskas butų greit padaroma- 
Mes norime* kad musų marški
niai butų greit išplaunami. Mo
derniškos skalbyklos tai ir pa
daro. Vadinasi, jos yrą pilnai į 
prisitaikiusios prie dabartinio, 
gyvenimo. t

Kad dalbas butų galima grei-, 
čiau padaryti, tai visi skalbi-, 
niai yra sumetami į vieną krū
vą ir vienaip yra plaunami- 
purvini ir su dėmėmis skalbi
niai yra lyginai taip pat plau < 
narni, kaip ir palyginamai gana 
švarus drabužiai. Skirstyti 
juos nėra laiko, nes greitumas 
yra svarbiausias dalykas.

Marškiniai, * kurie kainuoja 
tris dolerius' ir atlaiko 20 plo
vimų moderniškoj skalbykloj, 
atsieina žmoguj maždaug sep
tynis dolerius. Tuo budu kiek
vienas marškinių mainymas 
kainuoja 35 centus. Jei tie pa
tys marškiniai butų skalbiami 
švelnesniu budu, tai jų amžius 
pasidarytų ilgesnis/ bet už tat 
pats skalbimas kainuotų bran
giau. Tame atyėjyj kiekvie
nas marškinių permainymas at
sieitų ne 35, bet 36 centus.

Miestuose, kaip Žinia, yra la
bai daug dulkių. Viršutiniąi 
marškiniai, kaimenei ir kiti 
drabužiai greit susitepa. Todėl 
juos dažnąi tppka mainyti ir 
siųsti į skalbyklą, kur darbus 
yra greit padaromas.

Skalbyklų vedėjai paprastai 
peya ^chemikai. Apie phemijps 
mokslą jie dažnai nienką nuo
voką teturi. Ot, jie žino, kad 
toks ir toks chemikalas gerai 
plauja, tad ir naudoja jį. Ir 
dažnai vartoja daugiau to che
mikalo, negu reikia, kadangi 
nori greičiau darbą padaryti. 
Sakysime, hypocl dori tas yra

puikus skalbinių kaltintojas, 
Bet jis reikia vartoti Ubai at
skiestoj formoj ir šaltame van
denyj, Jeigu jis naudojama 
labiau koncentruotoj formoj ir 
Šiltesniame vandenyj, tai per 
lakai trumpą laiką skalbiniai 
pasidaro labai kalti, Bet už tat 
audeklas pusėtinai nukenčia: 
jis greit nusidėviu

Paklotes turėtų tverti apie 
dešimtį metų. Bet tikrumoj 
jos tveria tik apie pus# <Uęk. 
Lyginai toks pAt reikalas yra 
įr su kitais skalbiniais : moder
niškos skalbyklos jų amžių gy
miai sutrumpa. Ir nežiūrint 
to, mums visgi apsimoka Bal
tinius1 į moderniškas' skalbyk
las siųsti, nes tai pigiau atsi
eina. Plovimas baltinių namie 
yra labai neparankus ir įkyrus 
dalykas. Sriegtam tenka su
gaišti gana daug laiko. Ilėliai 
tų tai priežasčių Amerikos gy
ventojai juo tolyn, tuo labiau 
naudojasi skalbyldų patarnavi
mų.—K. A. 
..........  ' < J' ■ i ...... ....

Vieno laiško ap
žvalga
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Vienas mažas amerikietis šio
mis dienomis gavo iš vieno di
delio lietuvio (iš Lietuvos) laiš
ką, kuriame papasakoja daug 
įsidėmėtinų dalykų iš dabarti
nių ūpų Lietuvos politiniuose 
laktuose.

“Genijus-veidmainis” \
“Kažkur skaičiau, kad jus 

ten Amerikoje daug rašote ar 
ir paskaitų laikote apie Vytau
tą, ir esą jame daug neigiamų 
dalykų radę. O tai mane at
veda į visą eilę apsidūmojimų. 
Taip aplinkybes susidėjo, kad 
ir aš šį dalyką šiek tiek studi
javau, ir reikalas toks: juo dau
giau aš studijuoju jį, juo dau
giau geibiu aš tą genijų veid
mainį, Kai mes Lįętuvoj bai
giam pasiusti nuo klerikalų te
roro, negali, žmogus, negerbti 
Vytauto, kuris-sugebėjo septy
nis kartus keisti savo tikybą, 
kuris popiežiui kalbėjo: “Jeigu 
nepadarysi kaip aš noriu, —aš 
pasijėškosiu kito popiežiaus”, 
ir kurį klelrikalai dabar nori 
įrašyti į šventųjų tarpą! Ar 
atsimeni pasakojimą, kaip Je
ronimas Pragietis žemaičius 
krikštijo? Ateina moterys j 
Vytautą ir sako: “Jeronimas 
šventas girias kerta, žmonės 
bėga iš Lietuvos...” Ir Vytau
tas įsako: “Von Jeronimą, iš 
Lietuvos: ponas Dievas be pa- 
rapijonų apseis, o aš be pilie
čių negaliu apseiti!”

.(Deja, šią gadynę labiau žiu-, 
rime į tai, Ką valdovas daro, ne 
tiek į .tai, ką jis sąko. Kas iš 
to, kad Vytautas ir pąsmarkay- 
dav.o prieš popiežių ir Jeronį-Į 
mą, jei jis savo piliečius vis tik 
padarę Bono Dievo parąpjjor 
nais. J, P.)

A‘Vytautas Lietuvoj baisiai / 
reikalingas”

“Dabar Lietuvoj Vytautas 
butų baisiai reikalingas. Ana
logiški laikai: ta pati kryžiuo
čiu ir lenkų problema, ir taip 
pat sunkiai išsprendžiama, kaip 
ir tuomet. Juo labiau, kad ir 
Lenkijoj dabar sėdi -tas pats 
Jogaila-Pilsudskis”.

(Kai 500 metų atgal Lenki
joj sėdėjo Jogaila, o Lietuvoj 
Vytautas, tada buvo Gorodlčj 
pasirašytą .unija su/ Lenkija, 
kuria Lietuva “visiems am
žiams” .tapo inkiorpprnoita j 
Lenkiją. Jei tam pačiam tiks
lui dabąr baisiai reikalingas 
Vytautas, tai pakanka įtik į 
Platelius nuvažiuoti ir Volde
marą parsivežti. Voldemaras 
taip pat juk šukavo prieš Va
tikaną ir parašė sjl popiežių 
Diętųv.ą parduodantį konkorda
tą; Voldemaras smarkavo prieš 
Lenkus, ir pats sykį bnčiuvosi 
su Pajevevskiu, rankomis kra
tėsi su Pilsudskiu, garsiąją 
gruodžio 10 d. TJ20 m. Žene
voj sušukdamas ZgodaI” (tai
ka), kaį Pilsudskis paklausė 
“'laika ar karas?” Kuomet at-

E. T. A. Hoffman Vertė J. Pronskut

Velnio Eliksyras
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(Tęsinys)
Medardas ateina pas Velnio 
daubą, į kurią jis kaikada bu
vo numetęs grafą Viktoriną.— 
Koks tai valstietis pasakoja 
jam šiurpią pasaką ir pažinęs 

Medardą, bėga šaukdamas.

Greitai atsidūriau giliausiam 
miško tankumyne. Pavargęs at
sisėdau palei vieno medžio į 
samanas; netoli buvo supiltas 
kauouriukas, ant kurio stovėjo 
pastatytas kryžius. Iš didelio 
nuovargio nugrimzdau į miegą. 
Pabudęs pamačiau greta sėdin
tį valstietį, šis pastebėjęs ma
ne pabudusį su didele pagarba 
nusimovė kepurę ir labai šir
dingai tarė: “Ei, Tamsta ma
tyt esi iš labai toli atėjęs, gar
bingasis pone! ir labai pavar
gęs, nes priešingai Tamsta ne
būtum šioje baisioje vietelėje 
taip giliai užmigęs; Arba gal 
būt Tamsta nieko nežinai, kas 
šioje vietoję yra nutikę?” — 
Aš užtikrinau, jog keliaudamas 
pilgrimu iš Italijos, kaipo sve- 
tijpas pakeleivis, neturiu jokio 
supratimo, kas atsitiko. “Tams
tai ir Tamstos ordeno bro
liams“ (— tarė valstietis, “kaž
kaip labai ypatingai einasi ir 
aš turiu pripažinti, kad aš pa
matęs Tamstą taip saldžiai 
miegantį, tyčia čionai atsisė
dau, norėdamas Tamstą apsau
goti nuo bet kurių pavojų. Pa
sakoja, kad prieš daugel metų 
čia esąs nužudytas vienas ka
pucinas. Tiek yra žinoma, kad 
tuo laiku per musų kaimą ėjo 
vienas kapucinas ir pernakvo
jęs nuėjo į kalnus. Tą pačią 
dieną vienas mano kaimynas 
•ej,o žemiau Velnio Daubos ke
liu pakalnėn ir vienu kartu iš
girdo tolimą veriantį riksmą, 
kurs kažkaip keistai ore nu
skambėjo. Jis sakosi net, kas 
man rodosi labai negalimas 
daiktas, pamatęs kokią tai bū
tybę nuo kalno viršūnės krin
tant į bedugnę. Tiek atsimenu, 
kad mes visi kaimo gyventojai, 
patys' nežinodami delko, manė
me, kad turbut busiąs nukritęs 
tasai kapucinas ir kad dauge
lis iš musų išėjo ir, kiek tai 
buvo galima, nestatant savo 
gyvybės į kraštutinį pavojų, 
leidomės į bedugnę, norėdami 
to nelaimingo žmogaus kūną 
atrasti. Bet mes' negalėjome 
nieko rasti ir labai juokėmės 
iš savo kaimyno, kai jis mirti
nai persigandęs pasakojosi vie
ną jnieuėsiepą naktį, grįždamas 
pakalnėn keliu, matęs iš Vėl-, 
nio Daubos išlipant npogą žmo
gų. Tai buvo ne daugiau, kaip 
įsjyaizdavimąs. Bet vėliau ta
čiau sužinota, kad tasai kapu- 
^nas, Dievas žino kodėl, čionai 
buvęs vieno žinomo žmogaus 
n.ŲŽU(įy^s B1 jo lavonas numes
tas j Velnio Daubą, čionai šioj 
vietoj turėjo įvykti toji žmog- 
žudybė, tame, aš ešu tvirtai 
įsitikinęs, nes, žiūrėkit tiktai, 
gerbiamasis pone, vieiią kartą 
sėdžiu gš sau taip gilįąi užsi
mąstęs ir žipriu štai į aną tuš- 

vidurių medį greta musų. 
Vieną k#rtą man pasirpdė tar
tum pro plyšį kyšo kokio tai 
tamsiai rudo audeklo gabalas. 
Ąš pašoku prieiki artyn ir iš
traukiu nąujutelį kapucino 
habitą. Ant vienos rankoves 
buvę -pridžiūvo šiek tiek krau
jo ir viename skverne
įrašytas vardas Medardas. Aš 
pamaniau, būdamas neturtin
gas, kaip esu, padurysiųs gertj 
darbą tą habitą parduodamas 
jr už gautus pinigus tam varg
šui, garbingajam ponui, kurį
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ėjo žinios, kad Lietuvos vy
riausybė įsakė savo atstovybei 
Berlyne gruodžio 15 d. šių me
tų pakviesti lenkus i susitarimo 
konferenciją, dabar visai aišku, 
kad Vytautas baisiai reikalin
gas....) —J. P.

čionai nužudė nesuskubusį net 
mirti prisiruošti ir atgailą pa
daryti, užpirkdamas mišias. 
Taip atsitiko, * kad aš tą rūbą 
nunešiau j miestą, bet joks 
skurlių pirkikas nenorėjo jo 
pirkti, o Kapucinų vienuolyno 
arti neblivo; pagaliau priėjo 
vienas žmogus, kurs iš rūbų 
atrodė esąs medžiotojas ar gi
rininkas, jis pasisakė kaip tik 
tokio kapucino apdaro esąs rei
kalingas ir gausiai užmokėjo 
už mano radinį. Dabar prie mu
sų klebono užsakiau iškilmiiir 
gas mišias, ir kadangi Velnio 
Dauboj nėra galima kryžiaus 
pastatyti, pastatydinau jį čio
nai atminčiai to pono kapuci
no nelaimingos mirties. Bet 
tas amžinatilsalis ponas, ma
tyt, bus perdaug turėjęs jau
čio odon įrašyta, nes pasakoja, 
kad jis čionai karts nuo karto 
vaidinąsis ir tokiu budu ir pono 
klebono mišios maža tepadėju- 
sios. Del to prašau Tamstos, 
garbus pone, kad Tamsta svei
kas sugrįžęs iš savo kelionės 
atlaikytum mišias už Tamstos 
ordeno ^brolio Medardo sielos 
išganymą. Prižadėk man Tams
ta!“ — “Tamsta klysti, mano 
geras drauge! tariau aš, kapu
cinas Medardas, kuris prieš 
daugelį metų keliaudamas į 
Italiją perėjo per jūsų kaimą, 
nėra nužudytas. Jis dar nerei
kalingas mišių už savo sielą. 
Jis gyvas ir gal patsai dar dirb
ti de| savo amžino išganymo! 
Aš esu patsai tas Medardas!” 
— Su šiais žodžiais atsklei
džiau savo iiabitą ir parodžiau 
jam skverne įsiūtą Medardo 
vardą. Vos tik valstietis' tą var
dą/pamatė, kaip jis išblyško ir 
siaubo perimtas sužiuro į ma
ne. Po to jis pašoko lyg įgel
tas ir visu balsu šaukdamas 
nubėgo į mišką. Aišku buvo, 
kad jis mane palaikė už’’ftuvžu- 
dytojo Medardo nerimstantį 
vaiduoklį ir veltui butų buvu
sios mano pastangos jo klaidą 
atitaisyti. —

Vietos atskirumas ir ramybė 
pertraukiama vien tik netoli
mo miško upelio duslaus bur
buliavimo, buvo kaip tik tin
kama sukelti bauginantiems 
paveikslams; aš pamaniau apie 
savo baisųjį gretimi ir, užsi
krėtęs valstiečio išgąsčiu, pa
jutau kaip pats sudrebėjau, 
nes' man rodėsi, kad vaiduoklis 
bematant išeis iš vieno ar ki
to tamsesnio krūmo. — Drą
sindamas save nuėjau tolyn ir 
fik tuomet, kai mane apleido 
mano paties aš vaiduoklio bai
mingoji idėja, kokia mane val
stietis laikė esant, ėmiau gal
voti ir supratau, kokiu budu 
tas beprotis vienuolis įsigijo 
kapucino rūbą, kurį jis' bebėg
damas man včl paliko ir kurį 
aš, be abejo, pažinau savąjį 
esant. Girininkas, prie kurio jis 
gyveno ir kurio jis buvo prašęs 
sau naujo rubof bus jį mieste 
nuo to valstiečio nupirkęs. Ko
kiu budu tas fatalingas įvykis 
ties Velnio Dauba taip stebėti
nai aprimo, tai krito giliai j 
mano sielą, nes aš gerai ma
čiau, kaip turėjo susipinti vi
sos apystovos, kad įvyktų tas 
nelemtas mano sukeitimas su 
Viktorinų. Labai rimtos svar
bos turinti rodėsi man to bai
siojo kaimyno stebėtinoji vizi- 

tikrai tikėjausi gau
siąs dar tikresnių paaiškėjimų, 
pats nejausdamas kur ir kokiu 
budu aš tai gausiu.

(Bus daugiau)

buvolJa ir

ATĖJO naujas “Kultū
ros” numeris 10. Kaina 45 
centai. Galima gauti “Nau
jienose”.

GARSINKTTĖS 
NAUJIENOSE
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Antradienis, gruod. 9, 1930

Bedarbiu Šelpimo Reikalai
{vairus GydytojaiLietuviai GydytojaiLietuvės Akušerės

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO REIKALAI

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 

tiktai

Panedėlis, gruodžio 8, 1930
35 wardo bedarbių žiniai

Bedarbių šelpimo Komitetas 
turi gerų žinių dėl bedarbių, 
kurie gyvena 35 vvarde. Ten 
yra susiorganizavęs panašus, 
kaip musų, komitetas. Jie pra
šo, kad musų ofisas priduotų 
vardus ir adresus bedarbių, ku
rie gyvena 35 vvarde. Kurie iš 
bedarbių tame warde gyvenate, 
priduokite savo adresus į mu
sų ofisų, bandysime jums pa
gelbėti.

Žiūrint 42 metų atgal pra
eitim nuo dabar, Lietuvoje, 
kaimiečiai, ūkininkai, buvo lab
darybės idealistai. Pakeleivin
gas žydas, vengras, ar savas 
keleivis, pavienis, ar su ark
liu, rogėmis ar ratais važiuo
jantis užsukdavo, kaimietis 
visuomet švarių nakvynę su 
maistu, žmogui ir arkliui, rū
pestingai paruošdavo ir dar su 
atsiprašinėjimais, kad už blo
gų nepalaikytų, jeigu duonutė 
ašakota, ar viralas ne geriau
sias.

Padegėliui, ar kokios kitos 
baisios nelaimės datyrusiam, 
Lietuves žemės artojai, talkon

suėję, atstato trobas; duoda pa
sėliams javų, sėklų; suaukoja 
veislinių gyvulių ir maisto, 
drabužių pakankamai. Padegė
lis, už. gerų geru atsimoka.

Nūn kalbama, kad pasaulinis 
karas ir Lietuvos žmones žy
miai pagadinęs. zAš pats 1920 
metus Lietuvoje pragyvenęs, 
patyriau tojo idealizuojamo 
žmoniškumo sumažėjimų.

Mes, gerųjų, labdaringųjų 
Lietuvos artojų dukros ir sū
nus, Amerikon atvykę, visoke
riopų vargų kentėję, išsivaiz
duokime kad musų bedarbiai 
tai Lietuvos padegėliai, skubios 
pagalbos verti musų broliai' ir 
sesutės. Tik pradėkime lanky
ti bedarbių šeimas ir savo aki
mis įsitikinkime jųjų netikėtai 
su bado šmėkla susitikimų. Ku
ris netiki kad baisus vargas 
kankina nieko nekaltus vaiku
čius ir tų skaitlingų vaikų mo
tinas, lai patelefonuoja BE
DARBIŲ ŠELPIMO KOM1TE-

TUI, Victory 1657, o bus nu
rodyta ašarų vietos.

Dr. A. K. Rutkauskas

Graboriai
Telefonas Yards 1138

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular rheu- 
matic aches&pains,apply Mus- 
terole, Ae "counter-irritant”

AT ALL DRUGGISTS

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotpjas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

A. MASALSKIS

ir
maisto:

Gri-

Nuliudę liekame,

(ir valgių)

VINCENTAS VENCKUS

7
Gauta pinigais

Ilum-

Kost-

Nuliūdę lieka.

Tu 
mes 

atei-

A

Phone Boulevard 4139

Boulevard 8413

Kūnas pašarvo-

PRANCIŠKUS VIRŠILA

Telefonas

Cicero 3724

Gerbiamieji lietuvi***: — Mes 
jau esame minėję, kad Bedar
bių šelpimo Komitetas turi sa
vo atstovus, kurie atvažiuos į 
jūsų namus ir 
kų tik skirsite 
nigus, maistų, 
k| darbų, tik 
ofisą telefonu,
nuo 9 iki 11 vai. ryte.

paims nuo jūsų 
bedarbiams: pi- 
rubus arba ko- 
pašaukite musų

Victory 1657,

šiandie pabusta darban 
moterys ir vienas vyras.

J. Zibaras, S. Sifavič, 
genia, P. širlinskis, M. 
J. Talasjri, K. Talaski, 
būtis, L. Saimanas, M. 
J. Gotautas, J. Bingis, 
kus.

J. Sai-
Baltrus,
A. šim-

Gauta nuo gerų ir širdingų ‘ 
žmonių rūbų:

F. Andrilimias, 939 W. 34 
St., J. Zimblis, J. Simonaitis, 
4030 Brighton PI
P. Vangelauskis, 4029 S. Tal;
man Avc., V. JaŠmontas, 4031 
S. Talman Avė., J. Tamašiu- 
nas, 4033 S- Talman Avė. ir 
S. Aimanas, 4028 S. Talman 
Avc.

Liet. Politikos Kliubas, 
boldt Park $10.00.

Antanas Mišeika, 5538 
nėr Avė. $2.00 ir rūbų.

Franas Klikna, 3554 Blue
Island Avė- $5.00 ir rūbų.

Mrs. Zukienė, 4500 S. Rock- 
well St. $1.00.

P. Vengelauskas, 4029 So. 
Tahnan Avė. $1.00.

Ačiū už aukas.
Bedarbių šelpimo Komitetas 

turi daug bėdnų šeimynų, ku
rioms būtinai reikia anglių, bet 
pinigų kasoj mažai.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 7 dieną. 10 valandą va
kare. 19 30 m., sulaukęs 4 1 rąe- 
tų amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Šimonių parap.. Migonių kaime. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Marijoną. 2 sūnūs — Petrą 
ir Stanislovą ir dukterį Julią. se
serį Anelę, švogerį Kazimierą Jak- 
shis ir Joną Kazlauskį ir gimi
nes. o jJetuvoj 3 pusseres. švo- 
gerį ir gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi 3415 S. Wallace St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gruodžio 1 I dieną. 8 vai. ryte 
iš namų j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurtoje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Viršilos 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai. Duktė, 
Sesuo, Svoyeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P Mažeika. Telefonas 
Yards 1138.

ONA PETERS

po tėvais Vizgaudaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
netikėta mirtimi .gruodžio 6 die
ną, 9 valandą vakare, 1930 m., 
sulaukusi 3 9 metų amžiaus, gi
mus Lietuvoj, ’ Renavos parapijoj. 
Vadagių kaime. Mažeikių apskr. 
Paliko dideliame nubudime vyrą 
Albertą, sūnų Albertą, 19 m., ir 
gimines, o Lietuvoj’ brolį Vai
tiekų ir seserį Albertiną. Kunąs 
pašarvotas randasi Ogden Avė ir 
Wilbnette Ąve., Westmont, III.

Laidotuvės įvyks seredoj, gruo
džio 10 dieną. 2 vas. po piet iš 
namų bus nulydėta į Tautiška^ 
kapines.

Visi a. a. Onos Pcters gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Vyras, Sūnūs ir Giminės.

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
dieną gruodžio mėo., 1929 m., 

sulaukęs 18 metų amžiaus, gimęs 
Chicago je.

Paliko - dideliame nubudirpe 
motiną Petronėlę ir patėvį Juoza
pą Skučą, seserį Oną ir brolį An
taną ir gimines. Liūdnai at
minčiai musų brangaus sūnelio 
bus laikomos Šv. Mišios Šv. 
Juozapo bažnyčioje. 10 dieną 
gruodžio mėn.. 19 30 m., 8 vai. 
ryto. Kviečiame visas gimines, 
draugus ir pažįsatmus atsilankyt 
į pamaldas, o paskui ir* į namus 
po num. 4816 Wentworth Avc. 
Mes Tave Musų brangusis sūne
lį niekuomet neužmiršime, 
pas mus jau nebesugrįši. bet 
ankščiau ar vėliaus pas Tave 
sime. Lauk mus ateinant!

Motina, Sesuo, Brolis, 
Patėvis ir Giminės.

Vidikas 
Lulėvičienė

AKUŠĘRKA
3103 S St.alsted 

Telefonas 
Victory 1115

Valandos:
fnuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy K Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment
netic blankets

9152

prie 
duodu 
eleetrie 

ir m»g- 
i’r

t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Telefonas Boulevard 193 9

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, III.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1K0L

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofišą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
na 2423 West Marųuete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

GYDO
k

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

JUOZAPAS BITINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 6 dieną, 5 valandą iš 
ryto, 1930 m., sulaukęs 57 me
tų amžiaus, išsirgęs du metus se
nelių prieglaudos namuose, gimęs 
Eimantų kaime. Gaurės parapijos, 
Tauragėj apskr. Amerikoje irgyve- 

dideliame 
- Adol- 
Lawrence 

vieną

no 14 *metus. Paliko 
nuliudime dvi dukteris 
piną Raddatz, žentą 
Raddatz ir Oną Bitinaitę, 
brolį Antaną, brolienę Oną, anū
ką Richard ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi Butkaus koply
čioj, 710 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks seredoj, gruo
džio 10 dieną. 9 vai. iš ryto iš 
koplyčios į Apveizdos Dievo pa* 
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Bitino gi
minės, ^raugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ii atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Dukterys, Brolis, Žentas, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gsabo- 
rius*Butkus Co., Tei. Canal 3161

MORTA PANAMIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 6 dieną, valandą po 
pietų. 1930 metuose, sulaukus 
39 metų amžiaus, gimus Sidaugų 
kaime, Pakruojaus parapijoj, Šiau
lių apskr. Paliko dideliame nu
liudime dukterį Prancišką 12 
metų ir pusės, du sūnūs — Pran
cišką 11, Juozapą 7 metų, du 
broliu Amerikoj — Baltramiejų 
ir Juozapą. Lietuvoj 2 brolius 
— Jurgį ir Ignacą, seserį Marijo
ną ir giminės.
tas randasi Butkaus koplyčioj, 710 
W. 18th St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
gruodžio 9 dieną. 8 vai. iš ryto 
iš koplyčios į Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mortos Panamienės 
giminės. drAugai ir pažįstmai esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Dukterys, Sunai, Broliai 
ir Giminės.

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

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ TR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciali&kai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užiiuodijiiną 
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 metų ir išgydė 
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 Weat 26 St., kampas keeler Avė,, Tel. Crawford 5573

VVISSIG
Pakuliniam* kart

Seno Krajaus

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

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

Akių Gydytojai

VAITUSH
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
........... ....  ■■■■■ " ■ . .................................  n

kuris esti 
svaigimo, 
skaudamą 

nui-

O fino Telefonas Virginia 00.30 
Rez. Tel. Vau Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 3 iki 4 ir 
6 iki 8 vtlkaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Sido
3413 Frankbn Blvd.

Valandos 8:30 ilH 9:30 vakaro

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Tel. Lafayette 4146 *

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

Advokatai
ryto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A, L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer; Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

"vakarą, išskyrus ketvergą
Nedčlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Undertaking Cd.
P. B, Hadley Lic.

- Koplyčia dykai
710 West 18th Street

Tel Ganai 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46cb $t.

Telefonai

Boulevard 5203

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Dr. A. P. Kazlauskis
, Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI 
1 1 South La Šalie Street 

Tel. Randolph

PRANEŠIMAS
633 1 
vak.

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

Room 1701
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai.
3^41 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

7 iki 9 vakare
ir Subatos vak.

ir Pėtnyčios vak.

Valandos 
Olis—Utarn., Ketv.
Vasalle—Pan., Ser.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West )35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoti apie slavo akis, eik pas

Dr. A. ». BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi 

4660 Grbss Ava. 
Tel.'Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

Dentistas
Persikėlė į naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.

Šalimai Depositors Banko 
skersai gatvės nuo 

Peoples Banką 
arti Ashland Avė.

Phpne Frankbn 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

1327 So. 49th Ct.

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystčs.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted Si.

Tel. Victory 4088

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedčlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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. Mąpleuvood Avė.

Telefonas Republic 7868
Ofisp ir Rez. Tel. Boulevard 5913,

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 £outh Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
' Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

182) So. Halsted Street 
CHICAGO, JLL.

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.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų,
X nuo 6 iki 8 vai. vakare
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

—53!

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukec Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 R
Seredos vakare uždaryta 

Nedčlioj pagal sutartį

M.

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. Iftth St., netoli Morgan

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shorc 2238 ar Randolph 6800

St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS UŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880

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

52 Rast 107th St. 
kampas Michigan Avė 

Tel. Pullraan 5950—pamų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St. 
, Ketvcrgais ofisai uždaryti.

John Kychinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 255 2
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 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 JV. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 6-9
Tekphoue Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
' ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

i

J. F. Eudeikis Komp. 
!■ i GRApbRIŲ VĖpĖJAI , h 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS ' 

444 7 Sp. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
14 10 <S'c. ĄOth Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Aubum Avė. Lel. Blvd.

A. MONTVID, M. D.
15 79 Milwauk.ee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunstvick, 4983
Namų telefonas Btunstvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

One North La Šalie Bldy. 
One North La Saite St.

(Cor. La Salk and Madison Sts.) 
Ofiso Tel. State 2704; 4412

3201

Residence Pbone R.ivensvvood 1664
Dr. J. P. Ashinenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas:

2700 Dcvon Avc., Rogcrs Park 3 3 20
V alapdos:

10-12 A. M . 2-5 it 7-9 P M.
Nčdelionis sulig sutarties.

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
\Vilmettc 195 

Ralph C. Cuplef ,M.I). 
CHIRURGAS

Oakley ir ■ 24 St. / ei. Canal 1 7 1 2-024 I 
Valandom Panedėliaįs ii Kci'itgar, 

3 iki 8 vai. vak., I h nninl ar, ii 
Petnyčionus 1 iki 4 v. v.

JOSEPH J. GR1SH
Lietuvis Advokatas

46)1 So. Ashland Ai < .
Tel B ukvaid Ui'iO

Rez <A\5 Su. R'icku.ll St.

Milwauk.ee


NAUJIENOS, Chleago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

prieglobstyje džiaugsmo valau- 
dą praleisti.

turinio bedarbių.

Joniškietis.

Per “dešrą” sunku 
dainuoti

Keletas atsiminimų 
bruožų apie Chica- 

gos Birutę

Dar 1911 ^metais skaičiau 
"J; italike”, kur buvo aprašyta 
Lietuvių Tautiškų Kapinių ati- 

•b i/rno iškilmės. Tose iškilmė
se muzikaliu programų pildy
to ir. buvo “Birutės” Choras.

1912 metais atvykau iš Penn- 
oylvanijos Chicagon. Lietuvoj 
gyvendamas jaunose dienose 
dalyvaudavau civiliuose choruo
se, vėliau giedodavau bažnyti
niame chore, bet persiskyręs 
. u senąją šalim per penkerius 
metus nebeturėjau laimės be
girdėti lietuvišką dainą. Tad 
būdamas .karštas dainos ir mu
zikos mylėtojas, skubiai nubė
gau pas "Birutę”, pasiklausyti 
kaip ji vakarais laikydavo dai
navimo pamokas. Labai džiau
giausi birutiečių dainavimu.

Mano kaimynas iš jaunų die
nų draugas Antanas Kazlaus
kas tuomet priklausė prie "Bi
rutės” Choro ir buvo gaidų pri
žiūrėtojas, tad jis pakvietė ir 
mane stoti prie "Birutės” Cho
ro, tačiau tuomet dar aplin
kybės nepavelino.

Tik 1920 metais perėmus 
“Birutės" Chorą vadovauti Sta
siui Šimkui ir aš tapau įtrauk
tas į tą dainos sūkurį. Tuomet 
pas "Birutę" buvo didelis ūpas. 
Dalyvavo p-lė Marijona Rakau
skaitė, Pranas Stogis, Jakutis, 
p-lė Rudauskaitė (dabartinė d- 
ro Biežio žmona), p-lė Lelija 
žilvičiutė, p-lė Verną žilvičiu- 
tė (dabar Adv. Olio žmona), 
A. žemaičiutė, Veronika Bige- 
liute, Valteriotė (dabar p. Sa
kalo žmona), Salomėja ir Stella 
Staniliutės ir kt.

Atsimenu, kai vienoj pamo
koj mus tenorus, — Adomas 
Misevičius, Juozas Uktveris, Izi
dorius Gapšys, VaičiUška, Gied
raitis, Mickeliunas Juozuks 
(tuomet mokinomės operetės 
“Birutė"), Šimkus mus pagy
rė už balsų suderinimą.

Bosu balsus tuomet atstova
vo Aleksandras Misevičius, Vil
kas, Vitkus, Juška, Puišis, Sto-

Kliauga, Digrys ir jaunu
tis Jazavitukas, kurs šiandien 
jau pats yra Birutės Choro mo- 
kyt<

Ačiū gyvenimo aplinkybėms, , 
du kartus turėjau progos daly
vauti prie pagarsėjusios Chi- ( 
cagos "Birutės", tai yra Sta- ( 
šio Šimkaus laikais 
ro laikais. Nežinau, 
mosfera viešpatavo 
prie

(Iš tikro-atsitikimo. Taip, kaip 
ir monologas)

Oj jus vyreliai ir moterėlės, 
ir supratimo neturite, kaip 
sunku per dešrą dainuoti! 
aš sakau dainuoti, netik 

dainuoti-kalbcti-lošti, net 
galo į ją pažiūrėti!

jus 
tai

&1S

kad 
ant

Matote, Kada klausaisi prie 
radio, tai rodos' yra niekis— 
menkas dalykas. Jeigu nemo
ki dainuoti—kalbėti, na tai ir 
negali.

Kada aš kitų klausiausi, tai 
viens cypia, kitas barška lyg 
tarka, trečias vėl savaip! O 
kada man pačiam prisiėjo per
eitą ketvirtadienį p. Juozo F. 
Budrike valandoj dainuoti, 
hm... hm. atsiprašau! tai tikė
kite man, kad aš pats nežinau, 
kas su manim pasidarė. Kojos 
virpa, gerklė džiūsta, spran
das' štyvas ir visai tarytumei 
užhipnotizuotas, bet pradėsiu 
nuo pradžių...

Matote tai buvo Juozo Bud
rike valanda—7 vakare, ketver-✓
ge. Įėjus, didelis kambarys; 
lyg tai daktaro kabinetas — 
tuščias. Kelios kiek minkštes
nės sėdynės. Prieky mažesnis 
kambarys, be sienų, ne taip vi
sai be sienų —matote vietoj 
sienų drobulėms apklota. Viduj 
pianas, virš piano kabo geležies 
dūda apie 12 colių ilgio ir 6 
colių storio, nelyginant gera 
lietuviška "balione”. Šalę du 
ratai sukasi-rekordams. Po kai
rei mažas kambarys, nelygi
nant "glosetas”— ten visokių 
elektros mašinų, guzikų ir ra- 
telių-šviesų. Atėjus ankščiau, 
vienas' vyras pildo programą. 
Jis kalba-dainuoja soprano, al
to, tenoru, basu! Baladojasi — 
visokius balsus išduoda, tary
tumei didžiausias būrys lošėjų- 
artistų; o tikrenybėj, tai atlie
ka vienas žpiogus.

Na, prisiartino lietuvių va
landa. Oi! broliukai, kas čia 
bus? Kam dainuosi, kam kal
bėsi, kas padejuosi* Nieko ne
matai! Matai tik prieš save 
tą kabančią (leprą! Kas ir kiek 
klausosi nežanai, ir ta dešra at
rodo taip pat kaip bandito piš- 
talieto vamzdis—100 kartų di
desnis!

Pusėtinai
Apielinkėje dirbtuvės menkai 
dirba. Per padėkavonės dieną 
buvo užėję’ šalčiai. Bedarbiai 
neturėdami šiltų rūbų priken
tėjo šalčio. - Be to prikentėjo 
ir alkio. Mat nevisi šiuo laiku 
išgalėjo nusipirkti kalakutą. 
Jau iš nekuriu teko girdėti kal
bant, kur yra tas "Hooverio 
viešbutis” Chicagoje. Mat kiti 
norėtų keliauti ir žiemavoti 
"Hooverio viešbutyje”. Apgai
lėtina tų žmonių padėtis- Kol 
buvo geri laikai, nė vienas ne
sitikėjo, kad užeitų tokie blo
gi laikai ir taip jiems prisėis 
prikentėti vargo.

Nors blogi 
Šimų mažai 
dėl, kad čia 
šikai negali

laikai, bot apiplė- 
pasitaiko. Gal to- 
šviesi gatvė, plė- 
padaryti apiplėši

mų. Tos šviesos ant gatvių biz
nieriams brangiai kainuoja, bet 
saugu. Prieš rinkimus politikie
riai pripasakoja, nebūtus daly
kus. Kol buvo nenugriautas 
pavietrės namas, politikieriai 
sakydavo, išrinkite juos, jie 
įsteigs tame name vilnų šapą. 
Tie spykeriai jau senai išrink
ti, ir tas namas jau senai nu
griautas, tik nesimato, kad kas 
statytų ar rengtų kokią dirbtu
vę ant tos vietos. K.

Chicagos lietuviai 
gaus “Kalėdų do

vanas”

ir visiems apsisaugoti nuo jau
nų vaikėzų.

Julia Andrulienė.
2027 So. Union Avė.

raportą, sakydamas, kad 5 mi
lijonų kėlimo kampanija visiš
kai nevykusi, padėtis Chicagoj 
dieną iš dienos blogėjant, ko
mitetas negalįs nieko padaryti.

ir Kvede- 
kokia at
virutėj” 

kitų mokytojų. Daugelis
iš musų dabar atsiminė gra
žius praeities laikus, gerus 
draugus ir drauges, su kuriais 
prisėjo ar tai šiokiuose ar tai 
tekiuose dalykėliuose dirbti lie
tuvių visuomenės labui.

Malonus įspūdžiai vaizduoja
si atmintyje, taip jau linksma 
prisiminus birutiečius, su ku
riais kartu smaginaus, daino
mis siela raminausi.

Ateinantį sekmadienį įvyk
sta garbios Chicagos "Birutės” 
Choro vakaras, šiandien "Bi
rutė” turi jauną Choro vedė
ją Miką Jozavitą, pačios "Bi
rutės” išaugintą, kurs "Biru
tės” dvasią ir tikslą yra (nuo 
kūdikystės persiėmęs, tad, be- 
abejo, yra pačiai "Birutei” ir 
"Birutė” jam kaip tos pačios 
šeimynos, v' /

Ne tik aš vienas atsiminęs 
gražius "Birutės” laikus ir me
no dirvoj nuveiktus darbus, 
bet daugelis, kurie pažinojo 
"Birutę" kaip Aušrinę, švie
čiančią Chicagos lietuvių pa
dangėje, sulaukę gruodžio 14 
d. vyksime į Lietuvių Audito
riją, pasveikinti "Birutę" su 
jos jaunu, gabiu ir energingu 
mokytoju p. Jozavitu.

Į "Birutės" šio sezono "di
džiuosius atlaidus” suvažiuos iš 
visų "gubernijų” Vakarų lietu
viai, vienoje draugėj, dainos

arba arčiau sakant ausis pirš

tais užsiėmus; kurčias' balsas; 
o dainuoti turi! Nori išrėkti, o 
čia tau neskamba—nesirėkia ir 
gana...

Ir taip aš "mučinausi” kol 
vieną dainą padainavau ir galų 
gale užbaigiau!

Gal kitą kartą busiu drąses- 
prie dešros? —66.nis

Kensington
Ateinanti penktadienį, 341 

Kensington Avė., paprastoje 
svetainėje įvyksta Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo prieš- 
metinis susirinkimas

Susirinkimas svarbus, jis šau
kiamas atvirutėmis, jame bus 
renkama valdyba, pastovios ir 
kitokios komisijos, bus prane
šimų ir raportų. Visi nariai ir 
narės būtinai atsilankykite, 
taipgi nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyt prie su
sivienijimo.

šiuo laiku susivienijimas tu
ri ligonius, Jundulas ir Mile
riui. Jundului atsitiko nelaimė 
kelyje automobiliu, o Mileriams 
parvažiuojant namo iš laidotu
vių J. Ūselio. Juodu trokas pu
sėtinai apdaužė. Jeigu trokas 
sukdamas nebūtų apvirtęs aut' 
kryžkelio, nebūtų juodviejų 
kaulų likę. Apgailėtina Milerių 
nelaimė* pasidarė sau iškaš- 
čius, o kaip tokiame laike, ne
labai gerai- Bet ką padaryti, 
kad nuo nelaimių negalima iš
sisukti.

CHICAGOS
ŽINIOS

Maineriai palaidojo sa
vo Motiną Jonės

Republikonų partija 
sproginėja

bal- 
kad 
tris

Pereitą pirmadieni tūkstan
čiai angliakasių ir kitokių dar
bininkų, jų žmonų ir kūdikių 
dviejų mylių ilgumo eilėj nu
lydėjo senutę Mrs. Jonės, va
dinama “Mother Jonės”' į jos 
amžino atilsio vietą, Mount 
Olive, 111., kur, jai pačiai dar 
gyvai esant paprašius, ji palai
dota sale trijų kankinių, nužu
dytų 1898 motų riaušėse, šeši 
iš tų riaušių dalyvių, kurie dar 
šiandien yra gyvi, nešė jos gra-

Ąlbany Park distrikto repu- 
blikonai, kaip skelbia žinios iš 
40 wardo, po lapkričio 4 d. 
savimų yra tiek pagriovę, 
šiuo laiku yra suskilę net į 
frakcijas. Vienas stambus
deris, MeKernų, nuėjo majo
rui Thompson ui lalkauti; ki
tas, LeO Lowitz nuėjo Thomp
sonui konkurentui Charles Bar- 
ret dirvą ruošti, o trečias Ed- 
win Bcderman vidurio 
rahda. , •

Negrai rūpinasi 
bedarbiais

Benamėms "motinoms 
kams pavedė puikius

nebesu-

savo

ir
namus

vai

Senas, brangus Chicagoj rū
mas prie 3400 So. Michigan 
Avė., kaikada buvęs rūmas tur
tingos šeimynos, dabar valdo
mas negrų Sunshine Chąrity 
Club moterų, pavestas bena
mėms bedarbėms moterims ir 
jų vaikams. Pirmiau tuose rū
muose, baltiesiems gyvento-

Visoki nepaprasti įvykiai tik 
Chicagoje dedas. Kaipo didžiau
sias' pasaulyje lietuvių miestas, |jams išsikrausčius, buvo įreng- 
sutraukia gabiausias pajėgas. 
Dabar suskambėjo aidas apie 
Margučio respublikos dovanas 
savo ir nesavo skaitytojams.
Paprastai būdavo, kad karalys
tės teikdavo dovanas savo pi
liečiams, o dabar tas paprotis 
siekia ir respubliką be preziden
to, bei teritorijos, be ministerių 
ir be. nieko.

Pažiūrėkite "Naujienose” 
garsinimą ir atydžiai perskai
tykite. "Margutis” skelbia duo
dąs' Kalėdų dovanas, arba 
"Christmas Present”. Už $3.00 
jis duoda nepaprasta dovanas. 
Svarbu kiekvienam pasinaudo
ti. Margutis "džiazo” amžiuje 
prisitaiko prie aplinkybių. Jis 
savo skaitytojus nori patenkin
ti ir aprūpina visu kuom. Ma
čiau dovanose duoda "Namų 
Daktaras” knygą vertės $2.00. 
Ne tik chicagiečiai išnaudos tą 
Įvykį, bet patartina ir kitų ko
lonijų lietuviams pasinaudoti.

tas graboriaus ofisas.

Rengias pakeisti Illinois 
konstituciją

Kad galėtų pravesti taksų 
apdėjimo įstatymą

Pereituose lapkričio 4 d. rin
kimuose nepavykus pravesti 
amendmento prie konstitūcijos, 
kuriuos legislatura galėtų ne
varžoma pakelti ir apdėti nau
jus gyventojams mokesnius, da
bar Citizen’s Association of 
Chicago daro žinksnių, kad bu
tų šaukiama konvencija kon
stitucijai pakeisti ir esą vilties, 
kad dabar sąlygos tokiai kon
vencijai esančios palankios. Pi
liečiai privalo tą kampaniją sek
ti su atsidėjimu.

Raportas apie bedarbę 
ne džiuginantis

North Side
Lietuvių Politiškas' Kliubas 
kavo bedarbių naudai $10.00

ali

Humboldt Parko Lietuvių Po
litiško Kilubo laikytame mėne
siniame susirinkime tapo nu
tarta paaukauti iš Kliubo ka
sos dešimti dolerių ($10.00) i 
Chicagos Lietuvių Bedarbių šel
pimo Fondą. Čekis išpirktas p. 
K. Čepuko vardu ir pasiųstas 
j "Naujienų” Redakciją.

A. Zille, 
3327 Le Moyne St.

. Čekj sumoje $10.00 Bedar
biams šelpti Komitetas gavo ir 
širdingai dėkoja Humboldt Par
ko Lietuvių Politiškam piiubui 
už jo gerą širdį ir gražų pa
vyzdį.

Apsisaugokit 18-toje 
kolonijoje

Penktadienio vakarą, gruod
žio 5 d. ponia Drasutienė at
važiavo iš • Roseland į 18 kolo
niją Canalport ir So. Halsted 
i bučernę šio to pasipirkti. Iš 
bučernės eidama sumanė ap
lankyti savo draugę Andrulie- 
nę, 2027 So. Union Avė. Ji 
tik perėjo skersai Canalport 
Avė. ir prie ėlos jai ištraukė 
šernuolę (purse) ir apie 25 do
lerius pinigais, šernuoleje buvo 
raktai ir rašytos. Ji turėjo tvir
tai, kad net šernuolės dirželis 
pasiliko rankoj. Oldaperis pa
spruko j ėlą. Patartina visoms

Laidotuvėms prisirinko šimtai 
atstovų nuo Reorganizuotos 
Mainerių Unijos ir šiaip pilnas 
miestelis persipildė darbininkų 
ir angliakasių šeimynomis.

PRANEŠIMAI
“Birutės" Choro speci.alė repeticija 

įvyks šiandien vakare, lygiai B vai, Gage 
Parko svetainėj. Visi choro daininin- 
kai-lds pribukit laiku. Valdyba,

SLA. teisotos 129 kp. metinis su
sirinkimas įvyks antrą nedėldienį, gruo
džio 14 d.. 1930 m., Černausko svet., 
1900 S. Union AVe.

Organizatorius Ant. Zalagėnas.

nSpcfialiAtas gydymo chroniškų ir naujų 
gi). Jei kiti nogalAJo jumiH išgydyti, atsilan- 
kykit paH mano. Mano pilnas ifiegzaininavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei afi apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po
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galutino išegzajninavhno—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit ekvatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 

valandos: nuo 10 ryto iki 1Ofiso
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

yra

St.

po
Nedė-

Vakar gubernatorius Emmer- 
sonas išklausė savo komisijos 
raportų apie bedarbių gelbėji
mo darbų padėtį. Pasirodo, kad 
tik apie 1,000 bedarbių yra šel
piama ir tik apie 3,500 bedar
bių išeimynų tėvų yra aprūpin
ti laikinais darbais.

Northwestern universiteto 
prezidentas išrašė čekį $100,000 
avanso į busimą pelną iš spor
to rungtynių, kurioms studen
tai yra užkviesti.

Bedarbės komiteto pirminin
kas Clarke išdavė visai liūdną

Užrašome visokius 
anglų kalba rašy

tus žurnalus

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi cLatijy iSlriidų

Perkam Mortgečiūs ir Bonui. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšturinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

190 N. State St

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didelę algą. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpą laiką. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas 
k. Lake St. 10 fl.

Lietuviška Teatrališka Draugystė Ru- 
ta No. 1 .kviečia visas drauges ir drau
gus atsilankyti į priešmetinį susirinkimą, 
kuris įvyks seredoj, gruodžio 10, 7:30 
v. v.. Ch. Lietuvių Auditorijoj. Bus 
rinkimas valdybos ir kurie draugų ar 
draugių išpildėte aplikaciją šios dr-jos 
baliuje, meldžiam atsilankyti į šį susi
rinkimą. — Valdyba.

-v----------
Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar

pinės Pašelpos susirinkimas atsibus ant
radieny, gruodžio 9 d., Masonic Temple 
svetainėj, 1 547 N. Leavitt St., 7:30 v. 
vakare. Nariai būtinai susirinkite lai
ku, nes bus renkami darbininkai dėl me
tinio koncerto, kuris įvyks sausio 4 
d.. 1931 m.; taipgi referendumo komi
sija išdutjs raportą' apie pasekmes balsa
vimų. X. Saikus, ėsk r.

Bridgeporto Liet. Politikos ir Pašelpos 
Kliubo prięšmetinis susirinikmas įvyks 
antradieny, gruodžio 9 d., 7 Vai. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Draugai 
šis susirinkimas ^ra labai svarbus, turi
te atsilankyti visi laiku, nes turim daug 
gerų sumanimų, kuriems užims daug 
laiko. Taipgi bus renkama valdyba 
1931 metamsj kurie esate paskirti lan
kyti sergančius draugus, turite būti ant 
laiko su pilnu raportu. Valdyba.

Bridgeport Dr-stės Palaimintos Lietu
vos priešinei in is susirinkimas įvyks 
gruodžio 10 d., 8 vai. vak.. Lietuvių 
Auditorijoj.
te atsilankyti, nes bus renkama valdyba 
1931 m. ir svarstoma svarbus reikalai 
draugijos gerovei. Taipgi katrie dar ne
sugrąžinote už parduotus tikietus pini
gus, tai sugrąžinkite ir katrie pripildėte 
draugijos aplikacijas 16 d. lapkričio, 
malonėkite ateiti į virš minėtą susirin
kimą, busite priimti be įstojimo mo
kesčių. G. S. Pakeltis, rast.

Lietuvių Kriaučių Lokalas 269 A. 
C. W. of A. valdybos rinkimai įvyks 
seredoj, gruodžio 10 d.,. 1930 m. ir 
tęsis nuol vai. po piet iki- 6 vai. vaka
re, 3jose vietose Amalgamated Centre, 
3 33 S. Ashland Blvd., Morning Star 
Kliube, 1652 N. Damen Avė. ir John 
Hus svet., 4236 West 22nd St. Bal
suoti galės'' tik nariai su knygutėm ir 
kiekvieno nario pareiga yra dalyvauti 
balsavimuose. Valdyba.

Antradienis, gruod. 9, 1930

CLASSIFIED ADS.
—ITH ................  II ■ * ‘ — - - • • — •

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Visi draugai būtinai turi-

CLASSIFIE D ADS
I

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘŲE.

672 West Madison Street

Business Service

PATENTAI, Copyright! — išradi
mai visokios rųšies.

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

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

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Peitraustom rakandus, pianus Ir vi
sokius biznius, taipgi ii mieste 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 bile kur.
Dykai ap.kaitliavimaa. Mes atliekant.
geriausj darbą mieste. Kedzie 8463.

Financial
Finansai-Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

Po* valstijos priežiūra >
J. NAMON & CO.

MORTGAGE BANKERS 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovebill 1038

PINIGAI

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų
Turime Itpardtiotl 60 krovinių aurA(iauBio« 

ruAiea neatsiimtų ifi storadžiaus rakandų.
Didžiausios vertes kokios buvo pasiūlytos is

torijoj. susidedančios 16 visokios 
ružies rakandų. i

10 ELEKTRIK1N1Ų radio 
susidedantys 1h Sparton, Majestic ir Jackson 
Bell Radio -------------- -------- $46.00 ir augs
.3 Arnotų miegamojo kamb. setai $46.00 ir ag. 
3 fitnotų Seklyčių setai__$25.00 ir augs.
Day Beda ...........   $5.00 ir augs.
Cedar Chests ........   $4.0.00 ir augs.
Valgomojo kambario setai__$20.00 ir augs,
vairus Dreseriai .........   $5.00 ir apgs.
vairus Vanities  _________  $5.00 ir augs,
vairios Lovos ......   $3.00 ir augs,
laurai, visokio didumo____$1.00 ir auga.

Grindų Lempoa  $3.00 ir auga. 
Pusryčių setai$8.00 ir anga 
Dinette setai--------------------$15.00 ir a6ga.
Gaslnlai pečiai...... .....   $10.00 ir augs
Garbadžiaus degintojai___ _ $10.00 ir augs.
Hot Blast Pečiai __________  $5.00 ir auga
Kietų anglių Šildomieji____$10.00 ir anga.
Circular Šildomieji - -------- $15.00 ir auga.
Upright Pianai-----------—$16.00 ir auga.
Grojikliai Pianpl ........... $25.00 ir augs.

TIKRI BARGENAI
Pirkite anksti. Pirmieji atčję gaus geriau. 

Atdąra utarninke. ketverge ir subatoj, 
vakarais iki 0 p. m.

Weber Bros. Storage Co. 
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South State Street

Radios
NEGIRDĖTI RADIO BARGENAI

Mes išparduodame visus Standard Ra
dio setus, kaip Philco. Radiolas, Ho- 
ward, Atwater Kent. Sparton ir Majec- 
tic už negirdėtą kainą. 35% pigiau ne
gu kainuoja, o • kiti radios‘tai dar pi
giau. Dabar yra geras laikas nusi
pirkti sau radio prieš Kalėdas.

ROOTS RADIO STORE 
10326 So. Michigan Avė. 

Commodore 4032

Personai 
Aam enu Ieško

PAIE§KAU savo tėvo Jono Barvido, 
paeina iš Lietuvos, Šiaulių apskričio. 
Papilk parapijos, Vegerėlių kaimo. 
Kas apie jį žinot, malonėkite man pra
nešti, — kaštai bus apmokėti. Arba 
jį patį meldžiu atsiliepti. Adresu:

ALEX BARVID,
209 N. Breese St., Centralia, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS nevedęs vvras prie 
abelno darbo restaurante. Kambarys ir 
valgfc’. 5702 W. 6 5 St.

---------0---------

RElkALINGAS Radio pardavėjas. 
Geriausios išlygos Chicagoje. Didžiausis 
komišinas. Pasimatykite su Roots Radio 
Store, 10326 So. Michigan Avė.

Furnished Rooms __
. KAMBARIAI

švarus kambariai su visais patogu
mais, geriausia transportacija; nakvynė 
50c., savaitė $3.50, kiebinetai 1, 2, 3 
ruimai $6.00 saivaitėj ir augŠčiaus.
NEW WASHINGTON HOTEL 

2318 Washington Blvd.
----- o-----

— NAUJAS GASPADORIUS —

Naujai Remontuotas

“LIETUVA” KOTELIS
Švarus — šviesus — šilti

KAMBARIAI
Pigus, $2.00 ir augliau > savaitę

— PASIRĖNDUOJA —
1606 ir 1608 SO. HALSTED ST. 

Telefonas Roosevelt 2725

Fok Rent
PASIRĖNDUOJA 6422 So. Sacra- 

mento 4 kambarių cottage, Yj bloko 
nuo mokyklos. $25 į mėnesį. šaukit 
Aberdeen 1828.

Dabar

$5.00

t.

F.
504

padaro jūsų 
DVIEJU

AŠMENŲ BRITVĄ 
(Senąjį ir naująjį modelį)
Geresne Britva 

—arba pinigai grąžinami 
i °° roc ■ už dešimti w V u£ penkes

Garantuotos
PROBAK CORPORATION

. ~«w.'

AuIoSi'Cn SoUty Rc»»or Co Inr N V C.

dėl

Mes skolinam nuo S50 Iki $800
* Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokite* 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

. PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
išdirbtas cash biznis su mažu namu. 
Tel. Lafayette 8780.

Exchange—Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysiu 

savo namus Chicagoj į ūkį arba namą 
mieste Lietuvoj. Julius šliekis, 2019 W. 
22 St., Tel. Canal 5529.

Neilgam labai nupiginta kaina.

Cosmopolitan Magazine $2.50 1 me
tui — $4.00 2 metams. ”

Cosmopolitan ir Good House- 
keeping 1 metai vienu adre
su ...........................,............ $4.00

Cosmopolitan ir Harper 1 me- 
tai vienu adresu

Rašykite klausdami informacijų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Didelis smagumas

Pypkės ir
Cigaretu

Rūky
tojų

I

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ
Storų ir plonų, dėl vyrų, vaikų, mote
rų ir merginų. Mes parduodame 
megztinius sveterius už nuo 75% iki 
100% sutaupimą. Megztos vilnonės 
kojinės dėl vyrų ir moterų. Seni 
teriai

sve-
sutaisomi.

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP 

SELEMONAVIČIA, savininkas 
W. 33rd St., arti Normai Avė.

Tel. Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarais.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINI RADIO

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

3040 W. 62nd Street

Reai Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimai- -imjąru ----- -  •• _• _  

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 0455

---------O---------
—...------------- ........ \ -

PARDAVIMUI 5 flatų po 4 kam
barius medinis namas, Town of Lake. 
Persiskyriau su motere — vienas nega
liu užlaikyti. Arba mainysiu į farmą, 
lotus, ar automobilių.

Kreipkitės po 3 p. m.
1907 Ruble St.,

* 2 fl., užpakaly
— o

BARGENAS, Chicago Heighis 2 
kambarių cottage. ir 6 lotai Kain.i 
$1500 Pr . nsiu ,n,:. < lobilių n bis 
ki pinigų. Matykite arba rašykiu I ■ 
Ridlauskas. Barbernė. 4309W 63 Si.


