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Masiniai Darbininkų 
Areštai Sovietijoje

Rusų darbininkai ir valstiečiai bruzda 
prieš duonos gabenimų i užsienius, kuo
met namie siaučia badas - Sovietų jū
reivių maištas Juodojoj juroj

PARYŽIUS, spal. 8. — Mask
viškis “Dųi” korespondentas 
eiliniame savo laiške praneša, 
kad Maskvoj eina masiniai dar
bininkų areštai. Per paskutines 
penkias rugpiučio mėnesio die
nas Maskvos įmonėse ir fabri
kuose suimta daugiau kaip pus
antro tūkstančio darbininkų. 
Per pirmas kelias rugsėjo mė
nesio dienas suėmimų buvo dar 
daugiau.

Panašus suėmimai eina Le
ningrade, Charkove, Ekatcrino- 
slave ir kituose centruose.

Vienas nižegorodcas, metęs 
darbą vienoj tenykščių įmonių 
ir neseniai pasiekęs Maskvą, 
papasakojo, kad pas juos Niž- 
niam Novgorode per tris die
nas buvo sušaudyti 11 darbi
ninkų.

Maskvoj kalbama, kad per 
pastaras dvejetą savaičių rau
donojoj sostinėj buvę sušaudy
ta apie šimtas žmonių.

žiaurios represijos prieš dar
bininkus Maskvoje aiškinamos 
keletu priežasčių. Visų pirma, 
tiek darbininkuose tiek valstie-
čiuose ėmė pasireikšti stiprus

Brazilijos kariuome
nė pradėjo žygius 
prieš revoliucininkus
Valdžios armija ’ ir laivynas 

stengsis uždaryti juos maiš
tų pakėlusiose valstijose

R10 D E JANEIRO, Brazili
ja, spal. 8. — Federalinė Bra
zilijos valdžia, stengdamos pa
trempti revoliuciją, pradėjo 
dviem frontais ofensivą prieš 
revoliuciniu ką jėgas.

Valdžios kariuomenė jau Įėjo 
į sukilusią Minas Geraes val
stiją — svarbiausią Rio de Ja- 
neiros pieno ir kitokių maisto 
produktų šaltinį. Kariuomenė 
užėmė keletą miestų.

Nors didelės maisto stokos 
Rio de Janeiroj dar nepasireiš
kia, tačiau, jei Minas Geraes 
valstija nebus per savaitę lai
ko okupuota, maisto situacija 
šiame daugiau kaip milijono 
gyventojų mieste gali pasida-Į 
ryti labai rimta.

Valdžios, ofensivo toliau į pie
tus tikslas yra uždaryti revo- 
liucininkams uostus ir maisto 
bei kitokių reikmenų šaltinius 
ir laikyti juos uždarytus* savo 
valstijose, taip kad jie nega
lėtų atakuoti Sao Paulo ir Rio 
de Janeiros.

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prar 
našauja:

Bendrai gražunedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai, 
daugiausia pietų krypties, ve
jai. • ?

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 60° ir 7.3° F.

šiandie saulė teka 5:55, lei
džiasi 5:20. Mėnuo teka 6:27 
vakaro. > •

br uždėjimas prieš gabenimą į 
užsienius duonos*ir kitų mai
sto produktų, o taip pat pra
monės gaminių. Pasirodė dagi 
slapta paskleistų proklamacijų, 
kuriomis aštriai pasmerkiama 
javų gabenimas į užsienius, 
kuomet namie žmonės kone ba
du miršta.

Dagi raudonarmiečiai ima ne
rimauti ir statyti klausimus: 
dėl ko viskas išvežama svetim
šaliams, kuomet patiems nėra 
ko valgyti, nei kuo apsivilkti?

Maskvoj eina gandai, kad 
dėl tos pačios priežasties Juo
dojoj Juroj įvyko jūreivių mai
štas, bandžiusių pasinaudoti 
manievrais ir suardyti Novo- 
rosijsko uostą, kur šiuo metu 
eina dideli javų į laivus kro
vimai eksportui. Kada tas ne
pavyko, nes partkolektyvas su
skubo pagadinti armotas, vie
nas minininkas bandė išsprog
dinti garlaivį, prikrautą javų, 
bet buvo sulaikytas skubotai 
pasiųsto prieš jį kontr-mininin- 
ko. Jūreivių maištas, kaip pa
sakoja, buvo patremptas žiau
riausiomis priemonėmis.

Pietinė laivyno divizija įsi
steigė savo bazę Florianopolio 
(Desterro) uoste, Santa Catha- 
rina valstijoj, šiaurinė laivyno 
dalis tuo tarpu plaukia į Per- 
nambuką, Natalį ir Parą, svar
bius žiemių rytų centrus.

Rio de Janeiroj visi ^bankai 
tapo penkiolikai dienų uždary
ti. Vyriausybė įsteigė tiekimo 
komisariatą kainoms ir maistoX
produktams kontroliuoti.

Revoliucininkai skel
biasi pasisekimais

M0NTEV1DE0, Urugvaja, 
spal. 8. — Pranešimai iš Bra
zilijos revoliucinių versmių 
skelbia, kad prie revoliucijos 
prisidėjo ir Bahia, didelės to 
paties vardo valstijos sostinė.

Kiti pranešimai sako, kad 
revoliucininkų armijos, einan
čios į Sao Paulo, avangardas 
jau įperėjo per sieną į Sao 
Paulo valstiją.

Sovietų žvalgyba su
šaudė 17 rusų val

stiečių
BERLYNAS, spal. 8. -r- Iš 

Maskvos praneša, kad Brian- 
sko apygardoj, cen tralinėj Ru
sijoj, slaptoji sovietų žvalgyba 
(OGPU) sušaudė septynioliką 
valstiečių. Daugelis Įeitų val
stiečių buvo suimti ir .uždary
ti kalėjime.

Visi jie buvo kaltinami dėl 
dalyvavimė devynių vietos ko
munistų valdininkų nužudyme.

Žemės drebėjimai Vo
kietijoj ir Jugoslavijoj

- \-----------------

ŠTUTGARTAS, Vokietija, sp. 
8. — Iš Miuncheno ir Fried- 
richshafeno praneša, kad ten 
šiandie buvo jausti stiprus že
mės supurtymai.

SARAJEVO, Jugoslavija, sp. 
8. — Praeitą naktį čia buvo 
jaustas stiprus žemės drebėji
mas.

Bolševikiškas teismas, kuris nubaudė du Amerikos inžinierių, — Lewis ir Brown. Inžinieriai 
buvo užpuolę negrus darbininkus

Sovietų “negrjžėlių” 
armijos didėjimas

Sovietų ambasados Paryžiuje 
juriskonsultas pasakė “good- 
hy” bolševikams

PARYŽIUS, spal. 7. — So
vietų “negrįžėlių” armija užsie
niuose padi.dėjo dar vienu žy
miu bolševikų diplomatu. šį 
kartą visus santykius su Mas
kva nutraukė Zelenskis, sovie
tų ambasados Paryžiuje juris
konsultas, kuris taip pat buvo 
vyriausias sovietų prekybos de
legacijos advokatas.

Gavęs iš savo vyriausybės 
įsakymą grįžti j Maskvą, Ze- 
lenskis atsisakė įsakymo klau
syti. Jis įteikė savo rezignaci
ją ir įspėjo Maskvą, kad jei
gu sovietų vyriausybė bandy
sianti jį, arba likusius Rusijo
je jo gimines, persekioti, tai 
jis iškelsiąs į aikštę tokių da
lykų, kurie sovietams busią la
bai neskanus.

Tas įspėjimas, matyt, pavei
kė. Vietos sovietų agentai kol- 
kas susilaikė nuo bet kurių 
priekaištų ir prasimanytų kal
tinimų prieš Zelenskį, kaip kad 
jie darė, kai Besiedovskis, 
Kriukovas-Angorskis ir kiti bu
vę sovietų valdininkai nutrau
kė santykius su Maskva.

Penkiasdešimt asme
nų žuvo per potvynį 

Meksikoje
MEKSIKOS MIESTAS, spal. 

8. — Del debesų pratrukime, 
Pachuca mieste ir apielinkėj 
kilo staigus potvynis. Apie 50 
asmenų pasigendama. Manoma, 
kad jie žuvo, vandens sriau
tų pagauti.

Potvynis kilo, smarkiai pa
tvinusiai Avenidas upei išsilie
jus. Padaryta didelės materia
linės žalos.

Jungt. Valstybės priė
mė oficialų oro paš

to flagą

WASHINGTONAS, spal. 8. 
— Jungtinių Valstybių pašto 
departamentas priėmė oficialų 
oro pašto flagą. Jis plevesuos 
visuose aerodromuose, kur tik 
oro pašto aeroplanai sustoja. 
Flagas susideda iš orizontali- 
nių raudonos, baltos ir mėly
nos juostų baltame lauke, o 
ant tų juostų nupiešti milži
niški aukso sparnai ir gaublys 
su antrašu: “U. S. Air Mail.”

Bolševikai teis 350 mo
bilizacijos dezertirius
MASKVA, spal. 8. — Ne

trukus Maskvoj prasidės dide
lė 350 “mobilizacijos dezerti- 
rų” byla.

Tarp apkaltintų asmenų yra 
žymiausių įvairių sovietų įstai
gų specialistų, atsisakiusių nuo 
mobilizacijos su įsakymu išva
žiuoti į Uralą ir Sibirą darbo 
dirbti. Daugelis jų atsisakė va
žiuoti ir dėl to, kad vietų įstai
gų vedėjai nenorėjo jų išlei
sti kaip jiems patiems reika
lingų specialistų.

Vokiečių darbininkų 
technikų bėgimas iš 

sovietij “rojaus”
BERLYNAS, spal. 8. — Vo

kietijos vyriausybė verste už
versta skundais, gautais iš vo
kiečių darbininkų, technikų ir 
inžinierių, kurie, suvilioti gra
žiais bolševikų pasiūlymais, iš
vyko į sovietų Rusiją dirbti.

Apie tūkstantis išvykusių 
Ruhro angliakasių skundžiasi, 
kad bolševikai laužo padarytus 
su jais kontraktus, ir prašo, 
kad Vokietijos vyriausybė tuo
jau įsimaišytų į dalyką ir pa
dėtų jiems namo grįžti.

Su panašiais skundais krei
piasi į vyriausybę ir kai kurie 
technikai ir inžinieriai.

Britai įtūžę dėl Fordo 
“bone dry” ukazo

LONDONAS, spal. 8.—Hen
ry Fordas labai nustebino bri
tus savo paskelbimu, kad jo 
fabrikai Dagenhame, E'ssexc, 
turį būt “bone dry”. Fordas 
reikalauja, kad dirbantieji jo 
fabrikuose Anglijoje darbinin
kai niekados nei į burną ne
imtų svaigiųjų gėrimų.

Britai dabar stebisi, kaip 
Fordas privers savo darbinin
kus negerti, ar jis uostys jų 
kvapą, ar šnipinės po jų na
mus, ar ką kitą darys? Jie 
sako, kad vargiai Fordui pa
vyks priversti britų darbinin
kus elgtis taip, kaip Amerikoj, 
nes Anglija vis tik ne Ame
rika.

BUCHARESTAS, Rumanija, 
spal. 8. — Karalius Karolis nau
ju premjeru paskyrė G. G. Mi- 
rouescu, buvusį užsienių reika
lų ministerį, kuris sudarys nau
ją kabinetą, vietoj atsistatydi
nusios premjero Juliaus Maniu 
vyriausybės.

Amerikos Darbo Fe
deracijos konvencija
Pasiūlytos rezoliucijos, dėl ku

rių konvencija turės pasisa
kyti

BOSTON, Mass., spal. 8. —• 
Laikomoje čia Amerikos Dar
bo Federacijos konvencijoje į- 
nešta šių rezoliucijų, kurios 
perduota rezoliucijų komisijai:

Modifikuoti Volsteado prohi- 
bicijos įstatymą, leidžiant ga
minti ir pardavinėti alų ir len
gvą vyną. Antra pasiūlyta re
zoliucija reikalauja, kad kon
stitucijos 18-tas amendmentas 
butų visai panaikintas. '

Reikalauti, kad butų priim
ti apdraudos nuo nedarbo įsta
tymai. Del tos rezoliucijos kon
vencijoje, veikiausia, bus dide
lių ginčų, juo kad pats fede
racijos galva, William Green, 
yra priešingas tokiam įstaty
mui.

Padėti organizuoti adatos 
pramonės darbininkus.

Reikalauti pailginti amžiaus 
apribojimą aplikantams į val
stybės tarnybą.

Prašyti, kad Jungtinių Val
stybių senatas įsakytų tuojau 
pradėti statyti visą karo lai
vų ir submarinų kiekį, leistą 
Londono juros sutartimi.

Padėti Amerikos Muzikantų 
Federacijai ir Aktorių ir Ar
tistų organizacijai kovoti su 
mechanizuotu muzikos menu.

Padėti Tarptautinei Gaisri
ninkų Asociacijai iškovoti as
tuonių valandų darbo dieną.

Remti metalo pramonės dar
bininkų kovą už penkių valan
dų darbo dieną.

Reikalauti įstatymų, kuriais 
butų suvaržyta teismų galia 
duoti indžonkšenus samdyto
jams prieš darbininkus strei
ku atsitikimais, v

Keturi jaunuoliai prigė
rė valtelei apvirtus

ROCK ISLAND, II)., spal. 8. 
— Mississippi upėje, netoli nuo 
čia, jų valtelei apvirtus šian
die prigėrė keturi vaikinai: 
Sam Lacey, E. Gould, Gi. Smith 
ir K. Griffin, visi amžiaus nuo 
16 iki 20 metų. Penktas jų 
draugas, L. Dunavin, buvo iš
gelbėtas. ?

PARYŽIUS, spal. 8. — Fran- 
cijos, vyriausybė oficialiai nu
gina pasklidusias žinias, busią 
buvęs padarytas pasikėsinimas 
nužudyti užsienių reikalų mi- 
nisterj Briandą.

Brazilijos sukilėliai pa
ėmė Pernambuką

BUENOS AIRES, Argehtina, 
spal. 8. — Gautais čia prane
šimais, Brazilijos revoliucinin- 
kai šiandie paėmė svarbų Per- 
nambuko miestą. Miestas buvo 
paimtas po dvidešimt keturių 
valandų kovos su valdžios ka
riuomene.

Antras, Natalio miestas, pa
sidavęs revoliucininkams be pa
sipriešinimo.

Bedarbiams Anglijoj 
dalins sklypus žemės 

ūkiams įsisteigti
Valdžiai taip pat aprūpins nau

jakurius darbo padargais ir 
gyvuliais; mokės pašalpas

LLANDUDNO, Anglija, spal. 
8. — Kalbėdamas čia Darbo 
partijos suvažiavime, Dr. Ch. 
Addison, žemės ūkio ministe- 
ris, pranešė, kad valdžia kolo
nizuos bedarbius ant žemės, 
žemė bus įsigyta iš dalies per 
vietų vyriausybes, iš dalies ne
priklausomai.

Bedarbiai, kurie norės ūki
ninkauti, gaus nedidelius žemės 
ukius. Valdžia aprūpins juos 
padargais ir gyvuliais.

z Kas dar svarbiau, jie ir to
liau gaus bedarbių pašalpas, kol 
savo naujuose ūkiuose galės 
jau savarankiai gyventi.

Katalikų akademijos 
mokytoją kaltina dėt 

žmogžudybės
Tikybinės mokyklos rūsy rado 

papiautą 7 ' metų amžiaus 
vaiką

MONTREAL, Kanada, spal. 
8. — Čia tapo suimtas Alber
tas Nogaret arba, kaip jį pa
prastai vadina, Brolis Dozite, 
katalikų švenčiausios Širdies 
Brolių draugijos narys ir tos 
draugijos Roussin akademijos 
mokytojas. Jis tapo apkaltin
tas nužudymu 7 metų amžiaus 
vaiko, Simone Caron vardu, ku
rio kūną, įkištą į bulvių mai
šą, rado Roussin akademijos 
rūsy. • ••

Vyresnis nužudyto Simono 
broliukas, 10 metų amžiaus vai
kas, papasakojo, kad mokyto
jas Nogaret dažnai bandyda
vęs įsivylioti vaikus į mokyk
los rūsį, jis bandęs taip pat 
įsivylioti ir jo sesutę.

Koronerio teismui buvo pri
statytas peilis, kurį Nogaret 
prisipažino esant jo paties. Gy
dytojai rado, kad peilio forma 
ir dydis lygiai atitinka žaizdas 
vaiko kūne — dvi gilias peilio 
žaizdas krūtinėj ir dvi galvoj.

Koronerio teismo apkaltini
mą “brolis” Nogaret išklausė 
su ironiška šypsą. Jo teismas 
nustatytas spalių 14 dieną.

AntTa byla krim. polic. 
vald. Galatinčiaus

Kauno apygardos teismas jau 
praėjusiais metais vieną Rasei
nių krim. polic. punkto vedėjo 
VI. Galatinčiaus bylą už netei
sėtą žmonių suiminėjimą ir ky
šius, išsprendė ir Galatinčių nu
baudė pusantrų metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Bet Galatin- 
čius ankščiau buvo Jurbarko 
krim. polic. punkto vedėju ir 
tenataip pat pridaręs visokių 
pusižengimų. Kauno apyg. teis
mo išvažiuojamoji sesija Jur
barke rūgs. 15—20 d. Galatin
čiaus baudž. bylą ir sprendžia.

LIETUVOS ŽINIOS
Berlyno radio stotis ko

mentuoja “Lietuvos > 
Žinias”

KAUNAS. — Rugsėjo 16 d. 
Berlyno radio stotis, darydama 
visos Europos spaudos apžval
gą, pirmoj eilėj komentavo tos 
dienos “iLjetuvos žinių” “Nau
ją Vokietijos reichstagą išrin
kus” straipsnį. Komentuojant 
pabrėžta, kad “Liet. Žinios” vie
nintelis užsienio spaudoj balsas, 
kuris nurodąs, kad naują Vo
kietijos reichstagą išrinkus, 
Vokiečių užsienio politika turė
sianti keistis.

Peršovė mergaitę ir 
pats nusišovė

Rugsėjo 17 dieną P1 eliuos, 
Upelio gtv. Plungės valsč. gy
ventojas A. Lucinskas, 25 me
tų amžiaus, revolverio šuviu 
peršovė M. Joruškaitę, 19 me
tų amžiaus iš Salantų valsčiaus 
ir čia pat kitu šuviu save nu
šovė. Paaiškėjo, kad Lucinskas 
nužudęs mergaitę ir pats nusi
šovęs dėl nelaimingos meilės.

Automobilis užmušė 
žmogų

KAUNAS. — Vytauto pros- * 
pekte, tiek katalikų kapais, au
tomobilis 370 nr., nevisai lai- 
kydamasis važiavimo taisyk
lių, užvažiavo ant pil. Povilo 
šimanausko, 35 m. amžiaus, 
gyv. Kaune, Aušros gat. 7 nr. 
Šimanauskas užmuštas. Auto
mobilį valdė šoferis Juozas Ka
ralius.

Rengia teisėjus Klaipė
dos kraštui

KAUNAS. — Teisingumo 
min. kreipės j Švietimo minis
teriją prašydama skirti kokias 
6 stipendijas studentams stu- • 
dijuojantiems Vokietijoj teisės 
mokslus. Tie studentai turėtų 
būti Klaipėdos krašto teisėjai. 
Stipendijos prašoma skirti bent 
350 lt. mėn.

Išgelbėtas “police dog” 
pasirodė grinių gry

niausias vilkas

OOLORADO SPRINGS, Oolo. 
spal. 8. — Jimmy Donohue, 
parašiuto akrobatas, atvykęs į 
vietos aerodromą atrodė, tar
tum jis butų nukritęs kur į 
erškėčių tvorą.

“Automobiliu įlėkiau į gry
niausio kraujo policijos šunį ir 
bijau, kad jis nenugaiŠtų,” pa
sisakė visas sudraskytas para
šiutininkas. “Sugavau jį ir už
dariau savo automobily.”

Aerodromo žmonės nuėjo žiū
rėti, ir tuojau visi atšoko at
gal. Donohue šuo iš tikrųjų 
buvo didelis ir grynių gryniau
sias prerijų vilkas.

šiais laikait jokio biznio įmo
nė be reklamai negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinii, kaidieninii 
ikelbimai gali patraukti dides
nį klijentų įkaičių.
Amerikos įmonei gerai tu- 
pranta, kad x be gerot reklamot 
neapleisi:. Kuo daugiau tek- 
lamuojieti, tuo geriau sekasi.
Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraičiut, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi "Naujienose”, 
tai visuomet turi naudot.
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Grand Rapids, Mich
Lankėsi Socialistu Partijos Mi
chigano valstijos darbuotojas 

draugas John Panzer

Rugsėjo 27 d. pas vieną so
cialistų darbuotoją finą apsi
lankė drg. J. Panzer iš Detroit, 
Mich. Susirinko kelių tautų 
socialistų darbuotojai. Iš lietu
vių atsilankė tik draugas T. 
Aleksynas, nes kitiems nebuvo 
galima suspėti pranešti. O drg. 
J. Panzer turėjo tą patį vaka
rą apleisti musų miestą. Nors 
ir mažai laiko buvo, bet visgi 
suspėta daug gerų dalykų ap
tarti, ypatingai darbininkiškų 
klausimų. Nutarta greitu lai
ku surengti drg. J. Panzner ar 
kitam veikėjui prakalbas. Drg, 
J. P. papasakojo apie socialis
tų konvenciją, kuri neseniai į- 
vyko Detroite. Jis taip pat pa
liko pluoštą peticijų, po kurio
mis bus renkami piliečių para
šai, kad priversti Michigano 
legislaturą leisti per balsus so- 
cialės apdraudos bedarbių ir 
senatvės sumanymus. Taipgi 
apteikė Michigano Socialistų 
platformą, kurią konvencija 
priėmė. Čia ją paduodu ištisai.

Platform of the Socialist 
Party of Michigan

The Socialist Party of Mi
chigan in common with the 
Socialist Party of America 
standų for the collective own- 
ership of all the means of pro- 
duetion and distribution and 
the demoeratie management of j 
all Industries l'or the ūse and 
benefit of all the people in
stead of for the private profit 
of a privileged fevv.

The 
human 
eurity 
of its 
.program. We believe that 
every human being is entitled 
to nourishment and education 
in childhood, occupation and 
plenty i n maturity, and honor- 
able leisure in old age.

With this 
view, the Socialist 
Michigan enters the statė 
itical camaign of 1930 with 
foliowing program:

Unemployment Relief

To relieve the tragic misery 
of thousands of unemployed 
workers and their families we 
propose:

1. Immiediate statė relief of 
the unemployed by the exte.n- 
tion of all public works rnd p. 
program of long range plan- 
ning of public wor):s following 
the present depression. All per- 
sons thus employed to be en- 
gaged at hours and wages fix- 
ed by bona fide lajbor unions.

2. Loans to municipalities 
for the purpose of carrying on 
public vvorks and the taking 
of such measures us vvill les- 
sen the present v/idespread 
misery,

3. A statė system of unem- 
ploymen.t insurance.

4. A state-vvide system *of

public employment agencies in 
cooperation vvith city federa- 
tions of lubor.

5. The six-hour day and five- 
day week.

6. A statė system of health 
and accident insurance and of 
old age pensions.

7. An adeųuate statė 
child ta’bor law.

Farm Relief

anti-

f ide1. Acųuisition of bona 
cooperative societies and -by 
statė and municipal govern- 
ments of grain elevators; stpek- 
yards, storage vvarehouse and 
other distributing agencies and 
the eonduet, of these Services 
on a non profįt basis.

2. Encouragement of farm- 
ers co-operative purchasing 
and marketing societies and of 
oredit agencies.

3. Sočiai insurance against 
loss'es du e to adverse weather 
conditons such as haiL drought, 
cyclone and flood.

Civil Liberties

To secure to the people 
civil rights vvithout which 
mooracy is impossible we 
mand;

1. Effective legislatioi 
guarantee freedom of speech, 
press and asembl.v and to pena- 
lize any official 
with the civil 
Citizen.

2. Abolition
in labor disputes.

8. Abolition of private de- 
; teetive agencies’.

4. We are strongly opposed 
to the restoration of Capital 
punishment in Michigan.

Natūrai Resources

the

de-

who interferes 
rights of any

of injunctions

Socialist Party makes 
life, liberty, se- 

and happines the basis 
politieal and industrini 

We believe

ultimate ai m i n 
Party o f 

pol- 
the

1. We advocate the develop- 
ment of all oil-bearing lands 
and the refining and distribu-f 
tion of the oil by the etate.

2. Wc advocate legislation to 
compel the replanting of tim- 
ber land as fast as it is eut 
over to prevent vvastful or un- 
necessary eutting and to com- 
pel the proper disposa^of brush 
and waste so as to prevent 
forest f iręs. The reforestation of 
•eut-over lands owned by the 
statė should be oarried out as 
rapidly as ppssible above all, 
the reforested land should not 
be allowed again to 
the hands of greedy 
exploiters.

3. The water power
of the statė should be ^retained 
by the people and developed by 
the statė for the ben.efit of all 
instead of being turned over to 
private interes'ts for the 
richment of a fevv.

We urge the working 
pulation both of industry
agriculture, brain vvorkers as 
well. as manual vvorkers, labo- 
rers, clerks and hired brains 
of inill, mine, railroad, factory 
and farm to support the So- 

• cialist Party.
Pasirašo

fall into 
private

resources

cn-

po- 
and

ILGAS MIEGAS PADARĖ 
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktį, iki 
mes pradėjom duoti jam po 
biskutį Castoria po jo paskuti
nio maitinimo”, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
cher’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletchor 
parašas visudmet yra ant pa
kelio tikros Castoria. x šalinkis 
imitacijų.

(Apgarsinimas)

John Panzer.
Chairman.

State Seretary., 
12066 Withorn Avė,

Detroit, Mich.
šitą Micihigano Socialistų 

platformą paduodu dėl to, kad 
“Naujienų” skaitytojai geriau 
susipažintų, ko Amerikos socia
listai reikalauja dėl 'darbininkų 
klasės.
liuciją,
nes su 
kimu.

ir Alex Londal

ffe-

pa
tu-

Jie nežada kelti revo- 
bet eina j žmonių ma
rinau ir apgalvotu vei- 
Jie demokratišku budu

bando darbinikams iškovoti 
resnes gyvenimo sąlygas.

Brangus skaitytojau, 
klausk tų komunistų, ką jie
ri savo programe dėl daribinin- 
kų būklės pagerinimo? Jų vi
sas veikimas yra paremtas tuo, 
kad viską sugriauti, o niekę ne- 
budavoti. Jie sėja neapykantą 
darbininkuose, supjudo vienus 
su kitais taip, kad paškui tie 
supjudyti darbininkai tarpusa 
vyj besipešdami sudrasko pas*

kutinės savo*’organizacijas. Ar casting Systettio sftotį 
ne Idikas Amerikos darbinin
kams pagalvoti ir ant visados 
nusikratyti nuo tų negeistinų 
elementų, kurie yra žinomi kai
po komunistai.—Si Naudžius.

Lietuvos Pasiuntinybė
VVashington’e.

ĮVAIRENYBĖS

lo. Gydytojas jai perleido dali 
raudonojo meclžio. Ir hercogie
nes baldai iš raudonojo medžio 
paplito anglų visuomenėj, o iš 
čia —perėjo ir Europos žemy
nam Raudonojo medžio baldai 
yra la^ai brangus.—“T.”.

Lietuvos Radio 
Diena

Kaip atsirado Europoj 
raudonas medis Uošvių klubas

Washingtfon’e 
prakalbėlę iš

Nuo šių metų sausio mėne
sio didelė Radio kompanija Co
lumbia Broadcasting System į- 
vedė į savo duodamus radio 
programos įdomią naujanybę 
vardu “Nations Forum”.

“Nations' Forum” yra pusės 
valandos programas pašvęstas 
susipažindinimui su kuria nors 
valstybe.

Programas paprastai susida
ro šiaip:

1. Dešimts minučių tos vals
tybes tautinė muzika ar dai
nos, atliekamos iš Columbia 
studijos New York’o mieste.

2. Dešimts minučių tos vals
tybės atstovas 
pasako trumpą
Washhigton’o studijos.

3. Dešimts minučių—vėl mu
zikais programas iš New Yor
k’o.

Nations Forum programai 
būva kas sekmadienis, 1:3C po 
piet, Eastern Standard time 
(taigi Chicagoje viena valan
da anksčiau; Denver, Colo. — 
dviem valandom anksčiau, Ca- 
liornijoj — trimis valandomis 
anksčiau). Lietuvai skirta die
na išpuola spalio 12 d. ir pro
gramas įvyks tokioj tvarkoj:

Pirmas ir paskutines dešimts 
minučių programą išpildys Lie
tuvos operos žinomi artistai — 
p-lė Ona Katkus (Katkauskai- 
tė) ir p. Juozas Babravičius. 
Numatyta jų solo dainos ir 
duetas.

Antras dešimts minučių kal
bės Lietuvos Atstovas, p. B. 
K. Balutis, iš Washingtori’o. 

’ šis programas, kaip ir kitų 
valstybių Nations Forum pro
gramai, yra perduodami per 
visas Columbia Broadcasting 
System stotis visoj Amerikoj. 
Specialiu sujungimu numatyta, 
programų perdavimas ir Euro
pon. '

Kas nori Lietuvos Radio Die
nos 12 d. spalio programų pa
siklausyti, gaji įsijungti į savo 
artimiausią Columbia Broad-

Vienas iš gražiausių bran
giųjų medžių yra raudonas 
medis, kuris yra įvairių rųšių. 
Raudonas ’ medis pasižymi sa
vo kietumu ir stiprumu, pui
kiai išlaiko oro atmainas, karš
tį ir šaltį, duodasi gerai poli
ruojamas ir niekad nėra vabz
džių puolamas. Jo tėvynė yra 
vakarų Indija, bet jis auga 
taip pat ir anglų rytų Indijoj 
ir Afrikoj. * Europoj raudonas 
medis pirmą kartą pasirodė 
XVIII amž. pradžioj. Jį atga
beno Londonan laivo kapitonas 
Gibbons, bet naudojo jį tik 
kaip balastą. Londone kapito
nas medžius atidavė savo bro
liui gydytojui, kurs norėjo 
juos sunaudoti statybai. Tačiau 
darbininkai rado, j uos per kie
tus ir numetė šalin. Tada gy
dytojas kraipėsi į stalių Wa- 
llaston’ą, prašydamas padaryti 
jam iš tų medžių dėžę. Bet ir 
stalius pradžioj atsisakė dirbti 
dėl medžio kietumo. Bet gydy
tojas užsispyrė ir patarė sta
liui įsitaisyti stipresnius in
strumentus. Galų gale dėžė bu
vo padaryta ir labai visiems 
patiko. Gydytojas tuojau už
sisakė sau rašomąjį stalą, kurį 
stalius irgi padarė. Stalas pa
tiko gydytojo draugams, kurie 
stebėjosi jo gražia spalva, po
litūra ir stiprumu. Stalą pa
matė ir Rūkingame hercogienė, 
Ji taip pat užsimanė tokia sta-

Tai yra 
tokia organizacija 
Klubo obalsis yra: 

durys uošviams”, 
klubui įsisteigti davė

įsileidęs uošvės į namus, tai ne 
dėl pavydo, bet tik gindamas 
savo šeimyninę ramybę, nes 
uošvė stengdavosi sukelti nepa
sitikėjimų tarp vyro ir žmo
nos. Kai tik uošve pasirody
davo namuose, tuojau dingda
vo ramybė ir santaika. Matyt, 
jo argumentai teisėjui pasirodė 
daug rimtesni, nes savo spren
dime teisėjas pažymėjo, kad, 
žinoma, motina turi teisę ma- 
tyti dukterį, bet jos motiniš
kam skausmui negalima duoti 
ypatingos reikšmės, kadangi

išleisdama dukterį už vyro, mo
tina tuo |pat yra trimis ketvir
tadaliais atsisakiusi nuo savo 
dukters. Todėl jokio atlygini
mo už “‘skausmus” uošvei pri
pažinti negalima. Tačiau ji tu
ri teisės lankyti savo dukterį 
tris kartus per savaitę...

Šis sprendimas sukėlė didelį 
nepasitenkinimą Londono uoš
vėse ir jos tuojau įsteigė mi
nėtą klubą teisėms ginti.

Garsinkitės ‘N-nose’
Londone neseniai susirogani- 

zavo uošvių klubas, 
pirmutinė 
pasauly, 
“atdaros 
Priežastis'
toks dalykas. Viena uošvė pa
davė savo žentą teisman, reika
laudama sumokėti jai 5,000 
sterlingų (250,000 litų!) už mo
tiniškos “širdies kančias”, ku
rių ji patyrė, kai žentas už
draudė jai lankytis savo name 
pasimatyti su dukterim. Savo 
bylai ginti uošvė paėmė vieną 

,iš geriausių Londono advoka
tų. Šis jaudinančiais žodžiais 
įrodinėjo, kad tai esąs nepa
prastas žento žiaurumas neleis
ti motinai susitikti su dukte
rim. Esą, net gyvulių motiniš
kos teisės yra labiau saugoja
mos, negu šiuo atveju elgęsis 
žentas, nes jis vijęs nuo savo 
namų slenksčio uošvę, kaip, 
nelyginant, šunį. Motinai, esą, 
turėtų Luti suteikta teisė lan
kyti dukterį kiekvienu laiku, 
kada tik ji nori.

Advokatas kalbėjo labai gra
žiai ir atrodė, kad bylą uošve 
laimūs. Bet ir žento butą ne
kvailo. Jis irgi turėjo patyrusį 
advokatą, šitas, gindamas sa
vo klientą, kvietė visus esamus 
teisme vyrus muštis i krutinę 
ir atvirai pasisakyti, kiek daug 
jie yra kentėję dėl uošvių 
smalsumo. Jei jo klientas ne-

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Crcomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Crcomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritčtai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria i kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)
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CALIF0RNIJ0S VYNUOGES
(GREIPSAI)

Naujas Sultingų Vynuogių Vardas

VVABASH GELEŽINKELIS 
25th ir Canal gatves

VISOS RŪŠYS — GERIAUSIA KOKYBĖ 
ŽEMIAUSIOS KAINOS — ATDARA VISĄ DIENĄ

Tiesioginio pristatymo kainos bus užtikrintos į visas 
vietas už Chicagos rybų.
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Sako

iš-

vie- 
Ka-

Sfe PRALEISKITE KALĖDAS
jįjį SENOJOJ TĖVYNĖJ 

Prisidėkite prie musų bile 
nos asmeniniai prižiūrimos

MI ledinės Ekskursijos į
W LIETUVĄ

Keliaukite greičiausiai plaukio 
KS jančiais garlaiviais, kurie 
tS plaukia iŠ New Yorko

ta

GRUODŽIO 1 1 
Informacijų klauskit vietinių 

agentų arba

NORTH GERMAN 
~ I

Sutinkąs su sąvo politika publikai įrodanti faktus, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė Gen. Falk pereit visų atsižymė jusiu asmenų rapoitn* 
kurie liudijo LUCKY STRIKE cigaretę pagarsėjusį Džiovinimo metodą. Tas pranešimas Gen. Falk’o yra Šiam puslapy.

** 1930. Tln Ameiiian Tobacco Co. Mira.

. 's toasted
Jusu Gerkles Apsauga—Prieš knilejJmus—prieš kosulį

Gen. Oho H. Falk
Vienas Amerikos vyriausių 

pramonininkų.

Allis Chalmers Mfg. Kompanijos
Pirmininkas

F Naudokite išlaukiniai nuo
Skaudamų Muskulų 
Peršalimų
Skausmų Krutinėję
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
lisįnarinimų ir

> lisitempimų
► Neuralgijos
’ PenitlkrlnkK®, kad gaunate tik
rąjį! INKARO valtbalenklli ant 
pakelio pagelbt* jums apsisaugoti.

Knygute, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely ateitlklmu, pri
dedama prie kiekvienos bokutfia.

Parsiduoda visose valstlnCae 
po 3Sc. ir 70c. bopka.

Arba galima užsisakyti staibi U

PAIN-EKPELLĖR
nec, urs pAt.orr. ' . • •______________ ..in-rv .   _________ ' .

130 W. Randolph St., S*
CHICAGO pg

BINU

Falk Corp. (išdirbėjai plienu išliejimų ir tt.) Vice
pirmininkas ir Direktorius; First Wisconsin National 
Bankos, First Wisconsin Trust Kompanijos, Wisconsin 
Telephone Kompanijos, Milwaukee Mechanine Insur
ance Kompanijos, National Enameling and Stamping 
Kompanijos, Granite City Steel Co., ir Falk Investment 
Kompanijos Direktorius. .

i

Public Safety Commission of Milwaukee Prezidentas; 
Marųuette Universiteto Valdytojas; Mcrchants and 
Manufacturers Assn. of Milwaukee, Direktorius.

GRUODŽIO 16 d.
Mažiau negu, 8 d. į Lietuvą

Arba keliaukite pauliariu 
kajutiniu garlaiviu

BRCOKLYN, N-M

“Jau praėjo tos dienos kuomet išdirbėjus 
galėjo ui savo produktą gauti tautišką priė
mimą tik per didelį skelbimo kaštą. Šios 
dienos kompeticija reikalauja kad produktas 
būtu pažintas per savo ypatingumą. Ir taip ai, 
kaip išdirbėjus, garbinu jūsų veiklą, naudo
jimą Ultra Violet Ray ‘Spraginime* LUCKY 
STRIKE tabaką."

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



Ketvirtadienis, sp. 9, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos lietuvių 
veikimas

perChicagoj 
dalyvaudamas 

ir tėmyda-

Gyvendamas 
daugeli metų; 
lietuvių judėjime, 
mas Chicagos lietuvių kultūri
nį veikimą, matau daug per
mainų.

Atsimenu dar 
kuomet 
tvertis 
Tuomet 
Rusijos'

tuos laikus, 
tarpe lietuvių pradėjo 
socialistinis judėjimas, 
buvo kilusi didžioji 
revoliucija. Mes, bu-

jautę Rusijos jungą, norėjome 
to jungo atsikratyti.

Tuomet tarpe Chicagos lietu
vių buvo didelis veikimas. Pra
kalbos buvo rengiamos labai 
dažnai. O jau tų susirinkimų, 

begales. Chicagos lietuviai 
tuomet gerai buvo įtraukti į vi
suomeninį veikimą. Tie revo
liuciniai obalsiai, ateinanti iš 
Rusijos ir sykiu ir iš Lietuvos, 
skatino mus veikti. Ir mes 
veikėm. Turiu prisipažinti, kad 
tuomet buvo smagu veikti. O 
smagu veikti svarbiausia buvo 
todėl, kad tam musų veikimui 
atsirado tiek daug širdingų ir 
gerų pritarėjų.

Taip tęsėsi bent kelioliką me
tų. ,

Paskiau užėjo pasaulinis ka
ras. Tas pasaulinis karas' su- 
paraližavo visą veikimą.

d/iojo karo atsirado 
“idėjos“ —atsirado bol- 

Bolševizmas supai- 
geras idėjas. Bol- 
išsigimė; jis virto 

.—garbinimas Rusijos.
bolševizmas atsiliepė ir 

į Chicagos lietuvius. Bolševi
kai suskaldė lietuvių socialistų 
sąjungą. SudemoralizaVo uni
jas, pakenkė ir pašelpinūms 
draugijoms.

Tas demoralizacijos darbas

nauja6 
šcvizmas. 
niojo vis 
šcvizmas
dogma

i

SUVARGĘS?
Esorka Suteiks Jums 

Naują Energiją!
Kiek smagumo jus r 

date jei pasiduodate 
gini ir stokai ūpo I 
paika tai yra. kuomet 
suteiks jums naują 
sugrąžins į normalumą jūsų vir- 
Akinimą. Greitai paAalina kon* 
stipaciją. pilvo pakrikimus ir 
pairusius nervus. Klausk 
aptiekininko. 1®

praran- 
nuovar- 
Ir kaip 

Esorka 
energiją,

ESORKa

dar ir dabar tebeina.
Iš minios dabar jau nebegir

dėti jokio balso. Minios tyli ir 
nežinia ko laukia. „

Daugelis buvusių nuoširdžių 
seniau visuomenes veikėjų kas- 
žinkur dingo. Vieni pasitrau
kė nuo visuomeniško veikimo 
todėl, kad užsidėjo savo biznį; 
kiti tapo profesionalais, o dar 
kiti pasiliko tamsybėje, pa
skendo munšaine.

Tiesa, dabar Chicagos lietu- 
viai gali pasididžiuoti, nes jie 
turi net tris dienraščius. Dien
raščiai dabar sudaro svarbiausi 
visuomenįpį vekitną. Iš dien
raščių dabar išeina visa inicia
tyva.

Kuris lietuvių dienraščių 
daugiausiai yra prisidėjęs prie 
švietimo lietuvių visuomenės? 
Neabejojant galima pasakyti, 
kad “Naujienos”. “Naujienos” 
nuo pat savo įsikūrimo skelbė 
pažangos idėjas. Užtat “Nau
jienos” ir susilaukė didelio mi
nios pritarimo. Į “Naujienas“ 
dabar Chicagos ir kitų koloni
jų lietuviai žiuri kaipo į vado
vaujamą visuomenišką organą.

8 » »
Tarpe Chicagos lietuvių vie

nok progresas yra padarytas 
didelis. Kiek dabar Chicagos 
lietuviai turi chorų, dramatiš
kų ratelių, apšvietos ir kultūri
nių draugijų? Daug. Tas vis
kam tapo sutverta vis nuolat 
veikiant ir raginant kitus prie 
veikimo.

Tiesa, tarpe Chicagos' lietu
vių dabar maža yra mokslinių 
pa'skaitų. Kodėl tų mokslinių 
paskaitų dabar maža yra? 
Svarbiausia galbūt todėl, kad 
žmonės dabar neturi daug lai
ko, nes liuosas paprasto pilie
čio laikas yra užimtas, tai laik
raščių skaitymu, tai teatro 
lankymu, tai automobiliu pasi
važinėjimu. Taip daro vadina
moji pažangioji visuomenė. O 
tamsunija pasiliko prie nami
nės stiklelio ir kortavimo.

Kas dabar galima pagelbėti 
prie didesnio kultūrinimo Chi
cagos lietuvių?

Man žinomas yra vienas da
lykas. Žinau, kad Lietuvoje 
yra leidžiamas geras mokslinis 
žurnalas “Kultūra”. “Kultūrai“ 
reikalinga yra parama. Chi
cagos lietuviai gali jai pagel
bėti. • Žinau buvo kilęs suma
nymas tarpe Chicagos lietuvių 
socialistų, kad kiekvienas na
rys kokiu nors budu gautų 
žurnalą “Kultūrą“. Tas suma
nymas man patiko. Ir man ro
dosi, kad tą reikėtų greitu lai
ku ivvkdinti.' I *

(Paciflo and Atlantic Photo]

Lordas Howard, buvusia Ang
lijos ambasadorius Amerikai, 
kuris sako, jog Jungtinės Val
stijos ‘yra galingiausi imperi
ja, kokią pasaulis kada nors 
yra žinojęs.

Kontestantai turės dainuoti 
lietuviškai, dainas savo pasirin
kimo. Paskirtu laiku jie pasiro
dys radio stoty. Klausamoji pu
blika bus sprendėjai, ir jų bal
sai bus būdas rinkimo.

Budriko korporacija ir kelios 
radio kompanijos turi paskyrę 
visą eilę puikių dovanų šio kon- 
testo išlaimėtojams. $200.00 pi
nigais,/ Radio, Piano, laikrodė
lių ir Kitų brangenybių, iš viso 
vertės virš $1000.00.

Tikslas šio kontesto yra su
rasti musų geriausius daininin
kus. Čikagoj randasi daug ge
rų dainininkų, gražių balsų, 
čionai jiems proga pasirodyti 
ir įvertint savo gabumus.

Visiems dainininkams yra pa
tartina prisirašyt šiam kontes-

Kontesta tvarko Mikas Yo- 
zavitas, registracijas priima 
Joseph Budrik Krautuvė, 3417 
So. Ilalsted Street, Telephofie 
Boulevard 4705.

Joseph F. Budrik.
M. J. B.

BUDAS PASIEKTI ŠALTĮ 
YRA PER VIDURIUS

Kaip lik jus pagalinate šal
tį, odos perai užsidaro; pra
kaitavimas apsistoja. Gasai 
ir atmatos negali išeiti per 
odą. Štai kodėl jūsų daktaro

NAUJIENOS, Chicago, III.
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SPORTAS
GANS.ONAS PAGULDĖ 

BULIŲ SMITU

Ruošias susiimti su Sonnenber- 
gu dėl pasaulio čempionato
“Lynu Evening Telcgram”, 

Mass. rašo spalio 3 d. numery’:
“Gansonas du sykiu paguldė 

Bulių Smith karšiame susikibi-. 
me”, Jack Ganson, Los Ange
les, Cal., sumušė Bull Smith, 
Manchester, pirmame susiėmi- 
me po 28 min. ir 3h sek.; an
trame susiemime po 4 minu
čių. Laike pirmų imtynių net 
Masters' Hali dundėjo nuo vi
sos serijos susikibimų. Antrame 
susikibime Bulius jau buvo pri
vargintas ir po 4 minučių išsi
tiesė su surakinta galva.

Gansonas kviečia Kondrotą 
ant matraco

Laiške redakcijai Jack Gan- 
son rašo: Ristynese Lynu nu
galėjau savo oponentą be jokio 
sunkumo ir jaučiuosi geriau 
kaip kada nors gyvenime jau
čiausi. Atostogos Kanados miš
kuose man labai pagelbėjo ir 
sveriu 220 svarų, šį sezoną einu 
stambiųjų ristikų risti, ir jei 
juos paimsiu, tuomet eisiu iš 
Sonnenbergo atimti pasaulinį 
čempionatą.

Greitoj ateity turiu tris su- 
siėmimus: Spalio 6 d. Montreal 
ir spalio 8 d. Quebec, Canada 
ir spalio 10 d. Ilolyoke, Mass.

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs
Diegliai, gasai, ru- 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų
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Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO. ILL.

Lietuviams Daininin 
kams Atyda

Geriausių dainininkų 
kon testas

Bernard Petkas 1
Pilnas Pasirinkimą^ f

Vyriškų papuošalų, geresnės rū
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Bichmond St. x

Joseph F. Budriko Korpora
cija, kuri duoda lietuviškas va
landas per dvi radio stotis, šeš
tadieniais iš W.C.F.L. 970 
cycles, 6tą vai. vakare, ir 
virtadieniais iš W.H.F.C. > 
kilocycles, 7tą vai. vakare,
gia kdntestą atrasti geriausius 
ir populariškiausius lietuvių dai
lininkus.

šis kontestas yra atdaras vi
siems lietuviams. Galima užsi
registruoti Budriko Krautuvėj, 
3417 So. Ilalsted St.

kilo- 
ket- 

1420
ren-

Vėliau atsiųsiu žinių apie pa
sekmei.

Pastebėjau lietuviškuose laik
raščiuose, kad Antanas Kon- 
drotas buvęs lietuvių ristikų 
čempionas Brooklyn, N. Y. ža
da grįžti atgal į ristynių spor
tą. Kada trys metai atgal pir
mą kartą mačiau 'Mr. Kondro- 
tą, atvykęs iš California į Ry
tus, aš jam patariau grįžti į 
geimą, nes aš mačiau kad jis 
turi progos sumušti daugelį tų 
bičiulių, kurie šiandien užsiima 
ristynėmis. Po kelių savaičių 
rimto treniravimosi jis gali sto
ti į ringą ir padaryti geriau 
už senį Zbyško. Linkiu Mr. 
Kondrotui geriausios laimės ir 
pasisekimo ristynėse ir aš 
džiaugiuosi, kad dar yra kitas 
Lietuvis -Sportmonas, einantis 
prieš Amerikos publiką.

Draugiškai,
Jaiclc Gansonas.

West Side “42 gengės“, Ricio, 
Lagoni ir Mosco, suimti už rei
kalavimą iš biznierių pinigų j 
gengsterių apsigynimo iždą,

Paleido tikrus gangs
terius

Trys su sunkiais kriminališ- 
kais rekordais banditai, nariai

Sustokit
Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors 
apšildymo ar virimo 

įtaisą, eikite į

Northwestern 
Stove Repair 

Company

Desplaines Street teisėjo Ham- 
lin paleisti dėlto, kad prigra
sinti biznieriai bijojo ateiti į 
teismą liudyti.

ereikalingas
Kentėjimas!

da tas pats. Niekad nespau
džia širdies, dėlto vartok taip 
tankiai kaip reikia; bet prie
žastis bile skausmo gali būti 
gydoma tik per daktarą.

Jei kitą syk galvos skausmas 
privers jus būt namie —

Ar kokis kitas skausmas su
laikys atlikti sutarti —

Atmink Bayer Aspirin! Nes 
vargu yra skausmas kurio jis 
nepalengvintų, ir palengvintų 
greitai.

šie tabletai suteikia tikrą pa
lengvinimą, ar milionai jų ne
imtų be sustojimo. Jie yra nei 
kiek nekenksmingi, kitaip dak
tarai visada jų neužrašinStų.

Nebūk kankiniu nereikalingo 
skausmo. Nuo šalčio kuris taip 
lengvai sustabdomas, nuo neu- 
ritis, neuralgia, nuo ypatingi} 
moterų skausmų, ar nuo bile ki
tų kentėjimų kuriem Bayer As
pirin yra toks veiklus antidotas.

Save apsaugoti, pirk tikrą. 
Bayer yra saugus. Visa-

L Mk
k
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IllVIlt A* PIHl\
Aspirin yra trade žym6 Bayer Fabriko Atonoaceticacidester of Salicylieaeid

Lietuvių Valanda
» , »

Kas Subatą iš Stoties WCFL 970 k. nuo 6 iki 7 vai. vakare.
Kas Ketvergą iš Stoties WHFC 1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vak.

Žemos Kainos ant Radio, Pianų, 
Skalbiamų Mašinų.

PATAISYMAI 
ir dalys dėl 

VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Prideki
te j j prie pirmos bonkutes mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvius. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms.* Vaikai mėgsta 
ji imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Useful Information“. Adresuo- 
kit The Phillips Co.. 170 Varick 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų. ' • 

(Apgarsinimas)

5 SANKROVOS 
CHICAGOJE

662 W. Roosevelt Rd
312 W. 63rd Street
3209 E. 92nd Street

2355 Mihvaukee Avė
176 W. Lake Street $98.00

GRAND 
$ 1 95.00

TeleViston 
Naujau PHILCO BABY ’ 
GRAND RADIO $49.00 
Naujas CUB RADIO su 
viskuo už .........  $69.00
ATWATER' KENT RA- 
DIO su tūbomis už $39.00

LENGVUS

Nauja SKALBIMUI MA
ŠINA tiktai už ....$99.75 
Naujas PIANAS Grojiklis 
už......................
Naujas BABY 
Pianas už ...... .
Naujas RADIO ir Victrola 
Kombinacija, 10 tūbų 
už ....................... $98.00

IŠMOKĖJIMAI

Northwestern 
Stove Repair 

Company

nu liuosuoloją; kaip cascara. 
Medikali autoritetai pripažys- 
ta, kad ji tikrai sustiprina vi
durių muskulus. x Jup galite 
gauti cascarą jos maloniausioj 
formoj Cascarets saldainiuose.

Atsiminkit tai kada jus pa
galinate šaltį; kada tik kvapas 
būna prastas; liežuvis padeng
tas; arba skauda galvą, ėda 
aitrumas, turite užkietėjimą.

Kam stvertis aštresnių da
lykų, kuomet Cascarets pa- 
akstina' vidurius taip greitai, 
taip nekenksmingai ir malo
niai — ir kainuoja tik dešim
tuką ?

(Apgarsinimas)

su

Jos. F. Budrik, Ino
3417-21 South Halsted Street

TMonas BOULEVARD 4705

Kalėdoms, Naujiems 
Metams

Pasveikinimus
JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 
UŽSISAKYKITE DABAR

Turime didelį, gražų pasirinkimą vi
sokiausios rūšies pasveikinimų atei

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

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.

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

i lykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State SU k. Lake St. 10 fl.

Jūsų Patogumui

BY WESTPHALSTAR DUST Copyright Klidwest Feature Service

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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PLAYED
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IN PRIYATE LIFE 
KR S. LARRY WINSTON 
~ONCt MARRIEO TO 

RALPH TAKAIS J 
GILLESP1E “ 

AMONG HER RECĖMT 
TALKI ES — 

THE GA^HELER GlRl/

“Naujienos” turi atsto
vus sekamose vietose

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA
3210 So. Hilsted St.

Tel. Victory 1266

Marųuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
VVAITCHES BROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pasiųsti pi
nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti- 
miausį atstovą.

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

TAC.9UE.LINE 

logan
AT SIX 
hAOVED Te 
KOLORADO

<^rAGE DOOR

o

LATER DECIDED 
ON STAGE CAREER 
- SO WENT TO 

NEVY YORK

first r6le 
INA REVIVAL

THE FAtAODS 
FLORODORA/

- JOINED 
ZIEGFELD FOLLIES

-MADE HER 
INITIAL MOVIE 
APPEARANCE IN 
'THE PERFECT 

CRlhAE.'
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Uthuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS Žemės ateitis
Subscription Rates:

$8.09 per year iri Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicajęo

8c per copy

Entered as Second Clasą Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iSskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi- 
cago. III. Telefonas Roosevelt 8500.

SVEIKATOS REIKALAI SOVIETŲ RUSIJOJ

Maskvos “Izviestija” sako, kad Rusija daugeliu 
atžvilgių yra atsilikusi nuo kitų Europos šalių. Pirmoj 
vietoj labai prasti reikalai yra su žmonių sveikata. Di
delė dauguma daktarų randasi miestuose (83.8%). To
kiu budu, jeigu 10,000 miestelienų tenka 14.7 daktarų, 
tai maždaug 20,000 kaimiečių tik vieną daktarą teturi.

Laikraštis mažai vilties teturi, kad toj kryptyj da
lykų padėtis trumpoj ateityj galės žymiai pasitaisyti. 
Blogumas pasireiškiąs tame, kad labai nedidelis skai
čius darbininkų vaikų testudijuoja mediciną.

Vadinasi, nei darbininkų vaikai, nei komsomolai 
nenori būti gydytojais. Iš to bolševikai daro tokią iš
vadą, kad žmonių sveikatingumo sritis yra apleista to
dėl, jog jai tarnauja svetimi žmonės, kurie nepritaria 
naujai santvarkai.

Ir su tais svetiniais žmonėmis bolševikai noromis 
nenoromis yra priversti skaitytis. Senus mokytojus 
jie gali paliuosuoti ir į jų vietą pastatyti menkai išsi
lavinusius komsomolcus. Bet komsomolcais pavaduoti 
“buržuaziškus” daktarus jie visgi negali.

Ryšy su tuo bolševikų valdžia neseniai išleido dek
retą, kuriuo draudžiama daktarams užsiimti privatiš- 
ka praktika. Nuo dabar visi daktarai sovietų Rusijoj 
bus, taip sakant, valstybės nusavinti. Su daktarais val
džia galės elgtis pagal savo nuožiūrą. . -

Tuo savo dekretu sovietų valdžia norėjo užmušti 
du zuikiu: pirmoj vietoj, atimti daktarams galimybę 
užsiimti privatiška praktika ir tuo budu priversti juos 
stoti valdiškon tarnybon, o antra, turėti galinrybės 
siuntinėti juos į įvairias vieta's.

9

Pats savaime suprantama, kad sovietų vyriausy
bei pasiseks du zuikiu nušauti, bet vargu tuo keliu bus 
daug kas atsiekta. Galima atimti nuo daktarų galimy
bę užsiimti privatiška praktika; galima juos mobili
zuoti ir pasiųsti į kaimus. Tačiau sunku tikėtis, kad 
tie daktarai sąžiningai ir su pasišventimu savo parei
gas eitų. Verstinas darbas nėra niekam malonus.

Nuo dabar bolševikijoj daktarai turės dirbti tai, 
kas jiems bus įsakyta. Pasirinkimo jie neturės. Palieps 
daktarui važiuoti į kokį užkampį, ir jis be niekur nie
ko turės važiuoti. O nuo to dalykų padėtis vargu pa
gerės.

Iki šiol miesto gyventojas bile kada galėjo pašauk
ti daktarą. Dabar jis to nebegalės padaryti. Jis priva
lo kreiptis į valdišką kliniką, užsirašyti ir laukti kele
tą ar net kelioliką valandų savo eilės.

Užsiimti nelegale privatiška praktika nebus galima, 
kadangi Rusijoj tėra tik valdiškos aptiekus, kurios 
privatiška daktarų receptus nepildys. Reiškia, dabar 
Rusijos piliečiai" nebegalės pasirinkti sau nei tinkamo 
daktaro. Jie priversti bus turėti reikalą su daktarais- 
valdininkais, kuriems rūpės kaip galima greičiau už
baigti darbą ir gauti savo algą.

NAUJAS SKANDALAS

Ralph S. Kelley, kuris per dvidešimtį penkis me
tus tarnavo Vidaus Reikalų Departamente, neseniai 
įteikė sekretoriui Wilbur rezignacijos laišką. Tame 
laiške jis sako, kad esąs priverstas pasitraukti iš, uži
mamos vietos dėl to, kad departamento viršininkai vi
sai nekreipę dėmesio i jo raportus. Per paskutinius 
penkis metus jis esą savo raportuose nurodęs į tą fak
tą, kad stambiosios aliejaus kompanijos darančios 
žingsnių pasiglemžti valdžiai priklausančius aliejaus 
laukus, kurie randasi Colorados valstijoj. Girdi, vei
kianti ta pati gengė, kuri pasižymėjo “Teapot Dome” 
skandale. Dabar susidaręs rimtas pavojus, kad aliejaus 
magnatams pasiseks paimti į savo rankas tuos aliejaus 
laukus.

Sekretorius Wilbur griežtai nuneigė Kelley daro
mus priekaištus. Tuo pačiu laiku senatorius Nye pa
reiškė, jog jis dės visas pastangas, kad tuoj butų pa
darytas atatinkamas tyrinėjimas.

Taigi, ko gero, trumpoj ateityj gal susilauksime 
savo rūšies “Teapot Dome” skandalo.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .............. -................   $8.00
Pusei metu ......................  4.00
Trims mėnesiams _______   2.00
Dviem mėnesiam ............ 1.50
Vienam mėnesiui....... ...................75

Chicagoj per išnešiotojus 1
Viena kopija -----------  8c
Savaitei .......—___ ___ _____  18c
Mėnesiui ____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paktu:

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

NAUJIENOS, Chleago, UI. Ketvirtadienis, sp. 9, 1980

E. T. A. Hoffman Vertė J. Pronskus ",
i Į i Į

I Velnio EliKsyras b

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .... ..........  $8.00
Pusei metu................——— 4.0$
Trims mėnesiams ...... — 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Kas atsitiktų, jei žmonės butų 
įsitikinę, kad už pusantro 
šimto metų pranyks musų 
žemė? —Prof. Millikano lek
cija. —Santykis tarp šilimos 
ir mechaniškos energijos. — 
žemės amžius.— Spinduliuo
janti energija. — “Nova” 
žvaigždės. — Musų saulė ga
li ekspliodnoti.----— <
Galima drąsiai sakyti, jog už 

pusantro šimto metų išmirs vi
si dabar gyvenantys žmones. 
Jų vietų užims jų vaikai ir jų 
vaikų vaikai. Tai paprastas 
dalykas, kuris yra žinomas 
kiekvienam. Ir niekas dūliai 
to perdaug nesikremta. Visai 
kitoks butų reikalas, jei žmo
nes tikrai žinotų, jog, sakysi
me, už pusantro šimto metų 
pranyks musų žeme. Toks ži
nojimas padarytų neįmanomai 
didelės Įtakos mus^j gyvenimui.

Visokie visuomeniški darbai 
butų nutraukti. Laboratorijo
se mokslininkai paliautų daryti 
visokius eksperimentus ir ty
rinėjimus. žmonės nebematy
tų prasmės s'iektiš prie didelių 
turtų. Beveik nebūtų dirba
mas jokis darbas, kurio vaisiais 
galėtų pasinaudoti ateinančios 
gentkartės.

Nuo kitų gyvūnų žmogus vy
riausiai ir skiriasi tuo, kad jis 
daro Įvairius planus ateičiai. 
Ačiū tam, jis ir progresuoja, 
žmogus dirba ir vargsta, kad 
jo vaikai ir vaikų vaikai ge
riau gyventų, kad žmonija pro
gresuotų.

Nežiūrint į tai, kad žmogus 
tikisi, jog žeme niekuomet ne
pranyks, mokslas nuo seniai 
tvirtina, kad ateis galas ir mu
sų žemei bei jos gyventojams, 
žeme gal egzistuos daug milio- 
nų metų. Bet kada nors ir jai 
ateis galas: saule nustos* švie
tusi. Taip bent mane iki šiol 
dauguma mokslininkų. Tačiau 
naujausi atomo tyrinėjimai su
teikia šiek tiek vilties.

Prieš kiek laiko New Yorke 
laike lekciją vienas žymiausių 
pasaulio mokslininkų, prof. R. 
A. Millikan, kuris prieš keletą- 
metų laimėjo Nobelio dovaną. 
Savo lekcijoj jis išreiškė tą 
mintį, jog žmogus gal niekuo
met nepranyks nuo žemes pa
viršiaus. Tai gana optimistinė 
mintis. Jeigu taip, tai žmonės 
turėtų būti labiau akstinami 
tinkamiau ir tobuliau sutvar
kyti savo gyvenimą.

Maždaug prieš šimtą metų 
buvo surastas santykis tarp 
šilimos ir mechaniškos energi
jos. Jei kokis daiktas krinta, 
tai jis pagamina tam tikrą ši
limos kiekį. Tas kiekis pri
klauso nuo daikto masės ir kri
timo tolio. Vadinasi, kol pa
saulyj yra mechaniškos ener
gijos, tol bus ir šilimos. ,

Kada mechaniška energija 
yra paverčiama į šilimą, tą ši
lima išsisklaido erdvėj ir mes 
nebegalime jos sunaudoti ko
kiam nors naudingam tikslui. 
Buvo tad prieita prie tokios 
išvados: laikui , bėgant visų 
daiktų mechaniška energija 
bus paversta j šilimą. Tos ši
limos distribucija bus visur 
vienoda. Na, o prię tokių apy- 
stovų nieko pasaulyj nebegalė-, 
tų atsitikti. Įvyktų taip vadi
namą “šilimos mirtis”.

Toks pasaulio galas nėra la
bai patraukiantis. Bet kada 
tapo atidengti evoliucijos dės
niai, tai atkrito ir ta pesimstiš- 
ka teorija. Pasidarė aišku, jog 
visą laiką eina kūrybinis dar
bas. Gal ta kūrybinė jėga dir
bo ir kitose pasaulio dalyse, 
nors mes jos ii< negalėjome pa
stebėti. Radioaktingumo sura
dimas padidino viltį, nes sutei
kė galimybės tiksliau nustaty
ti žemės amžių.

Pasirodė, jog žemė yra nuo 

dviejų iki penkių bilionų metų 
senumo. Jeigu saule butų tik 
Įkaitęs kūnas, tai ji jau seniai 
butų atvėsusi. Matomai, saule 
turėjo kokį nors kitą energijos 

■šaltinį.
Kauffman įrodė, jog greitis 

priverčia elektrono masę kite- 
ti. Vėliau tapo paskelbta spe- 
cialė Einšteino teorija. Pasiro
dė, jog trauka (gravitacija) 
daro tokios pat Įtakos šviesai, 
kaip ir kitiems kūnams.- Ta 
teorija tapo patikrinta ir eks
perimentais. Tapo įrodyta, jog 
šviesa, kuri praeina pro saulę, 
yra nukreipiama nuo savo ke
lio. Prof. Lebedevas taip pat 
įrodė, jog šviesa daro ir tam 
tikrą slėgimą ant daiktų, ant 
kurių ji krinta. Pasirodė aiš
ku, jog saulė gali įsigytf dau
giau šilimos paversdama masę 
Į spinduliuojančią energiją.

Dabar yra tikrai žinoma, jog 
visoki medžiaga gali būti su
skaldyta į vandenilio ir he,liaus 
atomus. O vienok, kai mes 
pasveriame sunkesnius atomus, 
tai surandame, jog jų svoris 
yra mažesnis nei turėtų būti. 
Kitaip sakant, jų svoris yra 
mažesnis nei tų dalių, iš kurių 
jie yra sudėti.

Mamtomai, kombinacijai be- 
sikuriant mažytė mases dalis 
yra pražudoma. Ta mase iš
virsta spinduliuojančia energi
ja. Visai dar neseniai buvo 
manomą, jog vandenilio parsi- 
mainymas į sunkesnius elemen
tus ir yra vienatinis saulės ši
limos šaltinis.

Dabar yra. manoma, jog kai 
saulė nustos siuntusi savo spin
dulius, tai ir ji pati visiškai 
pranyks. Jos visa mase bifs 
sunaudota. Kaip ilgai saulė 
gali gyvuoti, jeigu jos šilima 
pareina, nuo pasikeitimo ma
ses į spinduliuojančią energiją? 
Dabartiniu laiku kiekvieną se
kundą saulė nustoja 4,600,000 
tonų medžiagos! Ir nežiūrint 
į tokj neįmanomą savęs eikvo
jimą, ji gali dar ;egzistuoti 15,- 
000,000,000,000 metų. Tatai 
turėtų patenkinti ir labai fa
talistiškai nusistačiusi žmogų.

Kol praeis tie penkiolika tri- 
lionų metų, tai pasaulis tiek 
pakitęs, kad mes jokiu budu 
nebegalėtume jį pažinti. Jeigu 
žmogus ( keisis ir daug lėčiau, 
negu iki šiol, tai ir tame at- 
vejyj jis atrodys visai nepana
šus į mus. Jis taip skirsis nuo 
musų ,kaip kad mes šiandien 
skiriamės nuo straigių. Jis gal 
labiau bus panašus į skruzdė
les ir termitus. O gal ir visiš
kai pranyks, užliesdamas savo 
vietą vabzdžiams, su kuriais 
jis dabar veda atkaklią kovą. 
Antra vertus, mums nelabai 
ir tuterėtų rūpėti, kas atsitiks 
už kelių tūkstančių bilionų me
tų.

Bet prof. Millikan sako, jog 
tikrumoj saules amžius bus 8ar 
ilgesnis. Persimaibymas ma
sės į spinduliuojančią energiją 
esą nereikš galą. O tai dėl to, 
kad spinduliuojanti energija 
sukuria erdvėj naują medžiag’ą. 
Reiškia, medžiaga gali būti pa
versta į spinduliuojančią emer- 
giją, ir priešingai,—spinduliuo
janti energija į medžiagą.

Tokiu budu mes turime eik
lių, kuris gali nuolat kartotis. 
Niekas nčgali pasakyti, kada 
musų pasaulis prasidėjo. Susi
kūrė jis ne susyk, bet laips
niškai. Kūrimosi procesas dar 
ir šiandien tebevyksta. Bestu
dijuodamas kosmiškus spindu
lius, prof. Millikan Įsitikino, 
jog tokie paprasti elementai, 
kaip deguonis, gesuonis, gele
žis ir kiti dar ir dabar yra su
kuriami.

Prof. Millikano tyrinėjimai 
tad rodo, jog musų • žėinelęi 
dar ilgai yra skirta egzistuoti, 
jei neįvyks kokios nors kata
strofos. Mokslo žmonės j^’a 
tos nuomonės, jog musų žemė 
atsirado ačiū tam, kad saulė

Dr. Manuel E. Malborn, nau
jasis Argentinos ambasadorius 
Amerikai.

susidūrė su kita žvaigžde. Ar 
toks dalykas negali rr vėl pasi
kartoti? Ir kas tada atsitik
tų?

Labai mažai šansų, kad at
sitiks kita tokia kolizija. Ap
skaičiuojama, jog per 60,000,- 
000,000,000 metų tarp žvaigž
džių gali pasitaikyti tik viena 
kolizija. Atrodo kad toki ka
tastrofa yra, neįmanoma.

Tačiau yra kitas pavojus; 
Maždaug kartą per metus ga
lima pastebėti taip vadinamą 
“novą”. Prieš tai “nova” yra 
paprasta žvaigždė, kuri dėl ne
žinomų priežasčių daug tūks
tančių kartų skaisčiau ima ži
bėti. Tai tęsiasi keletą dienų. 
Po to žibėjimas vėl ima mažė
ti. Praeina apie dešimtis metų 
ir ta žvaigždė pasidaro norma
lė.

Konservatyviai apskaičiuoja- 
ima, kad žvaigždė turi eksplo- 
duoti į mažiau nei 10,000,000,- 
000 metų. Jei tai atsitiktų su 
musų saule, tai nuo žemės pa
viršiaus butu nušluota visoki « *
gyvybė.

Jeigu musų žemė yra apie 
septynių bilionų metų senumo, 
tai galima tik pasidžiaugti, kad 
iki šiol nieko blogo su musų 
saule neatsitiko. Tačiau nėra 
jokios galimybės pasakyti, kad 
to neatsitiks ateityj.

Kol nebus geriau ir tiksliau 
ištirtos “nova” žvaigždės, tol ir 
musų saulės likimas pasiliks 
misterija. Visa, ką galima šiuo 
laiku pasakyti, susiveda prie 
sekamo: nėra mažiausio pagrin
do manyti, kad saulė eksplio- 
duos trumpoj ateity. Na, o kas 
gali atsitikti už biliono ar ke
lių bilionų metų, tai mokslo 
žmones’kol kas nieko tikro ne
gali pasakyti.—K. A.

PASTABOS
Bridžporto bolševikai gina

- , Voldemarą

Kaikada musų bolšefašistai 
suriko, kad buvo paminėta, jog 
Vokietijos komunistai su Hit
lerio isterikais' pradėjo varžy
tis dek fąšistiškų šūksnių. Ne
ilgai reikėjo laukti, kai ir pa
tys “mūsiškiai bolševikai” sto
jo savo kolegų užtarti.

“Vilnis” savo išminties špal- 
toj štai ką pasakė:

“Liaudininkų spauda iš kai
lio neriasi, atakuodama Volde
marą, nes tai dabar madoj, 
tuomi įrodoma ištikimybė sme- 
tonlaižiams.”

Rodos, visi laikraščius skai
tome, ir neteko pastebėti liau
dininkų spaudoj nei iš kailio 
narstymosb nei kokių nors 
smarkesnių atakų prieš Volde
marą. Kodėl taip jau “Vil
nios” komisarams parupo Vol
demarą ginti prieš atakas? Jau 
savas? Reikia manyti, kad 
musų bolševikams tas prasita- 
rimas’ per anksti išsprūdo, nes 
vargu jie butų drįsę tuo tarpu 
atvirai stovi fašistišką diktato
rių ginti. Bet sakoma, ylos 
maiše ilgai nepaslėpsi, ir kas 
apie ką sapnuoja, apie tą iš
miegodamas kalba. —Pk.

c

(Tęsinys)
—Tu, nedorėli, tariau, tai 

yra perdaug maža už tavo 
niekšybes, kad tu mano dukte
rį norėjai ' išgėdinti ir mano 
gyvybei pasikėsinai, dabar tu 
pats turėtum mirti.” —

Jis paleido labai pasibaisėti
nai staugti, matyt nifrties bai
mė jį galutinai sunaikino.

Kitą rytą visai nebuvo gali
ma jo išvesti, nes jis gulėjo 
lyg negyvas, visai be pajėgų ir 
man stačiai pasidarė jo gaila. 
Paliepiau geresniame kambary 
paruošti jam gerą lovą, ir ma
no senė ėmėsi jį slaugyti, vir
dama stiprinančių sriubų ir 
duodama iš musų naminės vai
stinės visa, kas tik rodėsi ei
sią jam į sveikatą. Mano senė 
turi tą gerą paprotį, kai ji vie
na sėdi, dažnai niuniuoti kokią 
nors šventą giesmelę, bet kuo
met ji tikrai nori įgyti geros 
nuotaikos, tai giesmelę sugie
doti jai privalo Ona su savo 
skaidriu balsu.

Taip atsitiko ir prie ligonio 
lovos. — Jis pradėjo dažnai ir 
iš gilumos duksauti ir žiūrėti 
į mano senę ir Oną nepapras
tai susigriaudinusiomis akimis, 
jo veidai pasriuvo ašaromis. 
Kartais 'jis krutino ranką ir 
pirštus lyg norėdamas* persi
žegnoti, bet tai jam nepasise
kė, ranka bejėgiai nukrito; 
paskui pradėjo ir jis pats niu
niuoti, lyg norėdamas giesmei 
pritarti. Pagaliau jis ėmė ma
tomai taisytis, jau prade jo 
vienuolių papročiu daryti kry
žiaus ženklą ir patylomis mels
tis. Bet visai netikėtai vieną 
sykį jis pradėjo giedoti lotiniš- 
kas giesmes, kurios į senę ir 
Oną, nors jos'žodžių ir nesu
prato, savo stebuklingais šven
tais garsais, padarė gilaus įs
pūdžio, tik jos negalėjo su
prasti, kaip tas ligonis galėjo 
tas giesmes* sudėti.

Vienuolis tiek pasveiko, kad 
jis jau galėjo atsikelti ir na
muose pasivaikščioti, bet jo 
išvaizda, jo būdas buvo visai 
persikeitę. Akys švietė švelniai, 
ne kaip pirma, kad iš jų žai
buodavo piktos ugnys, jis 
vaikštinėjo visiškai vienuolyno 
papročiu, tyliai, maldingai su 
sudėtom rankom, visi pamiši
mo pėdsakai pranyko. Kito nie
ko jis nevalgė, kai tik daržo
ves, duoną ir vandeni, ir tiki 
retkarčiais pastaruoju laiku 
man pavykdavo jį pritraukti 
prie savo stalo, kur jis trupu
čiuką paragaudavo rrjusų val
gių ir išgerdavo lašelį vyno. 
Tada sukalbėdavo gratias ir 
smagindavo mus savo kalbomis, 
kurios jam Vykdavo, kaip nie
kam kitam. Dažnai išeidavo 
pats vienas į girią pasivaikš
čioti. Taip kartą atsitiko, kad 
aš jį susitikęs vieną, daug ne
galvojęs paklausiau: ar nenori 
jis greit jau grįžti į savo vie
nuolyną. Jis atrodė labai tuomi 
susijudinęs, pagriebė mano 
ranką ir tarė: “Mano drauge, 
aš turiu tau dėkoti už mano 
sielos išganymą, tu išgelbėjai 
mane iš amžinos prapulties, 
dar negaliu skirtis nuo tavęs, 
leisk dar pas tave pasilikti. Ak, 
pasigailėk manęs', kurį šėtonas 
buvo suvyliojęs ir kurs butų 
nebepataisomai žuvęs, jei šven
tasis’, į kurį jis baimingomis 
valandomis meldėsi, nebūtų jį 
pamišusj atvedęs į šią girią.— 
Tamsta radai mane, kai kurį 
laiką tylėjęs vienuolis tęsė to
liau: ' visai pagedusioj padėty 
ir galbūt dabar supratimo ne; 
turi, kad aš kai kada buvau 
gamtos turtingai apdovanotas 
vaikinas, kurį atvedė į vienuo
lyną vien išsvajotas palinki
mas j vienatvę ir į gilius moks
lus. Visi mano broliai mylėjo 
mane be išimties, ir aš gyve
nau toks linksmas, kiek tik 
vienuolyne yra galima. Maldin-

gumu ir pavyzdingu, elgesiu aš 
pakilau, ir mane jau laikyda
vo busimuoju prioru. Sykį at
sitiko, kad vienas* brolis grįžo 
iš tolimų kelionių ir vienuoly
nui parvežė įvairių relikvijų, 
kurių jis įsigijo pakeliui. Tar
pe tų buvo viena užkimšta bon- 
ka, kurią šventas Antanas at
ėmęs iš velnio, laikiusio joj 
klaidinantį eliksyrą. Ir ši re
likvija buvo rūpestingai sau
goma, nors šis reikalas man 
atrodė esąs visiškai priešingas 
dievotumo dvasiai, kurios ga
lėjo įkvėpti tikrosios relikvijos, 
ir abelhai visa tai man atrodė 
esant be skonio. Bet mane už
valdė neaprašomas geidulys, iš
tirti, kas ten toje bonkoj sle
pias. Man pasisekė ją pasiimti 
nuošaliai, aš ją atidariau ir ra
dau joj puikiai kvepianti, sal
daus skonio gėrimą, kurį ir su- 
gėriau ligi jpaskutinio lašo.

Nuo to laiko persikeitė visa 
mano sąmonė, pajutau degi
nanti troškulį prie pasaulinių 
smagumų, nuodėmė, pasiro
džiusi vyliojančiam pavidale man 
atrodė esąs aukščiausias gyve
nimo siekis, sunku' visa tai ir 
išpasakoti, trumpai sakant, 
mano visas gyvenimas pavirto 
visa eile sunkių nusikaitimų, 
taip kad, kuomet, nežiūrint į 
mano velnišką gudrumą, aš 
buvau pagautas, prioras nutei
sė mane visą amžių kalėti. 
Prabuvęs daugelį savaičių, kur
čiame kalėjime, prakeikiau sa
ve ir visą savo gyvenimą, kei
kiau Dievą ir šventuosius', pas
kui raudona šviesa apsisiadtęs, 
atėjo šėtonas ir pažadėjo ma
ne paliuosuosiąs, jei aš savo 
sielą visiškai nukreipsiu nuo 
dangaus ir jam tarnausiu. 
Staugdamas puoliau ant kelių 
ir sušukau: Nėra Dievo, ku
riam tarnavau, 'tu esi mano 
viešpats, ir iš tavo liepsnų 
tryška gyvenimo smagumas.— 
Ore sutižę lyg vėsulo verpetas, 
murai sudrebėjo, lyg žemes 
dtebejimu sukrėsti, kalėjime 
nuaidėjo rėžiantis švilpimas, 
Jango geležiniai grotai sutru
pėję pabiro ant žemės, ir aš 
nematomos pajėgos buvau iš
mestas į vienuolyno kiemą.

Pro dfebesis skaisčiai švietė 
menuo ir jo spinduliais buvo 
nušviesta švento Antano sto- 
vyla, pastatyta vidury greta 
fontano. —Neaprašoma baimė 
suplėšė mano širdį, prislėgtas 
parpuoliau prieš šventąjį ant 
žemės, atgailavau nelabajam 
duotą priesaiką ir meldžiau, su- 
simylėjimo; tuotarpu pakilo 
juodi debesiai, ir vėl ore ėmė 
siausti orkanas, aš netekau są
monės, atsižinau girioj, kur dėl 
bado ir nusiminimo netekęs 
proto ligi šiol klaidžiojau, ir iš 
kur Tamsta mane išgelbėjai”. 
Taip pasakojo vienuolis, ir jo 
istorija padarė Į mane tokio gi
laus Įspūdžio, kad aš po ilgų 
metų galėsiu lygiai kaip šian
dien žodis j žodį visa paapsa- 
koti. Nuo to laiko tas vienuo
lis laikėsi taip dievotai, taip 
maldingai, kad mes visi jį pa- 
mylome, ir tuo labiau man ne
besuprantama, kaip pereitą 
naktį jo pamišimas vėl apsi
reiškė”.

—Ar nežinai tamsta kartais, 
pertraukiau girininką: iš kokio 
kapucinų vienuolyno šis nelai
mingasis yra pabėgęs?— Tai
jis man nutylėjo, atsakė giri
ninkas: ir aš juo labiau neno
riu klausinėti, kadangi man 
beveik aišku yra, kad jis tur
būt yra tas pats nelaimingasis, 
apie kurį neperseniai kalbėjo 
visas dvaras, neturėdamas su
pratimo, kad jis taip arti yra 
'ir aš savo spėjimų jau vien šio 

(Bus daugiau)

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



MOHn

Ketvirtadienis, sp. 9, 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

Jonas Vanagas užsi
mušė

Matyt netekęs lygsvaros, Jo
nas Vanagas, nugriuvo nuo 
laiptų vedančių Į antrą auk
štą jo name 3206 Auburn avė. 
ir nukritęs ant cementinių laip
tų užsimušė mirtinai. Vanagas 
mirė vietoj dėl kaklo palūži
mo. Kūnas pašarvotas Masal
skio koplyčioj.

Mirė Allan Pinkerton
Vakar New Yorke pasimirė 

Allan Pinkerton, anūkas gar
siojo • Allan Pinkertono, kurs 
1842 metais atvyko į S. V. iš 
Škotlandijos, pabėgęs dėl poli
tinių persekiojimų ir įsteigė 
Chicagoj garsiąją Pinkerton 
National Detective Agency, apie 
kurią bene kiekvienas vaikas 
yra prisiskaitęs Įvairių ' sensa
cingų pasakų. Ligi šiai dienai 
tos agentūros šefais visada bu
vo Pinkertonų šeimyna. Ir da
bar šefu liko Allano sūnūs 
Kobert Pinkerton.

Perdaug mokytojų 
Chicagoj

Nauja problema kįla, kas da
ryti su visa armija baigusių 
mokytojų, kurių jau daugiau 
kaip 1000 yra be darbo ir ne
nusimato vietų. Visame Cook 
apskrity grammar ir high 
school mokytojų yra apie 5000 
perviršis, kurių nėra kur dėti. 
Vietų kasmet surandama tik ko
kiams 450 mokytojams, o mok
slus baigia po tūkstantį su vir
šum. Patartina studentams ap
sižiūrėti.

Gengsteri ų pasaulis 
nedėkingas

Apvogė pačią ponią ir dar 
tyčiojasi

Vakar majorienės Thompso- 
nienės sesuo Mis. Buckhardt 
gavo anonymi telefono prane
šimą, kad majorienė gali savo 
pavogtas brangenybes išsipirk
ti, gerai užmokėjus. Pasiūlė at
vykti ant 22 st. No. 500, įgyt 
pasiųsta policija, žinoma, nieko 
nerado.

Majoras Thompson vis dar 
tebešneka, kad jau dabar kib- 
siąs gengsterius į kuodą, bet 
chicagiečiai juokiasi, kad majo
ras tik pašnekės ir nutils.

Priced as low as $25
Apdraustas nuo nuostolių

Tobulos kokybės
Augščiausios vertės

ZTicu-CfoLu
The INSURED Diamond Ring

Jus, kurie vertinate grožę.., jus. ku
rie turite išlavintą skonį, mes kviečia
me jus pamatyti musų įdomią Tru-Blu 
Deimantinių Žiedų, kurią galite matyti 
musų sankrovoje.

Čia jus rasite nepaprasto gražumo 
žiedus papuoštus su tobulu Tru-Blu 
deimantais.

' TRU-BLU —
Viskas kų vardas pasako

Parduodam ant išmokėjimo arba casb 
— kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių musų 
speciališkumas.

Pritaikome akinius dėl kiekvieno.

Didelis pasirinkimas deimantų ir 'f 
auksinių daiktų.

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A. KAZAKAUSKAS

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

CHICAGO

Chieagos banditai ąp- 
vogė banku

Keturi ginkluoti Chieagos 
banditai užpereitą naktį užvaldė 
Gruody apskričio Banko direk
toriaus namus, surankiojo na
miškius, uždarė visus į kloze
tą, sulaukė grįžus direktoriaus, 
jį nusivedė į banką, pasiėmė 
$13,000 pinigų, parlydėjo direk
torių namo, visus pririšo kė
dėse, užkimšo burnas, ir patys 
išvažiavo į Chicago.

Sekmadienį Vergilijaus 
ir Kolumbo diena

Ateinantį sekmadienį įvyks 
iškilmės Navy Pier apvaikščio
ti garsiausio Romos rašytojo 
Vergilijaus ir Ispanijos keliau
tojo Kolumbo sukaktuves.

Du šimtai Chieagos mo
kytojų į Mihvaukee
Kadangi spalio 13 diena, tai 

yra ateinantis pirmadienis, del< 
Kolumbo dienos, yra Įstaigų ir 
mokyklų švenčiamas, ta proga 
pasinaudoję du šimtai moky
tojų vyksta į Milvvaukee susi
pažinti *su viešųjų mokyklų 
tvarka. Milvvaukee mokyklos 
savo pastatymu ir vedimu yra 
garsios visose , Suv. Valstijose 
kaip pavyzdingiausios. Tad Chi
eagos švietėjai važiuoja iš Mil- 
waukee pasimokinti.

Kas remia Mrs. Ham- 
burger į kongresą

Susidarė komitetas iš žymių 
Chieagos liberalų veikėjų rem
ti Mrs. Louise Loeb Hambur- 
ger kandidatūrai į U. S. kon
gresą. Komitetan Įeina be kt.: 
Clarence Darrovv, garsus advo
katas; A. Eustace llaydon, Chi
eagos universiteto palyginamo
sios religijos profesorius; Dr. 
Curtis Recse, Lincoln Centre 
direktorius, llarold Lassvvell, 
Chieagos universiteto politinių 
mokslų prof.; Kari Borders, 
ludustrial Demokratijos Lygos 
vak. sekretorius; būrys libera
liškų Chieagos mokytojų ir daug 
žymių moterų.

Mrs. Hamburger iprogįnama 
yra reikalauti įstatymų bedar
bei apdrausti, senam amžiui 
pensijų, griežtų įstatymų prieš 
lynčus, skubaus tarifų pašali
nimo, įstatymų prieš injunkci- 
jas, prieš geltono šuns (yollow- 
dog) kontraktus, nusiginklavi
mo, ir tautos referendumo dėl 
prohibicijos. • \

Kultūros 
Kertelė iI

Nėra erdvės nė laiko
Medill žurnalizmo mokykla 

prie Northvvestern univ. perei- 
tą trečiadienį buvo pasikvietu
si prof. E. B. MacGilvary vie
šai lekcijai apie šiųlaikinę min
ti (contemporary tliought). 
Profesorius aiškino Einšteino 
pažiūras į erdvę ir laiką, sulig 
kurios nei erdvės nei laiko nė
ra, o yra tik santykiai tarpe i 
daiktų ir įvykių, kaip pavyz- 
džiuj yra santykiai tarp žmo
nių. Atimk daiktus ir Įvykius, 
nebebus santykių. Tie santy
kiai turi savo išmatavimus (di
mensijas). Mes žinopie tolumo, 
platumo ir ankštumo arba gi
lumo išmatavimus daiktams. 
Tai yra trijų matavimų siste-

WISSIG
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialįškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
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 metu ir išgydė 
tūkstančius ligonių

* persitikrinkite, ką 
tikuoja per daugeli metų ir išgydė 

Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki T vai. it nao 5-8 vak. Nedėliomis ųuu 10 tyt. il^i 1 v.
4200 West 26 StM kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

ma (three dimensions). Bet tie 
matavimai neturi jokios pras
mės, jei nėra, atsakymo į klau
simą “kada?” Tai yra, kiekvie
nas daiktas turi savo įvyki, at
sakantį padėtims “buvo”, “yra” 
arba “bus”, tai yra praeityje, 
dabar, ar ateity. Jei daiktas 
nebuvo praeity, nėra dabarty 
arba nebus ateity, tai daikto 
paties nėra. Iš to matome, kaip 
ankštai yra surišta daiktai su 
Įvykiais arba erdvė su laiku. 
Todėl laikas yra niekas kitas 
kaip tų pačių santykių ketvir
tasis matavimas (fourth di- 
mension). Taigi, logiška išvada, 
kad, jei nebūtų daiktų ir įvy
kių, nebūtų ir jų santykių, tai 
yra nebūtų erdvės ir laiko, kaip 
kad, sakysim, nebūtų giminy
stės, draugijos santykių, jei 
žmonių nebūtų.

Tas viskas dar suprantama, 
bet kįla kitas sunkus klausi
mas, jei nėra erdvės ir laiko, 
kaip iš žvaigždžių ir saulės at
eina šviesa ir šiluma? Per nie
ką niekas negali pereiti. Tą 
galvosūkį profesorius bandė iš
aiškinti terminu simultaneity 
(lygialaikybe?). Žinoma, au
diencijai tai buvo dar perarik- 
sli suprasti, ir, reikia manyti, 
klausytojai jautėmės tokioj pat 
padėty, kaip 15 šimtmečio gy
ventojai jautėsi pasiklausę * Ko
perniko, kad žemė sukasi ap
link save ir saulę.

Lekcijos Abraham
Lincoln Centre

Abraham Lincoln Centre, 700 
Oakvvood Blvd., Chicago, y^a 
vienas iš liberališkiausių Chi
eagos kultūros centrų su daug 
švietimo skyrių, kursų ir kito
kių lavinimo įstaigų.

Žiemos metu kas penktadie
ni čia duodama kuri'nors vie
ša lekcija ar paskaita plačiai 
visuomenei, šiais trimis mėne
siais, spalio, lapkričio ir gruo
džio įdomesnės lekcijos bus:

Spalio 24 d. Dr. Harold D. 
Lassvvell: Politiškų agitatorių' 
ir administratorių psychologi- 
ja.

Spalio 31 d. Prof. Ferdinand 
Schevill: Kas yra grožė.

Lapkričio 7 d. Kirby Page: 
Didžiausias dabar gyvenantis 
žmogus.

Lapkričio 21 d. Trys Chiea
gos poetai: Pearl Andelson 
Sherry, Gladys Campbell ir 
George Dillon skaitys savo nau
jausius kurinius, t

Gruodžio 5 d. Dr. Arthur E. 
Murphy*! Nuo mokslo į filoso
fiją.

JONAS VANAGAS
Persiskyrė su šiuo " pasauliu 

spalio 8tą dieną, 5tą valandą ry
te, 1 930 m., sulaukęs apie 37 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, N. 
Aleksandravo apskr., Vydžių pa
rapijoj, Kavališkių kaime. Ame
rikoj išgyveno 17 m. Paliko 
dideliame nuliudime 3 brolius — 
Liudviką, Antaną ir Vadovą ir 
brolienes ir anukus, pusbrolį Vi
tali Vanągą ir gimines Amerikoj. 
Lietuvoj seną motinėlę, brolį Bo
leslovą, 2 seseris — Adolpbiną ir 
Anelę. Kūnas pašarvotas, ran
dasi Masalskio koplyčioj. 3 307 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
spalio lOtą dieną, 8-tą vai. ryte
iš koplyčios į Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Vanago gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Broliai, Brolienės, Antikai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis. Tel. Boulevard 
4 1 39.

Pasauliniame kare
Seno Krajaus

Gruodžio 12 d. Auna Louise 
Strong: Naujoji Rusijos revo- 
liucija-kolektyvės farmos arba 
valstiečių Rusijoj panaikinimas.

Visos lekcijos prasideda 10:30 
vai. ryto.

Sumušti veidrodį tikrai 
reiškia nelaimę

Ne tik tarpe anglo-saksų kil
mės tautų, bet ir tarpe kitų 
yra išsiplatinęs prietaras, kad 
sumušti veidrodi reiškia nelai
mę. Anglai net turi priedėlį, 
kad ta nelaimė tęsis 7 metus.

Štai kaip tas prietaras aiš
kinamas. Veidrodžiai senovėj 
buvo labai brangus daįktas. 
Priešistoriniais laikais žmonės 
ir gražuolės žiurėdavosi į van
denį. (Metalus išradus, buvo 
praktikuojamos nušlifuotos va
rio ir geležies blėkutės. Tik 
XIV šimtmety Venecijoj tapo 
išrastas stiklo veidrodis. Angli
ja pradėjo stiklo veidrodžius 
gaminti 1673 m.

Stiklinius veidrodžius buvo 
labai lengva sumušti, ir sumu
šimas reiškė tikrą nelaimę, nes

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokįęms reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tei; Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

•t** » i
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Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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.

'BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fąirfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

/ SKYRIUS
1410 So. 4‘Jtli Ct., Cicero

Tel. Cicero 3 794 
SKYRIUS 

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

buvo didelis nuostolis. Pasaka 
apie 7 metų nelaimę kįlo iš to, 
kada vienos angliškos aristo
kratų šęimynos tarnaitė sumu
šė dideli ir labai brangų veid
rodį ir už tai turėjo septyne
rius metus sunkiai vergiškai 
dirbti, kol atidirbo nuostolį. 
Tos vargšės tarnaitės dejonės, 
kad veidrodžio sumušimas jai 
reiškia 7 metus nelaimės taip 
vėliau phplito kad net kitos 
šalys persiėmė. Panašiai kitos 
šalys pradeda persiimti angliš
ku prietaru, kad negalima trims 
įsidegti cigareto iš vieno deg
tuko.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Phone 

Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai A. K. Rutkauskas, M. D. 
444 2 South Western Avenus 

Tel. Lafayette 4146

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau' kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKJŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akihių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas, Halsted St. 

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. ». BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo xir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė. 

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai /

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumeb 3294 

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

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

Tel. Kcnwood 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. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

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

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artosian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai 

PRANEŠIMAS 
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 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.

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

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

Tel. Brunsvvick 4983
Namų telefonas Brunsyvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diatbermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virglnla 0036 
Rez. Tel. Ven Buren 68B8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nų. Namų ofisas North Slde 
3413 Franglin Blvd. 

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

Phone Canal. 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Ilalsted St. 
Rezidencija:

' 4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098
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Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikels į naują .vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Bąnką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal, sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avonue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Rando!ph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS pZIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
1 ■ —“1 ■- ■■ ————

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4G31 South Ashland Averiue 

Ofiso valandos:
‘4uo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki & vai. Nedėk nuo 10 iki 12. 1
Rez. Telepbone Plaza 3202

Įvairus Gydytojai

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Spechlistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Oiisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31sf Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyveninio vieta 
<3323 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI 

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak 
3241 S*. Halsted St. tel. Victory D562 

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

<• I- Phone Boulevard 3697
8315 South Halsted St.

------- —o....

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai, kortuose — nuo 3 iki 9 

52 E. 107th St. 
kampas Michigan Avė.

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

127 N. Dearborn St.
, Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6"

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 
Cor. V^asbington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600
■ I . ■ —l ■■■■ M—II —

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Salio St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9-~4
Bezidencija 6158 S. Talman A v.

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

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

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

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

-------- O--------  •

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ahhland Ava. 
Tol. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwi,ll SL 
Tel. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

----------------n.. ............................. ........................... ..   ........................... . ....................... ............................... 
f................................ I

kams kad lankytųsi į dainų je jo raumenis tampė, vakare 
pamokas, nes čia« ne tik nau-1 Dėdės Šamo blaivybė pribaigė, 
dingai ir kultūringai laiką pra
leis, bet ir tarpe savęs arčiau 
susipažins. Tad kviečiame visus 
į talką, nes pradžia jau yra 
graži. X.

kad net baloj jaučiasi sausa. 
Turi būt sausa, nes prohibiše- 
nas taip liepia.

Pasaulio Vergas.

Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn 

parengimai

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Margučio paskutinis 
radio

Fordas dar atleido darbininkų
šį sezoną choras pasidarė 

miai sikaitlingesnis, todėl, 
pesniu vedėjo p. Steponavičiaus 
pradėjo ruoštis prie kelių pa
rengimų.

Pirmas parengimas bos lap
kričio 23 d. Bus pastatyta ope
retė “Paulina”. Antras paren
gimas bus vidury sezono. Bus 
duotas geriausias koncertas ir 
sezono užbaigai bus pastatyta 
kita operetė, kuri dar tik pir
mą sykį pasirodys Chicagos sce
noj ir Amerikoj.

Choras jau turi apie 50 na
rių, didžiuma čia augę jaunuo
liai, beveik kuone visi studen
tai ir studentės. Keletas yra 
Northsidės Bijūnėlio auklėti
niai. Visi yra gražiai auklėja
mi, todėl pilnai užsitarnauja 
pagyrimo, kaip patys jaunuo
liai taip jų tėvai. -Musų visų 
yra noras, kad čia augęs lietu
vių jaunimas pasiliktų lietu
viais, bet kaip jie gali, pasi
likti lietuviais, jei dėl jų nie
ko nėra daroma patraukiančio 
prie lietuvių. Tai Chicagos Lie
tuvių Choras ir yra ta vieta, 
kur galima juos sutraukti, tik 
juos turi visuomenė remti.

Tėvai turėtų patarti savo vai-

ru-

šiandie nuo 7 iki 8 vai. bus 
paskutinė šiais metaią Budrike 
radio valanda, kuri per pus' su 
Margučiu skambės 
stoties, Ciceroj.

Daug pranešimų, 
dainų girdėsite, 
klausimu kalbės 
nagai tis.—Rep.

iš WHFC

kalbų ir 
Vilniaus 

Margutis’-Va-

A. Vanagaite 
išvažiuoją

MADOS MADOS MADOS

Nuo spalio 7 d. Henry Ford 
automobilių dirbtuvė pradėjo 
dirbti tik po vieną permainą 
(šiftą). Iki šiam laikui dar dir
bo ant dviejų permainų, kad 
ir tik po 2 ar 3 dienas per sa
vaitę. Panaikinant vieną per
mainą dar dalis darbininkų ta
po paleista iš darbtf. Kada dirb
tuvė vėl pradės dirbti pilną lai
ką, niekas negali pasakyti, For
das vienas težino. I \Pentadieny ryte, spalių 10
Prie prohibicijos ir baloj sausa apleidžia Chicagą Margutis-Va- 

- I nagaitis su nuosavu automobi- 
Spalio 7 dieną buvo šlapi ir jjum “Cadillac”, septynių pasa- 

lijo. lai visi žino, bet atsiradoLįerjų. “Pallace Garage” jąm jį 
piliečių, kurie tam netikėjo. Pa- jtaisg ir iš|cido . ke„ Miir. 
šaulio Vergas važiavo Pės^m .g y. . turtfja dfka chi. 
salygatviais ir mate tokj vaiz- . . R 
dą: Gatvės pakrašty duobėje cag'eciams- K P- 
pilnoj vandens sėdi vienas vy- , . -
ras, matyt tikrai nuvargęs. Ki- J. Babravičiaus kon- 
tas jo draugas šalę atsistojęs ii* nfcicvAim
jį tampo ir bando atkelti. Iš- CCridb ir ctlSlbVtl- 
girdau lietuviškai: “Kelkis, | kinimas
Džiovai, eik namo pas bobą, 
bo vėl bus velnių kai šlapias
pareisi”. Džiovas sumurmėjo I gatvės teatre įvyko p. Babravi- 
“Aš sausai sėdžiu ir turiu bis-bcįaus paskutinis su chicagie- 
kį pasilsėti”. Čiais atsisveikinimas. Rinktinės

Pamaniau, tikrai tai Džiovas hr dainą mylinčios publikos su- 
nuvargęs: per dieną dirbtuvė- Lirinko nemažai. P-naš Babra

vičius atsisveikindamas chica- 
giečius- gerai pamylėjo, padai
nuodamas kokias 20 dainų. 
Reikia atminti, kad tiek dainų 
padainuoti reikia nemažai ir pa
jėgų padėti. Dainininkas daina
vo taip jausmingai, kad kiek
viena daina užgavo giliausius 
jausmus.

P. Babravičiaus pagelbinin- 
kės ponia Biežienė sudainavo 3 
dainas ir p-lė Saboniutė paskam
bino 3 piano dalykus, o p. By- 
anskas lydėjo daininiftktis akom
panimentu. Ant galo p. Babra
vičius išvedė j sceną savo jau
ną gražią žmoną ir ją persta
tė svečiams, tardamas atsisvei
kinimo žodžius. Susidarė įspū
dis, kad p. Babravičius chick- 
giečiams perstatė* visą savo tur
tą, kurį čia begyvendamas už
gyveno. Po perstatymo, savo 
mylimai žmonai akompanuo
jant, dainininkas dar padainavo 
p. Vanagaičio “Naktis svajo
nėms papuošta” ir programa 
pasibaigė. Publika vargu kada 
nors buvo ' tiek širdingai plo
jus, ne tik atsisveikinimui, bet 
ir po kiekvienos dainos. Net 
salė aidėjo. žinius.

’ NAUJIENOS, Chicago, Iii.
,, , , ,, ■». , ——.........

talentą kaip smuikininkei. Mu
zikas p. A. Pocius ir patsai da
lyvaus koncerte (piano) 
ąkompaniuos abiem artistėm. 
Kaip matom koncertas bus gra
žus, įvairus ir įdomus, v

Spalių 19, 1929...

Tą dieną, metai tam atgal 
mirė A. A. žinoma ir neužmir
šta dainininkė p. Ona Pocie
nė... šįmet spalių 19, 1930 su
kanka lygiai metai nuo p. Po
cienės mirties. Kad pagerbus 
atmintį mirusios dainininkės, p. 
Rakauskienė išpildys dalį savo 
koncerto programų atminčiai p. 
O. Pocienės... Tai labui gražus 
gestas iš dainininkės puses, ir 
visi, kurie mylėjom ir gerbėm 
p. Focienę, atiduosim šiame 
koncerte savo pagarbą jos aU 
minčiai,.. Nedaug turime savo 
tautoj talentuotų menininkų. 
Pridera mums juos gerbt 
vertint kol jie dar gyvi...

Ponios E. Rakauskienės 
certan prašome širdingai, 
dainos mylėtojų koskaitlingiau- 
siai susirinkti ir praleisti reto 
malonumo valandėlę gražiausia
me šio sezono koncerte, o kad 
jis tikrai toks bus, tikrina Kon
certo Rengimo Komitetas.

. Rep.

ir

ir į-
d kon- 

visų

Naujininkų Džiaug 
' * smai

Spalio 5 d. vakare Aštuntos Sudžiugo visi universitetų 
naujininkai, nes universitetų 
dienos’ prasidėjo!

Kiek laiko atgal jie džiaugės, 
dabar jie nebesidžiaugia, 

delei 
ener-

pasi-

2653 3243
Ponios Elenos Ra 

kauskienės kon- 
' certas

Elenos Rakauskienės 
Dr. <A. G. Rakausko)

3315

gramas sekančiam sezonui, to
dėl malonėkite būtinai atsilan
kyti.

Jei kuris iš gerbiamų narių 
negalėtų susirinkimai! atsilan
kyti, meldžiame savo sumany
mus 
m ui

prisiųsti raštu apsvarsty- 
Draugijos posėdyje.
D-ras A. L. Graičunas, 

Sekretorius.
------------------------------ -— į

Chicagos Spulkos
Šiandien 8 vai. vakare spulkų 

sekretoriai, direktoriai ir visi 
darbuotojai privalo pribūti į la
bai svarbų susirinkimą, kuris 
įvyks Palmer Ilouse private 
diriing room No. 10.

šiame susirinkime bus įrašo-

mi mokiniai i Įsteigtą moky
klą specialiai dėl skolinimo ir 
budavojimo darbuotojų. Nepa
sitikėkite savimi, buk viską ži
ną, kada išgirsite šio vakaro 
lekciją, tai suprasite, kad nie
ko dar nežinote apie spulkų 
bizni. Bus. studentas.

CL ASSIFIED ADS
Educational

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
maciju šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEjGE,

672 West Madison Street.

infor-

PRANEŠIMAI
Naujienų S paikos Serija 31 prasideda 

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

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

Mokant 
$400.00.

Mokant
$1000.00.

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

Dėkite 
saugiausia 
šimčius.

$1.00 savaitėje, gausite

$2.50 savaitėje, gausite

per 3 metus, 6 mėn. mo-

Business Servięe
______ BiznioPataraayimas_______

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

3147 S- Halsted St
Vieton 7261. Rea. Hemlock 1292

gausite

pinigus,! spulkas, 
vieta ir moka

kolonijos SLA

nes 
didelius

yra 
nuo-

129 kuopos 
įvyks spa-

op. 9, 1930
"1 w , M.................... i <i

CLASSIFIEDADS.
w............................. .. .................

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU bile kokio darbo, esu jani- 
torius, vedęs ir turiu žmoną ir 5 vai
kus. Nedirbu jau nuo pradžios vasa
ros. Sunku gyventi. Gal kam galiu 
būti naudingas — atsiliepkite 935 W. 
35th PI., 1 lubos užpakalyj.

GERAI patyręs bučeris ieško darbo. 
Kalbu angliškai, lietuviškai, lenkiškai ir 
rusiškai. Tel. Hemlock 6413 arba ra
šykit Walter Yureviče, 2903 W. 64 
St., Chicago.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 

renduoja, šiltu vandeniu apšildomi, 
maudynes, telefonas ir visi paran
kamai. Kainos nuo $2.50 į savaitę 
ir aukščiau, su valgiu ar be valgio.

Chas. Shattas
1843 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Roosevelt 8577

PARENDAVIMUI ruimas merginom. 
Mergaitės pas mane turėsite gerą užlai
kymą, neturiu nė jokios šeimynos. 2311 
S. Damcn Avė., 2 floras.

For Rent
PASIRENDUOJA 6 kambarių flatas, 

apšildomas, arti Western Electric, 4821 
W. 23rd St., Cicero.

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401
. NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restoranas, greitai iš 
priežasties nesutikimo. Privačiai šei
mynai geriausia proga uždirbti pinigus. 
Kreipkitės 8 vai. vak. 7427 S. Western 
Avė.

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

18-tos 
reguliaris susirinkimas 
lio 12 d., G. Chemausko svet., 1900 
S. Union Avė., 1:30 vai. po pietų. 
Visi nariai nepamirškite, kad susi- 
sinkimai yra perkelti iš pirmo ne- 
dėldienio į antrų nedėldienį.

Valdyba.

" Birutė" Dainos ir Dramos Draugija 
laiko reguliares pamokas kas ketverge 
vakarais lygiai 8 vai., Gage Parko Salėj. 
Visi choro dalyviai malonėkit laiku 
pribut. Pageidaujami ir nauji, mitinti 
dainą nariai prie “Birutės" choro.

. —Valdyba.

Kriaučių Lokalas 269 A. C .W. of 
A. susirinkimas atsibus pėtnyčioj, spa- 
io 10 d., Amalgamated Centro name, 
333 S. Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. 
Taipgi šiame susirinkime bus daug 
svarbių reikalų, tad malonėkite sifsirink- 
ti laiku. — F. Prusis, sekr.

Phone Republlc 4949

PETER GRIBAS
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS

Malevojimas, Dekoravimas ir
Popieravimas

6127 So. Maplewood Avė.,
CHICAGO, ILL.

LUMBERIS — 20-50% nuolaidos; 
Durys $1.90, Shiplap $35 už tūkstan
tį. Plater ir Wall boards 3c pėda. Leng
vi išmokėjimai. Atdara vakarais iki 7, 
nedėliom 9 iki 1 v. Abbott Lumber Co. 
5201 W. Grand Av., tel. Berkshire 1321

PARSIDUODA ar išsimaino 
moderniška bučerne ant lotų, 
bungalow ar 2 flatų; biznis iš
dirbtas, fikčeriai importuoti iš 
Klaipėdos, kaina labai prieina
nti. Nepraleiskite progos.

4059 Archer Avė.
—o------- •

TURIU parduoti saldainių ir užkan
džių krautuvę, arti keliolikos skirtingų 
tautų kapinių, , geroj vietoj, prie kelio, 
kuriuo automobiliai eina be pertrūkio. 
Nepraleiskite auksinės progos. Priežas
tis pardavimo svarbi.

2612 W. 111 St.
Chicago, III.

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

bet 
nes perdaug pavargę 
džiaugsmo ir kitų tokių 
gingų užsiėmimų.

Pirmą diepą įvyko visi
tikimai ir susitikimai. Iš ryto 
pasitiko visus naujininkus uni
versiteto prezidentas, direkto
rius kursų ir universiteto (mo
kyklų, ir kitos tokios augštos 
galvos priklausančios universi
tetui. O vakare visos tos gal
vos ir jų pačios leido visiems 
jų rankas pakratyti. Persta- 
tydarni tave vieni kitiem tąip 
perkreipė vardą, kad pats sa
vęs negalėjai pažinti.

Kaip bite apstoja naujai iš
siskleidusį žiedą, taip kliubų 
nariai apstoja naujokus, vai
šindami juos, garbindami juos, 
vadindami juos draugais, tuo 
pačiu laiku gudriai kviesdami 
į jų voratinklį įlipti.

Apart kliubų pats universi
tetas stengėsi palinksminti ir 
supažindinti naujininkus. Todėl 
yra daug puotų, šokių, suei
gų. Dargi ekskursijos yra 
tveriamos, kad išrodinėti 
naujam studentui univer
siteto trobesius, supAžintinti 
su tradicijomis-— nevalia tenai 
užlipti, ten sėstis, tenai stovėti, 
tenai eiti.

Taigi naujokai, būdami jau
ni ir nežinodami visų gudrybių 
brėnda per visas pareš, visus 
atsitikimus— darydami “whoo- 
pee”.

O dargi po kiekvienos dienos 
reikia laikyti susirinkimus ko
kio nors naujoko miefifrūlmyj 
kad apsakyti tos dienos nuo- 

tikius, pasisakyti savo perga
lėjimus.

žinoma yra ir rimtų reikalų 
— kaip gabumo ekzaminai, psy- 
chologijos eksperimentai, ir me- 
dikališkos ekzaminacijos. Bet 
jos paskęsta geruose laikose.

Taigi po tos naujokų savai
tės, visi tie nu vargeliai ilsis ir 
dreba pamisliję apie tikrą dar
bą kurį turės padirbti, apie tik
rą universiteto gyvenimo pusę 
kurią reikės gyventi.

• Bet' 
siilsės

Roseland. — Kliubų ir Draugijų Su
sivienijimo paprastas susirinkimas įvyks 
spalio 10 d., 7:30 vai. vakare, svetai
nėje 341 Kensington Avė. Susirinki
mas svarbus, jame bus raportų, praneši
mų ir bus svarstoma nauji reikalai susi
vienijimo labui. Visi nariai ir narės 
ir visi tie, kurie norite prisirašytii, at- 
silankykit paskirtu laiku.

— Sekretorius

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
-CONSUMERS

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

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

PARDAVIMUI saldainių, cigarų ir 
minkštų gėrimų sankrova. Labai pi
giai. $300. 4830 W. 15 St. Cicero. III.

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

PARDAVIMUI grosernč ir bučernė, 
per daug metų išdirbtas biznis, su ar be 
namų. 246 So. 13th Avė., Maywood, 
Illinois.

RADIO
Jei jūsų radio nedirba gerai, šaukit

A. J. ŽVIRBLIS, Lafayette 8227

Financial
Finansai-Paskolos

SpeclaUitM rzdyme chronlikt) ir nauja U- 
B. Jei kiti negalėjo jumla išgydyti, atulan- 

klt paa mane. Mano pilnaa iftegaamlaavl- 
maa atidengi jutų tikrą ligą Ir jei aš apai- 
imaiu jus gydyti, sveikata jums aurryl. Ei
kit paa tikrą apecialiatą, kuria neklaua juaą 
kur ir kaa juma akauda, bet pata pasakyt 
po galutino iiegsamlnaTlmo—kaa juma yra

SKOLINAM PINIGUS 
Paskola Suteikiama į 24 vai. 

Neimam komiso 'nuo $50 iki $300 
, J. NAMON & CO. 

Po valstijos priežiūra
6755 So. Western Avenue 

Tel. GrovebilI 1038

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 

1000 akrų, netoli Chicagos ir toliau. 
Dabar turime keletą gerų bargenų. Ne
praleiskite nepamatę šių bargenų. Kreip
kitės ypatiškai, rašykite arba telefo- 
nuokite.
. A. GRIGAS 8 CO.

3114 So. Halsted St.
Victory 4898

Exchange—Mainai
FARMERIŲ ATIDAI

Mainysiu puikią murinę, geroj vietoj, 
pelningą propertę ant farmos. Agentai 
nereikalingi. Del smulkmenų kreipkitės 
J. L. Miller, 123 W. Madison St., Chi
cago, Tel. Randoiph 4780.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 
mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ralntlao ilevzsmlaavimo—Mm lama yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo m rvto iki 1 po pietų

20 ir

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, firmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir p>a m-r>>rr, I ir mortgaa, leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

Ponios 
(žmonos 
pfrihas koncernas, grįžus iš Ita
lijos įvyks sekmadienį, spalių 
19 d. 1930, T_.ietiivių Auditori- 

joj, 3133 So. Halsted St.
Ponia Rakauskienė dar gy

vendama Bostone (tuomet p-lė 
Narinkaitė) jau pasižymėjo ne
paprastai turtingu sopranu. Vė
liau, ištekėjus už Dr. A. G. Ra
kausko ir gyvendama Chicago- 
je, tankiai dainavo didesnėse 
pramogose ir Įsigijo simpatijos 
ir pripažihimo iš chicagiečių. 
Suvirs metai atgal, išvyko stu- 
dijuot dainavimo Milanan, Ita
lijon ir štai dabar grįžusi ren
giasi prie savo pirmojo kon
certo. Muzikos žinovai, girdė
ję p. Rakauskienę dainuojant, 
sako, kad padariusi stebėtiną 
pažangą dainavime.

Poniai E. Rakauskienei kon
certe asistuos jauna.smuikinin
kė, p-lė Jadvyga Urbiutė, ku
rią chicagiečiai jau keletą kar
tų girdėjo ir atsidžiaugt nega
lėjo, taip jos technika kaip ir 
ekspresija. P-lė Jadvyga yra 
chicagiečių pirma eilė lietuvai
tė smuikininkė. Ji ir dabar stu
dijuoja su žinomu prof. Sąma
tini, kurs jai pripažįsta didelį nes bus patiektas darbo pro-

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes nerkame real •stat.e 

kontraktus 

INTERNATIONAL
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.40 

8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette ^788-6716

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopija 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-nų Administratorius

NAUJAS mūrinis namas, 5 kamba
rių, miegamieji porčiai, ąžuolu trimuo- 
tas, karštu vandeniu šildomas. Atdara 
vakarais iki 8:30 vai. 59th Court ir 
34 gatvė. Cicero.PINIGAI

Mes skolinam nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 93 1-933 W. 18th 
Place su vieno aiigšto mūriniu namu. 
Duokit pasiūlymą. Tel. Monroe 0660.

RETAS BARGENAS

Galima siūdinti iŠ naujo- 
Sukirptos mieros 14,

Galima siūdinti iš tamsios spal- 
Sukirp-

Galima siūdinti 
stugelem. Sukirptos mieros 8, 10, 12

2653 — Naujausios mados rudeninis modelis, 
vilkos sukninės šilkinės materijos arva lengvaus vilnonio.

18. 20, taipgi, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.
3243 — Augesnei moterei rimta suknelė.

materijos, ir padabinti balta arba kokios kitokios spalvos apikaklė. 
mieros 16, 18. taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę., 
3315 — Jaunai mergaitei paprasta bet praktiška suknelė.

iš bile kokios pigios materijos*ir apsiūti 
ir 14 metų amžiaus mergaitėm.

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

So. Halsted St., Chicago, III.

16,

vos
tos

gal laikui bėgant jie pa- 
ir nebebus ko bijoti.

Del Ko.
NAUJIENOS Pattren Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ......................

Mieros ........................... per krutinę

Pranešimas

(Vardas ir pavalė)

(Adresas)

(Miestas ir

šiuomi šaukiamas Amer. Liet. 
Daktarų Draugijos susirinki
mas, kuris atsibus 814 W. 33rd 
St., Chicagtą III. (Uniyersal 
State Bank Club), penktadie
ni, spalio 24 d. š. m. 8:30 p. m. 
Tai pirmas susirinkimas po va
saros dyklaikio, labai svarbus,

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

Fumiture & Fixturea
Raka n d ai - It ai sai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS
Gražus Freize Seklyčios Setas, tikro 

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

3040 W. 62nd Street

Pianos
TURIU parduoti savo $8 50 grojik- 

lį pianą, suolelį, roles ir kabinetą už 
$50 cash. 6136 S. Halsted St.

713-715-717-719-721-723-725 W. 
50th Street septyni 2 flatų, 6 ir 7 
kambarių kiekvienas mūriniai namai, 
$3,500.00 kiekvienas, tik $200.00 
įmokėti, likusius po $25.00 į mėne
sį ir nuošimčius. šie flatai pasirenduo- 
ja po $25 ir $30 kiekvienas. Šie 
namai yra reikalingi niekurių pataisy
mų. Labai tinka darbininkui įsigyti 
savo namą, ar kontraktoriui pasidaryti 
pinigų.

Agentas ant vietos nuo 11 iki 4 vai. 
po piet .

A. H. PATEK,
128 North Wells St.

Tel. Central 8610


