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Zaunius, Lietuvos Užsienių 
Ministeris, Pasitraukė

Laukiama viso kabineto atsistatydinimo
Associated Press telegrama iš Berlyno pra

neša apie kilusi Lietuvoj politinį krizį. Telegra- 
ma skelbia:

BERLYNAS, spalių 9. — Gautas Berlyne pra
nešimas iš Kauno sako, kad Dr. Dovidas Zau
nius, Lietuvos užsienių reikalų ministeris, iš sa
vo vietos rezignavo.

Pranešimas taip pat sako, kad esu laukia
ma viso ministerių kabineto atsistatydinimo.

Milžiniškas švindelis 
iš kurio visa Ruma- 
nija piktai juokias

Kon traktoriai 7 metus klase 
valdžiai $4,200,000 tuneli, ku
ris jau buvo seniau iškastas

VIENA, Austrija, spal. 9.— 
Rumunijoje dabar jejo į aik
štę vienas, tur būt, didžiausių, 
bukliausių ir juokingiausių švin- 
delių pasauly. Istorija čia to
kia:

Viena statybos kompanija 
per keletą metų kasė valsty
bės geležinkelio tunelį, visą lai
ką gaudama tam kas metai po 
$660,000. Tunelis pagaliau bu- 
v$> baigtas, ir tapo atidary
tas su didelėmis kalbomis ir 
dar didesnėmis puotomis.

Bet štai dabar susekta, kad 
ta statybos kompanija tunelio 
nei nekasė. Tunelis jau buvo 
iškastas anksčiau, ne kompa
nija pradėjo savo “operacijas”. 
Tunelis, pasirodo, buvo iškas
tas 1917 metais, per didįjį ka
rą. Jį iškasė austrų-vengrų ka
reiviai. Tunelis turėjo būt Rod- 
na Durna Vatra geležinkelio 
dalis, trumpa strateginė linija 
karo operacijoms prieš rusus. 
Galiukas tunelio tuomet liko 
nebaigtas kasti.

Po karo, Bumanijos valsty
bės geleži n keliai, suprasdami, 
kad karo Rodna—Durna Vatra 
geležinkelio linija turi vertės 
ir taikos metu, nutarė ją at- 
steigti. Geležinkelių vyriausy
bė lodei padarė sutartį su kom
panija, nė neištyrus kaip rei
kiant, kiek jau to geležinkelio 
buvo pastatyta ir kiek dar li
ko statyti. Ji davė kompanijai 
kontraktą reikiamam ilgokam 
tuneliui iškasti — tuneliui, ku
ris jau buvo iškastas.

Ir kompanija stojo darban. 
Užsakė kasamas mašinas, dar
bininkus, garinius grąžtus ir 
visa, kad kasimo darbui reikia 

visa ant popieriaus. Tune
lis ilgas — ims metų metus 
darbo iškasti. Todėl kontrak- 
torių kompanija išsiderėjo, kad 
valstybės geležinkelių vyriau
sybė duotų kas metais po $660,- 
000.

iORRSa
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota; gali būt 
lietaus apie vakarą; vėsiau; vi
dutiniai pietų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 62° ir 77° F.

šiandie saulė teka 5:56, lei
džiąs! 5:19. Mėnuo teka 6:43 
vakaro.

Valstybė mokėjo, kompanija 
dirbo, kasė. Praslinko septyne- 
ri metai, ir kompanija nutarė, 
kad beveik laikas geležinkelio 
tunelį atidaryti.

Išsiuntinėjo pakvietimus val
stybės geležinkelių administra
cijai, vyriausybės nariams, sve
timu kraštų diplomatams, laik
raštininkams etc., kad teiktų
si atvykti į .mišką, kur tapo 
jau pastatytas puikiausias tu
nelis, ir dalyvauti jo atidary
mo iškilmėse.

Buvo didelis bankietas, ban- 
kiete šaunių kalbų. Visi buvo 
linksmi, visi gėrėjos nuveiktu 
dideliu ir sunkiu darbu.

Kurį laiką viskas buvo ge
rai. Bet paskui kažkas išplepė
jo. Ir dabar visa ta statybos 
kompanija tupi už (geležinių 
grotų, tuo tarpu kai visa Ru- 
manija juokiasi — kad ir su
rauktu veidu — iš Bucharesto 
valstybės geležinkelių adminis
tracijos, kuri iš gėdos nesi- 
Žino kur akių dėti.

Visas tas iškasto tunelio ka
simas valstybei parėjo daugiau 
kaip 4,200,000 milijonų dole
rių....

Maskva atšaukia iš 
Paryžiaus 40 savo 

valdininkų
Tiems, kurie atsisakys grįžti, 

grumojama mirties bausmė
mis

RYGA, spal. 9. — Maskvos 
radio stotis skelbia, kad ketu
rioms dešimtims sovietų pasiun
tinybės ir prekybos delegacijos 
Paryžiuje nariams duotas įsa
kymas tuojau grįžti į Maskvą. 
Tiems, kurie įsakymo paklau
sys ir grįš, prižadama trijų mė
nesių algos bonus. O kurie at
sisakys grįžti, busią pasmerkti 
sušaudyt.

Vokietijoj daugiau ne 3 
milijonai bedarbių

BERLYNAS, spal. 9. — Ofi
cialiomis žiniomis, Vokietijoj 
šiandie yra 3,030,000 bedarbių. 
To skaičiaus apie 2% milijono 
gauna iš valdžios arba orga
nizacijų pašalpas.

700 Illinois angliakasių 
grįžta i kasyklas

iMARION, III., spal. 9.—John- 
ston City Franco anglies kasy
klos No. 1, kurios per dvi sa
vaites buvo uždarytos dėl už
sakymų stokos, ir dėl nesusi
taikymo su darbininkais dėl .al
gų, šiandie vėl pradėjo dirbti. 
700 angliakasių grįžta senomis 
algų sąlygomis.

[Atlantic and Pacific Photo 1

Frank R. Chandler, Chicagos rašytojas, kuriam spalių 
2 d. sukako 90 metų amžiaus

Jungtinių Valstybių 
laivyno mažinimas

Iš tarnybos ištrauks 120,000 
tonų karo laivų ir sumažins 
laivyno personalą

WASIIINGT()NAS, spal. 9.
Ekonomijos dėliai, Jungti

nių Valstybių vyriausybė ne
trukus ištrauks iš tarnybos apie 
120,000 tonų karo laivų, esan
čių dabar tarnyboje, ir laivyno 
personalą sumažins 4,800 vy
rų.

Numatoma, kad šituo laivyno 
sumažinimu laivyno departa
mento išlaidos ateinančiais iždo 
metais sumažės arti 3V2 mili
jono dolerių, o kitais metais 
jos sumažės daugiau kaip 7% 
milijono dolerių.

Jis prisiekė nesiskųsti 
ir nesikirpti kol bus 

prohibicija
SACRAMENTO, Cal., spalio 

9. — Vakar į federalinį teis
mą buvo čia atgabentas vie
nas Al Preusser, Red Bluff 
gyventojas, kaltinamas prohi- 
bicijos įstatymo laužymu. Ilgi 
jo plaukai buvo- nudribę ant 
pečių, barzda — daugiau ne 
dviejų pėdų ilgio. Jis jau du 
kartu buvo baustas už prohi- 
bicijos nesilaikymo, bet šį kar
tą buvo išteisintas.

Kai 1920 metais prohibicija 
buvo įvesta, Preusser pasakė, 
kad ji ilgai nepasitęsianti, ir 
prisiekė nesiskusiąs ir nesikirp- 
siąs, kol prohibicija gyvuosian
ti. Savo priesaikos jis laikosi.

Du Argentinos banditai 
kareivių sušaudyti

BUENOS AIBES, Argentina, 
spal. 9. — Kautynėse tarp po
licijos ir plėšikų bandos, tero
rizavusios Sarandi apielinkę, du 
banditai buvo sugauti. Jie bu
vo atiduoti karo teismui, pa
smerkti ir tuojau kareivių su
šaudyti. .

MEKSIKOS MIESTAS, spal. 
9. — Kai/ kuriose Meksikos 
dalyse kilo stiprus potvyniai. 
Nayarito valstijoj potvyniuose 
žuvo dešimt žmonių.

Amerikos aviatoriai 
išskrido į Anglija
1IARBOR ‘GRACE, New- 

foundland, spal. 9. — Amerikos 
lakūnai, kap. Errol Boyd ir Įeit. 
Ilarry Coiyior, šiandie išskri
do iš čia per Atlanto vande
nyną į Angliją. Savo Columbia 
monoplanu jie pakilo kelionėn 
kaip 11:20 vidudienio.

Radio pranešimu, apie 1 va
landą po pietų Columbia monp- 
planas buvo “Ųuaker City” gar
laivio pastebėtas lekiant - per 
vandenyną apie 100 mylių į 
rytus žiemių rytus nuo Cape 
Rače.

Ramina darbininkus 
busimais (kažkada) 

gerais laikais
BOSTON, Mass., spal. 9. — 

Amerikos Darbo Federacijos 
suvažiavime šiandie kalbėjo dar
bo seKretorius (ministeris) 
James J. Davis. Savo kalba jis 
ramino darbininkus ir prana
šavo, kad Amerikoje vėl atei
sianti “prosperity” — tokia pro- 
sperity, kokios dar niekados 
nebuvę. Bėda tik, girdi, kad į- 
vedamos vis naujos, vis labiau 
ištobulintos' mašinos daugybę 
darbininkų stumia laukan iš 
darbo. Tuos iš darbo išmestus 
darbininkus reikią kaip nors 
aprūpinti.

Kuo ir kaip juos aprūpinti, 
Davis nemokėjo pasakyti.

Frau k Murphy, Detroito me
ras (burmistras), savo kalboj 
smerkė vyriausybė, kad ji sle
pia nuo visuomenės visus fak
tus ^apie nedarbo padėtį. Jis 
pareiškė, kad Detroite šią žie
mą nė vieno žmogaus nebu
sią be maisto ir be pastogės.

4 asmenys užmušti au
tomobilio nelaimėje

MUNCIE, Ind., spal. 9. — 
Vieškely, šešias mylias j vaka
rus nuo čia, šį rytą automo
biliui susidūrus su sunkvežimiu 
buvo užmušti keturi asmenys: 
Kenneth Verhart, G. Springęr, 
Letha Cooper, visi iš Muncie, 
ir Mrs. H. Allen iš Daleville, 
Ind. Sunkvežimio vežėjas skau
džiai sužeistas.

Kinffsford-Smith išskri
do j Australiją

IIESTON, Anglija, spal. 9.— 
Australijos aviatorius Charles 
Kingsford-Smith šiandie išlėkė 
iš čia kelionėn į Australiją. Jis 
skrenda Southern Cross Jun- 
ior aeroplanu pats vienas.

Kingsford-Smith yra pasižy
mėjęs lakūnas, perskridęs At
lanto ir Ramųjį vandenynus.

Vynuogių kompani
jos/vadai inkri

minuoti
Kompanija pardavinėjus visame 

krašte vynuogių vyno sun
ką su 15 alkoholio

LOS ANGELES, Cal., spal. 
9. — Federalinė grand jury 
čia inkriminavo didelę vynuo
gių vyno sunkos pardavinėji
mo kompaniją, kuri per me
tus darius iki 5 milijonų do
lerių biznio, ir devynis tos kom
panijos viršininkus ir agentus, 
kaltinamus dėl konspiracijos 
laužyti prohibicijos įstatymą.

Inkriminuoti yra: California 
Vienyards kompanija, turinti 
savo centrus Chicagoj ir Los 
Angelese*; C. A. Futter, jos 
prezidentas; W. J. Vaughn, bu
vęs prezidentas; C. George, se
kretorius; Z. C. Futter, iždi
ninkas, ir N. J. Futter, vice
prezidentas, visi Chicagoj; ir 
Thomas Stone, parduotės ve
dėjas; A. G. Frcdericks, san
dėlių vedėjas; J. W. Loweberg 
ir J. S. Payne, parduotės agen
tai, visi Los Angelese.

Prohibicijos vyriausybė kal
tina juos dėl pardavinėjimo vy
nuogių vyno sunkos šimtiems 
tūkstančių žmonių visame kra
šte ir siuntinėjimo paštu skel
bimų, kuriais garantuojama, 
jogei jų vynuogių vyno sunka 
esąs “puikus senas vynas.”

Prohibicijos vyriausybes ty
rinėjimai parodę, kad kai ku
riuose žmonėms pardavinėja
muose . kompanijos vynuogių 
sunkose buvę iki 15% alkoho
lio.

Giovannos ir Boriso 
vestuvės lapkr. 15 d.
ROMA, spal. 9. — Italijos 

karalaitės Giovannos vestuvės 
su Bulgarijos karalium Karo
liu įvyks lapkričio 15 dieną. 
Bažnytinės jungtuvių^ apeigos 
bus San -Rossore, vasarinėj ka
raliaus šeimos rezidencijoj.

Perminos Meksikos mi
nisterių kabinete

MEKSIKOS MIFLSTAS, spal. 
9. — Luis Leon, pramonės, pre
kybos ir darbo ministeris, at
sistatydino. Jo vieton paskir
tas Aaron Saenz, buvęs švieti
mo ministeris. švietimo minis- 
teriu lieka Carlos de Tejada, 
buvęs viceministeris.

Mokslininkas žuvo aero
plano liepsnose

HOUSTON, Tex., spal. 9. — 
Jo monoplanui užsidegus ore 
ir nukritus žemėn, ’ liepsnose 
žuvo Dr. George Steiner, 35 
metų amžiaus, Houstono geo
logas ir geofizikas. Nelaimė at
sitiko dvidešimt mylių nuo 
Kountze, Tex.

Rochesterio (N. Y.) milijo
nierius George Eastman pasiū
lė Stokholmui, Švedijos sosti
nei, 1 milijoną dolerių miesto 
dantų ligoninei, kur butų be
turčių vaikai gydomi.

Hooveris nesusirado 
nieko gera pasakyt, 
sako James H. Lewis
Demokratų vadas kritikuoja 

'prezidento kalbas, pasakytas 
Darbo Federacijos ir Legiono 
konvencijose

EAST ST. LOUIS, III., spal. 
9. — James Hamilton Lewis, 
demokratų partijos kandidatas 
į Jungtinių Valstybių senatą, 
kalbėdamas čia vakar vakarą 
Stipriai kritikavo prezidento 
Hooverio kalbas, jo pasakytas 
Bostone Amerikos Darbo Fe
deracijos suvažiavime, Ameri
kos Legijono suvažiavime ir, 
pagaliau, Kings Mountaine.

“Savo kalboj Amerikos legi- 
joninkams,” — sakė Lcwis, — 
“prezidentas Hooveris pasakė 
kareiviams, kad jų priedermė 
esanti ginti kraštą, nugalėti vi
sokią jo įstaigų kritiką, laiky
ti save mylimais dosnios naci
jos sūnumis ir būti patenkin
tiems. Prezidentas nepasakė nė 
vieno žodelio vilties, nė mažiau
sio prižadėjimo pagalbos sužei
stiems, suvargusiems karei
viams esantiems be darbo; nė 
žodelio paguodos invalidams, 
kurni ir dvasia sulaužytiems, 
laukiantiems ligoninės daktariš
kos pagalbos, kuomet jų šei
mos badmiriauja, negaudamos 
iš niekur paramos.

“O savo kalboj Darbo Fede
racijos konvencijoje Bostone, 
prezidentas, suminėjęs nedarbo 
padėtį, kuri dabar spaudžia dar
bininkus, pasakė jiems, kad, 
girdi, jei naujos mašinos ir 
nauji išradimai metą darbinin
kus laukan iš darbo, tai jie tu
rį 'pasimokyti kurio kito dar
bo ir pelnytis sau duona, nie
kuo nedejuodami, nes, girdi, 
svarbiausias dalykas esąs turė
ti darbo. Bet, susimildami, kaip 
tie darbininkai gali pasimoky
ti kurio kito darbo, kuomet 
jie niekur negali įsisiūlyti? 
Kaip jie gali turėti darbo, kuo
met niekur nė kokio darbo jie 
negali susirasti, ir kuomet 
jiems gresia skurdas, badas ir 
išmetimas laukan iš buto?”

Dr. Bilman paskirtas 
Latvių generaliniu kon

sulu New Yorke
RYGA, spal. 9. — Dr. A. 

Bilman tapo paskirtas Latvi
jos • generaliniu konsulu New 
Yorkan. Ligšiol jis buvo užsie
nių ministerijos spaudos atta- 
che.

Ir Peruvija įsisteigė iš
siskyrimų įstatymą

LIMA, Peruvija, spal. 9. — 
Vyriausybė paskelbė dekretą, 
kuriuo įsteigiamas šeimų išsi
skyrimo įstatymas.

Peruvija yra antra Pietų 
Amerikos respublika, kuri da
bar pripažino išsiskyrimus. Pir
moji buvo Urugvaja.

MIRĖ ŽIURKĖS {KASTAS

QUINCY, III., spal. 9.—Dale 
Wait, 13 metų vaikas, mirė 
nuo žiurkės įkandimo. Prieš ke
letą dienų jis buvo pagavęs 
žiurkę už uodegos ir žvėriukas 
įkando jam į ranką.

NUŠOVĖ VAISTININKĄ

DETROIT, Mich., spal. 9.— 
Du ginkluoti banditai praeitą 
naktį puolė Čia vieną vaistinę 
ir nušovė vaistininką O. E. 
Queletteą, 48 metų amžiaus. 
Banditai pelnė tik $15.

LIETUVOS ŽINIOS
Nušovė mylimą ir pats 

nusišovė
TELŠIAI. — Pil. Antanas 

Utakis, kilęs iš Raseinių apskr., 
Tytuvėnų valse., Ramoniškių 
k., paskutiniuoju metu gyvenęs 
Telšiuose ir tarnavęs prie nu
sausinimo darbų pas kultur- 
techniką dešimtininku, dėl ko
kių nepasisekimų sumanė nu
sižudyti ir nužudyti Telšių mie
sto gyventoją Petronėlę Opul- 
skaitę. Tą savo sumanymą rug
sėjo 2 d. vakare įvykdė Opul- 
skaitės kambary. Ir štai kokia 
scena: kambary keletas vyrų ir 
moterų, tarp kurių ir Opulskai- 
tės motina. Svečiuojasi, juokau
ja. Tik staiga Utakis išsiima 
mauzeriuką ir paleidžia keletą 
šūvių į Opulskaitę. Sumišę vy
rai ir moterįs gelbsti parpuo
lusią... Pasinaudojęs sumišimu 
Utakis paleidžia sau kulką į 
širdį ir griūva negyvas. Mer
gaitė po keletos valandų mirė. 
Tačiau Utakis parašė prieš nu
sišaudamas labai drąsų ir ci
nišką laišką. Girdi, gyvenimas 
audringas, nutariau eiti į aną 
pasaulį pasilsėti... Bet noriu pa
siimti įkartu ir Opulskaitę...

Laukinis patėvis
DAUGAILIAI, Utenos apskr. 

— Netoli Daugailių, P. kaime 
pasilikus viena moteris su tri
mis vaikais našlė užsiėmė sau 
užkurį, kuris labai buvo nepa
tenkintas dviem podukrom ir 
vienų metų posūniu. Prieš kiek 
laiko nesant jo žmonos namie, 
jis sulaužė savo posūniui vie
ną rankutę. Vaikas ilgai ver
kė ir kankinos, o motina ne
žinojo, kas jam yra. Galų gale 
kaž kaip apgijo. Patėvis tuo 
liko nepatenkintas.

Neseniai tas pats užkurys 
nesant žmonos namie išsukę sa
vo. posūniui abi rankutes ir iš- 
piovė kai kuriūos organus. Ma
tydamas, kad bus blogai no
rėjo pabėgti, bet policija Dau
gailiuos jį suėmė.

Gaisras
Rugpjūčio mėn. 30 d. apie 

4 vai. Skaiščiunų kaime (Šum
sku valsč.) kilo gaisras. Sude
gė naujakurio Stankevičiaus 
klojimas su visais javais. Gais
ras manoma kilo iš neatsar
gaus vaikų elgesio su ugnimi. 
Klojimas buvo neapdraustas.

Žemės drebėjimas
CATANZARO, Italija, spal. 

9. — šį rytą tarp 5 ir 6 vai. 
čia ir apielinkėje buvo jaustas 
stiprus žemės drebėjimas. Gy
ventojai buvo labai išgąsdinti.

MASKVA, spal. 9. — Sovie
tų konsulas Darbine, Znamėn- 
skis, įteikė Mandžurijos valdo
vui Čangui Hseuliangui protes
tą prieš antisovietinę rusų bal
tagvardiečių darbuotę Kinų ry
tų geležyikelio zonoj.

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

Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau tek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.

'Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikralčius, 
visuomet apsimoka.
Kas garsinasi "Naujienose”, 
tas visuomet turi naudos.
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Sveikatos Dalykai
>■  >'    II ■ — ■

1930 metu Drezdeno *aip p?r10,buti. iren?tLpri' . . ėmimo kambariai, sergantiems
tarptautinė higienos 

paroda
patalpos, operacijos salės, rent
geno kabinetai, labortorijos ir

Med. dr. L. Epšteinas

riberi.
Čekoslovakija higienos ir sa

nitarijos atžvilgiu stovi gana 
aukštai. Parodoj ji vaizduoja 
gyventojų judėjimą, medicinos 
statistiką, įstatymdavystę, hi
gieninę klimatologiją, gyvento
jų sveikatos valstybinę ir ko
munalinę apsaugą, butų higie
ną, liaudies maistą, gydymo ir 
profilaktikos įstaigas, sociali
nį draudimą, kovą su apkrečia
mom ligom, sportą, turistiką ir 
kurortus. Eksponatai paruošti 
įdomiai. Visur matyti, kad 
netrūksta moksliško kritingu- 
mo ir analizo ir siekiama pla
čiai supopuliarinti mokslinę 
medžiagą.

Turkijoj iniciatyva higienos 
srity didelė. Žiūrovas savo 
akimis mato Turkiją žengiant 
kultūringų Europos šalių pėdo
mis, rimtai kovojama su apkre
čiamom ir socialinėm ligom. 

‘Visa tai vaizduojama labai ge
ro darbo muliažais. Pirmon ei
lėn Turkija susirupinu&i liau
dies higieniniu švietimu, prisi
laikoma individualinės higienos. 
Šio darbo centre stovi Higienos 
Muziej us.

Baigdamas šią trumputę pa
rodos apžvalgą, noriu dar pri
minti parodos atsiradimą. Pa
rodos programą sukristalizavo 
paruošiamųjų darbų procese. Ji 
buvo nuolat kritikuojama. Bu
vo nuspręsta pirmon vieton 
statyti individualinę higieną. 
Viduje ir Laukujė parodos me
džiagos forma buvo rūpestin
gai analizuojama ir parenka
ma. Iš pradžių buvo paimtos 
aktualiausios temos, parinkta 
joms atitinkama architektūrine 
struktūra, į darbą įtraukti at
sakingi bendradarbiai .speciali
zuotas mokslo darbas, kad pa
roda turėtų reikiamą objektin- 
gumą, centralizuotas viso paro
dos darbo vadovavimas, kad 
butų kontraktas ir kad paroda 
atrodytų esanti vienalytė, te
mų pagrindan paimtas mokslo 
kritikai atitinkamas- mastas ir 
supopuliarintą medžiaga, kad ji 
butų visiems prieinama ir su
prantama. ši tarptautinė hi
gienos paroda pilnai pasiekė 
savo užsibrėžtus uždavinius.

Dirižablio R-101 liekanos po ekspliozijos. prancūzų karininkai ieško žuvusiųjų lavonus

Negalima praeiti pro šalį ne
paminėjus Drezdeno tarptauti
nės parodos ribose esančios 
“žemės ūkio” grupės. Kai kam 
gali atrodyti keista, kad higie
nos- parodoj randa vietos že- 

l mes ūkis, bet įsigilinus į šio 
j dalyko esmę, aiškėja,- kad že- 
■ mės ūkio, darbas ir žemės ūkio 

i turi ati
tiktai higienos reikalavimams. 
O iš čia jau matyti ir žemes 
ūkio ryšys su higienos dalyku 

Gerai padarėme ir 
mes, išstatydami Lietuvos pa
viljone vidutinio ūkio modelį.

Centralinį paviljoną užėmė 
Pautų Sąjungos higienos sekci
jos sekretoriatas. Čia surinkta 
visa higienos medžiaga iš at- 

; [skirų šalių, tinkamai ji susiste- 
matizuota ir suprantamu budu 

t žiūrovui. Daugybė 
Į kartogramų, diagramų, mulia
žų, modelių, šviesos paveikslų, 
fotografinių nuotraukų, gydy
mo ir sanitarinių aparatų vaiz
duoja sekretoriato nuveiktus 
darbus ir įvairių ligų prapliti
mą bei eigą. Kad veikimas 
butų sėkmingesnis, T, S. higie
nos sekcijos sekretoriatas pa
siskirstęs į 7 komisijas: malia
rijos komisija, komisija kovai 
su žindomų kūdikių mirtingu
mu, komisija kovai su raupais 
ir raupų skiepijimo rezultatų 
tyrimui, komisija miego ligai 
tirti, gydymo priemonių bei se
rumo standarizacijai ir biolo

ginių bei diagnostinių tyrinėji
mų komisija, sifilio komisija ir 
komisija aptarti įvairiems ei
namiesiems socialinės • medici
nos ir higienos reikalams. Šios 
komisijas įtemptai ir atsidėju- 
sios dirbo, kvietė tarptautines 
specialistų konferencijas, darė 
mokslines ekspedicijas, tyrinė
jimus, bandymus, svarstė ir 
priėmė bendrus metodus kai- 
kurių- ligų diagnoze nustatymui 
ir gydymui, ieškojo ir ruošė 
budus kovai su infekcinėm li- 

lligienos sekcijai tarpi-

Tarptautinčs higienos paro
dos reikalą iššaukė pats gyve
nimas. Kilo gyvas reikalas pa
rodyti plačioms masėms kelius, 
kaip pakelti ir pagerinti žmo
nių kūno ir dvasios plėtotę, 
žmogaus sveikatos rūpesniai. , , ±
toli perzenge atskirų valstybių į y.i x . .,
nacionalines ir administratyvi- 
nes ribas, ir higiena, ypač so
cialinė, virto tarptautiniu da
lyku ir r 
lo laimėjimams ir siekiams nu
šviesti kaip tik galėjo geriau
siai patarnauti tarptautinė pa
roda. Drezdene tarptautinėj 
higienos parodoj aiškiai atspin
di visų tautų ir žmonijos bend; 
ra tendencija gerai žinoti higie-l 
ną ir gyventi higieniškai. Ir jei- 
gu palyginsime, pavyzdžiui,šalia IJM '

reikalu, todėl šio moks- aPlamai-

stovinčius Lietuvos ir Tautų Są
jungos paviljonus, tai aiškiai pa
stebėsim jų bc”drus siekimus 
ir uždavinius, kuriuos galima 
suvesti į gyventojų sveikatin
gumo palaikymą.

Drezdeno higienos puiodos 
centrų, sudaro Deutsches Hy- 
giene—Aiuseum rūmai, kuriuos 
1912 m. įkūrė stambus Drez
deno pramonininkas Kari Au
gusi Lingner. Šio muziejaus

kietijoj, bet pasiekė ir visas 
kitas valstybes. Sunku dabar 
rasti kraštas, kur nebūtų Drez
deno muziejuj dirbtų ekspona
tų: muliažu, diogramų, diapo-j 
zityvų ir kt. šis muziejus ski
riasi nuo senojo tipomuziąjį^ Čia< 
yra mokslo ir auklėjimo insti
tutas su didelėm dirbtuvėm, 
atelje, laboratorijom ir Higie
nos Akademija.

De u t sc h e s H y g i ene- M u ze u m
nuopelnai socialinei higienai 
labai dideli. Ta įvertino ii v »
Tautų Sąjunga, šią tarptautinę 
parodą su ruošdama 
kurios cei’tralinę 
patsai muziejus
pilnai nusipelnė ..........  . ....
tos apsaugos Centralinio Insti- ,“llkaujant> įą’ko

Drezdene, 
vietą užimu 

šis muziejus, 
tautų sveika- s’onL

tlltn vnrrin j tarp įvairių valstybių gydytojų,
Liliu \aIUd. . r

Drezdeno higienos paroda dirbančių socialinės medicinos 
yra įdomi, pertekusi ivairia me- ir sanuos srity, kad turėtų 

al.Į progos įvairių šalių gydytojai 
j teoretiškai ir praktiškai su’sipa- 
1 žinti su sanitarijos ir medici- 
! nos darbo organizacija užsieny. 
Taip pat svarbu pažymėti h i- , Vi *

nieke &*enos sekcijos nustatytas kai- 
kurių infekcinių ir socialinių li
gų i>lėtojimosi priežastis.

Nors musų atitinkamos įstai
gos į parodą ėmė ruoštis labai 
pavėluotai, su dideliu skepti- 
čizmu, vien tik Užsienių Rei
kalų Ministerijos prispirtai ra
ginamos, bet vis dėlto Lietu
vos paviljonas, sulyginus su 
kitais, atrodo visai patenkina- 

Tą teko pastebėti ir iš

džiagii ir pamokanti. Besižv 
gaut tuojau patraukia akis s 
vo originalumu Sovietų Rusijos] 
paviljonas, {dėmiai, vienok 
apžiūrėję visą paviljoną, įsiti 
kiname, kad čia nėra ___
nauja higienos mokslo srity, oi • . . . Inaujos tiktai los politines eko
nominės ir socialinės gyvenimo 
formos, kurios dabar formuoja
si Sovietų Rusijoj ir čia demon
struojamos. Prie šių besifor
muojančių naujų gyvenimo 
formų prisegti tiktai bendros 
ii socialinės higienos lozungai, 
iš šių lozungų matyti, kad So
vietų Rusijoj eina didelis kūry
bos darbas visose gyvenimo 
srityse, kad socialiniai klausi
mai išplėsti visu platumu ir 
laikomi neatidėtinais t____
reikalais. Visa paviljono pa
talpa taupiai i 
vietos menininko vaizduotei.! 
Čia ir Centralinės Rusijos ti- • 
pinga ūkininko trobele, ir ko
lektyvinė virtuvė, čia ir pastan-1

j mai.
musų paviljoną lankančios pub
likos.
kuo nustebinti užsienio, bet da- 

dienos gyvavimas parodoj ir paviljono 
įrengimas rodo, kad ir mes' 

sunaudota, duota |vsam barbaiai, kad ir mes 
I turim visuomenines medicinos 
srity iniciatyvos, ir kad mes 
neatsilikdami nuo kitų svars
tome tuos socialinės higienos 

gos įvesti 7 vai. darbo dieną ir | klausimus, kurie dabar vaidi- 
5 dienų savaitę, kad butą pą-|n.a koordinalinj vaidmenį'kultu-

Tiesa, Lietuva neturi

didintas laisvas darbininko lai- taub»; gyvenime. Ir šitas 
ugdyti ir musll akylumas aiškiaiaiškiai atsi-kas savo kultūrai’ ugdyti ir

sveikatai stiprinti. spindėjo parodoj.
Be kilų šalių paviljonų, ku-l Musl.' Pavijono eksponatm 

daugumoj vaizduoja organiza
cinius ir einamuosius Sveika- 

mato-' t°s Departamento darbus viso- 
kad ise šalies mediciniško ir sanilįa- 

rinio gyvenimo šakose. Gra-

riuos prisiminsim dar vėliau, į- 
domus parodos “ligoninės” sky
rius. Čia mes vaizdžiai i 
me, kaip kibai svarbu; 1 
gydymo ištaigos atitiktų mo- syvvmmo sanosu. on, 
daniškiems medicinos ir teeh- žlpi atvaizduota? Raudonojo 

cja. Kryžiaus ir visų motinystės, 
vaikų ir kūdikių apsaugai dir
bančių visuomeninių organika- 

dymo?7rProfnaktikos, ir moks- Darbos. č«*
lo įstaiga. Tatai mums rodo Unio ukio vl8« trobesių mode- 

</> __________________ Ii- bus, tuberkuliozu sergantiems

nikos reikalavimams, nes 
bar ligoninė nebėra vien ligo
nių izoliacijų vieta, bet ir gy-

modelį, Kauno miesto pradžios 
mokykloj (Trakų g-vėj) ir 
“Ozes” sveikatos namų mode
liai. Vaizduojantieji musų gy
dymo bei sanitarijos ir socia
linės higienos būklę eksponatai 
rodo, kad pas mus gyventojų 
prieauglis didėja (1928 m. 
1000-čiui gyventojų buvo 13,2 
gimimų daugiau, negu miri
mų). Vaikų mirtingumas, ypač 
pirmamečių, gana didelis. 1928 
m. pabaigoj turėjom ,55 įvairias 
ligonines su 2,485 lovom. Ligo
ninių tinklas retas, todėl būti
nai reikia jis praplėsti. Kuror
tų turime daug, bet jie silpnai 
eksploatuojami. Višą kaltę su
versti vien moderniškiems ku
rortams įrengti kapitalo stokai 
negalima. Infekcinių ligų skai
čium mes ūžimam gana žymią 
vietą, o tuo tarpu dezinfekcija 
ir dezinsekcija tebėra Lietuvoj 
primityviškoj stadijoj. Tikslios 
statistikos apie tuberkuliozu 
sergančius neturime. 1928 m. 
10,000 gyventojų teko 13,4 
mirties atsitikimai tuberkulio
zu. Trachoma vis tebėra mu
sų rykštė, baudžianti net regė
jimo netekimu. Nenuilstamai 
kovoja su trachoma universite
to akių klinika, sparčiai dirba 
Anykščių, Marijampolės ir Tel
šių akių ambulatorijos, bet jų 
darbas, kol nebus trachoma 
sergantiems įstatymo ir dides
nio akių ambulatorijų tinklo, 
sėkmingai neis. Venerinės li
gos Lietuvoj pasklydusios taip 
pat plačiai. Privalomo įstaty
mo venerinėms ligoms sergan
tiems gydyti neturime. Pros
titucijos' reglamentacija nieko 
konkretaus neduoda. Jos vie
toj reiktų įvesti privalomą ve
nerikų gydymą. Musų aboliu-

cionistai turėtų energingiau šia 
kryptimi veikti.

Dar tenka paminėti visuome
ninės organizacijos, dirbančios 
socialines higienos darbą. Pa
rodoj patenkinamai buvo atsto
vaujamos motinystės ir vaikų 
globos dr-jos, kurių Lietuvoj 
turime nemaža. Aplamai, rei
kia pasakyti, kad socialinės 
higienos srity pas mus netruks-] 
ta plačios visuomeninės inicia-' 
tyvos. šiam faktui patvirtin
ti, geriausiu pavyzdžiu yra vi
sos tos organizacijos, dirban
čios šioj srityj, ir jų dalyvavi
mas parodoj.

Dabar trumpai apžvelgsime 
kitų šalių eksponatus'.

Šveicarija dęmopstruoja sa
vo kurortus ir kovoj su tuber- 
kuliozu ir struma pasiektus 
vaisius. Čia tenka atkreipti 
dėmesio į Leysino tarptautinę 

| kliniką, prof. Rollier vedamą, 
j Klinika gydo ligonius saules 
spinduliais ir fiziniu darbu. Be 
to,' įdomi Cergnato “mokykla 
saulėje,” esanti netoli Leysino 

i to paties profesoriaus priežiu- 
; roję, čia pamokų dėstymas ir 
sportas. būna po atviru, dan- 

I gum ir harmoningai plėtoja 
vaikų kūną bei intelektą.

Austrija konstruktyviniais 
modeliais, fotografijomis ir pa
veikslais iliustruoja socialinį 
draudimą ir darbo apsaugą. 
Gražiai sutvarkytas gydymo 
sanatorijos, poilsio namai, miš
kų kolonijos, vaikų aikštelės, 
lopšeliai, dispanserai, ambula
torijos, higieninis- švietimas ir 
1.1. t.

.Japonija visus savo laimėj i-* 
mus higienos srity vaizduoja 
sausai ir monotoniškai. Jung
tinės šiaurės Amerikos Vaisty

tas modeliais parodo tiktai pie
no pasterizacij# ir New Yorko 
aprūpinimą pienu. Amerika, 
turėdama noro, galėjo parodai 
duoti rimtesnės ir turtingesnės 
medžiagos. Didžioji Britanija 
taip pat atstovauja silpnai. 
Eksponatai vaizduoja vaikų 
priežiūrą ir vaikų dirbinius.

Norvegija demonstruoja Fin- 
sen Instituto darbus kovoj su 
raupaįs. Švedija vaizduoja ko
vą su venerinėm ligom ir vai
kų socialinę apsaugą.
na parodo Instituto de Medici
na Experimental nuveiktus dar
bus vėžio ligą tyrinėjant.

Pietųslaviją lentelėse rodo 
mums gyventojų judėjimą, 
bendrą ir iš dalies žindomų kū
dikių mirtingumą, gyventojų 
prieauglį, epideminių susirgimų 
plitimą, medicinos ir sanitari
jos- organizaciją šalyje, medici
nos institutus, bakteriologines 
stotis, mokyklinės medicinos

Argenti- jau

ir mokyklinių poliklinikų orga
nizaciją, kovai su venerinėm li
gom ir su tuberkuliozu dis'pan- 
serus, higienos institutus ir 1.1.

Tarptautinis Raudonasis Kry
žius patiekia savo organizaci
jos planą ir veikimo schemą. 
Parodoj taip pat dalyvauja re
liginė mormonų sekta, savo 
garsiam “išminties žody j” nag
rinėjanti higienos principus.

Eksponatais pertekusi vokie
čių evangelikų gydytojų misija, 

nuo 1879 - metų veikianti.
Ji užima beveik išimtinai tro
pikų higiena ir medicina, todėl 
šioj srityj yra daug nuveikusi 
ir pateikusi gana svarbios ir 
reikšmingos medžiagos. Tropi
kų higieną taip pat vaizduoja 
Olandija. Ji patiekia visą eilę 
lentelių ir nurodo priemones 
kovai su maliarija, cholera, di
zenterija, šiltinėm, raupais, 
raupsais, framboesia Tropica, 
maru, ankylostomiasis’u ir Be
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Gyvosios Būtybės Senovėje
Gyvybės išsirutuliojimas juro
se. Pirmųjų stuburinių gyvulių 

pasirodymas.

kuria

Nebuvo ir vabzdžių, plasnojan 
cių nuo gėlės prie gėlės, bet ir 
jokių gėlių dar nebuvo.

Tai buvo vandens bestubu
riu ių gyvulių valstybė.

Peržiūrėdami jų liekanas, 
pasiekusias musų laikus, mes 

kokia daugybė
šios dabar esančioms 
lyg tolimi giminaičiai tų, ku
riuos dar ir dabar sutinkame.

fojė žiloje senovėje
mokslininkai vadina paleozoinel 
era (t. y. labai senais laikais),! 
gyvosios būtybės nebuvo pana- pastebiame,

Tai buvo|keistų gyvulių kilo iš tų viena-
narvių gyvūnėlių, kurie buvo 
pirmieji šioj žemėj. Senovės 

Paleozojinė era tęsėsi milijonų vandenynuose gyveno jau dau- 
milijonus metų. Tai galima ma- gybės kempių ir koralų, iš ju-‘ 
tyti iš didelių ir įvairių nuošė- rų vandens į.
du sluoksnių, kurie susidavė per.’kių ir iš jų augdavo jų griau
tą laiką. Storumas tokių shiok- čiai. Besilipydami karalai vienas 
snių dažnai siekia 18 kilom. Aiš- prie antro sudarė ištisas gran- 
ku, kad ir gyvenimas per tą Į dinos, šios grandinės augo pla- 
ilgą laiką nestovėjo vietoje, tyn ir aukštyn, virsdamos di- 
Gyvuliai ir augalai, atsiradę džiulėmis karalų seklumomis, 
pradžioje paleozinės eros, žy-jG,alingos požeminės jėgos galė- 
miai skiriasi nuo gyvenusių jospo to na, ir tada karalų sttinys 
gale. Dėl to paleozoinę erą tik- išėjo i juros paviršių.
tų padalyti į pirmąją ir antrąją!
pusę.

Pirmoji jos puse pasižymi 

tuo, kad anuo metu nebuvo dar 
gyvulių, gyvenusių sausumoje, 
taip vadinamų sausumos ir pa
viršinius gyvulių; nors gyvybė 
buvo jau daug milijonų metų,

11 1b J U*

gaudavo jie kal-| y(^i

Reikėjo daugybės milijonų me
tų, kad menkos gyvos medžia
gos gabalėlis taptų rykliui pa
našia žuvimi.

Deja, apie šią ilgą istoriją 
mes mažai težinome.

Daug geriau mums yra ži
nomas kelias nuo pirmųjų stu
burinių gyvulių prie žmogaus, 
žemės shiogsniuose rasta ne
maža pavyzdžių suakmenėjusių 
gyvulių liekanų ir atspaudų 
pavidalo, kurie rodo šį kelią. 
Gyvybė prasiskverbia į sausu

mą ir ją užkariauja
Labiausiai gyvybė pradėjo 

i antroje paleozoinio lai
kotarpio pusėje. Tai buvo vadi
namas akmens anglies laikotar
pis (amžiaus). Per tą laiką že
mės gelmėse susitaupė nesu
skaitomi akmeninės anglies tur
tai, kurie dabar jau yra surasti 
ir naudojami. Kodėl gi tuomet 
susitaupė šie brangus turtai?

Pasirodo, kad pirmiausiai 
tam padėjo anų laikų klimatas pasi-

Ralph S. Kelley, kuris sako, 
jog stambiosios’ aliejaus kom
panijos deda pastangų 
grobti valdžiai priklausančias
Colorados valstijoj žemes, kur 
randasi už bilionus dolerių mi- 

neralinio aliejaus.

bet ji buvo tik jurose ir upėse, mayrypą,

Bet nevaisinga buvo tokios 
salos dirva ir tūkstančius me
tų išbuvo ji dykuma. Be. vietoj 
stovinčiųjų kempių ir koralų tų 
laikų jurose lėtai ropinėjo juros 
ežiai ir juros žvaigždės. (Juros 
gyvūnas žvaigždės pavidale). 
Jie prasiskverbdavo i juros 
--------- , ieškodami ten sau 
maisto. Gal būt jie medžiojo 
minkštakūnius gyvūnus, prana
šius musų sraigei ir geldelei. 
Namaža jų gyveno paleozoinės 
gadynės juroje ir kiekviename 
iškastų gyvulių rinkiny rasite 
jus gausybę suakmenėjusių jų 
kiauteliu.

Gyveno taip pat didelis skai
čius stebėtinos išvaizdos vėžių.

Kas dėl augalų, tai jurų, ir 
gėlame vandenyje augo įvairių 
rūšių maurai; balos buvo užau
gusios pataisais; sausumose 
daugely vietų augo žemi pa*par-

Nebuvo, žinoma, ne tik žmo
gaus, bet ir nė vieno tų gyvulių, 
kuriuos papratę mes matyti ap
link save. Nebuvo šeriuotų žvė
rių, ore nelekiooj nė vienas 
paukštelis, nešliaužiojo žvynuo
ti rėpliai, t. y. susinarplioję, ap
sidengę žvynais (gyvatės, kro- 
kodiliai, drėžliai ir vėžliai). Taip 
pat nebuvo ir nuogųjų replių— 
varlių ir rupūžių. Nebuvo ir žu
vų. žodžiu, nebuvo nė vieno! 
iš tų gyvulių, kuriuos vadiname! 
stuburiniais (dėl to, kad išilgai 
jų nugaros eina stuburas, susi-į 
dedąs iš atskirų kaulelių,! 
slankstelių, ir viduje šio stuburo: 
randasi nugarkaulio smegenys)‘pr*e van^ens ir danginos

Ko jus tikitės 
jus gaunate su

Budweiser
Barley-Malt Synrp
ŠVIESUS AR TAMSUS 

TIRŠTAS

i^uuiiuhiuiuiiiuuiijiuiiii!

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimą^

Vyriškų papuošalų, geresnės ru 
Sies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St.

Jūsų Patogumui

būtybių tarpe ėjo žiauri kova 
už būvį. Kas buvo stipresnis, 
tas laimėjo ir išliko gyvas.. Kas 
buvo silpnesnis, tas turėjo už
leisti vietą stipresniajam, o 
pats žūti, arba pereiti į bloges
nes vietas, prisitaikinti prie 
naujų aplinkybių ir užpildyti 
vietą gamtoje, kuri dar buvo 
kitu neužimta.

Taip kai kurie upių ir ežerų 
gyventojai buvo išvaryti į pel
kes, o kai tos pelkės išdžiuvo, 
tai jiems teko taikintis prie 
naujų’ aplinkybių.

Taip žingsnis po žingsnio ėjo 
lėtas gyvulių prisitaikinimas 
prie gyvenimo sausumoje. Au
galai ir gyvuliai sunkiai kovo
dami užkariavo sau galimumą 
gyventi sausumoje. Daug jų iš
mirė ir išnyko. Tie kurie užsi
liko, palaipsniui pritaikė visas 
savo kūno dalis, visus savo, 
taip sakant, gyvenimo .įrankius 
naujam darbui. Sausumos gy
ventojai vis daugėjo, užkariavo 
žemę ir pagaliau visa žeme bu
vo apgyvendinta.

Tas įvyko akmepinės anglies 
amžiuje.

—“D. U.”

1905
1930

25 m. Sukaktuvės
. Old Dutch Cleanser savo 25 

metų Sukaktuvėse švenčia di
džiausi atsiekimą moderniško 
valymo veiklume—S veiką 
Š v a r u m ą.

metai atgal Old DutchDvidešimt penki 
buvo išrastas, kad padaryti namų valymą 
lengvesnį ir paprastesnį, labiau patogų ir 
ekonomišką ir suteikti namams apsaugą 
sveiko, higieniško švarumo.

Visą žemės rutulį tuo laiku 
gaubė šiltas ir drėgnas oras ir 
įšilusioje ir drėgnoje dirvoje, 
lyg kokiame šiltnamy, nepa
prastai išbujoję augĮk aukšti 
medžiai. Tai buvo vadinamieji 
medžio pavidalo paparčiai ir ki
ti augalai, kurių dabar jau nė
ra.

Didžiausia žemės dalis buvo 
padengta pelkėmis, kuriose au
go milžiniškos girios.

Mirę medžiai pamažėle 
grimzdo į pelkingą dirvą, kuri 
juos įsiurbdavo.

Kadangi oras jau negalėjo 
patekti į dirvą (pelkių vanduo 
jo nepraleisdavo), tai medžiai 
nepuvo. Kad medžiai putų, yra 
reikalingas oras. Užsilikę me
džių stuobriai, lapai ir šakos 
buvo aptraukti dumblu. Daž- 

čiai. Visi augalai, o taip pat iriniausiai medžiai užgriūdavo 
to meto gyvuliai prisitaikino kits kitą taip, kad tarp jų ne-* 

tiki buvo protarpių. Naujai mirę 
|medžiai užgriūdavo seniai kri- 

pu-į tusius, prislėgdavo juos, o pas- 
..„i ir patys susilaukdavo tokio 
pat tikimo.

Taip per daug daug tūkstan
čių metų susitaupė daug tokių 
medžių. Drauge 
palaidota visos 
kurios buvo po 
drevėse.

Mokslininkai 
vo tarp medžių 
šių akmenine 
ir tukstančiakojų liekanas. Daž
nai randami suakmenėję griau
čiai gyvių, panašių varlėms, 
kurie gyveno drevėse.

Daug milijonų metų šie me
džiai buvo paslėpti žemėje. Virš 
jų buvo daug visokių žemės 
sluoksnių.

Daug kartų juos užliedavo 
jura, ir medžiai ilgą laiką gulė
davo juros dugne.

Vėliau jura pasitraukė, upės 
išplovė žemės sluogsnius ir tuo
met sumani žmogaus ranka ra
do kelią prie šito brangaus ku
ro, kuris dabar judina musu 
garlaivius, garvežius 
kus. žmogus išvilko 
gelmių turtas, kurie 

I ten akmens auglio
Praėjo dar daug metų ir gy

venimo vaizdas pasikeitė.
Kad suprasti, kas darės su 

gyvomis būtybėmis ant žemės 
šakos, kuri palaipsniui peraugo aname laikotarpy mums reikia 
visas kitas šakas ir laimėjo 
žiaurią kovą dėl gyvenimo, ši 
gyvulių šaka —tai stuburiniai 
gyvuliai. Ilgu keliu gyvenimo 
keitimasis privedė prie pirmųjų 
stuburinių (kremzlinių) žuvų, tojai. Sausumos gyvulių beveik

I vandeniui dalyvaujant.
Paleozoinės eros pirmos x 

įsės gale gyvybės išsiplėtojimas Į kui 
Ipadarė didelį žingsnį priekin:! 
| jurose pasirodė pirmosios žu- 
i vys.

Keistos buvo šios žuvys. Iš 
viršaus jos buvo apkaustytos 
kietais šarvais, kaip vėžiai.

Nelengva jose rasti giminin
gumo žymių su dabartinėmis 
žuvimis, lengvomis ir vikriomis 

| žuvimis, lengvomis ir vikriomis 
musų upių ir 
mis.

i šios senovės 
vys galėjo tik 
vo sunkius 
ginu rėpliojo juros dugnu, negu 
plaukiojo. Šios žuvys išmirė ne
palikę ainių.

Tačiau greta šių labai abe
jingų žuvų, buvo jau ir tikrų 
juros žuvų, kurių griaučiai bu
vo ne iš oro o viduje, o ant o- 
dos nebuvo žvynų.

Nors tos žuvys ir nedagyve- 
I no iki musų laikų, bet tolimos 
į jų giminaitės laksto dabar jų

jų kūne
Visi jų 

Tai ryk
li uo visų;
išvaizda

jurų gyventojo-

šarvuotosios žu- 
lėtai judinti sa- 

sąnarius. Jie dau-

liroje ir vandenynuose, 
jįnėra nė vieno kaulo. 
II griaučiai iš kremzlės.

liai, kurie tuo skiriasi 
ikitų žuvų. Ir išorinę 

-'jie turi visai kitą.
Žuvims atsiradus prasidėjo 

istorija tos pasaulio gyvulių

“Naujienos” turi atsto
vus sekamose vietose

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA

Tel. Victory 1266

Marąuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Briffhton Park 
B. R. PIETK1EVVICZ 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES BROS. CORP.

. 52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

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

su jais buvo 
gyvos būtybės, 
medžio žieve ir

nekartą rasda- 
stuobrių, virtu- 

anglimi, sraigių

ir fabri- 
iš žemės 
pasislėpė 
gadynėje.

į praduti nagrinėti 'tą klausimą 
iš tolo.

Kaip pirmiau buvo nurody
ta, visi pirmieji gyvuliai buvo 
jurų arba gėlų vandenų gyven-

nebuvo šioje žiloje senovėje.
Gyvybė atsirado vandeny. 

Ilgai, labai ilgai ji ten vystėsi 
ir daugėjo. Ji gavo naujų įvai
resnių ir sudėtingesnių formų 
ir sutvirtėjo. Dabar tie gyvybės 
kūdikiai buvo tiek sutvirtėję 
ir apsiginklavę tam tikromis 
priemonėmis, kad galėjo jau 
prisitaikyti prie nkujos aplin
kos —sausumos.

Mums sausumos būtybėms 
atrodo, kad sausumoje daug 
lengviau ir gerai u gyventi, ne
gu vandeny ir kad gyventi van
deny, reikalinga turėti ypatin
gus prietaisus. Tačiau iš tikrų
jų yra priešingai. Nėra kitos 
tinkamesnės gyventi vietos už 
urų vandenį. Reikia tik atsi

minti, kad žmonės, žvėrys ir 
paukčiai savo kūne visuomet tu
ri lyg ir juros vandens atsargą 
eraujo pavidale. Kyąujas savo 
sudėtimi (turi įvairių druskų) 
abai panašus j juros vandenį. 
Kraujuje maudosi vidurinės “šių 
gyvulių dalys. Jų širdis, skilvis, 
. akuos, žąrnos, smegenys — 
viskas nuplaunama, krauju.

Dabar kyla toks klausimas:
Jei gyvuliai taip gerai prisi

laikė prie gyvenimo juros van
denyje, tai kodėl jiems teko ap- 
eisti savo tėvynę—jurą ir kel
tis į nesvetingą sausumą? Kaip 
;as galėjo įvykti?

Mokslas gali duoti tik tokį 
atsakymą. .•

Gyvenimo sąlygos žemės ru
tuly palaipsniui keitėsi.

Akmeninės anglies amžiaus 
pradžioje jau buvo pasidarę 
platus sausumos plotai. Juros 
gi, vandenynai ir upės buvo 
perpildyti gyvųjų būtybių. Tų

Odei progreso ir vystymosi, vartojimas Old OutcR nuo
latos augo su nuolat didėjančiu reikalavimu augstesnio 
švarumo ir saugumo švarume, šiandie Old Dutch 
pripažintas kaip didžiausia atsiekimas moderniškame 
iymo veiklume ir kaipo kelrodys į Sveiką švarumą.

Vartokite Old Dutch, saugų, modernišką būdą valyti
kas, maudynes, tile, virtuvės sudynus, geležinius peilius, 
kamaraites, grindis,' refrigeratorius, marmurą, medinius 

““indus, molinius puodus, metalinius daiktus, stiklinius 
daiktus, langus, malevotas sienas, medžio darbus ir 1.1.

yra
va-

sin-

SU

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.

DAKTARO 
PATARIMAS 

Del atkaklių vidurių
'‘“Išgerkit mažiausia šešis 

stiklus vandens kasdieną — 
geriausia prieš valgį. Valgy
kit stambesnius valgius, kaip 
daržoves, vaisius ar rupią 
duoną. Vartokite švelnius 
liuosuotojus reikalui esant”.

Tokis yra Dr. Calthvcll pa
tarimas žmonėms su atkak
liais viduriais. Jis specializa
vosi vidurių srity; gydė tūk
stančius nuo konstipacijos ir 
jos blogumų. Receptas, kurį 
jis nuolatos vartojo savo 
praktikoj, patapo populiariš- 
kiausiu pasauly liuosuotoju. 
“Syrup Pepsin” kaip jis da
bar yra vadinamas buvo iš
bandytas per daugiau kaip 47 
metus praktikos.

Šiandie jus galite gauti Dr. 
Caldwell’s Syrup Pepsin kiek
vienoje aptiekoje Amerikoje. 
Jis yra visuomet tokis pat; 
padarytus lygiai kaip origina- 
lis receptas, iš liuosuojan- 
cių žolių, tyro pepsino ir kitų 
vertingų priedėlių.; Nėra nie
ko jame kas galėtų pakenkti 
net kūdikiui. < Jis negnaibo, 
nesirgdina ir nesuteikia jokio 
nesmagumo. Bet jis paliuo- 
suoja vidurius; jis pašalina iš 
jų visas rūgstančias atmatas, 
kurios užkemša sistemą; ku
rios iššaukia aitrumą,, galvos 
skaudėjimą, gaWumą, išpūti
mą, silpnumą, liguistumą. 
Daktaras privalo žinoti kas 
yra geriausia viduriams. Sy
rup Pepsin yra garsaus dak
taro pasirinkimas saugaus, 
malonaus, veikmingo liuosuo- 
tojo dėl vydiirių, moterų, se
nesnių žmonių, kūdikių ir vai
kų.

Dr. VV. B. Caldvvell s

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxative

Olrt

. .Old Dutch padaro valymą netikėtai 
i lengviu dalyku. Jo pleskuotas, plok- 
Iščios dalelės nusineša atkaklius pur

vus, riebalus, ir nevalumus. Jis ap
saugo namą su Sveiku Švarumu pa- 
pašalindamas pavojingus sveikatai 
nematomus nešvarumus.
Old Dutch nesubraižo, kadangi jis 
neturi smilčių ar kietų žvirgždų. 
Taupinkite pinigus ... Old Dutch 
yra ekonomiškas ... trupučio išten
ka ilgam.

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

Žemos Kainos ant Radio, Pianų, 
Skalbiamų Mašinų.

BABY 
$49.00

Nauja SKALBIMUI MA
ŠINA tiktai už ..,.$99.75 
Naujas PIANAS Grojiklis 
už........ .................. $98.00
Naujas BABY GRAND 
Pianas už ........ $195.00
Naujas RADIO ir Victrola 
Kombinacija, 10 tūbų 
už ...................... $98.00

T elevision
Naujas PHILCO
GJtAND RADIO
Naujas CUB RADIO su
viskuo už ............. $69.00
ATWATER KENT RA- 
DIO su tūbomis už $39.00

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

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

Telefonas BOULEyARD 4705

STAR DUST Copyright Midwest Feature Service

EDDIE
ęuiLLAN

\Į Į

born * 
philadelphia.

PA. ' #
MARCH 31 į 

1907

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedrie 8902

8814-16 RooMvelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILK

B Y WESTPHAL

RE-JOINED THE 
TROURE 

PECIDED TO BE 
A FAOVIE ACTOR

LATER 
n«ENDED 
SCHOOL'

JOINED f 
HIS FATHERS 
VAUDEVIUE

SELECTED 
FOR A SERIES

comedies

IMPERFECT IN ORIGINAL

APPEARED J
THEN CAhAE 
PART IN -

MAS
IN- SHOW FOLKS* 
T0E CQLLKGE*AHO 
'THE SOPHOMORK* 
IS AN EKCBLLANV

SAKOPHONiST
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the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Tclephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicaffo 
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Entered as Sefeond Class Matter 
Marčh 7th, 1914, at the Post Office 
of Chiėagd, IŲ., under the act of 
Marčh Šrd 187d.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Bekmadieniūs. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi- 
cago, UI. Telefonas Rooševelt 8500.

PREZIDENTO HOOVERIO KALBA

Prieš keletą dienų prezidentas Hoover pasakė kal
bą bankininkų konvencijoj Clevelande. Po to jis dar 
tris kartus kalbėjo — du kartu Bostone ir kartą King’s 
Mountain. Šį kartą panagrinėsime jo kalbą, pasakytą 
legionieriams.

Prezidentas Hoover priminė legionieriams apie jų 
tarnybą Francijoj, kentėjimus ir pasiaukavimą. Girdi, 
amerikiečiai aukavo savo gyvastis vardan idealizmo ir 
patriotizmo.

Tačiau daugelis dar ir šiandien negali suprasti, 
kodėl amerikiečiai buvo vežami į Franciją žudyti vo
kiečius, kurie jiems nieko blogo nebuvo padarę. Keis
tai taip pat skamba karo idealizavimas ir bandymas 
patriotizmu pateisinti masinį žmonių žudymą.

Kad karas yra viena didžiausių žmonijos nelaimių, 
— dėliai to dviejų nuomonių negali būti. Jau tas fak
tas, kad ir po karo užbaigimo jo pasėkos yra jaučia
mos per daugelį metų, turėtų įtikinti kiekvieną, jog 
karas didelei daugumai žmonių yra pragaištingas. Pre
zidentas Hoover pareiškė savo kalboj, kad. Amerikos 
vyriausybė kas metą išleidžia pasaulinio kai’O vetera
nams $600,000,000. Tos išlaidos susidaro iš pensijų, pa
šalpų, užlaikymo paliegėliams ligoninių ir t. t. Jeigu 
pridėsime dar kitų karų veteranus, tai gausime kur 
kas didesnę išlaidų sumą. Faktinai ta suma siekia 
$900,000,000. Tai tiek kas metą Amerika turi išleisti 
pinigų. Tos išlaidos yra savo rųšies atsiraugėjimas: 
po kelių ir net po keliolikos metų žmonėms labai ne
maloniai atsirūgsta buvusieji karai. O kur dar pasto
vių armijų ir laivynų užlaikymo išlaidos? Kur karo 
vedimo išlaidos ir beprasmis žmonių turto naikinimas? 
Kur, ant galo, tūkstančiai, — ne, kur šimtai tūkstančių 
žuvusių žmonių?

Kam visos tos aukos buvo reikalingos, kas iš to 
pasinaudojo? Pasirodo, kad Amerika turėjo aiškius 
tikslus: ji kariavo, kad ekonomišku atžvilgiu pasidaryti 
galingiausia šalimi pasaulyj. Prezidentas Hoover to 
neslepia. Jis net su pasididžiavimu pareiškė: “Rezul
tate —* mes pasidarėme dominuojanti ekonomiška jė
ga. Musų prekyba ir kapitalas pasiekė visus žemės ka
muolio kampelius.”

Betgi nežiūrint į tai, Hoover griežtai tvirtina, jog 
Amerika neturėjusi jokių imperialistinių tikslų! Girdi, 
imperializmą gali primesti tik tie žmonės, kurie nesu
pranta Amerikos. Esą Amerikos širdžiai finansinis, 
tradicinis ir kariškas imperializmas yra svetimas.

Tai skamba labai gražiai, tik neįtikinančiai. Tik
renybėj Amerikos imperializmas ir militarizmas su 
kiekvienais metais vis labiau įsigali. Amerikos kariški 
laivai plaukioja apie Kiniją ir be jokių ceremonijų įsi
veržia į lotynų respublikas, kuomet ten kyla nepalan
kus Amerikos kapitalistams judėjimas. Ar čia seniai 

.Jungtinės Valstijos ištraukė savo jūreivius iš Nica- 
ragua respublikos?

Garsiai kalbama apie taiką, kad tuo budu paslėpti 
rimtą prisiruošimą karui. Prieš kiek laiko iždo sekre
torius Mellon pareiškė, kad 80 nuošimčių visų pajamų 
Amerika išleidžia karo reikalams! Dalį tų išlaidų su
daro buvusiųjų karų skolos, o kita dalis eina apsigink
lavimui.

Karai atneša naudą tik kapitalistams. Amerikos 
dalyvavimas pasauliniame kare nepagerino paprastų 
žmonių būklės. Kaip tik priešingai, — karas atnešė 
pramoninius krizius ir nedarbą. Bet tuo pačiu laiku 
kai kuriems kapitalistams jis tikrai išėjo naudon. Pel- 
nagaudos, prisidengdami patriotizmu ir idealizmu, pri
siplėšė milionus dolerių. Kad taip iš tiesų buvo, — štai 
faktai.

Cukraus korporacijos 1912-1914 m. turėjo $11,000,- 
000 pelno. 6et štai prasidėjo karas ir per du metu 
(1916-1918 m.) tos korporacijos jau padarė $34,000,000 
pelno.

O štai Armour kompanija. 1914 m. ta kompanija 
turėjo $13,707,000 įplaukų, o 1917 m. tos įplaukos pa
šoko iki $30,628,000. Dividendų kompanija 1915 m. už
dirbo 55 nuošimčius. Tai vis buvo daroma vardan pa
triotizmo !

Tokių pavyzdžių butų galima privesti daugybę. 
Anglies, plieno, aliejaus kompanijos laike karo padarė 
tiesiog pasakiškus pelnus. Išdygo šimtai naujų milio-

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoj pet išnešiotojus:
Viena kėpija'8c
Savaitei __________ —___ 18c
MinešiŪi__________________ _ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams —.____ _____________ $7.00
I?iiseL xnet.ii ____________________________ 8.50
Trims mėnesiams ___ r.............. 1.75
Dviems mėnesiams . .......... — 1.25
Vienam mėnesiui . ............ ~ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .____  $8.00
Pusei metu „................. ............. 4.00
Trims mėnesiams —............... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
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nierių. Ir visi jie šiandien yra dideli “patriotai” ir 
“idealistai”, kurie kartu su Hooveriu mano, jog Ame
rika esti ypatingas kraštas, kur viskas turi pasilikti 
taip, kaip yra.

Vokiečiu Nacionalistai RSkia
Diincigo koridorius ekonomikos 

ir politikos šviesoje

“Liet. Žiniose” inž. V. Biels
kis rašo:

Važinėjant po Vokietiją, man 
dažnai teko girdėti iš vokiečių 
nuomonė, kad Silezija (Schle- 
sieh), Poznanis( Posen) ir Va
karų Prusai (Vest-Preussen) 
yra neteisingai priskirti prie 
Lenkijos. Lenkija, jų nuomo
ne, turinti teisės ekzistuoti, bet 
tiktai tame plote, kurs pirmiau 
buvo, Rusijos ir Austrijos ribo
se. šitai miiičiai platinti tam 
tikros organizacijos ir atskiri 
žmonės plačiai išnaudoja spau
dą, specialių žemėlapių ir atvi
ručių leidimą ir t.t. , Be to, ši
tiems tikslams išnaudojama ir 
svetimų kraštų spauda. Šita 
smarki ir nuolatinė agitacija 
hipnotizuoja ‘žmones, o ypač, 
jei jie nemėgsta patys galvoti 
ir objektingai dalyką studijuo
ti,—o visuomenės dauguma su
sideda iš tokių žmonių. šitai 
agitacijai pasidavė ir musų vi
suomene, juo labiau,) kad dėl tų 
ar kitų sumetimų tą agitaciją 
padeda varyti ir musų kai ku
rie laikraščiai.

Iki šio laiko Vokietijos val
džia formaliai nekėlė šito klau
simo, ir darėsi toksai įspūdis, 
kad vokiečių visuomenė yra 
užgauta neteisingu vokiečių 
kraštų užgrobimu , ir reikalauja 
tų kraštų grąžinimo, bet val
džia lieka lojali pasirašytoms 
sutartims. Paskutiniais lai
kais daug triukšmo sukėlė mi- 
nisterio Treviranuso kalba dėl 
atstatymo Vokietijos galybes 
senose ribose. Vokiečių val
džia, norėdama užtušuoti šitos 
ministerio kalbos prasmę, pa
reiškė, kad Treviranus nema
nąs apie sienų pakeitimą ginklo 
pagalba; prie to reikia eiti su
sitarimo keliu, ką buk tai, nu
matanti ir Versalės sutartis. 
Tuo budu, valdžia, kaip ir pri
pažįsta, kad Treviranuso sienų 
pakeitimo reikalavimas yra tei
singas, tiktai tas reikalavimas 
turi būti įkūnytas taikos budu.

O ar lenkai gali taikingu 
budu atsisakyti nuo tų provin
cijų? Ar vokiečių reikalavi
mas teisingas ir teisėtas?

Kad atsakius į šiuos klausi
mus, reikia susipažinti tiek, 
tiek su šitomis provincijomis.

Lenkijos Silezijos dalį vo
kiečiai labai norėtų grąžint 
ypač dėl ekonominių sumetimų, 
bet protingi vokiečiai visgi 
skaitosi su tuo, kad Lenkijos 
Slionsko gyventojų dauguma 
pasisakė už prisijungimą prie 
Lenkijos ir vokiečių tame kraš
te vos' 23,3%. Einant vokiečių 
statistinėmis žiinomis, 1910 me
tais tenai buvo apie 38% kal
bančių vokiškai (Mutter- 
sprache), įskaitant valdininkus 
ir kariuomenę.

Poznanio kraštas —tai len
kų valstybės lopšys. Gniėzno 
ir Poznanės —-thi pirmos lenkų 
kunigaikščių ir karalių sosti
nes. Nežiūrint žiauraus šito 
krašto vokietinimo per šimtą 
su viršum metų, Poznanis liko 
lenkišku kraštu. Poznanid vai
vadijoje pagal paskutinį sura
šinėjimą yra 16,7% vokiečių ir 
0,1% žydų; lenkų Apie 83%.

Aišku, kad šito krašto su 2 
mil. gyventojų lenkai negali 
atiduoti, o ir gyventojai nepa
norėtų vėl grįžti į vokiečių 
jungą.

VestJPreussen—Dancigo ko
ridorius... Daugiausia vokiečius 
erzina tas, kad važiuojant iš 
Berlyno į Karaliaučių, senąją 
Prūsų sostinę, reikia važiuoti 
per svetimos valstybės žemę. 
Šitą žemę jie pavadino Danci
go koridorių ir stengiasi įtiki n- 
ti visą pasaulį kad tai j^sąs kO" 

ridorius per vokiečių žemę, su-
darytas vien tiktai tam tikslui, 
kad davus lenkams išėjimą į 
Baltijos jurą. Daugelis, Jie su 
ankštu mokslu, skaitydami vo
kiečių laikraščius ir nepažvelgę 
į žemėlapį, įsivaizduoja sau 
siaurą žemės juostą, vokiečių 
apgyventą. Iš tikrųjų —gi ši
tas “koridoriūs” yra maž-tiek 
toksai, kaip musų žemaičių 
kraštas’. Jo platumas apie 80- 
100 kilometrų. Jame, gyvensi 
virš milijono gyventojų (Pajū
rio vaivadijoje — 936.000 ir 
Dancigo krašte—384.000).

Aš ne pripuolamai palyginau 
šitą kraštą su žemaičių kraš
tu. Kadais vokiečiai žemaičių 
kraštą skaitė tokiu pat korido
rių, skiriančiu Prūsų ordiną 
nuo Latvijos ordino. Jie viso
kiais budais stengėsi šitą “ko
ridorių” užimti, tas net buvo 
jiems pavykę Jogailos-Vytauto 
laikais: 1382 m. . Jogaila suti
ko atiduoti jiems iki Dubysos, 
1384 m. Vytautas atidavė net 
iki Nevėžio. Po Griunvaldo 
mūšio žemaičių kraštas’ grįžo 
prie Lietuvos. Kada 1915 m. 
vokiečiai užėmė Žemaičių kraš
tą, man teko skaityti jų laik
raščiuose džiaugsmą, kad pavy
ko užimti kraštą, kurs kadaise 
buvęs vokiečių. Ypač daug 
Apie tą rašė kaž koksai Micha
elis ‘ (be ne tas, kurs paskui 
buvo Vokietijos kancleris).

Pas Prūsų kunigaikščius, o 
paskui karalius, buvo noras 
atimti iš lenkų Pajūrio vaivadi
ją, kad sujungus Rytų Prusus 
su kitomis dalimis, ir tas pa
vyko padaryti 1772 m. per pir
mąjį Lenkijos—Lietuvos pada
linimą. Po Versalio1 taikos dalj 
tos teritorijos lenkai atgavo, o 
kita dalis, daugiau suvokietč- 
jusi, pasisakė peZ plebiscitą už 
pasilikimą prie Prūsų. Iš seno
vė Lenkijos uosto Dancigo v su 
apylinkėmis sudarytas Laisvas 
miestas (Freie Stadt Danzig) 
su 1925 kv. kilom, ploto ir 
385,995 gyventojų. Dancigo 
uostas aptarnauja Lenkiją.

Dabartinė Pajūrio vaivadija' 
užima 10,385 k v. km. su 936,-' 
000 gyventojų, iš kurių vokie
čių —18,8% ir apie 80% len
kų ir kašubų, kurių kalba šiek 
tiek skiriasi nuo lenl^ų kalbos. 
Šią vasarą man teko būti ir va
dinėti Pajūrio vaivadoje, ir tu
riu pripažinti, kad man tenai 
ne daugiau teko girdėti vokie
čių kalbą, negu pas mus rusų; 
vokiečių kalba ne daugiau pri
mena tęaai apie vokiečių vieš
patavimą, negu pas mus' rusų 
—apie, rusų viešpatavimą.

Kadangi Dancigas nesudaro 
Lenkijos dalies ir jo gyvento
jai daugumoje vokiečiai, 1925 
m. lenkai pradėjo statyti gre
ta Dancigo ant savo teritorijos 
didelį juros uostą Gdynę. Jau 
dabar šito uosto judėjimas 
(2.000.000 R. t. netto) pralen
kė Karaliaučių ir Liubeką ir 
susilygino su štetino judėjimu. 
Iš pramoningo Slionsko baigia
ma tęsti tiesioginis gelžkelis' į 
Gdynę.

Aišku, kad nuo pajūrio vai
vadijos su išėjimu- per jurą j 
platųjį pasaulį lenkai negali 
atsisakyti.

Skleidžiami gandai, kad dėl 
palaikymo gerų santykių su vo
kiečiais, lenkai galėtų atiduoti 
vokiečiams Pajūrio * vaivadą, 
gavę Lietuvą su Klaipėdos uos
tu. Manau, kad tiktai pas be
protį gali tokia miiųtis kilti, ąr- 
bas pas gudruolį, kurs kitū's 
skaito kvailiais. Nuo svarbiau
sių Lenkijos pramonės centrų 
—Silezijos, Lodžiaus, Varšuvos 
ir Poznaniaus—Gdynė ir Dan
cigas artimiausi uostai. Juos 
jungia su tais centrais puikiau
siai sutvarkyti gelžkeliaijit

tai ir upė Vysla. O koksai su
sisiekimas su Klaipėda? Bet 
dar svarbesnė politine šito da
ly k o pusė: prie Klaipėdos uosto 
reikia eiti per lietuvių kraštą, 
o juk lietuviai, paragavę nepri- 
klAusomo gyvenimo mielu noru 
nesutiktų su tokiu jų įterpimu 
į Lenkiją, ir šitas kraštas butų 
rakštis Lenkijos kūne, tuo tar
pu, kaip prie Gdynės lenkai 
prieina, per teritorijų, lenkų ap
gyvendintą. Taigi, jei lenkų 

tarpe gal ir yra norinčių už
grobti Lietuvą, bet, manau ne
atsiras norinčių pakeisti Pajū
rį į Lietuvą.

Kai kas tvirtina, kad dabar
tinė padėtis yra. tiek nepaken
čiama vokiečiams, kad jie pri
versti, kad ir ginklu užimti 
“koridorių”. Vokiečių naciona
listai, ypač, iš Rytų Prūsų rė
kia, kad jie dėl to koridoriaus 
buvimo skursta, kad jų ekono
minė padėtis yra nepakenčia
ma.

I3ot ar’dėl to jų ekonominė 
padėtis dabar pablogėjo? Ar 
tarp Berlyno ir Karaliaučiaus 
prisidėjo bent vienas kilomet
ras kelio?

Susisiekimas' jura yra abso
liučiai laisvas; geležinkeliu at
liekamas be jokių kliūčių, tiktai 
susisiekimas sauskeliais (auto
mobiliais) šiek tiek apsunkin
tas, bet dėl tų klinčių prašali- 
nimo nėra reikalo atimti sve
timą kraštą; pakanka susitarti 
su kaimynais dėl tų kliūčių 
pašalinimo.

Jei Rytprūsiai pergyvena 
ekohominį krizį, tai kiti žemės 
ūkio kraštai tą krizį atjaučia 
dar smarkiau: atskyrus nlio 
pramoningos Vokietijos agrari- 
flilis Po’žhanių it Pajūrį, Rytų 
Prūsų žemės ūkininkai nustoja 
rimtų konkurentų.

Taigi, ekonomikos žvilgsniu 
I koridoriaus buvimas nesudaro 
vokiečiams nepakenčiamos pa
dėties. ' F

Yra kitas dalykas, ir dėl to 
taip rėkia vokiečių nacionalis
tai—tai karo klausimas. Karu, 
iškilus, vokiečiai rizikuoja nu
stoti Rytų Prūsų, bet ir lenkai 
tad# rizikuoja nustoti Pajūrio.

Kokia gi iš to išvada? Ir vo
kiečiai ir lenkai turi dėti visas 
pastangas, kad išvengus karo, 

o jei nebus karo, tai ne tiktai 
jie laimės, bet ir visas pasau
lis dėl to laimės.

Taigi kiekvienas objektingas 
žmogus' susipažinęs■ su dalykų 
stoviu, turi pripažinti, kad vo
kiečių nacionalistų reikalavimas 
^‘grąžinti” jiems “jų senas’ pro
vincijas”, yra neteisėtas, nes 
vokiečiai yra , pasirašę Versalės 
sutartį, ir neteisingas. Jei galn 
būti kalba apie “rytų sienų” 
pakeitimą, tai tas gali liesti 
Laisvą mieštą Dancigą: kai 
jis ir buvo kadaisia Lenkijos 
miestu, kurs prie Prūsų buvo 
priskirtas tiktai 1794 m., bet 
jo gyventojai • vokiečiai ir jis 
gali būti prijungtas prie Prū
sų, bet reikėtų atsiklausti pačių 
Dancigo gyventoj ar jie to 
norėtų, nes ekonominiu* atžvil
giu jiems dabar x geriau: visų 
Vokietijos uostų judėjimas su
mažėjo, maž tiek, 20 %* paly
ginant su 1913 n\, o Dancigo 
judėjimas žymiai padidėjo —. 
1913 m. jo bendra laivų prekių 
apyvarta siekė 1,964.000 t., pir
mais jo atskyrimo nuo Vokie
tijos metais— siekė 2.853.0CO 
t., o 1927 m.— jau 7.832.0‘()0 
tonų.

Jei vokiečiai iškeltų Tautų ( 
Sąjungoje Dancigo režimo pa
keitimo klausimą, tai lenkai, 
veikiausia, iškeltų klausimą de 
naujo 'Rytų Prūsų mozūrų ir 
Varmijos gyventojų plebiscito: 
lenkai yra įsitikinę, kad plebis
citas 1920 m. tuose kraštuose 
buvo jiems nepalankus dėl to, 
kad plebiscito metu rusų bol
ševikai artinosi prie Varšuvos, 
o tas, žinoma, negalėjo skatin
ti Prūsų mozūrus balsuoti Už 
prisijungimą prie Lenkijos.

Dar šių metų pradžioje šitie
klausimai buvo dėl musų aka
demiškais klausimais’, o dabar 
jau jie pradeda dalytis aktua- 
liais ■

Vokiečių valdžia ir visuome
nė iki paskutinio laiko buvo 
susirupinusi Reino krašto iš 
okupacijos paliuosavimo, o da- 
jar visas aktingumas gali būti 
atkreiptas i rytų sienų proble
mą. Jau dabar, kada rinki
muose į vokiečių seimą laimėjo 
nacionalistai, jų aktingiausia- 
me pavidale nacional-socialistų, 
reikia laukti ir vokiečių val
džios aktingų žyjęių rytų klau- 
sirtiams kelti.

Kokios politikos turi laikytis 
šitame klausime Lietuva. Aiš
ku, vieninteles—griežtai reika-
lau'ti, kad klausimai butų riša- šūliis.

j E. T. A. Hoffmari . Verte J. Pronskus 1

Velnio Eliksyras '
(Tęsihys)

vienuolio labui nenorėčiau' dva
re skelbti. —Bet aš tikrai no
riu sužinoti, atsakiau: kadangi 
esu svetimšalis t ir dar be to 
ranka ir burna pasižadu sąži
ningai tylėti. — Tamsta turi 
žinoti, kalbėjo girininkas to
liau:! kad musų kunigaikštienės 
sesuo yra cisteriečių vienuoly
no... abtis'ū. Ji priėmusi ir iš
auklėjusi vienos neturtingos 
moteriškės vaiką, kurios vyras 
turėjęs kaikokių slaptų santy
kių ' sū musų dvAru. Iš palin
kimo jis pasidarė kapucinas ii 
buvo labai plačiai pažįstamas, 
kaipo pamokslininkas. Abtistė 
labai tankiai rašydavo savo se- 
serei apie auklėtinį ir ilgą lAiką 
labai gailėjosi jo netekus.

Jis esąs dėl vienos relikvijos 
išniekinimo sunkiai nusikaltęs 
ir užtat išvArytaš iš vienuoly
no, kurio papuošalas jis buvo.

Visa tai žinau iš vieno pasi
kalbėjimo kunigaikščio namų 
gydytojo su kitu dvaro ponu, 
kurį neseniai girdėjau.

Jie minėjo kaikurias gana į- 
domias' aplinkybes, kurių aš ne
galėjau suprasti, kadangi visos 
tos istorijos nuodugniai neži
nau. Vienuolis apie savo išva
davimą iš vienuolyno kalėjimo 
pasakoja kitaip, esą ji šėtonas 
paleidęs, tačiau aš visa tai 
skaitau jo fantazijos svaičioji
mu, užsilikusiu dar nuo pami
šimo, ir manau, kad šis' viemio- 
lis yra ne kas kitas, kaip anas 
brolis Medardas, kurį abtisė 
leido į kunigus, ir kurį velnias 
įtraukė j visokius, nusidėjimus, 
kolei Dievo teismas nenubaudė 
jo gyvulišku siutimu.
Medardas spėja, kad į pami
šėlį yra perėjusi jo paties dva
sia,— Keistas prietykis miške. 
—Pamišėlį vežta į beprotnamį. 

—Medardas ilgisi Aurelijos.
Girininkui ištarus Medardo 

vardą per* mąne perėjo drebu
lys, ir šiaįp visas jo pasako- 
jimAs mane lyg kokiais mirtin
gais diegliais varstė, r— Dabar 
man buvo aišku, kad tas“ vie- 
hubliš’ kalbėjo tiesą, nes tik 
fokš pragaro gėrimas, kurio 
godžiai išgėrą, pavertė jį vėl į 
bi^ūrų piktžodžiaujantį pami
šėlį. —Bet aš pats jaučiausi 
esąs nupuolęs, pasidaręs nelai
mingu žaismo įrankiu piktos 
slaptingos pajėgos, kuri mane 
laikė surištą neatmezgamais 
ryšiais, taip kad aš, nors įsi
vaizdinu esąs laisvas, bet, ištik
tųjų tik krutėjau narvelio sie
nose, kur buvau uždarytas be 
jokios Vilties išsigelbėti. —Vi
sa atsiminiau — ir dievoto Ci- 
riliaus gerusz pamokinimus, į 
kuriuos neatkreipiau dėmesio, 
ir grafo su jo lengvamaniu 
dvaro prievaizda apsilankymų. 
—Dabar supratau, iš kur pra
sidėjo many tas netikėtas rū
gimas, toji dvasios permaina, 
gėdijaus savo niekingų elgesių, 
ir toji gėda šiuo momentu ma
ne giliai slėgė ir išmetinėjo, 
bet nesupratau, kad tai buvo 
paraginimas imtis atgailauti. 
Taip buvau mintyse paskendęs, 
kad; m^žą kĄ-^girdėjau, ką
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mi teisėtumo ir teisingumo pa-į 
grindais: mažos valstybės gali 
liuosai gyvuoti tada, jei politi
koje viešpatauja teisingumai 
ir teisėtumas, o ne jėga. čia 
negali būti kaimietiško sami 
protavimo: gerai, kad manei 
priešui davė pipirų; jei vokie-l 
čių nacionalistai laimėtų netei 
singoje byloje su lenkais, jii 
tuoj neteisėtai ir neteisinga 
pareikalnutų KlAipŠdos krašt<| 
“grąžinimo”. Juk Klaipėda ka 
daisia priglaudė Prūsų karalių 
pabėgusi nuo Napoleono, o prieš 
karą rinko į Vokietijos' seimą 
nacionalizmo ir konservatizmia

siminęs medžioklę, nupiešė ke 
lėtą vaizdų iš savo susirėmimų 
su piktais “laisvaisiais šau
liais”. Artinosi vakaras, mel 
stovėjom ties krūmeliais, kul 
riuose turėjo būti medinių viš\ 
tų. Girininkas pastatė mane 
man paskirtą vietą, ikalbej 
mąn nekalbėti ir šiaip nelaba* 
krutėti, ir atlaužus šautuvį 
gaiduką akylai klausytis. Me 
džiotojai tyliai nušliaužė į sa 
vo’ vietas, ir aš likausi viena 
kaskart labiau tirštėjančioj va 
kAro tamsoj. —

Miško tamsumoj mačiau pa
sirodančius įvairius vaizdus iB 
savo gyvenimo. Aš mačiau saj 
vo motiną, abtisę, jos žiūrėj 1 
į mAne išmeti liejančiai s žvilgsO 
hiais. — Euphemija prašnabžl 
dėjo pro šalį mirtinai išblyčl 
kusi ir pažvelgė i mane savi? 
juodomis degančiomis akimi* 
ji pakėlė savo kruvinas ranka* 
grasindama man, ak tai būvi 
kraujo lašai, ištekėję iš Hei 
mogeno mirtinos žaizdos. Al 
surikau! — Tuo tarpu virš mr| 
nęs suplasnojo stiprus sparn | 
mostai, šoviau aklinai i orą, i J 
dvi vištos nukrito pašauto* 
“Bravo!” prišaukė netoli nu 
manęs stovėjęs bernas medžiil 
tojas', nušovęs trečią vištą. -| 
šūviai sproginėjo visose pusei 
se, paskui susirinko medžiotcl 
jai, kiekvienas nešinas savi 
laimiki. Medžioklės bernas paj 
pasakojo, gudriai žvilkčioda 
mas į mano pusę, kaip aš bai
šiai surikęs, kai vištos’ lėkusioi 
per pat. mano galvą, lyg buj 
čiau be galo' persigandęs, i * 
paskui, visai' netaikydamas, ak 
linai šovęs ir vis tiktai pašė 
vęs dvi vištas; būtent, tamsoj 
jam pasirodę, lyg šautuvą a 
laikęs visai į kitą pusę nusuk! 
tą, ir vis dėlto vištos nukritu 
sios. — Senis girininkas skamį 
biai nusijuokė, kad aš taip via 
.tų pabūgęs ir gynęsis, nuo jų! 
šaudydamas kur papuola. -J 
“Pagaliau, mano pone!” tęsi 
jis toliau, “aš noriu tikėti, kai 
Tamsta esi doras dievotas žmo| 
gus, o ne koks . nors laisvasil 
šaulys, kurs laikosi su nelabucl 
ju ir gali šauti kur nori, niej 
kuomet neprataikydamas.” Šis* 
aiškus dalykas, be bjogos va 
lios pasakytas senio juokas ma
ne labai giliai užgavo, ir visai 
tas laimingas šūvis, ‘paleistef 
didžiausiame -sujudime, kurį til 
sampuolis nukreipė j tikslų,' suj 
kėlė many siaubų., Jaučiausi 
labiau negu kada nors rsąl 
perskeltas į dvi », dali, ir pati 

.jau sau buvau koks tai dvi j 
prasmis. Koks’ tai vidaus šiuri 
pas naikindamas perėmė mani 
visą esybę.

(Bus daugiau)

ATĖJO “KfflttOros’' Nc| 
8. Galima gauti “Naujienoj 
se”. Kaina 45 centai.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonės'r l



Penktadienis, spal. 10, 1930

TAMSIU VYRU
LAIŠKAI ’

(Intymių žmonių kampelis)

Kampelio prievaizdos indui tas: 
Musų garbingoji Chicago vis 
labiau tampa nebe tik antruo
ju lietuvių Vilnium (Jeruzoli- 
itaa, pasakytų teologas), bet ir 
visokeriopos išminties šaltinių, 
iš kurio semiasi ir neprisise- 
mia gangreit viso pasaulio lie
tuviškas svietas. — Kadangi 
su bekylančiu susidomėjimu 
musų Chicaga, atsiranda šim
tai įvairiausiu naujų galvosū
kių, paklausimų ir ateina pun
dai laiškų, kuriuose prašyte 
prašoma dar įvairesnių paaiš
kinimų ir atsakymų tai geres
nio visų dalykų žinovo niekur 
nerasdami, 
tarėme 
profesorių Kampininką, poetą 
filosofą, 
Čionai spaudžiame laiškus tų 
visų 
timo 
riaus

interesantams pa
kreiptas j garsinusįjį 

‘ ‘ .b
oratorių ir teologą.

vyrų, jėškančių apsišvie- 
gerbiamiausiojo profeso- 
išmintyje.
—Kampelio prievaizda.

TAMOŠIUS ILGASKVERNIS, 
vertai kvalifikuotas, nors bū
damas nevertas, teologijos ba- 
kalioriaus, siunčia sveikinimus 
jo supereminencijaf ir aukštai 
išmokslintam Ponui Profesoriui 
Kampininkui iš Taunaleikos', 
Poetui, Oratoriui ir Filosofui, 
taip jau Teologui, ir dar kaip 
ten kitaip.

Į tai atsakė atsistojęs’ ma
gistratas Adomas Suvolotnosis, 
žinomas mokslininkas, — iš 
vienos pusės poetas, iš kitos 
pusės giesmininkas, homeopa
tas ir kanonikas, kurs ilgą lai
ką buvo Piemenų Avinyčios 
Dvasios Vadas ir dėstė lekcijas 
apie rožnius prajovus šiaurės 
pašvaistėj, kurių ir aš su dide
le nauda klausiausi ir radau 
jas fundamentališkomis. Ma
gistras Suvolotnosis buvo nuo
monės, kad negalima sakyti 
čirškina, nes tas žodis alego
riškai ir literatiškai reiškia 
čirškėti, o gi čirškia ir kaiku- 
rie gyvi daiktai, kaip tai per
kūno oželiai, griežlės ir primin
ti klemsai, kuriuos labai daž
nai geri katalikai valgo. Be. to 
jis etimologiškai išaiškino žo
džio čirškėti sudėtį, kuri susi
deda iš raidės č ir irkšti, ką 
galima perdirbti j švirkšti, o 
tai jau yra nebe degimo, o 
sinimo priemonė.

Visi svečiai stebėjosi jo 
mintim ir mokslingumu,
nauja bonka namie daryto 
alaus jam buvo įspausta į ran
kas. Magistras paragavo, su
sidaužė stiklais su broliu Š^l- 
takoju ir pasakė “Nepamanyk, 
broli, kad aš išsiskyriau su ta
vim nuomonėmis. Tegyvuoja 
kalamoruviečiai!” ir abudu iš-

Visi magistrai ir svečiai 
linksma ir 
to nuėjome

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mano Spaktyva
Rašo Nemunas

ge-

iš-
ir

K A BANGI, kaip Aristotelis 
sako, “Klausinėti apie viską 
bendrai ir atskirai nėra nenau
dingu”, ir kaip pamokslas sako 
“Nusistačiau savo sieloj jčško- 
ti ir tyrinėti išmintingai viso
kius daiktus, kurie yra sutver
ti po saule”, taip ir aš nusi
stačiau patiekti Jūsų malony
bei klausimą, dėl kurio turiu 
abejonę.

Bet visų pirma, 
mano liudytojas, kad 
nau čionai apsunkinti 
scelenciją arba Jūsų
bę; aš tik maldauju iš širdies 

pamokinti mane kai- 
painiuose klausimuo-

taip ir pa-

as nema-
Jusų ek-
malony-

ir dusios 
kuriuose 
se.

Ar gi ne Jus įdėjote man 
\ isą išmintį, kuria dabar di
džiuojuosi, dėlto, kaip tas po
etą sako, Jus esate man, nely
ginant, paties dievo vietoj, nes 
Jus įkvėpėte man išminties pra

Dabar, tas kalbamasis klau
simas atsirado tokiu budu:

gėrė, 
suklego, pasidarė 
ginčą užmiršo. Po 
mišparų.

Tačiau klausimas
liko neišrištas ir jis man ne
duoda ramybės. Todėl maldau
ju Jūsų ekscelencijos išreikšti 
savo» nuomonę kas link to spir
ginimo ar čirškinimo, nes Jus 
esate visaip mokintas. Be to 
praneškite kaip stovi ginčas’ su 
artistu Vanagaičiui? Aš girdė
jau, deja, kad tas padauža, 
gaila kad artistas ir geras žmo
gus, dar nežada atsiversti.

Atsiųskite, maldauju, knygą 
“Salamono nosis”, girdėjau, kad 
joje gvildenami stambus teolo
giški klausimai.

Sudiev, sudiev, ir prašau ne
paimti už blogą, kad taip fami- 
lijariškai rašau, kadangi Jus 
pats esate kadaise išsitaręs, 
mylįs mane kaip brolį visokiais 
atžvilgiais, net ir pinigais.

—Kalamrazuvka.

žilsiu nėra?
C

“Naujienų” vietos žinių 
daktorius bėduoja, kad lietu
viškų žinių nesą, girdi, rašyk į 
“Naujienas”. Well, Nemunas 
jų nesiima tverti. Gimdymai, 
marinimai, užmušimai, gang- 
landų karas, holdupai, šeimy
niškos revoliucijos, divorsai — 
Nemunas tokiais darbais neuž
siima.

Dabar siaučia blogi laikai, su 
kuo tik kalbi visi bėduoja. Biz
nieriai bėduoja — prastas biz
nis; darbininkai bėduoja —nė
ra darbų; gyvanašlės bėduoja 
—hėsą ganėtinai senbernių; o 
senberniai bėduoja —buk per
daug gyvanašlės nusenę; bol
ševikai bėduoja —SLA. milijo
ną dolerių sunku esą gauti; 
fašistai bėduoja —Voldemaras 
be valdžios ir dar “triubelyj”; 
katalikai bėduoja—s’avo avelių 
nepaklusnumu. Reiškia, visi 
bėduoja. Nemunas yra dau
giau optimistiškas negu visi ki
ti
nig-ų pas ji mažai, o kitko vis
ko yra daugiau negu reikia.

Žinios žinioms nelygu
Ar p. Redaktorius mčgtų se

kamos rųšies žinias: “Kazienė 
savo burdingieriui Jonui ren
gia “surprais parę”; Jurgis bu
vo žuvauti ir pagavo didelę ly
deką ; Klumpauskai išvažiavo 
atostogų, sykiu išvažiavo jų 
duktė Izabelė 2 metų ir suims 
Pranas 1 metų; Jonas Traigis 
grįžo iš atostogų — atostogas 
praleidęs pas Pilypą Dveigį, p. 
Traigis labai gerai jaučiasi grį
žęs iš atostogų. P-nas Vincas 
Sargunas, Mikas’ Pleperis, Ka
zimiera Tauškalienė ir Petras 
Titnagas—buvo grybauti. Visi 
patenkinti, nes rado daug gry
bų. P-nas Jonas Burbulas, Ona 
Burbulienė, Klumpienė, Riškie
nė, Laižienė, Pliauškienė, Guni- 
baragis, Pliuškis ir Pudris, bu
vo išvažiavę maudytis. Plaukė-

ru-

jis vien aimanuoja, kad pi-
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si visą dieną, o vakare sveiki 
ir linksmi grįžo į namus. Dar 
,noriu priminti, kad p. Burbu
las yra stambus darbuotojas— 
jis praeitą metą surengė ba
lių, o šįmet rengia pikniką. Au
gina gražų sūnų Petrą ir duk- 

' terį Mariutę—vaikai išmintin
gi. Petras lanko High School, 

Jo Mariute—pradinę mokyklą.
Gerbtini yra tėvai, kurie lei
džia savo vaikus mokytis.

Vytautihė draugija rengia 
balių— bus muzika ir šokiai. 
Spiridauskienū ir Jonas Gir- 
džiunas važiavo automobiliu, 
važiuodami užmigo, gerai, kad 
buvo tvora kitaip butų į grabę 
įvažiavę.

Šitokios ir tam panašios ži
nios telpa musų laikraščiuose ir 
kai kurie jas rokuoja, kad tai 
svarbios žinios— nerausta tie, 
ktirie rašo Ir tie, kurie skaito.

Jeigu pirmąsias rokuoti svar
biomis laikraštinėmis žiniomis, 
tai sekamos žinios neturėtų būt 
talpinamos j laikraštį, jos visai 
nesvarbios: Ratilas Karpys,
supykęs užpliekė savo moterį, 
čia. ne taip jau svarbi žinia, o 
paprastas šeimyninis nuotykis.

Kurklių burdingierius Pet
ras, užmušė savo burdingbosį. 
Kurkulis buvęs priešingas, kad 
jo geltonplaukė pačiutė Mare 
draugautų su Petru. Čia irgi 
paprastas šeimyninis nuotykis.

Jeigu Pilypo autas' įvažiavo 
j Miko autą, penki buvo sun
kiai sužaloti— čia irgi nieko 
ypatingo. Paprastas nuotykis. 
Jeigu Vincas Girdauskas, iš 
profesijos mūrininkas, darbe 
nupuolė nuo šešto aukšto —už
simušė, čia irgi paprastas nuo
tykis. Apie tokias žinias musų 
korespondentai kur kas ma
žiau terašo kaip apie sėkmin
gus grybautojus.

Dabar kįla klausimas, kokios 
žinios yra pageidaujamos: apie 
sėkmingus grybautojus, plauki
kus, surprizininkus, garbes ieš
kančius darbuotojus ir t.t.? 
Mano draugais yra visokių pro
fesijų žmonės: Baltrus išdirba 
gerą alų— jis aprūpina savo 
putojančiu alumi visas sur-

prais pares. žinau kur kokioš 
paros rengiamos. Draugas Mi
kas yra didelis bobius—jis šei
mynose daug skandalų sukelia, 
žinau kur koks šeimyninis

f* -— ■'___a.

škandMAŠ ttjla. DMtiįis* Pra
nas yra žuvautojas, o Feliksą^ 
grybautojas. Aš žinau apie jų 
visų galiukus. Jei tokios Ži
nios all right,—prašom!

Illinois Vaikas Yra 
Sveikiausias

“JUANO mažasis sūnūs Bud kentėjo 
nuo konstipacijos”, sako Mrs. M. 

Keillor, 5078 Eighth Avė., Mayvvood. 
Chicago. “Jis ttFrejo sunkius laikus 
iki daktaras rekomendavo California Fig 
Syrup ir aš gavau jį dėl Bud. Pirmos 
kelios dozos sureguliavo jo vidurius, 
pastebėtinai padidino jo žvalumą, tarsi 
pridavė jam naujų spėkų.

“Aš nuo to laiko duodavau mano 
vaikui Fig Syrup laike šalčių ir pakri
kimų. Jis buvo stebėtina man pagel- 
ba; pagelbėjo padaryti jį stiprų berniu
ką kokį matote — galbūt sveikiausj vi
soj musų apielinkėj”.

Per daugiau kaip penkias dešimt me
tų motinos gyrė California Fig Syrup. 
Žymiausi gydytojai pataria jį duoti tu
rintiems aitrumą, galvos skaudėjimą, 
užkietėjimą vaikams, arba kad palaikyti 
vidurius atdarus laike šalčių ir vaikų 
ligų. Vaikai mėgsta jo tirštą vaisių 
skonį. Jis sutvarko ir sustiprina silp
nus vidurius; padeda užauginti vaikus 
tvirtus.

Žiūrėkite vardo California kada per
kate, Tai pažymi tikrąjį.

» BIZNIO IR ®
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“NAUJIENŲ'
METINE KNYGA

Lithuaniah Business Directory
Išeis •

Sausio 1 d, 1931
Kiekvienas “NAUJIENŲ” skaity- J 
tojas gaus šią puikią ir. įdomią 
“NAUJIENŲ” Metinę Knygą!

DYKAI! I
Kviečiame Visus biznierius ir pro
fesionalus garsintis šioje žingei- 
džioje ir naudingoje “NAUJIE- j

NŲ” METINĖJE KNYGOJE. M

NAUJIENOS

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

Ana diena čia šventėme kuni
gaikščio didžiojo šventę—dak
tarai, licenciatai, magistrai pui
kiose plunksnose, ir aš jų tarpe 
buvau. Del visa ko, mes su 
girkšnojome tris£ verpeles kruo- 
pininko, ir suvalgėme gerokai 
kopūstų, šešias dišes mėsos, ir 
viščiukų, ir šnicelių ir po vie
ną žuvį. Pertraukose užsigė- 
rėme greipsinio, obuolinio, ir 
kukumberinio, ir alaus, ir na
rni nėlės; ir gerbiamieji svečiai 
buvo labai patenkinti ir gyrė 
gaspadines.

Tuomet daktarai ir kitokį 
garbingi teologai pradėjo su 
stiklais rankose argumentuot 
įvairius kanoniškus dalykus'. Ir 
klausimas buvo, kaip teisin
giau pasakyti, kada bedievį, 
taip sakant degina, — ar jį 
spirgina ar čirškina? Į ginčus 
įsimaišė gerbiamiausias brolis 
Šaltakojis, kandidatas į švent- 
nugurių ordino magistrus, kurs 
kaip tyčia tuo klausimu rašo 
savo disertaciją. Jis moksliš
kai, pasiremdamas kazuistika, 
įrodė, kad čirškina, nes, sako, 
spirgina lašinėlius, varškėčius, 
kartais ir musėlę iš netyčių 
suspirgi na, gi tuos dAiktus visi 
geri katalikai valgo, todėl ne
valgomi daiktai negali būti 
spirginami, tik gali būti čirški
nami.
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VAKICOSE VEINS«. 
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Musų lempa pagelbės jums tuoj aus
Musų DERMA “HEALTH-RAY” LEMPA yra lempa su 100 SVEIKŲ VAR
TOJIMŲ. Ji įsibriauja giliai į užsikimšusius kraujo takus, iššaukdama veiklią 
cirkuliaciją .kuri suteikia sveikas baltas kraujo celes pažeistoms dalims. Tas su
minkština venas ir palengvina visus užsikimšimus kūne. Veikli kraujo cirkulia
cija tada pašalina visus 
nuodus, kurie yra šak
nis visų jūsų sirgimų, i 
Jeigu jus kenčiate nuo I 
REUMATIZMO. ŠAL- l 
ČIO KRUTINĖJĘ, ARBA „ _____  ,
NUO KOKIOS KITOS PANAŠIOS LIGOS KŪNE, MUSŲ DERMA “HEALTH- 
RAY” LEMPA SUTEIKS JUMS TIKRĄ IR GREITĄ PAGELBĄ.
KAD PLAČIAU IŠGARSINTI MUSŲ MOKLIŠKĄ LEMPĄ IR PRIRODYTI 
KIEK GALIMA DIDŽIAUSIAM SKAIČIUI ŽMONIŲ PASTEBĖTINAS ŠIOS 
LEMPOS GALIMYBĖS, mes nustatėm jums specialu žemą kainą, tiktai $5.95 
per sekamas 30 dienų tiktai.

PRISIŲSKIT TIKTAI $1.00

speciAl sąo; forthe hext 
LONM FRICE <□ — 30 DAYS ONLY
NUO VIENOS IŠ VIRŠUJ MINIMŲ LIGŲ. ARBA

For COLDS, COUGHS 
Sore tliroat, muscular rhcu- 
matic aehes& pains,apply MilB- 
terole, the "counter-irritant**

AT

| ULTRAVlOLET LA“MP*MFG' CoTDeptH-4, H 9 f hircfAve." Pit'tbuTgh.’Pa' I 
I Gerbiamieji: Rasite įdėtą $1 sumą. Meldžiu prisiųsti vieną pilną DERMA • 
| “HEALTH-RAY” LEMPĄ, damp modelio, sekamu adresu. Aš užmokėsiu I 
j laiškanešiui likusius $4.95 ir persiuntimo kaštus. I
į Vardas ............................t.......................... Gatvė ...................................................  |
, Miestas ............................ ................ ;................... ...Valstija ..................................................... i

MONEY BACK GUARANTEEIL
WITHIN IO DAYS IF N OT S AT I 5 F I E D

. EVERY M Al L ORDER FOR £ Z)
LA M P RECEIVES A PORE fV
ANO SCALP ATTACHMENT

š kenčiu nuo

Meldžiu prisiųsti man 
DYKAI patarimus. taipgi 
[katalogą su pilnomis in
formacijomis.

LAXATIVE-TONIC ,/br CHILDREN

Gražus nauji audeklai nepaprastai gero au
dimo... llama vilnos, tweeds, suktų vilnų ir 
ševiotai šio sezono gražiausių spalvų — pil
kų, rausvų, rudų, mėlynų... vienaeiliai, Rag- 
lan, dvieiliai ir Chesterfield modeliai, tiek 
pat pasižymintys savo styliumi, kokius jus 
matote už augščiausias kainas... gražiai už
baigtas pasiuvimas patvarios kokybės.

Ko daugiau jus galėtumėt reikalauti, jeigu 
jus norėtumėt mokėti $50 už topkautą? Bet
gi musų kaina, tiesiai jums iš musų dirbtu
vės, yra tiktai $22.50.

Musų milžiniškas stakas padaro išsirinkimą 
lengvą... mes galime jums kuogeriausia pri
taikinti tinkamą kombinaciją styliaus, au
deklo ir spalvos,

KIEKVIENAS TOPKAUTAS, BIZNIO SIU
TAS AR IŠEIGINIS SIUTAS KIEKVIE
NOJE RICHMAN BROTHERS SANKRO
VOJE YRA VISUOMET Už VIENĄ IR 

TĄ PAČIĄ KAINĄ

■ RICHMANM 
■brothersH 
TOPKAUTAI 
kurie parodo naujus 

standardus styliaus 
... kokybės.. .vertybės

S.j®

V ( iJ* I-V- ’

■ TV

114-118 South State Street 6400 Su. Halsted Street

4011 WestMadisonf 3’220 Lincoln Avenue
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vanagaitį per vėtyk 
ię pasijojus

Vanagaičio veikimas — visuo 
meniškas klausimas

Dažnai atsitinka, kad dėl dau
gelio svečių namiškiai lieka ne
valgę. Tas palyginimas kaiku- 
riais atvejais tinka musų, spau
dos santykiams su savais ir sve
čiais artistais. Vienų debiutas, 
kitų benefisas, trečių apsilan
kymas, ketvirtų vėl atsisveiki
nimas. Čia žodis, čia špalta, žiū
rėk puslapiai ir pilni, ir taip 
diena iš dienos. Saviškiai, na
miškiai, palauks, pakentės, sa
vus vis teberasime, nusiramini 
žmogus, nudėdamas svarbesni 
klausimą naminiais reikalais to
limesniems laikams.

Vienu tokių naminių klausi
mų skaitau Antano Vanagaičio 
veikimą. Jis su mumis, jis Chi- 
cagoj, rengia, dainuoja, links
mina, džiugina, užima, taiko, py
kina, juokina, virkdo ir tt. Re
korduose, leidiniuose, spaudoje, 
scenoje, piknikuose, per radio, 
lietuviškose valandose, koncer
tuose ir tt. Kur eisi, pasisuk
si, visur Vanagaičio pilna.

Tai fenomenonas musų gyve
nime, kurs daro epochą. Ką da
ro, kaip daro, delko daro, — 
vieni galvas sukasi, kiti riša, 
giria-peikia, dėkoja-bara, ir vi
si kalba ir daugiau reikalauja. 
Vadinas, Vanagaitis musų gy
venime yra rimtas “issue”, pro 
kurį negalima praeiti vien chro
niškomis žinutėmis ir nieko ne
reiškiančiais komplimentais ar-į 
ba neparemtais titulavimais, j 
Reikia giliau pažiūrėti, kas yra 
Vanagaitis Amerikos lietuvių 
gyvenimui.

Vanagaitis pasiekė pačias 
periferijas

Antanas Vanagaitis veikia 
šioje šalyje jau bene 7 metai. 
Vienas dalykas tuojau pastebė
tinas, kad jis nė dienai nė va
landai nebuvo nuėjęs “sveti
miems dievams” tarnauti, o pa
siryžo laimėti arba dingti, iškil
ti arba susmukti, išlikti arba 
žūti, bet tik tarpe lietuvių. Jo 
darbas iš pat pirmųjų dienų, 
taip šiandien ir kaip matyti taip 
ir ateity, — ne kokiu nors “pi
nigų skolinimo geradariu”, ne 
“trubelių fikseriu”, ne kokių 
naujų šūksnių propagandistu, 
bet dainelėmis, juokeliais, pa
prastos nepretensingos nuotai
kos į lietuviškas sales, pikni
kus, ir į daugumos šeimynų pa
stoges nešimu. Ir va, Vanagai
tis pataikė į pačią jautriausią 
vietą. Pataikė, kur dar niekas 
ligi šiol nebuvo priėjęs, — i 
pačias giliausias išeivijos gūž
tas, iš kur paprastai per metų 
metų kaikurie galvos nebeiški
ša. Vanagaitis pasidarė savas 
tarpe išlepintų grupių, ir dar 
saviškesnis tarpe tų “les miser- 
ables”, rodosi amžinai dingusių 
fabrikų distriktuose ir kasyklų 
požemiuose, kur nė prakalbinin- 
kas, nė operos dainininkas, nė 
net laikraštis nepasiekia. Vana
gaičio piknikuose ir “fonių” va
karuose matėme daugybei vei
dų, kurių niekas net nebežino
jo, kad jie ant svieto gyvena. 
Tų pačių Vanagaičio patiekimų 
klausosi per radio nespėsiu kiek, 
tačiau galima spėti tiek, kiek 
lietuviškuose namuose radio tu
ri.

kalbėti. Bandykim taikyti per 
patį vidurį.

Vanagaitis yra kūrėjas: ar
tistas, muzikas ir dar geras pus
tuzinis kitokių teigiamų ypaty
bių. Kokia yra ta jo kūryba? 
Reikia pasakyti atvirai ir aiš
kiai, ji yra griežtai dvejopa:

Viena pusė yra tokia, kuri 
nieko neduoda, bet dar atima, 
būtent dažnai pigus ir neeste
tiški šposai, gatviški juokai, ne
apgalvoti, greitai pasakyti ar 
parašyti — paviršutinumai, dže- 
zavimas. Gaila, to elemento įkar
tais yra tiek, 
kaip tai žmogus taip gali.

Kita pusė yra gili, jausmin
ga, siekianti gilesnių sielos glu
dumų ir švelnesnių emocijų. Tai 
jo kompozicijos, vertimai, pri
taikymai, liaudiškos meliodijos, 
lietuviškos liaudies kultūros kri
stalėliai. Ar jis tai neša 
mikrofoną, ar per dainų 
gėlės, ar per rekordus ar 
iš scenos patiekia, tai yra 
ir brangu, ir jau tik iš pirmo 
sugretinimo tai nusveria neigia-1 
mumus.

Vanagaitis lietuvybės 
misionierius

Du Vanagaičio kūrybos 
ašigaliai

*
Dabar ir pareina pats tas 

klausimas: Ar Vanagaičio dar
bas yra teigiamas ar neigiamas, 
ar duoda meniško ar tik šu- 
rumburina, ar tas minias kelia 
ar pats prie jų leidžiasi? Pas
kutiniais laikais tas klausimas, 
sako, pasidaręs net “inteligen
tiškų stalų” diskusijų objektu. 
Paprastai musų inteligentai ta
da pradeda interesuotis, kai fak-1 
torius pats priverčia apie save

kaktuves 1
Kad tas gedulos sukaktu

ves linksmai paminėjus (“N.” 
pabr.) kolonijos rengia tam 
prakalbas ketvirtadieny j, spa
lio 9 d., kitos — sekmadieny j 
spalio 12 d.” •

Pranešimas •
Chicagįs Lietuvių Choro Pir

myn dainų pamokos atsibuna 
kas pirmadienį Meldažio svetai
nėj lygiai 8 vai. vakaro1 iki 10 
vai. Visus dailės mylėtojus kvie
čiame apsilankyti, taip prašom 
pakalbinti draugus ir pažįsta
mus. Valdyba.

samdyta ir chorai užsakyti bei 
pasižadėję. Spauda ir visuome
nė laukė iš Komitęto viešų pra
nešimų, bet nieko nebuvo skel
biama. Vakar atėjo ir praėjo 
Spalio 9' diena, bet Vilniaus 
Vadavimo Komitetas tebetyli. 
Reiškia, sykį pozicijas užleidus, 
nebelengva jas beatgauti.

Marijonų linksma gedulą

“Draugas” Spalio 9 d. nume
ry įdėjo kažkokio didelio čy- 
fo, Stud. P. Atkočiūno, Fed. 
Ch. A;.£. r: š',. (?) atsišauki
mą, kur sakoma:

“Šiandien minime gedulingas 
1G metų Vilniaus netekimo su

žmonės tačiau gimtos kultūros 
išsiilgę. Kokią jis programą, ve
žasi, man nėra žinoma, bet aiš
ku, kad visų pirmiausia veža
si lietuvišką.

2) Patyręs, koks svarbus kul
tūros perlaidas yra radio, Vana
gaitis jau svajoja apie Lietu
višką Radio Valandą visai Ame
rikai. Tai yni kol kas fantas
tiškas planas, nes tokiai valan
dai reikia galingos stoties, tu
rinčios keletos kitų stočių per
laidas, ir todėl' kainuojančios 
šimtus doleriu i valanda. Tokiai 

i valandai jau reikia ir gero ka
pitalo ir rimtos meno atžvil- 

jgiu programos, ir Vanagaitis 
rimtai svajoja apie viena ir ki
ta, ir jo šios žiemos maršruto 
svarbiausias tikslas yra tokiai 
valandai paruošti dirvą. Tame 

(siekime nėra pasipelnyno tik- 
rasime, js,l°> nes tokia valanda suės vi

kiui Vanagaičio veikimas Aine«!sas pajamas, tad lieka tik idea-

Tegul gera jų dalis ir nepre
tenzingos ir perdaug papras
tos, bet jos. turi dvi ypaty
bes, dėl kurių visi sutiksime, 
viena kad užtart jas kiekvienas 
paprastas nelavintas žmogus ga
li imti ir dainuoti, kita, kad 
jos lietuviškos. Tokių neturė
dami musų žmonės imtųsi sve
timų, kaip kad pačioj Lietu
voj imasi visokių “šeine Ka- 
tarinkų”, “O Augustin”, “Pup- 
sik” ir Ip. Taigi, svarbiausią 
Vanagaičio “issue” notą randa
me tame, kad jis yra šiam kra-

kad nusistebi, i‘^ui vienintelis ir kol kas ne-Į 
|pamainomas lietuviškumo nešė
jas net gi ten, kur jokios kitos 
priemonės nebesiekia. O .tame 
klausime, rodos, visos musų 
srovės, pakraipos . ir partijos 
yra vienos nuomonės. Tad su-į 
vedant balansą, kad ir konser-1

Kaip Chicagiečiai 
Vilnią minėjo

Jau kurie metai, kaip Chi
cagos lietuvių tautinėms sukak
tuvėms minėti vadovaudavo Vil
niaus Vadavimo Komitetas. Per
nai žiemą Vasario 16 <1. sukak
tuves tas Komitetas be lyiro 
perleido Sandaros privačiam 
vakarui, šiemet besiartinant 
Spalio 9 dienai Vilniaus Vada
vimo Komitetas rengėsi, dar at
gauti iniciatyvą ir surengti 
Vilniaus pagrobimo dešimtme- 
tinep sukaktuves. Kiek girdė
ti, jau buvo ir Auditorija nu

per

pats 
gera

tuo 
tak-

Vanagaičio taktika yra 
skirtinga nuo kitų artistų 
tikos, kad kiti eina i žmones, 
taip sakant, nusileisdami j juos 
iš profesijos aukštybių, o Va
nagaitis pirma atsistoja ant že
mės, greta žmonių, susilygina 
su plokštuma, su džezininkais 
šoka džezą, su anekdotininkais 
anekdotus kalba, ir tuo tarpu 
kaip ir nejučiomis sėja tyrus, 
švarius, gražius meno kristalė
lius. Tiesa, atrodo, kad “mun- 
šaino dainos” užima žymią jo 
kūrybos dalį, bet taip pat pa
sidairykime, kuris vargoninin
kas, kuris ‘‘dainos karalaitis”, 
kuris choras apseiiia be Vana
gaičio — “Mamytės”, “Mes be 
Vilniaus nenurimsim”, kuriuo
se namuose nerasi dešimtis Va
nagaičio komponuotų lietuviškų 
liaudies dainelių, kurioj “parėj” 
negirdėsi sutartine traukiant 
Vanagaičio naujausių leidinių?

rikoj yra daugiau kaip teigia
mas.

Naujas Vanagaičio maršrutas

Vanagaitis dar tuo išskirti
nas, kad jis nė valandos neat
sigula ant laimėtų laurų, o vis 
toliau ir giliau siekia, štai du 
naujausi pavyzdžiai:

1) šiomis dienomis jis išva
žiuoja Į kolonijas. Turi apva
žiuoti 39 kolonijas. Dauguma — 
kolonijų/ kur joks dainos ka
ralaitis dar nėra siekęs, kur

lįstinė pusė, būtent ta, kad Va
nagaitis jau jaučia, jog' savo 
darbe gali kelti vienu dideliu 
žinksniu aukščiau.

Nežiūrint kaip konservaty- 
viškai bandžiau savo palygini
mus, tačiau vieną tik išvadą 
galiu daryti, tai, rasdamas Va
nagaičio veikimo balansą tvirtai 
aktyvų, linkėti jam ir jo pasi
ryžimams laimingiausios kloties.

Garsinkite ‘N-nose’
VALYMAS IR PROSINIMAS

A. YUSHAS
KRIAUČIUS

Išmintingi vyrai ir išmintingos moterys — Kada jie nori 
atlikti valymą, jie žino kur eiti! Nereikalinga ir sakyti, 
kad A. YUSHAS yra geriausias žmogus pašaukti, kada 
jus norite IŠVALYTI IR SUPROSYTI savo drabužius.

BROOKLYN NEW YORK TAILORS
SIUTAI SIUVAMI ANT UŽSAKYMO

Valymas, Dažymas, Prosiniinas ir . Taisymas. ■— 
Kailių darbas musų specialybe.

4457 S. Talman Avė. 4895 Archer Avė.
Phone Lafayette 25 3 6 Phone Lafayette 4558

2633'/z W. 39th PI., 4434 S. Fairfield Avė.
Phone Lafayete 5 767
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Važiuokite Lietuvon
Su dainininku Juozu Babravičių

Spalio 18 d., 1930
Scandinavu Amerikos Linijos laivu 

FREDERIK VIII
PER COPENHAGEN Į KLAIPĖDĄ

Dainininkas Juozas Babravičia pasirūpins, kad važiuo
janti su šią Ekskursiją visi butų užganėdinti.
Ant laivo Frederik VIII jis surengs keletą koncertų, 
kad keleivius palinksminti kelionėje su savo dainelėms. 
Kurie manote šį rudenį važiuoti Lietuvon, tuojaus 
kreipkitės prie Naujienų, arba savo ištikimo agento 
dėl sutvarkymo dokumentų.

Šioje Ekskursijoje patarnaus:
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted St.
P. BALTUTIS, 3327 S. Halsted St.

V. M. STULPINAS, 3255 S. Halsted St.
, JOHN J. ZOLP, 4559 S. Paulina St.

r
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Nubudimo Valandoje
Kreipkitės Pas Mus

Kuomet atsiskiria nuo jūsų motina, tėvas, brolis, Sesuo, jus tuojau kreipiatės 
prie graboriaus. *

Jei jus toje nuliudimo valandoje atsikreipsite pas mus, čia gausite tinkamiausj, 
mandagiausi ir geriausį patarnavimą.

Musų daugelio metų patyrimas ir visuomet teikiamas visiems mandagus patar
navimas' liudija, kad ir jus turėtumėt pašaukti mumis, kuomet bus reikalas.

Mes parduodam visokius grabus, pigius ir brangius ir turime jų didžiausį pa
sirinkimą. Taipgi užlaikome visokius reikalingus rubus ir papuošimus. Prie to dar 
teikiame automobilių ir ambulance patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue ’
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avenue ’ Tel. Boulevard 3201
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kalbos kaip gelbėt ba
daujančius bepastogius

Ateinantį pirmadienį guber
natorius Emmerson šaukia Clii- 
cagoj veikėjų susirinkimą ap
tartu bedarbės ir bedarbių pa
dėčiai. Priskaitoma, kad 5000 
žmonių Chicagoj visiškai ne
turi kur dingti, nė kuo misti, 
nei turi vilties kada nors dar
bo gauti. Dauguma iš jų jau 
yra be darbo per visą vasarą. 
Virš 3000 šeimynų galvų yra 
pasiekę vargo bedugnės ir su 
jais apie 12,000 šeimynų narių 
badauja ir neturi pastogės. Bet 
tai tik sočiųjų skaičiai. Jau 
pradėta duoti Įvairus patari
mai, kad neįsileisti į Chicago 
badaujančių iš kitų miestelių, 
kad atleisti iš darbo moteris, 
kurių vyrai turi darbus ir jų 
vieton samdyti bedarbius vy
rus, ir tt.

Ralph Capone laisvas 
po 4 minučių

Tik keturias minutes truko 
garsiam kriminalistui, Al bro
liui, Ralph Capone atlikti for
malumus su detektyvų šefu 
John Norton, kurs ji paliuo- 
savo kai policistas Caroll at
vedė suareštavęs. Su linksmu 
veidu CaponeM advokatu De- 
vine vedinas, nuėjo pas teisė
ją Lyle išgauti bylos panai
kinimą, bet Lyle gengsterio ūpą 
sugadino, pasiųsdamas jį į ka
lėjimą.

Capone ekzekucionie- 
rius Nitti pabėgo

Krank Nitti, Al Capone dė
siu iausioji ranka, budelis ir pa- 
pirkėjas, gavęs netikrą paspor-z 
tą ir Capoues leidimą pabėgo 
Į Italiją. Capone jį išleidęs tik 
dėlto, kad Nitti yra jo gimi
naitis.

400 vokiečių organizaci
jų už Lewis

Col. James Hamilton Lcvvis, 
Demokratu kandidatas i U.‘ S. 
senatorius, gavo 400 Amerikos 
vokiečių organizacijų paramą. 
Lewis yra aiškus šalininkas 
prohibicijos panaikinimo.

Paleido alkana “vairi”
Lyle, municipal teisėjus pa

leido alkaną bedarbį John Gor
inau ir dar sugrąžino jam jo 
vogtus daiktus, būtent pakelj 
bulvių “chipsų”, dvi blėkinėles 
viralo ir pupų, kuriuos jis bu
vo pavogęs iš Iloney Bee pro
duktų krautuvės.

Rengia kalėjimų bepa- 
stogiams bedarbiams
North Side moterys finansuo

ja remontą vieno seno apskri
ties kalėjimo, kur bus paruoš
ta pastogė gyventi 3000 bena
miams bedarbiams. VVrigley 
taip jau skubina savo namą 
remontuoti prie 509 North 
Union Avė.

$ame PRIck •' forover / 
40 YEARS
2 5 ounces for2scents 

pure

IZ/TBAKINC 
r%Vl*0WOER 

ęrriaent
IT'J DOUBLE actinc

MILLIONS of poundj ujeo bv
OOP GOVEUNMf NT

Kultūros 
Kertelė

I-------------- —
Gražus Joniškiečių 

pavyzdys

Musų dvasinio apstingimo 
gadynę, kiekvienas kultūriškas 
žinksnis yra reta ir linksma 
naujiena. Štai vienas tokių 
žinksnių. Nesenai vienas Joniš
kietis p. R. š. pakėlė klausimą 
įsteigti savo gimtajam Joniš
kio kraštui knygyną. Nieko 
netrukus jau kitas Joniškietis 
J. B. atsiliepia su gatavu prak
tišku pasiulymu: pradėti sune
šti knygas, dapirkti naujų, su
dėti kiek dolerių ir ligi atei
nančių Sekminių jau turėti Jo
niškio miestelyje gražų kultū
ros žydinį. Sekminės yra Jo
niškiečių didelės dienos, tad vi
si Joniškiečių Žemes gyvento
jai susirinkę pamatys savo 
draugų ir giminių amerikiečių 
dovaną.

Joniškiečiai ką pradeda, tą 
būtinai baigia. Ir yra davinių, 
kad ši sumanymą jie praves. 
Tai jiems nebe pirmas kartas. 
Jau Joniškiečiai yra įsteigę 
knygyną Skuodo gimnazijai. 
Nesenai jie pirmi moraliai ir 
materialiai parėmė Telšių laik
raštį “žemaiti”. Dabar eina į- 
steigti gražų paminklą — kny
gyną savo gimtinei apylinkei.

Vienoj tik Chicagoj turime, 
rodos, 64 draugijas. Kelios pa
našiai daro? žydai ateiviai dau
gumoj yra susiorganizavę su
lig tų miestelių, iš kurių yra 
kilę, ir jie palaiko ryšius su 
savo kilimo mi-esteliais. Joniš
kiečiai lietuviai palaiko kultū
ros ryšius ne tik su savo ki
limo miesteliu, bet su visa že
maičių žeme. Bravo Joniškie
čiai. Bukite ir toliau pavyzdžiu 
kitiems.

Visiems prieinamos 
lekcijos

Samuel llarper, Chicagos uni
versiteto prof. per ištisas 20 
savaičių skaitys lekcijas prade
dant su šiuo penktadieniu, kas 
savaitę penkiadieniais vaka
rais Fullerton Hali, Art Insti
tute. Visa jo lekcijų serija bus 
apie sovietų Rusiją. Vėliau prof. 
Napier VVilt skaitys apie Ame
rikos 19 šimtmečio realizmą. 
Su ketvirtadieniu, spalio 16 d. 
prof. Walter Hoffman skaitys 
seriją lekcijų apie sveikus, ir 
normalius vaikus. Po jo, nuo 
lapkričio 13 d. prof. Vari Dyke 
skaitys apie užkrečiamų ligų 
gydymų. Su lapkričio 21 d. 
prof, VVilham Spencer skaitys 
apie publikos santykius sn biz
niu.

Planetarium jau pilnai 
veikia % __

Adler Planetarium superin
tendentas G. T. Donoghue pra
nešė, kad Planetarium jau ati
darytas visą laiką, šiomis va
landomis :

Pirmadienį, antradieni ir ket
virtadienį nuo 10 ryto ligi 9 
vakaro, su lekcijomis’ 11 vai. 
ryto, 3 ir 8 vai. popiet.

Trečiadieni ir šeštadienį nuo 
10 vai. ryto ligi 5 vai. popiet 
su lekcijomis U vai. ryto ir 
3 vai. popiet.

Sekmadieniais ir šventadie
niais nuo 2 ligi 5 vai. popiet 
su lekcijomis 3 ir 4 vai. po 
piet.

Daktaras AA WISSIG, I
Kapitonas MV Pasauliniame kare

Specialistas iš Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijlmų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas, H 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką N 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgyti! 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. tt nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v.
4200 West 26 St., kampas Keeler Ave^, Tel. Crawford 5573 I

Beniamino Gigli 
koncertas

Civic Opera House, trečia
dienio vakare, spalio 15 d., 8:15 
vai. bus Metropolitan Operos 
Co. tenoro p. Beniamino Gigli 
koncertas, padedant Miss Kath- 
ryn Newman, koloratūrinis so
prano.

Programa sudaryta iš Šuber
to, Rimsky-Korsakovo, Liszt, 
GounodK Leoncavallo, Strauss, 
Rossini ir kt.

Californijos Vynuogių 
Augintojų Atstovas 

Chicagoje
Frederick J.' Koster, pirmininkas Califoc- 

nia Grape Control Board lankėsi 
Chicagoje.

Frederick J. Koster. buvęs United 
States Chamber of Commcrce pildomo
jo komiteto pirmininkas, prezidentas 
California State Chamber of Conimercc 
ir vienas iš žymiausių ir įtekmingiausių 
Californijos gyventojų ir biznierių, ku
ris dabar yra gajva ir tvarkytojas Caji- 
fornia Grape Control Board. kuri buvo 
suorganizuota Federal Farm Board, kad 
sustiprinti Californijos vynuogių indus
triją, šiomis dienomis lankėsi Chicagoję. 
Jis lankėsi VVashingtone pasitart su Fe
deral Farm Board apie Calif. vynuogių 
augintojų reikalus, taipjau kituose ryti
nių valstijų miestuose ir gryšdamas su
stojo Chicagoje. Kalbėdamas apie Ca
lifornijos vynuogių industriją, p. Koster 
tarp kitko pareiškė:

“Mano kelionė į Washingtoną ir po 
rytines valstijas buvo labai patenkinanti, 
man tikrinta, kad marketas musų pro
duktams yra padidėjęs ir mes flkimės 
gerų metų vynuogių ir kitose Californi
jos industrijose.

“Šiemet vynuogės yra daug geresnės 
kokybės, kokių nebuvo per keletą me
tų ir deki prohibicijos komisionieriaus 
Arnos W. W. Woodcock nuosprendžio, 
kad yra legalus dalykas pasimaginti vy
nuogių gėrimo nairųj vartojimui, parei
kalavimas yra didesnis negu kada buvo 
pirmiau.

“California Grape Control Board rū
pinasi pagelbėti musų valstijos vynuo
gių augintojams, bet taipjau interesuo
jasi pardavėjų ir pirkėjų reikalais. Mes 
rūpinamės sustandarizuoti pakelius, už
tikrinant teisingą svarumą ir kokybę, 
kas apsaugotų pirkėją ir vartotoją.

“Mes kooperuojame su geležinkeliais 
ir vynuogių biznio interesais rytuose, 
kad nebūtų eikvojimo ir duplikacijos, 
kas irgi yra ant naudos pirkėjui ir var
totojui. Kitais metais tarybos veikimas 
bus dar labiau praplėstas.”
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Buy gloves with what 
it savęs

Nčra reikalo raoKčtl 60c ar 
daugiau, kad gauti gera dantų 
košelęr' Liaterine Tooth’ Pašto, 
didelio tūbas parsiduoda už 
25c. JI valo ir apsaugo dan
tis. Bo to galite sntaupinti 
$3, ui kuriuos galite nusipirk
ti pirAtliiaites ar kų kitų. 
Lambert Pharmaeal Co.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

MARIJONA TIRAS 

po tėvais Branistaitė

Persiskyrė su , šiuo pasauliu 
spalio 8 dieną, 11:30 valandą ry
to, 19 30 m., sulaukus 48 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoj. Paliko 
dideliame nuliūdime šunų Edvar
dą, sunaus dukterį Roseinary, bro
lį Albertą, marčią ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 1 342 So. 
Cicero Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj. spa
lio 1 1 dieną. 2 vai. po piet iš 
namų į Mt. Emblcm kapines.

Visi a. a. Marijonos Tiras gi
mines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Sūnūs, Antikė, Brolis, 
Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

I

/
Pranešimas

Šiuomi pranešu, kad atidarau
GARDEN CAFE. Duosiu skanius 

valgius ir šaltus gėrimus.
Šokiai kiekvieną subatvakarj, prie 

geros muzikos.
Įžanga Veltui.

PIRMAS ATIDARYMAS OCT. 11

Tony Pazerecki
3908 W. lllth St.

Gra^^
Telefonas Yards f 138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

——---J I. ■ I ■ ............... <»■.----

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BU T K U S
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvi- 
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIS { LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

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

bų išdirbystės.
• OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

* N A U J IENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. jk p. 

;-----------------------  ----------------------JĮ

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical T|ierapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue
x Phone

Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
aktų 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.

Pbonc Boulevard 7589

Tel. Yards 1,829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Groąg Avė.

Tel. Yards 4317

Dr. JOHN SMETANA

Optometristas
Akiu Ekspertas ir pritaikymo akiniu
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukšta? 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:80 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phono Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

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

Tel. Kenvvood 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 Ane.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0Ž57

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. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 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 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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 Virginla 0038 
Rez. Tel. Ven Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franglin Blvd. 

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

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

Persikėle j naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Pcoples Bank* 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rcz. 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 Milvvaukco Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo 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 Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriška, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk p u o 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAIIN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Įvairus Gydytojai

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas • 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drezcl 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
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 0562 

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

Pbonc Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

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. 

T'elefonas Canal 2552
Vąhndos 9 ryto iki 8 vakaro.

Scredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

i
Ofisas vidurmiestyje

Room 1502 •
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 West Washington Street 
Cor. Washington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telcphone Randolph 6728 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. S-A
Rezidencija G158 S. Talman A v.

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

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

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

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552 

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

J0SEPH J. GR1SH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Ase, 
Tel. Boulevard 2800

Kez. 6515 So. Rockwcll St.
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Velionio kūnas pašarvotas 
randasi p. Eudeikio koplyčioje, 
4605 So. Ilermitage Avė. Iš ten 
ir bus laidojamas rytoj, šešta
dieny. Iš koplyčios kūnas bus 
išlydėtas kaip 9:30 vai. ryte j 
šv. Kazimiero kapines.

Babravičiaus 
Ekskursija Jaunoji Birutė

kitų dalių miesto
Park, Marųuette

Kulis su 97 kirčiais, J. Ažiukas 
su 98 kirčiais, J. Miller su 105 
kirčiais ir kiti su biskį daugiau 
kirčių.

Sekantį nedėldienį Silver 
Lake kliube įvyksta rungtynės 
už Amatorių čempionatų, Mo
terų čempionatų, LGK. metinį 
susikirtima, prezidento trofi- 
jos Handicap lošio, Meno va
zos įvairus žaidimas. Pradžia 
lygiai 8 vai. ryte. Gali daly
vauti visi, registracija veltui, o 
daug prizų yra išlošimui. Nesi- 
vėluokite.—Menas.

Golden Stars: 
0 0 4 0 0 0 0

Fernvvood:
2000201 

Two base hits: 
Gricus, Pelka. 

Strike outs:

Base on balls:

3

0—5 8 2
W. Evans,

Goslin

Goslin

'g, R

Miller

“Birute” Dainos ir Dramos Draugija 
laiko reguliares pamokas kas ketvergo 
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
lio 10 d., Amalgamated Centro name, 
333 S. Ashland Blvd.. 7:30 vai. vak. 
Taipgi šiame susirinkime bus daug 
svarbių reikalų, tad malonėkite susirink
ti laiku. — F. Prusis, sekr.

CLASSIFIED APS, j

-----------  Vaikų draugijėlė Jaunoji Bi-
Ponas Babravičius sutraukė rutė, prie kurios priklauso skait- 

gana didelį būrį Ekskursantų, lingas būrys berniukų ir mer- 
kurie panorėjo kartu su juo gaičių ne tik iš Bridgeporto, 
važiuoti Lietuvon. bet ir iš

\’isi Ekskursantai išvažiuos (Brighton
iš Chicagos spalio 16 d. 11 vai. Park ir kt.), po vasaros ato- 
vakare iš La Šalie stoties ant stogų jau pradeda veikti ir 
Niekei Blate traukinio. Ekskur- šiandie vakare, turės savo pir- 
santai bus pasitikti Iloboken, mas po atostogų pamokas Mark 
N. J. ir pervežti tiesiai ant lai- White Sųuare parkiuko svetai- 
vo Frederik VIII. nėj, 29th ir Halsted gt. Pamokų

Keleiviams nereikės New pradžia 7 vai. Pamokos ir to- 
Yorke nakvoti ir tuom šutau- liau bus laikomos kas penkta- 
pys viešbučio išlaidas. dieni, 7 vai. vak.

Naujienos. [ Senieji nariai, taipjau norin
tys prisidėti prie Jaunosios Bi
rutės šeiminos prašomi atsilan
kyti į pamoką.

— Narys.
North West Side

čia tūlas Frank Walski, 22 
metų amžiaus, nori sumušti vi
sus tupė.jimo rekordus; jau iš
tupėjo 23 dienas, o dar reikia 
tupėti 28 dienas, kad sumuš
ti kitus rekordus. Jo tupėjimo 
lizdas randasi ant North West- 
ern Tower Bldg., kampas North 
ir Milwaukee Avė.

GOLFAS
čem-

SPORTAS
STARS LOSE TO FERNWOOD

Double play: Pelka to 
to Roddigher.
' Now t ha t the, baseball season 
is ovei\ attention will be given 
to basket Bali. The first basket 
bąli practice will take place in 
a week or two at Strumil Gym. 
New Players wishing tryouts 
for position on the sųuads will 
please see or call Julius Dap
kus, Pullman 7556 or 1193.

—G. S. Manager.

Marųuette Park — Maręuette Pro- 
perty Owners Sąjungos susirinkimas 
įvyks penktadieny, spalio 10 d., lygiai 
8:00 vai. vak., parapijos svet., 6820 
So, Washtenaw Avė. Po ilgų vasaros 
atastogų turime svarbių reikalų aptarti. 
Kviečia visus — Valdyba.

Draugystės Lietuvos Vėliava Am. 
No. 1 laikys susirinkimą nedėlioj, spa
lio 12 d., 1930, Antano Česnos svet,,. 
4501 So. Paulina St., 1 vai, po pietų. 
Malonėkite draugai ir draugės atsilan
kyti ant susirinkimo, o bus daug svar
bių dalykų apsvarstyti,

— J. Dabulskis, sekr.

Financial
_________Finansai-Paskolos^

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 
mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

PETRZIIjEK BROS.
1647 W. 47th St. -

Arti Marshficld Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PRANEŠIMAI

ant North ir Hoyne 
Kontestantais buvo —

Kumščiavimosi kontestas 
pirtyje

Seredos vakare mačiau juo
kingą kontestą, rusiškoj mau
dynėj 
avės,
vienas lietuvis, o kitas rusas. 
Pradėjus kumštynių kontestą, 
buvo apie pusė tuzino žiop
so tojų, bet dar referis nedavė 
užbaigti kontestą, išskyrė lai
ku ir kontestantų nosys iš
liko sveikos, nereikėjo nė Rau
donojo Kryžiaus šaukti į pa- 
gelbą. Bet kontestantai liko ne
užganėdinti ir galimas dalykas, 
kad kontestas įvyks netikėtai 
be skelbimo viešai.

Nereporteris.

Linksmos vestuvės
Spalio 4 d. 1930 įvyko susi- 

žiedavįmas panelės Susannos 
Rinkevičiūtės su Edmondu De 
Carr (svetimtaučiu). Panele Su
šauna Rinkevičiūtė aspie metai 
suviršum atvažiavo iš Windel, 
Penn. pas savo dėdę J. Tumo- 
sa, 3252 N. Nagle avė. ir gavo 
darbą prie National Tea Co. 
Kadangi p-lė Sušauna yra su
mani ir protinga tai netrukus 
patapo krautuvės prižiūrėtoja ir 
susigavo jauną ir gražų vaiki
na, su kuriuom ir apsivedė.

Vestuvių iškilmė įvyko nedė
lioję. Susirinko gražus būrelis 
artimiausių giminių ir linksmai 
laiką praleido. Ant vestuvių 
buvo atvažiavus ir Sussanos ma
mytė palaiminti savo dukrelę į 
naujų gyvenimą.

Jaunavedės patėvis A. Rama
nauskas negalėjo pribūti ant 
vestuvių, todėl visi labai apgai
lestavo. A. Ramanauskas yra 
geras “Naujienų” rėmėjas ir 
buvęs kontestantas.

Jaunavedžiams velijame ge
riausios

Lietuvių tautiniai golfo 
pionatai prasidėjo pereitą ne- 
dėldienį “Silver Lake” kliube ir 
baigsis sekantį nedėldienį toje 
pat vietoje. Dalyvauja gražus 
būrelis geresniųjų golfininkų ir 
golfininkių. Jaunieji musų 
golfininkai lošia gerai, senes
nieji nepasiduoda ir sudaro ge
ras kompeticijas. Ūpas šių me
tų dalyviuose—gyvas, ramus ir 
sportiškas. Apseinama tvarkiai 
ir be jokių kivirčų ir barniij— 
kas, žinoma, retenybė, pas lie
tuvius.

Giedras nedčldienio rytas, šil
tas ir švelnus vėjaiis dvelkia 
plasnodamas' sidabrines ežerė
lio vilnis. Golfininkai renkasi 
ir rengiasi į kovų už liet, vy
riausi golfo čempionatų. Tur- 
namentų vedėjai darbuojasi, p. 
Strazdas registruoja dalyvius, 
p. Menas verbuoja kontestan
tus į traices, rengia kompeti
cijai. Visa minia susirenka 
prie pirmos tejos. R. Čižas, 
čempionas pradeda lošimų su il
gu ir tiesiu kirčiu—žiūrėtojai 
ploja.
čemp., kerta toli— vėl aplodis
mentai. T. Juknis lošia trečias 
su prastu kirčiu, ši traicė spar
čiai žingsniuoja prie savo bo- 
lių dėl antro kirčio, užleisdar 
mi vieta antrai traicei. Seka c

K. Savickas, amatorių

The Golden Stars lošt to 
Fernvvood A C by a score of 
5 to 4 in a very hot battle. 
Fernwood scored in the first
inning by scoring 2 runs on 4> .. c .. . ,. ... Naujienų Spulkos Serija 31 prasidedahits and was leading* until the su pradžia spalio mėnesiu. Naujienų 
third inning when the Stars ofisas Yra atdaras kasdieną nuo 8 ryto 

, t n . iki 8 vakaro. Nauji nariai kviečiami
SCOred 4 runs on 2 base on atsilankyti ir prisirašyti prie spulkos. 
balls, Gricius double, Romanas K,esa B Per 6 ,m.c.tus ir ?

. , , . kant po 25c savaitėje, gausite $100.00.
single and one error. The score Mokant $1.00 savaitėje, gausite 
was tied in the fifth on 2 $400.00.

„ , _ . - Mokant $2.50 savaitėje, gausite
walks, one error and 2 smgles, $1000.00.
FernW00d then SCOred the winn- Klesa C per 3 metus, 6 mėn. mo-

.. kant po 50c savaitėje, gausite $100.00,
ing run in the seventh on Ro- po $2.50 savaitėje gausite $500.00, 
manas error when he was hit po $5.00 savaitėje, gausite $1000.00. 
, , , ., n • Dėkite ---------------- —hard by the runner allowing saugiausia 
the run to score from second šimčius. 
base. The Stars made 3 ?rrdrs 18.tos 
while Fernvvood made 2. Bo,th reguliaria susirinkimas 
pitehers twirled exeehent bąli |’^ ™i.“.p?pK

the entire game.
This is the finai game oi the | dėldienio į antrą nedėldienį, 

season. This season, the Stars 
won 10, lošt 8 and tied three 
games for a percentage of .555.1 sivienijimo paprastas susirinkimas įvyks 

Statistics sh0W that the Golden lnej|fs 341 Kensington Avė. Susirinki- 
Stars were 728 times at bat, nia* svarbus, jame bus raportų, praneši- 

1 , i mų ir bus svarstoma nauji reikalai susi-
SCO1 ing 140 rims and made 212 vjenjjĮmo labui. Visi nariai ir nares 
hits for a team battling avė-Į ir visi jie,kurie norite prisirašytii, at- 

rage of 292. The Star piteher 
allovved 190 hits for 123 runs. 
The management will issue a 
more detailed record of the 
players at 
GOLDEN 
Fryer 
Horne 
Extin 
Domikaitis 
Gricius 
J. Yukon 
Stickus 
Stankus 
Goslin 
Romanas 
Oswald 
Makay 
Decker

Lietuvių Tautos Katalikų Parapija 
rengia linksmą balių, nedėlioj, spalio 
1 2, 1 930, prasidės 7 vai. vak., parapi
jos svetainėje, 3501 So. Union Avė. 
Kviečiame visus pasilinksminti prie ge
ros J. Sereik muzikos. Kviečia

Klebonas S. A. Linkus ir Komitetas.

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokCtoe 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

Mirė

pinigus j spulkas, 
vieta ir moka

nes yra 
didelius nuo-

129 kuopos 
jvyks spa

lio 12 d., G. Chemausko svet., 1900

Visi nariai nepamirškite, kad susi- 
sinkimai yra perkelti iš pirmo ne-

. Valdyba.

Roseland. — Kliubų ir Draugijų Su-

kolonijos SLA

silankykit paskirtu laiku.
— Sekretorius

kloties jų gyvenime.
Svetys.

Roseland
Juozapas Antanėnas

Spalio 5 d., 8:30 vai. vak., 
Cook pavieto ligoninėj nuo vė
žio pasimirė roselandietis Juo
zapas Antanėnas, 55 m., gyve
nęs prie 53 E. 103 st. Velionis 
buvo kilęs iš Saplių kaimo, Tve
rečiaus parap., Švenčionių ap- 
skr. (okupuotosios Lietuvos). 
Amerikoj išgyveno 20 metų.

kiai sirgo, o ir prieš tai ilgai 
buvo be darbo, tai mirė dide
liame skurde. Todėl jo palai
dojimu rūpinasi jo draugai, kai- 
minai ir giminės, ypaę 'Petras 
Pivoriūnas ir Valentas Rastau- 
skas, kurie skubiai renka 
kas, kad tinkamai velionį 
laidojus.

au- 
pa-

CLASSIFIEDADS.
. I ■■    i——

Educational

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

KAS turite grosernės fikčerius, malo
nėkite pranešti.

Tel. Canal 0927
MOKYKIS BARBERYSTSS 

AMATO. '

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.

Pianos
TURIU parduoti savo $850 grojik- 

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

PASTEBĖTINOS PROGOS — MO.SES 
LAKE, WASHINGTON — TURTIN
GOS VAISIŲ IR MIŠRIOS FARMOS 
SUTEIKIA. NEPRIKLAUSOMYBĘ. 
Dvidešimties akrų užtenka dėl sėkmingos 
farmos. Pagerinkic savo būvį, užmirš
kit baimę bedarbes, bukit pats sau bo
sas. Žmonės su biskučiu pinigų gali 
įsigyti iriguotas farmas, duodančias di
delį derlių obuolių, kriaušių, pyčių, vyš
nių, aprikosų, žemuogių, watermelonų, 
kantelupų, alfalfa, bulvių, daržovių. Il
gas augimo sezonas, ankstyvas marketas 
užtikrina augštas kainas. Klimatas ir 
aplinkybės yra palankios sveikatai, kom
fortui ir pasitenkinimui visai šeiminai.

•Moses Lake ežero distriktas užveria 
9,300 akjų Columbia baseino širdy, 
Centraliniame Washingtone — 2,300 
akrų derlingos dirbamos žemės. Žemė 
yra vulkaniškų pelenų, paviršius biskį 
pašlyjus linkui ežero — puiki iriga- 
cijai — nėra nusausinimo problemos.

Daugiausia patogumų, mažiausia ne
patogumų dėl iriguoto distrikto — že
mos kainos —• lengvios sąlygos — už
tikrintas vanduo, daugiau negu užtekti
nai (penkios pėdos ant akro užtikrinta), 
pumpuojamos iš šulinių ar ežero pigia 
elektros jėga-r- žemi taksai.

Neišdirbta žeme parsidavinėja po $25 
iki $75 už akrą — lengvais išmokėji
mais. Irigacijos distriktas kainuoja tik 
$2.68 už akrą, išmokami po 35 iki 40 
centų į metus.

Rašykite dėl informacijų — duokite 
klausimus, angliškai, jei galima — jie 
bus teisingai atsakyti. The Milwaukee 
Road rekomenduoja tiktai tas žemes, ku
rias žino esant geras — pagelbsti norin
tiems apsigyventi gauti tinkamiausias jų 
reikalams žemes, už* žemas kainas ir 
prieinamais išmokėjimais — ir pataria 
jiems po apsigyvenimo. Tiktai sėkmin
gas farmeris yra naudingas The Mil- 
vvaukee Road geležinkeliui. R. W. 
Reynolds, Commisionier, The Milwaukee 
Road, 917-Y Union Station, Chicago, 
Illinois.

Business Service
Biznio Patarnaviinas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

8147 S. Halsted St
Victorj 7261, Re». Hemlock 1292

Situation Wanted

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

PARDAVIMUI pigiai, jei bus tuo
jaus parduota, vaisių ir vištų farma; 
3j/2 akrai, 8 kambarių namas, elektros 
šviesa ir kitos triobos; gera molio že
mė, geras šaltinio vanduo. Prieinanti 
prie gatvės 27,000 gyventojų mieste 2’4 
akrų vaisių farma. Randasi Kevvanee, III. 
Atsišaukite ar rašykite tuojaus. Marie 
Yunovvich, 3324 Lowe Av., Chicago, III.

detailed 
a later date. 
STARS 
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West Pulmman, — SLA. 5 5 kuopos 
susirinkimas įvyks spalio 12 d., 2 vai. 
po pietų, W. Pullman Park svetainėje. 
Siame susirinkime bus raportų, praneši- 

■Įjimų ir bus svarstoma nauji reikalai. Visi 
•“ nariai ir narės atsijąųkykit, ypač nepa- 
J mirškite tie nariai , atsilankyti, kurie 
n Į esate užvilk? mokesčiais.
O Tamašauskas, sekr.
1

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergina be 
šeimynos, patyrusi prie restaurano biz
nio, gera mokestis. Atsišaukite Garden 
Cafe, 3908 W. 111 St. Telefonas 
Beverly 4626.

/ 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. Randolph 4780.

1

o 
o 
o

lydi kontestantus su gausiais 
aplodismentais. Čempionui ant 
kulnų rengiasi: Dr. Naikelis*, 
buvęs Amatorių čemp., J. Mil
ler, daug sykių buvęs vyriausiu 
“runner-up”, A. Kvederas, pir
mas amatorių čemp., J. Mac- 
kiewich, “Margučio” golfo 
čemp., Dr. Zalatorius, š. K. 
ligonines čemp., A. Menas, pir
mas vyriausias čemp. ir kiti.

Po pietų kaip 1 vai. mote
rys pradeda savo metinį čem
pionatų. P-lė žilvičiutė čempio
nė, pradeda pirmų kirtį, kitos 
seka—žiūrėtojai nesigaili aplo
dismentų.

Po to lošia jaunuoliai savo 
metinį čempionatų. J. Ažiukas', 
Čempionas, pradeda su ilgu 
čiu. J. Mileriukas— taipgi 
atsilieka. Jaunuoliai biskį 
matijasi, žiūrėtojai ploja.

Kontestantai pradeda grįžti 
po pirmų 18 skylių, priduoda 
skorus su oponentų parašais. 
Strazdas skaito kirčius kontes- 
tantų, p-lė Beniutė užrašinėja 
ant sienos, čempionas yra že
miausias po rytinio lošimo 
79 kirčiais.
go pietus ir rengiasi popietinei 
kompeticijai.

Vyriausi čempionatų išlošia 
T.-Yuknis su 81—78—159 kir
čiais, P. Yuknis sekantis su 82- 
80—162 kirčiais, R. Čižas, čem
pionas, pralošia su 79-91—170 
kirčiais. Dr. Naikelis ketvir
tas. Moterų kvalifikacijoj p- 
nia Zalatorienė žemiausią kirčių 
skaičių padarė. Jos los '“Match” 
sekančią nedėlią.

Jaunuolių laimėtojų išėjo R.

FERNWOOD 
W. Evans 
Munson 
Roddigher 
Pelka 
Zimmerman 
Brandelle 
Burback • 
Miller 
Anders’on 
R. Evans
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CF
2b
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2 po ralutiao iiersamlaarimo—kas juma

0 Dr. J. E. Zaremba
0 20 W. Jackson Blvd^ netoli State
q Kambarys 1016
u > Imkit elevatorių
0 CHICAGO. ILLINOIS >
0 Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1
_ | pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedi- 

iioi nuo M rvto iki 1 no Dietų

St.

po

Phone Republlc 4949

PETER GRIBAS 
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Malevojimas, Dekoravimas it 
Popieravimas

6127 So. Maplewood Avė., 
. CHICAGO, ILL.

Furnished Rooms
PAIEŠKAU vyro ant ruimo, laiky

siu pigiai; Gera vieta ant S. Western 
Avė. Ruimai garu apšildomi. Pašau
kite Republic 5667, Mrs. Agnieška.

RENDON kambariai su forničiais dėl 
vaikinų arba vedusios poros be vaikų. 
Šviesus, apšildyti, smagus.

6009 So. May St.

VIENA moteris turi 3 kambarius ant 
rendos dėl vaikinų. 3 301 So. Halsted 
St., 2 front .

REIKALINGA namų, lotų ar biznių, 
mainyti ant farmų. J. Sinkus 8 Co. 
kampas 70th gatvės ir Halsted St.

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

*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.

For Rent
PAS1RENDUOJA 6 kambarių flatas, 

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

Tel. Beverly 6659

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimni

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

PASIRENDUOJA flatas ir ofisas, 
tinkantis dėl profesionalo žmogaus — 
daktaro arba advokato, nes šioj kolio- 
nijoj yra pageidaujama lietuvių dakta
rų ir advokatų. Šioj apielinkėj gyve
na virš 200 lietuvių šeimynų, o nė vie
no lietuvio daktaro, ar advokato nesi
randa. Flatas yra pagal šios gadynės, 
karštu vandeniu šildomas.

3234 W. 111 St.,

PARDAVIMUI 931-933 W. 18th 
Place su vieno augšto mūriniu namu. 
Duokit pasiūlymą. Tel. Monroe 0660.

RETAS BARGENAS

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.

BRIGHTON PARK — pasirenduoja 
flatas 5kių ruimų, 2-ros lubos. Nauji 
pagerinimai. 4424 S. Francisco Avė.

RADIO
Jei jūsų radio nedirba gerai, šaukit

A. J. ŽVIRBLIS, Lafayette 8227

______ Automobiles______
PARDAVIMUI Available 3% tonų 

trokas, Neumatic tairai, išvažiuotas 
6,000 mylių, 1855 W. 47 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 .

Pilvo Vargintas Dabar 
Šypsosi

“Trinorlo Kartosiu Vy
nas pagelbėjo mano vy* 
rui — jis yra labai ge- H 
ras dėl pilvo. Dabar 
jist turi šypsą ant savo|| 
veido — . J' 
suomet būdavo piktas 
— jis nesijauta kaip 
reikiant”, rašo Mrs. 
Stanley SchuHz iš Mil- 
waukee. 
giria š| garsaus dakta
ro švelnų augmenų re
ceptų. Jis išvalo užsikim
šimus keturiose svar

biose vietose: pilve, kepenyse, puslAje Ir
žarnose. Pašalina pilvo pakrikimus, inkstų
negerumus, aitrumų, ir konstipacijų.

DYKAI ĮRODYMAS 
Išbandykit ji musų rizika. Gaukit bon- 

kų šiandie nuo savo aptiekininko. Imkite 
dešimti dienų. Tada, jei nebusite paten
kinti, sugrąžinkite likusių dali aptlekinkui, 
kujria sugrųijns iuiųs. pinigus. Nevilklnkit — 
išbandykit šiandie.

pilvo.

pirmiau jiw vi- 
budavo 
nesijauta 

rašo
Tukstanflai

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

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

SUKOLEKTUOJAM 
PINIGUS

Nuo rendauninkų ant lease, ant viso
kių bilų, lotų, morgičių, bonsų. Šerų, 
lynų, judgementų ir darbininkams algas, 
sukolektuojaihe už mažą atlyginimą ar
ba išperkame visokias Claims. Taipgi 
padarome visokias investigacijas, patik
riname referentes, duodame patarimus 
savininkams, turintiems kokį keblumą su 
rendauninkais etc.

CHICAGO CONNECTION BUREAU, 
6959 So. Halsted St.

Normai 4401

Business Chances
Pa rdgI ro 

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

2612 W. 111 St.
Chicago, III.

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

t . . BitterTnners yvine

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS
Rekomenduojamas dakta

rų ir slaugių.
Valantis, atgaivinantis an

tiseptikas dėl moterų.
Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų.
Pardavinėjamas aptiekose.

r
Lydia E. Pinkham’s

Sanative Wash
Lydia E. Pinkham Medicine Co. 

Lyno, Matai

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

Financial
FinanHaii-Paskola_________

SKOLINAU PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra

6755 So. Western Avcnue
Tel. Grovehill 1038

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

A. H. PATEK, 
128 North Wells St.

Tel. Central 8610
PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis na

mas, 3 karų garažas, už paaukojimą. 
4057 Wentworth Avė., tel. Vincennes 
7267.

4 PAGYVENIMŲ namas už 
*$>5,500 — $1,000 įmokėti, arba mai
nais į lotą arba automobiliu ar biznio. 
Likusius rendomis užmokėsite. Gera 
proga žmogui, kuris nusimano biskį apie 
taisymą namų, padarys kokius $2,000 
pelno į trumpą laiką ant šito namo.

J. SINKUS 8 CO.
kampas 70 gatvės ir Halsted St.

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinant 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.

V .MIUIIIIII. ėl..—i.lBItlmii ...i

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real ėst ate 

kontraktus
INTERNATIONAL

x INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Ava.

Tel, Lafayette 6788-6716

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

$1 1,000 VERTĖS NAMAS už $8.500 
Geriausias bargenas Chicagoje, 2 fin

tų pagyvenimui, 5 metų senumo, mū
rinis namas 4 ir 5 kambarių. 2 karų 
garadžius. 30 pėdų platumo lotas, ran
dasi 2 blokai nuo Marquette Parko. 
Gera proga uždirbti didelį pelną į trum
pą laiką. Parsiduoda su mažų (mokė
jimu arba mainais ant loto ar automo
bilio. Savininkas yra priverstas greitai 
parduoti, atsišaukite bilę dieną po pietų.

6951 So. Union Avė. 
2 lubos

120 AKRŲ, Benton Harbor. — Ge
ras namas — 7 akrai vynuogių, 2 že
muogių, 2 aviečių — stakas — Gera 
žemė. $5,000 lengvais išmokėjimais. 
10 akrų su gerais namais, labai tinka 
vaisiams. Akmens kelias. $3.500. Taipgi 
farmos mainymui. J. Floersch Co., 
2344 W, 69th St, Tel. Grovehill 2036

BARGENAS
Parsiduoda bizniavas muro namas it 

penkių kambarių flatas, 3 miegami 
kambariai, randasi geroj vietoj, dėl bile 
kokio biznio.

44 So. VVestern Avė. 
Savininkas

4445 So. Campbell Avė. 
ant 1 lubų


