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Kunigams Kovoti Vyriausybę
Konfliktas tarp Lietuvos klerikalų ir prem

jero Tūbelio vyriausybės aštrėja
KAUNAS, spal. 12. [Chicago 

Tribūne koresp. Donald Day]. 
— Kaune įvyko lietuvių kuni
gų konferencijas ir ryšy su 
priimtais toj koferencijoj nu
tarimais kova tarp Lietuvos 
vyriausybės ir katalikų bažny
čios pasidarė aštresnė. Popie
žiaus nuncijus Bartoloni, vie
nas pirmų kalbėtojų konferen
cijoj, ragino kunigus imti 
smarkiau veikti, >ir kunigai 
pradėjo atakuoti ministerio 
pirmininko Tūbelio diktatūra 
dėlto, kad vyriausybė įsakė 
likviduoti katalikų jaunimo 
“Ateitininkų” organizaciją ir 
užgynė skleisti klerikalų pro
pagandą mokyklose.

Kunigų* konferencija nutarė 
siųsti delegaciją pas premjerą 
Tubelį ii* protestuoti prieš 
“ateitininkų” organizacijos už
darymą, nes tai esą prieštarau
ja konkordatui, kurį Lietuva 
yra pasirašius su Vatikanu.

Politines Lietuvos situacijos 
pablogėjimas

Konfliktas tarp klerikalų ir 
vyriausybės pablogino visą po
litinę situaciją. Be neoficialaus 
karo su Lenkija dėl Vilniaus, 
kuris traukiasi jau dešimtį me
tų, ir tariamo persekiojimo vo
kiečių gyventojų Klaipėdos 
krašte, Lietuvos vyriausybė su 
savo politika neva atskirti baž
nyčią nuo valstybes, sako, su
šiaušė prieš save dar Vatika
ną.

Dr. Zaunius gal pakeis’ p. Ba
lutį VVashingtone

Užsienių reikalų ministeris 
Dr. Zaunius, kuris Genevoje 
padarė sutartį su Vokietijos 
užsienių ministeriu Juliu Cur- 
tiusu, prižadėdamas, kad vo
kiečiai Klaipėdos krašte busią 
geriau traktuojami, atsistaty
dino, bet jo įpėdinis dar nepa
skirtas. Manoma, kad Dr. Zau
nius bus pasiųstas į Washing- 
toną į vietą Broniaus K. Balu
čio, o p. Balutis bus atšauktas 
ir paskirtas užsienių reikalų 
ministeriu.

10-ties metų Vilniaus pagrobi
mo minėjimas

Dešimt metų Vilniaus pagro
bimo sukaktuvės buvo visoj 
I.ietuvoj minimos su atitinka
momis apeigomis ir obalsiu: 
“Be Vilniaus, niekados nebus 
taikos su Lenkija!”

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

Veikiausia bus gražu ir taip 
pat šilta; vidutiniai pietų rytų 
vejai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 710 F.

šiandie saulė teka 5:59, lei
džiasi 5:14. Mėnuo teka 8:37 
vakaro.

Dedikacija. tabelės Vytautui 
karo muziejuje

Kauno karo muziejuje, ku
riame yra Amerikos’ lietuvių 
padovanotas Lietuvai Laisvės 
Varpas, tapo atidengta tabelė, 
dedikuota didžiausiam Lietuvos 
valdovui, Did. Kunigaikščiui 
Vytautui, kuris prieš pat savo 
vainikavimasi Lietuvos kara
lium tariamai buvęs lenkų nu
nuodytas.

Tabelės antrašas skelbia:
“Atminkit, lietuviai: 1920 

metų spalių 7 dieną klastingi 
lenkai pasirašė sutartį, o po 
dviejų dienų ją sulaužė, pagro
bdami jūsų miestą Vilnių.”

Vilnijos lietuviai nedalyvavo 
rinkiniuose

Pranešimas iš Vilniaus sako, 
kad Vilniaus krašto lietuviai 
nutarė nestatyti savo kandida
tų ateinančiuose lapkričio mė
nesį rinkimuose į Lenkijos sei
mą, nes nesą vilties, kad bent 
vienas lietuvių atstovas galėtų 
būti išrinktas.

Berlyno nuomone dėl 
užsienių ministerio Zau

niaus rezignavimo
NEW YORKAS, spal. 12. — 

New Yorko Times gautas iš 
Berlyno pranešimas sako, kad 
į Lietuvos užsienių reikalų mi
nisterio Dro Zauniaus atsista
tydinimą Berlynas žiūrįs kaip į 
ženklą, kad Lietuvos vyriausy
bė. neketinanti pildyti prižadė
jimų, kuriuos Dr. Zaunius da
vęs Vokietįjos užsienių reikalų 
ministeriui Curtiusui Genevo
je, būtent, kad Lietuva geriau 
elgsiantis su vokiečiais Klaipė
dos krašte, nors vesdamas per- 
traktacijas Genevoje Dr. Zau
nius buvęs nuolatiniame kon
takte su Kauno vyriUiujybe.

Detroito bedarbiams su
dėjo jau daugiau ne 

milijoną dol.
DETBO1T, Mich., spal. 12.— 

Burmistrui Frankui Murphy 
pradėjus kampaniją pagalbai 
bedarbiams teikti, bedarbių 
šelpimo fondui ligšiol suauko
ta jau $1,040,950.

Dirižablio R-101 aukos 
palaidotos viename 
didžiuliame kape
CARDINGTON, Anglija, 

spal. 12. — Su didelėmis ir 
įspūdingomis apeigomis va
kar čia buvo palaidotos diri
žablio R-101 katastrofos au
kos, viso 48 kūnai, pargaben
ti iš Francijos. Visi buvo pa
laidoti viename milžiniškame 
kape.

Du lakūnai žuvo aero
planui nukritus

REVERE, Mass., spal. 12. — 
Vakar, jų aeroplanui nukri
tus žemėn, užsimušė čia Vic- 
tor Utgoff, rusas, ir John F. 
O’Tool iš Winthropo.

l Atlantic ana raeiiic i'hotoj

Lordas Dawson (viduryj), Anglijos karaliaus daktaras, 
kuris dabar lankosi Amerikoj. Kartu su juo važinėja jo žmo- *
na ir duktė.

Suomijos socialistai 
laimėjo 7 naujas vie

tas parlamente
IŠRINKO 66 ATSTOVUS

HELSINKIS, Suomija, spal. 
12. — Galutiniai * rinkimų į 
Suomijos parlamentą rezulta
tai parodo, kad didžiausios 
laimėtojos buržuazinės kon
servatorių partijos, kurios iš 
visų 200 vietų gavo 134. ,

S ocialdem ok ratai lai mę jo 
septynias naujas vietas. Pra
eitame parlamente jie turėjo 
59 vietas, o dabar turės 66.

Komunistų, kadangi jiems 
nebuvo leista statyt dagi savo 
kandidatų, neišrinkta nė vie
no.

Neleido Prantingui ginti 
s u o n ii ii komu n istų

Aabo mieste prasidėjo suo
mių komunistų procesas, kur 
kaltinamuosius turėjo ginti 
larkviestas švedų advokatas 
Georgas Branting, nabašninko 
Hjalmaro Brantingo,\ sūnūs. 
Jam atvykus į Helsinkį, pas jį 
atvyko suomių ūkininkų par
tijos (“lapuiečių”) delegacija 
ir pareiškė, kad jis turįs atsi
sakyti nuo gynimo komunistų, 
nes kitaip galį kas-nors bloga 
atsitikti su juo.

Šitaip pagrūmotas, Brantin- 
gas grįžo į Švediją.

Nugina žinią apie sude
ginimą bažnyčios su 

80 žmonių

MEKSIKOS MIESTAS, spal. 
12. — Katalikų dvasiškija nu
gina pranešimus apie tai, kad 
San Carlose banditai sudegi
nę bažnyčioj 80 maldininkų. 
Tiesa, toks atsitikimas buvęs, 
bet ne dabar, o tik pernai me
tais.

Minor, komunistų kan
didatas, serga

NEW YORKAS, spal. 12. - 
Robert Minor, komunistų kan
didatas į kongresą, guli ligoni
nėj, kur jam buvo padaryta 
apendicito operacija. Jo pa
dėtis kritinga.

Brazilijos sukilėliai 
mobilizavo 50,000 
prieš Sao Paulo

PORTO ALEGRE, Brazilija, 
spal. 12. — žinios iš sukilėlių 
šaltinių sako, katj Sao Paulo 
valstijoj, arti /Paranos sienos’, 
tapo koncentruota 50,000 revo- 
liucininkų armija ir kad kiek
vieną valandą esą laukiama 
mūšio su federaline karinome- 
ne. Sukilėlių armija eina šiau
rės linkui į Sao Paulo ir San- 
tosą.

Smulkių monetų išny
kimas Rusijoj skaudžiai 

atsiliepia elgetoms
MASKVA, spal. 12. Del 

smulkių monetų stokos, elge
tų pajamos Rusijoj* skaudžiai 
Sumažėjo. Rusų žmonės pa
prastai yra dosnus elgetom^. 
Bet smulkių pinigų išnykimas 
tą dosnumą griežtai apribojo. 
Varinių ir sidabrinių monetų 
'dabar taip sunku gauti, ir jos 
taip yra naudingos, kad retas 
dagi geriausios širdies žmogus 
numeta pinigėlį elgetai.

Smulkių pinigų vietoj da
bar sovietijoj vartoja pašto 
žymes, tramvajų bilietus ir 
kitokius “erzacus”.

Airis šešiolikai savo pa
čių, negrių, paliko 

$3,000,000
LONDONAS, spal. 12. — 

Lagose, Vakarų Afrikoj, nese
niai mirė vienas labai turtin
gas airis, Doherty, palikęs, še- 
šioliką savo pačių, negrių, ir 
50 vaikų. Prieš mirdamas jis 
padarė testamentą, kuriuo vi
są savo turtą, siekiantį dau
giau kaip 3 milijonui dolerių, 
padalina visoms likusioms pa
čioms ir vaikams.

Amerikos aviatoriai at
lėkė j Londoną

LONDONAS, spal. 12. - 
Amerikos lakūnai, kap. Boyd 
ir Įeit. Connor, kurie perskri
dę per A-tlanto vandenyną bu
vo priversti nusileisti Tresco 
saloj, Anglijos pakrašty, va
kar iš ten atskrido j Croydono 
aerodromą.

Komunistai negaus 
kaucijų iš Am. Civil 

Liberties Union
Organizacija skundžias, kad už 

kaucijas paleisti komunistai 
pabėga nuo teismo.

NEW YORKAS, spal. 12. — 
American Civil Liberties Union, 
organizacija, kurios tikslas yra 
kovoti visokiais pilietinių lais
vių suvaržymais ar abndymais 
varžyti, pranešė, kad ateity ji 
neberupinsianti kaucijų suim
tiems komunistams,, dėlto kad 
jie, paleisti už kauciją, pabėga 
#uo teismo ir organizacijos už
statyta kaucija žlunga. Taip, 
pavyzdžiui, padarė keletas ko
munistų vadų, suimtų per strei
ką Gastonijoj, N. C., apkaltin
tų dėl nukovimo vieno polici
ninko.

American Civil Liberties 
Union skundžiasi, kad dėl už 
kauciją .paleistų komunistų pa
bėgimo organizacijai dabar yra 
be galo sunku gauti reikiamų 
fondų ir gynėjų byloms, kur 
kaltinimuose' dėl radikalios pro
pagandos tenka žodžio laisvė 
ginti.

Amerikoj didelė daugu
ma automobilius per
kasi “ant išmokėjimo”

WASHINGTON, spal. 12. — 
Cenzo biuro pranešimu, 1929 
metais tik 39%' automobilių 
pirkėjų Jungtinėse Valstybėse 
savo automobilius pirko 
“cash”, vadinas, sumokėdami 
tuojau visus pinigus. Liku
sieji 61% pirkėjų automobi
lius pirkosi “lengvais išmokė
jimais” per tam tikras kredito 
kompanijas.

Italų kariuomenės depo 
sudegė; dėl to suim

ta 300 slavų
BELGRADAS, Jugoslavija, 

spal. 12. — Praneša, kad pra
eitą penktadienį Prestaneke, 
jugoslavų gyvenamoj Italijos 
daly, netoli nuo Jugoslavijos 
sienos, sudegė didelis italų ar
mijos depo. Ugny žuvo daug 
maisto, arklių ir galvijų. Nuo
stoliai siekia daugiau ne 60,- 
000 dolerių.

Pranešimai sako, kad fašis
tų vyriausybė, įtardama, kad 
depo buvęs slavų padegtas, 
suėmė apielinkėj apie 300 sla
vų.

\ ...

Estijoje rado heliumo 
gazo šaltinius

TALINAS, Estija, spal. 12. 
— Estijoj rado turtingus he
liumo gazo šaltinius. Vokie
čių Zeppelinų kompanija jau 
pradėjo derybas^ norėdama 
gauti tiems šaltiniams koncesi
ja.

Indų nacionalistų va
das Nehru paleistas
ALLAHABADAS, Indija, 

spal. 12. -r Pandit Nehru, bu
vęs Indijos nacionalistų kon
greso prezidentas, kuris buvo 
nuteistas šešiems mėnesiams 
kalėjimo, vakar tapo paleis
tas.

Sprogimas sužeidė 40 
filmų žmonių

FLAGSTAFF, Ariz., spal. 
12. — Pathe kompanijai da
rant krutainųjų paveikslų sce
nas lokacijoj Dinosauro kan
jone, 70 mylių į žiemių vaka
rus nuo čia įvyko parako ir 
dinamito sprogimas, kurio 40 
asmenų buvo sužeisti. Jų tar
pe penkiolika skaudžiai, o ki- 
ti\ tur būt mirtinai sužeisti.

Sprogimas kasyklo
se užmušė keturis

- darbininkus
WILKES BARBE, Pa., spal. 

12. — Edwardsvillėj Kingston 
Coal kompanijos kasyklose 
No. 4 vakar įvyko dujų spro
gimas, kurio keturi angliaka
siai užmušti, o vienas skau
džiai sužalotas.

Traukinys užgavo auto
mobilį ir užmušė 

3 asmenis
CRAWFORDVILLE, Ind., 

spal. 12. — Big Four pasažie- 
rinis traukinys netoli nuo čia 
užgavo automobiį ir tris juo 
važiavusių asmenų užmušė, o 
kitus tris skaudžiai sužeidė. 
Užmušti buvo Herbert Neal, 
40, jo žmona, 38, ir jų duktė 
15 metų amžiaus. Trys kiti 
jų vaikai sužaloti.

1,000 kareivių žuvę, 
traukiniui nuvirtus 

į pakalnę
BUENOS AIRES, Argentina, 

spal. 12. — Gauti čia nepatvir
tinti pranešimai sako, kad Se- 
rra Cubato kalnuose, Brazilijo
je, nusiritęs į pakalnę trauki
nys, gabenęs kareivius prieš 
sukilėlius, ir kad apie 1,000 ka
reivių buvę užmušti. Katastro
fa atsitikus geležinkely tarp 
Sao Paulo ir Santos'o.

Pranešimai apie revoliucinin- 
kų kovą su federalinės val
džios jėgomis kiti kitiems 
prieštarauja, žiūrint, iš katros 
pusės šaltinių tie pranešimai 
išeina.

60,000 arklių pasker
džiama per metus 

mėsai 
■ t

SPRINGFIELD, III., spal. 12.
—Didžiausia aklių skerdykla 

pasauly yra čia, Springfield. 
Tai Jordan Bros., Ine., turin
ti savo inspektorius ir agentus 
devyniose valstijose. Ji buvo 
įsteigta prieš penkerius metus 
ir daro didelį biznį. Per me
tus ji paskerdžia apie 60,000 
arklių. Kadangi Jungtinėse 
Valstybėse žmonės arklienos 
beveik nevalgo, tai visa ta ark
liena sūdoma ir eksportuoja
ma į svetinius kraštus.

“Asilų Frontas”
Sovietų laikraštis “Trud” ra

šo, kad Semipalatinske (Vidu
rinė Azija) “gyvulininkystės 
vadovybė” paskelbusi šitokį nu
tarimą.

“Skubiai sudaryti asilų pa
ruošimo piatilictką. Visi į ąsi- 
lų frontą! Spalių mėnesiui Se- 
mipalatinskas žūt būt turi pri
statyti 200 asilų”.

Tačiau Semipalatinske tokio 
skaičiaus asilų neatsiradę.

Kaip žuvo Anglijos 
orlaivis R-101 kartu 

su žmonėmis
Francuzų darbininko, kurs bu

vo arti ir visą dirižablio ka
tastrofą matė, pasakojimas.

BEAUVAIS, Francija, spalio 
12; — Apie Anglijos dirižablio 
R-101 katastrofą, kurioj 48 
žmonės žuvo, viekas cemento 
fabriko darbininkas, Alfred 
Eugene Rabouille, arti tą nelai
mę matęs, Chicagos Tribūne 
korespondentui papasakojo ši
taip:

■“Eidamas apie 2 valandą 
nakties per augštoką kalvą pa
miškėj, aš išgirdau motorų 
užimą ore ir netrukus pama
čiau orlaivį. Visi jo žiburiai 
kvietėjo. Orlaivis skrido labai 
žemai, sukdamas viršuj mies
telio. Putė smarkus vakarų vė
jas, kuris blaškė orlaivį, ir 
man atrodė, kad audra jį įvei
kia. Leisdamasis vis žemyn, or
laivis prisiartino prie tos vie
tos, kur aš stovėjau. Jis slinko 
labai palengva, nors atrodė, 
kad jo mašinos dirba visu 
smarkumu.

“Staiga orlaivis nėrė žemyn 
iki apie 150 pėdų nuo žemės, 
ir po to ėjo vis žemyn ir že
myn. ‘čia kas nors' atsitiks’, 
tariau sau. Buvau vienų vienas 
kalvoj. Orlaivis valandėlę atsi
tiesė, bet po kelių minučių vėl 
nėrė , žemyn.

“Kai tik orlaivio pirmagalio 
dalis užsigavo į žemę, aš iš
girdau laisų sprogimą, ir mil
žiniškos liepsnos apsiautė visą 
orlaivį nuo nosies iki uodegos. 
Aš buvau parblokštas ant že
mės augštieninkas'.

“Nuo sprogimo ko ausys man 
netruko, ir valandėlę gulėjau 
ant žemės. Tad išgirdau lieps
nose rėkiančius, pagalbos šau
kiančius žmones, bet aš, atsi
kėlęs, ėmiau, kaip pamišęs, 
bėgti šalin nuo liepsnojančio 
laužo. Buvau nuo jo vos apie 
100 mastų tolumo, ir karštis 
buvo nepakenčiamas.

“Aš manau, kad staigiai pa
pūtęs' smarkus vėjas nubloškė 
orlaivį, kai jis artinosi į žemę. 
Atsimenu, kad kai orlaivis pa
lietė žemę, jis lūžo pusiau. 
Man regis buvo trys sprogimai, 
vienas baisiai smarkus, o du 
kiti mažesni.”

Deportuoja iš Chicagos 
55 “negeidžiamus”

Praeitą šeštadienį iš Chica
gos išgabenta į New Yorką 55 
“negeidžiami svetimšaliai”, 
kurie bus deportuoti į kraštus, 
iš kurių jie buvo atvykę. Trau
kiny, kuriuo išgabenti “negei
džiamieji” iš Chicagos, buvo 
dar kiti 60 asmenų, surankio
tų kitose vietose į vakarus 
nuo Chicagos, taip kad bend
rai bus dep^irtuota 155 sve
timšaliai.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai ---

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.
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Ludington, Mich Ratine, Wis.
Koncertas.

lbėtu vis faimeris kėsinosi 
nužudyti savo žmoną

Spalių 7 d. lietuvio farmerio 
šeimoj įvyko tragedija. Mike 
žygutis, kuris gyvena netoli 
Round Lake, kirviu bandė nu
žudyti savo pačią. Tik 20 ma
tų sunaus Benio įsimaišymas 
neleido įvykti žmogžudystei. 
Sūnui pasisekė atimti iš tėvo 
kirvį ir tuo budu išgelbėti mo
tinos gyvastį.

Kiti du vaikai, — trylikos 
metų Walteris ir vienuolikos 
metų Elsie pagelbėjo Beniui 
paslėpti netekusią sąmonės mo
tiną, kuomet įdūkęs tėvas ieš
kojo kito ginklo. Julė žygutis, 
kuri yra 40 metų amžiaus, da
bar randas Paulina Stearns li
goninėj. Jos galva yra keliose 
vietose prakirsta. Vienas kirtis 
pataikė į akį. Akis tapo pu
siau perkirsta. Suprantamas 
daiktas, jog ji tąja akimi dau
giau nebematys. Daktarai ma
no, jog ji pasveiks, jei neįvyks 
kokių nors komplikacijų.

žygutis bandė pasislėpti bar- 
nėj. Bet šerifas jį ten surado 
ir areštavo. Dabar jis sėdi pą-

Brolių ir Seserų Draugystės 
choras spalių 5 d. Turner Hali 
svetainėj buvo surengęs kon
certą. Choristai ne veltui tiek 
daug laiko padėjo, kol prisiren
gė prie koncerto.

Skelbta bus, kad koncertas 
prasidės 3 vai. pa pietų, tačiau 
prasidėjo tik apie penktą valam 
dą. Vis publikos laukta. Pir
miausia choras sudainavo dvi 
dainas. Dainavo gerai. Daina
vo solo Kimo angliškai, paskui 
kvartetas, susidedąs iš Mary 
Balčaitis, p-ios Prichard, D. 
Prichard ir Kimo, Dainavo ge
rai. Publika juos iššaukė ant
ru kartu padainuoti.
Pa ta p-nia Mary Balčaitis dai
navo solo “
bakūžė samanota”, 
užbaigė choras, 
pasakyti, jog p-ni 
na gerai dainavo, 
bai gražų balsą.

žodžiu/ koncertas buvo visai 
geras. Gaila tik, kad žmonių 
nedaug tesusirinko. Tiesa, da
bar sunkus laikai. Tačiau ne 
tiek 
kiek

kas 
vėl 
pa
ka

Mamytę” ir “Km 
Koncertą 

Beje, turiu 
Balčaitis ga

ji turi la-

blogi laikai yra kalti, 
žmonių nerangumas.

—Jurgis Kapočius.
vieto kalėjime.

šerifas tvirtina, jog Žygutis 
buvęs gerokai įsitraukęs ir lai
ko arešto bandęs smarkauti. 
Jis pradėjęs keikti ir nenorė
ję^ pasiduoti. Tačiau vėliau nu
siraminęs ir be pasipriešinimp 
pasidavęs.

Kaip visa tai prasidėjo, —

Kenosha, Wis.
J. Martin persikėlė j naują 

vieta

liai papasakoti. Ji silpnu bal
su tik pareiškė: “Jis visuomet 
yra toks. Per paskutines ke
turias ar penkias dienas jis 
vis grasino mane užmušti, k U 
daug kartų kumščiavo. Jis &l- 
kė: ‘Prie pirmos progos aš ta
ve sukaposiu’. ”

Vyriausias sūnūs Benis apie 
tą įvykį papasakojo sekamai. 
Šeimynoj yra astuoni vaikai. 
Penki jų buvę namie, kai tė
vas pradėjęs su kirviu švaisty
tis. Jauniausias vaikas esąs tik 
vienų metų amžiaus.

Apie 7:30 vąl. vakaro Benis 
su kitais vaikais buvęs troboj, 
o tėvai kažką veikę kieme. 
Staiga Benis išgirdęs savo mo
tinos klyksmą. Jis tuoj išbė
gęs laukan. Vaizdas buvęs bai- 

vilkęs už plaukų 
buvusi kru-

šiomis dienomis persikėlė j 
naują vietą Martins Kealty 
kompanija, kurios, vedėju yra 
J. Martin 
Nauja vieta : 
4508—8th .
graži, nes 
Union Parko, 
didesnis'.

J. Martin yra senas “Nau
jienų” draugas. Kenoshiečiams, 
kurie nori “Naujienas” atnau
jinti ar šiaip kokį biznišką rei
kalą atlikti, patartina kreiptis 
Į Martiną. Jis visuomet suteiks 
tinkamą patarnavimą.—N.

(Marcinkevičius), 
randasi po adresu 
Avė. Vieta labai 
randasi prie, pat

Ofisas taip pat

Rictville, Pa
Angliakasių gyvenimas

sus. Tėvas 
motiną, kuri 
vina.

visa

laikuTuo pačiu 
kė iškėlęs kirvį ir

lai-

tė
vo

Tai mažas angliakasių kai
melis, kuris randasi Washing- 
tono paviete. Kaimelio istori
ja gana Įdomi. Kai '1927 m. 
balandžio mėnesyje buvo pa
skelbtas angliakasių streikas, 
tai visame kaimelyj radosi' tik 
90 Vesta Coal kompanijos na
mukų. Bet pabaigoj metų 
Bictvillc patapo mažu mieste
liu, nes jau turėjo 400 naujų 
namų, didelę anglies kompani
jos krautuvę, pašto skyrių ir 
kitokias Įstaigas, kurias kon-

rengėsi
Ji. Benis prišokęs prie 
ir sugriebęs jį už rankos.

Po trumpos kovos jam pasise
kę ištraukti kirvį.

“Aš ją nužudysiu, o tu 
sekamas”, pradėjęs šaukti 
kęs tėvas. “Aš išžudysiu 
šeimą.”

Netekęs kirvio, Žygutis spru
ko kažkur, matomai, norėda
mas surasti kitą ginklą. Tuo 
laiku Benis su kitais vaikais 
paslėpė motiną. Kai tėvas su
grįžo, tai Beniui pasisekė jį 
perkalbėti. Po to jis nuėjęs į 
barnę.

Benis su

busi troliavo kompanija.
įdu-
visa api0 goo angliakasių. Jie beveik 

' visi gyveno kaimyniniame mie
stelyje, kuris yra žinomas kai
po California. Daugelis anglia
kasių ten turėjo 
namus.

Kai prasidėjo

Prieš streiką kasykloj dirbę

ir nuosavus

vaikais įnešęs mo

minkštosios 
streikas, tai 

kompanija ėmė kviesti streik
laužius. Vesta Coal kompanija 
neturėjo streiklaužiams’ patal-

tina i vidų ir kai toji ątsipei- PU- Jau 'JUV() minėta, tuo
1 *1 '• TV 1 ..!11 1 — 5_______

tuoj ją nuvežęs į 
ligoninę. Dr. L. J. Goulet ir 
Dr. W. 11. Force suteikę pirmą 
pagalbą.

Tai ne pirmas toks įvykis. 
1924 m. Žygutis sėdėjo 90 die
nų už mušimą savo žmonos.

Prieš keletą metų žygutis 
gyveno West Pullmane (Chica- 
goj) ir laikė ten bučernę. Tad 
toj Chicagos dalyj gyvenan
tiems lietuviams jis yra gerai 
pažįstamas. Nors dabar jis gy
vena farnioj\ bet nuo “buče- 
rystės”, kaip matote, neatsiža
dėjo, kadangi norėjo paskersti 
savo žmoną. —Reporteris.

kėjusi, tai laiku visame Rictville kaimelyj 
radosi tik 90 namukų. Iš tų. 
namuku kompanija angliakasių 
negalėjo išmesti,

Pralaimėjusi teisme bylą, 
kompanija birželio pradžioj ant 
savo žemės pradėjo statyti visą 
eilę naujų namų, 
vo varomas visu
Vos spėdavo namą pastatyti, 
kaip jį užimdavo streiklaužiai. 
U pkrięįo mėnesyj; Rictville jau 
turėjo apie 500 namų. Kasykla 
tapo aptverta aukšta tvora, 
kuri buvo apsaugota elektros 
viela. Tapo pakviesti valstijos 
kazokai. Reiškia, streiklau-

Darbas bu- 
smarkumu.

žiams buvo suteikta pilniausi 
apsauga.^

Prie tokių aplinkybių strei
kas vesti buvo labai sunku. Už
stojus žiėmai, daugelis streiki- 
ninku ėmė grįžti prie darbo. 
Grįžo ir tie angliakasiai, kurie 
gyveno California miestelyj ir 
turėjo nuosavus namelius'. Ta
čiau ne visus kompanija tepri- 
ėmė. Tad jų padėtis dar la
biau pablogėjo. Jiems teko už 
pusdykį parduoti savo namus 
ir važiuoti kur kitur darbo ieš
koti. Nukentėjo angliakasiai, 
nukentėjo ir biznieriai, kadan
gi Rictville kaimelyj ar mies
telyj kompanija įsteigė krautu
vę ir į čia parsikėlė angliaka
siai gyventi.

Tuo budu streikas tapo pra
kištas ir unija panaikinta. 
Prieš streiką iš California mie
stelio angliakasiai buvo 
rytą atgabenami, o vakare 
vežami atgal. Dabar tatai 
naikinta. 'O kadangi nuo
s'yklos tas miestelis randasi 
apie 9 mylias, tai susisiekimas 
pasidarė labai sunkus. Pėsčiam 
toks kelias klampoti visgi ne
paranku.

Nėra reikalo aiškinti, kad po 
streiko pralaimėjimo angliaka
sių padėtis pasidarė sunkesnė. 
Pirmoj vietoj tapo apkapotos 
algos. Vienok Vesta Coal kom
panija ir taip moka truputį 
daugiau, negu kitos’ anglies 
kompanijos. Dieniniai darbi
ninkai uždirba nuo keturių iki 
šešių dolerių. Angliakasiai, 
k utie dirba pikiais, gauna 84 
centus už toną. O prie maši
nų dirbantys uždirba 63 cen
tus nuo tono. Dirba čia ir bu- 
idis lietuvių, kurie pirma gy
veno California miestelyj,

šiuo laiku dirbama per sa
vaitę tris ar ketiu’ias dienas. 
Darbo gavimas pilnai priklauso 
luo bosų. Pirmenybę, jie 
suomet atiduoda vedusiam, 
ris apsigyvena kompanijos 
me. Mat, tada kompanija

NAUJIENOS, CKIcago, III. 
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rą. Mat, tam tikrais atsitiki
mais centras gaji nuimti su
spendavimą ir palaukt su duoki 
lėmis'.

Vienas narys pranešė,, kad 
bolševikai landžioja po stubas 
ir kalbina narius pasirašyti po 
tam tikrą blanka. Jie lenda 
net ir prie musų kuopos narių. 
Visiems bolševikai aiškina, 
kad nariai galės iš Susivieniji
mo gauti įmokėtus pinigus. Pa
tartina nariams apsižiūrėti, 
kur deda savo parašą, kad pas
kui nereikėtų gailėtis.

Ant galo, buvo suteiktas' p. 
Guguį balsas. Kalbėjo jis apie 
beno reikalus. Ragino narius 
prie beno prisirašyti. Reikia 
pasakyti, kad benas pusėtinai 
gerai stovi kaip nariais, taip ir 
išsilavinimu. Patartina na
riams, kurie moka groti, prie 
beno prisidėti. Gali stoti ir 
nemokantieji. Dabartinis bene 
mokytojas per aštuonis mėne
sius apsiima išmokyti. Benas 
savo pomokas laiko bendrovės 
svetaįpčj šeštadienio vakarais.

Po to buvo išduotas įeigų 
raportas ir susirinkimas užsi
darė.—J. Ambrose.

protai nelabai temoka pinigus 
taupyti. Kai dirba, tai apie 
rytojų jie visai negalvoja. At
eiviai paprastai pasižymi ma
žesniu išlaidumu ir kartais su
geba vieną kitą centą sutaupy
ti.

» » «
Kai kurie sako, kad kiekvie

nas turėtų pasidėti į banką 
vieną trečdalį savo algos. Pa
tarimas labai sveikas. Tik visa 
bėda tame, kad ne visi tegali 
po patarimo laikytis. Aš norė
čiau žinoti, kaip gali atidėti, 
taip sakant, juodąjai dienai 
tas žmogus, kuris išviso per 
savitę uždirba tik 20 ar 18 do^ 
lerių. Ypač jei tas' žmogus tu
ri šeimą.

Mano nuomonė yra ta, kad 
turėtų būti įvesta apdrauda 
nuo nedarbo, kaip dabar kad 
yra nuo mirties ir ligos. Ap- 
draudos mokesnius turėtų mo
kėti tiek darbininkai, tiek darb
daviai. Tada laike nedarbo 
darį’ininkams bent badas nerej- 
Hit kęsti.—John Jarus.

bites atskrido, tiek jų teatskri- 
do ir ant kitų S-gos parengi
mų. Iš ko matyt jų prijauti
mas S-gai. s

Aš kviečiu visą Toronto jau
nimą ir kitą visuomenę nu* 
kreipti domės į asmenis', kurie 
agituoja boikotuoti Jaunimo 
S-gą, drabstydami ją purvais ir 
šmeiždami jos veikėjus, net 
patys būdami jos nariais. Lin-

Pirmadienis, spal. 13, 1920

kiti S-gai ir toliau eiti savo 
užsibrėžtu tikslu, t. y. siektis 
meno ir kultūros, o aš pasiža
du būti visuomet jos rėmėjas.

—Prijaučiantis.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
---------- L--------------------------------------
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gyja amžiną alginį vergą, kuris 
uždirbtus pinigus moka kompa
nijai,—moka lendą už namus ir 
perka kompanijos krautuvėj vi
sokius daikttfs.

Angliakasiai dantis sukandę 
kenAm vargą ir skurdą. Jie ne- 

progos, kada 
uni-

kantriai laukia 
vėl bus galima atgaivinti 
ją.-r-Pasaulio Vergą*.

Detroit, Mich
Iš SLA. 352 kuopos susirinkime

Spalių 6 d. miesto taryba 
paskyrė. $260,000 miesto dar
bams, kad tuo budu šiek tiek 
pagelbėti bedarbiams. Visų par
kų departamentams tapo įsa
kyta priimti darbininkus. Bus 
priimta 500 darbininkų. Pir
menybę turės vedusieji ir ku
rie jau seniai neturi darbo. Mo
kama bus po $4.80 per dieną. 
Kurie yra labai suvargę ir ne
turi pinįgų, tai mokesni galės 
gauti kas dieną.

Gatvekarių kompanija irgi 
rengiasi sumažinti po vieną 
dieną tiems, kurie dirba, ir pri
imti 550 naujų darbininkų. 
Naujiems darbininkams bus 
duodama Jirbti po kokias ke
turias dienas per savaitę.

'Kitokie darbai nei kiek ne
gerėja. Ir bent šiuo tarpu vi
sai neatrodo, kad darbai trum
poj ateityj galės bent kiek pa
gerėti. Kai kuriose dirbtuvėse 
darbo laikas vėl tapo sutrum
pintas ir algos nukapotos. Ne
žinia, kas iš viso to-ir išeis. 
Žiema jau visai čia pat. Par
kuose 'tad, nebus galima Iri- 
kr» prąleisti ir reikės ieškotis 
pastogės. Tatai labiausia atsi
lieps ant amerikonų, kurie pa-

Rugpiučio 27 d. Jaunimo Są
jungos buvo surengtas pusiau 
koncertinis vakaras. Kad šis 
vakaras ir buvo trečiam šešta- 
dieyj iš eilės, bet publikos atsi
lankė skaitlingai, —daugiausiai 
jaunimo. Publikos abelnai bu
vo pasitenkinta vaidinimu ir 
kita programo dalimi, išskyrus 
kelius “aukštos” rųšies “spor
tus”, kurie deklamuojant vie
nai moteriai monologą pradėjo 
padais florus daužyti ir švilpti, 
tuomi parodydami savo aukštą 
kilmę. Kas dar įdomu, kad iš 
Toronto “apsišvietusiųjų” ar 
“pažangiųjų” avilio tik kelios 
..........-  » ■!— r? ■ ... —>

Kalėdoms, Naujiems 
Metams

Pasveikinimus
SU JUSU VĄRDU IR PAVARDE 

UŽSISAKYKITE DABAR
Turime didelį, gražų pasirinkimą vi
sokiausios rūšies pasveikinimų atei

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

ateikite IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos
173& S. Halsted St.

CHICAGO, ILL..---- ,------- ------- ...
savo 
susi-
gana 
buvo

Paches y 
PLoPAINS/Ų 
OUICKLY Py 
RELlEVED/oį 
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\LAMW

i'MENSTRUATION.
lAfONŠTIPATIOh/

RMEUMATISM
V LUMBAGO/ 
įbHEURITię/

SINUSTROJ8L
\HtADACWIS/

IAY F E VE
<CĄTAMUU

ST1FF NECKVAKICOSE VEIN 
V ECZEAAAy

Musų lempa pagelbės jums tuojaus — kam kentėti?
Musų DERMA “HEALTH-RAY” LEMPA yra lempa su 100 SVEIKŲ VAR
TOJIMŲ. Ji įsibriauja giliai į užsikimšusius kraujo takus, iššaukdąr»a^veiklią 
cirkuliaciją .kuri suteikia sveikas baltas kraujo celes pažeistoms dalims, 
minkština venas ir palengvina visus užsikimšimus kūne, 
cija tada pašalina visus 
nuodus, 4(urie yra šak
nis visų jūsų sirgimų. 
Jeigu jus kenčiate nuo 
REUMATIZMO, ŠAL- r ------------------------------------
ČIO KRUTINĖJĘ. ARBA NUO VIENOS IŠ VIRŠUJ MINIMŲ LIGŲ. 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 specialę žemą kainą, tiktai $5.95 
per sekamas 30 dienų tiktai. _ ______ __________
l'UL'tRAVlOLĖ'f LAMP MPG? Co., Dept H-4, 319 Third’Ave., PiftbuTflb.'Pa.’ 
I Gerbiamieji: Rasite įdėtą $1 sumą> Meldžiu prisiųsti vieną pilną DĖRMA 
| “HEALTH-RAY” LEMPĄ, damp modelio, sekamu adresu. Aš užmokėsiu 
j laiškanešiui likusius $4.95 ir persiuntimo kaštus.
i Vardas ............................................r i........ Gatvė ............................
. Miestas ..............................................................Valstija . ........... ............
1 ........ kenčiu nuo

Tas su- 
▼cikli kraujo cirkulia- 

PRISIŲSK1T TIKTAI $1.00
SPĖČIAU FOR fhE NEXT
LOW PRICE O — OHLY

MONEY BALK GUARaNTEED
V/ITfctN ib' O S'. IF NO. <5 /> r I L F < E D

EVfeR> MAILOKDER EOR O O
UMP.RH E ĮVES A PO^E
AND SCALP AT t ACH KENT Ą

[Meldžiu prisiųsti man 
■DYKAI patarimus. taipgi Į 
katalogą su pilnomis in- .

>yj|<>■ -.a-.-.r. -u

M

! BIZNIO IR
1 . INFORMACIJŲSpalių 5 d. Lietuvių Svetai

nėj minėta kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimą. J 
rinkinių narių atsilankė 
skaitlingai. Narių ūpas'
gana geras. Dalyvavo, rodosi, 
visa kuopos valdyba. Protoko
las iš praeito susirinkimo buvo 
priimtas taip, kaip skaitytas. 
Prie kuopos prisirašė du nauji 
nariai.

IHožis 10 
iš

bet 
Susilaukia 
tai pąvyz-

raportavo,

Tai rimti vyrai,— Dr. 
J. I\ Siurbis ir graborius 

Priegtam persikėlė 
narių: 9 iš 21 kuopos ir 1 
200 kuopos.

Taigi nors blogi laikai, 
musų kuopa auga, 
via naujų narių, ir 
dinrų narių.

V; tauto komisija
ka ' daroma prisirengimas prie 
didelio apvaikšČiojimo, kuris į- 
vvks spalių 26 d. Lietuvių Sve
tainėj.

Kuopos komisija ’ pranęšė, 
kad lapkričio 9 d. Lietuvių Sve
tainėj įvyks kuopos didelis pa
rengimas. Parengimas busiąs 
labai įvairus. Jis susidės’ iš 
vaidinimo “Prieš vėją nepapū
si”, smuikininkų, dainininkų ir 
kitokių pamarginimų. Tikietus 
pasiėmė platinti darbštus na
riai. Galima tad tikėtis, jog 
parengimas bus visais atžvil
giais sėkmingas.

Musų kuopoj randasi trys li- 
gonys. Sekretorius pranešė, 
kad kai kuriems narimas gre
sia wpęd.uvinw už nemokėji
mą duoklių. Tie užsivilkimai 
su duoklėmis daugiausia parei
ni nuo nedarbo. Tuo pačiu lai
ku sekretorius paaiškino, kad 
bedarbiai gali kreiptis j cent-

Garsus Daktarai
sako apie pieną

Dr. Arnotd H. Kegcl sako: “Visos apiclinkės svei
kata labai daug priklauso nuo ^augumo ir gerumo 
jos pieno ir taipjau nuo to, kiek pieno suvartoja
ma. Jei snaudojamas užtektiname kiekyje, pienas 
apsaugos nuo niekurių ligų, kurios sutrukdo augi
mą ir sulaiko proto ir kūno vystimąsi”.
Ir Dr. H. N. Bundeseu sako: “Pienas ir jo produk
tai yra reikaliųgi kiekvienai šeimynai. Pienas gali 
būti vartojamas ne tik kaipo gėrimas ar verdant 
valgį bet taipjau kaip Smetona, sviestas, suris, ais- 
krimas, egg nvg, maslionkos, prieskonis, kuiuysas 
ir raugintas pienas”.
Duokite savo švininiai Bovvinan’s 
Pieną ir jus duosite jai Gamtos ge
rinusį maistą jo tyriausioj ir sjka* 
iriausioj formoj. Geresnis Bow- 
nian’s Pieno skonis paeina nuo ek
strų rupesliugmnŲ su kokiu jis yrą 
alvcžtumus jums iš faunų. Pa
bandykit Uowinun’s Pieną ir par 
matykite kaip tikrai genis jis yrą. 
Gaukite u.ouką rytoj nuo manda
gaus Bo\vman pienininko, kuris 
pravažiuoja pro. jūsų namą.

Telefonuokite 8uperior 6800

B OWMA.\
DAIRY COMPANY

MILK
X JI . f '

HE MILK O F S U P F R I O R F L A V O R

[ . METINĖ KNYGA
Lithuanian Business Directory

Išeis

Sausio 1 d, 1831
Kiekvienas “NAUJIENŲ” 
tojas gaus šia puikiu ir 
“NAUJIENŲ” Metinę

DYKAI!
Kviečiame visus biznierius 
fesionalus garsintis šioje 
tižioje ir naudingoje

NŲ” METINĖJE KNYGOJE.

skaity- 
įdomią 
Knygą'

ir pro- 
žingei- 

NAUJIE-

NAUJIENOS

■M

12th STREET
Tol. Kadzie 8V02

&U14-1G Kooisevclt Kd. 
urti Št. Lęųis Avo. 

. CHICAGO. ILL.
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LAIŠKAI 
TAMSIU VYRU 
(Intymių žmonių kampelit)

K riksėi aviškos f otografijos
profesorius, Tamošius dulks
ti ranka, profesoriui Kampi
ninkui, sveikinimai.

tai buvo mirtina nuodėmė, nes 
mes turime visuomet būti at
sargus; ir mano išpažinties 
klausytojas pasakė, kad jis jo
kiu budu negalėtų mane išriš
ti, jei jis neturėtų vyskupiškos 
galybės, kurios jis buvo nusi
pelnęs. Ir jis dar pasakė, kad 
jei aš bučiau tai padaręs žino
damas, ne per apsirikimą, tai 
tik popiežius begalėtų mane 
išrišti. Tačiau aš gavau išri
šimą, nes mano klausytojas

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

*

Iš Marųuette apy 
linkės

širdingų sveikinimų ir lin
kėjimų be galo, be krašto! 
Garbingasis Profesoriau Kole
ga, kadangi Aristotelis yrą pa
sakęs savo Kategorijose, kad 
pasiteirauti apie abejotinus 
daiktus nėra nenaudinga, ži
nok, kad turiu vieną dalyką, 
kurs neduoda ramybės.

Man besivažinėjant po Afri
ką krikščioniškos fotografijos 
reikalais, mane patiko toks 
priepuolis, kurs visą dūšios iš
ganymą stato į abejonę. Kaip 
jau žinote iš spaudos, kuri ap
rašo visus mano gerus laikus 
tarpe Pietų Afrikos bušmenų, 
teko važiuoti laivu iš Zulu- 
lando į Bečuanalandą. Laive 
buvo daug ponų, dvasiškų ir 
svietiškų. Aš, kaip krikščio- 
kos fotografijos profesorius iš 
Kauno, žinomas daiktas, lai
kiausi su dvasiškuoju stonu. 
Man besišnekučiuojant su vie
nu aukšto rango dvasiškiu, pro 
šalį praėjo du vyrai, kurie iš 
visos savo išvaizdos atrodė 
garbingi vyrai ir dėvėjo juo
dus pailgus frakus ir tokias 
pat juodas šilkines kepuraites 
su pasamonais. Dabar, dan
gus mano liudininkas, aš 

palaikiau už 
profesorius,

veikinau juodu, 
damas savo skribėlę 
mano kompanionas, 
dvasiškis, kumštelėjo man al
kūne į pašonę ir pasakė pus
balsiu, “Tegul Dievas susimy
li! ką tamsta padarei? Tie 
yra žydai ir tamsta prieš juos 
nusimovei kepurę!”

Mane nukratė šiurpas lyg aš 
bučiau patį velnią pamatęs! 
Ir aš sušukau, “Jūsų .malony
be, tegul Viešpats Dievas man 
atleidžia mano tamsumą, 
tikrai taip padariau! 
kaip tamsta manai, ar 
grieką papildžiau?” Jis 
kė, kad atrodo, jog esu
dęs mirtiną nuodėmę, kadan
gi toks žygis yra stabmeldy- 
bė ir sulaužo pirmąjį prisaky
mą “Neturėsi 
prieš mane”, 
kuris atiduoda 
arba pagonui, 
krikščioniui, jis

JUOS

ir pas- 
nusimau-

į tai
aukštasis

aš
Bet 

didelį

pipil-

svetimų dievų

pagarbų žydui 
kAip kokiam 
atsižada krik-

das arba pagonas: nes tada 
žydai ir pagonai, sako, “Žiū
rėk, musų kelias yra tikresnis, 
nes krikščionis mums atiduo
da pagarbą, ir jei musų kelias 
neimtų tikresnis, jie mums pa
garbos neatiduotų”. Tokiu 
budu jie žydai ir pagonai dar 
labiau užkietėja savo pakly
dime ir niekina krikščionių ti
kėjimą ir nebenori krikštytis”,

Aš .atsakiau, “Tai visai tei
singa, jei toks darbas yra pa
darytas sąmoningai; tačiau aš 
padariau tai iš tamsumo ir 
nepažindamas, ir, manau, kad 
tas faktas atleidžia mano nuo
dėmę. Nes jei aš bučįau pa
žinęs, kad jie yra žydai ir vis 
lik juos pasveikinęs, tada, ži
noma, aš bučiau nusipelnęs 
būti sudegintas ant laužo, nes 
tai butų buvusi erezija. Ta
čiau, dangus mato, nei iš kal
bus, nei iš jų elgesio aš nesu
pratau, kad jie yra žydai, bet 
pamaniau, kad jie yra teolo
gijos profesoriai”. '

Aukštasis dvasiškis tačiau 
stigavojo, kad esu papildęs 
ir jis dar pridėjo, “Aš pats 
vieną kartą eidamas per baž
nyčią padariau panašią klai
dą: pamačiau prieš Išganyto
jų stovint medinį žydą su 
plaktuku, ir pamanęs, kad tai 
tai yra šventas Petras su rak
tais, priklaupiau ir susiėmiau 
savo, biretą. Tuomet pama
čiau. kad tai butą žydo, ir be
matant padariau atgailą; vie
nok, kai ėjau išpažinties, ma
no klausytojas pasakė, kad ta-

Dievo, aš manau, jei tam- 
trokšti nuvalyti savo sąži- 
tanista turi eiti išpažinties 
Konsistorijos Oficialą. Ne-

Dalykas, kuriuo verta 
susidomėti

rimtai

sta

pas
žinojimas negali dovatnoti nu
sikaltimo, kadangi tamsta tu
rėjai daboti, ir žydai visuo
met dėvi ilgus frakus\ir jur
ui u įkas, ir yra panašus į te
ologijos profesorius; todėl 
tamstos ignorancija yra nusi
kaltimas ir jokiu budu negali 
.sušvelninti nuodėmės atleidi
mo”.

Visa tai man pasakė aukš-

Kas ta tok irt parių epidemi
ja, geriau žino tie, kurie jas 
rengia ir jose dalyvauja. Tik 
Vien iš tų staugimų, kokie gir
dėti net gatvėse, reikia rengė
jas ir dalyvius perspėti, kad 
jaunuomenės į jas nesivedžio- 
tų! Kokios ten kalbos, kokios 
dainos, kaip ten šoka, tai lai 
patys sau žino. Tik kada j 
rytmetį pradeda skirstytis, tai 
pažiūrėjęs į parininkų veidus, 
pamanai, kad lavonai iš gra
lio atsikėlė: purvini, dulkini, 
svirduliuodami vienas auto
mobilio, kitas namo, kitas du
rių neranda, kitas pats save 
pameta.

Tai yra nebe tik kultūros 
paskutinė stoka, bet išsigimi
mas, su kuriuo reikia pradėti 
rimtai kovoti. Paskaitose, va
karuose, draugijose, kultūriš
kuose parengimuęse tų žmo
nių nematysi; čia, beisiųentuo- 
se jų kultūra. Kilos \ tautos 
daro tikras kampanijas prieš 
panašius apsireiškimus savo 
tarpe. Ar mes nebegalime su
sitvarkyti? Rep.

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

Dabar, žinodamas, kad Tam
sta esate gilus kanonų žino
vas, maldauju Tamstos, rim
tai ir nužemintai, ,kad Tams
ta teiktumeis išpręsti mano 
klausimą ir pasakytum, ar 
mano griekas yra smertelnas 
ar pavšėdnas, ir ar užteks pa
prasto kunigo, ar reiks kreip
tis į vyskupą ar gal į patį po
piežių?

Be to pasakykite, ar Zulu- 
lando valdžia ir piliečiai ge
rai daro, leisdami žydams po 
Afriką vaikščioti rūbuose, pa
našiuose į teologijos profeso
rių? Man rodos, kad tai yra 
didele klaida ir skandalas, 
kad nėra padaryta skirtumo 
tarp žydų ir teologų; tai yra 
šventvagystė! Ir Britų kara
liškajai valdžiai reiks pasiųs
ti notą su perspėjimu, kodėl 
žydai, kurie yra Kristaus ne-

kie teologijos profesoriai. Grį
žęs, tuojau padarysiu praneši
mų savo valdžiai.

Prie progos siunčiu puodelį 
vieliorybos tautų, kuriuos pil
ve pranašas Jonošius tris die
nas ir naktis žiemavojo. Ka
dangi aš sale savo fotografi
jos profesūros, dar atstovam

kultetą, tai prie progos pa
rankiojau šiokių tokių bibliji- 
nes archeologijos relikvijų, 
kurias vežu kariškajam mu
ziejui/

Ir taip, laukdamas Tamstos 
nuomones, siunčiu linkėjimus.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoacotlcacldester of Salicyllcacld

Nusikamavęs?
Vartokit Esorka: Džiaug- 

kitės Gyvenimu!
Bandymas laikytis su greitu 

moderniniu gyvenimu tankiai 
iSAaukia pilvo pakrikimus, kon- 
stipaeiją ir pairusius nervus— 
jeigu jųs retkarčiais nesutvarky
site savo sistemos su Esorka. 
šis laiko išbandytas tonikas pa
taiso virškinimo pakrikimus. 
Klausk savo aptiekininko. 10

SEVERA’scSORKa

Bernard Petkas 1
Pilnas Pasirinkimai (

Vyriškų papuošalų, geresnės ru-> ' 
Sies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų 
4171 Archer Avenue 
kampas »Richmond St.

Garsinkitės “N-nose”

Jau nekartą teko matyti ke
liant klausimą dėl taip vadi
namų “parių”. Kas tai per 
epidemija, gal tik pažinsime 
ją arčiau patirinėję. šiandien 
tokia bedarbė, kad pulkai 
žmonių .netik darbo, bet greit 
ir kur dingti nebeturi. Lab
darybės ir šelpimo klausimas 
darosi vis aštresnis. Bedar
biai metami į gatves, sene
liai, invalidai valdiškose prie
glaudose dienas baigia. Apie 
tai labai nedaug musų visuo
menė rūpinasi. Bet stačiai 
biauru, kada ateina poniutes 
aukų kolektuoti įvairioms 
“suprisc parems”, kur susiu- 
bagavę valgymų, gėrimų, ke- kad pačios ^Naujienos 
lia skandalingas naktines. yra naudingos.

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

Iš visų žinomų vaistų, kreozotų 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vienų iš geriausių vaistų gy- 
dynitlt pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytų plėvę 
ir sustabdo irritacijų ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria j kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimų.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 

’ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrų veikimų su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio ncpalengvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION

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

" padaryt, jog kitiem patiktum.
O vįenok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs' ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

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

Copyright Midwcst Feature Service

Lietuvių Dainos Per
vakare
vįjkare

klausimų daug metų atgal. Jie 
Nekenksmingi. Kaip kas 
dar abejoja ar jie tikrai atlei
džia skausmą. Tas išrišta! Nes 
milionai vvrų ir moterų persi
tikrino kad atleidžia! Prašalin
ti priežastį bile skausmo jus 
turite kreiptis pas daktarą; bet 
jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.

W. C. F. L., 970 K. subatomis nuo 6 iki 7 vai.
W. H. F. C. 1420 K. ketvergais nuo 7 iki 8 vai. 

Duodame lėšomis Budriko Krautuvės

Žmonės abejodavo ar Bayer 
Aspirin tabletai nėra kenks
mingi. Daktarai atsakė tą

-

... .50

f

.55

RECENTLY 
SlGNED A 

CONTRACT WITH 
TIFFANY-STAUL 

STOOIOS

DEL IblPlOVlMU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprilelskite užsikrėtimo 1 
Gydyldt kiekvieną isipio- 
mą, žaizdą ar {sibrižimą 
su Šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

Mes duodame didelę nuolaidą ant Radio tūbų, parduodame 
vvholesale ir retail.

PLAYEu IN 
CAPTAIN LASH*' 

ONCE MkRRlED 
TO BERT LYTELL, 

AND V*!* BOVNEfc
BOBBY - RARE 

PERPUVĘS, ANTiąOE^

dėl

tojų

Išvengiamas 
Skausmas!

Žmogus kuris nevažiuotų pusę 
mylios su sugedusiu automobi
liu, tankia# dirba protu visą 
dieną plėŠiAM' galvą;

Toki bausme nėra sveika me
keno nervams! Ji neišmintinga 
ir bereikalinga. Tabletas ar du 
Bayer Aspirin atleis galvos 
skausmą kievieną sykį. Dėlto 
atmink šį priimtą antidotą nuo 
skausmo, ir išvengk daug be
reikalingo kentėjimo. Skaityk 
patikrintus nurodimus ir/ rasi 
daug naudingų tikslų tabletam. 
Nuo galvos skausmo; sustabdyt 
.šaltį. Palengvint skaudžią ger
klę ir sumažini infekciją. Pa
lengvinimui nuo neuralgijos, ne- 
uritis, ir reumatizmo skausmų.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular rheu- 
matic aches&paine, apply Mue- 
terole, the "counter-irritant”

Didelis smaguni

pypkės ir
Cigaretų

Rūky

Budriko 
Sparton, 

Zenith, Philco, Majestic, Atwater Kent, Ge
neral Motors, Brunswick ir kitų

Naujos Radios dabar iškrautos 
Krautuvėje, R. C. A., Victor,

Sekančios Radios nupigintos šia savaitę
$98.00 

69.00 
49.00 
59.00

Victor 10 tūbų su viskuo už ..
Ęhilco 7 tūbų su viskuo už ......

.« Atv/ater Kent 7 tūbų su viskuo
Cub Radio su viskuo ................

Jos. F. Budrik, Ine
RADIO KRAUTUVĖ

3417-21 So. Halsted St., Chicago, III
. TEL. BOULEVARD 4705ų.--------- —---------- -----------

- --------3=^5

VALYMAS IR PROSINIMAS

A. YUSHAS
KRIAUŠIUS

Išmintingi vyrai ir išmintingos ipoterys — 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 TAILORSSIUTAI SIUVAMI ANT UŽSAKYMO
Valymas, Dažymas, Prosinimas ir Taisymas, — 

Kailių darbas musų specialybė.
4457 S. Talman Avė. 4895 Archer Avė

Phone Lafayette 2536 Phone Lafayette 4558
2633/2 W. 39th PI., 4434 S. Fairfield Avė

Phone Lafayete 5767

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIREJE. ' Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........................
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIU GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro .......
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ..................................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................................................51

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .................................................
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

BAMPO

$2.50

$1.50

$3.00

— pagarsėjęs visame pasaulyje

Pinaud’s
Shampoo

Palieka jūsų plaukua 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
Jūsų pardavėją. arba 
pri siųski te 60c už pilno 
didumo bonką.—Pinoud, 
Dept. M.. 220 E. 21 St.. 
New York. (Seųipello 
bonkutd dykai).*

Feen'a-mint
Laxativas

193 Grand Street Brooklyn, N. N.

kurį jus 
kramtote kaip 

gumą.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos
Aptiekose »ięc,2Sc

STAR DUST B Y WESTPHAL

CLAIPE 
vliNDSoą

BORN- 
CANKER CITY 

HANSAS 
APRIL 

IBS)7

ATTENDED 
WA$HINGTON

LATER 
WENT TO 
HOLLYWOOQ

BECAME 
AN EKTRA

THRU LOIS 
WEBER SOON 

BECAbAE. A 
SENSATION
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apgynęs gerą miesto vardą ir nekalto žmogaus repu
taciją.

Ta visa šmeižimo kompanija prieš burmistrą Boess 
buvo paremta grynai politinės demagogijos sumeti
mais. Mat, p. Boess yra demokratų partijos narys, o ne 
fašistas arba komunistas. Komunistai jį net buvo me
lagingai, priskyrę prie socialdemokratų.

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams __________________  $8.00
' Pusei metu ------------- .....------- 4.0t

Trims mėnesiams .—............... 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

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

SVAIGALŲ VIETOJE NUODAI
I ■ ■

Įvedus prohibiciją Amerikoje, žmonės nepaliovė 
gėrę svaiginančių skystimų, tik vietoje geros degtinės 
jie ėmė vartoti alkoholį su visokioms nuodingoms prie
maišoms. Žmonės <geria ir nuodijasi, milionus dolerių 
sumokėdami įvairiems kriminalistams, kurie tuos nuo
dus gamina ir* pristato. Tai, vadinasi, “kilnus eksperi
mentas”, anot prezidento Hooverio.

Šiomis dienomis Amerika matė naują to eksperi
mento “kilnumo” pavyzdį. Bostone laikė savo konven
ciją Amerikos Legionas, ir prezidentas Hooveris sakė 
tenai prakalbą, o buvęs prezidentas Calvin Coolidge 
dalyvavo, kaipo garbės svečias. Konvencijai pasibai- 
.gus, telegramų agentūros pranešė spaudoje, kad per 
keturias legionininkų suvažiavimo dienas keturi Legio
no nariai mirė nuo butlegerių degtinės, dvejetas dešim
čių laikinai apako, o apie 600 legionininkų ir šiaip žmo
nių buvo degtine užsinuodiję.

Kažin ar nė šitas atsitikimas nepaskatins Hooverio 
pagalvbt ? \

Bakterijų 
naudingumas

Prijaukinti gyvūnai. — Bakte
rijos, kurios yra kenksmin
gos žmogui. — Mokslininkų 
suvažiavimas. —įdomus pra
našavimas, kad ateityj žmo
nės ne tik skjaitys laikraštį, 
bet ir valgys jj. —Bakteri
jos, kurios gamina actą, cit
rinę rukštj ir glyceriną. ■— 
Bakterijos ir geležis.

NESĄMONĖ

Jungtinių Valstijų imigracijos direktorius EI Paso, 
p. Grover Wilmoth, siūlo, kad kongresas įstatymu už
draustų siuntinėti paštu komunistinę ar kokią kitą li
teratūrą, kuri agituoja už valdžios nuvertimą jėgos 
pagelba. Jis ragina taip pat užginti siuntinėjimą paštu 
komunistų laikraščių.

Tai yra nesąmonė.
Tiesa, komunistai nepripažįsta kitiems žmonėms 

žodžio ir spaudos laisvės. Toje šalyje, kurią komunis
tai valdo — Rusijoje, ne tik paštu negalima siuntinėti 
priešingą valdžiai literatūrą, bet negalima ją nė spaus
dinti. Už vieną lapelį, agituojantį nuversti Stalino dik
tatūrą, sovietų valdžia per 24 valandas pasiųstų žmogų 
pas Abraomą.

Bet jeigu komunistai nepripažįsta spaudos laisvės, 
tai iš to dar neišeina, kad ir Amerikos valdžia privalo 
šioje šalyje panaikinti laisvę komunistams. Amerikos 
valstybė turi tam tikrus teisėtumo pagrindus, kurie 
negali būt griaunami net ir tuomet, kai eina reikalas 
apie tų pagrindų priešus. Amerikos valdžia, sakysime, 
negali be teismo galabinti žmogžudžius, nežiūrint to, 
kad žmogžudžiai patys negerbia svetimos gyvybės; ji 
negali atsisakyt ginti nuo vagių ir plėšikų net ir pačius 
vagis ir plėšikus.

Pagaliaus, yra nesąmonė persekioti tam tikros rų- 
šies literatūrą už tai, kad joje vedama progaganda už 
valdžios nuvertimą jėgos pagelba. Kalbėt apie val
džios vertimą jėgos pagelba Amerikoje, kur visi žmo
nės turi balsavimo teisę, žodžio, spaudos ir organiza
vimosi laisvę, yra kvailybė. Bet kvailybė nėra nusidė
jimas. Kiekvienas žmogus turi teisę būti kvailas, nes 
Amerika yra “free country”.

Persekiojami kvailiai virsta fanatikais, o fanatiz
mas yra pavojingesnis visuomenei dalykas, negu kvai
liausios teorijos.

PARTINĖS DEMAGOGIJOS AUKA

Prūsų vyriausias administracijos teismas neseniai 
svarstė vyriausiojo Berlyno burmistro Boesso bylą.

Prieš kokius metus laiko ar daugiau apie tą Ber
lyno administracijos galvą daug pašė Vokietijos ir už
sienių spauda. Buvo surasta grafto ir kitokių skanda
lų Berlyno administracijoje, ir kraštutinių srovių — 
komunistų ir nacionalistų — laikraščiuose prasidėjo 
triukšminga kampaniją prieš vyriausiąjį burmistrą.

Vietinis administracijos teismas, padaręs tyrinėji
mą, išnešė nuosprendį, kad Boess turi pasitraukti iš 
vietos, kaipo kaltas apsileidimu (dėl kaltinimų grafto 
ėmimu jisai buvo išteisintas). Dabar aukštesnysis teis
mas panaikino ir tą nuosprendį, leisdamas vyriausiam 
burmistrui arba pasilikti tarnyboje, arba rezignuoti 
su pilna pensija. Teismas betgi nutarė nubausti bur
mistrą išskaitymu * vieno mėnesio algos. (apie *3,000 
markių) už kai kuriuos menkesnės rųšies apsileidimus.

Po šito teismo nuosprendžio jau ir ta bulvarinė 
spauda, kuri per mėnesių mėnesius drapstė purvais 
burmistrą, sako, kad ji esanti patenkinta, nes teismas

Labai galima, kad pirmas gy
vūnas, kurį žmogus prijaukino, 
buvo šuo. Vėliau žmogus iš
moko prijaukinti ir kitus ma
žesnius ir didesnius gyvūnus. 
Kai kurie mano, jog priešisto- 
riškais laikais žmogui tarnavo 
milžiniški mylodonai, kurie pa
sižymėjo savo ramumu. Esą' 
senovėj žmonės tuos gyvūnus 
magindavo ir melždavo.

šiandien mokslininkai galvo
ja apie tai, kaip, taip sakant, 
“prijaukinti” ir priversti dirbti 
žmogaus naudai mažiausius gy
vius,— mikroskopiškus mikro
bus arba bakterijas. Apie mi
krobus dauguma turi labai ne
kokią nuomonę. Mat, yra. žino
ma, kad jie pagimdo įvairias 
ligas ir tūkstančius bei imlio
mis žmonių be laiko nuvaro i 
kapus. Tačiau ne visi mikro
bai yra blogi; kai kurie jų 
mums yra labai naudingi. Tie
są sakant, be jų mes ir gyven
ti negalėtume.

žmogus niekuomet nebuvo 
liuosas nuo mikrobų. Kai kurie 
mikrobai jam tarnavo, — dir
bo naudingą darbą. Pavyzdžiui, 
yra bakterija, kuri gamina ac
tą. Tačiau tokių bakterijų pa
lyginamai nedaug tėra. Didelė 
jų dauguma vienokiu ar kito
kiu budu kenkia žmogui. Vie
nos, kaip buvo minėta, gimdo 
visokias ligas; kitos gadina 
maistą ir kitokius daiktus.

Senovėj 'žmonės' beveik nieko 
nežinojo apie tuos keistus gy
vius. Tik mikroskopo išradi
mas suteikė galimybės pažinti 
paprastom akim nematomą pa
saulį. Vėliau buvo sužinota 
daug įdomių dalykų ir apie jų 
veikimų. Na, o dabar moksli
ninkai deda pastangų priversti 
tuos mikroskopiškus gyvius 
dirbti naudingą žmogui darbą. 
Prieš kiek laiko Londone įvy
ko mokslininkų suvažiavime, 
kur labai įdomią kalbą pasakė 
suvažiavimo pirmininkas A. C. 
Chapman. Jis pareiškė, kad 
netolimoj ateityj žmonės galės 
naudotis bakterijų darbu.

Savo kalboj Chapman prive
dė pagarsėjusio vokiečių bakte
riologo, Dr. Hayducko, prana
šavimą. Dr. Hayduck savo 
laiku padarė pranašavimų, kad 
nelabai tolimoj ateityj žmogus 
ne tik laikraštį skaitys, bet ga
lės, jei norės, jį valgyti. Yra 
žinomos kelių rųšių bakterijos, 
kurios gali maitintis laikrašti
niu popierių. O popierius yra 
niekas daugiau, kaip celuloza. 
Bakterijos paverčia celulozą į 
cukrų arba kitus dalykus. Kol 
kas apie tas bakterijas tik tiek 
tėra žinoma, kad jos egzistuo
ja. z

“Kada mes galėsime savo 
vakarinius laikraščius”, pareiš
kė Dr. Hayduck, “paversti į 
cukrų taip greit, kad ant ry
tojaus butų galima jį maistui 
naudoti, tai tąsyk bus išspręs
ta gal viena svarbiausių žmo
nijos problemų.”

Visi mes žinome, kad karvė 
ėda šieną. Tas šienas karvės 
viduriuose yra paverčiamas į

pieiią, riebalus bei mėsą. Dr. 
Hayduck mano, jog panašus 
dalykas bus galima daryti ir su 
treniruotomis bakterijomis: 
maitinti jas popierių, kuris jų 
viduriuose bus perdirbamas į 
cukrų arba į kitokį maisto 
produktą. Tokiame atvėjyj 
žmogus bakterijų pagamintą 
cukrų, — o gal net ir pačias 
bakterijas—galės naudoti mais
tui, kaip kad šiandien jis nau
doja karvės pieną ir mėsą.

Tai nėra tuščias optimistiš
kai nusiteikusio profesoriaus 
sapnas. Tiesa, laikraščiai kol 
kas nėra maistu paverčialhi.' 
Tačiau jau ir c^bar chemikai 
su pagalba bakterijų padaro 
daug naudingų dalykų. Dauge
lio varnišių ir lakerių negali
ma padaryti be butylinio alko
holio arba “butanolo”. Butano- 
las yra naudojamas ir 'įvai
riems kitiems tikslams. Ir čia 
pravartu pažymėti, kad tas al
koholis yra treniruotų bakteri
jų padaras.

Tam tikros rūšies bakterijos 
yra auginamos tankuose, kur 
sumetama pigi medžiaga. Bak
terijos tą medžiagą paverčia 
butanoln, kuris yra neįmano
mai naudingas automobilių 
pramonėj. Galima beveik drą
siai sakyti, jog prie kiekvieno 
automobilio padarymo yra pri
sidėjusios tos bakterijos. Mat, 
jos pagamina butanolų, kuris 
esti naudojamas varnišių da
rymui.

Bet tai* dar ne visa. Treni
ruotos bakterijos pastaruoju 
laiku pradėta naudoti ir citri
nės rukšties gaminimui. Ta 
rukštis naturališkame stovyj 
randama limonuose. Ji yra Fa- 
bai plačiai naudojama visokių 
minkštų gėrimų?'gamyboj. Visai 
dar neseniai citrinė rukštis bu
vo išimtinai gaunama iš vai
sių. Dar ir dabar daug tos 
rūgšties tuo budu yra pagami
nama. Tačiau tuo pačiu laiku 
tapo pakinkytos į darbų citri
nei rukščiai gaminti ir treni
ruotos bakterijos.

Tos bakterijos' pagamina ne 
tik daugiau rukšties, negu bu
tų galima gauti kitokiu budu, 
bet ir jų, taip sakant, užlaiky
mas pigiai kainuoja. Jų maistų 
dažnai sudaro visokios atma- i t
tos. Jos nėra labai išlepintos, 
todėl nesunku tėra jas prižiū
rėti. Pasižymi jos nepaprastu 
aktingumu, — dirba dienų ir 
naktį. Kai žūva vienos bakte
rijos, tai jų vietoj atsiranda 
kitos', nes jos labai sparčiai 
veisiasi.

Laike pasaulinio karo vokie
čiams pradėjo trukti glyceri- 
no. Ramiu laiku žmonės ma
žai to skysčio tenaudoja. Ot, 
kada-nękada išsitepa rankas ir 
veidų, kai oda pradeda skilti. 
Visai kitoks reikalas yra karo 
metu. Be 'glycerino negalima 
pagaminti nitroglycerino ir di
namito. O karas vesti tiesiog 
negalima neturint tos sprogsta
mo^' medžiagos. Paprastai gly- 
cerinas yra gaunamas muilo 
dirbtuvėse kaipo pašalinis pro
duktas. Kuomet riebalai, iš 
kurių yra daromas muilas, vi
rinama su tam tikrais chemi
kalais, tai padarinyje gaunama 
glycerinas.

Karo metu vokiečiai mažai 
teturėjo riebalų muilo gamini
mui. Priegtam buvo galima ir 
be muilo apsieiti, kadangi vie
toj jo vokiečiai pradėjo nau
doti surugatus. Riebalai buvo 
labiau reikalingi maistui, negu 
muilo gaminimui. Tad išvi
so vokiečiai labai mažai muilo 
tegamino. Prie tokių aplinky

bių mažai tėbtivo galima paga
minti ir glvcerino. Tuo kritiš
ku momeiftu į pagalbų atėjo 
mokslininkai. Prof. , Connen- 
stein, surado ir išvystė bakteri
jas glycerinui gaminti. Tos 
bakterijos maitinosi 'cukraus 
dirbtuvių atmatomis (pavyz
džiui, netinkamu maistui sira- 
pu), paversdamos jas glyceri- 
nu.

Prieš karo pabaigą vokiečiai 
turėjo pusėtinai dirbtuvių, kur 
bakterijos gamino glyceriną. 
Sakoma, kad per mėnesį glyce- 
rino tuo budu buvo pagamina
ma iki 1,000 tonų. Normališ- 
kais laikais glycerino pakanka
mai yra gaunama iš muilo fab
rikų, todėl nėra reikalo naudo
tis' bakterijų darbu. Bet jei 
kada padidės paklausa ant gly
cerino, tai su bakterijų pagal
ba nebebus jokio vargo jo ga
mybą padidinti.

Pas žmones palyginamai vi
sai neseniai gimė mintis pasi
naudoti bakterijų darbu. Seno
vėj apie bakterijas beveik' nie
ko nebuvo žinoma. Tik bakte
riologijos mokslui besivystant 
pradėta galvoti, kad tie mik
roskopiški gyviai gali būti 
žmogui naudingi. Tiesą sakant, 
žmogus jau nuo labai seniai 
naudojasi bakteriją darbu. Pa
vyzdžiui, actą žmonės jau per 
šimtmečius naudoj"©. O actas 
kaip tik ir yra bakterijų pada
ras. Actą pagaminti gali kiek
vienas. Pakanka įpilti kiek 
acto į vyną, kad jį palygina
mai per trurhpą laiką paversti 
actu.

Faktinai iki pereito šimtme
čio mažai kas tebuvo žinoma 
apie bakterijas. Bakteriologi
jos mokslui tvirtus pamatus 
padėjo Lbuis Pasteur, garsus 
franeuzų mokslininkas. Pasi
taikė, kad alaus ir vyno ga
mintojai susidūrė sunekenybė- 
mis: jų gaminamas vynas ir 
alus ėmė gesti. Jie, kreipėsi į 
Pasteurą. Tas tuoj surado 
priežastį. Aluj buvo bakteri
jos... vienos jų naudingos, ki
tos kenksmingos^ Tas pat ir 
su vynu. Jis surado, jog daž
nai vynas pavirsta actu. O tai 
todėl, /kad į jį įsigauna acto 
bakterijos. Po to visas reika
las susivedė prie apsaugojimo 
alaus ir vyno nuo kenksmingų 
bakteriją.

Kaip žinia, yra 
sies sūrių, 
darbas.
pridubda suriui tam tikrą sko
nį. Pavyzdžiui, yra viena sū
rio rųšis, kurią galima paga
minti tik Franci joj, — ir tai 
tik vienoj vietoj. Pasirodo, kad 
toj vietoj randasi tam tikros 
bakterijos, kurios priduoda sū
riui ypatingų skonį. Niekur^ki- 
tur tų bakterijų negalima ras-, 
ti, o dėl tos priežasties nega
lima pagaminti ir tokio sūrio.

Bakterijos ir žiloj senovėj- 
daug pasitarnavo žmogui. Kiek
vienas sutiks, kad geležis žmo
nijos gyvenime sulošė nepa
prastai svarbią rolę. Jei gele
žies nebūtų buvę, tai nėra ma
žiausios abejonės, kad mes ne
būtume pasiekę dabartinio ci
vilizacijos laipsnio. Geležis yra 
randama rudos pavidale. Iš ge
ležinės rudos metalurgai paga
mina geležį ir plieną.

Prieš daug milionų metų, ka
da žrnpgrus dar visai nebuvo, 
pelkėse ir klampynėse gyveno 
biliėnai bakterijų. Pelkių ir 
klampynių vandenyj buvo ga
lima užtikti geležies pėdsakų. 
Bakterijos tą geležį pavertė 
ruda. Geležies ruda buvo su
krauta tam tikrose vietose, kur 
ji ir dabar užtinkama. Geolo
gai mano, jog tik ačiū toms 
bakterijoms, mes šiandien ir tu
rime geležies rudų, kurių ne
sunku yra paversti į geležį ir 
plieną.

Bakterijų yra įvairių-į vai
riausių. Jų skaičius gal siekia 
kelis milionus. Ir gal naudin
giausios bakterijos yra tos, ku
rios celulozą gali paversti cuk
rumi arba kitokiu maisto pro
duktu. Visas klausimas susi
veda prie to, kaip tas bakteri
jas surasti ir išvystyti, kad

jos naudingą darbą dirbtų. 
Daugelis rimtų mokslininkų 
mano, kad žmonės netolimoj 
ateity išmoks' naudotis bakte-

rijų darbu. O tada žmonių 
gyvenime įvyks toks pervers-, 
mas, apie kurį dabar mažai kas 
ir svajote tesvajoja.—K. A.

skonio dvasia, nors man daž-

visokios rų- 
Tai irgi 

Tam tikros

{Tęsinys)
Pavalgius pusryčius privažia

vo švarus dviem greitais ark
liais pakinkytas girininko iš
eiginis vežimas. — Per didelį 
vargų pasisekė įsiūlyti girinin
ko žmonai už tokį vaišingumą 
šiek tiek pinigų ir abiem gra
žioms dukterims kaikurių ga
lanterijos dovanų, kurių laimei 
turėjau su savim drauge. Visa 
šeimyna atsisveikino su manim 
taip širdingai, lyg bučiau bu
vęs senas jų namų pažįstamas, 
senis dar daug juokavo iš ma
no medžioklės talento. Links
mas ir nusiteikęs išvažiavau į 
kelionę.

KETVIRTAS SKYRIUS
GYVENIMAS KUNIGAIKŠČIO 

DVARE
Medardas patenka dvaran vie
no kunigaikščio, kurio žmona, 
kaip vėliau! paiaišfcės, buvo se
suo anos'Cisterciečių vienuolyno 
perdėtinės, kuri Medardą bu
vo prikalbinusi būti vienuoliu.

Kunigaikščio rezidencija bu
vo visai nepanaši į prekybos 
miestą, iš kurio atvykau. Žy
miai mažesnė, ji buvo daug 
gražesnė ir pavyzdingesnė, ta
čiau žmonių rodėsi visai ne
daug. Dauguma gatvių, pa
verstos alėjomis, išrodė laibiau 
esant parko dalys, o ne mies
tui priklausant; visa čia buvo 
ramu ir šventadieniška, retai 
tesubildčjo vežimas. Net gy
ventojų apdaruose ir papro
čiuose ligi paprasčiausiam 
žmogui, ryškėjo tam tikras 
grakštumas, pastangos rodyti 
išorinį skonį.

Kunigaikščio rūmai buvo ne- 
perdideli, net nebuvo dideliu 
Stilių pastatyti, bet kas lietė 
elegancijos, tikro pritaikymo, 
buvo vieni gražiausių namų, 
kokius * man kada nors teko 
matyti, ir prie rūmų priėjo

bakterijų į 
bakterijos-

jaukus parkas, kurį liberalas 
kunigaikštis laikė atidarytą 
gyventojams pasivaikščioti.

Viešbuty, kur aš apsistojau, 
man pasakojo, kad kunigaikš-
čio špimyna paprastai vakarais 
einanti pasivaikščioti parke, ir 
kad daugelis gyventojų niekuo
met nepraleidų progos pama
tyti gerąjį krašto valdovų. 
Paskirtą valandą miSisktfbinau 
j parką, 'kunigaikštis su savo 
žmona ir maža svita teio tarpu 
išėjo iš rūmų. — .Ak! greitai 
aš nieko kito nebemačiau, kaip 
tik vieną 'ksnigaikštienę, kuri 
taip 'buvo panaši į mano globė
ją! — Tas pats kilnumas, tas 
pats švelnumas visuose jos ju
desiuose, tas pats pilnas sielos 
jos akių žvilksnis, ta pati at
vira kakta, toji dangiška šyp
sena. —

Y^-Tik augumu ji atrodė už 
abtis'ę pilnesnė ir jaunesnė. Ji 
maloniai kalbėjosi su daugeliu 
jaunų damų, atsiradusių alė
joj, tuo tarpu kaip kunigaikš
tis uoliai buvo užimtas įdomia 
kalba su vienu rimtu vyru. — 
Kunigaikščių šeimynos apda
rai, elgesys, jos santykiai su 
kitais, visa labai tiko bendram 
tonui. Buvo matyti, kad visas 
rezidencijos ramumas ir ne- 
pretensingas išsipuošimas gavo 
tono iš dvaro. Netikėtai susi
dariau su vįenu apsišvietusiu 
žmogumi, kurs man galėjo pa
aiškinti įvairius klausimus ir 
mokėjo daryti kai kurių gyvų 
pastabų. Kunigaikščių šeimy
nai praėjus pro šalį jis man 
pasiūlė apeiti parką ir pasisiū
lė man svetimšaliui parodyti 
kai kurius skoningus įtaisy
mus, kurių visur teko susitik
ti: tai man labai tiko, ir aš iš 
tikrųjų radau, kad visur vieš
patavo jaukumo ir tvarkingo

nai iš parke išbarstytų trobe
sių rodėsi aišku, kad architek- 
toriaus stengtasi pamėgdžioti 
antiką, kuri vien tik pakenčia 
grandiozinius- santykius, ir nu
krypsta į smulkmenas.

Antikos stulpai, kurių kapi- 
■talijas šiek tiek aukštesnis 
žmogus beveik ranka gali pa
siekti, atrodė gana juokingi. 
Taip pat kitoje parko daly 
stovėjo pora gotiškų trobesių, 
kurie skyrėsi savo mažumu. 
Man rodosi, kad pamėgdžioti 
gotikos formas’ yra beveik dar 
pavojingiau, kaip turėti pre
tenzijų prie antikos. Nes ištik- 
rųjų, nei architektorius statyda
mas koplytėlę, ir būdamas su
varžytas iš atžvilgio* į stato
mojo trobesio didumų ir jam 
skiriamas išlaidas, vis tiktai 
nori minėtą jų stilių laikytis, 
tai jis neturėtų daryti tų visų 
portikų, stulpų ir mazgų,' pa
mėgdžiodamas kokiai nors baž
nyčiai, nes dailydė, norėdamas 
pastatyti ką nors tos rūšies 
tikro, perimto gilios prasmės 
— kaip tai pajėgdavo senovės 
architektai iš paprastų nepuo
lančių į akis formų nupinti 
gražų giliaprasmį pilną — tu
ri savy jausti dvasios' įkvėpi
mo. Vienu žodžiu, gotiškų ar- 
chitektorių turi lyjdėti roman
tizmo mintis, kadangi čia apie 
mokyklų ir formą, kurių gali 
griežtai laikytis antikos formų 
šalininkai, nėra ir kalbos.

Toj prasmėj aš išsireiškiau 
savo palydovui; jis visiškai 
man pritarė ir tik ieškojo prie
žasčių toms smulkmenoms pa
teisinti: esą tai visa buvę pa
statyta parkui paįvairinti ir 
tuos visus trobesius pritaikyti 
tik kaipo pastogę netikėtai 
blogam orui užėjus, arba no
rint pasilsėti, pasižmonėti, ir 
dėlto esą tokių nenusisekimų 
įvykę. — Mano nuomone pa
prasčiausi nepretensingi sodno 
namukai, šiaudų stogeliai ant 
medžio stuobrių, jaukiai pa
slėpti krūmokšliuose, butų tų 
patį tikslų atsiekę ir butų bu
vę man daug simpatingesnį, 
kaip tos bažnytėlės ir koplytė
lės; dailininkas, jei jis buvo 
suvaržytas formos didumu ir 
išlaidomis, butų susiradęs tokį 
stilių, kurs linkdamas į antikų 
ar gotiką, be smulkaus pamėg- 
džiojimo, be tų pretensijų, bu
tų žiūrėtojui padaręs visai ki
tokio, jaukaus įspūdžio.

<Bus daugiau)

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

Jūsų Patogumui ■

“Naujienos” turi atsto
vus sekamose vietose

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA 
3210 So. Halsted St.

Tel. Victory 1266

Marąuette Park
TUBUC1O APTIEKA

2832 W. C3rd St.

Brighton Park
b. r. pnmcflEWKX

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Raseland ir Pullman
WAIT€HES BROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pasiųsti pi
nigus Lietuvon, paduoti ‘*classi- 
fied” skeliamą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti- 
miausj atstovą.

\ - - - ■■■....... ................... :----------------------------------------------- ---------------- ----------- -- ------- - ---------------------------
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kur bedarbes moterys 
nakvoja?

Apie bedarbius, bepastogius 
vyrus jau visa Chicago žino. 
Bet nevienam ateina į galvą, 
juk ir moterų yra be darbo, 
kur jis dingsta? Labdarin- 
gosK moralistės ponios išdi
džiai atsako, ir “garbingi vy
rai” joms pritaria, kad mote
rys, o, jos nesibaladoja gat
vėmis ir pakampiais, jos kas 
kita, negu vyrai. Bet kur jos 
dingsta? Juk namų savinin
kai meta į gatvę lygiai vyrą 
ar moterį, jei nebeišgali užsi
mokėti už butą ar kambarį.

Čia yra trumpa istorija, kur 
bedarbės moterys dingsta šal
tomis rudens naktimis. Vie
nas reporteris eina t valandą

" ■ ■■ ................................... ....... i—i .. ........................

davėjas stebisi. Bet papasa
koja tokius atsitikimus. “Ei
damas 6 vai. ryto namo, kelis 
kartus mačiau, kaip iš vieno 
restorano atveža išpilti pa
mazgas, ir iš kur tai atsiran
da apysenė moteris ir prade
da krapštinėti, rankiodama 
kauliukus. Sykį priėjęs pa
klausiau, ką ji čia doro? Ji 
susisarmatino, išsigando, ir 
pradėjo aiškintis “Mano vyras 
ligoninėj. Kitą pirmadienį 
mus išmes iš buto. Nežinau, 
jką reiks daryti...” Bet yra 
daugiau tokių moterų. Daug 
yra tokių. Jos rytmečiais 
ateina apie 5 valandą. Alka
nos. Aš padalinu joms atli
pusius “hot dogs” ir pridedu 
daug garsvyčių. Jos pasaka 
ačiū. Jos nėra boniai 
nenori taip gyventi”... ’

streikavo. Direkcija jas atsta
tė. Kitos šokikes paskelbė 
streiką, bet laukė, kad ir vy
rai šokikai prisidėtų. Vyrai pa
sirodė streiklaužiai, tuomet ir 
kitos šokikės streiką atšaukė, 
ir trys streiko sumanytojos^ ta
po pavarytos. Tai pirmos kan^ 
kinės už gorsetus.

Automobilistams žino
tina

Kaip apsaugoti radiatorius 
nuo įšalimo

Jos

Chicago 
automo- 

kaip ap-

Nakties metu 
valgius, šiitai 
žiūrėti, kaip

gražus miestas, 
gražu gerai pa- 
apsirengus pasi-

-^4^,4 4> /y tu. '

80% 70% — 50 pasisakė važiuojąs į Pasadena,
40% 60% —150 Gal., kur turįs turtingą tetą
50% 50% —300 Mrs. Cora Belle Mackett. Pa-
60% 40 —450 aiškėjo, kad tai buvusi jo ket-
Daugelis mėgsta .vartoti gli- virtoji žmona, kurią jis nu va-

ceriną, nes glicerino ir 
dens mišinys reikalaują aukš
tesnio punkto užvirti, kaip 
vanduo, ir neišgaruoja, že
miau paduota lentele parodo, 
koks glicerino ir vandens mi
šinys kokioj temperatūroj ap
saugo 
Glicėr.

šalimą: 
Vand.

van- žiavęs nužudė. Jos lavonas ras
ta pereitų savaitę.

MRS. ANELIĄ K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

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 Marųuette 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.

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette

suolų grupes jis suskaitė apie 
20 vyrų, apiplyšusių, suvargu
sių, apšepusių, popieriais ap
siklosčiusių. Toliau palei la
gūną ant suolo sėdi vyras, 
snaudžia ir prie krutinės lai
ko popieriais apklostytą vi-

dangoraižių bokštai. Šimtų 
šimtai tūkstančiu dolerių kai
nuoja vienai nakčiai visos tos 
iliuminacijos ir švyturiai. 
Gražu. Tik labai šalta nakti
mis. VVacker drive patiltėse 
įukstančiai vyrų miega, šil
dosi, ugnis kūrena, popierius

Artinantis žiemai, 
Motop Club patiekia 
bilistams patarimų, 
saugoti radiatorius nuo# įšali
mo. Pirmiausias dalykas, tai 
turėti gerą radiatorių. Antras 
dalykas, kokį skystimą varto
ti, kad nešaltų. Praktiškiausi 
yra alkoholis ir glicerinas. Al
koholis (dinaturiotas spiritas) 
yra pigesnis, bet už tad greit 
išgaruoja. Vartojant alkoholi 
patiekiamą lentelė, kiek alko
holio maišyti į vandenį ir koks 

kokiai temperatūraimišinys 
tinka: 
Alkoholio

10%
Vandens
90%
80%

Temper.
4-250

1
visiems

Temperat.
10 virš zero 
zero
10
20
30

žemiau
žemiau
žemiau
automobilią-

zero. 
zero 
zero

to
patartina įsigyti savo au

3
4
9
Be 

tams
tomobiliui Vvinter front.

/

Amerikos “melinbar# 
dis” gaudomas

Jis laiko jos rankas savo ran
koj ir jai susijudinus, atsibun
da ir iš naujo ją klosto popier
galiais. Naktis šalta, drėgna, 
vėjas kiaurai lenda. Nė na
mo, nė pastogės, nū valgio.

nerasi. Eik į parkus. Žiūrėk 
kur užkampy tyliai atsistojęs, 
kaip vienas tai kitas šešėlis 
praslysta. Tai moterys, ryšu
liukus pasiėmę, pasislėpda
mos eina į krūmus pasislėpti 
'per naktį.
suolų nė vienos 
matysi. Bet ana

PRANEŠIMAI

Reporteris eina Clark 
Ties vieno namu durimis, tam
soje snaudžia senutė 
apie 60 metų, plaukai 
atsilošusi į sieną, 
Pajunta, pakelia akis, 
jau darbą. Ploviau 
Dabar netekau. Neži

si.

moteris, 
balti. Ji 
rangosi.
“Ture- 

grindis.

gausiu kitą darbą”. Ji jau 
“miega” penkias naktis lauke. 
Išmaldoj prašyti ji nenori. Ja- 
uitorius geras, jis jos nevaro 
nuo laiptų. Jis bijo, kod jo 
už lai neišvarytų iš darbo, bet 
jos vis tik nevalo nuo namo...

Prie Navy Pier žmogus par
davinėja “hot dogs” per kiau
rą naktį. Jis daug žino, < Jis 
kas rytą mato, kaip bedarbiai 
keliasi iš paežerių užu vėjų, iš 
krūmokšlių, nuo suolų. Tu
zinais jie ateina prie vanrens 
praustis. Prausykla atsidaro 
8 vai. ryto. Jie apsivalo, ir 
alkani eina vėl visą dieną 
klaidžioti nuo dirbtuvės ligi 
dirbtuvės. Be vilties. Bet 
kur yra moterys? Net par- 
---------------- ,--------------------

REX RADIO SHOP
General Motors 

Radios
REIKALINGI PARDAVĖJAI 

dėl pardavinėjimo General Motors 
Radios, alga ir commišinas.

Rudeninis Išpar 
davimas

Brunswick Radiola su Victrola 
už ..................................

Brunsvvick Ortbophonic su 
Radio už ..................

Lincoln Electric Radio už....
9 tūbų Electric Radio už ....
Gražus grojykliai Pianai po

$35.00

$49.00
$19.00
$45.00
$48.00

General Motors
Radios

3343 So. Hateted St
Tel. Boulevard 3986

Lincoln Park. Ant 
moters ne- 

užkampy, 
neateina,

susirangius apysene moteris. 
Jos visas turtas, apiplyšęs va
sarinis apvalktis. Net laik
raščių popierių ji neturi apsi
kloti. Paeik toliau, ir kita, 
ir trečia. Arčiau ežero dar 

Bet keliu ar taku 
jų nerasi . Jos ne- 
kad kiti matytų jų

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

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

Mokant
$400.00.

Mokant
$1000.00.

Klesa C
kant po 50c savaitėje, gausite $100.0Q, 
po $2.50 savaitėje gausite $500.00, 
po $5.00 savaitėje, gausite $1000.00.

Dėkite pinigus į spulkas, nes yra 
saugiausia vieta ir moka didelius nuo
šimčius. . X

$1.00 savaitėje,

$2.50 savaitėje,

$100.00. 
gausite

gausite

per 3 metus, 6 mčn. mq-

eidamas 
mėgsta,

"Biruti” 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, milinei 
dainą nariai prie “Birutės” choro.

— Valdyba.

Gelžkelių stotyse jų nėra. 
Jos sėdi laukiamose salėse kol 
ateina laikas uždaryti duris, 
l>et ticlnAikiu kol suvesti išva
rys. Restoranų laukiamuose 
jos sėdi, kur gali — nusiper-
ka kavos puoduką už nikelį 
ir patylomis krauna sale sa
vęs laikraščius. Paskui po vi
dunakčio dingsta. Kur jos.
eina ?

basementus šalę pečiaus, bet 
jos turi anksti rytą išeiti, kad 
‘lionai nesužinotų. Daugelis 
•darbininkių mergaičių turi 
maitinamų senučių. Visos jos 
jos daugiausia apie 60-70 me
tų amžiaus.

Moterys ne taip kaip vyrai. 
Jos nenori garsintis ir savo 
helaimę į akis statyti. Jų šim
tai, gal tuksiančiai taip vargs
ta šaltomis rudens naktimis. 
Važiuojantieji limuzinuose jų 
nemato. Iš apartmentinių na
mų ir rezidencijų jų taip pat 
neužmalyti, ir kilnios labda
ringos ponios išdidžiai sako, 
kad moterys yra tai ne vyrai 
ir jos lauke nemiega. Ir lab
daringų .ponių vyrai savo lab
daringoms ponioms pritaria
Taip”.

Pralaimėjo gorsetų 
streikų

Trys Great Northern teatro 
šokėjos, gavusios įsakymą eiti 
j sceną šokti apsirengusios gor- 
setais ir tuzinu kitokių senos 
mados sijonų, atsisakė ir su

Daktaras
Kapitoną*Specialistas iš

Bridgęporto Lietuvių Politikos ir Pa
šelpos kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks antradieny, spalio 14 d., 1930. 
7 vai. vakare, Chicagos Lietuvių Audi
torijoj. 3 133 So. Halsted St.

Bukite visi laiku, nes* (ur: — 
tarimų ir turėsim išrinkti
ant busiančio baliaus, spalio 25 
AudRorjjpj.

Taipgi kurie esate paskirti 
sergančius draugus pribukite 
raportu ant susirinkimo. —

darbininkus 
d.š, Li^.

lankyti 
su pilnu 
Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pines Pašelpos susirinkimas atsibus utar- 
ninke spalio 14 d., North West Masonic 
Temple syętainėj. 1547 N. Lęąvith St. 
7:30 vai. vak.. Nariai malonėkite su
sirinkti laiku, nes finansų komisija iš
duos atskaitą , ir Dr. Bložis turės pas
kaitą. X. Saikus, rašfc.

JONAS SHEMAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu spa
lio 10 d.. 10 vai. ryto, 1930 m-, 
sulaukęs 57 m. amžiaus, išgyve
no Amerikoj 40 metų. Gimęs 
Nuominikų kaime, Kaltinėnų par. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Marijoną. dukteris Mrs. A. 
Lynch, Mrs. G. McMahon, Mrs. 
M. Bioff. Sofia ir Hellen, 4 sū
nūs: Frankį Charlį. John ir 
Victorą, brolį Dominiką ir du 
brolius Lietuvoj — Antaną ir 
Kazimierą, taipgi dvi seseris. Kū
nas pašarvotas randasi 1 63 5 So. 
Canal St., Chicago.

Laidotuvės įvyks 
spalio 14 d., 8:30 vai. 
namų į 
jos bažnyčią, kurioj atsibus 
didingos pamaldos už velionio 
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Shcmaičio 
minės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Dukterys ir Sunai.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Ežerskis, tel. Blvd. 9277.

antradieny, 
ryto iš 

į Apveizdos Dievo parapi
nė- 
sie- 
Šv.‘

gi* 
esat

WISSIG,
Pasauliniam* kars

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSĮOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vak ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Ųrawford 5573

9252
p t i e 
duodu 
eleetrie

Phone 
Hemlock

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

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 J3runswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Viršuj Ashland State

1800 So. Ashland
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Banko

Avenue

7 iki 10

Akių Gydytojai

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.

George E. W. Perry, vadi
namas “Wisconsin Bluebęard” 
gaudomas už moterų suvedžio
jimą ir žudymą. Per trumpą 
laiką jis jau vedęs. 5 pačias ir 
tuojau po to pradėjo pirštis 
šeštai, Miss Dorothy Davis, 21, 
iš Blythcville.

Kugpiučio 16 d. vedęs savo 
penktąją pačią, po Savaitės jis

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P.. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. \

LIETUVIS AKIŲ
< SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur. t
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Ofiao Tąlefonaa Virtinis 0030 
Rez. Tel. Ven Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namu ofisas North Slde 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:80 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
, vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas'. 3 i02 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

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

Advokatai

Tel. Yards 1829

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Tel. Lafayette 4146

127

VALANDOS: 
nuo 
nuo

9 iki 11 valandai ryto
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

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
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 cyto -----------o—-------

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Tel. Randolph

S. D.UCHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaują laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atąišaukd, o npną dar

bu busitę užganėdinti.
Tel. RoosevefĘ 25 [5 arba 2516

2314 W. 23rd PI.,
SKYRIUS:

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

■"”1 R.'HSI ■!■ ■

Phone Boulevard 4139

143»

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kękiame rei
kale visuomet, esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai
710 West 18th Street

Canal 3161 ,

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicajjoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203
Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefoną*

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

RALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS
BIPIAUSIS LIETUVIS 

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

bų išdirbystčs.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Akinių Dirb
rest 35th

DirbtuvėOfisas ir
756 V

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
•■■■ i o......... ■■■

8

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikęhJ už 
Jcampo ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė.

Tel. Yards 4317

Dr. JOHN SMETANA

Optometristas
Akiu Ekspertas ir pritaikymo akiniu 
1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 St. ą aukšta? 
Vai. 9:3.0 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Ųanal 0523

Lietuviai Gydytojai
j-įj-ij-u-irij-u-Mxrxrvrvo-r>j~u'V~>rM**w î‘-‘ —

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 il^i 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

A, L. DavidonisJH. D
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio it ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868**

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street 
' 1

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

Rez. 3201 South Wallace Street

it

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. R. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

471^ .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 i naują vieta r»o numeriu
X545 W. 47th St.
šuliniai Depositors Banku 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J, KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2408 W. 63rd St., Suitę 3.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį
■■ ,, , , I ,, . ....................... III Igl

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviąms 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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800
"iryg*.. . '—MII .R—;■■■■ —■ —....

St.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

4729

Telefonas Yards 0994

DR. V. A. SIMKUS Dr. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 South Halsted S t.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

4631 South Ashland Avenue
x Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po piet.
7 iki 8 vai. Nędcl. nuo 10 iki 12.

Rez. Telephone Plaza 3202

Ręom 1701
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai
3241 S’. Halsted St. tel. Victory

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

9331 
vak. 
D562

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Pbohe Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Ądvokatąs

Iki

Tel.

3 v}l. kortuose — nuo 3 iki 9

52 E. 107th St
kampas Michigan Avė.

Pullman 5950 namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearbprn St.
Ketvergais o/isai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatus 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakarę. 

Sęrędoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Washiiurton Street
Cor. Wasbington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395z

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Bordeo) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

■■■ —■■■ ■ ■ ĮHMSIISB

V, W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525 \
-----o-—

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Bnilding
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal satartį

/ Tel. Canal 2552 ____
, ---------O—- •

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So, Rockwrll SL 
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Drg. Skamarakas 
• ligoninėje

Draugas* Skamarakas yra 
Chicago University ligoninėje. 
Jam darys šiandien kakle ope
raciją. Draugų gal kas norės 
ji kurių dienų atlankyti Šio
mis lankymo valandomis: pa- 
nedėliais, seredomis ir pėtny- 
ciomis nuo 7tos iki 8tai vai. 
vakaro; sukatomis, nedėlio- 
mis, utarninkais ir kętvergais 
— nuo 2 iki 3 vai. po pietų. 
Ligoninės adresas: 950 E» 59 
St., nuo Cottage Grove 2 blo
kai į rytus. — Rep.

niukus Antanas Royce (Pečiu
kaitis). Tas jaunuolis nusi
skundė, kad jaunimas norėtų 
kaip dailės dalykuose taip ir 
sporto reikaluose veikti, bet 
kad nėra patogių svetainių, 
kur jaunuomenė galėtų links
mintis. Kvietė visus Chicagos 
lietuvius prie vienybės, patarė 
mesti i šalį bergždžius ginčus 
ir rietynes, sakydamas Chica- 
goj randasi apie 100 tūkstan
čių lietuvių, jeigu juos butų 
daugiau susitarimo, o mažiau 
peštynių, tai daug butų kas 
galima nuveikti lietuvybės la
bui. Iš jaunuolių krutinės 
pradėjo veržtis balsai, kvie
čiantys Chicagos lietuvius prie 
solidariškumd, prie kultūros 
darbų. Jaunuoliai pajudinki
te žemę, pas jumis yra daug 
energijos ir jėgų. Mes visi 
jumis padėsime.

R r ig h ton parkietis.

nių draugijų Chicagoj. Kitas da
lykas, vieni nuo kitų labai at
stu gyvena ir tarp savęs retai 
tesusitinka. Gal būt čia vieta 
susiorganizuoti j tam tikra kliu- 
bų, kur galėtų viens su kitu 
arčiau susipažinti.

Vietinis.

Lietuviška Radio 
Valanda

šį vakaru nuo 7 iki 8 vai. 
iš WHFC radio stoties vėl gir
dėsime programų per radio, 
kurį ruošia kas pirmadienio 
vakarų žinoma Lietuvių firma 
THE PEOPLES I^URNITURE 
COMPANY. Programas bus 
labai įvairus ir užpildytas pa- 
rinktesnc muzika, dainoms, 
taipgi bus sveikatos patari
mai Juokai ir t. t.

Iš Ketvirtadienio Ra- 
dio Valandos

Spalio 9 d., p. Budriko kor
poracija davė šaunų dainų ir 
muzikos programų. A. Vana
gaitis deklamavo ilgesio eiles 
linkui lietuvių sostinės Vil
niaus, paskui su p-nu Sabo
niu gražiai sutartinai padai
navo “Vilniaus kalneliai svei
kiname jus“, taipat ir daugiau 
populiariškų dainelių padai
navo. Indomių prakalbėlę pa

Mount (Jare
šitų kolionijų mažai žino lie

tuviai, nes čia nedidelis skait
lius lietuvių dar gyvena, vos ke
liolika šeimynų. Mount Clare yra 
atstu vienuolika mylių nuo vi- 
durmiesčio, North West Chica
gos ; Mount Clare prasideda nuo 
Naragansset Avė. 6400 į vaka
rus ir traukiasi iki Harlem 
Avė. 7200 į vakarus tarpe Bel- 
mont Avė. ir North Western 
gelžkelio. čia lietuvių gyveni
me nieko nauja, nes jie netu
ri ant vietos jokios draugijos,

Mano Spaktyva
——— į

Rašo Nemunas

sakė angliškoje kalboje Mar-
quette Maroon beisbolo pirmi- nes visi priklauso prie senes-

P-nas J. J. Elias
Turbut nėra lietuvio Chica- 

goje, kuris’ nebūtų girdėjęs ir 
nežinotų Universal State Ban
ko. Tiesų pasakius, Universal 
State Bankas yra Chicagos lie
tuvių iždine, nes šiame banke 
yra daugiau trys milijonai do
lerių Chicagos lietuvių pinigų. 
Tai yra vienintelė lietuvių ban
ką pasaulyje, kurioje randasi 
Jokia milžiniška suma pinigų. 
P-nns J. J. Elias yra šitos ban- 
kos prezidentas ir jam kaip su
maniam finansų žinovui pri

ku, nemažai sraipsnių iš svei
katos' srities, parašęs keliolika 
knygų, seniau sakęs daug(pra
kalbų—laike 30 metų yra gana 
daug pasidarbavęs lietuvių kul
tūriniame darbo lauke. Dr. 
Graičiunas yra. vienas iš se
niausių lietuvių daktarų Ame
rikoje —visą laiką darbavosi1 
ne sau, bet lietuviškai visuo
menei. Kada kiti jaunesni jo 
kolegos įsigijo namus, gražius 
automobilius’, gyvena aristokra
tiškai—dr. Graičiunas leido sa
vo sūnūs aukštesnius mokslus, 
rašė knygas, straipsnius į laik
raščius, važinėjo su prakalbo
mis' po lietuviškas kolonijas 
šviesdamas lietuvius. Pertat, 
dr. Graičiunas šiandie netur
tingas, kaip ir tada, kai naujai 
buvo pradėjęs savo profesijoje, 
praktikuotis.

Pertat nėra galima nei pa- 
dyvyti, kad dr. Graičiunas su
silaukęs žilos senatvės metasi 
tai į vieną, tai į kitą kraštuti- 
nybę. Jis jaučia, kad butų 
dirbęs' sau, o ne lietuviškai vi
suomenei, butų esąs turtingas, 
visų gerbiamas. Dr. Graičiunui 
suėjo 30 metų, rugsėjo 27 d., 
kaip daktarauja. Spalio 31 d. 
jis bus lygiai 60 metų am
žiaus. Spalio 31-mą yra raga
nų naktis (įlalovenn night), 
daktaras raganų naktyje — 
trukšmo naktyje, yra gimęs. 
Jis pats sako, kad jo ypatybė 
esanti kai kada lietuviškoj vi
suomenėj patrukšmauti, ypa
čiai SLA., nes tokių naktį gi
mę žmonės nesu tykaus budo.

This year the team has the 
lowest average i n won games 
with .555. Out of 21 games 
played 10 \vere won, 8 lošt and 
3 tie games. There were only 
10 double plays made wzhich 
is the lowest niimber for the 
past 4 years. The Stars have 
been somevvhat weak in extra 
'base hits, 40 doubles, 20 tri- 
plcs and only 4 home runs. Of 
course there is a reason for 
this in that much stronger 
competition has been met this 
ycar. Sixteen of the 21 oppo- 
nents have been of the strong 
semi-profcssional calibėr.

During the winter months 
the club members will do some 
scouting for good bąli players 
so that the Golden Stars will 
have? a consistent winning bąli 
club. It seems that the bąli 
fans want to have a good strong 
team and all efforts will be 
made to secure one for the 
next season.

— Julius Dapkus.

8pedaUat»a rydyme chronllkų Ir MUją U- 
8. Jei kiti negalėjo Jnmla llgydytl, ataflan- 

klt paa mane. Mano pilnu IfiegzatniaaTl- 
mu atidengs Jum) tikrą Ilgą ir jei at apal- 
imain Ina gydyti, sveikata jonu sugryt. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris aeklaus jurų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino liegaamlnavlmo—kas jums yra

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

' Kambarys 1016
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS

MADOS MADOS MADOS

3372 — Augustai moterei graži rudeninė suknia. Gražiai atrodys iš mar
go Šilko arba kokios kitokios naujoviškos margos' materijos su baltu plačiu kai- 
nierium, ir juodo aksomo juostei. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 
colių per krutinę.

2519 — Jaunai mergaitei madni sporto suknelė. \Tinka iš bile kokios 
lengvos šilkinės materijos. Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12, 14 metų amžiaus 
mergaitėm. i

2658 — Elegantiško juodo satino suknia. Joje išrodysi plonesnė ir aukš
tesnė. Jeigu kam tinka gali pasisiūdinti tokią pat suknelę tik iš kitokios spal
vos satino — efektas bus tas pats. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40, 
42 ir 44 colių per krutinę.

klauso kreditas Universal State 
Banko išauginime. P-nas Elias 
yra netiktai sumanus bankie- 
rius, bet ir žymiausias filantro- 
fistas Amerikos lietuviuose. 
Jeigu bent kuris iš musų tuos 
pinigus turėtų kiek p-nas Elias 
yra išaukavęs kilniems tautos 
reikalams, rokuotųsi turtingas 
žmogus.

Adv. K. P. Gugis
Chicagos lietuviai pradėjo 

pažįsta adv. Gugį, ne vien kaip 
advokatų, bet sykiu kaip gerą, 
inteligentišką žntogų. Iki pra
eitų metų p. Gugio vardas dau
giausia buvo žinomas Chicagos 
lietuviams, bet nūnai p. Gugio 
vardas taip išgarmėjo, kad kiek
vienas, kuris lanko bolševikų 
prakalbas, girdi tankiau mini
mą p. Gugio vardų negu Leni
no. Na, dar paskaitykime 
“Laisvę“ “Vilnį“, ir kai kuriuos 
kitus laikraščius, p. Gugio var
das tijt mirguliuoja. Linksma, 
kad p. Gugis labai gerame lai
ke buvo išrinktas SLA. iždi
ninku—gauna reklamos dykai. 
Dr. Graičiunas sako: “Nepai
sau ką apie mane kalba arba 
rašo, bet smagu, kad kalba ir 
rašo“. Well, manau, kad šitas 
posakis daugumoje atsitikimų 
yra teisingas.

Kompozitorius A. Vanagaitis

Shicagos lietuviai pradėjo 
susirūpinti p. Vanagaičio pasi
sekimais. Žinoma, ne todėl, 
kad jam užvydėtų, bet vien tais 
sumetimais, kad greitai suži
busios žvaigždės nepoilgam už
gęsta. Šiuo laiku p. A. Vana
gaitis yra mylimiausias lietu
vių artistas. Jo kuriniai turi 
nepaprastų pasisekimų. Į jo 
parengtus vakarus ^publika lan
kosi skaitlingai—visi myli pa
matyti Vanagaitį, išgirsti jo 
“fuiws“, jausti tą smagumų 
įgimtoje kalboje kų čiagimiai 
jaučia amerikoniškose juokų 
“šow“ girdėdami įvairės “fo- 
nes“. Reiškia, p. Vanagaitis, 
lietuviškai publikai duoda tą, 
kų lietuviška publika myli. Ta-

SPORTAS
(Jansonas parito Kap- 

laną
Spalio 6 d. Mpntreal, Cana- 

da, Jack Gansonas nugalėjo 
Bostono žydų čempioną Abe 
Kaplan, 212 svarų sunkiojo 
svorio ristiką,i laike 30 minu
čių. Ristynės buvo tiek karš
tos, kad daug Įkartų buvo su
stabdomos ir ristikai graude
nami vartoti švelnesnę tikti- 
<ą. Kaplanas ant galo nu
jaustas $5 už ‘Toulinimą“ sa
vo oponento.

Kitos Gansono ristynės, spa
lio 8 d. Quebec City, spalio 10 
d. Holyoke, Mass. ir spalio 15 
d. Buffalo, N. Y.

S PORTĄS

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

iioi nuo 10 rvtn iki 1 do olėtą

/ 1 ... ..........
Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockwell St., 

CHICAGO, 1LL.

ATMINK SAVO
NAUDAI, t 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO
Te!. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

GOLDEN STAR BASEBALL 
STATISTICS

The records of the Golden 
Star baseball team for the past 
season is far from that of the 
past two years especially that 
of 1928. The records show that 
25 men have played with the 
team. They have been at bat 
728 times, brought in 140 runs 
on 212 hits for a batting 
average of .292.

The leaders in each column 
of the report šhows Gricus out 
of 82 times at bat has 32 hits, 
6 doubles, 9 stolen bases, 42 
assits, and 17 crrors for a bat
ting average of .390. T. Yukon 
scorcd most runs with 16, Fry- 
er received most walks 14. J. 
Yukon and Romanas are tied 
with sacrifices three apieče. E. 
Extin is the Strike out leader 
with 17 strikeouts. Stankus 
has been hit three times. Gu
das rapped out 3 triples. Ro
manas has made most putouts 
with 132. The leading batter is 
T; Yukon with an average of 
.426 on 54 times at bat for 16 
runs on 23 hits.

Bill Decker leads in the pitch- 
ing department, who has parti-

Perkam Mortgečius ir, Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Jnšiupnam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED APS.
Educational

..Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTSS 
AMAįo.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE;

672 West Madison Street.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

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

CLASSIFIED APS, j
Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

---------------- ----------------- f---- .
Boulevard 6520 Bes. Yards 4401

NORKUS & CO.
Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

PARAVIMUI pedegreed Irish Setter 
šuniukai, geri dėl medžiojimo ir dėl 
namų. 5439 W. Washington Blvd.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernč labai pi
giai, biznis išdirbtas senai. Turiu 
parduoti iš priežasties išvažiavimo 
j kitų miestų. 6529 S. Racine Avė.

PARDAVIMUI grosernė, geroj 
vietoj — geras biznis. Pigiai. Pen
ki ruimai gyvenimui. 3735 Emerald 
Avė.

Phone Rcpublfc 4949

PETER GRIBAS
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS

Malevojimas, Dekoravimas ir
Popieravimas

6127 So. Maplewood Avė.,
CHICAGO, ILL.

PARDAVIMUI saldainių sankro
va arti didelės mokyklos. Turiu 
parduoti iš priežasties ligos. Kai
na $450. 3538 S. Winchester Avė., 
tel. Virginia 2792.

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, 
nedčliom 9 iki 1 v. Abbott Lumber Co. 
5201 W. Grand Av., tel. Berkshire 1321

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 

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

A. GRIGAS 8 CO.
3114 So. Halsted St.

Victory 4898

RADIO
Jei jūsų radio nedirba gerai, šaukit 

,A. J. ŽVIRBLIS, Lafayette 8227

PARDAVIMUI pigiai, jei bus tuo- 
jaus parduota, vaisių ir viš/ų farma; 
3% 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 Kewanee, III. 
Atsišaukite ar rašykite tuojaus. Marie 
Yunowich, 3324 Lowe Av., Chicago, III.

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.

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

SUKOLEKTUOJAM 
PINIGUS

, PUIKI FARMA
30 akrų fruktų ir dirbamos že

mės farma su budinkais, labai pui
ki vieta, 7 mylios nuo Benton Har- 
bor, Mich., 100 mylių nuo Chicagos. 
Randasi ant cementinio kelio neto
li nuo Rakauskio ir Bačiuno som- 
mer rezortų. Vieta tinkama dėl va
sarnamių, kaina prieinama, mainy
siu ant mažo namo, Joto arba ma
žo biznio.

JUOZAS VILIMAS
4556 S, Rockwell St. Virginia 2054

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

CHICAGO COLLECTION BUREAU, 
6959 So. Halsted St. 

Normai 4401

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.

i  ------------ ------ --- ---------------- -- --■
PIRMUS mortgages (gold bands) 

mainysiu ant namo arba biznio. Pa
šaukit rytmečiais ar vakarais La- 
fayėtte 5247.

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

MAINAS, biznieriams gera pro
ga, bizniavus namas Brighton Park, 
N. W. kampas, ir antras namas. 
Mainysiu ant geros farmos. Telefo
nas Lafayette 7341.

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.90 
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6788-6716

’ Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

RETAS BARGENAS

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 
mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

PINIGAI
Mes skolinate nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuošimtla mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

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 .

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

So. Halsted St., Chicago, III.

me ir slepiasi p. Vanagaičio pa
sisekimas. Ir kol p. Vanagai
tis duos lietuviškai publikai tą, 
ką lietuviška publika myli, tol 
komp. Vanagaičio kaipo artis
to, muziko, juokdario—žvaigž
dė neužges.

Dr. L. Graičiunas
Laikraščius skaitančioji lie

tuvių visuomenė dr. Graičiuno 
vardų gana gerai žino. Laik
raščiams yra pateikęs, savo lai-

cipated in 67 innings, allowing 
60 hits, 34 rims, and 3 walks 
and struck out 48 batters. He 
won 4 and lošt 2 games. Goose 
Gosliu' is the Strike out king 
striking oūt 82 batters in 76 
innings. Gosliu won 3 and lošt 
3 games. T. Yukon has been 
in 7 games for 38 innings, win- 
ning 3 and losing 3 games, 
allo^ing 53 hits, 35 runs, walked 
10 men and struck out 23 bat
ters. ’* •

—O-----
GREITAI IR PIGIAI

IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystčs, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu Įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. MokvtolM 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. IMS.

Furniture & Fixtures

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

A. p. PATEK,
128 North Wells St.

Tel. Central 8610
______________________________ - ■>’_________________ ____________________

PARDUOSIU vienų ar dvi pro- 
pertes, taipgi gretimais lotų.

Viena propertė 5—5—5 kambarių, 
mūrinis, kaip naujas namas. Turi 
būti parduotas iŠ priežasties mir
ties. Nepraleiskite šio bargeno, ap
žiūrėkite jį šiandie. Randasi 2245 
W. 18th Place.

Taipgi didelis bargenas šalimais. 
Vienas Storas ir 5 flatai, mūrinis 
namas. Kiekvienas teisingas pasiū
lymas bus priimtas, kad užbaigti 
tvarkymų palikimo. Kreipkitės as
meniškai ar rašykite administrato
riui

GEORGE VESELY, 
2332 Gunderson Avė., Berwyn, III.

Pianos
TURIU ' parduoti savo $8 50 grojik- 

lį pianą, suolelį, roles ir kabinetą už 
$50 cash, 61*36 S. Halsted St.

For Rent
FLATAS 6 kambarių, garu apšil

domas, 2-ros lubos, gera vieta dėl 
ofiso. 3327 S. Halsted St. Yards 
4669,

1618 SOUTH LOOMIS STREET, 
2 augštų su basemantu ir viškomis, 4 
apartmentų mūrinis namas, su didele 
barne užpakay, pečiais šildomas, gera
me stovyje, nesenai pertaisytas, naujas 
stogas, n^ijos rynos, naujas takas, nau
jai dekoruotas ir malevotas. Geras pel
nas. Skolos $1.000. Kaina $8.500. 
Išmokėjimais, arba mainysime ant 2 
augštų 5 ir 5 kambarių pečiais šildo
mo mūrinio namo Soutwest Sidėj. Pil
nas komisas brokeriams. Susižinokite 
su Daniel Henrici, 623 9 South Ashland 
Avė., tel. Prospect 1730.


