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Militaristai norėjo išprovokuoti 
karą su Rusija

HELSINKIS, Suomija, spa
lių 26. — Donald Day rašo, 
kad ministcriui pirmininkui 
Jehr Evind Svinhufvund pri
klauso kreditas už tai, kad ta
po Europoj išvengtas karas. 
Suomijos policija areštavusi 
generalinio štabo viršininką 
generolą majorą \Vallenius, ku
ris norėjęs tarp Rusijos ir 
Suomijos išprovokuoti karą. 
Dėliai to įvykio Suomijos gy
ventojai esą pasidalinę į du 
liogeriu.

Jaunesnioji gentkartė prita
rianti karui su bolševikais. Se
nesnieji esą prieš karą nusi
statę; tačiau ir jie nebūtų prie
šingi konfliktui, jeigu Suomi
ja turėtų šansų aneksuoti Ko
lą ir Karoliną, kur gyvena 
apie 1,000,000 suomių. Tame 
atvėjyj ji ir savo žemės plotą 
žymiai padidintų, nes Kola ir 
Karei i na lyginasi vienam treč
daliui dabartinės Suomijos.

Jeigu sąmokslas pavogti bu
vusį prezidentą Kaarlo Juho 
Stahlbergą butų pavykęs ir jei
gu karininkų klikai butų pasi
sekę pasigriebti valdžią i savo 
rankas, tai šiandien pasaulis 
gal butų buvęs liudininku nau
jo karo, — karo tarp Rusijos 
iš vienos puses ir Suomijos, 
Latvijos, Lenkijos ir Rumuni
jos — iš kitos. Tos valstybės 
esą manančios, kad anksčiau 
ar vėliau su Rusija įvyksiąs 
kruvinas konfliktas.

Pastarųjų dviejų savaičių 
Suomijos įvykiai — areštavi
mas žymiausio militaristų ly
derio ir susekimas sąmokslo 
išprovokuoti karą — aiškiai 
parodo padėtį ryt-šiaurinėj Eu
ropos dalyj, kuri karų gimdy
mo atžvilgiu gali pavaduoti 
Balkanus.

Suomijos karo šalininkai yra 
įsitikinę, kad keturios valsty
bės tikrai butų paskelbusios 
Rusijai karą. Nors tų valsty
bių armijos ir nėra dideles, 
tačiaus jos yra gerai išlavintos 
ir apginkluotos. Esą raudonoji 
armija jokiu būdu nebūtų ga
lėjusi atsilaikyti, ir bolševiz
mas butų sugniužęs, nes Ukrai
na, Kaukazas ir Sibiras butų 
atsimetę nuo Maskvos. Tokia
me atvėjyj Rusija butų pasili
kusi visai susilpninta ir Mask
vos valdovai butų buvę privers
ti iš Europos prašyti malonės*.

Suomija ir kitos kaimynystėj 
su Rusija esančios valstybės 
pilnai tikinčios, kad komunis
tų “imperija” susmuksianti. 
Jok tad ir nori pasinaudoti

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

Iš dalies debesuota ir kiek 
šaltesnė; tentperatura apie 42; 
galima smulkus lietus, silpnas 
vakarų vėjas, vėliau nepasto
vus.

Pereitą sekmadienį tempera
tūra siekė 65 laipsnių apie tre
čią vai. po pietų. Pirmadienį 
visą dieną laikėsi tarp 56 ir 60.

kiekviena proga, kad atsiekus 
savo tikslus. Karas suteiktų 
tokią progą, tad prie jo jos ir 
rengiasi.

Karo reikalų žinovai mano, 
kad Rusija negalėtų sėkmin
gai gintis. Kaimynystėj esan
čios valstybės šiandien liuosai 
kalba apie busimą karą ir ką 
jos galės laimėti.

Kaip sekasi su piati- 
lietka?

Kainavo pusantro karto dau
giau, o pagamino nedaug 
daugiau pusės.

MASKVA, spalio 27 d. — 
Izvestija paduoda skaitlines 
pasibaigusių spalio 1 d. antrų
jų “piatilietkos” metų. Apla
mai apskaitliuojant per šiuos 
antruosius metus .Sovietai savo 
“penkerių metų planui” išleidę 
3,000,000,000 rublių (apie $1,- 
545,000,000), tuo tarpu kai bu
vo numatyta išleisti 2,331,000,- 
000 rublių (apie $1,200,465,- 
000). Gamybos* atsiekta šiais 
metais 61,3 nuošimčiai to, kas 
buvo numatyta atsiekti.

Kuznecky plieno darbų Sibire 
programo išpildyta tik 32,6 
nuošimčiai; Sibiro žemdirbys
tės kombinacija atsiekė 38.9 
nuošimčius; Ukrainos kombi
nacijos planas atsiekė 72.8 
nuoš., Fordo automobilių pla
nas 39.8; Dniepro upės elektrL 
zacijos planas 83.5; Sver upes 
stoties planas 87.2; Rostovo 
kombinacija 66.5; Sibiro elekt
ros stotys 54.1.

Potvyniai Turkijoj
Smyrnoj sugriauta, daug namų, 

gatvės virto upėmis, tukstian- 
čiai žmonių liko be pastoges.

ISTABUL, Turkija, spal. 25. 
—Smyrnoj šiandien įvyko bai
si liūtis. Lyti pradėjo vakar. 
Ir juo tolyn, tUo labiau lijo. 
Nėra vilties, kad ta liūtis greit 
praeis.

Nukentėjo tūkstančiai namų 
ir krautuvių, šimtai medinių 
namukų tapo sugriauti. Gatvės 
vandens apsemtos: jos pana
šios į upes. Jokis trafikas mies
te yra neįmanomas, žmonės 
pasislėpė aukštesniuose trobe
siuose.

Policija bando apvalyti mies
tą nuo griuvėsių ir teikia pa
galbą sužeistiems.

Pranešama, kad žuvo 68 žmo
nės.

Smyrna randasi vakarinėj 
Mažosios Azijos dalyj. Miestas 
priskaito apie 200,000 gyven
tojų. *

Bolševikai sušaudė 
buvusį karininką

BERLYNAS.— Kolomnoj ta
po sušaudytas buvusis liuosno- 
rių armijos karininkas Mat- 
veevas, kuris iki 1924 m. gy
veno Berlyne, o paskui gavo 
leidimą grįžti į sovietų Rusiją. 
Matveevą apkaltino revoliuci
jos kėlimu ir pastatė prie sie
nos.

Chicago, III. Antradienis, Spftliu-October 28 d., 1930

Albanijos karalius šer
ifą vėžiu

TIRANA, Albanija, spalio 27 
d. — Ahmed Zogu, kurs per
versmo keliu pasidarė Albani
jos karalių, senai serga burnos 
vėžiu, spėjama, dėl daug rū
kymo. Dadar praneša, kad jo 
liga išsiplėtė į gerklę ir gresia 
karaliui mirtis.

Brazilija revoliucijos 
sukury

Kontrrevoliucija Rio De Janei- 
ro ir San Paulo laikinai nu
slėgta. Vargas bus preziden
tu.

RIO DE JANEIRO, spalio 
27 d. — Suirutės pasikartojo 
sostinėj šiandien, kada iš ryto 
policija ir kai kurie pulkai pa 
kėlė maištą ir prasidėjo smar
kus šaudymai miesto centre. 
Jokių tikslių žinių nėra, nes 
cenzūra viską slepia. San Paulo 
statė taip pat pradėjo sukilimą 
federalinės kariuomenės vadai. 
Laikinoji militarinė junta skel
biasi kontrrevoliucijas nugalė
jusi.

f sostinę skubinasi generalis- 
simo Getulio Vargas, kurs, už
ims laikinai prezidento parei
gas.

$589,730,000 Anglijos 
bedarbiams

LONDONAS, spalių 25. — 
Darbiečių valdžia turi sumany
mą išleisti $89,730,000 įvai
riems darbams ir tuo budu su
mažinti nedarbą. O bedarbių 
Anglijoj šiandien priskaitoma 
iki dviejų milionų.

Valdžios programe yra nu
matoma sekami darbai:

1 — Kelių taisymas ir kon
strukcija per penkerius metus. 
Tam tikslui skiriama $157,000,- 
000. Milioninių darbų kontrak
tai jau tapo pasirašyti.

2 — Pagerinimas geležinke
lių, dokų, gazo įmonių ir t. t. 
Išlaidų numatoma iki $133,500,- 
ooo.

3 — .Pertvarkymas ir reor
ganizavimas elektros jėgos ir 
šviesos gaminimo industrijos. 
Skiriama $67,500,000.

4 — Svarbus projektai eko
nomiškam ir industriniam ko
lonijų vystymui. Tam tikslui 
bus išleista $34,500,000.

Visa eilė miestų irgi rengia
si pradėti visokius darbus. To
kiu budu ir susidarys aukščiau 
minėta suma. Jei tas darbiečių 
valdžios sumanymas pasiseks 
pravesti gyvenimai!, tai Angli
joj žymiai sumažės bedarbių 
skaičius.

Galvos bankierius pa
vogtas

GALVA, III., spalio 27 <1, — 
šeštadienio vakarą šio mieste
lio banko prezidentas Mr. Yo- 
kum parėjo namo ir ties* duri
mis jį pasitikę du vyrai pa
klausė kokio tai namo adreso. 
Yokum nuvedė juos namo paro
dyti ir nuo to laiko pats dingo. 
Kaimynai matė automobilį ties 
Yokum namais, ir kiti matė tą 
patį važiuojant link Chicagos. 
Yokum namų telefonų vielos 
nuplautos, žmona gavo laišką, 
bet nesako, kas jame rašoma. 
Bankas yra geroj padėty. Spė
jama, kad Chicagos banditai jį 
pavogė, nes Yokum buvo labai 
turtingas.

Sir John N. Griffiths, garsus 
anglų inžinierius, kuris šiomis 
dienomis tapo rastas nušautas 
Egipte.

Bažnyčios teismas at
metė praloto Olšaus- 

sko prašymą
Olšaukas buvo įteikęs Kurijai 

prašymą paleisti jį iš 
kalėjimo!

Į praloto Olšausko prašymą, 
kad bažnyčios teismas iškeltų 
jam apeliacinę bylą ir paleis
tų jį iŠ kalėjimo, bažnyčios 
teismo prokuroras kunigas Mi
kalauskas atsakė neigiamai. 
Kurijos laiškas, atsakymas Ol
šauskui skamba taip:

“J. M. Kunigui Konstantinui 
Olšauskui.

Tamstos prašymą iš šių me
tų rugsėjo mėn. 17 dienos J. 
E. Metropolitas per Kauno 
apygardos teismo valstybės 
gynėją gavo ir dėl jo turinio 
pavedė Kauno Metropolijos 
Tribunolo Teisingumo Gynė
jui Dr. P. Malakauskui pa
reikšti savo nuomonę. Teisin
gumo gynėjas savo nuomonę 
jau yra raštu prisiuntęs ir aš 
ją, ordinariato pavedamas, 
šiuo pranešu Tamstos žiniai. 
Ji yra tokia:

“Kun. K. Olšausko prašymas 
galima suprasti dvejaip, bū
tent apeliacija dėl Lietuvos 
valstybės teismų sprendinių ir 
prašymą iškelti jam naują 
kriminalinę bažnytinę bylą 
bažnytiniame tribunole. Abe
jais nesama teisės. Nesama 
tĮUoad priminu, nes bažnytinis 
tribunolas nėra pasaulinių 
teismų apeliacijos instancija. 
Nesama quad secupdum, nes 
ne nusikaltėlio taip išsireiškiu 

<del Lietuvos valstybės teismų 
sprendinių) dalykas yra kelti 
sau kriminalę bylą. Tai yra 

‘vietos Ordinaro ir teisingumo 
gynėjo dalykas (kan. 934 ir 
1954).

Todėl kun. K. Olšauskio 
prašymas, mano nuomone yra 
nepatenkintinas”.

Sekretorius Dr. St. Usoris”.

Didelė teismo anstolio 
Kučinsko byla

KAUNAS. — Lapkričio 19— 
25 d. Kauno apyg. teismas spręs 
buvusio Kėdainių teismo an
stolio Kučinsko bylą. Kučins
kas 1928 m. būdamas teismo 
aiistoliu neįnešė valstybės iždan 
surinktų pinigų ir šiaip išaik- 
vojo apie 25,000 valstybės pi
nigų. Kučinskas antri metai 
jau sėdi Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjime. Nukentėjusių ir 
liudytojų teisman stos 114, dėl 
to ir byla spręsti paskirta 6 
dienas.

Laivynų sutarties minė
jimas

WASHINGTON, spalio 27.— 
šiandien prezidentas’ Hooveris 
susisiekė su Anglijos premjeru 
MacDonald ir Japonijos prem
jeru Hamagųchi per radio, 
reikšdamas pasitenkinimo, kad 
trys didžiausios jūrių galybės 
susitarę dėl laivynų mažinimo, 
ir pageidavimo, kad ir Franci- 
ja su Italija greičiau pasiektų 
susitarimo.

Fašistai nepasiduo
da bolševikams

Mussolini gązdina karais, liepia, 
ginkluotis ir žada sufašistinti 
Europą per 20 metų.

■ ■■■■ .1 ■ I ■! ■ *

ROMA, spalio 27 d. — Mus- 
solini kalbėdamas fašistų par
tijos mitinge pasakė, kad po 
20 metų visa Europa busianti 
fašistiška, tačiau gazdino savo 
pasekėjus, kad Europa ruošian
ti ataką prieš fašizmą ir dėlto 
reikią ginkluotis ir rengtis ka
rui.

Dešimtmetinėms fašizmo suT 
kaktuvėms, 1932 m. Roma pir
mą kartą po 3?000 metų maty
sianti tokį didelį karišką pa
radą: parade dalyvausią 50 ba
talionų fašistų, 50,000 standar- 
dų nešikų ir 9,000 puolamųjų 
trupių. Taip pat busią didelės 
kariškos demonstracijos kituo
se Italijos miestuose. Tuo tar
pu reikią fašistų partijoj da
ryti didelę “Čistką”, ir tą dar
bą turėsiąs atlikti naujasis ge- 
neralis fašizmo sekretorius* Gio- 
vani Giuriatil.

Autorius nepasrodė 
avanscenoj

MASKVA. — Maskvos te
atruose dabar vaidinama dvi 
pjesos “Inžinierius Beliajevas” 
ir “Sąžiningų žmonių sąjunga”.

Ryklinas reiškia savo įspū
džius apie “Sąžiningų žmonių 
sąjungą” maždaug taip:

Visi tie “senojo Adomo’’ 
bruožai (miesčionybė, bailumas, 
biurokratizmas tarp specialis
tų) atidengti pje^oj ir perlei
džiami per klasinę kritiką. Ša
lia tų žmonių išvedama entu
ziastų tipai, kurie nugali visas 
kliūtis. Abi pjesos yra atkreip
tos prieš kenkėjus. Abi jos 
vaizduoja revoliucinį entuziaz
mą.

Toliau Ryklinas rašo: “Už
danga nusileidžia. Pasigirsta 
balsai:

—Autorius! Autorius!
Ką reiškia tas šaukimas: au

torius! — mes nežinome.
Matomai, publikai buvo ge- 

raį žinomas J. L. Rubinšteinas, 
tų pjesų autorius, kuris tapo 
sušaudytas... už kenkimą7 revo
liucijai.

Kai ėjo byla 48 specialistų, 
tarpe kurių buvo ir Rubinštei
nas, tas pat Ryklinas rašė: 
“Mes’ ne vegetarionai”! Dabar 
jis melancholiškai baigia savo 
įspūdžius:
...“autorius nepasirodys avan

scenoj. Jo jau nėra.”
Vadinasi, visos Rubinšteino 

pastangos įtikinti aziatui Sta
linui nuėjo niekais: pastatė jį 
prie sienos ir- tiek. Tas įvykis, 
matomai, įvarė baimės' ir ka- 
zionam rašytojui Ryklinui. 
Vargšas gal galvoja apie tai, 
kad neužilgo galį ateiti ir jo 
eile stoti prie sienos.

Kaip Amerikietis Kunigas 
Taikino Lietuvą su Lenkija

Kun. Urbonavičius siūlė Pilsudskiui “tai
ką be Vilniaus”

VARŠUVOS “Rzeczpospoli- 
ta” paskelbė pasikalbėjimą su 
Amerikos kun. Urbonavičium, 
kurio vardas buvo labai daug 
minimas ryšy su tariamomis 
derybomis tarp Lietuvos ir 
Lenkijos.

Pasikalbėjimas įvyko rug
pjūčio mėn. ir buvo duotas lai
kraščiui ne skelbti bet tik ži
niai. Gi dabar “Rzeczpospoli- 
ta” vis tik tą pasikalbėjimą 
įdėjo “klaidingiems vokiečių 
spaudos pranešimams atitai
syti”.

Urbonavičius pareiškęs, kad 
Kaune jis buvęs .priimtas 
aukštų valstybės vyrų, po to 
nuvažiavo į Lenkiją, kur ta
rėsi su atsakominyais asmeni
mis ir įstaigomis. Pilsudskis 
jo vis tik nepriėmė.

Pasak Urbonavičiaus Lietu

Pasaulis turi nuo 12 
iki 15 milionų 

bedarbių

ŽENEVA, Šveicarija, spalių 
25. — Vėliausi statistikos duo
menys rodo, kad pasaulyj ran
dasi nuo dvylikos iki penkioli
kos milionų bedarbių. Tokį pra
nešimą šiandien paskelbė In- 
ternacionalis Darbo Biuras.

Nuomininkai padegė 
gyvą moterį

Vienrankių k., Papilės vai. 
gyventoja Barbora Rutkaitė sa
vo ūkį buvo išnuomojusi Jo
nui ir (Marijonai Daukinčiams. 
Ji gyveno vienuos namuos, tik 
kitame gale.

Rutkaitė su minėtais Daukin
čiais dėl nuomos buvo bloguo
se santykiuose ir dažnai susi
ginčydavo.

Kovo ’31 d. Rutkaitė sugrį
žusi, vėlai į namus, atsigulė. 
Kiek praslinkus Rutkaitė—pra
budo nuo spaudimo galvos. At
vėrusi akis pamate, kad Jonas 
Daukintis ją laiko, o Marijona 
Daukintienė riša rankas. Pas
kui žibalu apipylė Rutkaitės 
drapanas ir išvedę priemenei! 
uždegė.

Rutkaitė draskydama degan
čius drabužius nubėgo pas kai
mynus pagalbos, kuriems pasi
sakė, jog ją Daukinčiai apipy
lė žibalu ir uždegę išvijo.

Klausiami Daukinčiai sakė, 
kad Rutkaitė norėdatna pašpo- 
sauti apsipylė žibalu rubus ir 
užsidegusi išbėgo į laukus. Mat, 
sekamą dieną buvo 1 balan
džio.

Praslinkus vienai savaitei 
Rutkaitė pasimirė.

Rugsėjo 27 d. šioji byla bu
vo nagrinėjama Šiaulių* Ap. 
Teisme. Ir teismo posėdyj Dau
kinčiai neprisipažino kaltais.

Bet Daukinčių vaikai, pripa
žino, jog “mama” surišusi Rut- 
kaitę, o “papa” apipylė žibalu 
ir padegė.

Teismas abu Daukinčius pri
pažino kaltais ir nubaudė’ kalė
jimu iki gyvos galvos.

No. 254

voj tiek valdžia, liek opozici
ja nori sutvarkyti su lenkais 
santykius. Visa tauta prade
da suprasti, kad susitarimas 
su pietų kaimynų yra būtinas.

Vilniaus klausimą Urbona
vičius tuo tarpu palieka ne
paliestą. “Rzeczpospolitos” 
korespondentas sakosi nega
vęs įspūdžio, kad Urbonavi
čius laukia iš lenkų didelių 
teritorialių koncesijų. Vis tik 
“taikytojas” pareiškęs, kad 
Lietuva vien tik “dėl gražių 
lenkų akių” nenusileis. Jei 
viena kuri šalis nusileidžia, 
tai turi kiek nusileisti ir kita.

Urbonavičius neigia žinias 
;esą jis važiavęs iš Romos į 
{Kauną ir į Vilnių. ĮLietuvą 
jis atvažiavęs iš Amerikos, o 
į Romą patekęs per Vilnių ir 
Varšuvą.

Šiandien girdėkite
Einsteinir Bernard

Shaw kalbant

NEW YORK, spalio 27 d. — 
George Bernard Shaw, kurs 
nesutinka važiuoti į Suy. Val
stijas, šiandien, spalio 28 d., 
kalbos^ iš Londono per radio, 
ir jo kalba bus perduota į Suv. 
Valstijas. Taip pat per radio 
kalbės garsusis Vokietijos 
mokslininkas Einstein. Jų kai-, 
bos bus popiet nuo 4:40 ligi 
5:20 min. per radio tinklą Co- 
lumbia.

Turtingiausi japonai
TOKIO. — Turtingiausiais 

Japonijos piliečiais yra skaito
mi pramonininkai G. Micui ir 
G. Ivasaki. Pirmasis per metus 
turėjo $1,400,000 įplaukų, o 
antrasis $1,200,000.

Išdžiovintas, 4000 metų 
amžiaus arelis išpra

našauja karus
LONDONAS, spalio 27 d. — 

Lord Robert Baden-Powell, 
Anglijos skautų šefas, pasako
ja tokį dalyką. Dar 1887 me
tais Egypte iškasta arelio mu
mija, kuri visais apskaitliavi- 
mais yra 4,000 metų sena. Mu
mija pargabenta į vieną priva- 
tišką muziejų. Užėjus' Anglijos 
karui su Afrikos “būrais”, pa
stebėta, kad arelio mumija 
“prakaituoja krauju”, ir tai 
tęsėsi kol tik karas baigėsi. 
Lygiai mėnesį anksčiau prieš 
didijį pasaulinį karą išdžiovin
tasis arelis vėl pradėjo “pra
kaituoti” ir taip daręs lygiai 
ligi paliaubų.

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

- Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapleisi. Kuo daugiau rek- 
lumuojieri, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraščius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi “Naujienose”, 
tas visuomet turi naudos.



KORESPONDENCIJOS
V. -     ————

Westville, III.
Žuvo kasykloj lietuvis

Praeitą. ketvirtadienį Dnn- 
ville St. Elizabeth ligoninėj mi
rė lietuvis Charles Morris (Ka
zimieras Mauricas), kuriam nu
pjovė dešinę kojų.

Morris dirbo Busenville ang
lies kasykloj, kur atsitiko ne
laime ir jo koja tapo sutriuš
kinta. Nors jis tuoj tapo i li
goninę nugabentas, tačiau iš
gelbėti jo gyvastį nepasisekė.

Morris paėjo iš Tauragės’ ap
skričio. Buvo 37 metų amžiaus. 
Gyveno kartu su savo broliu 
Jonu Westvillė’j. Buvo neve
dęs. Be brolio, paliko dar ke
turias seseris: Darata Lietu
voj, Agotą Chicagoj, Petronė
lę Detroite ir Barborą Newarke. 
N> J.

Vedama tyrinėjimas.
—J. J-eius.

Indiana Harbor, Ind.
Visko, po biskį

Ko mažas išmoksti, to ir pa
senęs neužmiršti, — sako lietu
vių priežodis. Well, kaip dan
guj, taip ir ant žemės* Skaity
damas “Naujienas”, nuolat už
tinku žinių iš įvairių Amerikos 
miestų, kad siaučia nedarbas. 
Visur darbininkai kenčia dide
lį vargą ir skurdą. Tas pat ir 
pas mus. Darbininkų padėtis 
ir čia yra nejauki. 0 ypač 
riestai atsieina tiems', kurie 
mažaį uždirbo ir turi dideles 
šeimynas. Jiems sutaupyti 
vieną kitą doleri buvo tiesiog 
negalima. Vadinasi, juodai 
dienai jie nieko neturėjo pasi
dėję.

Dabartiniu laiku pas mus da
lykai, galima sakyti, blogęj.ą. 
Kas kartą vis daugiau ir dau
giau darbininkų atleidžiama iš 
darbo. Visokių darbininkų pas 
mus netrūksta. Trūksta tik 
darbdavių. Jų tai iš tiesų labai 
trūksta.

Prie progos priminsiu, kad 
ieškantys darbo, tegul pas mus 
nevažiuoja: darbo čia visvien 
negalės susirasti.

« Q Q
Prieš porą dienų aš išėjau 

pasivaikščioti Main gatve. Bu
vo jau vakaras. Staiga žmonės 
pradėjo grūstis, ir aš pakliu
vau j tą minią. Visi skubėjo, ir 
aš skubėjau. Tik štai visi su
stojo ties batų krautuve, kurią 
laiko Jonas Yankus. Paaiškėjo, 
kad į krautuvę buvo užėję juo
di “draugai”. Užėjo neva 
“šiušių” pirkti. Vienok prie pir
mos progos jie parodė “pušto- 
lietą” ir pradėjo kraustyti ro 
gisterj. Yankus neteko apie 
porą šimtų dolerių.

Bet tokie dalykai pas mus 
labai paprastos naujienos. Jos 
beveik kas dieną pasitaiko; 
jei ne vienoj, tai kitoj vietoj. 
Vienas krautuvininkas man pa
sakojo, kad juodukai yra gana 
“smart” vyrai, štai, sako jis,

KŪDIKIAI EINA SVARUMON 
ŠIUO PAPRASTU BUDU

Daktarai sako, kad rūgstan
čios atmatos kūdikių virškina
muose kanaluose paprastai bū
na priežastim, kad kūdikiai tin
kamai neina svarumon. Ir ge
riausias to įrodymas yra tai, 
kad neramus, silpni, menki kū
dikiai greitai pagerėja kaip tik 
išvalai ir sutvarkai jų skilvį ir 
vidurius su keliomis dozomis 
grynai augalų, skania Fletch-es’s 
Castoria. šis švelnus, nekenks
mingas preparatas yra pirmoji 
daktarų mintis, kad pagelbėti 
kūdikių ir vaikų ligas, kaip 
dieglius, gasą, konstipaciją, vi
duriavimą, šalčius ir t. t. Apsi- 
žiurėkit, kad gautumėt tikrą 
Castoria bonkutėj, ant kurios 
yra Fletcher parašas.

(Apgarsinimas)

šiomis dienomis pas mane at
ėjo du juodukai ir vienas išsi
rinko siutą, o kitas apsiaustą. 
Kada reikėjo pinigus mokėti, 
tai parode revolverį ir liepė 
tylėti. Ot, tau ir biznis, sakė 
krautuvninkas. Biznierius lau
kia kostumerių, bet nežino ko
kie ateis: su pinigais, ar su re
volveriu.—Šapos Darbininkas.

Grand Rapids, Mieli.
Iš SLA. 60 kuopos labdarybės 

darbų

Rugsėjo 7 d. laikytame SLA. 
60 kuopos susirinkime pasiro
dė, kad kuopoj randasi tokių 
narių, kurie visai arti prie su
spendavimo, o kaį kuriems jau 
gresia ir išbraukimas, kadangi 
jie per keletą mėnesių nemo
kėjo duoklių. Patirta, kad ta
tai įvyko vyriausiai dėl nedar
bo. Nariai atsidūrė kritingoj 
padėtyj ir nebeišgali savo 
duoklių sumokėti. Susirinkime 
buvo svartoma, kaip tiems na
riams pagelbėti. Veikiančios ko
misijos narys S. Naudžius pa
reiškė, kad kai kurie, nariai net 
su ašaromis akyse prašo, kad 
kuopa kaip nors galėtų jiems 
pagelbėti, ir neprileisti prie jų 
išbraukimo. Mat, išbrauk- 
tiems> nariams iš naujo stojant 
reikia jau labai dideles duok
les mokėti. Na, o atsirastų ir 
tokių narių, kurie ir visiškai 
nebegalėtų įstoti, kadangi jie 
jau yra perseni.

S. Naudžius davė įnešimą su
rengti kokią nors pramogą-va- 
karėlį, kurio visą pelną skirti 
pagelbėjimui tų kuopos narių, 
kurie nebegali duoklių sumo
kėti. Susirinkimas įnešimą pri
ėmė. Pramogos surengimo dar
bas tapo pavestas veikiančiai 
komisijai ir kuopos valdybai.

Be jokio atidėliojimo pradėta 
nutarimas vykdyti. Spalių 4 d. 
tapo surengtas vakarėlis-šokiai, 
o ant rytojaus įvyko ir kuopos 
susirinkimas. Po visokių rapor
tų priėmimo prieita ir prie vei
kiančios komisijos raporto. Ra
portavo S. Naudžius’. Jis pasa
kė, kad surengto vakarėlio pa
sekmės nekokios. Mat, nedar
bas visus skaudžiai palietė. 
Baimės apimti yra ir tie, kurie 
dirba. Jie nelabai benori at
liekamą centą išleisti ir eiti į 
parengimus. Padengus -vi$as 
išlaidas, pelno liko tik $20.50. 
Tačiau ir iš to pelno penki do
leriai nežinia kur dingo. Da
lykas buvęs toks: tikietų par
davinėti buvęs pastatytas’ S. 
Svygris, kuris sakosi, jog visa 
už tikietus įplaukę tik $10, Tuo 
tarpu komisijos aprokavimu, 
už tikietus turėję įplaukti pen
ki doleriai1 daugiau. 
Susirinkimas reikalauja, kad 
Svygris pasiaiškintų. Tasai at
sistojęs pareiškiu, jog jis ne
žinąs’, kiek tikietų jis turėjęs.

Veikiančiso komisijos narė, 
p-lė Krulikiute, pareiškia, jog 
ji suskaičiusi šimtą tikietų ir 
padavusi pirmininkui A. Alek
synui, kuris juos atidavęs 
Svygriui. Kad tiek buvę tikie
tų,—ji esanti tikra, kadangi 
kelis kartus juos buvusi su
skaičiusi.

Nariai stoja už tai, kad 
Svygris tuos penkis dolerius 
turi kuopai priduoti. J. Lapins
kas pasiprašo balso ir pareiškia 
tą nuomonę, kad penkis dole
riai turi būti iš tikietų parda
vėjo išreikalauti. Tuo tarpu 
K. Mečionis be niekur nieko 
nieko pradėjo stabdyti Lapins
ką ir rėkti, kad tie penki do
leriai reikia dovanoti. Jis stvė
rėsi net šmeižimo.

Sekretorius Medelinskas pa
reiškė, kad buk S. buvę už
klausta, ar daug pinigų įplaukė 
už tikietus. Tada S. atsakęs: 
girdi, ką čia daug surinksi, tik 
apie penkioliką dolerių. Tačiau 
susirinkime S. visai kitokią 
giesmę užgiedojo;

■M

[Pacific and Atlantic Photo]

Dvvight W. Morrow, buvęs 
J. V. ambasadorius Meksikai 
ir dabar kandidatuojąs į J. V. 
senatorius iš Ncw Jersey val
stybes.

Įnešama, kad tas dalykas bu
tų balsuojamas. S. sėdi sau ir 
juokiasi. Mat, jei. nuhįtlsuo's 
atiduoti, tai atiduos, o jei ne, 
tai pasakys dėkui. Taip ir iš
ėjo, kad pasakė tik dėkui. 
Svygrio pasekėjai su bolševikų 
pagalba vieno balso dauguma 
nutarė, kad tuos penkis’ dole
rius reikia dovanoti. Bolševikai 
juk to tik ir laukia,, kad kaip 
galima daugiau narių išsibrauk- 
tų, iš SLA. Nežinia koki ten ir 
teisybe buvo, nes jie patys' ir 
balsus skaitė. Pasirodo, kad 
vieni dirba su pasišventimu, o 
kitį daro visokia^ . kliųtis ir 
kepkia tam darbui? 1

Kai balsavimo rezultatai tapo 
paskelbti, tai atsistojo S. Nau
džius’ ir pareiškė, jei kuopa už* 
giria net tokius dalykus, tai 
aš atsisakau nuo visokio veiki* 
mo, nes prie tokių sąlygų joks 
Veikimas nėra galimas.

Dabar Svygeris su Mečioniu 
turės progos kuopoj veikti. Prie 
pabaigos turiu pasakyti, kad 
Lapinskas turėtų pasielgti pa- 
gąl Susivienijimo konstituciją

Perdaug rūgščių da
ro liguistumą - at- 

sikratykit jų!
Rūgštūs skilvis, nevirškini

mas, gasai. Tai yra ženklai, ku
rie paprastai reiškia vieną ir 

.tą patį dalyką: perdaug rūgščių. 
Skilvio nervai buvo perdaug 
stimuliuojami. Perdaug rūgščių 
padaro maistą surugusį skilvy 
ir žarnose.

Pataisyti perviršį rūgščių ga
lima su'alkali. Geriausia šiam 
tikslui alkali forma yra Phillips 
Milk of Magnesia. Tik paimkit 
šaukštą šio nekenksmingo, be
veik beskonio preparato viena
me stikle vandens. Jis veikia 
tuoj aus. Skilvis pasidaro saldus. 
Už penkių minučių jus vėl links
mas! Jūsų rėmuo, galvos skau
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne
virškinimas išnyko!

Pažinkit Phillips Milk of Mag
nesia ir jus niekad daugiau ne
bevartosite šiurkščių metodų. 
Tai yra malonus būdas —- veik
mingas būdas alkalinizuoti si
stemą; pašalinti rūgščių pervir- 
v • SI.

Phillips Milk of Magnesia bu
vo daktarų patariamas per virš 
50 metų. 25c ir 50o bonkutės vi
sose aptiekose. žiūrėkit, kad 
gautumėt tikrą.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. II. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas 11. 
Phillips nuo 1875 m.

(Apgarsinimas)

NAUJIENOS, Chicagojll
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ir pareikalauti, kad K. Mečionis 
butų tinkamai nubaustas už 
nedavimą kalbėti ir šmeižimą 
kuopos susirinkime. Susirinki-, 
mams yra numatyta tam tikra 
tvarka, kuri privalo būti pildo
ma.—SLA. 60 kuopos narys.

Sveikatos Dalykai

, PIENAS
J -......——
Ar vartoji pieną? Tai yra 

puikus gėrimas ir labai geras 
maistas. Nė tik tavo, vaikams, 
bet ir tau; tiems, kurie serga 
ir tiems, kurie yra sveiki.

Daugel metų atgal pienas bu
vo tik pienas. Tikėta, kad vi
sas pienas vienodas, nepaisant, 
iš kur paėjo ir kaip siuntinė
jamas. Praeityje pieną gavo
me iš artimų vietų, ir kartais 
net miestuose gavome šviežio 
karvės pieno. Miestai nebuvo 
toki dideli ir artimos vietos 
lengvai pristatė gyventojams 
šviežio pieno. Bet kuomet 
miestai išsivystė, —tapo dides
ni, jau reikėjo eiti toliausi ir 
toliaus nuo miestų gauti savo 
gyventojams’ pieno. Tada ra
dome, kad “paprastas pienas” 
jau pametė savo vertę, nes jį 
reikėjo traukiniais gabenti į 
miestus ir tas “paprastas pie
nas”, kuomet pasiekė miestus, 
jau nebuvo saldus ir geras pie
nas'.

Nelabai seniai buvo rasta, 
kad vartojimas pieno, kuris 
buvo švarus ir daugely atsitiki
mų nebuvo švarus, buvo prie
žastim labai daug vasarinių 
vaikų ligų ir- kitų ligų. Blogas 
pienas irgi buvo priežastim se
nesnių žmonių ligų. Bet šian-

——j——........ . hibi i iiiriiiirĮmriiiiiMBiMMMiiiiiinrmrro-■i—if—aiiii j..

JAMES A

“Esu tikras kad be moderniško mokslo meto
dų naudos, dangoraižai (skyserapers) apie 
kuriuos mūsų šalis teisingai didžiuojasi, nie
kuomet negalėtų įvykti- Taip pat esu tikras 
kad jūsų moderniškas naudojimas Ultra Vio
let Ray Spraginti LUCKY STRIKE tabakų 
stovi greta su kitoms didėlėms kontribucijoms 
sveikatai ir smagumui milijonams ir kad tas 
atsako už jūsų dangoraižiškus pardavinėjimus 
jūsų pagarsėjusios rūšies.9'

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

It’s toasted"
Jūsų Qėrkles Apsauga—Prieš knhej!mus—prieš kosulį

Sutinką su savo politika faktą įrodymui publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. James A. Farley asmeniškai lifiayt. ir pereiti pasižymi 
jusiu asmenų raportus, kurie liudijo LUCKY STRIKES pagarsėjusį Spraginimo Metodą, p. Farley pranešimas yra šiam puslapy.

. • • © IC20. Tht Ataencan Tobacco Co. ML*
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dien nereik bijotis vartoti pie
ną, nes kiekvienoje vietoje ir 
miestelyje šioje, šalyje galima 
gauti gero, šviežio pieno* Ir 
vartoti tą pieną sau ir vaikams 
yra kiekvieno užduotis'. Gal ta
vo miesto kaikurie žmonės vis 
nešvariai laiko pieną, kaip 
praeityj darydavo. Nevartok to
kio pieno. Yra lengva žinoti 
kokį pieną vartoti;.

Bet kaip buvo galima žmo
nėms pristatyti gerą, švarų 
pieną? Yra labai įdomi pasaka 
ir verta perskaityti., 

/

1 Kuomet šioje šalyje buvo 
rasta, kad nešvarus pienas ga
lėję, ligomis užkrėsti ir ištikro 
užkrėtė, visi žmonės tuo rei
kalu tapo užinteresuoti —ūki
ninkai, pienininkai, sveikatos 
komitetai, mokslininkai, — visi 
pradėjo vesti visokius tyrinė
jimus, rasti budus, kaip prie 
tavo durų palikti gerą šviežią 
pieną. Per daug metų toki ty
rinėjimai buvo daromi ir šian
dien net tebedaromi.

X

Tie žmonės rado, kad švarus 
ir saugus pienas turi paeiti nuo 
karvių, kurios yra švarios ir 
sveikos; melžimas turėjo būti 
kuošvariausias, žmonės, kurie 
aplink pieną dirbo turėjo būti 
sveiki ir švarus; visi viedrai 
ir visį indai, kuriuos ūkininkai 
ir pienininkai vartojo, turėjo 
būti švarus, labai švarus, ir 
pienas turėjo būti laikomas šal
tai.

Tavo miesto sveikatos in
spektorius labai žymiai prisi
dėjo prie pieno pagerinimo. Jis 
aplankė ukius bei pieninyčias ir 
moksliškai išegzaminavo pieną. 
Jis prižiūrėjo pieną nuo to lai
ko, kuomet produktuotas iki 
pradėtas prie tavo durų. Jam

v e t
pagelbėjo valstijos sveikatos 
departamentas, šitas departa
mentas su tavo sveikatos de
partamentu vis stengiasi duoti 
tau ir tavo vaikams gero ir 
geresnio pieno.

Bet jie negali viską atlikti. 
Tu gali prisidėti prie to darbo 
ir tik dėl tavo gero. Yra leng
vas būdas. Žiūrėk, kad pirk
tam vien tik geresnį pieną, 
švayų pieną, saugų pieną sau ir 
vaikams'. Reikalauk tokio pie
no. Galų gale jis yra pigiau
sias.

Dabar, kaip gali gauti tokio 
pieno ?

Patelefonuok tavo sveikatos 
departamentui arba sveikatos 
oficieriui ir užklausk apie, pie
ną, kurį dabar gauni, arba kur 
gali pirkti gero, švaraus sau
gaus pieno. Jie maloniai tau 
praneš.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
IV Dezaininimas ir .siuvimas 

dresių moka didele alga. 
Jus galite išmokti Šio ge- 

fOTjĮk rai apsimokančio užsiė- 
mimo i trumpa laika. Di- 
plomos išduodamos. Ra- 

■ lykite dėl nemokamos 
IKk knygelės. .
fJMk MASTER COLLEGE 

Jos. F. Kasnicka^ 
Principalas

190 N. State SU k* Lake St. 10 fl.
....................................................... -

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų.

Pardavinėjamas aptiekose.

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

Lydia E. Pinkliam Medicine Co. 
Lynn, Mass.

Antradienis, spalių 28,. 1930

Vartok pieną, kuris tinkamai 
pasteurizuotas. FL1S.

KAD PAAKSTINTI APETITĄ 
TIKTAI SUTVARKYKITE 

VIDURIUS

Kada tik dienos pabaiga 
nauda jus be ūpo; valgis jus 
nevilioja ir nesivirškina; kva
pas yra prastas; liežuvis pa
dengtas, tiktai sukramtykite 
saldainę tabletę prieš gulant. 
Rytoj jus busite naujas žino- 
f>us!

Cascaret saldainis kiekvie
ną laiką * pašalina aitrumą, 
gasus, galvos skaudėjimą, Pa
aštrina apetitą. Pagelbsti virš
kinimui. Paakstina vidurius.

CUscarcts yra padaryti iš 
cascara, kuri, kaip sako au
toritetai, tikrai sustiprina vi
durių muskulus. Taigi imki
te šias skanias tabletas taip 
tankiai kaip jus norite; ir 
liuesai duokite jas vaikams. 
Visos aptiekos parduoda Cas
carets už dešimtuką, ir jokis 
dolerio preparatas negali at
likti geresnio darbo.

(Apsrarsinimas)

Kalėdoms, Naujiems 
Metams

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

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

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

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
.■ ■ ■ ■ ■ ■

Saka

“ Jūsų naudojimas Ultra Violet Ra y 
Spraginti LUCKY STRIKE cigare- 
tus stovi greta su kitoms didelėms 
kontribucijoms sveikata?ir smagu
mui milijonams.”

čia randasi pilnas pareiškimas užtvirtinta

JAMES A. FARLEY
General BuiTders Supply Corp. Prezidentas} 
New York Stato Athletic Commission 
Pirmininkas; New York State Democratic

Committee Pirmininkas
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vytauto Diena Chi- 
cagoje

Spalio 26 d. CJucagos lietu
viai klerikalai surengė 500 
metu mirties paminėjimą Lie
tuvos Kunigaikščiui Vytautui. 
Visas programas įvyko Ash
land Auditorium. Tame Vy
tauto 500 metu minėjimui bu
vo organizuotos visos Chica
gos bažnyčių parapijos ir baž
nytinės draugijos.

| Ashland Auditoriją suėjo 
tiek žmonių, kad svetainėje 
netilpo, daug žmonųi turėjo 
lauke stovėti ir iš gatvės klau
sytis programos ir kalbų, ku
rios buvo perduodamos per 
garsu k a ibius.

Programa pradžia

Pirmiausia keturi vaikinai 
supūtė trimitus ir viena suau-

LIGONINĖ NEPAGEL

gusi mergelė pasakė prologą, 
tam tikras eiles parašytas Vy
tauto 500 metų mirties sukak- 

i tuvėms paminėti. Toliau cho- 
I rų choras sudainavo Vytauto 
himną.

Tolinus kalbėjo angliškai 
'valstijos gynėjas p. John 
S\vanson. Jojo kalba buvo 
trumpa, apie 20 miliutų. Pa
minėjęs kiek apie lietuvius ir 
Vytautą, dauginus ėmė savo 
Raiboje krypti j šios šalies po
litiką, mat greitoje' ateityje 
bus rinkimai, lapkričio 4 d., 
tą reikia reklamuoti prieš lie
tuvių skaitlingą publiką .

Toliau kalbėjo ponas A. 
Kalvaitis, Lietuvos konsulas. 
Jo kalba buvo visa pašvęsta 
Vytauto asmeniui ir visa tA 
kalba buvo išrašyta iš Vytauto 
istorijos knygų.

Žinoma, Lietuvos konsulas 
A. Kalvaitis Vytautą pagerbė 
kaip musų lietuvių tautos iš
ganytoją, kuris lietuvius ir že
maičius perkrikštino ir iš pa
gonių padarė Romos katali
kais, bei parapijonais. P. A. 
Kalvaitis, pasakė, kad Vytauto 
gyveninio ir valdymo laikais 
Lietuvoje tapo pastatyta 35 
katalikų bažnyčios, iš kurių 
dar ir šiandien randasi dvi:

[Pacific and Atlantic Photo]

Leoną O’Loughlin, 10 metų
mergaitė, andai rasta negyva 
Denvero, Colo., ryiesto parke. 
Jos pamotė, Mrs‘. Pearl O’Lough
lin, tapo suimta, kaltinama d ei 
mažos podukros nužudymo.

Gubernatorius tiesą 
s pasakė

Sekmadienį, Ashland Audi
torium, laike apvaikščiojimo 
Vytauto sukaktuvių Illinois 
gubernatorius Emmerson be 
kitko taip išsireiškė: “švieti
mas, ir gera valdžia turi eiti 
ranka rankon... Valdžia yra 
didžiausias biznis valstybėje, 
tačiau ji yra tamprus bendra
darbiavimas individualų (at
skirų asmenų) tarpe. Jus pa
darėte jį (tą biznį) tiek dide
lį, kad jis reikalauja jūsų pa
čių didelės atydos. Jus ne
darytumėte taip kad patikėję 
savo pinigus kokiai nors biz- 
niškai kompanijai ,ją užmirš- 
tumėte. Tačiau žmogus, kurs 
nesinteresuoja savo valdžia, 
daro dar blogiau. Jei norite 
geros valdžios, nepalikite ki
tiems už jus padaryti...”

BĖJO VIDURIU
PAKRIKIMUI

BET TRINERIO KARTUSIS
V YNAS SUTEIKĖ

PAGELBĄ
“Per pereitus dviejus 
metus aš turėjau vi
durių pakrikimą pa
našų j nevirškinimą 
ir konstipaciją“. rašo 
J. McCurdy iš Wood- 
stown, N. J. “Aš 
praleidau keturias sa
vaites ligoninėj ir be
veik taip pat jau
čiaus išeidamas, kaip 
ir įeidamas. Trine- 
rio Kartusis Vynas

daro man labai daug gero. Jis man 
labai daug pagelbėjo“.

Pastebėtinas augmenų receptas. kurį 
daktarai rekomenduoja, yra pasižymė
jęs savo nepaprastu galėjimu išvalyti 
užsikimšimus keturiose pavojingose vie
tose — pilve, kepenyse, pūslėje ir vidu
riuose. štai kodėl jis suteikia greitą 
pagelbą nuo surūgusio pilvo, širdies de
ginimo. išpūtimo, aitrumo ir konstipa- 
cijos. Trinerio Kartusis Vynas turi 
savy Buckthorn. Cascara. Malt Extract 
ir Californijos Vyną f— vien tiktai 
grynai augmenų ekstraktus.

Gaukit Nemokamą {rodymą*
Štai musų nepaprastas NEMOKAMO 

bandymo pasiūlymas. Paprašykit sa
vo aptiekininko bonkos Trinerio Kar
taus Vyno. Imkite kaip nurodyta per 
dešimtį dienų. Tada jei jus nepajusi
te pastebėtino pagerėjimo, sugrąžinkite 
kas liko savo aptiekininkui ir atsiimki- 
te savo pinigus! Padarykit šį stebėtiną 
bandymą šiandie.

TRINERS 
BITTERWINE

I

mema
CHICAGO AVĖ.,

rytus nuo Michigan Avė.

2-ra savaitė

Rusijos Balsas

Milžiniškas veikalas

“Senas
ir

Naujas”
po vadovyste Sergei Eisenstein, 
genijaus kūrėjo “Dešimties Die
nų. kurios supurtė pasaulį“ ir 
“Potempkin“. Gamyba Sovkino.

šventos Onos bažnyčia Vilniu
je ir Vytauto Kaune. Tas la
bai patiko pulkui kunigų ir 
būreliui poniučių, kųj’ių už 
kalbėtojo pečių sėdėjo keli 
tuzinai.

P. A. Kalvaitis sakė, kad 
mes lietuyiai be Vilniaus ne- 
nurimsime ir šiandien Ash
land Auditorijoje tokia skait
linga lietuvių minia greitai 
pareiškime protestą prieš Vil
niaus grobikus ir mes Vilnių 
atgausime, nes su mumis eina 
šios šalies valdžia, kuri yra 
šioje svetainėje.

P. A. Kalvaičiui kalbant atė
jo Illinois valstijos gubernato
rius Louis L. Emmerson. 
Prieš gubernatoriui įeinant į 
svetainę, ponas Fr. Mastaus- 
kas paprašė publikos, kad įė
jus gubernatoriui į svetainę 
visi keltų garsų delnų plojimą 
gubernatoriui, ką publika ir 
padarė. Gubernatoriui įėjus 
visi plojo katutes kiek jėgų 
turėjo.

Lietuvos konsului A. Kal
vaičiui baigus kalbėti, p. F. 
Mastaiiskas kalba į publiką 
kaipo pirmininkas ačiuoda- 
mas Louis L. Emmersonui 
Illinois gubernatoriui už pri
buvimą į tokį skaitlingą lietu
vių Vytauto 500 metų mirties 
paminėjimo apvaikščiojijną, 
gyrė gupernatorių ir. ragina 
visus parapijomis, kad atei
nančiuose i į tikimuose visi vėl 
balsuotų už republikonų ti- 
kietą ir gubernatorių L. L. 
Emmersoną ir pakviečia gu
bernatorių kalbėti. c

L. L. Emmersonui atėjus 
prie garsekalbio, jį iš šonų ap
stojo dvi lituvaitės merginos 
su Amerikos ir Lietuvos vėlia
vomis. Tapo nuimti paveiks
lai, su gubernatorių, jam kal
bant. Jojo kalba buvo pri
rengta iš Vytauto istorijos, 
kurią turėjo parašytą ant po- 
pieros.

Keletą žodžių taręs apie Vy
tautą ir Lietuvą ėmė kalbėti 
apie Ameriką ir Amerikos po
litiką. Ištarė kelis žodžius 
apie bedarbę šioje šalyje.

Užbaigus kalbėti gubernato
riui Chorų Choras pagiedojo 
Amerikos himną ir gubernato
rius tuojaus apleido svetainę 
važiuoti namo. Gubernatoriui 
apleidžiant svetainę, jį vedė 
jauna lietuvaitė mergina ir 
palydovai L. šimutis, F. Mas- 
tauskas ir da keli.

L. Šimutis/paprašė publikos 
aukų, kur reikia padengimui

lėšų. L. šimutis sakė, kad šis 
surengimas padaręs iškaščių 
virš du tūkstančius dolerių, 
nors lietuviai pirkdami Vytau
to agnoselius parėmė tuos iš- 
kaščius, bet yra da nedatek- 
lius ir kas liks nuo Vytauto 
iškaščių, tai bus Vytauti pas
tatytas paminklas Chicagoje.

I,)ar iš eiles ir (langiaus bu
vo kalbėtojų: ady. J. Borden, 
ir Chorų Chorai dainavo, bet 
neturėdamas liuoso laiko tu
rėjau apleisti svetainę.

Reporteris P. V.

Greitai palengvina gasus 
ar išpūtimą po valgio

Gasfti ar išpūtimas pilvo ar vidurių, atsi
rūgimai ir kiti nesmagumai delei nevirškini
mo yra greitai palengvinami pagelba 
Nuga-Tone, kadangi jis pašalina Hš kūno 
silpninančius nuodus ir nugali konstipacijų. 
kuri yra priežastim šių ir kitų nesmagių 
sunegalejimų. I

Nuga-Tone užveria savy ir kitus vaistus, 
kurie suteikia jums geresnį apetitų ir pa
gelbsti viduriams tinkamai suvirškinti ką jus 
suvalgote. Dar kiti vaistai Nuga-Tone pa
lengvina inkstų ar pūslės įdegimų ir vidurių 
pakrikimų. Imkite Nuga-Tone tik per ke
lias dienas ir jue pastebėsite didelį pagerė
jimų jūsų abolnos sveikatos. Jus galite gauti 
Nuga-Tone kur tik vaistai yra pardavinė
jami. Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų jų sta- 
ke, paprašykit jį užsakyti jįj dėl jus iš sa
vo džiaberio.

(Apgarsinimas)

f ...............    -

Ruptura Išgydoma
$15

Tai yra tas pats gydymas, už 
kurį aš ikišiol imdavau $35. Be 
peilio, be skausmo, be išlikimo iš dar
bo. Aš tikiu, kad neužilgo ateis 
geresni laikai, bet dabar daugeliui 
sunku gauti pinigų, todėl aš pasiry
žęs esu pagelbėti kiek aš galiu, teik
damas šią žemą kainą visiems, kurie 
reikalauja mano pagelbos LAIKE 
SPALIO MĖNESIO. . ■

Šimtai liudijimų išgydytų, paten
kintų pacientų randasi mano rekor
duose.

Vericose Gyslos 
Išgydomos $10

Pirmesnė kaina buvo $25. Yra 
smagu matyti kaip šios negražios 
gyslos išnyksta. (Atdaros žaizdos, 
skausmai ir sutinimai kojose išnyk
sta karty su gyslomis. Šis gydy
mas yra mano paties išradimas ir aš 
nuolatos ir sėkmingai jį vartojau per 
dvylika metų.

f Šis gydymas yra saugus, be skau
smo ir išgydymas tikras. Palieka 
ktojos švelnios ir lygios kaip ku- 
'dikio.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

PASITARIMAS DYKAI

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

x kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

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

iki 8:00 vai. vak.

-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

8114-16 Roosevtlt" Rd, 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

12th STREET
Tel. Kadzi. 8902

NAUJIENŲ
METINĖ KNYGA

Lithuanian Business Directofy
Išeis

Sausio 1 d., 1931
skaity-

“Senas ir naujas”
Epika parodanti žmogaus už

kariavimą žemės. *

Amerikos kritikai pripažysta, 
kad tai yra šedevras.

Subatomis. Nedėliomis
Vakarais 75c.

Po piet 50c

Jau antrą savaitę .Cinema Art teat
re, 141 E. Chicago Avė., prie pat 
Michigan Avė., yra rodomas didelis Ser
gei Eisensteino paveikslas “Senas ir Nau
jas“, iš dabartinės Rusijos gyvenimo, 
kuriame vaizduojama kaip nauja gady
nė rusuose nugali senovės prietarus. Vai
dinimas ir būdas viso paveikslo suda
rymo yra visai ypatingas, visai skirtin
gas nuo visų kitų paveikslų. (Tai jrra 
paskutinis veikalas iš Eisensteino trilo- 
go. gamintas Rusijoj ir ’esąs geriausias 
kas buvo ikišiol pagaminta Rusijos stu 
dijose.

Kiekvienas “NAUJIĘNŲ” 
tojas gaus šią puikią ir įdomią 
“NAUJIENŲ” Metinę 

DYKAI!
Kviečiame visus biznierius ir pro
fesionalus garsintis šioje žingei
džioje ir naudingoje “NAUJIE

NŲ” METINEJE KNYGOJE.

Knygąa
<

'MM#

f

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 metp 

amžiaus'
Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedą jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.
Sustingimas: A, tai pasakyta 

pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Ne vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
urnai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių, ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm ^atsi^ulimo 
panaudokite Pain*Expellerį sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
juoksitės net iš tokios minties, 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A

Feenamint
Laxativas 

kurį jus 
kramtote kaip 

gumą.
Nėra kito skonio 

. kaip mėtos
Aptiekose —1$C,25C
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujieną” 
Bendrovė, 1739 So. H.alsted 9t., Chi
cago. III. Telefonai Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu;

Metams* ----------------- ,-------- $8.00
Pusei metu ...............  4.10
Trims mėnesiams _______ , 2.00
Dviem mėnesiam ______ __ __ 1.50
Vienam mėnesiui______ ...____ .75
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Metams  $7.00
Pusei metu ___________    8.50
Trims mėnesiams 1.75
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Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] '
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Orderiu kartu su užsakymu.

FANATIKAI PRIEŠ BEDARBIŲ ŠELPIMĄ

“Naujienoms” pradėjus rūpintis suteikimu pagel
bos lietuviams bedarbiams, komunistai šoko mus pluš
ti. Jie rėkia, kad “Naujienos” norinčios “nukreipti dar
bininkus nuo kovos, kurią komunistai veda (?) už be
darbių reikalus”, ir lygina mus su kapitalistiškais blo- 
feriais, geltonlapiais ir t. t. Vienam tų rėksnių organe 
išpleškinta prieš mus šitoks pamokslas:

“Visokie lietuviški buržuazijos agentai taipgi 
prisideda prie bedarbių ir abelnai darbininkų ap
gaudinėjimo, kad juos nukreipti nuo kovos prieš 
kapitalistus. Lietuvių buržuaziniai laikraščiai taip 
pat blofina apie kapitalistų ‘mielaširdystę’, apie 
kapitalistų ir valdininkų ‘pastangas’ ‘aprūpinti’ be
darbius darbu arba suteikti jiems ‘pašelpą’.

“Socialfašistų ‘Naujienos’ ne tik prisideda prie 
to blofo, bet dar pamėgdžioja buržuazinius laikraš
čius. Jos atsišaukia į ‘geraširdžius’ lietuviškus biz- 
nierėlius ir prašo ‘susimylėti’ ant nelaimingų be
darbių ‘ubagų’, kapitalistinės sistemos aukų.” 
Ar turi sarmatos Stalino vergučiai, jeigu jie šitaip 

rašo ?
Ne, neturi! • . ,
“Naujienos” ne tik niekuomet nebandė nukreipti 

darbininkus nuo kovos už savo reikalus, bet, priešin- 
' gai, nuolatos ir nuolatos aiškino tos kovos reikalingu

mą. N© vienam lietuvių laikraštyje nėra tilpę tiek daug 
straipsnių už darbininkų apdraudą nuo nedarbo, kaip 
“Naujienose”.

“Naujienos” aiškino socialinės apdraudos klausimą 
bendrai, ir nedarbo apdraudos klausimą ypatingai, dar 
tais laikais, kada visi Amerikos komunistai, neišimant 
ir mūsiškių, vadindavo tuos'dalykus “kontr-revoliuci-. 
ja”, “oportunizmu” ir “darbininkų išdavimu”. “Naujie
nos” ragino darbininkus kovoti už savo būvio pagerini
mą ir rytojaus užtikrinimą, renkant savo atstovus j 
kongresą ir legislaturas, kad jie tenai stotų už sociali
nę istatymdavybę, —’ kuomet lietuviški Maskvos gar
bintojai kartu su kitais savo vienminčiais skaldė Socia
listų Partiją ir Lietuvių Socialistų Sąjungą už tai, kad 
jos, girdi, mulkinančios darbininkus ir šitokiais “opor
tunistiškais” reikalavimais sulaikančios juos nuo “ka
pitalizmo nuvertimo”.

ir per vienuolika ar dvyliką metų “Naujienos” nė 
vienai valandai nebuvo atsižadėjusios to savo nusista
tymo, nežiūrint-visų bimbiškų, pruseikiškų ir yidikiškų 
plūdimų. O nuo kada tie “raudonieji” burnotojai pra
dėjo rūpintis, kad darbininkai butų įstatymais ap
drausti nuo ligos, nuo senatvės ir nuo nedarbo? Tik 
nuo tada, kada beveik visi komisarų pasekėjai iškriko, 
kada iš 50,000 partijos narių bepaliko pas komunistus 
vos 8,385 (iš kurių dauguma nė duoklių nemoka)! Tik 
tuomet, kai Stalino 
nebeturės nė vieno 
socialistų programo

penimiai pamatė, kad netrukus jie 
“kovotojo”, tai jie pasigriebė seną 
reikalavimą ir leidosi į minias nau-

Jei kas šiandie blofuoja, jei kas darbininkus ap
gaudinėja nedarbo klausimu, tai pirmoje eilėje — ko
munistai, kurie tą klausimą, patys nedarbo apdraudos 
reikalu netikėdami, panaudojo savo partinei agitacijai 
ir aukų kaulijimui! >

Jei komunistai turėtų bent krislelį sarmatos, tai 
jie neprikaišiotų “Naujienoms” tokio begėdiško melo, 
buk “Naujienos” laikančios “ubagais” darbo neturin
čius darbininkus. Jie nesakytų, kad “Naujienos” garbi
nančios kapitalistų “mielaširdystę”, kuomet nuolatos 
ir nuolatos “Naujienose” yra nurodoma į Amerikos 
kapitalo egoistiškumą ir nesirūpinimą darbo žmonių Ii-, 
kimu! v

Net ir tada, kai “Naujienos” atidarė savo špaltas 
pranešimams apie pagelbos reikalaujančius bedarbius 
ir pasiūlė savo patarnavimą darbo arba pašalpos sura
dime, jos įsakmiai pareiškė, kad ne labdarybės, bet ap- 
draudos keliu reikia eiti prie pašalinimo to vargo, kurį 
kenčia dėl nedarbo milionai žmonių. Bet kol turtuolių 
kontroliuojama valdžia neatlieka savo pareigos link 
bedarbių, kol net stambesnių darbininkų organizacijų 
vadai priešinasi tam, kad valstybė šiame reikale veik
tų, — tai kas reikia daryti tiems, kurie šiandie neturi 
ką valgyti, kuo savo šeimyną aprengti arba stubą pa-

sikurenti? Lanktį kol valdžia ir kapitalistai “susipras”, 
o per tą laiką badauti, šalti ir žiūrėti į savo vaikų ken
tėjimus?..

“Naujienos” mano, kad pasaulyje yra ne tik politi
ka, bet ir žmoniškumas. Kada didelė nelaimė ištinka 
visuomenę, tai žmonės vieni kitiems stengiasi tuojaus 
padėti, nelaukdami, kol bus surastas būdas tai nelaimei 
neduot daugiau pasikartot. Anąmet, kada sovietų Ru
siją ištiko baisus badas, tai ne tik Rusijos žmonės, bet 
ir visas “kapitalistiškas pasaulis” siuntė pinigus ir duo
ną badaujantiems maitinti. Ir bolševikai juk tos pagel- 
bos neatmetė. Kodėl gi šiandie negali panašiu budu pa
tys Amerikos žmonės eiti pagelbon saviems bedar
biams? Kodėl labiau pasiturintieji lietuviai negali su
šelpti darbu, maistu, kambariu, rubu ar kuo kitu savo 
viengenčius, patekusius dėl nedarbo į skurdą?

Skelbti, kad šitoks žmoniškumo darbas tai — “ap
gaudinėjimas”, ir kolioti tuos, kurie teikia pagelbą, 
“buržuazijos agentais”, yra šlykštybė, kuriai sunku ir 
tinkamas pavadinimas surasti. Su savo fanatizmu ko
munistai, iš tiesų, jau šimts žino kur nuvažiavo!

: Apie Įvairius Dalykus :

Išradėjų skaičiumi 
Šveicarija užima pir

mą vietą pasaulyj

Patentai ir jų reikš- 
Kiek kurioj šaly pa- 

da-

Tyrinėjimas rodo, jog Šveica
rijai turi daugiausiai išradė
jų.

• mė
daroma išradimų. — Ką 
vė Šveicarijai hugenotai? 
Pasižymėję šveicariečiai.

Prieš kiek laiko buvo pada
rytas specialis geografiškąs ty-I va 

. « ..... . ' irinėjimas*, kad patirti, kuri pa
saulio šalis labiausiai pasižymi 
savo išradėjais. Pasirodė, kad 
tuo atžvilgiu Šveicarija užima 
pirmą vietą. Profesorius Mark 
Jefferson, kurio tyrinėjimo re
zultatai toj srityj tilpo “The 
Geographical Review” žurnale, 
mano, jog religiniai persekioji
mai kaimyninėse valstybėse su
traukė į Šveicariją labai daug 
gabių ir talentingų žmonių.

šešioliktame ir septyniolikta
me šimtmetyj tūkstančiai pa
bėgėlių 1 susirado sau prieglau
dą Šveicarijoj. Dauguma tų 
pabėgėlių buvo inteligentiški 
žmonės, —šaltkalviai arba, ki
tokie amatninkai. Naujoj šalyj 
jie nenumetė savo užsiėmimo. 
Patys šveicariečiai pripažįsta 
tą faktą, kad labai didelis nuo
šimtis išradėjų kaip tik ir paei
na iš tų pabėgėlių, kurie dėl‘re
liginių ir politinių persekiojimų 
turėjo ieškoti prieglaudos Švei
carijoj.

Kaip žinia, visose civilizuoto
se šalyse išradimai yra paten
tuojami. Tai daroma tuo tiks
lu, kad apsaugoti išradėjų tei
ses. Jei to nebūtų, tai bile 
kas galėtų išradimą pasisavin
ti ir išradėjas už savo darbą 
negautų jokio atlyginimo. Da
bar yra visai kitaip. Išradimai 
yra užpatentuojami. Tai reiš
kia, jog per tam tikrą laiką iš
radimais negalima naudotis be 
išradėjo sutikimo. Jei kas no
ri išradimais pasinaudoti, tai 
jie turi iš išradėjų nupirkti pa
tentus.

Kad taj butų aiškiau, paimsi
me vieną konkretų pavyzdį. 
Pernai visuose laikraščiuose bu
vo paskelbta, kad vienas išra
dėjas ig vario kompanijų lai
mėjo $20,000,000 už jo patento 
pavogimą. Dalykas buvo toks. 
Prieš dvidešimtį metų jis' iš
rado būdą, kaip nuo visokios

Savo
Ta-

tų išima tiek namie, tiek kito
se šalyse. Vadinasi, išradimų 
srityj jie užima pirmą vietą.

Proporcionaliai gyventojų 
skaičiui, Amerikos piliečiai iš
ima tik du trečdaliu tiek pa
tentų, kaip šveicariečiai. Pa
vyzdžiui, 1925 m. kiekvienam 
milionui gyventojų Šveicarijoj 
buvo gauta 542 patentai, Jung
tinėse Valstijose —382, Belgi- 
joj—-283, Francijoj—264, Aus
trijoj 239, Anglijoj—191 ir 
Vokietijoj—186. čia bus pra
vartu pažymėti, kad tais pat 
metais didelis skaičius šveica- 
riečių išsiėmė patentus kitose 
šalys’e. žinoma, tą pat padarė 
franeuzai, anglai, vokiečiai ir 
kiti. Santykis tarp gyventojų 
skaičiaus ir patentų buvo toks: 
Šveicarijoj kiekvienam milionui 
gyventojų patentų užsienyj 
gauta 930, 
Voketijoj— 
195, Anglijoj—188, Belgijoj —, 
180 ir Jungtinėse Valstijose— 
160. I

patentų
Austrijoj — 299, 

271, Francijoj

įmaišos varį atskirti, 
išradimą jis užpatentavo, 
čiau vario kompanijos be nie
kur nieko pradėjo tą išradimą 
naudoti. Kitaip sakant, jos 
pavogė patentą. Išradėjas už
vedė bylą, kuri tęsėsi, apie dvi
dešimtį metų. Ir bylą jis lai
mėjo: gavo iš kompanijų $20,- 
000,000 atlyginimo.

Ir kadangi šiek tiek svarbes
nis išradimas visuomet yr^ už
patentuojamas, tai nėra sunku 
patirti išradimų skaičių. Pro
fesorius Jefferson surado, kad 
šveicariečiai daugiausiai paren-

Tie duomenys patys už save 
kalba. Jie rodo, jog šveica
riečiai labiau nei kitos tautos 
pasižymi savo išradimais. .Jie 
daug patentų gauna namie, o 
dar daugiau užsienyj.

Vien tik 1685 m. iš Franci- 
jos pabėgo į Šveicariją apie 
60,000 hugonetų. Jie sukurė 
Ciuriche ir Berne šilko pramo
nę. Hugenotai taip pat įstei
gė Ženevoj laikrodžių biznį. 
Jiems priklauso kreditas dėl į- 
steigimo bankų bei olselio biz
nių. Reikia pasakyti, kad hu- 
gonetai buvo inteligentišikiausi 
Franci jote gyventojai. Jų žino
jimas ir sumanumas buvo di- 
didelius pliusas Šveicarijai.

Jei Amerika, sako prof. Jef
ferson, dabartiniu laiku įsileis
tų apie 500,000 gabių ir talen
tingų meksikiečių ir europiečių, 
tai ji iš to ateityj turėtų di
džiausią naudą. Pilnai galima 
tikėtis, kad Amerikos intelek
tualiame gyvenime jie vaidintų 
gana žymią rolę. ►

Rekordai rodo, kad šveicarai 
labai daug yra padarę mokslo 
ir išradimų srityj. Philippus 
Aureolus Paraceleus Bombas- 
tus, kuris gimė 1493 m., gali
ma sakyti, buvo apietkorystes 
tėvas. Jis pirmas sujungė me
diciną su chemija. Louis Bre- 
qet padarė pirmą tinkamą laik
rodėlį. Andre de Luc daug pri
sidėjo prie chemijos' ir geolo
gijos mokslų išvystymo. O kur 
dar Louis Agassi, Ferdinand 
Berhoud ir kiti ?

Pasaulis Šveicarijai turi būti t 
dėkingas už daugelį išradimų. 
Tačiau ji gal labiausiai pagar
sėjo -tarp kitų tautų savo laik
rodėliais. Galima sakyti, jog 
laikrodžių pramonę Šveicarijoj 
sukurė burgundietis Charles 
Cušin apie 1587 m. Apie tą lai
ką jis apgyveno Ženevoj, kur 
buvo nemažai gabių ir patyru
sių auksadailių. Cusin ten ir f 
atidarė pirmą laikrodžių dirb
tuvę. Šimtmečiui praėjus Švei-

carija per metus pagamindavo 
5,000 laikrodžių. Bet jau 1866 
m. tik viename, Neuchatel kan
tone buvo pagaminta apie 800,- 
000 laikrodžių.

Ryšyj su laikrodžių pramone 
negalima ’ nepaminėti Daniel 
Jean-Richard vardo. Jean-Ri- 
chard buvo kalvis. 1679 m. 
pas jį užėjo keleivis ir paprašė 
pataisyti laikrodį. Jau tuo 
laiku Jean-Richard nemėgo sa
vo amato. Liuesas valandas 
jis praleido besvajodamas apie 
laikrodininkystę ir dirbo viso
kius instrumentus. Keleivis bu
vo savo rųšies akstinas. Jean- 
Bichard įgijo pasitikėjimą sa
vimi, kadangi jis atneštą laik
rodį be jokio sunkumo patai
sė. 1705 m. jis atidarė ir laik
rodžių dirbtuvę, kuri vėliau į- 
vairiuose miestuose 'įsteigė sa*- 
vo skyrius.

Labai prigijo švencarijoj ir 
tekstilinė pramonė. Ypač daug

dėmesio pradėta kreipti į šil
ką. Prof. Jefferson sako, jog 
kiekvienam Šveicarijos gyven
tojui importuojamas šilkas at
sieina dvyliką dolerių. Tačiau 
tą šilką šveicariečiai nesunau- 
doja: jie perdirba jį ir ekspor
tuoja į kitus kraštus. Už eks
portuojamą šilką gaunama tiek, 
kad visą sumą padalinus ant 
gyventojų skaičiaus kiekvienam 
tektų po $22.

Kai prasidėjo taip vadinamas 
mašinų amžius, tai šveicariečiai 
irgi nesnaudė. Jie ypač prisi
dėjo prie elektros išvystymo, 
šveicariečiams reikia atiduoti 
didelis kreditas ir už moderniš
kų laivų išvystymą. Pirmieji 
teleskopai taip pat yra šveica- 
riečių darbas.

žodžiu sakant, sunku butų 
surasti tokią tiek tyrojo, tiek 
pritaikomojo mokslo sritį, ku
rioj nebūtų pasižymėję šveica
riečiai.—K. A.

aš norėjau tik ją matyti — 
girdėti, — apie ją mąstyti. —

Nesakykit, kad tikrai gražią 
mergaitę geriausiai puošia pa
prasti naminiai rūbai, mote
riškės papuošalai veikia lyg 
koks paslaptingas kėrėsys, ku
riam nelengva yra atsispirti.

pa-

E. T. A. hoffman

Velnio Eliksyras
Vertė J. Pronskus ;

(Tęsinys)
PAAIŠKINIMAS ANTRĄ 

DALĮ PRADEDANT
šiurpulingos, tragiškai-komiš- 

kos ir fantastiškos Medardo is
torijos pirmoji dalis pasibaigė. 
Kas ją atsidėjęs skaitė, mate 
kaip Medardo kraujuje išaugu
si jo giminės paveldėta aistra 
jį stumdė iš prietykio į priety
kį, ir kaip lyg kokių viršgam- 
tiskų pajėgų stumiamas į bai
sius darbus ir apsiaugojanias 
nuo bausmės, Medardas vis to
liau eina, amžinai kovodamas 
pats su savim ir su savo tam
siu fatumu.

Kurie neturėjo progos visą 
istoriją nuodugniai 'skaityti, 
čia tiek paaiškinama, kad Me
dardas, vieno' Kapucinų vienuo
lyno brolis Rytprūsiuose, ten 
paragavęs “velnio eliksyro”, iš
trukęs į svietą, pridarė daug 
skandalų, pakelėj numetė į be
dugnę vieną grafą Viktoriną, 
viename barono dvare nužudė 
dvi žmogystes, keliavo ir slap
stėsi tolimame mieste, girioj 
pas girininką ir galop pateko į 
vieno valdovo kunigaikščio dv(a-

Visur Medardias nepaliauda
mas idškojo savo mylimos Au
relijos ir visur jos siekė su di
deliu atkaklumu, ir visur jj 
persekiojo jo paties nedorybių 
vaiduokliai.

Galė pirmosios dalies prade
da aiškėti tas siūlas, kuriuo 
yna suraizgyta Medardo kilmė: 
kaip kriminalas pasikartoja iš 
gentkartės į gentkartę tol, kol 
nesveikoji veislė išnyksta, 
ra knygos dalis prasideda 
įspūdingomis scenc^nis, 
Medardas galop papuola į
mo rankas ir kaip tiačiau tas 
pats tamsus fatumas jį iš vi
sur išgelbsti ir vis toliau varo- 
kentėti, degti, nusikalsti ir šėl
ti, kol galų gale piktoji jo gi
minės sėkla plati nunokusi iš
sigimsta.

Skaitydami antrąją dalį aty- 
džiai h' tie, kurie pirmosios ne
galėjo atsidėję perskaityti, gaus 
pilną 
dardo 
lingą 
dysis
genijus, Hoffmanaš.

Ant- 
labiai 
kaip 
teis-

riškės paveikslą, kurs, būda
mas pati meilės dvasia, prieš 
tave atsistoja. Tu tikėjai vien 
joje pažinti save, savo aukš
tesnįjį ošimą. Ar dar atsimeni, 
kaip suprantamai į tave kal
bėjo šniokščiantis šaltiniai, 
šlamantis krūmokšniai, lyg 
glamonėjantis vakarų vėjas, 
kilantis iš jos, iš tavo meilės? 
Ar dar matai, kaip į tave žiu
ri gėlės šviesiomis, draugin
gomis akimis, atnešdamos iš 
jos pasveikinimą ir pabučia
vimą? — Ir ji atėjo, ji norėjo 
visa ir visuomet būti tavo. Ar 
apglėbei ją, pilnas degančių 
troškimų ir norėjai, nuo že
mės išsivadavęs, surusėti šir- 
dingiausiame ilgesy! — Bet 
misterija liko neišsipildžiusi, 
tamsi galybė stipriai ir galin
gai nutraukė tave vėl į žemę, 
kai dar norėjai užsimoti skri
sti su ja į tolimą kitą kraštą, 
tau uždraustą pasiekti. Dar 
pirm kol tu išdrįsai tikėti, jau 
netekai jos, visi garsai, visi ai
dai buvo nuskambėję, ir tik 
beviltingas vieningojo skun
das žiaurinančiai nuaidėjo po 
liūdną tyrumą.—

Tu, svetimas^ nepažįsta
mas! jei tave kada nors sulau
žė toks neišpasakytas skaus
mas, pritark dabar pražilusio 
vienuolio nesuraminamai de
jonei, kurs tamsiame vienuo
lyno kambarėly atsiminda
mas savo meilės saulėtas die
nas, drėkina savo kietą guolį 
kruvinomis ašaromis, kurio 
baimingi mirties atadusiai ra
mią naktį aidėja i rūsčiuose 
vienuolyno skliautuose. — Bet 
ir tu, kurs savo širdy man gi
miningas esi, ir tu tiki, kad 
aukščiausioji meilės palaima, 
paslapties išsipildymas tik 
per mirtį atsidengia. — Taip 
skelbia mums tamsus prana
šaujantis garsai, ką iš anos, 
jokiu žemės mastu
tuoj a mos, prosenovės į musų 
gadynę tebeaidėja, ir lyg mis
terijose, kurias švenčia pri
gimties kūdikiai, nfums ir pa
ti mirtis yra meilės vainikavi
mo šventė!-----

Lyg žaibas mane pervėrė, 
dvasią užėmė, kraujas pradė
jo smarkiai mušti, širdis mėš
lungiškai susispaudė, norėjo 
perplyšti krūtinė! — Prie jos 
— prie jos — beprotiškame 
meilės siautuly pagauti ją 
prie savęsį! — Ko priešių i es, 
tu nelaimingoji, pajėgai, kuri 
tave neatskiriamai yra prie
manęs prikausčiusi? Ar nesi , 
tu mano! — mano amžinai?” 
Tačiau šį kartą savo beprotiš
kos pasijos išsiveržimą suval- 
džiau geriau, kaip anuomet, 
kai pirmą kartą pamačiau 
Aureliją barono rūmuose. Be 
to visų akys buvo nukreiptos 
į Aureliją, ir tokiu budu man 
pasisekė suktis ir laikytis abe
jingų žmonių rate, niekieno 
ypatingai nepastebėtam ir ne- 1 
užkalbintam, kas man butų 
buvę tikrai nepakeliama, nes •

lumoj gludi tai, kad per 
puošnius visa, kas iš jų 
daus kįla, darosi kur kas 
biau blizganti ir gražiau, 
giai kaip gėlės tik tada esti 
tobulesnės, kada jos išsisklei
džia visame derlingame pilnu
me ir margose žvilgančiose 
spalvose. Kai tu pirmą kartą 
savo mylimąją pamatei pasi
puošusią, ar nešiurpino koks 
tai neišaiškinamas jausmas 
tavo dirksnių? Ji atrodė tau 
tokia svetima, bet jau viena 
tai teikė jai neapsakomo kė- 
rėsio. Kaip nukrėtė tave sma
gumas ir neapsakomas geidu
lys, kada tu iš paslapčių galė
jai paspausti jos ranką!—Au
relijos aš niekuomet nebuvau 
matęs kitaip, kai tik papras
tuose naminiuose rūbuose, gi 
šiandien ji pasirodė, kaip to 
reikalauja dvaro paprotys, 
pilname blizgėjime. — Kokia 
ji buvo graži! Kaip jaučiausi 
j ją pažvelgęs perimtas neap
sakomo pamėgimo, saldaus 
pasitenkinimo! — Deja, čia 
many ėmė viršų pikta dvasia 
ir pakėlė savo balsą, kuriam 
aš noriai palenkiau ausį. Da
bar matai, Medardai, taip šni
bždėjo man: dabar matai, 
kaip tu pats valdai likimą, 
kaip sampuolis tau pavergtas, 
vykusiai raizgo siūlus, kuriuos 
tu pats paspendė!?”—

Dvaro sferose buvo moterų, 
kurias galima buvo pripažinti 
idealiai gražiomis, bet prieš 
Aurelijos, giliai visą esybę pa-

lyg kokios neryškios spalvos. 
Ypatingas ūpas išjudino pa
čius tingiausius, bet patiems 
seniesiems vyrams bematant 
nutruko paprastosios dvariš
kos konversacijos siūlas, kur 
žaidžiama vien žodžiais, tu
rinčiais tik paviršutinės pras
mės, ir buvo linksma matyti, 
kaip kiekvienas matomai kan
kindamos! stengėsi savo žod
žiais ir išvaizda prieš naująją 
viešnią ' šventadieniškai išrū
dyti.

neišma-

supratimą apie visą Me- 
charakterį ir jo šiurpu- 
likimą, kokį sutvėrė di- 
18 šimtmečio pabaigos

e Antra Dalis
PIRMAS SKYRIUS

Kryžkelė

Medardo viduj kovoja du 
principai.—Aurelijos pasiro
dymas priduoda naują pa
jėgą viską nugalėti dėl jos. 
Kieno gyvenime nebuvo pa

tekėjusi nors kartą ^stebuk-

' gomoji, meilės paslaptis! — 
Kas tu (ik ir butam, kurs atei
ty šiuos puslapius skaitysi, iš
šauk dar kartą tą aukščiausį 
saules laikotarpį, pasižiūrėk 
dar kartą į tą malonų mote-

Nežmoniška aistra priveda 
Medardą prie pabludimo.
Šėtoniškas juokas išduo

da Medardo paslaptį.

Aurelija visą tą pagarbą 
priėmė su švelniu malonumu 
nuleistomis akimis, kaisda
ma: bet kai tik kunigaikštis 
senesniuosius vyrus surinko 
aplinkui save ir vienas kitas 
gražesnis jaunikaitis nedrą
siai širdingais žodžiais magi
no prie Aurelijos artintis, ji 
matomai darėsi linksmesnė ir 
palaidesnė. Ypatingai tai se
kėsi vienam leibgvardijos ma
jorui jos dėmejjį į save pa
traukti, ir jie bematant pra
dėjo tarp savęs gyvą kalbą. 
Aš pažinojau majorą, kaipo 
ypatingą moterų numylėtinį. 
Jis mokėjo, mažai teaikvoda- 
mas paprasčiausiai atrodan
čių priemonių, sukelti protą 
ir dvasią, ir tokiu budu įpai
nioti. Jautria ausim prisiklau
sydamas tyliausiems aidams, 
jis, lyg gabus muzikantas, 
sulig savo kaprizų leido vib
ruoti visiems giminingiems 
akordams, taip kad apgautoji 
svetimuose tonuose tikėjosi 
girdinti pati savo vidujinę 
muziką. —- Aš stovėjau neto
liese nuo Aurelijos, ji, rodėsi, 
manęs nepastebėjo, norė-

žinių retežių sukaustytas, ne
pajėgiau pasijudinti iš vietos. 
—Dar kartą aštriai į majorą 
pažvelgus man pasirodė, lyg 
Viktorinas stovėtų greta Au
relijos. Čia aš prasijuokiau su 
pikčiausia pašiepa: “Ei!
Ei! Tu prakeiktasis niekše, 
matyt minkštai išsimiegojai 
Velnio Dauboj, kad drįsti sa- 
Ko pakvaišime lysti prie vie
nuolio meilužės?”

(Bus daugiau)
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Pagalba Bedarbiams
SU DARBU IR PAGALBA AT
SILIEPS DAR ŠIE ŽMONES:

D-ras K. Draugelis dykai 
gydys bedarbius

D-ras Kazys Draugelis' para
šė toki laišką:
Gerbiama p-ni M. Jurgelionis:

Remdamas “Naujienų” gra
žiai pradėtą lietuvių bedarbių 
šelpimą, noriu ir aš kiek galė
damas prisidėti. Neapmokamam 
gydymui galite man siųsti be
darbius, sergančius dantų gėli
mu, burnos smagenų ligomis ir 
žandikaulių puvimu. Siunčia
miems Įteikite Jūsų rašteli.

Su gilia pagarba,
K. Draugelis.

Mrs. M. Kemešienė maloniai 
apsiėmė duoti valgį ir guolį 
mergaitei, kuri neturi kur 
dingti arba kuri mažai uždir
ba ir pati negali pragyventi'

Mrs. Bertch aplankė p. Mak- 
nickienės namus ir rado, kad 
vaikams būtinai reikia avaly
nės. Mergaitėms vienai pusket
virtų metų, kitai puspenktų 
metų ir vaikui pustryliktų me
tų. Butų gera, kad kas nors su
teiktų p. Maknickienei darbo 
prie namų nors po 2 valandas 
i dieną.

Mr. C. Ganon aukauja pagal
vę (padušką) bedarbiui iš są
rašo No. 56. Prašomas ateiti į 
“Naujienas” atsiimti, nes do
vana jau atvežta.

DARBO IR PAGALBOS REI
KALINGI BEDARBIAI

vimo darbus^
71. Senas knygnešis, Stanis

lovas Stoškus, yra dideliame 
varge, šiomis dienomis gavo
5 dienų termino notice krau
stytis iš buto. Gal kas iš ge
raširdžių priglaus senelį knyg
nešį, suteiks jam senatvėj val
gį ir butą?

75. Darbininkas, 43 m., ne
vedęs, be darbo . Pinigus jau 
baigė ir į skolas įJindo. Iš
rodo labai suvargęs.^ Pirmiau 
dirbo paprastu darbininku. 
Reikalingas visako.

76. Jaunas darbininkas, 21 
m.,vienas iš trijų vaikų, be 
darbo pusseptinto mėnesio. 
Baigęs high sehool; gali va
žiuoti t roku, yra licence drai- 
veris, gali dirbti gezolino sto- 
tyj arba už pardavėją 
(salesmoną). Tėvas buvo ge
ras biznierius, bet metai at
gal automobilio sužeistas, ne
dirba. Turėjo sutaupę pini
gų. Viskas pasibaigė. Labai 
reikia darbo.

77. Darbininkas, 42 m., Ve
dęs, turi 2 vaikus, 17 ir 16 
metų. Žmona serga jau 5 me
tai. Abudu vaikai lanko mo
kyklą. Vienas dirbo, bet ne
teko darbo . Tėvas yra buvęs 
dženitorius. Nori bite darbo.

78. Darbininkas, 10 jn., ve
dęs, turi 5 vaikus, nuo 11 liki
6 melų. Dirbo karpenteriu 
padėjėju ir darbininku. Be 
darbo visi metai. Kiek pri- 
gelbėjo giminės. Moteris ir 
norėtų darbo, kur restorane 
indų plauti. Nebeturi anglių.

[1’acUic and Atlantic Photo]

Secretary of State. — M,įss 
Alice Lee Grosjean, kurią Loui- 
sianos gubernatorius Huey
Long neseniai paskyrė Louisia- 
nos valstybės sekretorium mi
rusio sekretoriaus J. J. Bailey 
vieton. Miss Grosjean yra vos 
24 metų amžiaus. Z

Du farmeriai, vienas 50 m.,
kitas virš 30 m. jėško 
dinių.

gaspa-

Mr. lioberls Sluukus, paau-
kavo $5.00 bedarbiams šelpti.

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

Pirkite vynuoges dabar
Nors šiemet sultingųjų vynuogių 

derlius Californijoj yra nepaprastos ko
kybės, bet kiekybė yča kiek aprybota 
dėlei nesenai Californijį * ištįkusių lietų. 
Todėl norintys pirktis vynuogių, gerai 
padarys, jei pirksis dabar.

Fedcralė valdžia užtikrino Californi- 
jos vynuogių- augintojus, kad pilnai le
galiai yra gamintis vynuogių sunką su
vartojimui savo namuose ir kad nebus 
autorizuoto federalio kliudimo legaliam 
pardavinėjimui vynuogių.

Šiemet vynuogių pardavinėjimas yra 
geriau sutvarkytas ir sureguliuotas, at
gabenimas vynuogių yra nuolatinis, bet 
nėra perviršio ir delei didesnio šiemet 
vynuogių pirkimo ir sunaudojimo, jau- 
čama, kad gali pasireikšti vynuogių 
trukumas. Bet pasak L. R. Moriarty, 
California Grape Conthol Board at
stovo rytuose, kadangi Control Board 
sureguliavo industriją taip, kad paša
lino iš jos pelnagaudas ir spekuliatorius, 
visą laiką išsilaikė normalės vynuogių 
kainos.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Lietuvės Akušerės

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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.

S. D. LACHAVKH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Cotfrt, Cicero, III.
Tek Cicero 5927

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Phyaical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandost

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virrlnla 0036 
Rez. Tel. Ven Buren 6868

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 Ir 
6 iki 8 vakaro. NedSllom nuo 10 iki 12 diena. Namų ofisas North 8ide 

3413 Franglin Blvd.
Valandos 8:30 Iki 0:30 vakaro

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

' rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko 

1800 So. Ashland Avenue 
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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

Tel. Lafayette 4146

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

J)R. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisasi 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3lst Street

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

Advokatai

Phone Boulevard 4139

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

63. Darbininkas .nevedęs, 
15 m., be darbo 5 mėnesiai; 
siuvėjas* Pasiųstas pas lie
tuvį siuvėją.

61. Darbininkas, dženito- 
rius, 14 m., vedęs, turi du vai
kus: mergaitė 22 m. jau dir
ba, vaikinas 14 m. eina moky
klon. Nedirba 5 mėnesiai. 
Dirbo dženitoriu. Nori darbo 
kur prie namų.

65. Karpenteris ir dekorato
rius, 50 m., nevedęs; neturi 
darbo I mėnesiai. Yra geras 
dailydė. Kam reikalinga, ga
li kreiptis per Naujienas.

66. Darbininkas, 10 m., ve
dęs, turi 6 vaikus, vyriausia 
1 I metu. Nieko nedirba. Ne
turi pragyvenimui lėšų ir ku
ro. Mergaitė eina Commer- 
cial High Sehool. Tėvas gali 
būti buėeriu, mergaitė nori 
gauti darbo po 3:30 vai. po 
piel kur prie vaikų, už mažą 
mokestį.

67. Darbininkas, karpenteris 
finišeris, 51 m., nevedęs, be 
darbo 7 mėnesiai. Kol kas gy
vena iš draugo.

./(tiuuis iftiiicitias, IK m. 
Gyvena su tėvais. Visa šeimy
na neturi darbo. Tėvas me
tai be darbo. Motina serga 6 
metai. Simus yra baigęs high 
sehool. Gali važiuoti automo
biliu ir t roku. Šeimyna jau 
nieko neturi. Gauna šiokią 
tokią pašalpą iš County 
Agent. Prašo bile darbo.

69. Darbininkas, 47 m., ne
vedęs; 15 mėn. be darbo. Dir
bo dženitoriu. Pasiųstas p. 
Daubarui į talką.

70. Darbininkas, dženitorius 
mechanikas, vedęs, be vaikų; 
be darbo 6 mėnesiai. Turi 
trijų metų praktiką, unijistas. 
Gali dirbti bile darbą: moka 
karpenterio ir penterio dar
bus.

71. Darbininkas, karpenteris 
38m., vedęs, turi 3 vaikus, 
kuriuos išsiuntė į mainas pas 
gimines. Nedirba 7 mėnesius.

79. Jaunas darbininkas, 22 
m., automobiliu mechanikas ir

c.

punch machine operatorius, i 
jėško darbo.

80. Darbininkas, dženitorius,\ 
porteris, 45 m., žmona Lietu-! 
voje; be darbo 10 mėn. Rei
kalingas darbo.

81. Darbininkė, 57 m., vedu
si, be vaikų; nori gauti darj)o 
prie vaikų. Vyras nori darbo 1 
prie automobilių remonto ar-! 
ha bile darbą.

82. ’; Darbininkė, 38 metų, 
vyras apleidęs, turi 3 vaikus, 
13,<12 ir 10 metu. Darbo nei 
pragyvenimo neturi. Pasiųs-■! 
ta pas Mrs. B. Smith.

83. Slaugė' ir masažistė, 301 
metų, netekėjusi, jėško darbo.! 
Nedirba virš 2 mėnesių.

M r. N. Liber nori gauti dže
nitoriu, duos valgį, guolį ir 
primokės. Pasiųsta.

pasauliu,

am-

KLEMENSAS

Persiskyrė su šiuo 
spalio 27 dieną. 2:45 valandą ry
te, 19 30 m., sulaukęs 4 7 m. 
žiaus. gimęs Žagarės mieste. Ame
rikoj išgyveno 21 metus. Pali
ko dideliame nuliūdime moterį
^Liudviką. 4 sūnūs, dukterį Zofi
ja, 2 žentus. 2 anūkai Anna
Sakas ir Jonas Budreckis ir gi
mines*

Kūnas pašarvotas, randasi 342 1 
So. Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge,Spa
lio 30 dieną, 8:30 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines, i

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

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Duktė, 
Žentai, Anūkai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Telefonas 

/Yards 1138.

A. MASALSKIS

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentishis

4712 South Ashland Avė.
> Tel. Boulevard 7589

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

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti sąži
ningas ir nebrangu) to
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių* .

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St. 

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

3307 Auburn Avė. -
CHICAGO, ILL. Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Gali dirbti ir jėško darbo vy
ras ir moteris.

72. Darbininkas, 25 m., ant
ras virėjas ir padavėjas 
(Sccond cook ant waiter), ne
vedęs, pustrečio mėn. be dar
bo.

73. Darbininkė, našlė, 42 m., 
turi du vaikus, lt ir 9 metų. 
Jau 8 melai kaip našlė, namie 
siūdavo, dabar neturi darbo. 
Vaikai neturi rūbų. Brolis 
mokėjo vendą. Dabar ir ren
čia nemokėta. Gali dirbti siiu

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG, 
Pasauliniam* kars 

Seno Krajaus 
GYDO VISAS LIGA SUVYRU IR MOTERŲ

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli mėty ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v.

( 4200 We«t 26 SI., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W, 46tb St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonai

Cicero 3724

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė. 

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted 'Street
Tel. Calumet 3294 

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

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

- Tel. Kįcnvvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halstčd St. 
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

Pbone Canal 6222

DR. S. BIE2IS
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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystėsw 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallac« Street

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tol. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel, Blvd. 3201

Rez. 6600 South Arteslan Avenu* 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL. "

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Residence Phone Ravcnsvvood 1664
Dr. J. P., Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas:

2700 Dcvon Avc., Rogers Park 3320
Valandos: ’ f

10-12 A. M., 2-5 ir 7-9 P. M.
Ncdėlioms sulig sutarties.

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė į naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

--------eį—

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph >831 
Valąndos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S’. Halsted St. tel. Victory 0562 

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vakarais nuo 6 iki 9 v a L 

Phone Boulevard 3697 
3315 South Halsted St.

»i j r, ———o*—’- 

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd StM Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

52 E. 107th St. 
kampas Michigan Avė.

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

127 N. Dearborn St 
Kctvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwankee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj, ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W«st Washington Street
Cor. Wasbington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 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. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W, RUTKAUSKASADVOKATAS
29 S. Lį Šalie St. Room 730
Tel. Centrui 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURIGE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.
« 7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12.

Rez. Telephone Plaza 3202

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarai* 2221 W. 22nd St. 
Tiktai.pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Kctvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utatninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723



nių. —- Keiskis, biznis O.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pirmas Birutes 
Koncertas

“Birutės” choro pirmutinis, 
šio sezono, koncertas pripuola 
gruodžio 14 d., 1930 m.

Koncerto įdomybės ir turi
nys bus paskelbta kitu kartu.

, Valdyba.

Atsiminiau, reik užsukti pas 
Dr. Karalių. Užėjau pas jj., Iš 
tiesų nustebau, kuomet jis man 
parodė per langą savo automo
bilį, kurio, sako, vardas yra 
Auburn ir dar sport model! 
Tai yra tikrai kapitalistiškas 
karas. Na, o kur tu padėjai sa
vo senąjį karą? Sako nunešiau 
j ėlą ir numečiau, 
einam, duosiu raidą,
ir važiuojam. Po velnių, 
bėga kaip zuikis, kad 
girdėt.

Tai tik pamaniau
kaip darbai gerai ėjo tai važi
nėjo prastam kare, o kaip už
ėjo bedarbė, tai įsitaisė pui
kiausi karą. —Pustąpėdis.

Nu, sako, 
Susėdom 

sakau, 
ne ne-

keista

Roseland
ituvių geresnės valdžios

Kliubtas

Laikė mėnesinį susirinkimą 
spalio 23 dieną. Valdyba buvo 
visa, tik maršalka buvo renka
mas. Tam vakarui išrinktas 
Šatkauskas. Komisija baliaus, 
kuris turėjo įvykt lapkričio 2 
dieną raportavo, kad laikai blo
gi, tai neverta rengt balių. Taip 
ir liko atmestas, kitokių rapor
tų nebuvo, tai leista plačiai di- 
skusuot politikos klausimus. 
Kalba kliubo raštininkas M. 
Barščius už demokratų partiją. 
Antras kalba vice-pirmininkas 
A. Jocius už socialistų paritją, i 
nurodydamas skirtumą, koks 
yra tarpe partijų politikos, kad 
tarpe republikonų ir demokratų 
nėra jokio skirtumo, kad tie pa
tys politikieriai vieną kartą ei
na ant republikonų, antrą kar
tą eina ant demokratų tikietų

balsus, o likę išrinkti vien tik 
\Vollstričio magnatams vier- 
nai tarnauja. Taipgi nurodė,

karę, kur žuvo šimtai tūkstan
čių jaunų 
tūkstančių 
milijardus

vyrų, kiti šimtai 
likos invalydais, 

dolerių aikvojo iš 
iždo, apkrovė visą 

biednomenę visokiais mokes
čiais. Įvedė tą nelemtą pro- 
hibiciją, o republikonai Ob
liai vykdo.
kričio 4, balsuoti už socialistų 
likietą. jei ne iš idėjos, 
tai tuoni pareikšti protes
tą kaip demokratams taip 
republikonams, parodyti 
vo balsais abejiems, kad 
darbo klesa daugiau jais 
pasitiki ir tikrai nori geresnės 
valdžios, kaip šis kliubas nu
sistatęs už geresnę vąldžią.

M. Barius antru kartu kal
ba kiek kritikuodamas A. Jo
cių, bet kritika nesiseka, tai 
kelia demokratus į padanges, 
rodydamas visokius jų nuo
pelnus, žinoma nebūtus.

Kalba advokatas J. Waičes. 
šis, nurodo, kad už socialistus 
negalima balsuot, nes dėl 
blogų laikų vis viena nebus 
išrinkti, tai esą neverta nume
sti balsus už nieką, o demo
kratai taipat esą darbininkai, 
tai reikią balsuot ant demo
kratu tikieto. J. Gaudutis nu
rodo, kad dabar tik mums ge
ra proga rinkt geresnę valdžią 
balsuojant už socialistus, tegul 
visi mato, kad musų kliubas 
tikrai pildo savo geresnės val
džios nusistatymą ir visi rin
kim ir balsuokim už Socialist 
Party. Musų biznieriai šoko 
gint demokratus ir uždarė di

ls, nors A. Jocius dar
Tik spėjo vi- 
kad balsuotų 

prohibicijos 
tapo uždary- 

Dabar bus matyt, koks 
kliubo, 

demokratų partijos

ttb-
Kviete visus lap-

sa-

ne-

norėjo kalbėt.
įsiems pranešt, 
už panaikinimą 
ir susirinkimas 
tas.
bepartyviškumas šio 
Aiškiai 
kliubas.

Nieko stebėtina, kad biznie
riai rėmė demokratus, nes tik 
ipo tų ponų priemenes lan
džiodami gal gauna šiokį tokį 
išrokavimą, bet kad paprasti

seka, tai keista. Antra vertus 
ir tokiems smulkiems biznie
riams reikėtų susiprast ,kad 
ir jie savo prekybą veda tik 
su darbininkais, tai man ro
dos kad turėtų, jeigu neremt, 
tai nors kiek pritart darbo

NAUJIENOS, Chicago, III.

Heinrich Bruening, Vokieti
jos kancleris, kuris rengiasi 
patiekti reichstagui naują su
manymą išlaidų sumažinimui.

Market Parke ne
■ ramu

[Pacific and Atlantic Photo]

Toledo, O.— Clarence Kehr, 
kuris yra tik šešių metų am
žiaus, bet skuta jau barzdą iri Nors ir žmonės sako, 
ruko cigarus. Jis kalba tikrai | Vakarų Fronte nieko 
vyrišku I 
įspūdžio visai suaugusio vyro. 
Daktarai sako, jog jo liaukos 
yra perdaug veiklios, todėl jis 
ne laiku ir subrendo.

kad 
naujo, 

balsu, žodžiu, daroH)e^ Markei Parke kaip kada 
būna šis tas naujo. štai ve, 
nesenai buvo įvykus karė ar 
kaip sako karas.

Apie, karą kalbant, tai rei
kia pradėt nuo pradžių. Buvo 
šitaip. Vienas papunis įsimy- 

savo|lėjo į svetimą ciocę. Iš karto 
tik po truputį laižėsi, bet ant 
galo pradėjo su visa burna. 
Taigi papunio mainė iš karto 
tik po biskį dantim grieždavo, 

Juozapas Rupšis' |bcnt lailky‘la'osi kiek *a'ž<>a- 
r mas. Bet štai vieną gražią

Sugrįžo iš Lietuvos spalio 10 
d., — viešėjo Lietuvoj 3 mė
nesius. Išvažiavo “Naujienų” 
laivakorčių patarnavimu, lai- 

Labai užganė- 
patarnavimu ir 
dėkingas “Nau-

klcsai, iš kurios daro 
pragyvenimą.

Korespondentas.

tiek ciocė nukentėjo pusėtinai, 
kad bemaž ko nenuvežė į la
zaretą.

Marketparkięčiai, kurie ma
tė tą karą, labai nusidžiaugė, 
nes manė, kad darbai pagerės 
kaip per pasaulinį karą, bet 
kad čia labai greit viena pusė 
nugalėjo kitą pus^, tik dabar 
nėra žinios ar paliaubos yra, 
ar gal karas likviduotas vi
sai? Papunis kaltina saviš
kę, žinoma, pikta. Kol ciocė 
pasitaisys, tai turi laukt. Gai
la, kad ką padarysi, kad to
kia Dievo valia.

PustapSdis.

Atsakymas ant pa 
jėškojimo

dinas ir “N.” 
kelione. Yra 
jienoms”.

Iš biznierių gyve 
nimo

Per keletą dienų teko atlan
kyt kai kuriuos biznierius, 
ypatingai bridžportiečius. Užė
jau į Universal State Banką ir 
teko pasimatyt su ponu Alijo
šium. Man parode labai didelę 
knygų, kurion diilumas g-alejo 

būt kaip Lalio žodynas. Kny
gos vardas yra Blue; Book. Jam 
prisiuntė kažkoks Illinois val
stijos valdžios skyrius.

Knyga labai švari ir su p. 
Alijošiaus pavarde ant apdarų 
su dbksinėm raidėm. Man pa
aiškino, kad tokias knygas gau
na tik tokie žmonės, kurie tu
ri tarp šimto tūkstančių žmo
nių pasitikėjimą ar bent ko
kiuose rinkimuose žmogus gau
na. ne mažiau šimto tūkstančių 
balsų. Tai tik tokiems žmonėms 
yra tokios knygos gaunamos. 
Kas link biznio ponas Alijo
šius sako: “Biznis eina gerai, 
žmonės su manim dylina ir

Užėjau ir pas Budrikų Juo
zą. Jis' žmogus visuomet juo
kiasi, todėl iš jo veido nieko 
negalima suprasti, kaip jam 
einasi, gerai ar blogai. Tokiu 
budu man prisiėjo paklaust: 
Kaip sekasi su radio? Kaip 
Tamsta gali ištiesėt 3 kartus 
ant savaitės duoti radio valan
das? Jis sako. “Ko aš tankiau 
duosiu radio valandas, tuo dau
giau mes parduosim radio, nes 
lietuviai, kurie yra atvažiavę 
iš Lietuvos, yra muzikališki 
žmonės. Jie myli lietuvišką, mu
ziką, o kuomet jie perka radio, 
tai aš priverstas duoti lietuviš
kas valandas, kad užganėdinti 
visus radio klausytojus.”

Užsukau ir pas poną Pet
rauską, Bridgepdrt Clothing 
Co. Sušukau: Heilo, dėde! Kaip 
biznis? “Ali right”, atsakė. — 
Nugi, kaip gali būt all right, 
kad dabar žmonės mažai dir
ba? — Bet aš parduodu po 45 
ir po 50 dol. overkautų. Reiš
kia tie, kurie dirba gerai, tie 
perka brangius, o kurie dirba 
prastai, tiems' aš turiu ir gana 
pigių dėl mažai dirbančių žmo-

tj

minėtą 
nors į 
antra 

mušėsi ant žemės
Tiesa, nevartojo

sakyti i.'.variau savo vyrą, tai ir jei nori, tai bile valandą 
butų .daug teisingiau. Daly-1 gali mane matyti. Šiuo i..u 
kas toksai, šeštadienį, spalio 
18 d. vakare kilo tarpe mud- 
dviejų nesusipratimas ir ma
no buvusi moteris prisispyrus 
varė mane laukan, o man nu
ėjus į skiepą, pagriebė mano 
patalynes ir išmetė į gatvę, 
o sūnūs atnešė ątgal pataly- 

ir padėjo į mano kainba- 
Motcris be paliovos šau- 

“von, von, iš stubos!” 
aš sekmadienį pasiješko- 
kambarį, o panedėlio va-

kalas, tai aprašysiu visų isto
riją mudviejų 31 meto ženy- 
binio gyveninio.

ib au’fciifS, spaiūi 23. 1930

Financial
Finansai-Paskoloa

UOS

rašą:
Antdnas Kondrotas, 

4352 So. California Avė
Tel. Lafayette 9657, #

SKOLINAM PINIGUS 
Paskola Suteikiama j 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

jau 
karą apleidau savo namą ir 
Išeidamas sūnui palikau ant
rašą ir telefono numerį, ir ji
nai gerai žino kur aš dirbu, 
bo gyvename tik 2 bliokai nuo 
dirbtuvės. O kas link dvejato 
vaikų, tai jau ne vaikai, o vy
rai: vyresnysis sunūs 20 me
tų senumo, o jaunesnis 18 me
tų ir abudu dirba, ir turi pas
tovius darbus, ir motinai pra
gyvenimui duoda ganėtinai pi
nigų. Ir aš kas savaitę jai 
duodu po $5.00 ant pragyve
nimo, o kas link ligos, tai čia 
vėl melas. Tiesa, vyresnysis 
sūnūs praėjusio balandžio 
mėnesį bu\’o peršautas, jį per
šovė netyčia jo draugas. Ta 
nelaime man kainavo virš 
500 dol., bet dabar yra 
pasveikęs ir dirba.

Tai ve kaip tikrumoj 
kas yra. Čia matomai
kaltę suversti ant manęs, kad 
aš ją apleidau, o tikrumoj ji
nai mane pravarė ir aš nesi
slepiu fyur aš dabar gyvenu,

— pagarsėjęs visame pasaulyje
n ’ Pinaud’s
gĮ Shampoo

Palieka Jubij plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdau* sausus. Pas 
jūsų pardavčją, arba 
prisiųskite 60c už pilno 
didumo bonktj,—Pinoud, 
Dept. M„ 220 E. 21 St„ 
New York. (Sempolio 
bonkutS dykai).

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

•' Kapitalas $500,000.*0 '
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafavette 67.38-6718

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ?

Mes skolinami nuo $50 iki $300 
be komiso.

Atmokėkit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais*

Mes taipgi padarome 2-rus morgičius.

PETRZILEK CO„
1647 W. 47th St.

daly- 
mano

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso > 
Nuošimtis mokamas ant neišmokite* 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

i 3804 S. Kedzie Avė.
Specialistas rydyme chronllkų ir aanja li« 

B. Jei kiti negalėjo jumis iigydytl, atsflan- 
klt pas mane. Mano pilnas liegsamiaavl- 

mas atidengs jūsų tikrų ilga ir jei ai apst
irusiu jos gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, 
kur ir kas joms skaudi 
po i_ ‘_2__ "----- 1__.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINĮ RADIO

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

l, kuria neklaus jutų 
_____ _____ ______ Iš, bet pala pasakys 

galutlao iiegsamlaavlaio—kaa jums yra

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

Kambary* 1016 
Imkit elevatorii 

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

lioj nuo JO ryto iki 1 po pieta

Penktadieifio “Naujienose” 
No. 251 spalio 24 dieną tilpo 
pajėškojimas tokio turinio:— 

“Pajėškau savo vyro Antano 
Kundroto, kuris prasišalino 
nuo manęs keletą dienų at
gal, palikęs mane be ištek
liaus. Esu varge su dvejetą 
vaikų — vienas sergąs. Pra
šau būtinai grįžti, nes reikia 
atlikti reikalus ' su Spulka. — 
Kitaip namus pamesiu. 2133 
Coulter st.”

Tai begėdiškiausias melas.

> mainė 
ciocę iššaukė į karą, 
apkasus nė viena nė 
nesikasė, 
paviršiaus.
nė durtuvų, ne kulkosvaidžių, 
vien tik mainė atakavo su ran
kinėmis granatomis. Bet gra
natos buvo gana prastos, kad 
nė viena nesprogo. Vien tik 
atsimušė į ciocę ir greit gra
natos krito žemėn, nes, sako- 
vietoj dinamito buvo vienoj 
granatoj tamėtės, kitoj binzai, 
trečioj Gambell Sup. Bet/vis Vietoje pasišalino reikėjo pa-

Sėkmingi vaistai

MADOS MADOS MADOS

Visame pasaulyje gal yra daug milio- 
nų žmonių, kurie už* savo sveikatą ir 
stiprumą yra dėkingi Chicagos gydyto
jui. Daugiau kaip 40 metų atgal taj 
daktaras turėjo daug pacientų, kurie bu
vo sunykę delei nevirškinimo ir silpnų 
organų. Jis paruošė tokiems ligoniams 
receptą, kurie pasirodė tiek sėkmingas, 
kad jo pareikalavimaj pasidarė tokis di
delis, jog reikėjo tuos vaistus sudaryti j 
tablečių formą ir pardavinėti tiesiai ap- 
tiekose. <

Tie vaistai yra Nuga-Tone. Juos 
daugelis pažysta iš nuolatinių apgarsini
mų šiame laikraštyje. Tie, kurių svei
kata nėra tokia kokia turėtų būti, tu
rėtų tuos apgarsniimųs perskaityti ,— 
gal tai pagelbės atgauti pakrikusią svei
katą.

Mme E. Roman R. R.
> Fizinė Therapija

Mokslinis masažas. — Saulės, Elektros 
ir Medituotos Maudynes. ----- Fizines

kultūros liesinantis mankštinimasis.
162 N. State St., Room 15 13

Tel. Central 0729

PRANEŠIMAI
Naujienų S paikos Serija 31 prasideda 

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

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

Mokant
$400.00.

Mokant
$1000.00.

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

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

$1.00 savaitėje, gausite

$2.50 savaitėje, gausite

per 3 metus, 6 mėn. mo-

Roseland. — Scenos Mylėtojų

20

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO
Tel, Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius it Bona*. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir iimainom visokį flirtu. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Notarialiskns raštas.
Siunčiam Pinigui ir Laivakortei.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

classifiedads.Į

yra 
nuo-

Rate
lis šaukia susirinkimą^ spalio 31 dieną, 
B. Liutkevičiaus name po antrašu 9756 
Indiana Avė., Visi nariai kviečiami pri- 
but laiku 8 vai. vakare, virš minėtu 
antrašu, nes yra daug svarbių reikalų; 
kaip tai: parinkimas veikalo, padalini
mas rolių ir kiti bėgantis reikalai. Kvie
čia visus narius dalyvauti.

Laikinas rašt. A .Jocius.

MOKYKIS BARBERYST8S 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBĘR 
COLLĘGE, 

672 West Madison Street.

2649
Jūsų Patogumui

Business Service 
Biznio Patarnavimą*_______

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261. Re*. Hemlock 1292

APLEISDAMAS miestu parduosiu 
savo nauja radio, kainavusį $125.00, 
už $23.00, taipgi 3 kambarių rakan
dus, taipjau day bed. Parduosiu ir at
skirai. Mays, 5840 S. Sawyer Avė.

/ Pianos
TURIU parduoti savo $850.00 gro- 

jiklį pianą su suoleliu, rolėmis ir ka
binetu už $48.00 cash.

6136 So. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina dėl abelno 
namų darbo. Gera mokestis, kamba- 
rys ir valgis. TTel. Lawn dale 0633. '

REIKALINGA moteris, pridaboti 3 
metų vaiką. Valgis ir guolis ir pri- 
mokčjimas, 25 17 W. 69 St.

________For Rent________
PASIRENDUOJA 6 šviesus kamba

riai, pečiais šildomi, geras namas, 2-ras 
augštas. 5627 S. Justine St., šaukite 
Stewart 5538.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 

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

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

Tel. Roosevelt 8577

Farms For Sale

FARMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 

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

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

Victory 4898

2649—šiltas, žieminis naktinis rūbas, 
šlkinės, arba kitokios. Sukirptos mieros 
panelėmc.

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

Galima siūdinti iš byle kokios materijos, 
6, 8, 10, 12, 14 ir 16 metų amžiaus

“Naujienos” turi atsto
vus sekamose vietose

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA
3210 So. Halsted St.

Tel. Victory 1266

Marąuette Park
TUBUČIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St. '

Boulevard 6520 Res. Yardi 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

40 AKRŲ farma Wisconsine su 
triobomis ir gyvuliais, $500 įmokėti, 
likusius išsimokėti per 10 metų. Tel. 
Kildare 7428.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo $7,000 eųuity 

dviejų flatų name ant grosernės, cottage 
ar ką jus turite. 6415 So. Richmond 
St. Hemlock 5842.

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies. \

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

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III,

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

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

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

Bnghton Park
B. R. PIETKIEWICZ

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette, 1083 

i
Roseland ir Pullman
WAITCHES BROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

(Adresas)
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės j arti- 
miausį atstovą.

LUMBERIS 20-50% diskonto. Ship- 
lap $35M, Plaster ir Wall Board 3c, 
Naujos durys $1, Storm ir Porch Sash. 
Garantuotas Plumbingas ir apšildymas. 
Išmokėjimais. * Vakarais iki 6. nedėliomis 
9—1. Abbott Lumber Co., 5201 W. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

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

MAINYMUI 2 po 5 kambarius ir 
1—3 kambarių flatų mūrinis namas ir 
2 karų mūrinis garažas, 3 metų senu- 
mo, prie 69 St. arti Western Avė, Mai
nysiu ant cottage ar bungalow.

2949 W. 55 St. 
Tel. Hemlock 04 52

Real Estate For Sale
Naniai-Žemė Pardavimai ___

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B 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. Lafavette 0455


