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Revoliucionieriai- Suėmė 
Brazilijos Prezidentą

Kas dedasi Brazilijoj - - - - -  z
Revoliucionieriai suėmė 
naujai išrinktąjį prezi
dentą Trestes ir buvusį 

majorą
Kareivių riaušės dėl blogo mai

sto; sužeista 100 žmonių

PORTO ALEGRE, Brazilija, 
spalių 28. — Revoliucionieriai 
skelbia, kad tapo suimtas Dr. 
Julio Preštes, kuris prieš kiek 
laiko buvo išrinktas Brazilijos 
prezidentu.

Prestes suimtas Sao Paulo 
mieste. Kartu su juo pateko j 
revoliucionierių rankas Ilector 
Penteado, buvusia to miesto 
majoras. : : fl'

Izidoro Dias Lopęs tapo pa
skirtas militarišku ir civiliu 
Sao Paulo komendantu.

Stengiasi palaikyti tvarkų
RIO DE JANEIRO, spal. 28. 

— . Provizionalė valdžia deda 
visas pastangas, kad palaikyti 
mieste tvarką, kol naujoji vy
riausybė perims visus reikalus 
į savo rankas.

Vakar pradėjo kelti riaušes 
policijos batalionai. Neramiu 
laiku Brazilijos policija tarnau
ja kaipo kareiviai. Kiek žino
ma, riaušės kilo dėl blogo mai
sto. Sužeista tapo šimtas suvir- 
šum žmonių.

Kariuomenei ėmė apie porą 
valandų numalšinti policiją. Gy
ventojai manė, kad tai naujas 
sukilimas. Daugelis su ginklais 
rankose prisidėjo prie riaušių. 
Buvo paleista apie 400 šūvių.
Lėktuvu atsklido liberalų vadas

Iš Rio Grande do Sul vai
si i jos atskrido į Rio Janeiro 
liberalu vadas Dr. Osvaldo Ar- 
anha ir tuoj pradėjo konferen
ciją su militaristų “junta”, ku
ri nuvertė VVashington Luis ir 
laikinai paėmė valdžią į savo 
rankas. Manoma, kad po tos 
konferencijos bus paskelbtas 
laikinosios valdžios sąstatas.

Bendrai visur vyrauja tokia 
mintis, kad Getulio Vargas, li
beralų partijos vadas, kuris va
dovavo revoliucijai, bus pa
skelbtas prezidentu.

Tačiau manoma, kad jis tol 
neatvyks, kol jo vadovaujama 
kariuomenė iš Punta Grossa ir 
Parana nepasieks Sao Paulo ir 
Rio Janeiro. Pietinių valstijų 
revoliucionieriai į militarišką 
“junta” vis dar žiuri su nepa
sitikėjimu. Jie dar tikrai ne
žino, kokiais sumetimais kari
ninkai prie revoliucionierių pri
sidėjo. Juo labiau, kad jie pri
sidėjo tik trečiai revoliucijos 
savaitei besibaigiant.

Kapitonas Juarez Tavora su
kūrė laikinąją valdžią Bahijoj. 
Jis su maža liuosnorių armija 
užkariavo visa šiaurinę Brazi*

iORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra« 
našauja:

Spėjama giedrus oras ir vė
su. Gaivus šiaurvakarių vėjas, 
galbūt į naktį kiek stiprokas:

Temperatūra buvo vakar per 
pietus 57°, vėliau pora laips
nių žemiau.

lijos dalį. Laukiama, kad neuž
ilgo jis atvyks į Rio Janeiro 
ir dalyvaus naujos valdžios su
kūrime. Kai kurie bijosi, kac 
tarp jo ir Vargas neįvyktų kon
flikto, kadangi santykiai tarp 
jųdviejų nėra geriausi.

Francija finansavo 
bolševikų judėjimą 

Vokietijoj
šnipai savo knygoj pasakoja, 

kaip francuzai bandė Vokie
tijoj .revoliuciją, sukelti

BERLYNAS. — šiomis die
nomis Leipzige bus išleista la
bai įdomi knyga apie bandy
mą sukurstyti Vokietijoj revo
liuciją. Tos knygos autoriai yra 
buvusieji Francijos šnipai — 
leitenantai Dergange ir Belle- 
valier, kurie laike karo veikšK
Vokietijoj.

Autoriai sako, kad 1915 m. 
“tigras” Clemenceau pasiuntė 
juos į Vokietiją prirengimui 
revoliucinio perversmo. Tam 
tikslui francuzų valdžia išduo
davo jiems milžiniškas sumas 
pinigų, kuriuos siųsdavo į Olan
diją.

Atvykę į Olandiją, šnipai tuoj 
užmezgę ryšius su Kari Lieb- 
knechtu ir Ro^e Luxemburg 
bei jų pasekėjais. Per jų ran
kas buvo siunčiama į Vokie
tiją revoliucinė ir antikarinė 
literatūra. Po kiek laiko šnipai 
persikraustė į Dusseldorfą ir 
ten įsteigė savo vyriausią bu
veinę. Į savo valdžią jie tuoj 
kreipėsi su skubotu prašymu 
išsiųsti daugiau pinigų papir
kimui laikraščių ir atskirų as
menų, kurie tokiu ar kitokiu 
budu galėjo prisidėti prie revo
liucijos kėlimo. Pinigai be ma
žiausio atidėliojimo buvo išsių
sti.

Generolo Boukabelle praneši
me francuzų valdžiai sakoma, 
kad Vokietijos kairiosios par
tijos turi būti apmokamos; jų 
kandidatai finansuojami; fon
dai turi duoti galimybės pra
platinti jų laikraščių tiražą. Pa
sisekimai esą pateisins išlaidas.

1917 m. K. Liebknecht ir 
Luxemburg, kaip žinia, atsisto
jo bolševikiško judėjimo Vokie
tijoj ir visą savo energiją pa
naudojo propagandai bolševikiš
kos revoliucijos. Ir per visą tą 
laiką, kaip sako francuzų šni-M 
pai, jie naudojos Francijos val
džios pinigais.

Ta propaganda davė ir šio
kių tokių rezultatų. Gegužės 18 
d. 1918 m. Degrange pasiuntė 
į Paryžių tokį pranešimą: “Bu
kite tikri, kad revoliucija Vo
kietijoj prasidės pirm negu žie
ma užstos. Musų veikimas 
Karlsruhe, Baden-Badene, Cob- 
lenz, Dusseldorf, Essen, Koeln 
ir Wurzburge pasirodė sėkmin
gas. Vokiečių pasipriešinimo 
jėga tapo sulaužyta”.

Laukiama, kad knyga padarys 
didelę sensaciją. Iki šiol buvo 
žiąoma tik tai, kad bolševikų 
propagandą, kurią skelbė Ru
sijoj Leninas, Trockis ir kiti, 
buvo vokieečių valdžios finan
suojama. Tačiau dabar francu
zų šnipai parodo, kad Vokieti
joj bolševikų propaganda buvo 
Francijos valdžios finansuo
jama.

[Atlantic and Pacific Photo]

Smart mergina, ar ne?
Paveikslėly yra Mrs. Keith Miller, kuri šiomis dienomis savo 
orlaiviu laike 21 vai. ir 47 min. perskrido skersai visų Suv. 

Valstijų ir padarė naują moterų greitumo rekordą

Pietinėj ir Centrali- 
nėj Europoj siau

čia audros
Turkijoj žuvo 08 žmonės ir 

apie 3,000 liko be pastogės

LONDONAS, spalių 28. — 
pietinėj ir centralinėj Europoj 
siaučia didelės audros. Ypač 
skaudžiai nukentėjo tie kraš
tai, kurie randasi prie Vidur
žemių juros.

Turkijos miestai Smyrna ir 
stanbul labiausiai nukentėjo. 

Smyrnoj, kiek jau žinoma, 68 
žmonės žuvo ir apie 3,000 li
ko be pastogės 'ir neeturi ko 
valgyti. Potvyniai sugriovė 650 
namų. Istanbule 22 žmonės ta
po sužeisti.

Dalis pietinės Francijos, Au
strijos, Čekoslovakijos ir Jugo
slavijos tapo sniego užversta. 
Alpų tarpekalniuose tiek daug 
sniego iškrito, kad kai kurie 
caimai visai nuo pasaulio ta
po atkirsti. Telegrafų vielos ta
po nutrauktos ir visokis susi
siekimas pasidarė neįmanomas.

Formozoj sukilimas
Japonija siunčia kariuomenę

TOKYO, Japonija, spalių 28. 
— Skubiai siunčiama kariuo
menę į Horishą distriktą, ku
ris randasi centralinėj Formo- 
zos dalyj. Kariuomenė siunčia
ma malšinimui vietos gyven
tojų, kurie per paskutinius de
šimtį metų pirmą kartą suki
lo. Pranešama, kad apie 2,000 
aukinių gyventojų pradėjo pul- 
,i Japonijos policiją. Sukilėliai 
juvo apsiginklavę senais šau
tuvais. Tačiau iš policijos jie 
atėmė apie šimtą naujausios 
rųšies šautuvų.

Karo ministerija mano, kad 
Tormozoj esantis japonų ka
riuomenės garnizonas įstengs 
numalšinti sukilėlius.

Rado lavoną
Kuršėnų gelež. st. rastas pil. 

Ivanausko lavonas. Spėjama, 
kad Ivanauskas iškrito iš trau
kinio ir buvo užmuštas.

Bandys sukelti $55,- 
000,000 bedarbiams 

šelpti
WASHING£ON, D. C., spal. 

28. — Čia reiškiama daugiau 
optimizmo kai dėl nedarbo. 
Laukiama atvykstant iš New 
Yorko Arthur Woods, kuris 
vadovaus Hooverio paskirtam 
komitetui. O to komiteto tiks
las yra surasti budus kovai su 
nedarbu ir jo pasekmėmis.

Komitetas jau pradėjo veik
ti. Pirmoj vietoj jis bando su
sinešti su didesniais 'miestais 
ir įtraukti juos į darbą. Bus 
dedamos pastangos, kad 220 
Amerikos miestuose sukelti be
darbių šelpimui $55,000,000.

Hindenburgas suma
žino sau algą

* BERLYNAS, spalių 28.—Vo
kietijos prezidentas von Hin
denburgas paprašė finansų mi- 
nisterio Dietrich sumažinti jo 
algą ant 20 nuošimčių. Suma
žinta alga bus mokama prade
dant lapkričio mėnesiu. Įrau
kiama, kad ir kiti valdininkai 
panašiai pasielgs.

Kad apsiginti nuo bolševikų 
“dumpuojamų” kviečių, vokie
čių vyriausybė uždėjo dar di
desnį muitų ant importuojamų 
kviečių. Tas naujas muito pa
tvarkymas tuoj įeina į galią. 
f.

Surasta keturių ang
liakasių lavonai

McALESTER, Okla., spalių 
28. — Samples Coal kompani
jos kasykloj ekspliozija užgrio
vė 29 ankliakasius. Iki šiol pa
sisekė surasti J;ik keturis la
vonus. Kiek išviso žuvo,—nėra 
tikrai žinoma.

Komunistai nužudė Ki
nijoj 100 žmonių

HANK0W, Kinija, spalių 28. 
— Pranešama, kad komunistai 
užėmė Nanchowting, kuris ran
dasi šiaurinėj Hunai) provinci
jos dalyj. Esą laike užpuolimo 
tapo užmušta 100 žmonių.

Atsidarė Anglijos par
lamentas

LONDONAS, spalių 28. — 
Anglijos parlamentas. vėl pra
dėjo savo sesijas. Atidarymo 
iškilmėse dalyvavo svetimų val
stybių ambasadoriai ir Indijos 
radžos, kurie atvyko į konfe
renciją.

Mussolini kalba su
judino Francija

PARYŽIUS, spalių 28. — Ita
lijos fašistų ' viršilos karinga 
kalba sujudino franeuzus. Mus- 
solini savo kalboj'pareiškė, kad 
turi būti padarytos revizijos 
taikos sutartims. Jis taip pat 
pranašavo/ kad trumpoj atei
tyj fašizmas įsigalės visoj Eu
ropoj.

Tarp Italijos ir Francijos 
santykiai nebuvo labai geri jau 
nuo kai kurio laiko. Na, o ši 
karinga kalba tuos santykius 
dar labiau pablogins. Ji taip 
pat žymiai prisidės prie Tar- 
dieu vyriausybės sustiprinimo. 
Gi Tardieu politika yra kiek 
galima labiau apsiginkluoti.

Francuzų spauda kaip vienu 
balsu smerkia Mussolinio kal
bą. Kai kurie laikraščiai gana 
atvirai ir griežtai reiškia sa
vo nuomones. Pavyzdžiui, laik
raštis “L’Avenir” sako, kad 
Francijos valdžia privalo pa
reikšti “kartą ant visados juod- 
marškiniams ir jų draugams 
Vokietijoj, kad mes nemanome 
jokių revizijų daryti. Mes ne
manome sunaikinti Versalės 
taikos sutartį nei kad įtikti 
Mussbliniui, nei kad patenkin
ti tą pakvaišėk Hitlerį. Tegul 
jie tai įsikala sau į galvą, ir 
tąsyk jie gąlės kalbėti apie ką 
nors kitą.”

Audringas medaus 
mėnuo Bulgarijos 

karaliui
SOFIJA, Bulgarija, spal- 28. 

— Iš Graikijos gauta žinia, 
kad karališka ’ jachta “Caras 
Ferdinandas”, kuria plaukia ka
ralius Borisas su savo jaunąja 
žmona, Corinth kanale kovoja 
su audra.

Kaip žinia, karalius Borisas 
apsivedė su princesa Giovannd, 
Italijos karaliaus dukterimi. Po 
susituokimo jaunieji nutarė 
jachta plaukti į Varną, Juodų
jų jurų uostą.

Turkijos valdžia sužinojusi 
apie nesmagia karališkos jach
tos kelionę, per radio prane
šė, kad Istanbul bus pasiren
gęs pasitikti karalių ir jo žmo
ną. Pasitikimo ceremonijose pa
sižadėjo dalyvauti ir pats Mus- 
tapha Kernai Pasha, Turkijos 
prezidentas.

Žemės drebėijmas 
Alaskoj

DENVER, spalių 28. — Re- 
gis kolegijos seismografas už
registravo žemės drebėjimą, 
kuris spėjama, įvyko centrais 
nėj Alaškoj. žemės drebėjimas 
tęsėsi apie septyniolika minu
čių.

ŠANCHAJUS, Kinija, spalių 
28. — Svetimų valstybių konsu
lai ir militariški patarėjai pla
nuoja laikyti konferenciją, /kur 
bus aptariami budai kovai su 
banditais ir komunistais.

Pastaruoju laiku banditai 
tiek įsidrąsino, kad be jokios 
atodairos užpuldinėja svetimų 
šalių laivus, kurie plaukioja 
Yangtze upe. Jie plėšia tuos 
laivus ir žudo žmones.

Lietuvos Naujienos
Raketas Lietuvos malū

nininkų tarpe
Gengsteriai Kėdainiuose norėjo 

padegti didelį malūną. Mirti
nai nušautas vienas dubi
ninkas. *

Apie Kėdainius yra daug 
malūnų, kurie tarp savęs įvai
riausiai konkuruoja.' Pavyz
džiui, malūnininkas Freimanas, 
bekonkuruodamas su kitais ma
lūnininkais, buvo pradėjęs mal
ti piliečiams visai nemokamai. 
Užtat jis. kitų malūnininkų už
sitraukė dar didesnę, neapykan
tą ir pyktį.

Ir štai, spalių iš 4 i 5 d. apie 
2 vai. naktį trys nežinomi pik
tadariai atėjo j Freimano ma
lūną, kuris yra Velainių kaime, 
2—3 klm. nuo Kėdainių ir ke- 
sinosi malūną padegti.

Tuo metu malūne dirbo 2 
darbininkai, o pas tuos du bu
vo atėję dar 4 darbininkai jų 
draugai.

Du piktadariai buvo gink
luoti revolveriais, o trečiasis 
paprasta šake ir darbininkams 
pradėjo grąsinti. Vienas pikta
darys, prie durų atsistojęs ėjo 
saugybą, o kiti du darbininkus 
užvarė į antrą malūno aukštą.

Šuvarę darbininkus į antrą 
malūno aukštą, piktadariai pa
reikalavo, kad darbininkai pa
keltų rankas aukštyn. Vienas 
darbininkų nepakėlė rankų 
aukštyn ir į jį piktadariai pa
leido du šuviu. Darbininkas bu
vo nuvežtas į Kėdainius pas 
gydytoją, bet grįžtant mirė.

Kai piktadariai varė darbi
ninkus į antrą ankštą, tai vie
nas darbininkų, nematant pik
tadariams, pasislėpė po mašina 
ir pasiliko. Piktadariai būdami 
antrame aukšte, pasigedo vie
no darbininko ir suprato, kad 
jis bus’ nubėgęs pranešti poli
cijai. Piktadariai, palikę dar
bininkus, pasišalino. Bėgdami 
jie sugadino malūno šeiminin
ko telefoną, kad negalėtų susi
kalbėti su Kėdainiais. Be to, 
jie paliko blėkinę su 20 litrų 
benzino, kurį, matyt, buvo at
sinešę malūnui' padegti. Malū
nas išliko sveikas.

Spėjama, kad piktadariai yra 
vietos gyventojai, ir malūną 
norėjo padegti iš keršto.

Kriminale policija kuo stro
piausiai šį įvykį tiria.

Mirė prezidento Harri- 
son duktė

WASIIINGT()N, D. C.; spal. 
28. Giminės gavo žinią, kad 
Grcenwich, Conn., pasimirė 
Mrs. J- R. McKee, nabašninko 
prezidento Benjamin Harrison 
duktė.

McKee buvo vienintelė buvu
sio Amerikos prezidento duk
tė. Sirgo ji nuo vasario' mėne
sio. New Yorke jai buvo pa
daryta operacija.

Nusišovė brokeris
PHILADELPHIA, spalių 28. 

— Čia nusišovė Robert L. Zoll, 
Charles H. Bcan and Co. fir
mos partneris. Firma užsiima 
bonų ir Šerų pardavinėjimu. 
Zoll nusišovė kompanijos skie
pe. Valandą prieš tai jis pa
šaukė savo žmoną telefonu. At
rodė jis linksmas. Manoma, kad 
Zoll nusižudė finansiškų reika
lų. Per palyginamai trumpą lai
ką šiame mieste jau nusižudė 
trys brokeriai.

Norintiems vesti pačių 
iš Lietuvos

Kad be kunigo valios negali
ma net pačios iš Lietuvos gau
ti, štai pavyzdys. Vokietijos 
valdžia atsiuntė Lietuvos val
džiai tuo reikalu paklausimą.

Į šį klausimą buvo duotas 
atsakas toksai: “Lietuvos įsta
tymuose atskirų įstaigų, ku
rios ga|ėtų išdavinėti bent ko
kius pažymėjimus visų rusių 
sutuoktuvių reikalu, nenumaty
ta, nes pagal veikiančius’ įsta
tymus (Civ. Kod. tom. X dalis 
I, Rink. Įstat. tom. XI, dalis 
1; Civ. proc. Įst. 1338 str. ir 
kit.) Rymo katalikų ir kitų ti
kybų piliečių jungtuvių apeigų 
atlikimas iri jungtuvių aktų su
darymas yra pavestas dvasiš
kiai. Reiškia nuo dvasiškijos 
pareina konstatuoti, yra ar nė
ra kliūčių kuriems nors pilie
čiams susituokti. Nors Lietu
vos Konstitucijoje ir numato
ma civilinių jungtuvių provizo
rinė teisė (§8 14, 86), bet tuo 
tarpu tam vykdyti nėra išleis
ta įstatymo. Todėliai Lietuvos 
piliečiai, kurią tikybą jie neiš
pažintų, norintieji susituokti 
užsienyje, turėtų prisilaikyti 
Lietuvoje, veikiančių įstatymų.”

Išteisino plėšikų delega
ciją pas Pilsudskį

Spalių 3 d. kariuomenės teis
mas Ukmergėj sprendė trijų 
keistų partizanų bylą. Teisme 
paaiškėjo, kad 1921 m. pil. Ad. 
Bijotas,-Al. Surgaila ir Spre- 
skis buvo suorganizavę neitra- 
lėj zonoj lenkų partizanų gru
pę, kuri plėšus ir terorizavus 
gyventojus Lietuvos teritorijoj.

Be to, šie trys asmenys 1922 
m. lapkr. 22 <1., kaip delegaci
ja, nuvažiavo Varšuvon ir ap
lankė lenkų seimą, anglų, pran
cūzų, ir italų diplomatines at
stovybes ir neva gyventojų var
du prašė, kad Širvintus ir Gie
draičius paliktų lenkams. Ta 
“delegacija” norėjus gauti au- 
denciją ir pas maršalą Pilsud
skį, tačiau patekus tik pas Pil
sudskio adjutantą.

Apie tą delegaciją ir jos ke
lionės tikslus tada plačiai buvo 
rašyta lenkų “Rzeczpospolitos” 
laikrašty ir delegatų buvo įdė
ti atvaizdai.

Teisiamieji kaltais prisipaži
no, tik aiškinęs, kad juos Len
kijon siuntę vietos gyventojai. 

Kariuomenės teismas visur, 
tris “delegatus” išteisino.

Paleido dar 5 politinius 
kalinius

Šiomis dienomis prezidentas 
suteikė malonę dar 5 komunis
tams ir plečkaitininkams: Zig
mui Juškevičiui, Aleksandrui 
Tolstogui, Augustinui Bičkai- 
čiui, Antaninai Bičkaitienei ir 
Karoliui Liukaičiui.

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- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.

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

Kas garsinasi “Naujienose”, 
tas visuomet turi naudos.
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Waterbury, Conn.
Užmirštas* kampelis

Tur buti, nėra nei vieno taip 
užmiršto kampelio, kaip Wa- 
terbury. Galima sakyti, kad 
t d visai apmirusi kolonija. O 
tuo tarpu čia lietuvių tikrai 
nemažai gyvena. Gali rašyti 
ką nori, gali leisti visokius at
sišaukimus, —viskas praskam
ba, kaip baisas tyruose. Niekas 
negirdi, niekas nekreipia jokios 
d mčs, —snaudžia* sau' saldžiai, 
tai ir viskas. Gal buti kalta 
yra pati gamta, nes kuomet 
žmonės kalnuose gyvena, tai 
jie pasijunta aptverti nuo pa
saulio, kaip kiniečių siena. Jie 
bijosi prieš pasaulį pasirodyti 
savo darbais. Dienraštis jiems, 
tur buti, yra labai didelė rete- 
n\bč. Kai kurie musų brolių 
gal visai ir nežino, kad lietu
vių kalboj yra leidžiami dien
raščiai. Kartais kai užsimeni 
apie “Naujienas”, tai žmogus 
nustebęs klausia: “Kur jos 
yra ir kiek kartų išeinat**

Kuomet pradedi aiškinti, jog 
jos išeina kas dieną ir kad yra 
labai svarbu jas skaityti, ypa
tingai šiuo laiku, kada pasau
lis verda kaip kokiame puode, 
tai tuoj klausia, — kiek kai- 
i • oja. Sužinojęs, jog metinė 
prenumerata yra septyni dole
riai, atsako, jog labai brangu.

Iš karto sumokėti sepytnis 
dolerius žmogui atrodo lyg ir 
Lrangu. Aš manau, kad pana
šiai butų ir su anglų laikraš
čiais. Prenumeratos keliu jie 
kur kas mažiau skaitytojų te
turėtų, negu dabar. Tačiau kuo
met žmogus už tris centus 
kiekvieną dieną laikraštį gali 
nusipirkti, tai tų centų jisai 
visai nepaiso.

Aš manau, kad panašiai bu
tų ir su lietuviais. Jei jie kas 
dieną galėtų dienraštį už kelis 
ccjVus įsigyti, tai pradėtų dau
giau ir skaityti. Visa bėda tik 
tame, kad pas mus neatsiranda 
žmogaus, kuris laikytų ant par- 
dav'mo “Naujienas”. Kol buvo 
gyvas J. Pruselaitis, tai tais 
laikais “Naujienas” buvo gali
nt i pas jį gauti. Jis parsi
traukdavo jų pusėtinai daug ir 
išparduodavo. Ir tai nežiūrint 
to, kad tada nebuvo galima 
‘Naujienas” taip reguliarlškai 
gauti kaip dabar. Būdavo gau
ni dviejų dienų “Naujienas” 
susyk. Bet dabar visai kitaip 
yra.

Butų gerai, kad atsirastų pas 
mus žmogus, kuris pardavinė
tų “Naujienas”, žmonės labiau 
įprastų skaityti ir gal veiki
mas musų kolonijoj taip pat 
padidėtų.

— Bohluukio Juozas.

Waterbury, Conn.
Automobilis užmušė lietuvį

Spalių 15 d. tapo automobi
lio užmuštas Jurgis Meleckis, 
55 metų amžiaus. Jis buvo iš
važiavęs darbo ieškoti. Kaip 
atsitiko nelaimė, — kol kas 
nežinoma. Policija praneša, 
jog kūnas tapo surastas Hart- 
ford-Springfield-Windsor vieš
kely].—B. J.

Winnipeg, Manitoba
Pirmieji įspūdžiai

Gyvendamas Kanados rytų 
didmiestyj Montreal’yje ir ne
surasdamas ten darbo, aš kaip 
ir daugelis kitų lietuvių, lei
dausi kelionėn į Kanados va
karus, tikėdamas gauti darbą 
ant farmų. Mono neapsivilta. 
Gavau darbą prie javų kūlimo 
Saskatchevvan’o prov. Baigęs 
darbą, nutariau ieškoti piges
nio pragyvenimo ir žiemos dar- 
mo miškuose. Tad pasiryžau 
važiuoti į didesnį miestą.

Taupydamas savo sunkiai už

dirbtus centus, sėdau ant Grei
to (prekinio trakinio), kuris 
veža gyvulius iš Kanados*va
karų į rytus. 4 vai. prisiėjo 
sėdėti ant viršaus vagono esant 
dideliam vėjui su sniegu ir ly
tum. Tik po keturių vai. ke
lionės suradau tuščią vagoną, 
kuriame radau, apie 30 keleivių 
įvairių tautų. Visi jie buvo 
dirbę ant farmų ir taip pat va
žiavo į rytus. Po dviejų dienų 
ir vienos nakties pagaliau pa
siekėm Winnipeg’ą, kur ir ap
sistojau, tikėdamasis gauti 
darbą miškuose.

Susiradau darbo biurą. Be
darbių gana daug. Darbų jo
kių nėra. Vaikščioju ir klau
sausi bene išgirsiu lietuvius kal
bant, nes čia aš pirmą kartą ir 
pažįstamų jokių neturiu. Taip 
praslinko dvi dienos. Trečios 
dienos rytą užgirdau du senu
kus kalbant lietuviškai. . Pri
ėjęs užkalbinau. Klausiu ar nė
ra daugiau lietuvių Winnipeg’e. 
Man atsako, kad yra. Sako: 
“Nueik ant Main St. ir kampo 
Alexander Avė. į ‘pulruimį’, tai 
rasi”. Aš nieko nelaukęs nu
ėjau. Salė tamsi prirūkyta, 
vos-ne-vos langus galima ma
tyti, oro valytojo nėra. Gi lie
tuvių apie 20. Vieni susėdę 
ruko, kiti net sušilę’ boleš 
stumdo ir skaito žydui penktu
kus ir dešimtukus. Bet to ne
užtenka, —kartais sustato lai- 
žybas po 25—50 cent. ir net po 
dorelį. Pats mačiau, kaip pra
lošęs po keletą dolerių šluosto
si ašaras, nes tai jo paskutiniai 
pinigai. Laimėjusia pinigus ar
ba prageria, arba šiaip nenau
dingiems tikslams išleidžia. Ir 
taip kiekvieną dieną nuo ryto 
iki vėlauš vakaro skaito žydui 
savo paskutinius sunkiai už
dirbtus penktukus ir dešimtu
kus.

Klausiu vieno kito, ar čia 
yra kokia lietuviška skaitykla. 
Man atsako, kad nėra. Klausiu 
ar galima gauti lietuviškų laik
raščių pasiskaityti. Mano pa
žįstamas lietuvis nurodo seną 
kanadietį p. P. Joniškį, kuris 
prenumeruoja keletą lietuviškų 
laikraščių iš Amerikos- ir lūe- 
tuvos. Nieko nelaukęs nueinu 
pas jį. Bet čia randu vos du 
lietuvius skaitant laikraščius. 
Pasirodo, kad tie, kurie laiką, 
pinigus ir sveikatą žudo biliar
dų salėj, neturi kada laikraš
čius skaityti.

Broliai lietuviai! Laikas’ su
siprasti ir pamesti tą pragaiš
tingą laiko ir pinigų eikvojimą. 
Laikas tvertis kultūringo dar
bo. Tam darbui dirva yra pla
ti, —tik reikia norų ir pasi
šventimo.

Nelaikąs tuomet pradėti tau
pyti, kuomet neturi nei cento. 
Reikia taupyti, kol yra dar ki- 
šeniuj. Nereikia perdaug pa
sitikėti ir ant valdžios skiria
mos pašalpos, nes ji gali buti 
trumpa arba visai jos nebūti; 
juk ji dar tik žadama. Gi atsi
dūręs bado nasruose, neprisi
šauk ši žydo sau pagelbon. Jis 
iš tavęs tik pasijuoks. Už tų 
pinigų dalį, kuri dabar patenka 
į išnaudotojų rankas, butų ga
lima išrašyti naudingų kyngų 
ir laikraščių. Gi laikas, pra
leistas tokiam tamsybės urve, 
galima sunaudoti skaitymui ir

Nov.
Nov.

United States 
Hellig Olai) .

Kalėdinės Ekskursijos
Oscar II ................ Nov.
Frcderik VIII ........ Dec

VAŽIUOKIME I LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
Švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas
Laivų Išplaukimai

Informacijų ir laivakorčių reikti ai b lueipkitfia pus buvo agentų arba:

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
n VVUlTEHALL sf. 248 VVASHINGTON St. IJO N. LA ŠALIE ST. 
NEW YORK, N Y. BOSTON, MASS.. CHICAGO, !LL .

I
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Čekoslovakijos premjeras
Monsignoras Schramck, kurs 

sudai‘0 naują Čekoslovakijos 
ministerių kabinetą.

rengimui įvairių pramogų, pa
silinksminimų.

Apie organizacijas) aš čia ne
kalbėsiu, nes kiek teko sužino
ti, jų čia keletas yra; tačiau 
nesutikimai, pavydas trukdo 
produktyvį darbą ir žudo jau ir 
taip silpnas musų jėgas.

—V. Z—s.

Winnipeg, Canada
Kaip Simonas Gumharagis ne už
gimusį numarino ir numirusį 

iš numirusių prikėlė

Musų kolonijoj gyvena lietu
vis S. Gumburagis, kuris pri
klauso prie WLPD Draugijos. 
Tos draugijos nariams jis yra 
žinomas kaipo “tikras faktas”. 
Rašinėja jis žinučių į fašistinę 
“Vienybę”, štai prieš kiek lai
ko jis iš musų kolonijos para
šė korespondenciją “Komunis
tų darbai”. Toj savo “grynų 
faktų” korespondencijoj jis mi
ni ir mano vardą.

“Sužinota, —sako jis, — iš 
tikrų šaltinių, kad K. B. visai 
iš komunistų partijos išeina”. 
Tikrumoj gi Winnepege jokios 
komunistų partijos', arba lietu
vių skyriaus niekuomet nėra 
buvę ir dabar nėra. Yra tik 
svetimtaučių komunistų orga
nizacija, kuriai priklauso keli 
rusai ir keli žydai. Bet prie 
tos komunistiškos organizaci
jos aš niekuomet nepriklausiau 
ir dabar nepriklausau. Taigi

Išsigelbėkit nuo. Kons- 
tipacijos Šiuo Lengvu

Būdu
Konstipacija yra vienas iš aršiausių ir 

tankiausia užpuolančių ligų. kokias 
žmonija kenčia. Betgi j.] lengva nuga
lėti kada ateina pagelbon Gamta. Jūsų 
daktaras pasakys jums, kad įprotis var
tojimo paprastų liuosuorojų padarys di
delę žaizdą jūsų sveikatai ir smagumui: 
t)r. A. G. Charnes. gerai žinomas gydy
tojas, kuris praktikavo mediciną kaip 
Europoj, taip Amerikoj per virš 50 me
tų, surado paslaptį sujungimo nieku- 
rių gydančių žolių, žievių, šaknų ir la
pų, gydymui konstipacijos ir pašalini*- 
mui kitų žmonijos ligų, kaip reumatiz
mas. nerViškum'as ir kitų pakrikimų, 
paeinančių nuo prasto kraujo. Taip sėk
mingas buvo šis slaptas junginys, kad 

į jis nuolatos jį vartojo savo privatinėje 
(praktikoj. Tą slaptą medikalį receptą 
jus dabar galite gauti aptiekose tiktai 
paprašydami VIZ. Tai yra puiki šeimy
ninė gyduolė. K. Kissane, 608 S. Dear- 
born St.. Chicago. rašo: “Mes vartojo
me VIZ musų šeimynoje per keletą 
metų ir randame jį labai veiksmingą ir 

'skaitome jį labai gera gyduole.’’ Jeigu 
jus vargina konstipacija, ar kokie kiti 
virškinimo kanalo pakrikimai, arba jau
čiatės visiškai suniegalėję, nueikite pas 

■savo aptiekninką ir gaukite $1.00 bon- 
■ ką VIZ. 4šbandykite jį sulig nurody- 
jmais; jis yra labai malonus imti. Jeigu 
J pabaigoj 10 dienų jus nepasijausite 
kiekvienu žvilgsniu geriau, tiktai su
grąžinkite bonką aptiekininkui ir gau
kit savo pinigus atgal. Tai yra jūsų ga
rantija nuo Herb Tonic Corporation, 
savininkų VIZ, 179 N. Wells St„ Chi
cago.

(Apgarsinimas)

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Beniušis.

“natūras”, 
o mirusius

turiu pasakyti, jog ihane S. 
Gumbaragis dar “neužgimusi 
numarino'”. Paskelbė, kad aš 
buvau komunistų partijos na
rys ir dabar nustojau juo būti. 
Tuo tarpu aš niekuomet komu
nistų partijai nepriklausiau. .

Dar pavasarį tas pat “tikrų 
faktų” korespondentas paraše 
“Vienybėj” apie WLDP Drau
giją ir susijaudinęs sušuko, kad 
ta draugija tegyvuoja “Vytau
to Didžiojo Pašelpinės vardu,

OOU> FIIU&D

NAUJI AKINIAI 1O DIENU NEMOKAMAM IŠBANDYMUI
CJiekite man pasiųsti jltms šiuos valiausio etyliatis Naujus 3helltex Komforto Akinius su 
Aiškaus Regėjimo stiklais 10 dienų nemokamam išbandymui. Gražiausi akiniai kokio 
pagaminti per daugeli mtcų. Nešiojami daugybės žmonių. Populiarus visur. Pagražina 
išvaizdą. Nepažeis opiausios nosies ar ausų. Lengvus. Leis skaityti smulkiausi raštą, įverti 
ploniausi:, adatą. matyti ARTI ir TOM. Graži dCžntfl pridedama dykai. Patenkinimas ga
rantuotas. Jeigu Jus nebusite nustebinti ir patenkinti, jeigu jus nemanysite, kad mano 
akiniai tiktai už $2.08 nfira geresni už tuos, kurte kitur parsidavinfija po $15.00, jus ga
lite pasiųsti juos atgal. Jus nerizikuojate nė vienu centu.

PRISIUNČIAMI NEMOKAMAM IŠBANDYMUI ANT MANO RIZIKOS — NE8IŲ8KIT 
Nft VIENO CENTO — 1’RISIUSKIT TIKTAI KUPONĄ

Aš žinau, kad tie akiniai suteiks jums toki pastebėtina regėjimų ir patenkinimų, kad aš 
sutinku prisiųsti juos išbandymui. Pasnaudokite šiuo dideliu bargenu. Atsiminkite—nd cento 
iš kalno. Laikykit pinigus namie. Prisiųskit kuponų dabar;

DR. 8. J. RITHOLZ, STATION C, CHICAGO, ILL.
Registruotas Optomestristas. Užtivirtintas Illinois valstijos. Po Valstijos valdžios priežiūra

Išpildykit ir prisiųskit nemokamo 
išbandymo kuponų 

DR. 8. J. RITHOLZ, 
Rin. G. H. 21H 

Station C., Ctncago, 111. 
noriu išbandyti jūsų naujus 
forto Akinius per 10 dienų

Aš 1___ ___ . ,
Komforto Akinius per 1

. i Shclltcx 
dienų Ir patirti

*atr. ■M

STIPRUS IR KONSERVATYVUS
šis bankas kviečia jūsų

biznį kadangi
yra Saugus
yra Stiprus
yra Vedamas Gabių Bankierių

Jis
Jis
Jis 

LAWN STATE BANKCHICAGO
& TKUST CO.

63 gt. prie Kedzie Avė.

Vartotų Automobilių

Atsilankykite tuojau j musų įstaigų 
ir išsirinkite sau biskį vartotą automobi
lių. Pirkdami dabar -jus sutaupykite daug 
pinigų. Mes turime didžiausi pasirinkimą 
vartotų automobilių vištakių išdirbysčių.

Mes norime pratuštinti vietą dėl mu 
sų naujų automobilių, todėl vartotus au
tomobilius dabar parduodame 50 nuoš. pi
giau negu jie yra verti.

CHRYSLER IR PLYMOUTH AUTOMOBILIŲ PARDAVINĖTOJAI

3207-9 So. Halsted St. Tel. Calumet 458!;
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nės šiuo vardu ji ir sutverta”.
Tikrumoj iš Winrtipego Lie

tuviu Darbininkų Pašelpinės 
Draugijos jau 1921 m. Vytauto 
vardas tapo išmesta. Tačiau 
Gumburagis nori tą vardą pri
kelti iš numirusių, —ir ką tu 
jam padarysi.

Toks jau fašistinio laikraš
čio korespondento 
negimusius marinti, 
iš numirusių kelti.

kaip aš galiu juos Įsigyti be kaštų, taipgi 
prisiųskite naujų katalogą.
Vardas ................................................. amžius........
Adresas ..
Miestas yaląt

Trečiadienis, spal. 29, 1930
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apžiūrėti savo namo reikalus, jį remodehupti, ar pataisyti.
Mes turime didelį pasirinkimą visų jums reikalingų medžiagų, naujų 
ir vartotų, pav.
Lumberio, durų, langų ir visokios rūšies Mill Work, stogų popie- 
ros, Wall Boards, Plumbingo, Paipų ir t. t.

1
2 karų garažas $126.00

...$5.65
Gera maleva galionas $1.48

PAMATYKITE MUS AR TĖLEFONŪOKITE
HYDE PARK 1726

Mes sutaupinsime jums pinigų.

7337 Stony Island A ve.

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mėnesį nuo 

. 16 iki 32 puslapiu didumo.
“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS”, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams .$1.50 (8 mėnesius $1.00).
Pinigus siųskite paprastam laiftke šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St., Chicago, III.
Margutį redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS.

Margučio Dainos
34 Dainos už $1.00

7 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visų 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos.

Kas užsirašys 2 metams Margutį ir prisius $3.00, tas gaus vel
tui “Margučio Dainos”.

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.
■M—  ■! IIUI IIII .............nu        I . iiHM I

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštų Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvSjų atvėjais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumų savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI z
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuva siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalykų, nes ne n ienų lietuvi 
įpratinsite skaityti gerų laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuva “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania. Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininkų” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol„ pusei metų 1 dol.
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Tarp Chicagos
Lietuvių į

J - 1
Serga du “Naujienų” 

bendradarbiai
A. Rypkevičius, “Naujienų” 

ofiso knygvedis ir Laivakorčių 
skyriaus vedėjas savaitė kaip 
serga pūslės uždegimu ir 
randasi Dr. Montvido priežiū
roje. Padėtis nėra grasminga 
ir yra vilties, kad p. Rypkevi- 
čius neužilgo galės grįžti į dar
bą.

Antanas Lalis, “Naujienų” 
pirmojo puslapio redaktorius 
apsirgo pereitą šeštadienį ir li
gi . šiai dienai dar negali kel
tis. 'lai bene pirmas kartas, ka
da p. Lalis savo gyvenime rim
čiau apsirgo.

Abiem ligoniams linkime kuo- 
greičiau pasveikti.

[Pacific and Atlantic 4‘hotoj

tą buvo ketinęs mane pašalin
ti iš savo namų, bet kaip tik 
pačiame kritingarne momente 
aplaikiau gausią dovaną iš SLA. 
iždininko Adv. K. (Migio, visą 
šimtą dolerių. Tai yra mano 
gyvenime pirmas sykis, kad aš 
turiu tiek daug pinigų!

Ta gausinga dovana mane juo 
labiau jaudina, kad mane ap
dovanojo žmonės, \ kuriems aš 
kuomažiausia esu pasidarbavęs. 
Tie, kuriems aš tikrai dirbau, 
visai mane užmiršo. Esu dau
giausia išplatinęs visokios rū
šies maldaknygių, svietiškų vi
sai nedaug, o pažangių ir so- 
ciąlistiškų tai ir visai mažai. 
Klydau, nes jei bučiau daugiau 
prisidėjęs prie pažangių raštų 
platinimo, bučiau padėjęs dau
giau susiprasti musų žmonėms 
ir pats sau gal bučiau senat
vėj mažiau vargo matęs.

Šiandien esu dabai sujudintas

ir širdingai dėkingas gerb. Adv. 
K. G ugi ui, visam Susivieniji
mui ir “Naujienoms” už tokią 
gausią dovaną ir už tankiai įdė- 

Įtus pranešimus laikraščio skil- 
ityse apie mano^ padėtį.

širdingą ačiū, ačiū, ačiū, 
Jūsų senas knygnešio,

I J. Stoškus.

Ar mums trūksta ge
ros literatūros?

Tai vienas iš rimčiausių klau
simų, kurs ne sykį buvo kelia
mas musų išeivijos spaudoje. 
Vieni rašytojai faktais nurodi
nėjo, kad musų literatūra ap
mirusi ir niekas nieko nauja 
nebeleidžia, kiti jiems pritarė.

Aną dieną teko būti pas pit 
lietį D. prie Ganfield bulvaro. 
Pradedame kalbėti apie darbus, 
vėliau net apie politiką ir galop

apie knygas. Iš kalbos pasiro
dė, kad pilietis D. yra didelis 
knygų mylėtojas ir pas jį ant 
stalo guli net trys lietuviški 
sapnininkai, apie tiek pat ru
siškų ir vienas nėt lenkiškas! 
Pilietis juos varto ir skaito kas 
mielą dieną ir visus sapnus jau 
atmintinai žino. Bet ir piliečiui 
D. pasitaikę, kad visuose sep
tyniuose sapnininkuose vieno 
sapno neradęs. Nagi, pilietis D. 
sapnavo molį, o čia visa sapni
ninkų biblioteka nė žodžiu apie 
molį nekalba.

Ar tai ne aiškus įrodymas, 
kaip mums reikia naujos lito-

raturos? Piliečio D. supratimu, 
turime tiek daug mokytų žmo
nių, kurie galėtų parašyti dar 
vieną tomą. Pavyzdžiui jis su
minėjo dn asmenis, Pijų Du- 
bicką ir Dr- Karalių ir be to

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris P. V.
Visokios žinios iš visos

Chicagos

Simano Daukanto Draugijos 
38 metų paminėjimo vakaras, 
spalio 26 d. Lietuvių Audito
rijoj pavyko gerai ir žmonių 
buvo pilna Auditorija. Persta
tymu “Kuproto Oželio” svečiai 
patenkinti ir p. Saboniui sako 
ačiū už naujieną. Sako, vaka
ras duos Draugijai pelno.

Lietuvos valdžiai su kunigais 
nuteisus D-rą Joną šliupą ka
lėti, Chicago j kalbos nesiliauja. 
Vieni senelio gydytojo labai ap
gailestauja ir užjaučia jo tokį 
skaudų likimą, kad po 70 me
tų jo amžiaus ir ilgų metų di
delio literatiško ir visuomeniš
ko darbo, tos pačios tamsios 
pajėgos, kurias jis taip atkak
liai kovojo, dabar po teismus 
tašo, jo knygai degina ir jį 
patį kalėj iman grūda!

Tenka ir tokių girdėti, ku
rie patenkinti, seniui taip ir 
reikėję, nes jis dar nesenai ban
dė teisinti paraku prasmirdu
sią diktatūrą ir sakė, kad bi
zūnas esąs kartais reikalingas. 
Urėti, daugiausia inteligentai, 
mano kad ta netaktą reikia 'se
nam veikėjui atleisti ir griež
tai pasmerkti jo persekiotojus.

Dr. šliupas yra 'musų ame
rikiečių tarpes labai daug pasi
darbavęs mokslui, xapšvietai ii 
susipratimui, labai daug į laik
raščius rašęs ir knygų paruo
šęs, daugybes prakalbų sakęs 
ir tada dar labai tamsius mu
sų ateivius į susipratimą ir dva
sios laisvę šaukęs. Ne vienas 
brolis lietuvis, žemaitis tik ačiū 
D-rui šliupui savo akis atsika
sė ir prietarų apsivalė-

Yra rimtų pasiūlymų sušauk
ti musų Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj masinį mitingą ir pa
reikšti protesto Lietuvos lais
ves budeliams ir pareikšti už
uojautos senam veteranui vei
kėjui. D-ro šliupo nuteisimu 
yra labai pasipiktinusi visa 
Chicagos lietuvių pažangioji vi
suomenė, vieni tik kunigai ir 
jų bobinčiai džiūgauja, nes Lie
tuvoj minties laisvei ii- evoĮiu-
rijai tuo užduotas naujas pik
tas smūgis.

Nors Chicagos gatves ir pra
platino, bet jos vis tik tebėra 
persimi ros geram piliečiui pėkš- 
čia vaikščioti, pareiškė vienas 
lietuviškos kilmės Bridžporto 
pilietis, kurs spalio 27 d. eida
mas 32 gatve, neišsitekdamas 
turėjo svirduliuoti iš vieno pa
šilai io į kitą ir pagaliau atsi
mušęs į medinę namo sieną nu
griuvo j vandeninę balą.

Gerai, kad nelaimėje draugas 
ištiesia ranką. Dar geriau, ka
da draugas iš vargo padeda at
sikelti. Bet visų geriausia, kuo
met draugas į kojas atstato. 
Taip atsitiko ir su musų lietu
viškos ekstrakcijos piliečiu. 
“Matai, Jonai, jei gatvė butų 
buvusi kiek platesnė, nebučiau 
į tą parką sieną atsimušęs, ir

Gen. A. 1*. Kutepov, rusų ca- 
rininkų vadas, kuris buvo pa
grobtas Paryžiuje ir dingo. 
Sako, kad jj pagrobę sovietų 
čekes agentai ir chloroformu
numarinę.

nebūtų reikėję į balą virsti”, 
nutarė pilietis ir vėl atsisėdo 
į tą pačią balą, iš kurios Jonas 
ką tik pakėlė.

Reporteris P. V.

Balsuok “Taip”, pra
šo Chicagos in

žinieriai
Jau 430,000 Chicagos gyven

tojų pasirašę peticiją, prašyda
mi, kad lapkričio 4 d. balsavi
muose leistų nubalsuoti filtruo
to vandens reikalą, kad dau
giau nebereiktų chicagiečiams 
gerti ežero vandeni.

Balsavimas bus leidžiamas 
ir lapkričio 4 d- clricagiečiai 
turės nubalsuoti tokį balotą:

19. “Shall the City Coun- 
cil pass an ordinance pro- 
viding for the fiitration of' 
Chicago’s VVater Supply in | 
the interest of public health?”

Y ES--------------------------------

NO--------------------------------

Viešųjų darbų inžinierių ir 
oficialų grupė prašo piliečius 
balsuoti, tąi yra parašyti “Yes” 
langely kaip aukščiau pažymė
ta.

Knygnešio Stoškus 
padėkavone

Vakar buvau labai nusiminęs 
nes mano buto savininkas dėl 
neišgalėjimo užsimokėti už bu-

ŠMEĮSIIAMERIMS

NEWYORK® į 
rlSii-tr ' Klaipėdą

TRUMPAS JUELIASjlICTUVĄperSVEBffJĄ

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS

M O T ORLAIVIAIS 
Lietuvos Pašto ir Keleivių Patarnavimas 

Praleisk Kalėdas Lietuvoj 
DVI KALĖDINĖS EKSKURSIJOS

Išplaukia iš New Yorko
S. S. DROTTNINGHOLM 

Lapkričio 29
M. L. GRIPSHOLM 

Gruodžio 6

Užsisakykit vietas dabar!
Laivų iįplaukimas iš Netv Yorko

M. L. KUNGSHOLM .... Lapkričio 8
S. S. DROTTNINGHOLM Lapkr. 29
M. L. GRIPSHOLM ........  Gruodžio 6
S. S. DROTTNINGHOLM Gruod. 27

Informacijos ir iliustruotas cirkulioris 
su žemlapių (Lietuvių kalboj) gauna
mas kreipiantis pas savo agentu, arba:
SVVEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

Garsinkitės “N-nose”

esąs matęs “Margutyje” išgnl- 
dinėjant sapnus, bet pagal tau
tiečio D. tai viskas yra bull ir 
nębeatatinka šių dienų sapniš- 
kieiyis reikalavimams.

Kaulas.

K-fl—I

Lietuviu Radio Programai
ĮIIMBII—I—wmiimriiimai i mmr.

QUAKER
Bumo ii Heaters
ALIEJINIAI ŠILDOMIEJI PEČIAI 

DEL NAMŲ, ŠTORŲ IR 
GARADŽIŲ '

NĖRA DARBO — NĖRA 
RUPESNIO

NĖRA DULKIŲ — NĖRA PELENŲ 
Jus gausite visai naują supratimą 
apie komfortą ir švarumą su Quaker 
Burnoil Ileater.

OIL STOVE
CORP.

Exclusive Distributor

201 No. La Šalie St.
Tel. State 1219

žema kaina. Bogina pigų 
aliejų. Oeriauaia butlaa apšil
dyti namus, Storą ar garažių.
žudytojai visokiems tikslams

I— PASIUSKIT KUPONĄ šJVAkAr — 
’OIL STOVE CORPORATION, 
1*201 N. La. Šalie St.. Clilcago
, Be jokių pareigi) meldžiu prisiųsti man 1 
IviHUs faktus apio (JUAKER BURNOIL | 
.HEATERS.
I Vaądas  -------------------------- -----------------  |

įGatvė .....................................................   |
iMiesias ............................  Valat..,.......... I

H0WARD P. SAVAGE
Republikonų Kandidatas

• i -

Pavieto Iždininkus *

Biznierius 
dėl

Visuome
nines

'Tarnybos

HOWARD P. SAVAGE

Teisingas,
Užtikimas
Veiklus,
Praktiš

kas

.lis prisižada remti įstatymus, kurie padarytų gali
niu taksus mokėti dviejomis dalimis, tuo palengvinant 
taksų apkrautiems namų savininkams, kad jiems ne
reikėtų mokėti tokias dideles nustatytas dabar veikian
čiais įstatymais, pabaudas už suvėluotą taksų mokė
jimą.

Jis perduos kaip galima greičiausia visus surinktus 
pinigus įvairioms taksavimo įstaigoms. Tuo taksų mo
kėtojams bus sutaupinta daug pinigų, kadangi municipa
litetai gaus nuošimčius už savo depozitus vieton mokėti 
nuošimčius už jų pasiskolintus pinigus.

Jis prisižada dėti visas pastangas, kad tik sutaupinti 
kiekvieną galimą dolerį taksų mokėtojams ir kiekvienai' 
taksavimo įstaigai ir ginti Cook pavieto piliečių reikalus.

Balsuokite už

H0WARD P. SAVAGE
Rinkimai utarninke, lapkr. 4.—Balsavimo vietos atdaros 6 a. m. iki 4 p. m.

Padėkite S Republikonų Skritulėlyje

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8S14-16 RooMVtlt Kd. 
-arti St. Louia Avė.

CHICAGO. ILK

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninei.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 
ir mokslinis gydymas, Dr. Schyman at
vežtas iŠ Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligoninės. Nelaukite deginančių skau
smų ir Kitokių pavojų. Lengvus išmokė
jimai. Bandomasis gydymas ar egzami- 
nacija dykai iki 8 v. v., nedėliomis iki 
2 vai. po piet. Rašykite dėl nemokamo 5 
dienų gydymosi namie. Pilė Dept., 
S-M-S Health Institute, 1869 N. Damen 
Avė., Chicago.

PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ^ 

Didis reikalavimas siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 į savaitę. 
Lengvas, malonus dar
bas. Mes galime pri
rengti operatorkos vie
tai į trumpą laiką. 
Dienomis ar vakarais.

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St., lOth floorK.____________J

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.

Nauji e n o s
1739 . S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

--------—-------—---------

TIKRAS PIGUMAS
TIK 75 CENTAI už išvalymą ir 
prosinimą vyriškų siutų. Paimam iš 
namų ir nuvežam į jūsų namus-

MES TAISOM ČEVERYKUS. 
Vyrams puspadžiai ir užkulniai 
UŽ $1.00.

Moteriškiems TIK 85 CENTAI, 
geras materijolas.

Valome skrybėles iš senų naujas 
padarom TIK UŽ 60 CENTŲ.

DARBĄ GARANTUOJAME, 
PAŠAUKITE

G.G.Cleaner and Dyer
1755 W. 47th St.

w Tcl. Boulevard 8009
—.............. ... ----- ... ^l

Nedėliomis nuo 2 iki 3 vai. po pietų iš stoties WCFL 
1)70 kyl. duodami Budri Ko Bailio Kruni avės 

Kooperuojant Brunsiuick Co. «
BUDRIKI) Programai iš Stoties WCFL kas Subata nuo 

6 iki 7 vai. vakare ir kas Ketverges iš stoties WHFC 
nuo 7 iki 8 valandų vakaro.

# j? & s

Parvatrope^Radiola ,

Naujas Bi»unswick radio su panatrope, mo
delis 31, su keturiomis screen-grid tūbomis 
groja gražiai ir aiškiai radio.

Kaina $185.00 be tūbų

Kiti Brunswick radios modelis 15, 

$139.50 
be lubų

Modelis 22, 00
Dykai demonstruojame Jūsų namuose. Pri
imame į mainus Jūsų seną phonografą ar

ba radio. Parduodame lengvais 
išmokėjimais.

Jos.F.Budrik,!^ 
3417-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

JUST KIDS— To Do-And Not to Po.Aa CaftW ,



NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

$8.0t
$7.00
$8.00

8c

Subscription Ra te si 
per year in Canada 
per year outside of Chicafio 
per year in Chicago 
per copy

Entered as Second Clas» Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd 1879. j

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi- 
cago, 111. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina;
Chicagoje — p aitu;

Metama ------------------
Pusei metu ..........................
Trims mėnesiams_______
Dviem mėnesiam ________
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija______  ___
Savaitei_____----- - -______ irc
Mėnesiui_______ ... 7gc

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paštu:

Metams --------- ------------------„ J7.00
Pusei metu __________________8.50
Trims mėnesiams________  1.75
Dviems mėnesiams ___________ 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ........    $8.00
Pusei metu______________.__ 4.01
Trims mėnesiams ---------------  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

4,©0
2.00
1.50
.75

kiai glamonėjo savo numylėtinę, teks ir toliaus kalėji
me "pakutavoti”.

Apie praloto Olšausko nusidėjimą, Lietuvos teisin
gumo sferose seniai nebėra jokių abejonių, nes jį tei
siant buVo pristatyta neginčijami įrodymai (apie ku
riuos nei teismui, nei spaudai nebuvo leista viešai 
skelbti). Tečiaus dvasiška vyrausybė dar vis “neprisi
rengia” nuvilkti jam kunigišką sutoną.

; Apie įvairius Dalykus j
DVASIŠKŲ IR SVIETIŠKŲ 

PONŲ RIETENOS
KOMFAŠIZMO BANGA JAU 

SLŪGSTA

jai programą ir sovietų valdžia 
jau skelbė,’ kad “piatilietka” 

į busianti pabaigta per ketve
rius metus. Matyt, pirmaisiais 
“piatilietkos” metais kraštui 
buvo užkrauta perdidelė in
dustrializacijos našta, ir jo 
pajėgos išsisėmė.

Dar blogiau atrodo, negu 
pramonės atsilikimas nuo pro
gramo ir nenumatytas išlaidų 
padidėjimas, — didelis nevie
nodumas įvairiose industriali
zacijos šakose. Pavyzdžiui, plie
no darbų statyboje ' Sibire at
likta 82.6 nuošimčiai (mažiau, 
kaip trečdalys) programo; o

Dniepro elektrizacijos darbuose 
— 83.5 (daugiau, kaip keturi 
penktadaliai). Jeigu buš dide
les elektrikos dirbtuvės, bet 
nebus pakankamai mašinų, ku
rias elektriką varo, tai kokia 
nauda iš tų dirbtuvių?

Taigi, laktai paremia nuomo
nę tų žmonių, kurie mano, kad 
su savo “piatilietka” diktato
rius Stalinas greičiausia už
trauks ant Rusijos tokią pat 
katastrofą, kaip kad nabašnin- 
kas Leninas užtraukė su savo 
“kariniu
pasėkoje Rusiją ištiko baisus 
badas.

komunizmu”, kurio

DARBININKŲ VALDŽIA KOVOJA PRIEŠ 
NEDARBĄ

Anglija, kaip žinoma, turi valstybinę nedarbo ap
draudą. Darbo Partijai, paėmus valdžią į savo rankas, 
pavyko tą apdraudą dar praplėsti ir pagerinti. Sulig 
dabartiniu įstatymu, nedarbo pašalpą gauna darbinin
kų našlės ir jaunuoliai. Be to, yra panaikinta pirmiaus 
buvęs patvarkymas, sulig kuriuo bedarbis, prašydamas 
pašalpos, turėdavo įrodyti, kad jisai ieškojo darbo ir 
negalėjo jo gauti. Einant tuo patvarkymu, bedarbiui 
būdavo atsakoma pašalpa, jeigu jisai, pav. atsisakyda
vo dirbti streikuojančiųjų vietoje arba visai svetimam 
jam amate.

Anglijos darbiečiai tečiaus ne tik rūpinasi' bedar
bių sušelpimu, bet ir stengiasi sumažinti nedarbą, ši
tuo tikslu jie vykina valstybės lėšomis įvairius darbų 
sumanymus. Dabar ji tik-ką pagamino naują planą 
viešiems darbams plėsti, rengdamasi tam reikalui iš
leisti daugiaus, kaip pusę biliono dolerių: kelių tiesimui 
ir taisymui $157,000,000; geležinkelių, laivų prieplaukų, 
gazo įmonių pagerinimui $133,500,000elektrikos jėgos 
ir šviesos gaminimo industrijos perorganizavimui $67,- 
500,000; industriniam kolonijų vystymui $34,500,000. Ši
tiems projektams ir įvairiems darbams, kuriuos ren
giasi pradėti visa eilė Britanijos miestų, skiriama viso 
$589,730,000.

Anglijoje šiandie yra daugiau, kaip du milionu be
darbių. Vykinant aukščiaus paminėtus darbus, žymi 
bedarbių dalis turės uždarbį.

Pažvelgę į Ameriką, matome, kad čia šituo atžvil
giu, palyginti su Anglija, beveik nieko nedaroma. Ame
rikos valdžia turi tiek daug pinigų, kad grąžina kapi
talistų kompanijoms šimtus milionų dolerių “permokė
tų” mokesnių, bet viešų darbų, kurie suteiktų uždarbio 
bedarbiams, ji nepradeda. O apie bedarbių šelpimą iš 
valstybės iždo, tai nė kalbos nėra.

Ameriką valdo kapitalistai, o Angliją — darbinin-

REFERENDUMO SUMANYMAS AUSTRIJOJE
> ■ ■

Pastaruoju laiku Amerikos laikraščių korespon
dentai daug kartų minėjo savo telegramose apie Aust
rijos fašistų ir klerikalų daromus sąmokslus prieš re's- 
publiką. Bet nė vienas jų nepranešė apie tai, kaip 
Austrijos darbininkai kovoja už savo reikalus.

Austrijos socialdemokratų partija sumanė paduo
ti referendumui (visuotinam balsavimui) įstatymo pro
jektą apie nedarbo apdraudą. Jie ėmėsi šitos priemo
nės dėl to, kad parlamentas, kuriame^ daugumą turi 
klerikalai (“krikščionys socialai”) su kapitalistiškomis 
partijomis, kelis kartus atsisakė socialdemokratų rei
kalavimui pritarti.

Norint įvykinti referendumą, reikia sulig konstitu
cija surinkti tam tikrą skaičių parašų. Spalių mėnesio 
pradžioje pasibaigė parašų rinkimas ir parašai tapo su
skaityti. Pasirodo, kad jų buvo surinkta 1,594,035.

Ši skaitlinė yra 60,000 didesnė, negu tas balsų skai
čius, kurį socialdemokratai gavo parlamento rinkimuo
se 1927 m. balandžio mėnesyje. Be to, parašų davimas 
buvo viešas, kuomet balsavimai rinkimuose yra slapti.

Reikia įsivaizduoti, kokį milžinišką dąrbą turėjo 

 

atlikti partiją/rinkdama parašus, nes, juos gauti, rei

 

kėjo aplankyt\kiekvieno darbininko butą.

Iš to galiinh numanyt apie socialdemokratų stip
rumą Austrijoje. Ve delko reakcija Austrijoje bijo at
virai daryti smurto žygius.
9 d. Austrijoje įvyks nauji parlamento 
įdomu pažiūrėt, kokios bus jų pasėkos.

Apie piktumus, kilusius tarp 
Lietuvos valdžios ir kunigų, 
Kauno “Socialdemokrate” vie
nas bendradarbis rašo:

“Yra dvi valdžios, be ku
rių žmogus, arba, -tikriau, 
jos be žmogaus visai negalį 
gyventi: tai svietiška val- 

. džia ir dvasiška valdžia. Jos 
abi yra senos, kaip dangus 
ir •žemė. Ir jų santykiai yra 
amžiais nusistovėję. Kad tik 
ne vienas keblumas. O tas 
keblumas pasitaiko nerętai. 
Jis prasideda paprastai nuo 
to, kai dvasiškoji valdžia 
pradeda rodyti svietiška j ai 
liežuvį, o svietiškoji — dan
tis. šių konfliktų priežastis 
yra grynai žemiško pobūdžio 
dalykas — valdymo ribos. 
Mat, valdymo objektas — 
žmogus — yra sudarytas iš 
dviejų dalių — kūno ir du
sios. Kūną valdo svietiška 
valdžia, o .dūšią dvasiška val
džia. Bet kadangi vis dar 
nėra aišku, kur baigiasi kū
nas ir prasideda dūšia, o 
daugeliui ir visai neaišku, ar 
iš viso yra dusia, tai čia, ši
tame punkte ir prasideda 
peštynės. O jos prasideda 
paprastai tada Tai dvasiška 
valdžia pradeda reikšti pre
tenzijas’ grynai į kūniškus 
dalykus ir apskritai, rodyti 
per dideli apetitą į Svietiškos 
valdžios sritį.

“Lietuvoj pastaruoju laiku 
irgi kilo neva, konfliktas tais 
pačiais motyvais. Mat, dva
siška valdžia pradėjo sielą 
kurstyti prieš svietišką val
džią. į ugningas vyskupo 
Reinio ir kunigo Krupavi
čiaus kalbas teikėsi atkreipti 
savo malonų dėmesį svietiš
kos valdžios prokuroras 
ir susidomėjusiems reporte
riams pasakė, kad toms dva
siškoms kalboms galima pri
taikyti kai kurie svietiškojo 
baudžiamojo kodekso para
grafai.

“Savu žarų, tos neatsar
gios dvasiškos kalbės buvo
pasakytos ne be priežasties. 
Mat, prieš tai svietiška val
džia buvo sudariusi dvasiš- 
kajai ištisą virtinę nemalo
numų: čia 
už žmonos 
katalikiškų 
ganizacijas’ 
pasikėsino
šiaip visokių 
malonumų privarė.
biau pikta, kad toks mizeri
ja, ‘Lietuvos Aidas’ andai 
stačiai su kreida užbrėžė: 
čia, sako yra riba, kurios 
jums peržengti nevalia, o jei
gu peržengsi, gausi per 
šniautą!

“Kuo 
nežinia, 
kais.

“Juk
nekirs. Ir neišmintinga butų.

• Geri klebonai tatai supran
ta ir be reikalo nesišiaušia. 
Tik garbės iešką politikanai 
kelia ermyderj ir drumsčia 
valstybės ramybę. Už tai 
juos gal ir reikėtų pamoky
ti. Ir iš tikrųjų ko gi gali 
reikti daugiau 
ypąč klebonams:
turi kleboniją su valaku že
mės, tai garbink sau Dievą 
ir glostyk gaspadinę (tik nc- 
reik imt už gerkles). O gas- 
padinė, jeigu ji ne durna, 
gali dar ir realesnių malonu
mų suteikti.’’

pasodino pralotų 
pasmaugimą, čia 
geltonsnapių or- 
mokslo įstaigose 
uždaryti, ir dar 

mažesnių ne- 
Juo la-

ši kova baigsis — 
Greičiausiai — nie-

varnas varnui akies

rinkimai. Bus

BIEDNAS “KANKINYS”

už Ustjanauskienės pasmaugimą, pralo
tas Olšauskas bandė išsigelbėti iš sunkiųjų darbų kalė
jimo su bažnyčios pagelba. Jisai įteikė prašymą dva
siškai vyriausybei, kad bažnyčios teismas jį teistų iš 
naujo ir, išteisinęs, paleistų. Bet Kauno vyskupas jo 
prašymą atmetė, žinodamas gerai, kokį įspūdį pada
rytų į žmones šitoks patarnavimas žmogžudžiui.

Todėl biednam kunigėliui, kuris truputį persmar-

N uteistas kunigams, 
jeigu tik

Vertė j. Pronskus J

Velnio Eliksyras
Po Vokietijos reichstago rin- Hoffman

kimų, kurie visą pasaulį nuste
bino nepaprastu fašistų ir ko
munistų pasisekimu, įvyko ke
liuose Vokietijos valsčiuose ar
ba miesteliuose vietiniai rinki- (T ’ 1
mai. Nors nuo reichstago rin- \ \ j )

kimų buvo praėję tik keletas Nežinau, ar ištikrųjų aš 
savaičių, bet pasirodė, kad fa- tuos žodžius ištariau, bet pats 
šizmo( ir komunizmo banga jau girdėjau, kaip aš juokiaus, ir 
slūgsta. Taip, miesto tarybą pabudau lyg iš miego, kuo- 
renkant Oelnitze, balsai pati- me^ dvaro maršalas, švelniai 
skirstė taip: už socialdemokra-1 paėmęs mane už rankos pa
tus paduota 2/545 balsai (rei
chstago rinkimuose — 2,507); 
už komunistus 2,183 (2,885), 
už buržuazinių partijų bloką 
— 3,265 (3,045); už nacional
socialistus

Vadinasi, ouvjaiuuinvi\iav<u i - - - , -
laimėjo 38 balsus, o buržuazi- P^eMjes laik« įvilkimo mano 
nių partijų blokas 220 naujų PĮk^l šypsenų? Vos pajė- 
balsų, palyginant su reichstago £*au pramikčioti kaž kokių be 
rinkimais; o komunistai praki- sWJio "<*ųmonę. Pajutau, 
šo 702 balsus ir fašistai - kad Aurelijos nebebuvo mano 

artimoj, bet pažvelgti neišdrį-
Riąkimai Drossen valsčiuje sau> 0 Pasileidau hėgti per ap- 

(Frankrurto prie Oderio apy- ^es^as sa^es- lurbut baisiai 
gardo j e) davė tokius rezulta-1 atrodžiau, nes pastebėjau,, kaip 
tus: socialdemokratai 806
(845), komunistai 233 (280), 
nacionalsocialistai 1,170 (1,-
271). Čia buvo mažas dalyva
vimas rinkimuose, 
partijos gavo mažiau balsų, 
gu renkant reichstagą. Bet ko-1 paslaptį, rodėsi negalima. Sykį 
munistų ir fašistų balsai 
mažėjo daugiausia.

Atrodo, kad kraštui aprim- 
stant komunistai su fašistais I tikinimas, kad koks tai tamsus 
Vokietijoje nėteksv daugelio sa- lėmimas jos likimą įpynė į ma- 
vo pasekėju. n4jj» ir kad tai, kas man kar

tais atrodydavo lyg nuodėmin
ga. niekšybe, yra tik išsipildy
mas' amžino nepakenčiamo lė
mimo. Taip save drąsindamas 
juokiaus iš pavojaus, koks ga

ilėjo man gręsti, jei Aurelija 
many pažintų jos brolio žudy
toją? Bet tai man atrodė visai 
negalimas daiktas. — Kokie 
nelaimingi išrodė man tie jau
nikaičiai, kurie tuščiai pakvai
šę stengėsi dėl tos, kuri taip 
kiaurai buvo mano, kad kiek
vienas jos tyliausis gyvybės 
kvėptelėjimas priklausė tik nuo 
jos esimo manyje. — Ką man 
reiškia visi tie grafai, tie magi 
natai, tie kamergeriai, tie ka
rininkai savo marguose švar
kuose — savo blizgančiame 
aukse, žvilgančiuose ordenuose 
jie man buvo tik bejėgiai, pa
puošti vabzdžiai, kuriuos 
kai man šie žmonės įkyrės,( 
vo stipria kumštim galiu 
malti. —

Vienuolio habite ateisiu 
juos, Aureliją aprengtą nuota
kos rūbais po rankos, ir ta iš
didi priešinga kunigaikštienė 
pati turės paruošti Vestuvių 
lovą pergalėtojui vienuoliui, ku
rį ji paniekino. — Tokiomis 
mintimis užsiėmęs ^dažnai šau
kiau Aurelijos vardą ir juo
kiaus ir staugiau lyg pamišė
lis. Bet greitai audra pradėjo 
aprimti. Pasidariau ramesnis 
ir galėjau daryti išvadas, 
kiu budu galėčiau prieiti 
Aurelijos.

Kartą slankiojau parke, 
vodamas’, ar patartina apsilan
kyti vakare dvaro draugystėj, 
kurią kunigaikštis buvo kvie
tęs, kaip iš užpakalio kaž kas 
sudavė man per petį. Apsisu
kau, prieš mane stovėjo namų 
gydytojas. “Pavelykite pažiū
rėti Tamstos pulso!” tuojau jis 
prabilo, ir stvėrė, stačiai man 
į akis žiūrėdamas, mano ranką. 
“Ką tai reiškia?” paklausiau 
nustebęs. “Ne daug’, atsakė

1,699 (2,146).
socialdemokratai

klausė: “Ko taip nudžiugote, 
mielas pone. Leonardai?” — 
Lyg ledas nukrėtė mane šal
tis!

Ar tie nebuvo dievobaimin
gojo brolio Ciriliaus žodžiai, 
kurs taip pat manęs paklausė,

visi baimingai traukėsi iš ke
lio, kai aš plačiais laiptais grei- 

_ | čiau nušokau, kaip nulipau.
Vengiau pasirodyti dvare, 

todėl visos I nes pamatyti Aureliją, be pa- 
ne- vojaus išduoti savo giliausią

su. I bėgau per laukus ir girias, tik 
Į apie ją mąstydamas. Vis la
biau ir labiau augo mano įsi-

PIATILIEaiKA” JAU 
ŠLUBUOJA

Komunistų spauda labai go
džiai gaude žinias, kurias savo 
pirmose telegramose atsiuntė 
iš Maskvos Chicagos “Daily 
News” korespondentas, p. Ju- 
nius Wood. Aplankęs sovietų 
kraštą po dvejeto metų nebu
vimo jame, korespondentas pa
stebėjo daug atmainų. Ypač į 
jį padarė didelio įspūdžio so
vietų pastangos pravesti gar
sųjį “penkerių mętų planą” ar
ba “piatilietką”.

Bet dabar komunistai jau 
tur-but ne taip džiaugiasi. Nes, 
apsipažinęs arčiau su tuo, kas 
dedasi Rusijoje, p. Wood jau 
siunčia ne visai optimistiškus 
pranešimus. Savo telegramoje, 
datuotoje spalio 27 d., jisai sa
ko, kad Stalino “piatilietkai” 
nesiseka. Per antruosius penk
mečio plano metus sovietų pra
monė atliko vidutiniškai tik 
61.3 nuošimčių to, kas buvo 
numatyta atsiekti. Reiškia, 39 
nuošimčiais pramonė atsiliko 
nuo plano vykinimo.
tarpu išlaidos per tuos metui 
pasidarė apie 800 milionų rub
lių didesnės, negu buvo numa
tytos, būtent: išleista “piati- 
lietkos” vykinimui 3,000,000,- 
000 (trys bilionai) rublių, kuo
met buvo skirta tik 2,331,000,- 
000 rublių. .

Tai liudija apie sovietų val
džios nesugebėjimą savo pla
nus vykinti gyvenime. Prakti
koje jos programas duoda ma
žiau rezultatų, negu valdžia ti
kisi, o \tų rezultatų; atsiekimas 
kaštuoja daug daugiau, negu 
planuotojai numato. Pastebėti
na taip pat yra tai, kad šis at
silikimas nuo programo vyki? 
nimo ėmė reikštis po to, l^ai 
pirmaisiais metais sovietų pra
monė buvo pralenkusi paskirtą

Tuo gi

as, 
sa- 
8U-

ku
prio

gal-

jis; sakoma, kad* čionai paty
lomis ir paslaptomis slankio
janti kaž kokia pasiutybė, kuri 
lyg koks banditas užpuolanti 
žmones ir kai ką taip jžnybian- 
ti, kad tas turįs garsiai surikti, 
ir tai kartais skambą lyg be
protiškas juokas. Tuo tarpu vi
sa tai gali būti vien paprasta 
phantasma, o anas pasiutęs vel
nias paprastas drugis su paki
lusia temperatūra, dėl to pave
lykite Tamstos vertą pulsą, 
mielasis!—“Aš užtikrinu Tam
stą, mano pone, kad iš viso to 
aš nesupratau nė vieno žo
džio!” atsakiau, bet gydytojas 
buvo mano ranką jau pagavęs 
ir pakėlęs akis į dangų skaitė 
pulsą, — viens — du — trys.

Man buvo nesuprantamas jo 
keistas pasielgimas', aš ėmiau 
prašyti jo tik papasakoti man, 
ko jis ištikro nori. “Tai Tams
ta nežinai, gerbiamas pone Le
onardai, kad Tamsta nesenai 
visą dvarą įvarei į baimę ir 
sujudimą? — Vyriausioji hof- 
mistrienė ir šiandien tebetrau
koma mėšlungio ir konsistori
jos prezidentas tebepraleidžia 
svarbiausius posėdžius, kadan
gi Tamsta malonėjai perbėgti 
per jo padagros sulaužytą ko
ją, taip kad jis dabar supamoj 
kėdėj atsisėdęs dar reikšmin
gai tebesisieloja dėl visokių 
varstymų tai įvyko būtent, 
kai Tamsta, lyg l^okio pabludi- 
mo apsėstas, , puolei iš salės, 
po to kai be jokios’ matomos 
priežasties buvai taip nusijuo
kęs, jog visus apėmė pasibai
sėjimas ir plaukai stati atsi
stojo!” —

Vis dar tebelaikė gydytojas 
stipriai suspaudęs mano ranką 
ir nemirksėdamas žiurėjo į 
akis. — Aš nežinau, tariau^ 
gana nemandagiai ištraukda
mas savo ranką: aš nežinau, 
kaip turiu išsiaiškinti Tamstos 
keistas kalbas', mano pone, vie
nok turiu prisipažinti, kad, pa
mačius Aureliją išsipuošusių 
ponų apgultą, kuriems, taip 
Tamsta pats sakai, meilės ug
nis iš ekzaltingų toupetų gara
vo, man perėjo sielą vienas 
kartus atsiminimas iš mano 
praeito gyvenimo, ir aš, apim
tas piktos pašaipos’ dėl kai ku
rių žmonių kvailo elgesio, ne
noromis turėjau garsiai nusi
juokti. Man labai skaudu, kad 
aš, pats to nenorėdamas, pri
dariau tiek nesmagumų, ir da
bar aš atgailauju, pats save 
kai kuriam laikui ištremda- 
mas iš dvaro. Tegu/kunigaikš
tienė, tegul Aurelija man at
leidžia. “Ei, mano mielas po
ne Leonardai, pertraukė namų 
gydytojas, daug kas turi įvai
rių stebėtinų palinkimų, ku
riuos tačiau nugali, jei tik tu
ri gryną sąžinę.” — Kas šią 
gadynę gali tuOrn pasigirti? — 
kurčiai paklausiau pats savęs.

Namų gydytojas vienu kar
tu permainė žvilgsnį ir toną. 
“Tamsta atrodai man, tarė jis 
švelniai ir rimtai: Tamsta at
rodai man tačiau tikrai nesvei
kas. — 
kęs ir 
akys 
keista šviesa... 
muša pakilusiai 
ba skamba kurčiai... Ar gahu

- Tamsta išrodai išblyš- 
sumišęs. — Tamstos 

įkritę ir dega kažkokia 
Tamstos pulsas 
.. Tamstos kal-

Tamstai ką nors prirašyti? — 
“Nuodų!” tariau vos supranta
mai. — O, o! sušuko gydyto
jas, ar tai tokie su Tamsta da
lykai? Na, na, vietoj nuodų 
verčjau karštį mažinanti išblaš
kančios draugystės priemonė. 
— Bet gali būti, kad ir... Ta
čiau vis dėlto stebėtina... gal
būt... “Atsiprašau, Tamsta, ma
no pone!” sušukau visiškai su
pykęs: “prašau nekankinti ma
ne nutrauktomis, nesupranta
momis kalbomis, o geriau sta
čiai visa...” — “Stok! pertrau
kė mane gydytojas: stok..„ at
sitinka stebėtinų apsigavimų, 
mano pone Leonardai: man be
veik jau aišku, kad iš akimirk
snio įspūdžio buvo .pastatyta 
hypotezė, kuri gal būt per ke
lias minutes subiręs į nieką. 
Tenai ateina kunigaikštienė su 
Aurelija, panaudokite šį neti
kėtą susitikimą, atsiprašykite 
dėl savo pasielgimo... Galiau
siai... mano Dieve! galiausiai 
juk Tamsta tik juokeisi... tie
sa šiek tiek keistu budu, bet 
kas gali už tai, kad silpnų 
dirksnių asmens nuo to persi- 
gąsta. Adieu!” —

Aurelija apalpo pažinusi Me
dardą. Jį suareštuoja. Medar
das planuoja pabėgti. Praside

da teismas.
Namų gydytojas įgimtu vik

rumu nubėgo. Taku artinosi 
kunigaikštienė su Aurelija. — 
Aš sudrebėjau. — Sukaupęs 
visas pajėgas pasistengiau su
sivaldyti. Dabar, išgirdęs tokių 
paslaptingų gydytojo kalbų, su
pratau, kad turiu pasilikti vie
toj. Drąsiai nuėjau ateinan
čioms priešais. Aurelija mane 
pamačius sušukusi prislėgtu 
balsu tuojau susmuko lyg ne
gyva. Aš norėjau pribėgti, bet 
kunigaikštienė pasibaisėdama 
pamojo, kad pasišalinčiau, ir 
pradėjo šaukti pagelbos. Lyg 
furijų ir velnio pliekiamas’ pa
sileidau bėgti išilgai parko. 
Užsidariau savo kambary, jr 
grieždamas dantimis iš įsiuti
mo ir nusiminimo, kritau į lo
vą! — Atėjo vakaras, stojo 
naktis, išgirdau atidarant na
mų lauko duris, garsiau ir pa
šnabždomis kalbėjo daug balsų, 
lipo laiptais aukštyn — galop 
pabeldė į mano duris ir vyriau
sybės vardu paliepė atidaryti. 
Dar ne visai aiškiai nuvokiant, 
Ras man gresia, man instikty- 
viai pasirodė, kad esu jau žu
vęs. Gelbėtis pabėgant — pa
maniau ir atplėšiau langą. — 
Aplink namus pamačiau sto
vinčius ginkluotus, iš kurių 
vienas tuojau mane pastebėjo. 
Kur? jis i 
pačiu akies 
mano 
būrys’ vyrų: liktarnos šviesoje, 
kurią jie drauge nešėsi, paži
nau, kad jie buvo policijos ka
reiviai. Man parode kriminali
nio teismo orderį, mane suim
ti; kiekvienas pasipriešinimas 
butų buvusi nesąmonė.

Mane įmetė į vežimą, apsi
stojusį priešais namu, ir kuo
met mane nuvežė j vietą, kur 
rodėsi man buvo skirta pasi
likti, paklausus, kur aš esu, ga
vau atsakymą: aukštosios pi
lies kalėjimuose, žinojau, kad 
čia yra uždaromi laike proceso 
sunkieji nusikaltėliai, 
trukus įnešė man lovą, ir kalė
jimo sargas paklausė, 
dar kokių patogumų norįs? At
sakiau, kad nieko daugiau, ir 
likausi vienas. Iš ilgai nuaidė
jusių žinksnių ir daugelio du
rų atidarinėjimo ir uždarinėji
mo 
tas 
me

man sušuko, ir tuo 
i mirksniu išlaužė 

miegamojo duris. įėjo

Neilgai

ar as

supratau, kad esu įrakin- 
viename pačiame viduriu ia- 
pilies kalėjimų.

(Bus daugiau)

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

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra .naudingos.
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Pagalba Bedarbiams yra perdėm saumyliai. Iš jų, 
nors ir pažįstamo, stipk, pa- 
skolyt dolerio negausi! Jie 
skolina turinčiam, o ne badau*-

ATSILIEPĖ SU DARBU IR 
PAGALBA ŠIE ASMENYS:

Kviečiu kelis žmones į farmą

Gautas laiškas, kur rašoma, 
kad mielai paimtų, porą blaivų 
vyrų tarp 45 ir 50 m. amžiaus, 
kuriems per žiemą duotų dar
bo, pragyvenimą ir užmokesnį 
ir atvažiavimui išlaidas padeng
tų. Gali atsišaukti ir šeimyna 
nedaugiau kaip iš kokių 5 as
menų. Tokia gautų visą išlai
kymą ir po $60.00 mėnesiui. 
Kontraktas turėtų būti pasira
šytas nemažiau metams laiko. 
Farma turi 160 akrų žemės.

Mrs. Kuizinienė pristatė į 
Naujienų Bedarbiams Pagalbos 
skyrių surinktus ir savo drau
gių suaukautus rūbus ir ne tik 
pati apmokėjo vežėją bet dar 
paaukavo $3.65 bedarbių reika-' 
lams. Ji taip jau priglaudė sa-
vo namuose vieną bedarbių šei
mą ir M r. Kuizinas padeda jėš- o du

2 metus . už truckdriverį. Tė
vas serga reumatizmu. Šeimy
noj yra 5 žmonės. Jėško darbo 
šoferiu ar kt.

93. Darbininkas, 50 m., naš
lys, su trimis vaikais, nedirba 
trys mėnesiai. Viena duktė dir
ba, kita neturi darbo, trečias 
eina mokyklon. Prašo bile dar
bo.

94. Darbininkas, 40 m., naš
lys, turi dti vaikus, 16 ir 14 m., 
abudu eina mokyklon. Nedirba 
5 mėnesiai. Nori porter dženi- 
toriu. Kol kas prigelbsti sesuo.

95. Darbininkas, 34 m., neve
dęs, nedirba 5 menesiai, jėško 
už darbininką.

96. Darbininkas, 53 m., ve
dęs, turi 2 vaikus, suaugusius, 
bet visi be darbo. .Nori gauti 
už karpenterį, nes turi 24 me
tų patyrimą.

97. Darbininkas, 47 m., ve
dęs, turį 5 vaikus nuo 17 ligi 
9 metų, kurių niekas nedirba,

eina mokyklon. Tėvas 11

jančiam. Jie “geros’ širdies” 
pasirodo mirusiam, kolektuo1- 
jaut žmoniškam palaidojimui, 
o ne leist kitam gyvent.

Kur tie patriotai, kurie gi
riasi lietuvius mylį? Kur kata
likai? Kame jų skelbiamoji 
artimo meilė? Kitų tikybų 
(Protestonų) patys vyskupai j- 
eina komitetai! bedarbiams 
šelpti, teikia jiems maistą, 
dangą, duoda pastogę; o kata
likų nematyt! Jiems vargšų ba
das negalvoj; jie greičiau mi
lijonierių Romos papą apdova
nos, negu vargšą šelps. Kame 
lietuvių kunigai? Jie sau džiū
gauja. Vytauto mirties’ su- 
kaktvėms; pora tūkstančių lie
tuvių bahuolių jiems neapeina; 
neturi—-stipk!

Asmenys su užuojauta, siela, 
Kurių nedaugelis, o betgi atlie
pė, reikia tikėt, kad tokie nėra 
patys turtingi; užuojauta, re
tai pats gali pralobt. Bedar-
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* FORO VE R * 
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ounces forZ^rents 
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Garsinkitės ‘N-nose’

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

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

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

TelOfonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6893

Rez. Tel. Drevei 9191

koti darbą vienam bučeriui ir 
vienam dailydei.

Carl’s Shoe Store 3235 So. 
Halsted st. pardavė už pusę 
kainos dvi poras avalynių p. 
Monkevičienės vaikams.

Mrs. Šukienė ir Mrs. Bertch 
vis tebelanko bedarbių šeimy
nas ir kuo galėdamos gelbsti 
labiausiai suvargusiuosius.

Aukavo drabužių: Mrs. Za- 
lumskienė, Mrs. J. Kerulis, Mrs. 
M- Norusis, Mrs. V. Zatarelis 
ir Mrs. L. Navickas. Mrs. Za- 
lumskienė, N. Zalumskis, ir 
Mrs. Puzauskienė.

M r. Namon, aukavo rūbų ir 
žada duoti darbą vienam dže- 
nitoriui. Pasiųsta žmogus.

Tony Gustas paaukavo įvai
rių vyriškų rūbų.

Charles Dantelis apsiėmė lai
kinai suteikti kambarį ir pajėš- 
koti darbo kuriai nors labiau
siai pagalbos reikalingai mote- 
rei.

Mrs. Bertch nori gauti mote
rį išvalyti jos butą* Kreiptis j 
Mrs. Jurgelionis.

M r. John J. Byrne jėško mo
ters prie namų. Duos išlaiky
mą ir $8 savaitei.

mėn. be darbo.
98. Darbininkas, 40 m.> ve

dęs, 3 vaikai nuo 14 ligi 8 me
tų. Prašo bile darbo. Buvo dže- 
nitorius.

99. Darbininkas, 46 m., ve
dęs, turi vieną vaiką, 14 m., 
mokykloj. Neturi darbo jau me
tus laiko. Norėtų važiuoti ant 
ūkės dirbti.

100. Darbininkas, 40 m., ne
vedęs, metai be darbo. Amatas 
lurniture finisher.

101. Darbininkas, 24 m., ve
dęs, turi 1 vaiką 18 mėnesių. 
Be darbo 6 mėn. Gali truck 
driving.

102. Darbininkas, 38 m., ve
dęs, turi jau 5 vaikus, nuo 16 
ligi 5 metų. Be darbo 4 mėn. 
Gali važiuoti troku ar bile dar
bą.

103. Jaunas vaikinas, 19 n*., 
2 metus high school, nedirba 
6 mėnesiai. Gyvena su tėvais. 
Gali būti truck drive^iu ar 
salesmonu.

biams tenka pasitenkint ir tuo 
keletu ištiesusių jiems pagelbos 
ranką.—Vienas už visu«.

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

.n. ... . .

Phbne 
Hėmlock 9252

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

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nub 
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę it 
tęliregystę. 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.

Kainot pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Ąve.

Phone Boulevard 7589

DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

na. Namų ofisas North Slde 
8413 Fitanglln Blvd. 

Valandos 8:8U iki 0:80 vakaro

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Wettern Avtnut 

Tel. Lafayette 4146

DR. A. A. ROTH
Rueae Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31»t Street

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

JUOZAS KUPŠIS

: ' f  r
Telefonas Yards 1138

Stanley Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas »

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6-—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

_______ Advokatai_______

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Joi abejoji apie savo akio, eik pas

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

Tel. Yards 4817

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

PRANEŠIMAS

DARBO IR PAGALBOS REI
KALINGI BEDARBIAI

84. Jaunas darbininkas, 22 
m., baigęs high school, gali va
žiuoti troku. Jėško bile darbo.

85. Darbininkas, 54 m., ve
dęs, turi 3 vaikus 'nuo 16 ligi 
9 metų, be darbo 5 mėn. Nori 
bile darbo-

86. Darbininkas, 45 m., ne
vedęs, 14 mėn. be darbo. Jo 
amatas trunku dirbėjas. Gali 
dirbti bile darbą arba dženito- 
riauti.

87. Darbininkas, 39 m., vedęs, 
turi 2 vaikus, 16 ir 15 m. mo
kyklą lanko. Vyras nedirba 9 
mėn., renka skudurus ir “pel
no” po 50 centų į dieną. Reikia 
darbo vyrui ir pačiai: vyras 
indų plovėjų, nešėju, pati prie 
namų po kelias valandas-

88. Darbininkas, 43 m., ve
dęs, turi 2 vaikus, 13 ir 11 m., 
nedirba apie metus laiko, žmo
na sirgo ir nedirba. Rendos 6 
mėn. nemokėta. Vaikams nėra 
lubų. Buvo karpenteris. Jėško 
bile darbo.

89. Jaunas, 18 m., vaikinas 
prašo darbo. Šeimynųj niekas 
nedirba. Motina senai serga. 
Prašo darbo; gali važiuoti tro
ku. .

90. Darbininke, 40 m., 3 me
tai našlė. Metai atgal mirė 18 
metų duktė. Dar yra 4 dukte
rys, viena sunkiai serga, dvi 
nedirba, trečia 11 m. eina mo-

Dirbantiems reik pa- 
remt bedarbius

Kad bedarbe ne. sesuo, daž
nas tai žino. Daugelis prasi- 
švietusių žino ir tai, kad darbo 
gaut visi metai negalima. Ne
daugelis tenori žinot, kad dar
bo geriausiuose laikuose visi 
norintieji dirbt, gaut negalėjo, 
tą sako Darbo Skyriaus sekre
torius Davis’. •

Ir dabar daugelis dirba ir 
tai pilną laiką, kitaip sakąnt, 
bedarbės nejaučia. O kaip tik 
tokie ir turėtų paremt bedar
bius užsidėdami mėnesines 
duokles, Bedarbių šelpimo iž
dą, kaip patarė miesto valdinin
kas Cermak.

žmogaus gerumas matuoja
ma netiek išorių mokslu ar su
manumu turtus kraut, kiek sie
los išvystymas’, užuojauta.

Dažnas dirbąs, be atodairos 
į faktą, pasako: kodėl nesutau- 
piai; kaip visj ant syk darbo 
negali gaut, taip dar mažiau 
visi taupyt gali. Sutaupo tie, 
kurie laikosi darbo, tūli net 
kyšiais, kad tik laikytis, o dėl 
tokių dalis negali nieko taupyt, 
nes darbo negauna. Darbas 
gaunamas visiems geruose lai
kuose, dėka tiems, kurie ne 
kaulus meta, o duoda ir ki
tiems gyvent, o ne kurie už 
pinigus pirkę laikosi iki mirt.

Bedarbes priežastis platesnė. 
Pabrėžiau tiek, kad yra apščiai 
egoistų-saumylių, kurie kiek 
mokinti, ar patriotiški nebtitų,

per- 
ket- 
val.

Kazimiero kapinėse, 
pamaldos atsibus šv. 

pradžia 7:45 
Kupšio 

Musų brangus sūnūs yra 
gegužes 9 d., palaidotas 

Paliko dideliame 
; —Stanislovą 

lin- 
mirusio sūnelio gyvuos

A. a. Juozo Kupšio kūnas 
keliamas į šeimynišką lotą, 
virtadienyje, spalio 30 d., 1 l 
ryte, Šv. 
Bažnytinės 
Jurgio bažnyčioje, 
ryte už jaunuolio Juozo 
sielą, 
miręs 
gegužės 1 I d. 1 
nubudime tėvelius 
ir Marijoną, kurių atmintis 
kui savo 
visuomet.

Visi giminės.* draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti virš minėtose pamaldose, 
taipgi kimo perkėlime, o vėliau 
atsilankyti j namus draugiškam 
pasikalbėjimui, šiuo adresu:

3340 So. Lowe Avė.

Nuliūdę tėvai.

Stanislovas ir Marijona 
Kupšiai.

KLEMENSAS BALTUDIS.

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
spalio 27 dieną. 2:4 5 valandą ry
te, 1930 m., sulaukęs 47 m. am
žiaus. gimęs Žagarės mieste. Ame
rikoj išgyveno 21 metus. Pali
ko dideliame nubudime moterį 
Liudviką, 4 sūnūs, dukterį Zofi
ja, 2 žentus, 2 anūkai ----- Anna
Sakas ir Jonas Budreckis ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3421
So. Auburn Avė. 1

Laidotuvės įvyks ketverge, spa- 
bb 30 dieną, 8:30 vai. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Klemenso Baltudžio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 
tinįj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Sanai, Duktė, 
Žentai, Anūkai ir 
Giminės.

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

kyklon, bet neturi avalynių. 
Genda nemokėta, anglių nebe
turi, reikia drabužių ir maisto. 
Motina negali pasitraukti nuo 
ligonės. Reikalinga skubi pagal-j 
ba. Dukterys, viena su college, j 
kita su high school mokslu jėš
ko darbo.

91. Darbininkas, 58 m., naš
lys, nedirba nuo gfegužės mene-, 
šio. Gali dirbti mekaniku, pain-' 
teriu, boilermakeriu ir kt.

92. Jaunas vaikinas, 19 m., 
gi’ammar school liaigęs, dirbo

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
, GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 

kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėio jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis juma gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v.
4200 Weat 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Cravrford 5573

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dai

liu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS«

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927
| - - _ . -T. -A2.---- L-.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai- 
dotuvėse ir kokiame re i- 
kale visuomet esti sąži- 
ningas ir nebrangus to- 
dcl, kad neturime iš- 
laidų užlaikymui sky- 
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Dr. JOHN SMETANA

Platt Bldg’., kamp. 18 SL 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis. 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra

skirtų,! Valandų. Room 3 
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

BUTKUS
Undertaking Co.,

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 

’ Graborius Chicagoj
1616 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

A. L DavidonisJH. D1 
4910 So. Michigan Avenue’ 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: »

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

apart Šventadienio it ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė į naują vietų po 
, numeriu 
1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Banką 
\ skersai gatvės nuo 

Peoples Banką 
arti Ashland Avė.

..L... ■ ■■ . ■ ■

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Keži 2359' S. Leavitt St., Canal 2380 
' Ofiso valandon 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį 
——......................................... ■    .

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

-------O•—

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 6381 
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 Pėthyčioa v.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 Sttith Halsted St.

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. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Įvairus Gydytojai

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Reptiblic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. X BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rea. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Phbne Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
114b Mihvaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M1.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų; rtiorerų it vaikų pagal naujausiuš 
metodu s X-Ray ir kitokius elektroj 
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 Shofe 2238 ai* Randolph 6800

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 W. Z2nd SL nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

J. F. KADŽIUS
PIGIĄUSIS LIETUVIS 
JRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
Ju geriau . ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 

j priklausau prie gra- 
bų išdirbystės.

9FISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
įįįpfflr Tel. Victory 4088

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kampas North Avė. ir Damen Avė.
VaL: 1 iki 3 po pietų,

Tel. Brqnswick 4983
Namų telefonas Brunsvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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.

' Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligų 

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

Phone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Residence Phone Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

• Ofisas:
2700 Devon Avė., Rogers Park 3320 

Valandos:
10-12 A. M.. 2-5 ir 7-9 P. M.

Nedėliomš sulig sutarties.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

Tel. Randolph 5130
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS 
721 Pint National B.ink Building 
38 SO. DEARBORN STREET 

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

—-O——

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C. CupIer,M.D.
CH1RJURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėljais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Teh Boulevaid 2800 

Rez. 6515 So. Rockvvdl SL 
Tel. Republic 9733
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Senio veterano dve
jopos sukaktuvės

Dr. Graičiuno 35 m. daktarys
tės ir 60 m. amžiaus metinės

Vėl “jubiliejus”, nekantriai 
pasakys musų inteligencija, pa
lių rengėjos, golfistai, poker- 
ninkai ir kitoki žinomi visuo
menės veikėjai. Taip, leidos ir 
džentelmonaj, dar jubiliejus ir 
labai retas toks, kada žmogus 
veik viename mėnesy susilau
kia dviejų metų virtinių ir vie
nas, vienų vienas, savo per 35 
metus pridulkėjusiame kabine
te, lyg anas Goethe’s daktaras 
Faustas, klausia pats savo šir
dies: “Kas tu, neramioji, kam 
plakei, kentei, džiaugeisi, my
lėjai ir pykai, mokinai, gyrei 
ir barei, taikei ir kurstei, gy
dei ir sarginai ta pilkų nedė
kingų dvikojų bandą!?”

šešios dešimts metų, ne pats 
jubiliatas, nė jo artimiausi 
draugai, jei tokių šiame slėny 
tikrai yra, prieš tų skaitlinę 
akių nemerkia. Tai yra žinks- 
nis per slenksti arčiau amžiny
bės, arčiau tos galbūt vieninte
lės tiesos, kurią ankščiau, vė
liau visi patirsime, tik daugelis 
ir be jubiliejaus...

D-ro Graičiuno sukaktuves 
tenka žymėti ypatingai Savotiš
kai. Labai maža šešiadešimti- 
nių sukaktuvių turime. Ana 
buvo D-ro Jono Šliupo, vėliau 
buvo Brooklyno Mikolainio. 
Penktadieni, spalio 31 dieną bus 
D-ro Graičiuno. Kas iš to? 
šliupų šiandien juodaskverniai 
po civilius ir bažnytinius teis
mus tąso. Už ką? Nagi kam 
teisybę kalbėjo! Mes galvas 
pakraipėme, ir nuėjome į dar
bų. Mikolainis? Praskambėjo 
jo paties drebančia ranka ra
šyta ilgo amžiaus biografija 
viename antrame laikraštyje ir 
vėl nutilo. Graičiunas? Kam 
popierių aikvoti. Jo paties pri
dulkėjusiame kabinete pažiū
rėk: popierių gera tona, ir vis 
rekordai, atskaitos, atsišauki
mai, straipsniai, brošiūrėlės, 
gydymo ir sveikatos^ patarimai, 
Chicagos Lietuvių Tarybos, 
Liaudies Universiteto, Daktarų 
Draugijos, pašalpinių darbų ir 
rinkliavų archivai, daugelio jau 
senai užmirštų, kitų dar mer
dėjančių. Kam popierius? D- 
ras Graičiunas gali jo visą to
na duoti... ►

Apdžiūvęs, ilgi balti, kieti 
ūsai j ukrainiečių poeto prana
šo Ševčenkos panašus, padilęs 
siutas, skrabanti lazdelė —ne
atskiriama palydovė; jį labai 
daug žmonių žino ir pažįsta, 
bet visiems jis svetimas; jį la
bai dažnai mini, bet visi su 
pykčiu. |

Taip ir prisimena Ilermanto- 
vo “Pranašas”; kaip gerų tau
tiečių žmonos, motinos rodo j j 
savo vaikams, sakydamos:

PRAKALBOS SU 
PAVEIKSLAIS
Kalbės du kalbėtojai:

F. Zavist ir
S. Beneckas

KETVIRDTADIENY, '

Spalio-Oct. 30 d.

Davis Square Parko 
Svetainėj,

Tarpe Paulina ir 45 gatvės, 
ant Town of Lake

Pradžia 7:30 vai. vakare

Rengia ir kviečia T. B. T. S. 
Įžanga liuosa, nebus kolektos.
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‘‘Smocrire di ti m pego.
Kjkoj ori štai) j. n ag i b'.SJnyj.

i.js.iunt/j cn i biednyj, 
Kak prczirajut vsie jego . . . 
Smotrite. vot primer d/a vas, 
On gord byl. neužilsia s narni: 
Chotel glupec uvierit nas, - 
čto Bog glasit jego ustami . . .

(Vaikai, žiūrėkite į jį.
Koks jis pasenęs, koks sumenkęs, 
Koks nusiminęs, susilenkęs. 
Kaip visi juokiasi iš jo.
Žiūrėkite, jums pavyzdys. 
Išdykęs, mums nepataikavo, 
Kvailys! dar mus įtikinėjo, 
Buk jis teisybę pranašavo...)

(Atleiskite, cituoju iš atmin
ties, kiek beužsiliko iš berupes- 
tingųjų senųjų dienų). Rėžian
čiai panašiai atrodo minint D- 
ro Graičiuno praeitą saulėgrąžų 
kapą.

Jis beveik visus bara, jis be
veik visiems įsipykęs, laikraš
čiai bijo jo skargiškų raštų, 
“polititikieriai” iš tolo pamatę 
pradeda galvoti kokį atsakymą 
atšauti išgirdus senio ironiš
kų, nervinantį užmetimą; pri
vačiuose namuose už turtingai 
apkrautų stalų 'šeimynos drau-( 
gai beužkandžiaudami arba po
keriui į nuošalinę susirinkę apie 
senį anekdotus dėlioja. Kaip 
gi ne! Juk tai varijotas, kaip 
jis nori būtį kitoks nei mes 
esame! Kaip jis drįsta į akis 
sakyti man tai, kas man nepa
tinka? Mes papratę tik kom
plimentus ir pagyrimus girdėti, 
o ką mes patys sau žinome, tai 
yra musų neliečiamybė! Kaip 
smagu ir valgis geriau ima ir 
pilve linksma, kai tave “visuo
menės veikėju”, “geru tautie
čiu”, “gerbiamu vadu” pavadi
na, bet pikta, kada primena, 
ką turi daryti, norėdamas bū
ti tų titulų vertas.

Paprastai žmonės savo dides- 
nius> pranašus kryžiuoja, akme
nimis užmuša, o moderniškai 
kalbant “k stienkie” prie sie
nutės pastato ir kulką į galvą... 
Mažesnius pranašus’, kaip tos 
Lermontovo bobos, pirštais ro
do ir vaikus baugina. Tačiau 
kiekviena žmonių veislė visais 
amžiais vis tik turi didesnių ai

Kūdikiai Laimi Kada 
Viduriai Būna Stip

rus, Reguliarus
Ar kūdikis nepriauga savo 

šešių ar astuonių uncijų į sa
vaitę? Galbūt konstipacija 
yra to priežastis. Nuo to dau
giausia paeina kūdikių pakri
kimai. Diegliai. Neramu
mas. Gasai. Tai sulaiko kū
dikį nuo tinkamo daugio mai
sto priėmimo ir išlaikymo.

Dr. Caldwell*s Syrup Pepsin 
yra geras dėl kiekvieno kūdi
kio. Tai yra receptas dėl vi
durių, parašytas garsaus dak
taro — kuris* patarnavo virš 
35,000 gimdimų, nepražudant 
nė vienos motinos ar kūdikio 
gyvasties — manoma, vienati
nis rekordas Amerikos medi- 
kalėj istorijoj.

Pusė šaukštuko šjo nesudė
tingo recepto tankiai pašalina 
į kelias valandas panašius pa
krikimus. Jeigu kūdikis yra 
iš bonkos maitinamas ar dėl 
kokios kitos priežasties turi 
nuolatinį užkietėjimų, duokite 
'pusę šaukštuko kasdie iki ma
žulėlis pasidarys linksmas, 
augdamas kaip jis turėtų 
augti.

Malonus, syrupinis Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin skonis pa
tinka vaikams. Jo švelnus 
veikimas yra idealis moterims. 
Jis nesirgdina. Jis negali 
gnaibyti. Todėl jis yra palai
ma senesniems žmonėms. Ir 
jis yra nuodugniai veikmingas 
ir dėl stipriausio vyro. Visos 
aptiekos turi dideles bonkas.

Dr. VV. B. Caloyveil’s

SYRUP PEPSIN
A Docior's Family L axa tire

* į' ii ...................................................................... ■ n

mažesnių p anašų. 
| v,, , . U Ii
prasme, būt modein.škaja, tokį 
žmogų, kurs, anot tos rusų pa
tarlės “duoną druską valgo, bet 
teisybę rėžia”, kurs muša i pa
čią skaudžiausią vietą, kurs 
pliekia sociales ir individuales 
piktybes.

Ar mes tokių piktybių turi
me? Turbūt, nes jei neturėtu
me nereiktų pykti dėl akių ba
dymo. Ar senis Graičiunas pa
taiko į opiausias vietas? Tur
būt, nes jei nepataikytų, saky
tume, kad jis tik juokus kre
čia, o todėl yra juokdarys, va
dinasi, musų žmogus. Graičiu
nas nėra “musų” žmogus. Jis 
yra sau žmogus ir tokiems mes 
surpraise parių nekeliame. To 
ir- nereikia daryti, nes, prisi
pažinkime, tai butų jo žilos 
galvos įžeidimas. Mes statome 
paminklus ir dedame himnus 
tiems, kurie žmonijai daugiau 
nelaimių kainavo. Pures kelia
me tiems, kurie mums gražiai 
šypsosi, ir visuomet sako 
“taip”.

Kodėl tad ta proga laikraš- 
tin rašau? Ačiū tam laikraš
čiui, kurs visokiais reikalais 
savo puslapius atskleidžia, ta
čiau ir aš rašau visai ne ju
biliatui panegirikas, o tik 
mums' patiems ta proga pipirų 
saują. Atminkime, kad džiau
gsmą, pasitenkinimų, satisfak
ciją tiekia ne tuštį komplimen
tai, ne minios laurai ir ne išori
niai pažymėjimai, o tik viena 
savoji širdis krutinės gilumoj 
paslėpta. Jei ten jauti, jei. ta
vo širdis į tavo paties klausimą 
atsako “taip”, esi atlygintas už

MADOS MADOS MADOS

3472—Naujausios mados suknelė. Tokią daug kas turės šį rudenį ir žiemą. 
Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

2706—Suaugusiai moterei suknelė. Rimta ir elegantiška. Tinka iš vienos spal
vos satinos. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

2512—Mažam kudykiui naktinis rūbelis. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8, 10 ir 
12 metų.

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

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

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.) 

ibiai iw'i«~"n-i-tf-i

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

NAUJIENOS, Chicago, 111.
Pranašo visus C0 metų amžiaus kelio ir 
bmnj ne1 už 85 metus sunkaus pioniera- 

vimo. Aš ccu tikras, kad D-ras 
Graičiunas spalio 31 dieną sa
vo tyliame dulkiname kabinete
kampely pasiklausęs savo šir
dies, išgirs draugišką balsą 
“Taip, žmogau, tu pateisinai 
savo ekzistavimą”.

Tik tiek: D-rui Graičiunui su 
ta pačia nepalaužiama energija 
ir ta pačia viltim i teisybės 
triumfų žengti i 61 metuš, o 
mums, ką gi mums? Viena,— 
būtent, kad ir mes dar nesame 
perdaug blogi, kada musų tar
pe dar yra žmonių, kurie mums 
neduoda beeinant užmigti. Tau
ta, kuri turi kas ją padilgina, 
vis dar kur nors žengia.

—J. Pr.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Banditai pašovė motiną 
prie kūdikio

Du banditai įpuolė į M r. Pa
tus saldainių krautuvę, 3911 
Irving Blvd. ir įsivarę jį į kam
barį, kur buvo jo žmona su 11 
mėn. vaiku, pradėjo kratyti. 
Mr. Patus metėsi ant vieno 
bandito ir išveržė iš jo nagų 
revolverį ir pradėjo šaudyti, 
bet kitas banditas tuo momen
tu peršovė jo žmonų dviejose 
vietose ir su pieno bunka, iš 
kurios vaikas gėrė, pastvėręs 
išmušė Mr. Patus iš rankos 
revolverį. Banditai pabėgo. Jo

žmona mirs. Banditas vienas 
pašai; L. i. 5.

Smagiau ir žudytis kai 
daugelis mato

Vakar ant Michigan av. til
to keliems šimtams žmonių ma
tant nušoko į upę vienas vy
ras. Trafikui užsikimšus, tūk
stančiai vėpsotojų apstoję til
to barjerus žiūrėjosi į vaizdą, 
kaip skubioji pagalba pradėjo 
skenduolį žvejot. Tik po kelių 
valandų rado lavonu. Rado tik 
rankoj išdegintas raides “M.S.”

Rado dar vieną gengs- 
terių lizdą

Sušaudžius gengsterį Aiello 
iš trijų kulkosvaidžių, dabar 
rasta ir trečiojo kulkosvaidžio 
lizdas, 4402 West End avė.

Iš Politikos Lauko
Howard P. Savage

Nėra svarbesnio Cook pavieto taksų 
mokėtojams ofiso, kuris turi būti už
pildytas ateinančiais rinkimais, kaip pa
vieto iždininko ofisas.

Svarbu, kad tokion vieton, kaip pa
vieto iždininkas, butų išrinktas tokis 
žmogus, kaip Hovvard P. Savage. Jo 
sugabumas, teisingumas, patyrimas ir 
supratimas netik apsaugos žmonių rei
kalus, bet daug prisidės prie geresnio 
tos vietos sutvarkymo ir sutaupimo 
nemažai pinigų taksų mokėtojams.

Jis prisižada rūpintis pravesti įstaty
mus, kurie leistų mokėti taksus į dvi 
ratas. Pusę taksų kada pripuola, o ki
tą pusę už penkių mėnesių. Tai labai 
palengvintų taksų mokėtojams, nes da
bar neišsigalintys ant karto, didelę pini
gų sumą užmokėti, yra priversti mo
kėti labai dideles pabaudas. Kaip da
bar yra, daugelis namų savininkų yra 
pavojuje netekti savo namų. Išsimokč- 
jimai gi leistų jiems šiaip taip išlaikyti
savo namus.

Jis taipjau prisižada visame kame 
taupinti pinigus ir ginti Cook pavieto 
taksų mokėtojų reikalus.

Delei to jį remia labai daug organi
zacijų ir piliečių, nežiūrint savo politi
nio nusistatymo ir dirba, kad jį išrin
kus šion svarbion piliečiams vieton. 
Remia jį ir įvairiausios ateivių grupės. 
Rinkimai lapkričio 4 d.

Mme E. Roman R. R.
Fizinė Thetapija

Mokslinis masažas. — Saulės, Elektros 
ir Medikuotos Maudynės. — Fizinės 

kultūros liesinantis mankštinimasis.
162 N. State St., Room 1513 

Tel. Central 0729

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos Sirija 31 prasideda 

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

Klesa B per 6 metus ir 3 mėn., mo
kant po 25c savaitėje, gausite $100,00.

Mokant $1.00 savaitėje, gausite
$400.00.

Mokant $2.50 savaitėje, gausite
$1000.00.

Klesa C per 3 metus, 6 mėn. mo
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 yra 
saugiausia vieta ir moka didelius nuo
šimčius.

Roseland. — Scenos Mylėtojų Rate
lis šaukia susirinkimu 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.

"Birutės” Choro pamokos įvyksta 
šiandien, ketvergo vakare, lygiai 8 vai., 
Gage Parko svetainėj. Visi Choro dai- 
nininkai-kės malonėkite laiku pribūti. 
„ Valdyba.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atsto 
vus sekamose vietose

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA
3210 So. Halsted St.

Tel. Victory 1266

Marquette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ

2608 W. 47111 St.
Tel. Lafayėtte 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES BROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

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

Dvilika žmonių užmuša 
ta viena diena

Pereitą .sekmadienį per 24, 
vai. užmušė automobiliais 12 
žmonių. Chicagoj ir apylin
kėj. Motoru važiuojančioji 
giltinė khs kart drąsiau pra
deda šienauti.

*4padaro jūsų 
DVIEJŲ

AŠMENŲ BRITVĄ 
(Senąjį ir naująjį modelį)
Geresne Britva 

—arba pinigai grąžinami 
I -Q0I už dešimt) ** v už penkes 

. Garantuotos
PROBAK CORPORATION

OlYiSlON Of
AutoStrop Solety Roior Co, Ine.. N. Y. G

«mlaavl-
SpeclaliatM rydyme chronlMnj Ir saujų 

arų. Jei kiti negalėjo jumli iiyydytl, atuli 
kyklt paa mane. Mano pilnai itegsamina 
mai atidengi Juiq tikrą liga ir Jei ai apii- 
Įmetu Jui gydyti. įvelkata jumi ingryi. Kil
kit pai tikra ipedallitą, kurti neklaui jurų 
kur ir kai Jumi ikauda, bet pati paaakyi 
po galutino iiegsaminarimo—kai Jumi yra

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

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių k

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

lioj nuo m rvto iki 1 po pietį

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADS. |
» I I !■ ■■■■ J

Educational

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

^INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knvgvedystis. stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu jgijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ii 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. ILK.
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Business Service
Biznio Patarnavimas_______

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruoja^)

3147 S. Halsted St.
Victory 7261. Res. Hemlock 1292

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

’i reu.rd ',t. rj, ,pal. zy, ■ :\>(i

CLASSIREDADS
Business Service

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi-> 
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO 

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

-------- O--------
10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 

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

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

Financial
FinanaaNPaskoloH_______

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovebill 1038

AR JUMS REIKIA
• PINIGŲ?

Mes skoliname nuo $50 iki $300 
be komiso.

Atmokėkit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais

Mes taipgi padarome 2-rus morgičius.

PETRZILEK CO., 
1647 W. 47th St.

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neiŠmokitos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINĮ RADIO

Gražus Freize Seklyčios Setas, tikro 
riešuto miegamojo ir valgomojo setai, 
3 Wilton kaurai, lempos ir yiskas kita 
mano gražiame 4 kambarių apartmente. 
Vartoti ne daugiau kaip 3 mėnesai. 
Ateikite tuojaus adresu

3040 W. 62nd Street

Help Wanted—Malė 
 Darbininkų reikia 

REIKALINGAS blaivus džianitoriaus 
pagelbininkas 'unistas. Atsišaukite tuo
jaus. 4508 West End Avė., 1 fl.M

Help Wanted—Male-Female
_

MERGINOS ir jauni vaikinai, išmo
kite telegrafuoti. Vienas iš geriausių šian
die amatų. Gera mokestis kvalifikuotam 
darbininkui. Kreipkitės dabar. Mr. Benson 
155 N. Clark St., Room 620.

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

PARDAVIMUI kriaučiška šapa. taip
gi klinijimo ir taisymo.

4552 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA grosernė visa arba 
pusė, prie dirbtuvių. Renda pigi. 
Parduosiu pigiai. 3853 Wentworth Avė.

PARDUOSIU ar mainysiu Imos kle- 
sos bučernę ant mažos prapertes ar 
vakant. 4059 Archer Avė.

Farms For Sale 
Ujdaj PąrdąvimnJ .

FARMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 

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

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

Victory 4898

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo $7,000 equity 

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

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 8 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


