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Chicagoj įregistruota 
80,000 bedarbių

Registracija nepilna; sprendžiama, kad 
bedarbių mieste yra apie 200,000 -- Apie 
32% jregistruotų bedarbių reikalingi 
ūmios pagalbos

Išbaigė visus taupinius, ir da
bar metami laukan iš buto.

štai patetiškas 42 metų am
žiaus dženitorius. Menkos svei
katos- Pusantrų metų be dar
bo. Namie nei maisto, nei ku
ro. Per metus,turėjo tris kar
tus kraustytis dėl nuomos ne- 
sumokėjimo. Dabai’ vėl meta
mas iš buto. Atėjo įsiregistruo
ti, iš kaimyno pasiskolinęs švar
ką ir batus.

Į Jonės mokyklą (Harrison 
ir Plymouth court) atėjęs įsi
registruoti vienas vidutinio am
žiaus vyras, paklaustas apie jo 
padėtį, susmuko asloj ir ėmė 
raudoti. Jis jau per tris dienas 
buvo nevalgęs...

Štai vienas Bernardas E—, 
šenyvo amžiaus darbininkas. 
Dveji metai be darbo. Turi 
žmoną invalidę. Nei pinigų, nei 
maisto, nei kuro namie. Nuoma 
seniai nemokėta, ir dabar na
mų savininko metami laukan.

O štai Qeorge S—. Anglia
kasys. Turi sergančią žmoną 
ir luošą dukterį. Septyni mėne
siai be darbo. Buto nuoma ne
sumokėta ir krautuvininkams 
už miastą jau įsiskolinę iki šim
to dolerių.

“Beliko tik išnykti”...
Toje pačioj Jonės mokykloj 

vienas liemeningas, šešių pėdų 
trijų colių augštumo, jaunikai
tis, 23 metų amžiaus, atėjęs 
įsiregistruoti, kreipėsi į bedar
bius registravusią mokyklos 
principalę, sakydamas:

“Ar tamsta kada nors pagal
vojai, kaip baisiai ilgos ir nuo
bodžios pasidaro dienos, kai 
žmogus esi priverstas bastytis 
ir bastytis, neturėdamas ko 
veikti? Jau metai laiko, kaip 
Chicago, Burlington & Quincy 
geležinkelio kompanija atelido 
mane — sakė, laikinai — iš 
darbo. Nuo to laiko niekur jo
kio kito darbo negalėjau gau
ti. Vaikščioju į Viešąjį Knygy
ną ir ten prausykloj išsiskal
biu savo marškinius, pasivogda
mas, kur galėdamas, plytelę 
muilo. Beliko viena kojinė; an
troji visai suplyšo. Jei greitai 
negausiu nė kokio darbelio, man 
nieko kito nebeliks, kaip išnyk
ti... tai viskas.’’ .

“Darbo — ne labda
rybės”

Daugelis bedarbių buvo šva
riai apsitaisę, nors rūbai buvo 
stipriai nudėvėti. Tūli jų tvir
tai pareiškė, kad jie nenorį lab
darybės: jie norį darbo.

Dauguma atėjusių registruo
tis buvo kvalifikuoti darbinin
kai.

Hooveris prašys kon
greso pinigų federali- 

niams darbams
Iš Washingtono praneša, kad 

kai tik susirinks kongresas 
gruodžio mėnesį, prezidentas 
Hooveris tuojau prašysiąs pa
skirti šimtą ar daugiau milijo
nų dolerių valstybės statybos 
darbams, kad tuo budu butų 
suteikta darbo įmanomai dides
niam skaičiui, bedarbių.

Illinois gubernatoriaus Em- 
mersono įsakymu, praeitą šešta
dienį Chicagoje įvyko bedarbių 
registravimas tikslu suteikti 
pagalbos bent tiems jų, kurie 
yra labiausiai ir urnai jos rei
kalingi.

Bedarbiai buvo registruojami 
352 viešose miesto mokyklose 
ir švietimo komisijos ofisuose 
“downtowne” — miesto centre, 
nuo 8 valandos ryto iki 5 po 
piet. Registravimo darbui buvo 
mobilizuota apte 7,000 moky
tojų, principalų ir šiaip mo
kyklų tarnautojų.

Pilni registracijos rezultatai 
paaiškės tik šiandie, bet iki 3 
valandos po pietų šeštadienį vi
sose, be apie 30, mokyklose bu
vo suregistruota 75,218 bedar
bių. To 75,218 skaičiaus, 23,-j 
920 bedarbių buvo įregistruo
ti kaip reikalingi ūmios pagal
bos maistu, drapanomis, kuru 
ir butais. Visas suregistruotų 
bedarbių skaičius sieks, tur-but 
per 80,000.

Ties kiekviena registracijos 
vieta iš pat ryto stovėjo bedar
bių eilės, po keturis šalymais^ 
ir, kaip apskaičiuojama, viso 
bendrai jų galėjo būti per 200 
tūkstančių.

Kadangi registracija buvo 
surengta greitomis, tad dauge
lis bedarbių galėjo apie ją ir, 
nežinoti, o todėl ir neatvyko 
registruotis. Vis dėlto ir tas, 
kas padaryta, parodo, kaip 
skaudi yra nedarbo padėtis Chi- 
cagoje.

Registracija iškėlė i 
aikštę baisų bedarbių 

vargą
Laikraščių reporteriai paduo

da keletą, iš daugybės kitų pa
našių, pavyzdžių, parodančių 
koks didelis vargas yra bedar
biuose.

Štai jauna našlė, 23 metų 
amžiaus, laukusi dagi universi
tetą. Dabar ji nakvoja, įsipra
šydama, policijos nuovadose. Ji 
turi trejų metų sūnų, ir jau 
šeši mėnesiai be darbo, be mai
sto, be buto ir — be vilties.

Štai švariais, kad ir labai 
nudėvėtais, rūbais apsitaisęs ži
las, 60 metų amžiaus, vyras, 
per 20 metų buvęs “floor man- 
ager’is” vienoj didžiulių “down- 
towno” drapanų krautuvių. 
Prieš septynis mėnesius buvo 
atleistas iš darbo ir ligšiol jo
kio kito darbo negalėjo gauti. 
Jo žmona — visiškas ligonis.

^ORRSi
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pnb 
našauja:

Gražu; nedidelė temperatū
ros atmaina; lengvi ir viduti
niai pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 5£>° F.

Šiandie saulė teka 6:33, lei
džiasi 4:35. Mėnuo teka 7:31 
vakaro.
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Du angliakasiai, Henry North (kairėj) ir Frank Daniels, gyvi išgelbėti iš Sunday Creek Coa 
kompanijos kasyklų Millfielde, Ohio, kuriose, Įvykus sprogimui, žuvo 79 angliakasiai.

Vokiečių protestas 
prieš lenkų teroriz

mą A. Silezijoje

BERLYNAS, lapkr. 9. —Ne
žiūrint vokiečių protestų, len
kai, ypačiai dabar prieš seimo 
rinkimus, ėmė vėl vartoti re
presijų prieš vokiečių mažumą 
Lenkijoje. Augštosios Silezijos 
vokiečiai siuntė telegramas Len
kijos vidaus reikalų ministeri
jai, prašydami apsaugos nuo 
vietos^ lenkų teroristų, tačiau 
jokio atsakymo nesulaukė. Del 
to vokiečiai dabar ketina ape
liuoti į Tautų Sąjungą.

Bęrlyne gautoj protesto tele
gramoj sakoma, kad lenkų te
rorizmas dabar esąs piktesnis 
dagi, ne kaip buvo lenkų su
kilimo dienomis. Lenkų bandos 
atvirai užpuldinėja gatvėse vo
kiečius ir muša, dagi moteris 
ir vaikus. Vienoj vietoj stip
ri lenkų gauja sugavo keletą 
jaunų vokiečių, sulaistė juosi 
darba ir išvoliojo plunksnose, 
akurat kaip Amerikos Ku- 
Klux-klaniečiai kad daro.

Be to, daugybei vokiečių at
imama balsavimo teisė- Kato- 
vicuose, pavyzdžiui, 5,000 vo
kiečių buvo išbraukti iš bal
suotojų sąrašų, nors jie buvo 
registruoti ir pirmesniuose rin
kimuose balsavo. Sakoma, kad 
tuo budu apie 100,000 vokie
čių atimta balsavimo teisė, ne
žiūrint, kad ta teisė yra Tau
tų Sąjungos garantuota.

Graudenco ir Vloclaveko ap
skrityse vokiečiai tapo išbrauk
ti iš kandidatų sąrašų, nors 
visi formalumai buvo atlikti.

Ukrainiečiai skundžiasi
Tautu Sąjungai

VIENA, Austrija, lapkr. 9.— 
Suvienytos Ukrainiečių Tautos 
organizacijos apeliavo į Tautų 
Sąjungą ir Tarptautinį Raudo
nąjį Kryžių, protestuodamos 
prieš lenkų terorizmą Rytų Ga- 
lycijoje.

I

Nuveiktas kandidatas i 
kongresą eina i pa

vargėli ųnamus

STOUNTON, Va., lapkr. 9.— 
C. K. Rosser, rinkimus pralai
mėjęs Dvidešimtojo Virginijos 
rinkimų distrikto nepriklauso
mų republikonų kandidatas į 
kongresmanus, kreipėsi į Stoun- 
;ono pavargėlių namus, prašy
damas, kad jį priimtų į prie
glaudą.

Stiprus žemės drebėji
mas Italijoje

SPINAZZOLO, Italija, lapkr. 
9. — čia ir kitose vietose bu
vo jaustas stiprus žemės dre
bėjimas. Keletas namų buvo ga
dinti. žmonių regis niekas ne
nukentėjo.

Kanados policija iš
vaikė komunistų de

monstracijas
MONTR.EAL, -Kanada, lapkr. 

9. — Vietos komunistai bandė 
čia viešomis demonstracijomis 
švęsti trylikos metų bolševikų 
revoliucijos Rusijoj sukaktuves, 
bet nekaip pavyko. Dvi demon
stracijos, kurias komunistai 
bandė surengti, buvo policijos 
išsklaidytos. Riaušėse daugiau 
kaip trisdešimt asmenų, jų tar
pe keletas policininkų, buvo su
žeisti.

_____________ i

Lena Bernstein išskrido 
kelionėn į Japoniją

TOUSSUS-LE-NOBLE, Fran- 
cija, lapkr. 9. — Lena Bern
stein, franeuzų-rusų aviatorė, 
laimėjusi pasaulinį patvaraus 
skridimo rekordą, vakar išskri
do iš čia kelionėn į Tokio, Ja
ponijoje. Su ja skrenda mecha
nikas Georgės Appert.

Žemaitiška žemės ūkio 
paroda

VARNIAI. — Telšių apskr. 
žemės ūkio paroda šiais me
tais buvo suruošta Varniuose. 
Buvo išstatyta 170 arklių, 42 
raguočiai, 6 avys, 33 kiaulės, 
3 lizdai paršelių, 12 lizdų viš>- 
tų, 2 lizdai ančių, 1 pora ba
landžių, 14 triušių, dvi juros 
kiaulaitės, 1 pora voverių, 1 
lizdas pentardų, 1 lizdas kanar- 
kų, 11 veršiukų, 22 eksponatai 
javų, daržų sodų ir jų gami
nių ir 32 grupės namų pramo
nės ir liaudies meno dirbinių.

Parodą aplankė per tris tūk
stančius žmonių, nes tą dieną 
Varniuose buvo labai didelis jo- 
markas ir atlaidai.

Premijų išduota: už arklius 
39 pagyrimo lapai ir 2200 lt-, 
už raguočius 17 pag. lap. ir 
765 lt., už prieauglį 11 pag. 
lapų ir 410 lt., už kiaules 17 
pag. lapų ir 160 lt., už avis 3 
pag. lapų ir 70 lt., už paukščius 
11 pag. lapų ir 95 lt., už namų 
pramonės ir liaudies meno dir
binius. 22 pag. lapų ir 335 lt., 
už javų, daržų, sodų ir jų ga
minių eksponatus 21 pag. lapų 
ir 160 lt.

Darbininkų 
Vokietijoje

riaušės 
dėl algų 

sumažinimo
BERLYNAS, lapkr. 9.—įvai

riuose Vokietijos miestuose, va
kar įvyko darbininkų neramu
mų dėl to, kad vyriausybės pa
skirta arbitražo komisija meta
lurgijos pramonės’ darbininkų 
ginčui su samdytojais dėl algų 
išspręsti, išsprendė sumažinti 
algas nuo 6 iki 8 nuoš., prade
dant nuo ateinančio sausio mė
nesio.

Darbo unijos visoj Vokieti
joj kelia dėl to protestus. Stutt- 
garte įvyko neramių darbinin
kų demonstracijų ir susikirti
mų su policija.

Duos bedarbiams ar
mijos blanketus ir 

loviukes
WASHINGTONAS, lapkr. 9. 

— Karo sekretorius Hurley va
kar pranešė, kad, bedarbių var
gą palengvinti per žiemą, karo 
departamentas paveda bedarbių 
dispozicijon visus atliekamus 
armijos blanketus (vilnonius 
apklotus) ir loviukes.

Armijos blanketai ir loviu- 
kės bus pristatyti į vietų gink
lines (armories), iš kurių ofi
cialios nedarbo komisijos da
lins juos bedarbiams. Tie daik
tai bedarbiams nebus dovano
jami, o tik skolinami. Pavasa
rį jie turės būt tvarkoj grą
žinti vyriausybei.

Kruvinas susikirti
mas su maištininkais

Nikaraguoj
MANAGiUA, Nikaragua, lap

kričio 9. —- Praneša, kad bū
rys sukilėlių, tariamai genero
lo Augusto Sandino sekėjų, puo
lė nacionalinės gvardijos avan- 
postą Matiguase, Matagalpos 
apskrity, kur buvo pastatyta 
tik dešimt kareivių. Susikirtime, 
kuris tęsėsi trejetą valandų, ke
letas puolikų ir penki sargybos 
kareiviai buvo nukauti.

Nušovė bandžiusį pa
bėgti nusikaltėlį

CHANDLER, Okla., lapkr. 9. 
— Iš Lincoln kauntės kalėji
mo čia bandė pabėgti keturi 
kaliniai. Vienas jų, James Hap- 
good, sėdėjęs kalėjime už va
gystes, buvo nušautas kovoje 
su sargais, kiti du sugauti. 
Ketvirtas ištruko.

Jugoslavija apdeda mo
kesniais nevedėlius

BELGRADAS, Jugoslavija, 
lapkr. 9. — M misterių kabine
tas, gen. živkovičui pirminin
kaujant, nutarė apdėti specia
liais mokesniais nevedėlius, vy
rus ir moteris, šeimos, turin
čios devynis vaikus ar daugiau, 
nuo mokesnių visai atpalaiduo
jamos.

Rinkimai į Austrijos 
parlamentą

VIENA, Austrija, lapkr. 9.— 
Šiandie Austrijoje eina naujo 
parlamento rinkimai.

šie rinkimai išspręs, kas tu
rės valdyti kraštą: socialistai, 
ar fašistai. Didžiausia kova ei
na tarp tų dviejų partijų.

Socialistai Austrijoje yra la
bai stiprus, ypačiai krašto so
stinėj Vienoj. Bet stiprus kra
šte yra ir fašistai, kuriuos, be 
to, visais teisėtais ir neteisė
tais budais remia vidaus rei
kalų ministeris, princas von 
Starhembergas, kuris pats yra 
vyriausias fašistų kareiviškos 
organizacijos “heimwehro” va
das.' • f

Spėti galima, kad rinkimų re
zultatai bus maždaug toki:

Krikščionys-socialai (klerika
lai), kuriems vadovauja dabar
tinis kanclerius Vaugoin ir bu
vęs kanclerius pralotas Seipe- 
lis, veikiausia keletą vietų pra
ras. Galimas daiktas, kad jie 
gaus kokias 66 ar 67 vietas, 
užuot dabartinių 73.

Socialdemokratai veikiausia 
laimės keletą naujų vietų, gau
dami 74 ar 75, užuot dabar 
turėtų 71 vietos.

Centro partijų blokas su bu
vusiu kanclerium Schoberiu 
priešaky tikisi gauti tarp 20 ir 
25 vietiĮ.

Likusias apie 165 vietas pa
siskirstys tarp savęs, tur-but, 
■ašistų “heimwehras’’ ir mažes

nės partijos.
Kadangi rinkimų sistema 

Austrijoje yra gerokai paini, 
;ai galutinai rezultatai galės 
paaiškėti tik antradienį, ar da
gi trečiadienį

Dešimčiai savaičių praslinkus 
vyks / respublikos prezidento 
rinkimai. Jei per pirmus rin
kimus nė vienas kandidatas ne
gaus absoliučios balsų daugu
mos, tai po savaitės įvyks dar 
antri rinkimai.

TRAUKINĖLIS SUŽEIDĖ 
DARBININKĄ

KAUNAS. — Prieplaukos g- 
vėj traukinėlis užkabino dar
bininką Valiulį ir jį vilko pa
skui save 19 metrų. Valiuliui 
sužeista galva ir kairioji ran
ča. Sužeistasis tuojau buvo nu
gabentas ligoninėn. .

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
^Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

legramą per NAUJIENAS.
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
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Tautų Lygos komisi
ja atsisakė apribot 

rekrutų skaičių
GENEVA, Šveicarija, lapkr. 

9. — Tautų Sąjungos paruo
šiamoji nusiginklavimo komisi
ja vakar 12 balsų prieš 6 at
metė Vokietijos pasiūlymą, kas 
skaičius naujokų, imamų kas 
metai priverstinai kariuomenės 
tarnybai, butų apribotas.

Keturiolikos valstybių delega
tai susilaikė nuo balsavimo, jų 
tarpe Jungtinių Valstybių ir 
Didžiosios Britanijos. Sovietų 
Rusija, Norvegija, Švedija ir 
Olandija rėmė Vokietijos pa
siūlymą, bet Italija, Francija, 
Japonija, Lenkija, Jugoslavija, 
Čekoslovakija, Belgija, Rumani- 
ja ir kitos valstybės, kuriose 
kariuomenės tarnyba yra pri
verstina, balsavo prieš.

19 asmenų prigėrė 
laivui paskendus

SAN FRANCISCO, Cal., lap
kričio 9. — Humboldto įlankoj 
vakar paskendo garinis škune- 
ris Brooklyn ir, kaip manoma, 
devyniolika jo įgulos žmonių 
prigėrė.

Laivas paskendo, įvykus ja
me keletui smarkių sprogimų. 
Nelaimė atsitiko netoli nuo 
krantų.

Garlaivis Brooklyn plaukė su 
medžio materijolu iš Eureka į 
San Ęrancisco.

Žuvusiu Ohio kasyklose 
angliakasių skaičius 

pasiekė 82
NfltLFIELD, Ohio, lapkr. 9. 

— Lš Sunday Creek Coal kom
panijos kasyklų No- 6 vakar 
buvo išimti dar keturi užmuštų 
angliakasių kūnai.

Tuo budu įvykusios praeitą 
trečiadienį tose kasyklose ka
tastrofos aukų skaičius pasie
kė jau 82.

Moteriškė su meilužiu 
nužudė vyrą

1NDIANAPOLIS, Ind., lapkr, 
9. — Policija suėmė čia Mrs. 
Marie Cole, 25 metų amžiaus, 
ir Franką Jordaną, irgi 25 me
tų, jos meilužį. Abudu kaltina
mi dėl nužudymo jaunos mote
riškės vyro, Raymondo Cole, 
37, kurio kūnas buvo rastas 
netoli nuo Greenfieldo, Ind.

KAUNAS. — Neturtingiems 
pr. mokyklų mokiniams drabu
žiais ir avaline aprūpinti Šiau
lių miesto valdyba paskyrė 10,- 
000 litų.
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Yotka Orkestrą 
Vltkovo Orksitra

nes 
yra

ir ten 
bizonų 
laimei 
minis-

maziau 
neapma-

kad rūkančios 
bus toks kas- 

’ O akyvaiz- 
kas gali gin- 

vaikai nepradės 
tokio

žvengiamas 
Skausmas!

džioje ir naudingoje “NAUJI 
,NŲ” METINEJE' KNYGOJE

liui už jo draugišką atsimini

Bizoną veislė 
išgelbėta

ltK-57
Kaina 1285.00 

(Be Radiotronu)

susipažinti
Savo laiku

jo namas, 
buvo veda- 
galų gale 
Cappellini 

Buvo 
įrodymų: 

drabužiai, 
meažia-

Juk tankiai atsitinka kad per neapsižiurė 
ir sugrįžus ne

ten [10,000. Tuo budu, bizonų veis- 
da- lė, kaip matyt, ilgam laikui yra 

ten prašoka apsaugota nuo žuvimo. [“T.”]

Bet visuomenėj 
tenkinimas tokiu

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

daug gyvų

Vieša padėka draugams ir ge 
riem kaimynams

Metinę Knygą 
DYKAI!.

Kviečiame visus biznierius ir pro-

padengti išlai-
išlaikydama

Čia nemažai sąjūdžio sukėlė 
Rnaldo Cappelini areštavimas. 
Dalykas toks, kad prieš keletu 
savaičių 
Per 
mas

Saugokite^ Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

Moters!
Apdrauskite

Savo Kailinius
už mažą

Atlyginimą

Žmogus kuris nevažiuotų pusę 
mylios su sugedusiu automobi
liu, tankiai dirba protu visą 
dieną plėšiant galvą.

Toki bausmė nėra sveika me
keno nervams 1 Ji neišmintinga 
ir bereikalinga. Tabletas ar du 
Bayer Aspirin atleis galvos 
skausmą kievieną syki. Dėlto 
atmink ši priimtą antidotą nuo 
skausmo, ir išvengk dpug be
reikalingo kentėjimo. Skaityk 
patikrintus nurodimus ir rasi 
daug naudingų tikslų tabletam. 
Nuo galvos skausmo; sustabdyt 
šaltj. Palengvint skaudžią ger
klę ir sumažini infekciją. Pa
lengvinimui nuo neuralgijos, ne- 
uritis, ir reumatizmo skausmų.

RADIO, GRAMOFONAS ir REKORDŲ GAMINTOJAS 
Taigi didžiausio Vi'ctor muzikalia instrumentas, kokio 

dar iki šiol nebuvo.
Ateikite į Peoples Furniture ( 

paniųtykit ir išgirskite šį naują instrumentą
Sausio 1 d., 1931
Kiekvienas “NAUJIENŲ” skaity
tojas gaus šią puikią ir įdomią 
“NAUJIENŲ" * '

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

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

gal 
daugiau 
e i garėtą 

ožemio 
moterys 
J uos pralenkia, nes'jos daugiau 
ruko savo kambariuose ir res
toranuose.

Iš dešimties restoranuose 
valgančių moterų devynios, tik 
(ką atsisėdę, užsidega cigaretą, 
o vyrai gi paprastai laukia iki 
deserto. Kai vyras suruko vie
ną du cigaretu, moteris tuo pat 
laiku dažnai suruko iki penkių, 

laikas, kada jos gali rūkyti 
apribotas. Daugelis vyrų 
rūkyti dirbdami, o mote- 

ne. Anglų žurnalistė ir ma- 
kad dėl to moteris laisvo- 
• valandėlėmis darbo per

lo Incb

Gersim, Broliai, 
Žydu Budos

„ Deimantas Polka 
V-14041! Gi lynas Polka

UIS. MOTERS VOICC —" 
ft.jUs r.lOH_ U„>. M lndRglra. Ho 4180.14«f«t»,ra.l904

Dar netaip senai 
kaip prieš 100 metų, 
tomose šiaurės Amerikos lygu
mose, vadinamomose prerijose, 
veisėsi nesuskaitomos daugy
bės laukinių galvijų, panašių j 
bulius, zoologijoj pramintų bi
zonais. Bizonas yra milžiniš
kas, didesnis naminį, kupro
tas bulius, panašus j dabar Be- 
loviežio miškuose jau visai iš
naikintą* zubrą. Bizonai du 
kartus per metus, keisdami ga
nyklas, traukdavo prerijomis' iš 
pietų į šiaurę ir atgal. Jie ei
davo didžiuliais, po kelias de
šimtis tūkstančių galvų, pul
kais. Bizonui Amerikos indi-, 
jonams buvo vienintelis maisto 
—mėsos — šaltinis. Naudoda
miesi bizonų kelionėmis, indijo-( 
nai sekdavo paskui juos ir už
mušdavo mėsai kasmet po ke
lis tūkstančių štukų. Bet bizo
nų buvo tiek daug, kad indi jo- 
nų žudymai buvo visai nepaste-r 
biami. Tačiau, kai į prerijas 
pradėjo brautis baltieji medžio-Į 
tojai, apsiginklavę šautuvais 
tu i bizonų dienos atrodė baig
tos. Baltas medžiotojas pasiro
dė nepalyginti žiauresnis už in
di joną. Baltasis žmogus, kaip 
tikras tigras, ėmė žudyti varg
šus gyvulėlius su reikalu ir be 
reikalo, taip kad po trumpo lai
ko bizonai visiškai sumažėjo. 
Amerikos Jungtinių Valstybių

Vienas Londono teisėjas, 
prieš kurį turėjo atsakyti vie
na moteris, kad ji.negalėjo ap
mokėti savo cigaretą sąskaitas, 
padanū pastabą, kad moterys 
daugiau rūką negu vyrai. Ais 
išsireiškimas sukurstė vieną 
“Daily Mail” laikraščio bendra
darbę įsitikinti, ar teisėjo ne
bus smarkiai perdėta, bet jie 
priėjo išvadą, kad jo, bent apie 
Anglijos moteris, buvo teisin- 

išsireikšta. Nors vyrams 
yra progų užsidegti 
- gatvėj, autobusuos, 
gelžkeliuos ir- t. t., 
vis dėlto šioj srity

ly vieta niekas nesistebi, kad 
vaikai ruko. Montrealy neseniai 
vienas trijų metų z rūkytojas 
buvo gaisro priežastimi. Moti
na, kurią buvo patraukę teiš- 
jnan už toki kūdikio išauklėji
mą, tvirtino, kad ji, tiek vaiko 
tėvas, ką galėdami darę, norė
dami atpratinti vaiką nuo rū
kymo; jie geruoju prašę jo ne
rūkyti, paskui ėmę bausti, bėt 
visa buvę veltui, vaikai mokė
davę gauti cigaretųj Bet tai 
dar neviskas. Jungtinių Ameri
kos Valstybių) Todėl mieste gy
vena vienas keturių metų ne
užauga, kuris ruko storiausius 
ir stipriausius cigarus, kai tik 
randa progą jų gauti. Nuo jų 
jis visai nesvaigsta ir jam ne
pasidaro sunkiau. Seattle gyve
na vienas penkių metų bamb
lys, kur jau seniau ruko ciga
rus. Jo tėvas tuo taip labai di
džiuojasi, kad net stiprina tą 
tokių “didelių vilčių” vaiko pa
protį. Kiekvienas gydytojas, be 
abejo, pripažįsta, kad vaikui 
labai kenkia tik ne šokoladas, 
o tikri cigarai, tiktai jo tėvas 
mano kitaip. Ankstyvas rūky
mas pradeda įsigyventi ne tik
tai vaikuose, bet ir mergaitėse.

Betgi iš tabako istorijos, kad 
vaikai ir anksčiau dažnai rūky
davę, tik vis’ai kitokiais tiks
lais, negu dabar. Pradėjus plės
tis rūkymo papročiui buvo ma
noma, kad tabakas esąs labai 
geras dezinfekcijos būdas, o 
ypatingai gerai padedąs epide
mijų laikais. Tada vaikams 
duodavę išgerti tabako arba
tos. XVII šimtmety vaikai j 
mokyklas ateidavę’ su pypkėmis 
kišenėse, o mokyklose mokyto
jai net pamokydavę rūkyti, kad 
apsaugotų vaikų sveikatą. Toį 
se šalyse, kur rūkymo papro
tys įsivyravęs ,nuo neatmena* 
m.ų laikų ir tari religinės/ pras
mės, žmonės pradeda rūkyti 
nuo pat pirmosios jaunystės. 
,Niekuomet nėra tekę girdėt, 
kad dėl to ten kada nors butų 
buvę rimtų ligų. Pietų, Karoli
noj (Amerikoj) gyvena Ra
chele Riddle, kuriai dabar esą 
180 metų ir ji vis dar smar] 
kiai teberūkanti. Rūkyti pra* 
dėjusi astuonių metų. Vienąjį 
to laiko daktaras' pataręs jos 
tėvui pripratinti ją rūkyti, neš 
ji buvusi liguista. Nuo to laiko 
Rachele pasveiko ir sustiprėjo, 
Gal būt ir perdėdama tvirtina, 
kad jai 180 metų, i bet aišku, 
kad Rachele dabar labai sena 
moteris ir tabaką vartoja, kaip 
ir prieš daug, daug dešimtme
čių. [“T.”]

Aspirin yra trado žymfi Bayer

an-
neseniai

Atsiprašome, jei kurių čia 
nepaminėjome. Tegul visi ži
no, jęg mes esame labai dėkin
gi visiems tiems, kurie mus 
taip širdingai atjautė.

—Petras ir Ona Rindokai.
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UI lavos Im

Padams Gripi

Mes žemiau pasirašę viešai 
visiems dėkojame už užjautimą 
musų laike ligos, kuri aplenkė 
spaliu 12 d. ir tęsėsi per kele
tą savaičių. Tai nebuvo kokia 
nelaimės “liga”, ale greičiau 
laimės, kurį dažnai aplanko ve
dusius. Dabar mes jaučiamės 
pakankamai sustiprėję ir todėl 
nutarėme pareikšti savo padė
kos žodį musų draugams už 
suteikimą musų mylimai duk
relei brangių dovanų, o ligonei 

gėlių. Kaip dova- 
gėlių gavome gana 
tikrai nesitikėjome, 
toki skaitlingą bu-

or, Mich 
Geo. Sirtautui, J 
St. Kantrimams, 
čiams, Geo. 
Martinavičiams 
čiams, P 
riams, K 
cagos, K 
Jankams 
gražias dovanas ir lankymą lai
ke ligos. Turime pasakyti, kad 
dovanų susilaukėme ir iš sve
timtaučių. Bet lietuviškame 
laikraštyj nematome reikalingų 
jųjų vardus minėti.

Prie progos mes labai .dėko
jame musų geram draugui, ku
ris ir toli būdamas parašė apie 
mus ‘“Naujienose”. Turime gal
voj Kęsylių-“Nckorespondentą”, 
kuris dabartiniu laiku randasi 
Mihvaukee ligoninėj. Mes linki
me jame k negreičiausiai pa
sveikti ir vėl grįžti \prie savo 
mylimos šeimos. 'Ačiū Kesy-

jenta 6,600 bizonų, 
greitai aklimatizavosi 
bar jų skaičius

mis
traukų metu greit keletą ciga- 
retii paverčia durnais ir pele* 
nais. Net valgymo metu jos 
surūkančios 3—4 cigaretuš, o 
pirmas dalykas, ką moteris vei
kianti sugrįžus į savo butą — 
užsirūkyti. Vienas cigarų pirk
lys pasakojęs, kad daugiau, 
kaip pusė jo klijentų esą mote
rys, kurių kiekviena trečioji 
kas savaitė perkanti 150—200 
cigaretu. Be to, drąsiai galima 
tvirtinti, kad rūkytojas suru
ko ne vieną ir ne pas savd 
pirklį pirktą cigaretą.

Prieš trisdešimt metų — kas 
galėjo manyti, 
moterys dabar 
dieninis reiškinys 
doj šių įvykių — 
čytis, kad ir 
rūkyti? Pirmi tokio tabaku 
svaiginimosi išsiplatinimo reiš
kiniai jau matyti. Ten dauge-

Pravartu bus 
tuo paukščiu, 
labai svarbią rolę lošė tarp 
gliakasių. Visai 
’ uvb angliakasių pirmo distrik- 
j ^rezidentas. į tą vietą jis 

’s avo dėl savo nepaprasto 
kalbumo.
Bet štai per paskutinius ke

is metus pradėjo atsitikti ne
paprasti dalykai: pas Cappelli
ni nuolat įvykdavo gaisras. 
Kartą sudegė jo garažas su 
dviem automobiliais, kitą kar
tą jo gražus vasarnamis. Gais
ro priežasties niekuomet nebu
vo galima išaiškinti. Kadangi 
Cappėlhni daug veikė unijoj, 
tai visa kaltė buvo suverčiama 
ant visokių priešų.

Dabar dalykų padėtis paaiš
kėjo. Labai galima, kad visi 
kiti .gaisrai buvo paties Cappel
lini padaras. Mhtomai, tuo bu
du jis prigaudinėdavo apdrau- 
dos kompanijas.—Ž.

kilo nepasi- 
vyriausybės 

bizonų žudymu. Kam juos ta
da auginti, jei vėliau tenka 
naikinti? Vyriausybei buvo pa
siūlyta atliekamus bizonus ga
benti į Kanados šiaurės vaka
rų dykas sritis, kur, kaip buvo 
spėjama, dar buvę išlikę tikrų 
laukinių bizonų. 1923 m. vie
nas medžiotojas, grįžęs iš Ka
nados šiaurės, pranešė vyriau
sybei, kad jis matęs šiaurės 
vakarų dykumuose laukinių bi
zonų pulkelį iš 12 galvų. Rem
damasi tuo nurodymu, Kanados 
vyriausybė pasiuntė speciali- 
nę komisiją pranešimo patik
rinti ir minimų dykų sričių ap
žiūrėti. Komisija ten rado dar 
kitą, mažesnį," bizonų pulkelį, 
Gavus ’ komisijos pranešimą,

Kanados vyriausybė tuojau pa
skelbė tas sritis, iš viso 17,000 
kv. kilometrų, bizonų rezerva
tu, į kur ir ėmė gabenti atlie
kamus senius bizonus. 1925 m. 
buvo pervežta 2,000 bizonų, 
kurie -greitai susidraugavo su 
tikraisiais laukiniais. Iš viso 
lig šiol į rezervatą, kurs yra 
tarp B u tai o upių, yra tperga-

daug. Mes 
kad turime 
rį gerų draugų, kurie mus at
simena ir prie progos ne tik 
žodžiais, bet ir darbais įrodo 
savo draugiškumą.

Pirmiausiai mes turime šir
dingų ačiū pasakyti Dr. J. E. 
Komaravvskiui ir slaugei H. 
Morris, kurie labai rūpestingai 
atliko savo pareigas ir atnešė 
sveiką ir gražią dukrelę. Toles- 
niaį dėkojame musų mylimai 
motinėlei A. Simonienei, kuri 

naktis budėjo ligoninėj.
uat dėkojame švogeriams 

eserims L. Krigowskiams, 
\. Mikaločiams iš Benton Har- 

Ann Mikaločiukei, 
Karveliams, 
'oe. Bacevi- 

Pepsonams, Al. 
Joe Frenkavi- 

Baličiams, V. Cipa- 
J. Mačiukams iš Chi- 

Petkevičienei ir J.
Dėkojame už labai

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritacij^ ir uždčgiiną. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

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

užsidegė 
šešias savaites 
tyrinėjimas ir 
pasirodė, kad 
savo namų padegė 

susekta aiškiausių 
gazoline išmirkyti 
penki keltai degamos 
gos ir kitokie prietaisai. Nebe 
liko mažiausios 
tai buvo paties

3 INSTRUMENTAI 
VIENAME

Frank J. Bruen,
New Yorko Madison Sųuare 
Gąrdeno korporacijos vicepre
zidentas ir manadžeris, dabar 
iš tos vietos rezignavo.

Fabriko Moncacoticacideeter of SaUcylicacid

ir apsaugokite juos nuo hold up’ų, ugnies, pametimo, 
vagystės 
jimą padėkime paliksite juos teatre 
berasite. Tai čia ir yra proga už mažą atlyginimą ap 
sisaugoti. 7

Padarykite tai taajaus atkreipdamas į

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St„ Chicago,

vyriausybė turėjo griebtis 
smarkių priemonių bizonų liku
čiams apsaugoti. Taip pat be 
pasigailėjimo buvo naikinamas 
bizonas ir Kanadoj, kol 
buvo apsižiūrėta, kad 
beveik nčliko. Bizonų 
Kankdos vidaus reikalų 
teris' Frank Oliver supirko li
kusius Kanadoj bizonus, viso 
700 galvų, ir paleido juos lais
vai ganytis savo plačioj farmoj 
pietų Atkertos srity. ^Bizonams 
toji vieta labai patiko 
pradėjo greitai veistis 
m. bizonų ten buvo jau 2,000, 
o 1923 m. — jų skaičius pasie
kė įo.ooo! Tada vėl buvo su
manyta dalį bizonų išžudyti, 
kad nepritruktų vietos. 2,000 
senesniųjų bizonų buvo užmuš
ti, mėsa parduota konservų fa
brikams, o iškimštos galvos 
pardavinėjamos mėgėjams, kai
po pagražinimas, o iš odų buvo 
pagaminti rūbai. Tuo budu vy
riausybė manė 
das, kurių ji turi 
bizonus.

Žmonės abejodavo ar Bayer 
Aspirin tabletai nėra kenks
mingi. Daktarai atsake tą
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Šv. MarIJot Lletevli Choru 
Ant ttvalio dvaro
Sifirlžlmat Sv. Mvijos Lletivlt Choru 
RhIros— Polka 
Aikro žuvlti Paika

Victor Lithunlan Ore h. ir 
Padauu trupa 
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rožių Žemė
\teinanti žiema bus prastes

nė bedarbiams, negu buvo per
eita žiema. Mat, šią žiemą bus 
sunkiau gauti darbų. Iš Pull- 
mano dirbtuvės jau beveik visi 
darbininkai paleisti, o pereitą 
žiemą dirbo gerai. Imdavo kas
dieną desetkus darbininkų. Iš 
Illinois Central dirbtuves irgi 
paleisti darbininkai, nėra vilties, 
kad imtų be pavasario, širviu 
Villiam dirbtuvėje irgi mažai 
dirba. Taip pat ir Grifiu fan- 
drėje menkai dirba, žodžiu, 
sakant, darbininkams bus sun
kiau kovoti su nedarbu šią 
žiemą. Kuomet darbininkams 
sunkiau ir kenčia didesni vargą 
ir skurdą, mažiau jais rūpinasi 
ir komunistai. Pereitų žiemą 
komunistai buvo surengę kele
tą demonstracijų, rengdavo 
nuolat spyčius. Bet šiemet ma
žiau. Buvo surengę vienas pra
kalbas, parsikvietė Bimbų pa
sakyti spyčių. Tas importuo
tas svetys’ pasakė agitatyvišką 
spyčių, pasigyrė esąs bedarbis. 
Po jo spyčiaus buvo renkamos 
aukos. Nebuvau priešingas au
kų rinkimui, maniau sau, duos 
tas aukas surinkę bedarbiams. 
Bet kas tau. Kelioms’ dienoms 
praėjus, pamačiau komisarų 
gazietoje Pusžemaičio kores
pondenciją, kąd iš surinktų 
aukų atmokėta Bimbai penkis 
dolerius ir garažui dali, o ki
tus atidavę partijai!

Ar nepasityčiojimas Bimbo- 
ko iš bedarbių? Giriasi esąs 
bedarbis, paėmė penkinę... Juk 
ten buvo ir daugiau bedarbių. 
Jeigu komunistai darote lygybę, 
tai reikėjo visiems apdalyti po 
{lenkinę, kurie tik buvo be dar
bo. Manau jie ir daugiau te

darytų su bedar- 
galėtų iš jų gauti

kurios pačios niekur nesimoki- 
nusios, manau, pati draugijėlė 
savaimi pranyks. Kasgi norės 
mokintis prie tokių mokytojų, 
kurie nieko nežino. Dar globė
jai agituoja tėvus, kad leistų 
savo vaikus lavintis lietuvių 
kalbos. Butų gerai, kad tėvai 
paimtų gerą žmogų, kuris yra 
gerai apsipažinęs su lietuvių 
kalba ir paagzeminu'otų moky
tojus. Kada tėvai patirs ge
rai, kad mokytojai moka lietu
vių rašybą, tada galės leisti sa
vo vaikučius mokintis lietuvių 
rašybos. Dabar nežinodami, 
leidžia per keletą metų, vis be 
kokių pasekmių. 1

Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės bus 
rytoj, antradieny, 8 vai. ryte, 
iš koplyčios Į šv. Kryžiaus pa
rapijos, bažnyčią, o iš ten i Šv. 
Kazimiero kapines.

Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn Šei

myna Auga

priešingas bedarbių 
bet priešingas, 

Iš tų

biais, kad 
aifkų.

Nebūčiau 
susirinkimams,
kad iš jų renka aukas, 
aukų patys komunistai naudo
jasi. Toks dalykas smerktinas. 
Net gėda taip apgaudinėti ir iš- 
naudotj bedarbius.

Teko nugirsti, kad ir komu
nistai laikys atdarą ^garažą. 
Mat, iki šiol dienomis’ buvo už
daras. Bedarbiai ir iš pačių 
komunistų skusdavos, kam tą 
įstaigą ir palaikyti, jeigu ne
galima užeiti, kai nori. Tuo 
tikslu turėjo progresyviai susi
rinkimų, rišo garažo klausimą 
ištisą susirinkimą. Ar nejuo
kinga, dėl menko dalyko, Pus- 
žemaičio užsispyrimo, turėjo 
šaukti susirinkimą. Jeigu bu
tų žmoniškumas’ pas komunis
tus, permatydami, kad yra rei
kalaujančių, kurie nori būti ga
raže per dienas, galėjo išpil
dyti reikalavimą ir be susirin
kimo. Mat, butą skymas. No
ri Įtikinti visuomenei, kad ko
munistai esą demokratiški, to
dėl dėl menko dalyko ir šaukė 
susirinkimą. €

šį rudenį komunistai vieną 
menesį vėliau 
mokinti, visai 
nedrįso panaikinti.
daugi paėmė tokias mokytojas,

Miesto kny- 
t 110 gatvės 
'Jame knygų 

Gali skaityti ant 
duodama ir 

patogi 
9 vai. 
Daug 

Pusže-

skaityti, 
žmonės

Jau vėsios dienos, retą dieną 
galima ant parkų suolų sėdėti. 
Bedarbių susirenka į miesto 
knygyną. Lietuvių dar mažai 
lanko knygyną. Kitas gal ir ne
žino to knygynu, 
gynas randasi a 
prie Indaina Avė. 
yra visokių,
vietos kyngyne, 
namo neštis. Vieta 
skaitymui. Atdara nuo 
iš ryto iki 9 v. vakare, 
patogesne vieta, negu
maičio užlaikomas garažas, čia 
knygų paėmęs Į rankas skaity
ti, niekas nezurza priėjęs į 
akis. O kaip paprastai prie ta- 
vorščių yra mada, priėjęs prie 
kiekvieno žmogaus bambėti ko
munistiškus poterius’, šitoks 
bambėjimas neduoda klausyto
jui ramiai sau 
Todėl protaujanti
ir šalinasi nuo komunistų, kaip 
nuo pavėtrių.

šiemet daugiau lanko žmonių 
technikos ir anglų kalbos mo
kyklas. Mat, žmonės turėdami 
liuoso laiko, nori šį tą pasimo
kinti. Tas labai gerai, kad dar
bininkai naudojasi proga. Mo
kslas amato ir anglų kalbos 
mokinama veltui.—R.

Mirė J. Gasparavi 
čienė

% Lapkričio 7 d., po 13 metų 
sunkios ligos — paraližiaus — 
pasimirė Juzefą Gasparavičiene, 
69 m. amžiaus, palikdama nu
budime vyra Ignacą.

Kunas’ pašarvotas randasi p.

Nekosėkit!
Gaukit greita pagalbą 
nuo tų krunuojančių, 
draskančių kosulių. Su
stabdykit keldinantį ku
tenimų su S e v e r a ’s 
Cough Balsam. Motinų 
ir vaikų mėgiamas per 
49 metus. Saugus, veik
mingas. Jūsų aptieki- 
ninkas turi jj. Dviejų 
dydžių, 26c ir 50c. 9

Vartoklt Severa’s Coltl TableteSeverą’ 
COUGH bals

Jau prasidėjo generalios re
peticijos Operetės “Paulina”, 
kuri bu^ perstatyta nedėlioj, 
lapkričio 23 d.„ Bohemian Ame
rican svetainėj, 1436 W. 18th 
st., arti prie Ashland Avė. Kaip 
choro vedėjas Steponavičius, 
taip ir visi choro nariai deda 
visas pastangas, kad šis vei
kalas, kuris pirmą syk yra sta
tomas Chicagoj, butų persta
tytas kuo geriausiai. “Paulina” 
yra juokų ir /gražių dainų vei
kalas. Vaidinime dalyvauja 100

ypatų. Chicagos visuomenei bus 
smagu matyti taip skaitlihgą 
čia augusią jaunuomenę daly
vaujant dailėj. Dar Chicagoj 
neturėjo nei vienas choras taip 
skaitlingos čia augusios jaunuo
menės, kaip šis. Už tai nėra 
abejonės, kad tas priklauso nuo 
mokytojo Steponavičiaus, kuris 
moka su ja draugauti. Visi jie 
beveik yra, taip sakyti, darbi
ninkiška moksleivija, nuo jų pri
klausys ir tolesnis dailės sklei
dimas. Už taigi Chicagos vi
suomenė , kviečiama paremti, 
kad jiems pridavus daugiau 
drąsos ir energijos puošti lietu
vių dailę. Tiesa, jau keletas in
teligentų ir profesijonalų ir šiaip 
visuomeniškų veikėjų, kurie yra 
daug dirbę ir dirba dėl lietu
vių kultūros, yra prisidėję cho
ro rėmėjais ir galima tikėtis 
kad atsiras ir daugiau, įSetgi 
to neužtenka. Užtad ir kviečia
ma Chicagos visuomenė, jiepa-

-M*

miršti lapkričio 23 d. atsilan
kyti. Nors šiuo laiku yra be
darbė ir sunkus laikai, bet yra 
dar užtektinai, kurie jokios be
darbės nejaučia, tik reikia ge
rų norų. X. š.

j
***

I

Kenčiate Nuo Strėnų Skaudėjimo?
Veikite Greitai Del Inkstų 

Nereguliarumo.
inis strėnų skaudėjimas, 

įdegimas ir kelintasis naktį? Susidomė- 
Pagelbėkir inkstams su Doan’sAR jus vargina nuolatini 

pūslės įdegimas ir kelini 
kitę tuo! 

Pilis.

Sėkmingos per daugiau kaip 50 metų. 
Patariamos visame pasaulyje. Pardavinė
jamos pardavėjų visur.

50,000 Vartotojų Viešai Pataria Doan’s:
I. J. CLARK. 47 N. OAKLEY AVĖ., COLUMBUS. OHIO, suko: ■'Mimo inks
tai nevoikfi kaip reikiant ir strėnų skaudCjiniaa priversdavo mane jaustis 
pavariusiu ir nusikunkihusiu. AA turlijau šlapintis ketinius ar penkis kartus 
kiekviena naktį. Galvos skaudėjimai ir kvaituliai užtemdė mano reg-ėjimą. 
Mano spėkos nyko ir aš visai negerai jaučiaus. Doan's Pilis pašalino mano 
pakrikimus.”

Doan’s Pilis

pražuvęs
Daugeli* pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiuro* 
daiktu.
TAI yra pinku jeigu gali taip 

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

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždą  vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal C o., Saint

STOKITE PRIE

MICROPHONO !

REKORDŲ.

*

RH-57 
Kaina $280.00 

(Be Radiotronų)

Didžiausias VICTOR Muzikalia instrumentas, kokio dar iki 
šiol nebuvo.—

dėl

Rūky
tojų

Didelis smagumas

Pypkės ir
Cigaretu

Ir Padarykite Sau Rekordus Namie 
SU NAUJA

Victor Radio
Del augimo

Duokite Jiems Užtektinai Pieno
DUOKITE savo vaikams Bowman’s Pie

ną ir jus duosite jiems gerą įsibėgėjimą 
ant kelio į sveikatą ir gaivumą. Nes Bow- 

man’s Pienas yra turtingas kaulus ir kūną 
būdavo iančiais elementais, taip svarbiais au
gimui. Vaikai (nėgsta Bowman’s Pieną dėl 
jo geresnio šk’ihio. Tas extra gerumas paei
na dėlei extra rūpestingumo, naudojamo ant 
kiekvieno žingsnio iš farmos pristatant pie
ną jums. Užsisakykite bonką šiandie. Pa
prašykite bile kurio Bovvman pienininko, 
arba telefonuokite* artimiausiai jums Bow- 
man išvežiojimo stočiai.

^BOWMAN

$2.50

Al ILK
Geresnio Skonio Pienas

Rekordus Dirbančia

Electrola!< I ' s

DVIEJŲ 
AŠMENŲ BRITVĄ 

(Senąjį ir naująjį modelį) 
Geresne Britva 

—arba pinigai grąžinami 
;o?
už dešimti ** už penkes 

Garantuotos
PROBAK CORPORATION 

. CMViVO. O,

AutoSlrop Sofety Roto, Co, tn<., N. Y. C

3 INSTRUMENTAI 
VIENAME

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rheu- 
matlc a che s & paine, apply Mus- 
terdlfe, tbe "counter-irritant”

Ateikite i musų krautuvę šiandien ir 
išgirskite save kalbant ir dainuojant.

Kalėdoms, Naujiems 
Metams

- Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

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

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

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

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

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

' vaikams ir ligoniams.
LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................................

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

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose ‘tomuose ........... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................................................60

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................................................... 55
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$1.50

$3.00

.50

REIKALAUKITE NAUJAUSIŲ VICTOR
10 !nd>; Llsto KaiMB 75^ 

f Genlm. Broliai,
V-14040 į ZN« Mm

{Muštai Palte
OUyaa* Polka

¥-140421 TW’

I Vmlii-Pslte 
V-1403*^ PultelNJioN Pilte

l ( . - - - 

u f Liuksai tranai—Polka
Gert

f Lala*—Polte
V-14039( Dilasosalaiaa—Palte

J Styrotų OrkMtra

unavMlai
Paiattu trapi

Kalnu Orkutra

Jssat Katinas

Chiuio Vesellų Irt. Ir J. žaroms

Armonikas

Llsto Kainos 75^

Yotko Orkutna 
Vltkove Orkestrą

10 Ineta;

V-14001^ Ęna|i Kiniti 

r Motule Mano
V-14016{ Pirmyn J kov« 

| š». Marijos Littnlų Cbom

u ..mf I*•14026 Į 5,|r|tlMM i». Marijos Llitivlų Chorao

Retinas—Polka
Aukso žavite Polka

Vlrter Llttunlon Oreli. Ir
Patsuos Gripą

. žemas Ir Grspa

Kalnelio
Vlncksvlilis-Naaleko

DEL 1S1PIOVIMŲ IK 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvienų jsipio- 
mą, žaizdą ar tsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

V-14028

viaaoo) Utuvtnlsi 
V-14029į. LinoBinl*

| Galit SatvMlII 
SOS3S/ Ant Kalntllt Pa

kiekvienuose namuoseTegul būna Mikrofonas
Jos. F. Budriko Krautuvėj yra parankiausia jį įsigyti.

T ’
Feeiiamint

Laxativas
• < t

kurį jus 
kramtote kaip

gumą.
Nėra kito skonio 

kaip mėtosJos.F.Budrik,102
3417-21 South Halsted Street193 Grand Street Aptiekose —150,250

STAR DUST BY WESTPHAE

SOAP

• 'v'
Copyright Midwest Feature Service

MOVI F

nl

pradės vaikus 
dar draugijėlę

Bet ka-
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.

1 jij

Brooklyn, N. N,

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell SU 
CHICAGO. ILL.

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. 
Maža kaina. 9

MASTER SEWINę MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St„ lOtb floor

BORN DECIDED 
UPON AN

ACTORtf
CAREEO

ENTEREO 
VAUOE.VILLE 

IN ATHREE

i
LATEI?

OISCOVERED BY 
SHUBERT FOR

E PASSING 
SHOW *

CONTRACT 
VNTH 

WARNER 
BROS.

GOLD-OIGGERSU

BROADVJAY

I 1S MARRIED
AT HER FUNNlEfcT 

IN
HOLO EVERYTHING 

wiTH JOE BR0WN
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Telephone Rooaevelt 8500
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$8.01
$7.00
$8.00

8c

Subscription Ratesi 
per year in Canada 
per year outside of Chicaflo 
per year in Chicago 
per copy

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — pastų:

Metams  $8.00
Pusei metu .............................. 4.10
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Entered as Second Clasa Matter 
March 7th, 1914, at thfi Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd 1879. Lietuvon

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujieną” 
Bendrovė, 1789 So. Halited 9t., Chi- 
cago. UI. Telefonas Roosevelt 8500.

$7.00
8.50
1.75
1.25

» .75

Metam* . , . $8.00
Pusei meta...........................— 4.0*
Trims mėnesiams-------------- 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

KAIRIOSIOS PARMOS RINKIMUOSE

Praėjusiuose rinkimuose kairiosios partijos turėjo 
vietomis žymių laimėjimų. Minnesotoje tapo išrinktas 
Farmer-Labor partijos kandidatas, Floyd B. Olson, į 
gubernatorius. Toje partijoje veikia išvien pažangieji 
farmeriai su socialistais ir darbininkų unijomis.

Wisconsine socialistams pasisekė beveik padvigu
binti savo atstovų skaičių valstijos legislaturoje. f 
Pennsylvanijos legislaturą išrinkta du socialistai. New 
Yorke socialistai, nors ir nelaimėjo nė vienos vietos, 
bet savo balsų skaičių padidino kelioms eilėms. Jacob 
Panken ir Heywood Broun gavo keturis kartus dau- 
giaus balsų, negu kad buvo paduota už socialistų kan
didatus jų distriktuose prieš dvejetą metų. Norman 
Thomas’o balsų skaičius padidėjo tris kartus, Wald- 
man’o — du kartu.

Reikia dar neužmiršti, kad vadinamuosius radika
lus republikonų ir demokratų partijose rėme taip pat 
daugiaus ar mažiaus susipratę darbininkai. Lapkričio 
4 d. rinkimuose tų radikalų buvo išrinkta visa eilė — 
pav. gubernatorius La Follette, senatorius Norris ir k.

Jei tie visi elementai, kurie balsavo už socialistus, 
už Farmer-Labor partiją ir už minėtuosius radikalus, 
susijungtų, tai susidarytų gana didelė politinė jėga. 
Taigi pažangiam ir nepriklausomam nuo kapitalistinių 
partijų politiniam veikimui jau yra dirva Amerikoje.

MIKALAUSKAS E&4S 
PASALINTAS

“Tėvynes” reporteris rašo, 
kad “Vienybes” Bendrovės di
rektorių dauguma buvusį ad
ministratorių A. Mikalauską 
pašalino^ pasamdydama jo vie
ton E. Rudniką. Direktoriai pa
šalinę taip pat ofiso darbiniu-

kę V. Paltanavičaitę.
sumetimais tokios 
padaryta”, tęsia 
“oficialiai sužino- 
Žinoma tik tiek,

“Kokiais 
permainos 
reporteris, 
ti neteko,
kad pačiame direktoriate ei
na dėl to susikirtimas ir kai 
kurie direktoriai padavę net 
savo rezignacijas iš direkto- 
riato.”

rengimus, o aristokratija gyve
na atsiminimais’ ir viltimis.

Per dešimtj metų įvyko di
džiausių permainų. Tiesiog sun
ku sau ir įsivaizduoti, kas at
sitiks už kito desėtko metų. 
Tačiau už desėtko ar daugiau

metų rusų imigrantai bus iš
braukti iš egzistuojančių sura
šo. Išbrauks juos mirtis... 
Kada tai įvyks, tąsyk pranyks 
pėdsakai baisios tragedijos* ku
rią pagimdė karas ir revoliuci
jai—K. A.

Apžvalga
DRŪČIAI TIKI

A. B (imba) Brooklyno “Lai
svėje” rašo, “kaip Sovietų Są
junga išrišo bedarbės klausi
mą”. Sako:

“Vienatinė pasaulyj šalis, 
kurioj bedarbė tapo panai
kinta, tai Sovietų Sąjunga. 
Dar daugiau: Sovietų Sąjun
goje stačiai jaučiama darbi
ninkų stoka. Sovietų ekono
minis organas ‘Ekonomičes- 
kaja žizn’ praneša, kad jau 
birželio mėnesį Sovietų pra
monė truko (tik nepertruko! 
— “N.” Red.) apie 1,500,000 
darbininkų, ypatingai (! — 
“N.” Red.) lavintų darbinin
kų stokuojama. Visur orga
nizuojama darbo mokyklos, 
kad priruošus ateivius iš so
džiaus pramonės darbams. Į 
mėnesį kitą tokios mokyklos 
duos pramonei 500,000 la
vintų darbininkų. Ateinan
čiais metais pramonė suger- 
sianti pusantro miliono 
jų darbininkų.

“Bedarbė 
kamparas, 
sais garais,
dieną ir naktį, 
su r verda, 
fabrikai

pusant-
“truku-

Bimba:
su-

“N.”

nau-

kaip 
vi-

išgaravo, 
Darbai eina 

Mašinos sukasi 
Statyba vi-

Nauji milžiniški 
dygsta ir auga vi

suose kampuose...” 
žodžiu, kad girt, tai girt! 

Bolševikiškoje Rusijoje, pasi
rodo, milžiniški fabrikai dygs
ta net “visuose ^kampuose”. 
Kampuose ko — tuščių kiemų, 
“ulių” ar ko kito? Kitose šaly
se “visuose kampuose” dygsta 
ir auga žolės, dilgėlės ir kito
kių rųšių augmens, o bolševi
kų karalystėje — milžiniški 
fabrikai!

Bet kaip tas viskas įvyko, 
kad Rusijoje staiga “bedarbė 
išgaravo, 
pradėjo
“dygti ir augti 
brikai?

ra paslaptis. Pati sovietų val
džia pirmiau^ girdavosi visai 
ne tuo, kad Rusijoje nesu be
darbių, bet tuo, kad bedarbiai 
gauną pašalpą iš valdžios.

Reiškia, bedarbė Buvo, ir tai 
dar visai neseniai. Oficialės so
vietų statistikos skaitlinės’ ro
dė, kad dar* šių metų kovo mė
nesyje Rusijoje buvo daugiau, 
kaip vienas milionas bedarbių. 
Kokiais gi stebuklais tapo at
siekta to, kad jau birželio mė
nesyje, t. y. už trijų mėnesių 
po kovo, vietoje miliono su vir
šum bedarbių pasidarė 
ro miliono darbininkų 
mas” ?

Ve kaip tatai aiškina
“Laimėjo revoliucija”, 

ko jisai. “Laimi kūrybos' dar
bas. Bujoja naujas pasaulis. 
Auga komunizmas. Raudona 
varsa apdengtas vienas šeš
tadalis pasaulio (“raudona 
varsa”, tur būt, dėl to, kad 
Rusijoje nuolatos liejasi su
šaudomų j ų “kontrrevoliucio
nierių” kraujas!
Red.). Pusantro šimto milio
no žmonių laisvi (jie dar tu
ri laisvę kvėpuoti! — “N.” 
Red.). O darbas’ tiktai tryli
kos trumpų metų.( O ateitis? 
O ateities atsiekimai ?..” 
Tai, vadinasi, “išaiškino”!

Kad 1917 m. laimėjo bolše
vikų “revoliucija”, ir kad per 
tryliką “trumpų” metų bolše
vikai dar nesuspėjo visus 150 
milionų Rusijos gyventojų su- 
kišt į kalėjimą arba sušaudyt, 
— tai dėl to šiemet staigiai 
sovietų žemoje, “bedarbė išga
ravo, kaip kamparas”!

Bimba drūčiai tiki į stebuk
lingų bolševizmo galią, ir dėl 
to, kad jisai taip tiki, taį jisai 
visai nepajėgia matyt papras
čiausių faktų, kurie jo 
tikėjimui prieštarauja.

aklam

BOLŠEVIZMAS IR NEDARBO 
KLAUSIMAS

sap- 
“vi- 
ant-
per-

kaip kamparas” ir 
visuose kampuose 

milžiniški fa- 
.luk Sovietų Sąjunga
a kentė dėl nedarbo 

taip pat skaudžiai, kaip ir ka
pitalistinės šalys, ir gal būt net 
dar skaudžiau. Niekam tai ne-

Aukščiaus mes jau nurodė* 
nie, kad dar ši pavasarį sovie
tų Rusijoje buvo dąugiau kaip 
milionas valdžios suregistruotų 
bedarbių. Is to yra aišku du

dalykai: viena, kad bolševikiš
kos “revoliucijos” laimėjimas 
negali turėti nieko bendro su 
dabartiniu nedarbo “išnykimu”. 
Antra, yra aišku, kad per tre
jetų mėnesių negalėjo įvykti 
tokia milžiniška atmaina darbo 
rinkoje, jogei pramonė ne tik 
“sugėrė” milieną bedarbių, bet 
jai dar pritruko pusantro mi
liono naujų darbininkų. Tokių 
stebuklų nebūna niekur, o tuo 
labiau jų negali būti Rusijoje, 
kur pramonėje tesu telpa viso 
tik apie 10 milionų darbininkų.

Nedarbas Rusijoje galėjo su
mažėti, bet dar nėra nė vieno 
tikro įrodymo, kad jisai tenai 
butų visai išnykęs. Darbininkų 
trukumas, api^ kurį kalba Bim
ba, reiškiasi tiktai išlavintų 
darbininkų, srityje. Sovietams 
pritruko amatininkų dalinai ir 
dėl to, kad darbininkai, nepa- 
kęsdami didėjančio bado ir dar
bo sunkumo, ėmė bėgti iš fa
brikų. Juk ne be reikalo sovie
tų valdžia neseniai išleido pa
tvarkymą, kad per dvejus me
tus Rusijos darbininkai neturės 
teisės keltis iš vienos dirbtuvės 
j kitą. O kai dėl paprastų dar
bininkų (“leiberių”), tai jų 
veikiausia ir šiandie dar tebė
ra žymus perviršis, kaip kad 
buvo per eilę paskutinių metų.

Yra ir kitas įdomus faktas, 
kurio Bimba nepastebėjo, 
nuodamas apie bolševizmo 
sagalingumą”. Rusija jau 
ru kartu po bolševikiško
versmo pergyvena tokį didelį 
pramonės plėtimąsi, kada reiš
kiasi net darbininkų trukumas 
tam tikrose srityse. Pirmas 
toks “pramonės bujojimas” 
bolševikijoje buvo rublio inflia
cijos laikais. Juo Rusijos pini
gų vertė labiau puolė, tuo jos 
pramonė dirbo smarkiau, ir ka
da rublis buvo pasiekęs žemiau
sio laipsnio (visas rezgines ru
siškų “bumaškų” buvo galima 
gauti už vieną amerikonišką 
dolerį!), tai sovietų valdžia tu
rėjo geruoju ir piktuoju veikti 
į darbininkus, kad tik paskati
nus juos dirbti. Bet kuomet 
sovietų valiuta buvo stabilizuo
ta, įvedus červoncą, tai susyk 
ta visa “prosperity” kažin kur 
dingo, ir Kremlio diktatoriams 
nuo to laiko teko rūpintis, kaip 
išmaitinti vis labiau augančią 
bedarbių armiją.

Netiesa, kad tik bolševizmo 
“tėvynėje” pasitaiko tokių pra
monės bu jojimo tarpų. Jau ne
kalbant apie sveikų “gerovę”, 
.kurių yra patyrusios visos pra
moninės šalys daug didesniam 
laipsnyje, negu Sovietų Sąjun
ga, bet ir tokių infliacijos pa
gamintų “prosperity” klikų bu
vo kuone visur kapitalistiniam 
pasauly. Kas neatsimena tų 
metų po Didžiojo karo, kada 
Vokietijos markė diena iš die
nos’ puolė, o Vokietijos biznis 
ėjo, kaip iš pypkės? Vokietijo
je tais laikais ne tik buvo iš
nykęs nedarbas, bet darbinin
kai iš kitų šalių važiuodavo Vo
kietijon darbo ieškoti. Tečiaus 
ta “gerovė” atvedė Vokietijų 
kuone į visiškų bankrotą, ir ji 
noroms-nenoroms turėjo stabi
lizuoti savo valiutą. Kai tik 
markė buvo stabilizuota, tai 
pramonė pradėjo eiti lėčiau ir 
pasidarė darbininkų “rezervo 
armija”.

Rusija šiandie pergyvena 
antrą infliaciją. Jos červoncai 
pasidarė vertį tik penktą dalį 
to, kas ant jų parašyta, žmo
nės graibo sidabrinius ir vari
nius pinigus ir stengasi nusi
kratyti “bumaškų” (už ką val
džia mirtim baudžia!).

Ir ši infliacija yra tas tepa
las, kuris pagreitino pramonės 
ratų sukimąsi bolševikijoje, ir 
padėjo laikinai sumažinti ne
darbą. Bet infliacija yra sunki 
liga, o ne gerovė. Ji ardo kraš
to finansus, ir valdžik* turės 
anksčiau ar vėliau ją sulaikyti, 

jeigu ji dar suspės susi
griebti. Todėl Bimba, nesupras
damas, kas “matuškoje Rosūjo- 
je” dedąsį pats nenusimano, ko 
jisai džiaugiasi.

Berlyno Rusai
Rysų kolonija.—Kepti karveliai 

j burną nelekia. — Baltgvar- 
diečiai. — Jaunieji rusai 
smarkiai asimiliuojasi. —Stu
dentai. —Rusų kolonija prieš 
dešimt; metų. —Rusų resto
ranai. — Kapinės. —Invalidų 
namai. —Nyksta baisios tra
gedijos pėdsakai.

Priežodis sako, kad sotus al
kano nesupranta. Gal tai ir 
tiesa. Tačiau tatai dar nereiš
kia, kad skurdžiai skurdžius 
supranta ir atjaučia. Dažnai ir 
pas juos negalima pastebėti ko
kio nors ypatingo samaritaniz- 
mo. Bent taip yra sų rusais, 
kurie gyvena Berlyne. O jų čia 
vis dar priskaitoma tarp penkių 

tūkstančių, 
egzistuoja,

ir šešių dešimčių 
Kom peticija čia 
kaip ir visur kitur. Ir nežiu- 
rint į tai, kad rusai - Berlyne 
tesudaro palyginamai neskait
lingą koloniją ir yra iš visų 
pysiu vokiečių apsupti, jie vis
gi tarp savęs 
gyventi.
nedateklius 
prie to, kad žmogus pradeda 
nebejausti artimą savo. Kiek
vienas tokiose sąlygose rūpina
si savo kailiu ir žiuri, kad tik 
jam butų gerai.

Berlyne, sako Kendall Foss, 
yra daug cariškų generolų ir 
kerininkų. Kai kurie jų paly
ginamai neblogai gyvena. Jie 
užsidėjo įvairius biznius ir vi
sai įmanomai verčiasi. Pavyz
džiui, vienas karininkas užsi
dėjo garažų ir daro gana gerų 
biznį. Pas jį tarnauja nakti
niu sargu jo brolis, buvusis ge
nerolas. Kai buvo pastebėta 
garažo savininkui, jog jis ga
lėtų. savo broliui pagelbėti ant 
kojų atsistoti, tai jis tuoj tft- 
kirto: “Man irgi niekas negel
bėjo. Tegul ir brolis bando sa
vo jėgomis ko nors atsiekti. 
Kepti karveliai niekam į burną 
nelekia!”

Rusų imigrantai priegtam 
yra susiskaldę į grupes. Ran
dasi grupė baltgvardiečių, ku
rie vis dar tebegyvena tuščio
mis svajonėmis, jog trumpoj 
ateityj Rusijoj bus monarchija 
atsteigta. Jie palaiko ryšius su 
kitomis baltgvardiečių organb 
zacijomis, kurios randasi Pary
žiuj, Budapešte ii; Serbijoj. Ki
ta grupe, kuri susideda iš senų 
žmonių, nori kuoramiausiai sa
vo gyvenimo dienas užbaigti. 
Nemažas rusų skaičius pradeda 
įsitraukti į Vokietijos gyveni
mą, pradeda asimiliuotis. Asi
miliavimas ypač smarkiu tem
pu eina‘tarp jaunųjų rusų. O 
tai dėl to, kad jie dažniausiai 
apsiveda su vokietėmis. Pra
eis keli desetkai metų ir Vo
kietijoj nebeliks nei pėdsako 
rusų aristokratijos. Kai kurie 
jaunesni rusai yra pilnai įsiti
kinę, kad atsteigti Rusijoj mo
narchiją nėra mažiausios vil
ties. Todėl jie bando priruošti 
save prie naujų gyvenimo są
lygų ir prie pirmos progos no
ri grįžti atgal į Rusiją. Apie 
užėmimų Rusijoj kokios nors 
in kštos vietos jie visai nesva
joja ir jokia politika neužsi- 
inja. ‘ ■ • 1

Reikia pasakyti, kad prie tos 
grupės daugiausiai priklauso 
studentai. Kai kurie jų net 
susirašinėja su Rusijos studen
tais ir rimtai galvoja apie grį
žimą į tėvynę, kai užbaigs mo
kslus. 'Bendrai imant, tarp tų

negali vienybėj 
Kai kurie sako, jog 

žymiai prisideda

cinais” žmo-
Visa bėda su jais ta, 

dauguma jokio darbo Bu- 
nedirbo.

studentų labai retai tegalima 
surasti tokių, kurie tikėtų į 
monarchijos grįžimą.

Nuo infliacijos laikų rusų 
kolonija Berlyne žymiai suma
žėjo. Tuo laiku rusų Berlyne 
buvo priskaitoma iki 300,000. 
Tada Vokietija buvo' paran
kiausi šalis tiems, kurie turėjo 
šiek tiek pinigų. Kai įvyko 
markės katastrofingas smuki
mas, tai rusų imigrantai pra
dėjo persikelti į Paryžių, Bel
gradą ir Amerikos miestus. 
Prieš desėtkų metų Berlyne vo
kiečiai juokaudavo: “Ar žino
te, kad iš provincijos atvykęs 
vokietis iš Unter den Linden 
surado kelią į Halensee nepa
vartojęs nei vieno rusiško žo- 
dž o.”

Apskaičiuojama, kad apie 80 
nuošimčių rusų, kurie gyvena 
Berlyne, tiesiog skursta. Jie su 
dideliu vargu pasidaro šiokį to
kį pragyvenimą. Čia lygiai 
skursta visokįe buvusieji gene
rolai, pulkininkai, kapitonai ir 
kiti su aukštas 
nes. 
kad
sijoj iki revoliucijos.
Atsidūrę svetimoj šalyj, jie ir
gi nesistengė ko nors pramok
ti. Nieko juk tame nuosta
baus, —jie taip buvo auklėja
mi, kad darbą, ypač fizišką, 
skaitė pažeminimu. Štai kodėl 
tarp imigrantų rusų nedaug te
galima užtikti tokių, kurie bu
tų, kaip sakoma, atsistoję ant 
kojų. >

•Rusų bažnyčios, rusų restor 
ranai, rusų mokyklos gyvuoja 
čia jau per keletą metų. Tik
rus rusų restoranus daugiau
siai lanko patys rusai. Paval
gyti ten galima labai pigiai. 
Taip sakant, pašalinių svečių 
retai kada ten teužklysta. Yra 
ir kitokios rųšies rusų restora
nai, kurie skiriami beveik iš
imtinai turistams ir turtin
giems vokiečiams. Rusa? tų vie
tų nelanko, kadangi ten už 
maistą reikia mokėti, kaip ap- 
tiekoj. O imigrantų kišenės 
paprastai yra apytuščios.

Rusų kalba Berlyne irgi pa
sidarė savotiška: ji nustojo sa
vo tyrumo. Kaip Amerikoj 
gyvenantys ateiviai pradeda 
vartoti angliškus žodžius, pri
kergdami savotiškas galūnes, 
taip ir Berlyno rusai vis labiau 
ir labiau naudoja vokiškus žo
džius, savotiškai juos iškraipy
dami.

randasi 
kiekvienų

pabėgč-
cerkves

Berlyno priemiesty 
rusų cerkvė, kur 
šventadienį susirenka 
liai melstis'. Netoli
yra kapinės. Ten galima užtik
ti keistų parašą: “Šioj mažoj 
vietelėj vargu mes visi sutilp- 
sime”. Kapinėse yra palaido
tas buvusis prie caro karo mi- 
nislleris Suchomlinovas ir am- 
basadorius Sverbejevas. šalia 
kapinių randasi invalidų na
mai, kur trylika karo veteranų 
laukia savo gyvenimo pabai
gos. Iš jų tik du gali dirbti 
lengą darbą. Kiekvieno invali
do išlaikymui per mėnesį yra 
skiriama astuoni, doleriai Ame
rikos pinigais. Ir tie invalidai 
yra patenkinti. Tik žiemos 
metu, sako jie, pasidaro trupu
tį šalta, kadangi trobesio sie
nos pusėtinai plonos.

Rusų tragedija Berlyne lė
tai, bet tikrai eina prie galo. 
Senieji miršta, o jaunieji asi
miliuojasi arba / grįžta į savo 
tėvynę. Buvusieji kareiviui 
laikas nuo laiko turi savo pa

E. T, Ą. Hoffman Vertė J. Protišku* į!

Velnio Eliksyras
(Tęsinys) 

t
Kunigaikštis pasiūlo Medardui 
vesti Aureliją, kuri išgąsdinta 

Medardo pabludimu, apsirgo.
Medardo vidujinė kova.

Lyg tik namo parėjęs, bu
vau pakviestas pas kunigaikš
tį. Kunigaikštis pasitiko mane 
labai draugingai. “Iš tikrųjų, 
pone Leonardai! jis pradėjo: 
Tamsta įsigijai mano palanku
mą aukščiausiam laipsny; ne
galiu nutylėti, kad mano Tam
stai linkėjimas pavirto tikra 
draugyste, aš nenorėčiau Tam
stos netekti, norėčiau Tamstą 
matyti laimingų. Be to už tai, 
ką Tamsta esi nukentėjęs, esu 
skolingas kiek tik galėdamas 
atsiteisti. Tamsta, turbūt, ži
nai, pone Leonardai! kas pra
dėjo prįeš Tamstą tų piktą 
procesą? kas Tamstą įskundė?”

Ne, Jūsų Malonybe!
“Baronesa Aurelija!... Tams

ta stebiesi? Taip, taip, barone
sa Aurelija, mano pone Leo
nardai, ji Tamstą (jis garsiai 
nusijuokė), ji Tamstą palaikė 
per kapuciną! —7 Na, dievaži! 
jei Tamsta esi kapucinas, tai 
Tamsta esi simpatingiausias 
žmogus, kokį tik kada nors 
žmogaus akys galėjo matyti! 
— Sakyk atvirai, pone Leonar
dai, ar ištikrųjų esi Tamsta 
toks' vienuolyno dvasininkų lui
tas?” —

Jūsų Malonybe, aš pats ne
žinau, koks piktas fatumas ma
ne vis nori padaryti tuo vie
nuoliu, kurs...

“Na, na!

čiau, kad reikia čia pat kaip 
nors nusisverti, bet veltui ieš
kojau priemonių, kaip be 
skausmo atsiskyrus nuo Aure
lijos. Mintis’ jos daugiau nebe
matyti man buvo nepakeliama, 
bet kad ji turėtų būti mano 
žmona, ta mintis sukėlė many 
kažkokio pačiam nesuprantamo 
koktumo. Aiškiai nujaučiau, 
kad, kuomet toksai nusidėjėlis 
atsistočiau prieš Viešpaties al
torių ir pradėčiau savo niek
šingą žaismą su šventomis 
priesaikomis, tikrai pasirodytų 
ano nežinomojo dailininko bū
tybė, bet jau nebe 
guosdama,
o nešdama baisų kerštą ir pra
žūtį, kaip Frances’kui besituo
kiant, ir aš begaliniai sugėdin
tas amžinai pražūčiau. Bet vėl 
gilumoj išgirdau kitą tamsų 
balsą: “o vis tiktai Aurelija 
turi būti tavo! Lengvaproti 
kvaily, kaip tu gali manyti pa
keisti tai, kas tau yra lemta!” 

“Pulk — pulk j
— Apjakėli, tu nedaryk 

niekuomet ji ne-

maloniai
kaip ten kalėjime,

žemiškąja meile”, 
pajėgų suskaldy- 
ten mėtomas, ne
manyti, nei sam-

aš nesu koks 
nors inkvizitorius! — butų la- 
talinga, jei Tamstą tikrai rištų 
dvasiška priesaika. — Prie da
lyko! — ar nenorėtum Tamsta 
atkeršyti ųž tą nesmagumą, 
kokį Tamstai padarė barone,- 
sa? —

Kokio žmogaus krūtinėj ga
lėtų kilti panaši mintis prieš 
tą brangų dangaus paveikslą?

“Tamsta myli Aureliją?”
Kunigaikštis tai paklausė, 

rimtai ir aštriai man į akis 
žiūrėdamas. Aš tylėj-au, pade
damas ant krutinės ranką. Ku
nigaikštis tęsė toliau:

“Aš žinau, Tamsta myli Alk' 
reliją nuo to momento, kai ji 
su kunigaikštiene čionai pirmą 
kartą į salę įėjo. —

Tamsta ir esi mylimas, ir tai 
tokia ugnim, ko aš iš švelnio
sios Aurelijos ir pats nesitikė
jau. Ji gyvena vien Tamsta, 
kunigaikštienė man visa tai par 
pasakojo. Ar tikėsi, kad Tams
tų suėmus Aurelija paskendo 
nusiminime ir beviltėj, kuri ją 
įvarė į ligą ir privedė arti mir
ties? Aurelija tuomet laikė, 
Tamstą savo brolio nužudyto
ji!, dėlto juo labiau nesupran
tamas mums buvo jos skaus
mas. Jau tuomet Tamsta buvai 
mylimas. Na, pone Leonardai, 
arba dar geriau pone Krzyns- 
ki, Tamsta esi bajoras, aš fik- 
SUOJU Tamstą prie savo dvaro 
tokiu budu, kurs Tamstai tu
rės patikti. Tamsta vesi Aure
liją. — Po kelių dienų švęsim 
sutuoktuves, aš pats užimsiu 
Tamstos nuotakos tėvo vietų.”.

Nebylis, vaiduoklingų jaus
mų plėšomas, palikau bestovįs. 
—“Adieu, pone Leonardai!” 
prišaukė kunigaikštis ir dingo 
iš kambario, man draugingai 
pamojęs’. — z ;

Aurelija mano žmona! — Vie
nuolio kriminalisto žmona! Ne! 
to nenori jokia tamsioji galy
bė, nors ir kaž kaip tai butų 
antnietama! — Ta mintis ma
ny nugalėjo visas kitas, norė
jusias J ii pasipriešinti. Jau

bal- 
sau

nie-

žimas, 
langelį 
mojo ;

ve- 
pro 
pa- 

I jo

Ir vėl šaukė: 
žemę! 
niekšybės! 
gali būti taveu; ji yra pati šven
toji Rozalija, kurią tu .nori ap
siausti savo 
Taip žiaurių 
tas, šian bei 
pajėgiau nei
protauti, ką turiu daryti, idant 
galėčiau pasislėpti nuo iš visų 
pusių gręsiančios pražūties. 
Dingo tas pakilusis ūpas, kada 
man rodėsi visas mano gyve
nimas, visas prietykingas buvi
mas barono /F. dvare buvęs tik 
sunkus sapnas. Nusiminęs jau
čiausi esąs tik nedoras aistruo
lis ir prasižengėlis. Vita, ką aš 
pasakojau teisėjui ir kuni
gaikščio namų gydytojui, da
bar rodėsi ne daugiau, kaip 
žema, blogai sugalvota melą 
gystė; ne koks ten vidaus 
sas kalbėjo, kaip aš pats 
norėjau įkalbėti.

Giliai į save susitraukęs,
ko aplinkui nepastebėdamas ir 
nejausdamas slankiojau gatve. 
Atsipeikėjau, išgirdęs vežiko 
šūktelėjimą ir vežimo brazdė
jimų, ir skubiai pašokau į ša
lį, važiavo kunigaikštienės 

gydytojas išsisvėrė 
ir draugingai man 

nuėjau paskui jo
Jis iššoko iš vežimo ir 

kalbėdamas: “Lygiai atvažiuo
ju nuo Aurelijos, turiu Tams
tai šį tą pasakyti!” nusivedė 
mane į savo kambarį. “Ei, ei, 
pradėjo jis: Tamsta kietaširdi, 
bejausmi! ką. Tamsta padarei? 
Tamsta, lyg vaiduoklis, netikė
tai pasirodei Aurelijai ir toji 
vargšutė silpnų dirksnių būty
bė turėjo apsirgti!” —

Gydytojas pastebėjo mano 
išblyškimą. “Na, na, tęsė to
liau, taip blogai nėra, ji vėl 
vaikščioja darže ir rytoj grįžta 
su kunigaikštiene atgal į rezi
denciją. Apie Tamstų, mielas 
Leonardai! Aurelija daug kai- 
bėjo, ir jaučia širdingą ilgesį 
Tamstų pamatyti ir atsiprašyti. 
Jai rodosi, kad ji yra nerimtai 
su Tamsta pasielgusi.”

(Bus daugiau)

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

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

*
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Pagalba Bedarbiams
KASDIEN NUO 9 IKI 11 V AL. RYTO

kurie yra varge atsidūrę, ne
mėgsta apie save garsintis’, ir 
tie, kurie to vargo nemato, ne
siskubina jo pas kitus pama
tyti.

Pereitą šeštadienį:

Fonde buvo pinigais ........................................  $33.15
P. Švelnys aukavo Aleliunienės šeimynai .... 1.00

Viso $34.15

Mr. Joe Dundulis atsišaukė, |konservatyviškiau, būtent, kad 
sutikdamas pagelbėti kuriai nors 
labiausiai pagalbos reikalingai 
šeimynai/ Viena iš biedniausių 
šeimynų nurodyta.

Mrs. Bosaiia Lipskienė atga
beno drabužių vaikams.

Frank Zimont atnešė rūbų 
bedarbiams vyrams.

Mrs. A. Staniulienė pažadė
jo priglausti išlaikymui vieną 
bedarbę mergaitę, kol gaus tin
kamą darbą.

Senam bedarbiui Kostui Dra- 
sučiui, 60 metų amžiaus, apie 
2 metus be darbo, duota iš 
“Naujienų’’ Bedarbiams šelpimo 
Fondo švarkas ir apsiaustas 
(overcoat).

Bedarbiui Juozui Sabaitis, 52 
m., duota jam pačiam ir jo sū
nui drabužių iš B. Š. F.

Tony Mešlauskui, kuris pats 
ir jo tėvas senai be darbo, duo
ta apsiaustas (overcoat).

UŽSIREGISTRAVO VIRŠ
100,900 BEDARBIŲ

Pereitą šeštadienį visos Chi-' 
cagos ir priemiesčių mokyklos 
užplūdo armijomis bedarbių- 
Apie 7,000 mokytojų turėjo pil
nas rankas darbo registruot. Su 
kiekvienu žmogų reikėjo užtruk
ti po 5 fr 10 minučių, kol spė
jo nors trumpiausiai savo var
go biografiją nupasakoti.

Registracijos kortelėse užra
šinėta: Vardas, telefono num. 
adresas, lytis, ar vedęs ar ne, 
užsiėmimas, sveikatos stovis, ko
ki darbą nori dirbti, ar tarna
vo kariuomenėj, kaip senai be 
darbo; amžius, tautybė, tikyba, 
lodge, unija, pilietybė, kaip se
nai Chicagoj; vaikų amžiaus ir 
padėtis.

Bedarbių buvo iš visokių kla
sių; jų tarpe buvo žmonių, ku
rie randasi desperatiškoj padė
ty, žmonės be jokio amato ii 
geri specialistai. Buvo ir tokių, 
kurie puikiai apsirengę ir tik 
nesenai be darbo. Bet milžiniš
ka dauguma pasakojo šiurpias 
vargo ir neturto istorijas.

Bedarbės komiteto pirminin
kas Getz nustebo gavęs žinias, 
kokia armija žmonių be darbo 
ir ramino, kad komisija viską 
darysianti pagelbėti užsiregis 
Davusiems.

norint darbo pajėgoms garan
tuoti ekzistavimą, pati industri
ja turi nešti dalį atsakomybės 
už tai, kad darbininkai gauna 
jėškotis darbo kitur, 'loji atsa
komybė turi būti arba mokė
jimas algų nedarbui užėjus, ar
ba bedarbės apdraudimas apri
botas laiku ir kiekiu; geresnis 
darbo tvarkymas, suderinimas 
(clearing house) ir, laikinai, su
trumpinimas darbo valandų ga
lėtų bedarbę sulaikyti. Pačioj 
industrijoj turi pareiti laikas,, 
kad industrija bus centralizuo
jama ir vedama sulig distribu
cijos reikalavimų, kad išvengus 
s u perprodukcijos įvairuose pra
monės srityse, kas neišvengia
mai priveda prie gamybos su
stabdymo ir darbininkų atlei
dinėjimo, kaip dabar daroma.

Dr. Leiserson aiškiai pasakė, 
kad vietoj, kaip dabar, agituo
ti visuomenę ir rinkti aukas, 
pašalpas, labdarybę industrijos 
bedarbei gelbėti, industrija pa
ti turi būti priversta remti sa
vo bedarbius. Jis prirodė, kad 
šiemet kuomet darbininkiams al
gos masiniai yra kapojamos ir 
minios darbininkų Į gatvę me
tamos, pramonininkai iš indus
trijos gavo daug didesnius di
videndus, negu bile metais.

Ar reikia pašelpti be
darbius ar nereikia?
KVIEČIAME PAČIUS DARBI

NINKUS IŠSIREIKŠTI

Lietuviai varge nemėgsta 
garsiai dejuoti

Tik kelios savaitės atgal Chi
cagos net didžiuosiuose laik
raščiuose pradėjo pasirodyti 
skaudžių vaizdų iš bedarbių pa
dėties. Tas žinias ir vaizdus 
“Naujienos” stengėsi paduoti 
skaitančiai lietuvių publikai, 
norėdamos tuo budu atkreipti 
musų pačių visuomeninių, lab
daringų ir kitokių organizacijų 
dėmėsi. Bet lietuviai, papras
tai, yra pakantrus žmones. Tie,

Bedarbiai gaus armijos 
blanketus

Gubernatorius Einmerson 
kreipėsiotelegrama į gen. Frank 
Parker, prašydamas suteikti 
blanketų bedarbiams nakvynėse 
apsikloti. Blankctai pažadėta, 
ir jie bus dalinami į bedarbių 
nakvynės namus.

Illinois miestai, bedarbės ko
misijos raginami, rengia kam
panija propaguoti visoj valsti
joj darbų atgaivinimą ir ragin
ti visus, kas turi kokių darbų . 
ar statybų, pradėti tuojau.

Darbdaviai turi atsa
kyti už bedarbę

Kuomet bedarbių milijonai, in-J 
dustrija šiemet mokėjo dides
nius dividendus savo šėrinin- 
kams

—......
Du žymus ekonomijos auto

ritetai išreiškė savo nuomones 
dcl bedarbės sąlygų ir nedarbo 
r.pdraudos.

\\ illiam Leiserson, Antioch 
College ekonomijos profesorius 
ir Benjamin Suniręs, Chicagos 
universiteto ekonomistas, da
bartinis gubernatoriaus bedar
bės komisijos ekzekutyvis sek
retorius va kai’ kalbėjo Moterų 
Balsuotojų Lygos susirinkime, i 
(Soiųjress viešbuty, Chicagqj. j

Dr. Squtres išsireiškė kiek,

Be faktų buvo aišku, kad ta 
bedarbės nelaimė turi būti pa
lietusi daugelį lietuvių šeimy
nų ir pavienių, nes, be vieno 
kito tuzino biznierių ir profe
sionalų, lietuvių didžiausioj 
dauguma vis tik yra paprast 
darbininkai. Tad be jokio to
limesnio išvadžiojimo “Naujie
nos” atidarė savo skiltis be
darbių lietuvių reikalams’, kur 
.vargo prispaustieji galėtų pasi
skelbti savo visuomenei apie 
savo padėtį. Ir kas gi pasiro
dė. Su pirma diena kelios de
šimts žmonių apsilankė. Regi
nys ir jų papasakojimaį buvo 
šiurpinantys. Teko tuojau pat 
atsišaukti Į visuomenę, kad pa
dėtų kas kuo gali ir trumpam 
laikui palengvinti nelaimingųjų 
{ adčtį.

Vidikas- 
Lulevičiene

Akušerka
3103 S. Halsted 

Telefonas
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Lietuvės Akušeres

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atsto 
vus sekamose vietose
> • > ‘ \ ' i ’ n x , i » ,•

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA
3210 So. HnJsled St.

Tel. Victory 1266

Marąuette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park 
B. R. PIETKIEWICZ 

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

Roseland ir Pullman
VVAITCHES BROS. CORP.

52 E. L07th St.
Tel. Pullman 5950

kiti 
du- 
va- 
ap-
jau

St.

Kas pasirodė bedarbių namus 
aplankius

Vieni su šeimynomis nebetu
rėjo kuo pečiaus pašildyti, 
neturėjo kuo užsivilkti pro 
ris išeiti, trečius iš buto 
ro dėl rendos nepajėgimo 
mokėti, kiti kurs' laikas
pusbadžiu gyvybę velka; dar 
kiti vaiku^ turėjo iš mokyklų 
atšaukti, neturėdami kuo ap
auti, kitas neturėjo kuo gatve- 
kario apmokėti nęt pas daktarą 
nuvažiuoti, ir t.t. ir t.t.

Atsišaukė kelios geraširdin- 
gos moterys, kurios iš geros 
valios aplankė po keletą šeimy
nų. Reginiai buvo stačiai šiur
pus. Pirmiausia buvo griebta
si parūpinti vienai kitai šeimy
nai maisto, kad ir dienai ki
tai, kitiems kuro gauti, kitiems 
kitokios skubios pagalbos su
teikti. (Bus daugiau)

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

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

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

Įvairus Gydytojai

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette
ą

Viršuj Ashland State

1800 So. Ashland
Banko

Avenue

r

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS
Rekomenduojamas dakta

rų ir slaugių.
Valantis, atgaivinantis an

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

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

Lydia E. Pinkham Medicine Co.
Lynn, Mau. 1

9252

prie 
duodu 
electric

Phone 
Hemlock

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

7 iki 10

Graboriai

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kai 
priklausau prie g(a- 

bų išdirbystės.
OFISAS:

<668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4Q88

Akiu Gydytojai
iw»«w****<*ww*****r*-''*^****<** ,*»*****

Ofiso Telefonas Virrinla 0086 
Rez. Tel. Ven Buron B8BH

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

na. Namų ofisas Nortb Side 
3413 Franglin Blvd. 

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

*

ATMINČIAI

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotajas

Moderniška Koplyčia'Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, itL.

PENKIŲ METŲ MIRTIES S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

2314

1439

4

Undertaking Co.
P. B. Hadlcy Lic. 

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 aeba 2516

W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijinją 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus ižgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedeliomis nuo 10 ryt. iki 1 v; 
4200 W«st 26 St„ kampas Keeler A^ve., Tel. Crawford 5573

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

i

AGNIEŠKA SINKEVIČIENE 
po tėvais Mokuniutė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 8 dieną. 5:05 valandą 
po piet, 1 9 30 m., gimus Viša
kio Rudos parap.. Kardagų kai
me. Amerikoj išgyveno 28 me
tus. Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, 3 dukteris — Marijo
ną, Veroniką ir Agotą. 3 sūnūs 
— Juozapą. Vincentą ir Antaną, 
3 seseris — Marijoną, Marcelę ir 
Agniešką ir gimines, o Lietuvoj 
brolį Antaną. Kūnas pašarvotas 
randasi 9229 Chauncey Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, lap
kričio I 2 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į šv. Juozapo parapijos baž
nyčią. South Chicago. ’ kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Agnieškos Sinkevi
čienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Vyras, Dukterys, Sunai, 
Seserys ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Albert Dolan

Liūdnai praslinko tie 
penki meteliai be tavęs 
šimuti ir broleli. Nes vi
sos svajonės musų yra 
sudėtos aut tavo kapelio. 
Ir gailios ašaros nuolat 
vilgo blakstienas. Ir mes 
su didele širdgėla tavo 
kapelį gėlėmis sodinsime, 
o paukštelis tau liūdnų 
giesmelę giedodamas sa
kys musų ilgesį prie ta-

Nuliūdę liekame:

Molina, Brolis, 
Giminės, Draugės 
ir Draugai.

WISSIG
Pasauliniame karo

Seno Krajaus

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, neevuotumo, skaudamą 
akių karšų, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
P*etQ« /

Rainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki (1 valandai

Ofūo Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1--- 3 po pietą. 7--- 8 vak.
Nedeliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Advokatai

nuo 9 iki \1 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj npo 9 iki 12 tyto

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

PRANEŠIMAS

o

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4817

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

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

Tel. Kcnvvood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio it ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22itd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Rez. 6600 South Artosian A ve n no 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street, 

Room 1701 Tel. Randolph 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai 
3241 Si Halsted St. tel. Victory 

Valandos — 7 iki 9 yakare 
Olis—Utar., Ketv. ir 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčiog v.

•831 
vak. 
0562

Subatos vak.

Dentistas
Persikėlė j naujų vieta po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Bankų 

skersai gatvės nuo 
Peoples Bankų 

. arti Ashland Avė.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatai

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

DR. J. J KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

■■ 1 1 “

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

52 E. 107th St.
kampas Michigan Avė.

Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
Ketvergais ofisai uždaryti.

Iki

Tel.

John Kuchinskas

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

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

1646 W. 46th St
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct
Telefonas

Cicero 3724

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

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

Tel. Brunawick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

r_ t , J. j ■ !

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo~ 

deruiška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III ' 10-1.2 A M„ ’2^5 ir 7-9 P. M.

Tel. Victory 1115 Nedėlioms sulig sutarties.

Residcncc Phone Ravcnswood 1664
Dr. J. P. Ashnienčkas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
x Ofisas:
2700 Devon Avė., Rogcrs Park 332,0

Valandos:

DR. IIERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.
'Gydo staigias ir chroniškas ligas vy

rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir .kitokius elektros 
prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 af Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

st.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4739 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

v. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390
Rezidencija 6158 S. Talman Av, 

Tel. Prospect 8525
—O

Vai. 9—4

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenne 

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

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

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

One North La Šalie Bldg. 
One North La Šalie St.

(Cor. La Šalie and Madison Sts.)
Ofiso Tel. State 2704; 4412

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wiimette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241
Valandos: Panedpliais ir Kctvcrgais 
3 iki 8 vai. vak., Utatmnkais i:

Petuyčiomi; 1 iki 4 v. v.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Abhland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwel| SU 
Tel. Republic 9723
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Lietuvių Radio 
Programas

\VJI.F.C. radio stoties, 1420 ki- 
locycles, vėl girdėsime Peoples 
Fu rn i tu re Kompanijos lietuvių 
programą. Kadangi išpildyme 
šių programų dalyvauja parink
ti lietuviai dainininkai ir dai
nininkės, taipgi profesijos žmo
nės duoda naudingų patarimų, 
prie to graži muzika, todėl ne

Akušerka A. Vidikas 
Lulevičienė pasveiko

Visi trys “Vilnies” poneliai 
turėjo sveistorių tarnystę. V. 
Andrulevičius (Andrulis) su 
juoda panele dalino aplikacijas 
įsirašyti į komunistų partiją. 
Kiek teko matyti tai du juodi 
broliai įsirašė į “revoliucijonie- 
rių” eiles.

Matyti musų lietuviški auksa
burniai buvo neužsiganėdinę, 
kad jiems nedavė kalbėti į to
kia margaspalvę publika.

Įžanga buvo 25c. Kaip kurie 
bedarbiai grįžo namo. Mat, jei
gu neturi kvoterio neišgirsi ne 
bolševizmo misionierių, esi jau 
bevertis. Jeigu doleris apleido, 
nereikia bedarbio nė švento Le
nino išpažintojams.

Literatūros buvo net perdaug, 
visur pardavinėjo ir žmonėms 
sėdint krėsluose panelės min
džiojo kornus, kaišiodamos pro
klamacijas mainais į kvoterius.

Well, biznis yr biznis.
Senas Petras.

ryto ir iki viskas buvo suval
gyta ir išgerta.

—Padaužų Ambasadorius.

Automobiliais j Eu
ropą

P-ni Lulevičienė po ilgos šir
dies ligos ir atostogų pargrįžo 
j Chicago ir atidarė ofisų seno
joj vietoj, 3103 So. Halsted St., 
tel. Victory 1115, kurioj apie- 
linkėj praktikavo per 17 metų.

Linksmas Jos. F. Bu 
driko Balius

Balius rengtas kontestantams 
ir jd draugams

Trylika metų dikta 
turos paminėjimas

visoje

CHICAGOS
ŽINIOS

/

Bedarbė privertė prote- 
sorę vogti

Pereitų vasarą keleivių į Eu
ropą skaičius, kurie su savim 
ėmėsi savo automobilius paau
go 75 nuošimčiais. Turistams 
esąs didelis išrokavimas vestis 
savo automobilius, nes gali 
giau apvažiuoti ir daugiau 
geriau viską matytį, negu 
žinėjant traukiniais.

KulturosKertele
Cinema Art Theatre

pi- 
bci
va-

Tylusis Priešas (Tbe Silent 
Enemy)

šeštadienį teisėjo Jonas ka
meroj atsidūrė Mrs. Mary War- 
hurst, buvusi iškalbos mokyto
ja Dės Moines ir Iowa Wesley- 
an universitetų. Ji pagauta Chi- 
cagoj bevagiant viename dide
liame department store 100 pi
gių kaklaryšių, kailiu muštą 
apsiaustų ir dvi bluzes.

Ji pasipasakojo, esanti senai 
be darbo. Atvykusi Chicagon 
gavusi darbo biznio ofise, bet 
po trijų savaičių patyrusi, kad 
jai nieko nemokės. Bedarbė, 
skurdas, bilos ir susikrimtimas 
ją privertęs jėškoti užsiėmimo 
vagystėje, nors ji ir žinojusi, 
kad jos vogtų daiktų niekas 
nepirks.'

Epiškas filmas iš Amerikos 
Indionų gyvenimo, vaizduojan
tis primityvių žmonių emocijas 

rk . vi .j i. j ♦ • i tyruose kraštuose: tikras lau-Pasiruoškite lietui, sme- kinių žmonių gyvenimas. Artis- 
gUl IT Siliciui tai dalyvauja Indionai, tarp ku- 

-----------  rių yra čifas G,eltonas Rūbas, 
Sniegas, lietus ir šaltas oras čifas Ilgas jgšmas, čifas Aka- 

pranašaujamas šią savaitę. Lie- waiUąSh, Margas Briedis ir 
tus turės pereiti j sniegą, pas- cheeka. Filmas gamintas (Inta
kui debesys nueis ir bus šalta rj0 tyruose.
sausa. Savaitės gale žada vėl 
grįžti šiltesnis oras.

i(|Matykit 300,000,000 me
tų gyvius!

4lenry'W. Nichols, Field Mu- 
I seum sienose ir grindyse rado 

įdomių dalykų. Stanley Field 
Hali grindys yra išklotos mar
muru, parvežtu iš Carthage, 
Missouri. Tas marmumas yra su
siformavęs iš juros dugno, kuri 
buvo Mississippi upės lygumose 
daugiau kaiip 300 milijonų me
tų atgal. 7

Tame marmure rasta įvai
riausių suakmenėjusių kaušelių 
ir į virveles panašių būtybių, 
kurios yra labai mažų gyvūnė
lių kolonijos.

PiwhaęHen!f3v hpk.r. j0, 1930

Riadi-os-
2 ATGAUTI Majestic Modelio 92, 

dviejų mėnesių senumo $94.50. Naujos 
tūbos. Matykit Mr. Art, 6136 So. 
Halsted St. 3

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINĮ RADIO

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

3040 ' W. 62nd Street

CLASSIFIED ADS.j

Lapkr. 7 d. Chicagos komu
nistai Ashland Auditorijoj su
rengė trylikos metų atminties 
prakalbas, kaip Rusijoje bolše
vikai nuvertė revoliucinę Rusi
jos vyriausybę ir pasigrobė val
džių į savo rankas, atimdami 
iš Rusijos liaudies demokrati
ją ir laisvę, o įsteigdami kru
viną diktatūrą, kuri ir po šiai 
dienai tebėra.

Tai diktatūrai gyvuojant per 
trylika metų desėtkai tūkstan
čių darbininkų ir inteligentų 
žmonių tapo sušaudyti, už tai | 
kad tie žmonės buvo laisvės iri 
demokratijos šalininkai.

* žmonių į Ashland Auditori
ją suėjo virš trijų tūkstančių 
skaitant juodus, baltus ir rau
donus. Programas susidarė iš 
dainų, muzikos ir prakalbų. 
Mass choras ir orkestrą pra
dėjo programą internacionalu.

Po to tuojau kalbėjo juodas 
brolis Brown Sųuire. Jojo kal
ba, žinoma, “komunistiška”.

Toliaus kalbėjo John Marks, 
vaikėzas, “jaunųjų komunistų” 
organizatorius. Vėliau dainavo 
žydų choras ir grojo Sympho- 
nijos orkestrą, ir paskutinis 
kalbėjo Max Bedacht. Šis kai- 
kėtojas ir gana neišsilavinęs 
kalbėjo, kaip ir mūsiškiai “ko
munistai”. žinoma, musų bol
ševikams nereikia gero kalbė
tojo, bile giria Rusiją ir nesą
mones kalba apie kitus.

įdomu yra tokioje publiko
je pabūti: apie 75 nuošimčius 
sudarė žydai, penktą nuošimtį 
juodukai, o lietuvių matėsi tik 
trys “Vilnies” komisarai. Ex- 
balberis Gasiunukas kalbėjosi 
su juoda sesute ir staiga koks 
tai kumpanosis nuo stedžiaus 
balberuką už rankovės patrau
kė, kad eitų į pagelbą švento 
Lenino lietsargį perkelti į kitų 
vietų. Mat, bolševikai neturėjo 
garsekalbio, tad garsekalbio vie
toj vartojo švento Lenino liet
sargį kad kalbėtojų kalbos ei
tų į klausytojų ausis.

teikė-
Lietu-
nepa-

Gengsteriai rengėsi už
mušti Capone

SpedallotM gyi 
nj. Jei kiti nesi 
k/klt pm m»a«. _ 
niu jusi tikrą ll<ą Ir jei ai apai-
ttnelu jut rydytl. sveikata jums auąryi. M- 
klt pu tikrą speclaUsta. kurie ąeklaaa jurą 
kur Ir ku jame skauda. bet pate pasakys 
po ralutlao HeraamlaarlaM—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
2Ū W. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
pietų, nuo 5 iki 7:86 vakaro. Nodė-

Uoj nuo 10 rvto iki 1 po pinti
1 po

• Jos Budrik, plačiai
Amerikoje lietuviams žinomas 
muzikalių daiktų krautuvės so- 
vininkas ir radio programų bei

I Lietuvių Radio Valandos 
jas, pareitą penktadienį, 
vių Auditorijoj surengė 
prastai linksmą balių.

Kaip jau žinoma p. Budrikas 
surengė lietuvių dainininkų 
kontestą per radio. Kontestas 
jau tęsiasi kelinta savaitė ir ja
me dalyvauja įvairus Chicagos 
ir apielinkių lietuviai daininin
kai ir danininkės ir dainuoja, 
rodos, tiktai lietuviškas daine
les. Sakoma, kad konteste da
lyvauja su viršum 100 lietuvių 
dainininkų ir dainininkių. Ge
riausiai pasižymėjusiems daini
ninkams’ skiriama virš $1,000 
dolerių dovanoms.

šį balių p. Budrik surengė 
pagerbimui ir pavaišinimui tų 
kontestantų ir jų draugu. Ir 
tas visa gerai pavyko. Nes dar 
lyvavo keletas šimtų publikos 
ir visi gražiai linksminosi. Kur 
čia nebus linksma dalyvauti 
dainininkų bei dainininkių bū
relyje. Be kitų teko ma
tyti daug “birutiečių” ir Vai- 
dylų choro narių, kurie akty
viai dalyvauja minėtame kon
teste.

Iki šiol p. Budrik parduoda
vo muzikos instrumentus ir 
radio ir duodavo muziką ki
tiems pasilinks’minti, bet jis 
neturėjo progos matyti, kaip 
prie jo muzikos žmones links
minasi. šiame baliuje p. Bud
rik savo akimis turėjo progos 
tatai pamatyti. »

P-no Budrik balius skirtin
gas nuo kitų balių tuo, kad čia 
nebuvo imama įžangos’ į svetai
nę, o be to, kas svarbiausia tai, 
kad gėrimai ir užkandžiai vel
tui buvo teikiami. P-as Bud
rik žino, kad dabar yra “blogi 
laikai”, tad ir pasistengė pavai
šinti svečius. Iš to reikia ma
nyti, kad p. Budrik turi gerus 
laikus, kad įstengia tokius ba
lius kelti. Bet nieko stebėtino 
tame. Jis savo kostumeriuš pa
tenkina ir jie daro jam gerų 
biznį, kas jam duoda galimybes 
net tik gražius radio koncertus 
duoti, o ir kontestantams bei jų 
daugams puikų balių iškelti.

Kadangi viskas prie baro bu
vo “free”, tai “kostumerių” apie 
barų netruko. Reikėjo gerai 
grūstis, kad dasigavus arčiau 
baro savo širdį atgaivinti.

Padaužų Respublika irgi bu
vo pakievsta į šį balių. Mat, p. 
Budrik jau nuo senai žino, kad 
Padaužos geri dainininkai ir tu
ri gerą chorą. Tiesa, šiame 
konteste Padaužos neima daly- 
vumo, nes nenori nušluoti ge
riausius prizus. Bet kai bus 
kitas kontestas, tai tikrai Pa
daužos nusavini visus prizus. 
Nei Vaidylų chorui nei “‘Biru- ; 
tei”, nei kitiems solistams ne- , 
bus progelių.

Balius tęsėsi iki ankstybo

Didelę sensaciją Chicagos did- 
lapiams suteikė rastas bandito 
Terry Druggan slaptame san
dely laiškelis iš vieno Califor- 
nia gengsterio, kuriame šis siū
losi padaryti viską tam “Big 
Fellow” (Capone), kaip Drug
gan lieps. Iš to padaryta išva
da, kad Druggan rengė suokal
bį nužudyti Capone.

Gengsterių labdarys

Druggan pasislėpus nuo teis
mo, padaryta krata jo brangioj 
rezidencijoj, 7064 Greenvicvv 
avė., kur slaptame sandely rasta 
7 revolveriai, kulkosvaidis, daug 
šovinių ir daug slaptų laiškų. 
Dauguma laiškų yra įvairių 
gengsterių prašymai gelbėti/‘bė
dose” ir kaikurių politikierių, 
prašant “cash!” Vienas laiškas 
kokio tai bandito iš Minneapolis 
county jail labai jausmingas, 
<ur jis pasisako esąs suimtas 
už “kidnaping’’ kokio tai mili- 
jonierio brogos vi riko ir prašo 
jį išvaduoti.

Teisėjas Lyle, pareikalavo 6 
surety kompanijų pasiaiškinti, 
kodėl jos stato bondsus už Chi
cagos gengsterius.

75 nuošimčiai vaikų be 
dantų

Daugiau kaip 75 nuošimčiai 
Chicagos mokyklų amžiaus vai
kų serga įvairiomis dantų li
gomis ir yra pavojaus, kad dėl 
dabartinių prispaudimo laikų 
dantų ligos dar labiau padidės, 
paskelbė Chicago dcntal society.

Radio padeda automo
bilių vagišiams

šėsi jauni vaikėzai apie 20 
m. amžiaus per 6 mėnesius la
bai pasekmingai užsiiminėjo au
tomobilių vagystėmis su pagal
ba radio, kurį jie buvo įsitaisę 
ir pritaikę trumpoms bangoms 
viename vogtame automobily, 
taip kad jie galėjo girdėti vi
sas slaptas policijos radio in
strukcijas ir sulig tų žinojo, 
kada ir kur pabėgti.

Suimti jau 4 vaikėzai, kurie 
prisipažino laike pastarųjų mė
nesių pavogę daug karų. Bet 
vienas vagišius su pačiu tuo 
automobiliu, kuriame yra įtai
sytas radio, ir šiandien tebėra 
nepagautas, ir, beabejo, klau
sosi policijos orderių ramiai 
kur sėdėdamas.

Gyvulių paroda stock
yarduose

Nuo lapkričio 29 d. ligi gruo
džio 6 d. vienų savaitę bus di
delė gyvulių paroda (fairs) Chi- 
cagos stockyarduose. Laukiama 
13,000 gyvulių pavyzdžių. Taip 
pat bus įvairių pramogų.

Ar vabalai nugalės
I Perspėjimas automobi- Į žmones

listams Tokią lekcijų su juddmais pa-
veįIęSlaj3 skaitys žinomas gam- 

Del sveikatos saugumo, Dr. Linįnkas Brayton Eddy, Fięld 
Kegel perspėja automobilistus Museum, ateinantį šeštadienį, 
laikyti šalčiams užeinant šių tai- japj<rjgj0 g va] popiet,
syklių: Jokių tikietų nereiks. Ta pačių

1. Nesėdėkit uždarame kare dienų 10 ir 11 yal. ryto bus
kuomet motoras veikia. įdomios paskaitos vaikams Field

2. Nebūkite uždarame ga>ra- Museum.
že, šildydami savo automobilio Kitą savaitę, nuo pirmadienio 
motorą šaltų rytmetį. Kas me- hjgį penktadienio, 11 vai. ir 3 
tą atsitinka nelaimių tokiems, Į vaj. ^lls kasdien po dvi įdomias 
kurie taip daro.

3. Nebūk -ilgai dideliame tra- 
fike, kur automobilių sustoji
mai būna ilgi ir tankus- Moto
rų gesai kenkia ir galva pra
deda skaudėti.

4. Neužmiršk karts nuo kar
to patikrinti savo motoro ir ig- 
nicijos. Kada pradeda 
rūkti, tai yra blogo 
ženklas.

5. žiūrėk, kad karo
vas (car heater), neleistų gazo 
į uždarą karų.

Laikydamies tų taisyklių au
tomobilistai išvengs daug bėdų 
žiemos 
žiuoti 
liuose.

moksliškas lekcijas.

Educational

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
maciju šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.

infor-

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous for Sale
_________Įvairus Pardavimai________

DIDELIS. SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ
Storų ir plonų, dėl vyrų, vaikų, mote
rų ir merginų. Mes parduodame 
megztinius sveterius už nuo 75% iki 
100% sutaupimą. Megztos vilnonės 
kojinės dėl vyrų ir moterų. Seni sve- 
teriai sutaisomi.

THE BRIDGEPORT 
KNITT1NG SHOP 

504 W. 33rd St., arti Normai Avė, 
Tel. Victory 3486 

Atdara kasdie ir vakarais.

For Rent

motoras 
degimo

šildytu-

metu, kuomet tenka va- 
uždarytuose automobi-

Prasidės tiltų remontų 
darbai

Leo Podolskio koncertas
Šį trečiadienį, lapkričio 12 d. 

lygiai 8:30 vai. vakaro, Chicago 
University sajėj, Maudei Hali, 
ant kampo University avė. ir 

Į 57th st. įvyks koncertas Leono 
Podolskio, vieno iš geriausių 
Chicago muzikų.

Podolskis yra gimęs Odesoj, 
laimėjęs garsias muzikos premi
jas Vienoj, apkeliavęs visą že
mę, direktoravęs Berlyne Neneš 
Musik Konservatorium, dalyva
vęs Detroit ir Chicago simfo
nijose ir dabar Shervvood School 
of Music artistas instruktorius.

Jo programa sudaryta iš Cho- 
pin, Rachmaninoff, Vivaldi, 
Medtner, Beger, de Falla, De- 
bussy ir Grainger. Tikietai nuo 
$1.50 ligi 75 centų. Užsisakyti 
iš kalno galima telefonu: Mid- 
way 0800, pas Mr. Mack Swear- 
ingen.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos. Intakais, aritmetikos, 
knygvedystia, stenografijos, k kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini mokslą i devynis mėnesius: 
aukštesni mokslą I vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu jgijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien k jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apeišviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. HA.

PASIRENDUOJA 2 storai, adresu 
1922-24 West Chicago Avenue, ku
riuose per 21 metus buvo morgičių it 
bonų įstaiga. Jeigu bus greitai vei
kiama, vietą galima nupirkti ar paren- 
duoti su visu ofiso įrengimu ir vaultu. 
Ypač tinka bankui, morgičių invest- 
mento bizniui ir spulkos raštinei.

Cosmopolitan Bond and 
Mortgage Co., 

A. M. Hammann, 
Vice-Prezidentas 

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

ir

Business Service 
Bizhio Patarnavirnaa

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam bDekoruojam
3147 S. Halsted St

Victorv 7261. Ras. Hemlock 1292

PRANEŠIMAI
PATENTAI, copyrights — išradi

mai visokios rųšies. 
B. PELECHOWICZ.

2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

RENDAI 4 ruimai už $10 mėn. ir 
5 ruimai už $20 mėn. Patogus ir 
naujai dekoruoti. Kreipkitės 3653 S. 
Halsted St. Tel. Boulevard 8421.

, —.n■

PASIRENDUOJA Bridgeporte 5 
kambarių flatai, su maudyne, $18, 4 
kambarių flatai $12. Tel. Yards 3703.

Partners Wanted 
Pusininku Reikia

REIKALINGAS partneris, geras me- 
kanikas prie automobilių taisymo. 
Peters Auto Repair Shop, 1831 So. 
Halsted St.

Help Wanted—-Malė 
 Darbininkų reikia

REIKALINGI 2 vyrai apie 30 metų, 
kurie apsipažinę su anglų kalba ir turi 
būti apsipažinę su publika, gera alga ir 

"komisas.
METROPOLITAN LIFE 

INSURANCE CO.1 549 W. 47th St.
Matykit .

P. C. MASIOKAS

Viešųjų darbų komisionierius 
Wolfe skelbia, kad po 60 die
nų (dar du mėnesiai) prasidės 
Chicagoj tiltų remontas. Pada
ryti žygiai, kad butų pradėta 
darbai prie West Chicago avė., 
West Division st; 18th Street; 
Grand avė., North Halsted st., 
ir 92 st. tiltų.

Taip pat skubinami planai l Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar- 
statyti naujus State Street ir pinės Pašalpos susirinkimas atsibtis utar- 

llaLtprl 'strppt tiltus Vi- Temple svetainėj, 1 547 North bouth iiaistect dtreet linus, vi ninke iapkričio n d.. 7:30 v. v.. Ma- 
si darbai kainuos apie $7,200,- Leavitt St.
000, kuriems pinigai bus skiria- nnkt.’ Ia,ku’ 
mi iš bondsų, priimtų lapkričio | 1931 m.
4 d. balsavimuose.

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.

Taksų mokėtojai, 
testuokite!

Nariai malonėkite susi
nės šiame susirinkime bus 
valdyba dėl ateinančių 

‘ X. Saikus, aršt.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Bend
rovės Direktorių ir Draugijų atstovų su- 
sirinkimas įvyks lapkričio 10 d,. 8 vai.

1 vak., Auditorijos svetainėj. Visi ma- 
* lonėkit laiku susirinkti, nes yra svar

bių reikalų. Kviečia Valdyba.

Houlevard 6520 Res. Y ardą 4401
NORKUS & CO.

Pertraustęm rakandus, pianus ir vi 
’okius biznius, taipgi iš miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas 

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Heln Wanted—Male-Female

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

Taksų mokėtojams, kurie tu
ri skundų dėl pereitų 1929 me
tų taksų netikslumų, nustaty
tas terminas skundams ir pro
testo pareiškimams paduoti ligi 
lapkričio 21 d., kaip pranešė 
board of review pereitų šešta- j kompanijos. Uždirbkit daugiau negu tik 

dienį. Pirmas viešas tų skundų 
išklausymas bus lapkričio 24 
dieną.

AUTOMOBILIŲ DRAIVERIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAXI CO. 
pasiūlo jums tikrą progą.

Pasinaudokite pelnais pasaulyje didžiau
sios ir sėkmingiausios kooperatyvės kabų

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Business Chance*
 Pnrdavlmn) Blvninl

PARDAVIMUI krutamųjų paveikslų 
teatras, pilnai įrengtas rodymui vėliau
sių kalbančiųjų paveikslų, darantis ge
rą biznį, lietuvių apielinkėj. Parduo
sime biznį ir namą, ar tiktai biznį. Nė
ra kompeticijos. Del platesnių žinių 
rašykite: Naujienos. Box 1245, 1739 
S. Halsted St., Chicago. 4

—O-------

Hooveris prašys kon
greso gelbėti bedarbei
$500,000,000 darbai skubinami 

pradėti

Prezidentas Hooveris šešta
dienį pareiškė, kad jis prašys 
Kongreso, kurs susirenka gruo
džio 4 d., priimti “special em- 
ergency approriation” bedarbei 
pagerinti. Sumos apie 500 mi
lijonus dolerių jau yra Kongre
so leistos, tik reikalinga dar 
special io kongreso parėdymo. 
Iš tų sumų bus 
rališki budinkai, 
niai ir kt. Taip 
“seklų” paskola
nukentėjusiems farmeriams.

statomi fede- 
tiltai, tvenki- 
pat rūpinama 
nuo sausros

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

menką pragyvenimo algą. Maža sutna pi
nigų tereikalinga jūsų pradžiai.

Musų Mr. Green mielai suteiks jums 
pilnas informacijas be jokių pareigų.

Checker Taxi Co.
N01 W. Jackson Blvd. 

Monroe 3700

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

PARDAVIMUI grosernė, pigi kaina 
ir renda. Kambariai gyvenimui. 373 5 
So. Emerald Avė.

Mine E. Roman R.N
Fizinė Therapija 

Mokslinis masažas.
ir Medikuotos Maudynės, 

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

Tel. Central 0729

Saulės, Elektros 
Fizinės

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 išminom visokį turtą. 
InŠiurinam namus ir visk) vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.
. ■ į r rsefrm ifisU i Ii

Financial
Finansai-Paskoloe________

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama j 24 vaL 

Neimant komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO. .
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038

Farms For Sale

80 AKRŲ juodžemio su budinkais, 
septynios mailės nuo Kenosha. ant ge
ro kelio. Geriausis bargenas apielin- 
kėje už $10,000.

Taipgi turime kitų ūkių dėl mainų. 
S. B. BACEVIČIA, 
4807 — 7tb Avė., 

Kenosha, Wis.

PARDAVIMUI už augščiausj užda
rytą pasiulimą iki lapkričio 20 d. — 
gera farma. triobos, upelis, akmeninis 
kelias, arti miesto; išmokėjimais. H. 
Hanek, 1101 Monroe St., La Porte, Ind.

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 akolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neiimokito* 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Exchange—Mainai
MAINYSIU ant Chicagos prapertės 

150 akerių farmą su visais įtaisymais, 
50 mylių iš Chicagos.

Saukite Victory 7270

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui, 

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

44£5 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 0455


