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Lenkai Suėmė Galicijoje 
Amerikos Laikraštininką

Chicago Daily News korespondentas areš
tuotas už iškėlimą j aikštę lenkų “kazo
kų' brutališkumų su Rytų Galicijos uk
rainiečiais

Chicago Daily News kores
pondentas Lenkijoje, Negley 
Farson, praneša, kad atvykęs 
į Rytų Galiciją jis per pasta
ras keturias dienas prityręs to
kio terorizmo ir špionažo, kad 
kišk pasuolin dagi šerloko 
Holmso prietykius.

Vizitą Galicijai koresponden
tas sakosi padaręs, paklausęs 
Lenkų ambasadoriaus Wash- 
ingtone, kuris pataręs Ameri
kos korespondentams nuvykti 
į Rytų Galiciją ir patiems įsi
tikinti, kaip maža esą tiesos
“pasakose’’ apie lenkų brutališ-* 
kurną, “-gaminant” ukrainie
čius.

Atvykęs į Galiciją, korespon
dentas sakosi tuojau buvęs su
imtas ir per penkias valandas 
kankinamas policijos inkvizici
joje. Pagaliau paleistas, jis 
kiekvieną’ žingsnį buvęs sekio- 
jamas šnipų, kurie nė valan
dėlei nepaleidę jo iš akių.

Du ukrainiečiai mirtinai “kazo
kų” užkapoti

“Gaje kaime,” sako kores
pondentas, “aš gavau vjsą is
toriją apie nužudymą Michailo 
Piupku. Jis buvo spalių 18 die
ną žvėriškai lenkų ‘kazokų’ mu
šte užmuštas. Tame pačiame 
Gaje kaime mane areštavo, pa
sodino į šiaudų prikimštą ve
žėčias ir, policijos sargyboj, 
pargabeno atgal į Lvovą. Aš 
turiu tikrų žinių apie panašų 
užmušimą dar antro asmens 
tame pačiame distrikte. Dabar 
tų pripažįsta jau ir lenkų po
licijos vyriausybė. O tai dar 
pirmas -oficialus leįikų prisi
pažinimas apie tų dviejų as
menų mirtį.”

Ch. Daily Nevvs koresponden
tas sako, kad Lvove jis matę
sis su ukrainiečių vyskupu fcep- 
tickiu, kuris jam papasakoja 
daugiau atsitikimų apie lenkų 
kareivių brutališkumus ir užka- 
pojimą mirtinai trijų ukrainie
čių ūkininkų.

Ukrainiečių pasturgaliai Į koše- 
lieną sukapoti

Ukrainiečių ligoninėje “Yu- 
ro” Lvove — ta ligoninė yra 
ukrainiečių metropolijos bažny
čios šventoriuje, o todėl apsau
gota nuo lenkų — korespon
dentas sakosi matęs vienuolika 
kaimiečių, kurių pasturgaliai 
buvę sukapoti į košelieną. Len
kų “kazokų” žvėriškumo aukos 
jau penkias savaites ten gulė
jusios.

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

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; šalčiau; vidutiniai ir 
stipresni mainąsi vėjai.

Vakar, temperatūros viduti
niai buvo 57° F.

šiandie saulė teka 6:41, lei
džiasi 4:28. >Iėnuo teka 3:25 
ryto.

Plakamus šaltu vandeniu atgai
vina ir vėl plaka

Korespondento surinktomis 
žipiomis, lenkų raiteliai gainio
ja ukrainiečių ūkininkus, kaip 
laukinius gyvulius. Suimtiems 
kertama nuo 100 iki 200 bi
zūnų, ir kai auka nualpsta, ji 
apipilama šaltu vandeniu, at
gaivinama ir vėl plakama. Pa
našiai buvo nuplaktos dagi vie
no ukrainiečių kunigo žmona 
ir duktė.

Patys lenkai prisipažįsta, sa
ko korespondentas, kad buvę
suimta daugiau kaip 800 uk
rainiečių, kurių 500 ir dabar 
tebelaikomi kalėjime ir laukia 
teismo.

Nereikalingi žvėriškumai
Tiesa, sako korespondentas, 

yra įrodymų, kad ir ukrainie
čiai nusikalsta savo kovose su 
lenkais, tačiau dar daugiau yra 
įrodymų, kad tie lenkų karei
vių žiaurumai yra visai nerei
kalingi ir be galo žvėriški.

Ukrainiečiai mirtinai lenkų 
įbauginti

Bet koks laisvesnis dalykų 
tyrinėjimas Rytų Galicijoje, 
kaip Lenkijos ambasadorius 
Washingtone, kad patarė Ame
rikos .korespondentams padary
ti, yra, sako Mr. Farson, vi
siškai negalimas, dėlto kad kai
miečiai yra baisiai įbauginti, o 
lenkų policijos ir šnipų siste
ma yra taip gerai suorgani
zuota, kad kaimiečiai bijo žodį 
prasitarti.

Lenkų žvalgybos “globos” ir 
cenzūros išvengti, koresponden
tas sakosi buvęs priverstas ke
liauti Beutheną, Vokietijoj, ir 
iš ten savo pranešimą pasių
sti per Berlyną į Ameriką.

Maskvos pranešimas 
apie korespondento 

suėmimą
MASKVA, lapkr. 16. — Mas- 

kvos Izviestijų korespondentas 
Varšuvoje praneša, kad Neg
ley Farson, Chicago Daily Nevvs 
korespondentas, tapo lenkų vy
riausybės suimtas viename kai
me netoli nuo Lvovo- Po ink
vizicijos jis buvo paleistas. 
Lenkų policija įtarė, kad Mr. 
Farson nuėmė fotografijų, pa
rodančių baudžiamos lenkų rai
telių ekspedicijos Bytų Galici
joje vaisius.

Valdžios ko m i s i j a 
siūlys pakeisti pro- 

hibiciją
WASHINGTONAS, lapkr. 16. 

— Sužinota, kad Wickershamo 
komisija prohibicijos įstatymui 
vykdyti nutarus pasiūlyti, kad 
prohibicija butų modifikuota.

Kaip toli ji turėtų būt mo- 
difilc uotu, komisijų dar- nesanti 

nusprendus.

Rumanijos parlamentas 
atidarytas

BUCHAREŠTAS, Rumanija, 
lapkr. 16. — Karalius Karolis 
vakar atidarė pirmą savo ka
raliavime parlamentą.

lAUanuo ana «*acuio moto]

Pietų Amerikos indiečiai. — Paveikslėlis’ parodo Matto Grosso provincijos, Brazilijoje, grupę 
indiečių, kurie'; kaip praneša, nužudė vieną Chicagos misijonierių, Rev. Arthurą Tylee, jo ma
žą dukterį ir slaugytoją ir sužalojo jo žmoną.

Konspiracijos prieš 
sovietų valdžią isto
rija sufabrikuota

Sąmokslų kaltinimais Maskva 
norinti suversti'kam-nors kal
tę už savo režimo nepasise
kimus

' MASKVA, lapkr. 16. — Vie
tos diplomatinės sferos visai 
neima rimtąi to sensacingo pra
nešimo, kurį sovietų politinė 
policija paskelbė apie tariamą 
penkių svetimų valstybių ir aš- 
tuonių augštų sovietų valdinin
kų sąmokslą įvelti sovietų Ru
siją į karą ir tuo budu nuver
sti bolševikų diktatūrą. Mano
ma, kad, iš tikrųjų, visi tie 
kaltinimai ir dagi suimtųjų 
“konspiratorių” neva “prisipa
žinimai” yra pačios sovietlj 
žvalgybos sufabrikuoti, žvalgy
bai reikia būtinai “susekti” pa
našus “sąmokslai”, kuomet pa
čioj valdančiojoj komunistų par
tijoj dabar eina tyli, bet be 
galo aitri, tarpusavio kova.

‘ Taip mano ir dauguma už
sienių laikraščių korespondentų 
Maskvoje. Kai kurie jų dar 
prieš keletą sąvaičių įspėjo, 
kad sovietų galvos kaž-ką kon
spiruoja prieš tulus sovietų dar
buotojus ir mokslininkus, pana
šiai kaip kad jos padarė kele
tą savaičių anksčiau. Tuomet 
buvo sušaudyti, be jokio teis
mo, keturiasdešimt astuoni [vė
liau paaiškėjo, kad buvo sušau
dyti septyniasdešimt trys!] žy
mus sovietų valdininkai ir mok
slininkai, kurių vienintelis nu
sikaltimas buvo tas, kad vidu
jinėj kovoj tarp Stalino ir Mo
lotovo vienoj pusėj, ir Bucha- 
rino, Bykovo ir Tomskio — 
antroj, jie pritarė pastarajai 
grupei.

Maskviškis New York Times 
korespondentas, žinomas žurna
listas Walter e Duranty, kuris 
yra labai palankus dabartiniams 
sovietų valdovams, kablegramoj 
savo laikraščiui sako, kad visa 
ta sąmokslo prieš sovietų val
džią istorija esanti niekas dau
giau, kaip tas, ką Amerikoje 
paprastai vardijama žodžiu 
“politics”. Pasii-emdamas iStran- 

komis iš oficialių sovietų laik
raščių, Duranty daro išvadą, 
kad visa ta sensacija yra su
fabrikuota tikslu, viena, suver
sti ant ko-nors kaltę dėl bai
sius produktų stokos, nuo ku
rios Rusija kenčia nuo laiko, 
kai Stalinas vėl panaikino “lie
pą” [Lenino paskelbtą “naują 

ekonominę politiką”] ir paskel
bė karą privatiniams prekinin
kams ir ūkininkams; antra, ap
juodinti “dešiniąją opoziciją” 
su Bucharinu, Rykovu, Tom- 
skiu ir kitais, gynusiais tą pa
čią nuomonę, kurios laikėsi tie 
astuoni tariami sąmokslininkė
— profesoriai Ramzinas, LarL 
čevas, Kalinnikovas ir kiti jų 
draugai.

Tikslas sunaikinti Rykovą, 
pasiremiant kaltinimais, kad jo 
“bendraminčiai” turėję santy
kių su monarchistais ir impe
rialistais —- su Poincare, Brian- 
du, Churchilliu etc. — dar la
biau matyt iš sovietų laikraš
čio Ekonomičeskaja žizn ata
kų ir kartu iš manifesto,.‘ ku
rį paskelbė Maskvos komunis-n 
tų partijos komitetas. Tame 
manifeste reikalaujama sun
kiausios bausmės, išmetimo iš 
partijos ne tik federalinio prem
jero Rykovo ir jo draugų Bu- 
charino ir Tomskio, bet taip 
pat ir Rusijos valstybės prem-l 
jero Sircovo ir jo draugo La- 
minadze, kurie šiomis dienomis 
buvo pašalinti iš jų augštų vie
tų už “dešinį nukrypimą”.

Reikia neužmiršti, sako N. 
Y. Times korespondentas, kad 
dabartiniai Kremlio viešpačiai 
brėžte pabrėžia, jogei komuni
stinė opozicija visus savo fak
tus, dagi savo idėjas ėmusi iš 
tų mokslininkų ir ekspertų, ku
riems dabar gresia mirties bau
smė už jų neva kontrrevoliu
cinius darbus.

“Amtorgo” galva taip 
pat sako, kad “sąmoks

las” esąs bintas
WASHINGTONAS, lapkr. 16.

— Buvęs “Amtorgo” (sovietų 
prekybos atstovybės Ameriko
je) vicepirmininkas Delgass iš
leido pareiškimą, kuriuo jis ti
krina, kad Maskvos paskelbtas 
“sąmokslas” ir tariami suimtų
jų “atviri prisipažinimai” yra 
niekas daugiau, kaip sovietų 
“čekos” arba, teisingiau sakant, 
Stalino ir jo klykos sufabrikuo
ta pasaka, kad tuo budu galė
tų dar ilgiau išlaikyti savo vieš
patavimą pavergtoj ir nukan
kintoj Rusijoj.

[Delgass pri^š trejetą mėne
sių rezignavo iš augštos sovie
tų tarnybos, dėlto kad jis no- 
besutiko su Stalino politika. 

Už tai jis buvo pasmerktas mir
ties bausmei.]

Delgass kreipėsi į senatorių 
Borah, profesorių Nicholas M. 
Butlerį, profesorių John Dewey 
ir keletą kitų žymiausių ame
rikiečių, su kuriais sovietų vy
riausybė skaitosi, prašydamas,

Sovietų dar 4 asme
nys pasmerkti 

sušaudyt
Tarp pasmerktų yra dvi mer

ginos; suimta dar šešiolika 
kitų asmenų

MASKVA, lapkr. 16. — Ros
tove ties Donu tapo pasmerk
ti sušaudyti keturi vietos ko- 
operatyvių krautuvių tarnaito- 
jai, jų tarpe dvi merginos, kal
tinami dėl pardavinėjimo mai
sto kdrtų asmenims, kurie ne
turi teisės gauti maisto iš val
džios krautuvių. Del tokių pat 
nusikaltimų yra suimta dar še
šiolika kitų asmenų.

DARBO PASAULYJE
DVI DETROITO AUTOMOBI

LIŲ KOMPANIJOS PRIIMS 
3,000 DARBININKŲ

DETROIT, Mich., lapkr. 16. 
— Oakland Motor Car kompa
nija ir Fisher Body korpora
cija skelbia, kad šią savaitę 
bus priimta atgal į jų įmones 
arti 3,000 darbininkų. Oakland 
Motor įmonėse dabar dirba 3,- 
800 darbininkų, o iki trečia
dienio bus priimta dar 1,700. 
Fisher Body iki antradienio ke
tina priimti 1,200 darbininkų.

Anglija skiria dar 52 
milijonų'dolerių be

darbiams šelpti
LONDONAS, lapkr. 16. — 

Bedarbių šelpimo reikalams bri
tų vyriausybė skilia dar 52 nii- 
lijonu dolerių. Skirtų šiems me
tams 300 milijonų dolerių, dėl 
žymaus bedarbių skaičiaus pa
didėjimo, nepakanka. Bedarbių 
skaičius Anglijoje dabar siekia 
2,260,000.

PACHUCA, Meksika, lapkr. 
16. — Peranksti įvykęs dina
mito sprogimas užmušė 5 mai- 
nerius Insitee Le Rica kasy
kloj. 
......... . ........ . / , _  
kad jie įsimaišytų į dalyką ir 
gelbėtų nuo sušaudymo profe
sorių Ramziną ir kitus bolše
vikų apkaltintuosius. Delgass 
pabrėžia, kad ryšy su tuo Mas
kvos sufabrikuotu “kontrrevo
liuciniu sąmokslų” yra suimta 
daugiau kaip pusantro tūkstan
čio nekaltų žmonių.

Du unijistai prisipažinę 
bombos išsprogdinimu
KANSAS CITY, Mo., lapkr. 

16. — Suimti du dailides, uni
jos nariai,, pasak policijos, pri
sipažinę, kad jie metę bombą, 
kuri sprogdama apdraskė nau
jai statoma su pagalba neuni- 
jistų darbininkų apartmentų 
trobesį. Sprogimo niekas žmo
nių nebuvo sužeista.

Gorkis įspėja nuo ka
pitalistų rengiamų 

skerdynių
■ / I

MASKVA, lapkr. 16. — Ru
sų rašytojas Maksim Gorky te-, 
legrafuoja iš Sorpnto,' Italijo
je:

“Poincare, žinomas Europos 
skerdynių organizuoto jas, bu
vęs socialistas Briand, garsus 
alkoholikas Birkenhead ir kiti 
kapitalistų lekajai dabar rengia 
banditišką, krikščionių bažny
čios galvos palaimintą, puolimą 
Sovietų Sąjungos. Reikia steng
tis neleisti, kad kapitalistai su
rengtų skerdynes, pasiųsdami 
milijoną darbo žmonių piautis 
su kiti kitais.

“Markso ir Lenino teorijos 
kuria naują pasaulį, kuriame 
nebus klasių, nebus koncentruo
to turto į kelių atskirų žmo
nių kišenius ir nebus nuodingų 
religijos melų, kurie žmones da
ro vienus kitiems svetimus.”

8 sužeisti vokiečių fašis
tų muštynėse su so

cialistais '
MIUNCHENAS, Vokietija, 

lapkr. 16. —’ Hitlerininkų (fa
šistų) bandos vakar puolė čia 
Respublikos Vėliavos ir socia
listų studentų mitingą. Kilusio
se muštynėse astuoni asmenys 
buvo rimtai sužeisti.

14 amerikiečių pašalin
ti iš sovietų įmonės 

už huliganizmą
STALINGRADAS, Rusija, lap- 

kričio 16. *— Keturiolika ame
rikiečių, dirbusių darbo vedė
jais naujoj sovietų traktorių 
įmonėj, tapo pašalinti iš vietų 
už “sistematišką savo sutarties 
su traktorių trustu laužymą.” 
Amerikiečiai kaltinami dėl huli- 
ganiškumo, valkatavimo ir dis
ciplinos laužymo.

Italija suėmė 10 raudo
nų ir 1 yankee

ROMA, lapkr. 16. — Dešimts 
komunistų nuteista nuo dviejų 
ligi 12 metų kalėjimo, kaltina
mi bandę atgaivinti komunis
tų partiją Italijoj. Vienas iš 
jų Antonio Perrotta yra gimęs 
Boston, Mass.

................................ sS

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius
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Ispanijoj paskelbtas 
visuotinis streikas

Darbininkai protestuoja prieš 
policijos elgesį. — Bijoma ne
ramumų

MADRIDAS, Ispanija, lapkr. 
16. — Protestui prieš policijos 
metodus darbininkų demonstra
cijoms patrempti, Centralinė 
socialistų darbo sąjunga, kon* 
troliuojanti darbininkų judėji
mą visame krašte, paskelbė vi
suotinį darbininkų streiką. Vie
name Madrido mieste tuojau 
metė darbą daugiau ne 40,900 
statybos ir metalo darbininkų. 
Juos pasekė ir kitų pramonių 
darbininkai. Kituose pramonės 
centruose, taipjau Barcelonos 
anglies kasyklų darbininkai ir
gi sustreikavo.

Madride bijoma rimtų nera
mumų ir dėl to miestas raitos 
policijos įr kareivių patroliuo- 
jamas.

Visoks judėjimas sustojęs ir 
visos krautuvės uždarytos. Tuo 
tarpu vyriausybe visame kra
šte patylomis areštuoja darbi
ninkų vadus.

Amerika išteisino 
Vokietiją

Tardymas dėl karo meto spro
gimų baigtas

WASHINGTONAS, lapkr. 16. 
— Vokietija tapo išteisinta dėl 
dviejų milžiniškų sprogimų ka
ro metais.

Vienas sprogimas įvyko Black 
Tom terminai, New Yorko prie
plaukoj, liepos 29 d., 1916 m. 
Antras buvo išsproginimas 
Kingsland minucijos sandėlio, 
sausio 11 d., 1917 m. Del abie
jų buvo apkaltinta Vokietijos 
slaptoji policija, kuri variusi 
terorą Suvienytose Vąlstijose 
prieš joms įstojant į karą.

Mišri komisija iš Vokietijos 
ir J. V. atstovų tiri nėjo tuos 
įvykius ilgą laiką ir vakar pri
ėjo išvados, kad Vokietija nė
ra atsakominga. <

Jugoslavai suėmė 10 ta
riamų Vengrijos eks- 

karių teroristų .
BELGRADAS, Jugoslaviją, 

lapkr. 16. — Jugoslavų polici
ja suėmė dešimt buvusių Ven- 
grijbs karininkų ir puskarinin
kių, kurie^ pasak policijos, pri
sipažinę priklausę vienai Buda
pešto teroristų organizacijai.

Trijų Tennessee bankų 
užsidarymas

NASHVILLE, Tenn., lapkr. 
16. — Dviejuose Tennessee 
miestuose^ Nashvillėj ir Knox- 
villėj, per pastarą savaitę už
sidarė trys dideli bankai.
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Patyrimai Argentinos kalėjime

50,000 Vartotojų Viešai Pataria Doan’s

A D i ura tie

Antroji diena

nuo

Chicago

Jūsų Patogumui

Vartotų Automobilių

Ketvirtoji diena

Tel. Calumet 4589

IMPERFECT IN ORIGINAL

Naujienos” turi atsto 
vus sekamose vietose

Brighton Park 
R* PIETKIEWICZ

2608 W. 47Hi St.
Tel. Lafayette 1083

Marųuette Park 
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63r<l St.

Atsilankykite tuojau i musų įstaigą 
ir išsirinkite sau biskį vartotą automobi
lių. Pirkdami dabar jus sutaupysite daug 
pinigui Mes turime didžiausi pasirinkimą 
vartotų automobilių visokių išdfrbysčių.

ir jokio 
po antro 
Amerikos 
generaliu

sižiurėję j biaurius donosčikų 
šmeižtus pasakė vienas į antrą:

—Me parese, es uno macana. 
(Man atrodo, donosas yra me
lagingas).

Pirma diena Centralines 
policijos kalėjime

novedades en ei

Lietuvos Konsulato “rolė

Roseland ir Pullman
WAITCHES EROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

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

• v .

giau negu jie yra verti.

Policijoj priėmę labai man
dagiais paklausė vardą, pavar
dę, šeimyninę padėtį, etc. Pas
kui paprašė kabinetan to d i- 
rektoriaus, kuris;’ rūpinasi- vi
suomenės ramybės apsauga..

'^ardymas

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

žiamas’, ypatingai tų asmenų ir 
“rašytojų“, kurie man yra sko
lingi. Parodžiau Finansų Mi
nisterijos liudymą išvažiuojant 
užsienin ir Lietuvos užsienio 
pasą, registruotą Lietuvos kon
sulate Buenos Aires.

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 gvdo liga apimtą odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

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

Visą dieną, išbuvau raštinėje. 
Vienas auxiliaras paKvietė ma
ne policijos viršininko kabine
tan dėl rezoliucijoj Ten eilių 
eilės laukiančių. Jaučiamas ka
ro stovis. Mano eilė nepriėjo. 
Nuėjau atgal j savo kamerą...

(Bus daugiau)

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA
3210 So. Hilsted St.

Tel. Victory 1266

Penktoji diena
Ryte pašaukia žvalgyvos sky- 

ritin, iš naujo iškamantinėja 
kiti valdininkai ir pasakoja vi
sokias nesąmones iš paduoto 
denoso, kuriame pasakyta, buk 
aš Lietuvoj nuteistas 12-kai 
metų, buk tikrai esu anarcho- 
komunislas ir t. p. Paskui pra
šo apipasakot savo gyveninio 
padėtį North Amerikoj ir Lie-

žiuri* 
žide- 

brolis 
pas kurį

ir apsaugokite juos nuo liokl up’ų, ugnies, pametimo, 
vagystės. Juk tankiai atsitinka kad per neapsižiūrė
jimą padėkime paliksite juos teatre -— ir sugrįžus ne
berasite. Tai čia ir yra proga už mažą atlyginimą ap
sisaugoti.

Padarykite tai tuo jaus asi kreipdamos į

Valdininkai paklausė, pavar
tė mano dokumentus, fotogra
fijas, laikraščius su mano 
straipsniais (Chicagos “Naujie
nas“, Kauno “Lietuvos Aidą“, 
etc.), pakraipė galvomis, o pa

svarstė, ką da- 
pauzos pa- 

kuris mane 
raštinėn, liepė 

knygon ir išgirdau 
“communicado”, t. 
s tolimesniam tar-

Di rėk torius rodo man “Dar
bininkų Tiesą“ (anarchistišką 
laikraštįj su laisvės atvaizdu ir 
juodai ir raudonai pabraukytu 
straipsniu pirmoje vietoje: 
“Apie Vietine Politinę Padėtį“. 
Žiuri man.'akysna ir klausia:

—Ar tamsta rašei ši straipS-

CHRIS 
no .inkKtai 
ir nkausiningaH 
kartaiH vor 
likau išgydytas nuo Šių antpuolių

Šalčiai, kurie išsivysto 
įpneumonią

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria i kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą vefkimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai1 geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio, ar 
“flu:” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

ka “Welcorne to our city“, taip 
ir čia linksmai pasveikina nau
ją pilietį.

rla.p įvairių tautų piliečių 
pastebėti: u ir Jtfozą Skruodį, 
rokiškėną, jau ketvirta savaitė 
sėdintį, paimta iš gatvės laike 
revoliucijos, kaltinamą bolse- 
visme.

Mudviem besikalbant, 
me atlydimas ir Antanas 
lis, o kiek vėliau ir mano 
Jurgis Radzevičius 
darant ktatą sekvestravo daug 
mano laiškų, laikraščių ir pa
veikslų.

Kadangi mano brolis yra Ar
gentinos pilietis ir tarnauja 
kaipo direktorius valstybinio 
automat-baro valstybiniame tri
bunole^ tai jis per pasiuntinį 
pasiuntė laišką vyriausiam tei
sėjui, kuris atėjo su savo šu
lu ir ir dar vienu draugu ir 
mano brolį tuoj išleido, židelį 
taip pat drauge išleido, bet dėl 
manęs reikalavo daugiau for- 
mulumų, kadangi skundžia tos 
šalies konsulai kurios pilietis, 
aš esu.

Papasakojau, kad Norh Ame
rikoj gavau pirmą premiją už 
aukų rinkimą prez. Wilsono pa
skirtoje “Lietuvių Dienoje“; 
kad esu išrinktas “Lietuvos 
Laisvės Varpo“ Komitetan; ka\l 
kelis metus redagavau A LTS. 
organą “Sandarą“; kad dirbau 
dėl North American Civic Lea- 
gue for Immigration; «kad bu
vau pasiųstas Lietuvon iš Bos
tono 1920 m. kaipo Baltic 
States Finance Corporation at
stovas ir per mane tapo' išmo
kėta “remittances“ keli šimtai 
tūkstančių dolerių 
skundo nebuvo; kad 
aplankymo North 
1922 tapau paskirtas 
United State Line atstovu Lie
tuvai; kad Kaune įsteigiau 
savo kontorą N. Am. valdžios 
laivyno atstovybei; kad aplan
kiau Ameriką 1924 metais Am. 
Valdžios Laivyno man surangė 
iškeliavimo priėmimą ant Pįrez. 
Harding laivo; kad turėjau ke
liolika tarnautojų ir pasekmin
gą biznį; kad aukavau tauti
niams, kultūriniams ir labda
ringiems reikalams; kad žira- 
vau draugams vekselius ir sko
linau pinigus bei pirkau akci
jas (pav., “Švyturio“ už . 50,- 
000 litų) ir beveik viskas žu
vo; kad turėaju didelių nuosto-

Pastebėtina ir tai, kad pri
duoti “Musų Manifestų“ verti
mai. Ypatingai teiravosi dėl 
pirmo manMesto.k kuris tapo 
išleistas ALSS Sąjungą organi
zuojant, po kuriuom buvo pa
duotas židelio antrašas. Aš j- 
tariamas, kaipo jo autorius.

CHRYSLER IR PLYMOUTH AUTOMOBILIŲ PARDAVINĖTOJAI 

3207-&’1 Sb* Halsted St

[Atlantic and Pacific Photo] 
šešerių metų amžiaus vaikas, Rudolfas Stoehr, vienas pats da

bar atkeliavęs iš Bavarijos pas savo tėvus’ Chicagoje.

lių dėl vokiečių markes kriti 
mo; kad 1926 m. dėl “draugiš
kų“ intrigų Am. valdžia neno-

Vos atėjau • darban • rugsėjo 
26 d. 8 v. r. ir pradėjau per* 
žiūrinėt iš Lietuvos ir Nbrth 
Amerikos- man atėjusius laik
raščius, — užėjo nepažįstamas 
pilietis ir paklausė, ar aš neži
nau, kur gyvena Antonio žide- 
lis. Kada užrašiau prašomą- 
antrašų, nepažįstamas pakvietė 
mane nuošaliau nuo kitų tar
nautojų ir, rody darnas žvalgy
bininko • ženklą, pasisiūlė pakyr 
dėt mane centralinen policijom 
“trumpam paklausimui“. Užsi
dėjau skrybėlę ir išėjome. Prie 
Plaxa May o, paėjus vieną kvad- 
rą, laukė kitas nepažįstamai. 
Visi. sėdom tamvajun. Pasisa
kiau, kad “no tengo vingun 
centavo“,— palydovai sumokė
jo “karferą“.

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

Amerikos įmonės gerai su
pranta. kad be geros reklamos 
neapleisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojieri, tuo geriau sekasi.»
Reklamai kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraščius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi "Naujienose”, 
tas visuomet turi naudos.Kaip Amerikoj naujai atėju 

šiam užgrotin sėdintieji sušun- tuvoj

—No—atsakau—ne aš.
—Ar tamsta anarchistas, ar 

komunistas?
—Savo gyvenime nebuvau ir 

nesu nė anarchistas,, nė komu
nistas.

—Aš tamstai darodysiu, kad 
tamsta rašei šį straipsnį,—sako 
direkorius, ir pasikvietęs kitan 
kambarin man parodo originalus 
ir vertimus lapelių “Lietuviai“, 
kuriuose Lietuvos konsulas agi
tuoja, kad Argentinos lietuviai 
darbininkai savo pinigus dėtų 
vokiečių, olandui ir yankių ban- 

•kan etc. Rodo lapelius su ver
timais ir sako:

—Ar tamsta išleidai šiuos* 
antruosius lapelius?

—Neleidau ir nematau rei
kalo juos leisti.

Sykiu .pamačiau ant vieno 
lapo Broniaus Steponaičio, Liet, 
kons. sekretoriaus, ranka ką tai 
užrašyta, o prie to • ir platus 
donosas parašytas mašinėle, 
ant kurio kampo užrašyta to- 
“dokumento“ gimimo vieta: 
“Consulado Lituano“.

Man jau buvo aišku,- kad 
ponaičiai Steponaitis su Gaučiu 
tokiu budu lieja savo tulžį, ir 
aš tęsiu tųliau:

—Labai gerai padarė tas, 
kas išleido antrus plakatus, 
nes Lietuvos konsulas eina 
prieš Argentinos valstybės in
teresus, patardamas darbinin
kams Argentinoje uždirbtus pi
nigus taupyt pas vokiečius, o 
ignoruoja Banco de la Nacion 
Argentina..

žiūrinėdamas popieras, direk
torius pasakė, kad dabar yra 
karo stovis ir man reikėsią il
gai darodinėti, kad aš ne anar- 
chistis. “Porcine Vd. se mete 
en estas cosas“... (Kam tamsta 
kišiesį į tuos reikalus), — pa
so. i direktorius ir, žiūrėdamas 
į.skundą lyg 
ryti. Po trumpos 
kvietė valdininką, 
palydėjo kiton 
pasirašyt 
rezoliuciją — 
y. sulaikyta 
dymui, su galimybe vizitantų 
komunikacijos ir koresix>»ideft- 
cijos neliečiamybę^

Prašau leist pakalliėt telefo
nu mali atsakė^ kad turiu tei
sę, bet dėl daugybės- darbų su 
sulaikytais reikia skubėt j “su- 
adro de los comunicados”.

—Constantino Norkus, -^iš
girstu šaukiant nedėlios rytą.

Drauge su valdininku nuei
nu žvalgybos raštinėn. Dirba 
tik keliolika valdininkų. Manęs 
klausinėja, ką čia veikiau 
atvažiavimo ir ką pažįstu.

Atvykau iš Urugvajus, 
dirbau šaldytuvų raštinėje. At
vykau “Balso“ redakcinės ko
misijos nario kviečiamas. Reda
gavau “Balsą“, kelias savaites 
dirbau vokiečių laivyno agentū
roje; 1928 ir visus 1929 me
tus tarnavau “Diedama” petro- 
lio kompanijos1 knygvedystės 
skyriuje, iš ten savo noru re
zignavau savo tautiečio Jaku- 
baičio kvietimu atidaryti Jam 
agentūrą, ir vystyt lietuvišką 
laikraštį “Naujienas“, kurį jis 
sutiko finansuoti; paskui p. 
Jokūbaitis pasidavė konsulo ir 
kunigo įtakon ir aš radau dar
bą kitoj agentūroj, kur ir da
bar dirbu. Parodžiau liudy- 
mus. .

Iš pažystamų nurodžiau Ar
gentinos žurnalistą Ramoi Co- 
lumbia ir teisėją Beltran.

Viską surašęs valdininkas* 
antru kart perrašė ir paklauso: 
“Ar norite, kad perskaityčiau, 
ar pats perskaitysite” ?

Perskaičiau, pasirašiau ir 
klausiu, kada galėsiu išeiti?

Valdininkas maloniai pasi
žiurėjo ir tąrū:

—Tai priklauso nuo “supe- 
rioridades” (vyriausybės). Jei
gu Lietuvos konsulas skandina 
savo piliečius, tai mes vieni ne
galime klausimą išspręsti...

Pasikalbėjau su kitais valdi
ninkais, o mano tardytojas nu
ėjo į kitus kabinetus pasitarti. 
Sugrįžęs užfundino papirosą ir 
palydėjo atgal į penktą kame-

BILHORN. 703 E. MAIN ST., WEISER, IDAHO. sako: “Mane vargi- 
SlnpmiaHiH buvo debeaiuotaR, turėjo daug nuoRėdų, buvo mažai. 

Malio strėnos buvo taip' skaudžios ir pastyrusios rytais, kad 
gulėdavau ifiiipti ift lovos. Po vartojimo Doaii’a Pilis aS pilnai

Moters!1
Apdrauskite

Savo Kailinius

rojo mane įsileist Amerikon; 
kad įvedus kvotos įstatymus 
Amerikai apie 10 mėnesių lai
kiau visus tarnautojus, laukda
mas pakeitimo; kad War Risk 
Insurance išieškojimo darbu 
pasirūpino vienas tarnautojas; 
kad U. S. Lines atsidarydama 
savo skyrių man nesumokėjo 
už perimamus “prepades” ren
gimą; kad U. S. Lines, nežiū
rint, kad aš paskutinius centus 
sukrapštęs joms viską sumokė
jau,—negrąžino mano šėrų ir 

j bonų; kad negavau žadėtos pa
skolos nė Kaune, nė Berline ir 
negalėjau išlaikyti naujai pa
imtos Hugo Stinnes Linijos at
stovybės, nes jokie - debitorius 
man( (mano išmėtyti kreditai 3 
kart didesnis už debitus) pi
nigų negrąžino, o kreditoriai 
nelankč,— man daugiau nieko 
neliko daryti, kaip tik palikt 
viską U. S. Linijai, kad ji pati 
viską likviduotų, nes ji ir už
statą sulyg Lietuvos išeivybės 
įstatymų Lietuvos valdžioje už 
mano ofisą užstačius). Aš li
kau visai be pinigų, užstačiau 
ir sunaudojau net žmonos bran
genybes, ir mano buvęs vedė
jas p. Puodžius išpirko man 
trečios klasės laivakortę Pietų 
Amerikon, kur aš perėjau 
skaudžią gyvenimo mokyklą, 
niekeno nesuprastą, o tik šmei-

Kada Miegas Sutrukdomas 
__  Veikite Greitai Del Inkstų 

s_________________________ Nereguliarumo.
■ JEIGU vargina pūslės nereguliarumai, keli-
K X ** macis naktį ir nuolatinis strėnų skaudėji-

mas> susidomčkit! Pagelbėkit savo inkstams 
M;Mfek Pfk pirmo ženklo pakrikimo. Vartokite 

■bB ’• •• Doan’s Pilis.
Sėkmingos per daugiau kaip 50 nie- 

1U. Patariamos visame pasaulyje. Par- 
į; davinėjamos pardavėjų visur.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienų Bendra
darbių ir Draugų 

vakarėlis
Tikrai smagus, draugiškas 

vakarėlis įvyko pereitą šešta
dienio vakarą Universal Club- 
hmise, ant Bridgeporto.

Tai buvo “Naujienų” Drau
gų ir Bendradarbių susipažini
mo ir susiartinimo vakaras, 
kaip redakcijos, administracijos 
ir spaustuvės, taip korespon
dentų, reporterių ir kitokių ben
dradarbių iš Chicagos miesto 
ir priemiesčių. Vakarėly apsi
lankė ghižus būrelis žmonių, 
su šeimynomis ir pavieniais, į- 
vairių profesijų ir biznio šakų. 
Tai buvo tikras “Naujienų” šei
mynos susirinkimas.

Kiek teko i atmintį įsidė
ti, tai iliustracijai kalkiniuos 
vardus čia paduosiu (Pirmiau
sia daktarus, o delko, — pas
kui pasakysiu):

Dr. Davidonis su žmona.
D r. Biežis su žmona, Dr. 

Zalatorius su žmona, Dr- Ka
ralius — be; Dr. Montvidas; 
Juozas Budrikas, .be, bet už 
tad su dviem radio laudspy- 
keriais — Mr. Valančiu ir Mr. 
Bučkiu; Adv. Kazys Gugis su 
žmona; Mikas Jozavitas, Pet
ras Sarpalius; Leonardas Brun- 
valdas; M r. Vilis su dukrele; 
p-lė E. Mikužiutė; A. Lekavi
čius ir X. saikus, — paskuti
nieji northsidiečiai.

Trys ciceroniečiai — drg. De
veikis, Uktveris ir Lukoševi-

Lietuvių Dainos

čius, kuriuos atvežė pats Lu
koševičius savo užpereitame 
“Naujienų” konteste laimėtame 
automobily.

Trys ar daugiau Rožių žemės 
piliečiai, dr-gai J. Grybas, Ta
mašauskas ir Narbutas.

Pustapėdis, Pasaulio Vergas, 
Sakalas ir keli kitokį slapyvar
džiai.

P. Grigaitis, A. Lai i s, K. 
Augustas su žmona, J. Prons- 
kus, K. Baronas su žmona, .1. 
Jasulevičius su žmona; R. Ra- 
chaitis; Juozas Mockus su žmo
na; Juozas Lapaitis; M. 
Šileikis su žmona; A- Pajaus- 
kas su žmona; A. Rudinskas 
su žmona; švelnia, Maukus; 
Bypkevičia su žmona; Vincas 
Bašinskas (dar be žmonos) ; 
Julius Mickevičius; A. Žyman
tas su žmona; P. Gaiškis su 
žmona; Pūkelis, ir pats “Nau
jienų” gaspadorius.

J. J. Čeponis su C. P. Janus 
ir A. šilimas.

Tuo tarpu tiek. Be to buvo 
daugiau iš jaunosios kartoj, 
kuri dar su tėvais drauge buvo 
atvažiavę.

Kliubo šeimininkai patiekė 
puikią vakarienę, kuriai p. Ši
limas pagamino puikių “mink
štų gėrimų”.

Bevalgant atėjo į galvas kal
bėti. Kadangi Padaužos savo 
“budilniko”, tai yra tam tik
ras laikrodis, kurs kalbai išsi
sėmus pradeda skambėti, šį va
karą neturėjo, tai laisva buvo 
kalbėti apie viską ir visaip.

Vincas Rušinskas “Naujienų” 
Bendrovės vice-prezidentas bu
vo tuo kalbėjimo menadžeriu, 
tai viskas ėjo kaip palaistyta. 
Pažymėtina linksmi Dr. Kara
liaus, Čeponio, Jos. Budriki), 
Adv. G,ilgio ir ypatingai cice- 
riečio Uktverio anekdotai ir 
Dr. Montvido bei red. P. Gri
gaičio rimtos prakalbos. Supran
tama, kad ir kiti kalbėjo, taip 
sakant, gerai.

ir inžinierius abudu sutiko, kad 
bolševikas.

Kadangi šiame vakarėly bol
ševiko nebuvo (inžinierių ir gi 
ne), tai daktarams paliko pir
menybė.

Po smagios vakarienės dar 
gerą valandą svečiai praleido, 
tai būreliais kalbėdamiesi, tai 
šokdami.

Gaila, kad laikas eina grei
čiau kaip vakaras. Teko skir
stytis, bet su vilčių po šio ma
lonaus pasimatymo, tankiau pa
simatyti panašiose sąlygose.

Tai buvo vakarėlis, labai pa
našus 'į pavasari buvusį “Nau
jienų” kontesto vakarą Melda- 
žio svetainėj. Deja, geras bū
relis artimų “Naujienų” drau
gų dėl biznio ar kitokių darbo 
sąlygų negalėjo atvykti. Turi
me vilties kituose tokiuose šei
myniškuose vakarėliuose ateity 
susitikti.

Tokie susitikimai ir drauge 
praleista valanda labai suartina 
idėjos draugus, o kadangi mu
sų išeivijai kas kart labiau ten
ka glaustis ne skaidytis, tai, 
rašančiojo išmanymu, tokie va
karėliai yra labai svarbus ak
stinas lietuvių kult u ros ryšiams 
palaikyti, ir “Naujienų” Ben
drovei už surengimą gražų 
ačiū. Koresp.

Padėkos Žodis
Mrs. Maknickienės ačiū 

šelpė jams

per
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Beje, prie progos, kaip pra
džioj minėjau, apie daktarus. 
Kalbų tarpe buvo vienas toks 
anekdotas: Susitiko trys profe
sionalai: daktaras, inžinierius 
ir bolševikas. Pradėjo kalbėlis, 
kurių profesija pirmiausia pra
sidėjo. Daktaras sako, žinoma, 
daktarų, nes dar pirmąją mo
terį tebetveriant buvo reikalin
ga vivisekcija daryti, išimant 
Adomui šonkaulį, iš kurio pa
skui išsivystė Jeva.

Inžinierius sako, nieko pa
našaus: Dar prieš Adomą, in
žinerija buvo reikalinga, būtent 
iš* Chaoso pastatyti pasaulis. 
Daktaras sutiko ir užleido in
žinieriui pirmą vietą. Tuomet 
bolševikas prabilo: “Na, o kas 
Chaosą padarė?!’’ — Daktaras

šiuomi reiškiu savo širdin
giausią ačiū visoms toms mo
terims ir vyrams, kurie šiokiu 
ar kitokiu būdu mane ramino, 
paguodė ir sušelpė pinigiškai. 
Man jų pagelba ir geras žodis 
mano nusiminimo valandoj bu
vo labai reikalingas. Mano vy
ras sirgo apie du metu nuo su
žeidimo, o paskui gavęs džiovą 
greit* numirė. Paliko mane 
viena su keturiais mažais vai
kučiais— didžiausiame varge. 
Jeigu ne geri žmonės, kurie 
mane su vaikais* priglaudė, bu
čiau likus be pastogės. Tankiai 
būdavau nusiminus, manyda-

vau sau, kad esu vienų vie.ua 
ant svieto, bet didžiausiai ma
no nelaimei ištikus’ pasirodė, 
kad gerų ir mielaširdingų žmo
nių ant svieto nemažai, šiuomi 
priddodu sąrašą aukautojų, ku
rį pridavė ponia Feiza. Tos au
kos suaukautos per jos drau
gus ir drauges. Taipgi p. Joe 
Waski surinko ir pridavė man 
$17.00, tik nepridavė aukau
tojų sąrašo. Viso suaukauta 
sulig p. Feiza priduoto sąrašo 
$202.4.9 ir per p. Waskj $17.00.

Nežinau nei kaip atsidėkoti 
Jums’ mano brangus draugai ir 
draugės! Taipgi noriu tarti 
širdingiausį ačiū p. Eudeikiui 
už jo mandagumą ir širdingu
mą. Dar syki ačiuodama vi
siems tiems, kurie gelbėjo ma
ne mano nelaimėj, lieku Jus 
gerbianti Ona Maknickienė ir 
vaikai,

3858 W. Mpnroe St.
Mrs. Maknickienės šelpėjų 

sąrašas
Po $1.00 aukavo: F. Sieting, 

M. Dovidonis, D. Girijotas, K. 
Pinkauskaš, V. Yocas, S. Balta- 
duonas, J. Gabrėnas, P. Pre- 
man, B. Janulis’, J. Medelinkas, 
J. Radin, S. Galinis, B. Andri- 
son, E. Bomen, A. Brucas, P. 
Waitailis, J. K., M. Cerne, A. 
Puišis, S. Pliarpa, J. Milikaus- 
ki, J. Shermanas, M. Yonikis, 
J. Jodikaitis, A. Salasevičius, 
V. Salasevičius, U. Salasevi
čius, J. Kaziunas, J. Gaižaus
kas, P. Narvidas, J. Marcinke- 
viče, Simen, Stankūnienė, Cer- 
kauskrenė, R. Jakubonas, Ke- 
dis, Braun, Suber, R. Urbon, J. 
Gotantas, Migonis, Adomaitis, 
Nerenskis, Ladiga, Adams, M. 
Straus, A. Parmarauskas, Kli
jų nas, Mazilauskas, Rutkaus
kus, Kančias, Cinkienė, Pone- 
laitis, J. Bus, F. Stanionis, K.

Markus, W. Brazinskis, T. An- 
dipel, A. Walskis, Maleknas, K. 
Walskis, P. Ragis, J. žilinskis, 
L. Galis, Damanskis, A. An- 
drison.

Po 50 centų aukavo: J. Pli
uška, Narens’kis, Čepas, Striu- 
pas, N. Gaubus, Miklovis, F. 
Striška, O Bračienč, Kava
liauskienė; P. Mantvidukas 
25 centus, Sereckienč 25 cent., 
Smalelis 20 c, ir Karalienė 25c.

Po $2.00 aukavo: Masuliunas, 
Angelė, Wm. Bukauskas, i Ji. 
Kairis, C. Klebąs, E. Laurinai
tis, J. Shidla, S. Šimkus, J. 
Užubelis, J. Maršinskas, Valan
čius, J. Valiulis, J. Plarpa, J. 
Pūkis’, K. Shukis, W. Dovid, P.

Kenutis, P. Pivarunas, Burba', 
E. Čepulis, Sliaukaitė, P. ^Dau
baras, M. Shimkus, A. Kalens- 
kis, O. Ditkus, F. Rūsbis, 
Draugeli enė, Šidlauskienė, Kut-
činskas, Kinderis, Shatas, Lenk- 
šas, Sveikinbom, Sederevičia, 
Ch. Oks ir po $1.50: Keliotis 
ir J. Bružas’.

Po $3.00 aukavo: Poškienė, 
Tomoliimas, Ražanskas, J. Fei
za, J. Shats, C. Augaitis.

Po $5.00 aukavo: Garadaus-
kag, Stupar, Etmant, Manika,
J. Winevica, i 
Urbon ir Brkn

R. Ketvirtis, 
iaya.

A.

Viso ..............-........... $202.45
Mr. Waske $17.00

\------------
Viso........................ $219.45

I

Dabartį n iom dienom daug žmo- 
\ nių ima Bayer Aspirin nuo dau

gelio mažų skausmų, ir taip tan
kiai kaip jaučia bile skausmą.

Kodėl ne? Tai užtikrintas 
antidotas nuo daug skausmų. 
Jis veikia!

Ir Bayer Aspirin tabletai vi
sai nekenksmingi. Tame jus 
turite daktarų užtikrinimą; jos 
nesilpnina širdies.

Btyerlablfh

Dėlto, neleisk šalčiu “per
sirgti”. Nelauk kad galvos 
skausmas “pereitų”. Ar kad 
neuralgia, neuritis ar net reu
matizmas yra tai kas tokio ku
riuos turi perkęsti. Tik dak
taras gali kovo^į su tokiais 
skausmais, būt jus galit visada

pasinaudoti Bayer Aspirin p a- 
lengvinimui.

Bayer Aspiinn visada yra ir 
jis visada pagelbsti. Apsipa- 
’žink su jo vartojimų skaitlin- 
gumu, ir išveng daug bereika
lingų skausmų.

bereikalingas 
Skausmas!

DEL IS1PIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ

Neprileiskite užsikrėtimo I 
Gydykit kiekviena isipio- 
mą, žaizdą ar isibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

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

Kosulys!
rTuri būti Bustabdytas 
pirm paHidarys pavojin
gas. Sustabdykit siundi- 
nantj kutenimą su Se- 
vera’s Cough Balsam, 
vaikų ir suaugusių mč- 
glanią per* 40 motus. 
Malonus saugus, veik
mingas. Jusi) aptiekinin- 
kas ji turi. 25e ir 50e 7

Vartokit Sevcra’s Cold Tablete

Severas 
coughbals

Garsinkites “N-nose” K

X stiprios tūbos — 3 Screen 
Grid Amplifajeriai. — Super- 
Selektiviškumas. Naujas Kal- 
bėtuvas. — Naujas Vaizdin
gas Tonas.

$112- COMPLETE
with Tubes

Dykai Išbandymas 
PATOGUS IŠMOKĖJIMAI

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 4705

Naujas Chevrolet Six Sedanas

Naujas žymiai pagerintas ir daug gražesnis Chevrolet Six Sport Sedanas, kuris šiandie tapo pristatytas publikai. Ne
žiūrint pagerinimų, jo kaina yra žymiai nupiginta.

ii vu :it aspirin
Aspirin yra trade žyme Bayer Fabriko MonoaectiencideBter of Balicylicactd

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St., lOth floor

M*------------------------- ------

3

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos uVienybes” Knygyne o

VIRfiJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........................  $2.50
1,054 patarimai kaip virti jvairiųs valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro .... . $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems,

i vaikams ir ligoniams. U
LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .........   $3.00 0

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 ..........................................................................50 H
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto. X

VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........... $7.00 n
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .....................................................51

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais. .

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

i pigiai šeimyną užlaikyti. U
VIENYBE < |

193 Grand Street Brooklyn, N. N. 1
. " ■ .h.. .....

delight in
Cheese flavor

Štili another Kraft-Phenix 
triumph! Ncvv digestibility, 
health qualitics and delicious 
ncvv flavor added to cheesc.

In Velveeta all thc valuablc 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minerals. Good for every- 
one, including thcchildrcn.

Velveeta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

KRAFT

yelveeta
▼ The Delicious New Cheese Food

Buy gloves with what 
it savęs

Nfira reikalo moKfiti 50c ar -j 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
koftelę. Ltsterlne Tootji Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupiau 
$3, už kuriuos galite nusipirk- 
ti plrfttinaltes ar ką kitą. > 
Lambert Pharmaeal Co,

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c
LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodorantas jis 
,,, , . apsaugo nuo nesmagumų.

Pardavinėjamas aptiekose.

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

Lydia E. Pinkliam MedicineCo. 
Lynn, Masa.

cAM E PRlce •^FOROVER
40 YEARS
2į ouncęs for 2$cents 

pure, 
If/TBAKINC 
r\VP0WDER 
Mcienf

IT’S double actinc
MILLIONS OF POUNOJ UIEO BY 

OUR GOVERNMENT

byavestpiialSTAR DJJSTf fCopyTight^Midvest^Feature^ServieCj

ON THE STAGE

LATER 
W E NITO NEW 

YORK AND

BORN 
WRK>HTSVILLE

APPEARED IN
THE MOVIE VERSION ' 
op no nanette' 
HAS BEEN MARRIED 
-HOBBIES -GOLPz 
TENNIS.^ATER SPORTs

CONTRACT 
MTH FIRST 
NATIONAL 

STUDIOS
□AN.8/} 
MJ

GRADUATEO 
FROKAf 

PENNSYLVANlA 
STATE eoLLEGE

LEXANDEI?.
WAS.SOON

FROLIC
AND THE.*

FOLLIES

SINGING IN
MIONIGHT

DECIDED 
ON < AN 

ENGINEERING 
CAREERjį

ŽIEFELD'S

vie.ua
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LENKAI SUĖMĖ CHICAGOS KORESPONDENTĄ

Chicagos anglų dienraščio “Daily News” korespon
dentas, Negley Farson, pateko į lenkų policijos ■ nagus 
rytų Galicijoje už aprašymą žiaurumų, kuriuos vartoja 
Lenkijos valdžia prieš ukrainiečius. Po aštraus tardy
mo jisai tapo paleistas ir, nuvykęs j artimiausią Vo
kietijos pasienio miestelį, telefonu -pranešė apie savo 
prietykius Berlynan, iš kur žinia telegrafu1 pasiekė jo 
laikraštį.

Pažymėtina šitam incidente yra tai, kad korespon
dentas Farson buvo aplankęs Galiciją sulig Lenkijos 
ambasadoriaus Washingtone pakvietimu. Lenkų pa
siuntinys Jungtinėse Valstijose sakė, kad Amerikos 
laikraščių korespondentai privalą nuvykti rytų Galici
jon ir savo akimis pamatyti, ar tiesą skelbia tie, kurie 
pasakoja, kad Lenkijos valdžia persekiojanti ukrainie
čių tautos žmones. “Daily News” korespondentas, pa
klausęs ambasadoriaus, tenai nuvyko ir, i kai jisai pra
dėjo aprašinėti kas dedasi Galicijoje, tai slenku policija 
paėmė jį už pakarpos.

Korespondentas dabar sakosi buvęs naivus tikėti 
lenkų ambasadoriaus žodžiu, jogei Lenkijos ■valdžia tik
rai norinti, kad Amerikos spauda patirtų tiesą apie 
lenkų elgimąsi su ukrainiečiais. Negley Farson paduo- 
ida visą eilę faktų apie tai, kaip lenkų-kareiviai, “mal
šindami” ukrainiečius, užmušinėja žmones, ’Laip su
areštuoti ukrainiečiai yra žiauriai plakami ir užplaka
mi iki mirties. O kai dėl laisvo tyrinėjimo, apie kurį 
lenkų ambasadorius kalbėjo Amerikos laikraščių atsto
vams, tai jisai esąs visai negalimas, kadangi ukrainie
čiai ūkininkai esą taip įgąsdinti, jogei neturi drąsos sa
kyti tiesą.

Šis atsitikimas su Chicagos laikraščio koresponden
tu prisidės prie to, kad Amerikos visuomenė pažins ge
riau “lenkų kultūrą”, I kuri yra skleidžiama Lenkijos 
okupuotuose kraštuose.

- —- a- .

“ŠLAPIASIS” SENTIMENTAS AUGA

Vienas New Yorko laikraštis palygino lapkričio 
4 d. balsavimus prohibicijos klausimu su “šiaudiniu re
ferendumu”, kuri tuo klausimu darė pereitą pavasarį 
“The Literary Digest”.

Balsavimai dėl 18 amendmento atšaukimo dėl pa
naikinimo valstijos įstatymo prohibicijai vykinti buvo 
atlikti per lapkričio rinkimus trijose valstijose: Rhode 
Island, Massachusetts ir Illinois. Iš pirmųjų dviejų val
stijų, kurių skaitlines minėtasai New Yorko laikraštis 
paduoda, Rhode Island valstijoje “šiaudinis refedendu- 
mas” rodė 50 nuošimčių balsų prieš prohibiciją, o lap
kričio 4 d. balsavimai — 78 nuošimčius prieš prohibi
ciją. Massachusetts valstijoje sulig “The Literaty Di
gest” atsiklausimu buvo pasisakę prieš prohibiciją 46.8 
nuošimčiai piliečių, o sulig lapkričio balsavimais — 63.6 
nuošimčiai.

Reiškia, nuo pavasario iki rudens sentimentas prieš 
prohibiciją tose dviejose valstijose sustiprėjo 17 iki 28 
nuošimčių. Jei šis, sentimentas stiprės panašiu budu ir 
toliau, tai šiaurinėse valstijose už metų kitų “sausųjų” 
jėgos paliks visai menkos.

Apžvalga
APSILAIŽĖ

Del paminėtų “Naujienose” 
Devenio-Užunario paskolos ty
rinėjimų ir SLA. Pildomos Ta
rybos apsileidimo, R-katalikų 
susivienijimo organas “Garsas” 
rašo :

“Išrodo, kad turėjo pama
to tie žmonės’, kurie tikrino, 
kad apsidirbus su komunis
tais tautininkai pradės bar
nius su socialistais. ‘Progre
syviai’ jau įregistravo (? 
“N.“ Red.) savo susivieniji-. 
mą New Yorko valstybėj iri 
jie, tu r būt, duos ‘šventų 
ramybę’ senam SLA. ‘Nau-

Uisisakymo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metama $8.00
Pusei metu . ........     4.90
Trinia mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam ... .........    1.50
Vienam minėsiu! .75

Chicagoj per ilneiiotoiusi
Viena kopija n - _______  8c
Savaitei 18c
Mineliui-------- - ■ - - ■ ■ r - _  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paltu:

Metams_____ «... $7.00
Pusei metu . 8.50
Trims mėnesiams_____ ___  1.75
Dviems mėnesiams 1.25
Vienam minesiui ——------- —

Lietuvon ir kitur uisicnluoae 
[Atpiginta]

Metams .---- -----—■>.......  $8.00
Pusei metu-----------------------4.0t
Trims minesiams  ________ 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

j ienų’ paberti kaltinimai pil
domam komitetui bene bus 
tik pradžia kitų srovių kovos 
už S. L. A. vadovystę.” 
“Garsas” jau iš anksto apsi

laižė, įsivaizduodamas, kad da
bar Susivienyme prasidės nau
jos srovių kovos, vedančios prie 
organizacijos draskymo, kaip 
kad iki šiol buvo, bolševikams 
stengiantis SLA. “užkariauti”.

“Tie žmonės”, kurie “Garsui” 
tikrino, kad po Susivienymo 
apvalymo nuo komunistų ims 
peštis tautininkai su socialis
tais, yra ne kas kitas, kaip 
pralaimėjusieji mūšį komunis
tai. Mat, negalėdami daugiau 
S-mą “gręžti iš vidaus”, jie 
dabar bando bent sukiršinti 
tuos, kurie S-me pasiliko. O 
“Garsas” tas jų intrigantiškas 
“pranašystes” kartoja.

Tikrumoje gi tas dalykas ne
turi ir neprivalo turėti nieko 
bendro su srovių klausimu. 
SLA. yra nepartinė organizaci
ja, ir tie blogi dalykai, kurie 
jame buvo padaryti, yra ne ko
kios nors sroves atlikti, ir nė 
kurios nors partijos žmonės 
juos dabac iškėlė aikštėn. De- 
venio-Užunario paskolos skan
dalas buvo iškeltas SLA. seime 
ir jį tyrinėjo komisijos, o ne 
kokia nors partija.

KĄ RAŠO “TĖVYNĖ” %
Apie nepaprastų SLA. Pild. 

Tarybos ir komisijų suvažiavi
mų “Tėvynė” paduoda neilgų 
žinia, žadėdama suvažiavimo 
nutarimus skulkmeniškai pa
skelbti vėliau. Dabar ji sako:

“Svarbiausias šio suvažia
vimo tikslas — išsprendimas 
aukščiau paminėtos paskolos 
reikia skaityti galutinai iš
spręstu kas liečiasi SLA. Pa
stoviųjų Komisijų kooperaci
jos (saliamoniškai pasakyta! 
— “N.”*'RM). Visapusiai ir 
galutinai dalykų u apsvarsčius 
vis tik vyriausiais šio Susi
vienijimo .apvogimo kaltinin
kais nustatyta P. Devenis ir 
jo talkininkai. Todėl Pasto
viųjų Komisijų suvažiavimas 
rekomendavo Pildomajai Ta
rybai dėti visas pastangas 
atgauti Susivienijimui pada
rytus nuostolius šios apgau
lingos paskolos reikalu iš vy
riausio šios vagystės papil
dymo kaltininko (argi tai 
nebuvo aišku ir be komisijų 
rekomendacijos? — “N-nų” 
Red.). Pildomoji Taryba pil
niausiai kooperuodama su 
Waterburio Speciale Komisi
ja, pasiryžusi dėti visas pa
stangas suradimui tikrojo 
kaltininko P. Devenio, kuris 
sugrįžęs iš Lietuvos slapsto
si kur nors Amerikoje. Bu* 
stengtasi iš Devenio ir jo 
talkininkų atgauti Susivieni
jimui padaryti nuostoliai dė
lei tos apgaulingu budu iš
gautos paskolos iš Susivieni
jimo.” 1 . J
Jeigu buvo tiktai tiek nutar

ta, tai buvo visai bereikalinga 
tų paskolų tyrinėt ir daryti ko
misijų suvažiavimų, kuris Su
sivienijimui galėjo kaštuoti 
apie tūkstantį dolerių. Juk Pil
doma Taryba ir be paraginimų 
žino, kad reikia stengtis at
gauti iš skolininko padengimų 
nuostolių, pasidariusių organi
zacijai dėl jo paskolos. Bet ar
gi iki šiol nebuvo “stengtasi” 
jie atgauti? Argi reikėjo sei
mo nutarimo, Specialės Komi
sijos paskyrimo, tyrinėjimo ir 
nepaprasto suvažiavimo dviejų 
tuzinų žmonių, kad Pild. Tary
ba pradėtų “stengtis”?

Tikimės, kad vėliau “Tėvy
nė” ta dalykų nušvies tinka
miau.

DAR ORGANIZACIJOS NĖRA, 
O JAU KUOPAS TVERIA

“Laisvė” skelbia pranešimus 
iš kolionijų įvairiose valstijose 
apie bolševikų “darbininkiško” 
susivienijimo kuopų organiza
vimų. Pav. 271-am numeryje 
įdėta “extra telegrama” iš Cle- 
velando, kuri skamba:

“Lapkričio 12 d. įsikūrė 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kuopa. Mitingas buvo 
entuziastiškas. Reikalaujame 
prisiųsti iš Centro dar šimtų 
aplikacijų.”
Kaip šitam atsitikime, taip ir 

visuose kituose, bolševikai daro 
savo “darbininkiško” susivieni
jimo kuopas iš atskeltų SLA. 
narių; dažnai jie net tiesiog'iš
tisas buvusias’ SLA. kuopas 
“perveda” į savo “susivieniji
mų” — ir atliktas kriukis. Ši
toks svetimos organizacijos na
rių grobimas yra neleistinas 
darbas, ir reikia stebėtis, kad 
SLA. viršininkai to nepaiso.

Bet antras dalykas: bolševi
kai savo susivienijimo dar ne
turi. Kolkas jie turi tiktai or
ganizacijos vardų ir New Yor
ko valstijos valdžios leidimų
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organizacijų kurti. Tas “čarte
ris”, kuriuo bolševikai tiek 
daug blofavo, yra tikrumoje 
tiktai “laisnis”. Jisai yra su
rištas su tam tikrom sąlygom; 
“laisnį” gavusieji žmonės gali 
organizuot susivienijimų New 
Yorko valstijoje, bet jie turi 
per tam tikrų laikų sutverti 
valstijoje, ne mažiau kaip 10 
kuopų su bent 500 narių. Kada 
jie tų atliks, tai jie gaus čar 
terį ir jų organizacija pradės 
legališkai gyvuoti New Yorko 
valstijoje. O jei ne, tai jie tu
rės “laisnį” sugražinti valdžiai 
ir atiduoti atgal tas duokleš 
nariams.

Bet tiktai tada, kada bolše
vikų susivienijimas turės tikrų 
čarterį New Yorko valstijoje, 
jisai galės savo čarterį regis
truoti kitose valstijose ir tver
ti tenai kuopas’.

Bolševikai gi daro atbulai. 
Jie tveria “kuopos” Illinois vai-

Vėžio Liga
Kiek serga ir miršta vėžio liga 

Vokietijoj? — Naujos vėžio 
ligos formos. — Džiova ir 
vėžys. —Vėžio ligos priežas
tys. — Paveldėjimas. —Kui- 
turingo gyvenimo sąlygos ir 
vėžio ligo. — Maistas. —Vė
žio liga buvo žinoma ir seno
vėj. — Apsisaugojimo prie
monės.

Viename vokiečių laikraštyj 
tilpo prof. Teutschlanderio 
straipsnis apie vėžio ligos prie
žastis, jos vystymąsi ir pasi
reiškimų musų laikų gyvenimo 
sąlygose.» To straipsnio turi
nys maždaug toks.

1923 m. Vokietijoj iš visų 
769,588 mirusių 67,200 žmonių 
mirė vėžiu, t. y. beveik kiek
vienas dešimtas žmogus mirė 
ta baisia liga. Sergančių vėžio 
liga skaičius yra daug dides
nis. Jis siekia 120,000 per me
tus, o gal ir daugiau.

Vokietijoj, ... kaip ir visuose 
kituose kraštuose, ‘ sergančių 
vėžio liga skaičius vis didėja. 
Per pirmas šio šimtmečio 20 
metų didžiausiuose Europos 
miestuose — Vienoj, Berlyne, 
Londone ir Paryžiuj susirgimų 
skaičius padidėjo 39 nuošim
čiais. Jei ir toliau vėžio liga 
plėsis tokiu pat tempu, tai iki 
1951 m. ja sirgs dvigubai dau
giau žmonių, kaip sirgo 1900 
metais.

Pastebėta, kad paskutiniu 
laiku pradėjo atsirasti naujų 
vėžio liga susirgimo formų, ku
rios ligšiol nebuvo žinomos. 
Tai pareina nuo kai kurių pro
fesijos darbų; pavyzdžiui, nau
ja ligos forma suserga dirban
tieji su parafinu. 1902 metais, 
t. y. septyni metai po Roent- 
ge.no spindulių išradimo, susek
ta, kad tų spindulių technikai 
gauna< odos vėžį.

Vėžio liga virsta labiausiai 
išsiplėtusia musų laikų liga ir, 
rodos, ž^da paveržti iš džiovos 
pirma vietų mirtinų ligų tarpe. 
Energingos kovos prieš džiovos 
ligų, dėka, mirimų dėl jos skai
čius kiek sumažėjo. Pavyz
džiui, 1926 m. Karaliaučiaus 
statistinėmis žiniomis, iš 3,926 
mirusių 333 buvo džiovos au
kos, o vėžio—543.

Iš padarytų tyrinėjimų ir 
eksperimentinių bandymų nu
statyta, kad svarbiausios susir
gimo vėžio liga priežastys yra 
trys: opių kūno audinių suer
zinimas, kuris pareina nuo iš
orinių ar nuo pačiame kūne at
siradusių veiksnių ; į organizmo 
prigimtas palinkimas -ir, paga
liau, jei palinkimas nėra pats 
savaime pakankamai didelis, 
sųlygos, dėl kurių erzinimas 
truko ilgesnį laikų. Kitaip ta
riant, vėžys gali atsirasti dėl 
įgyto ar paveldėto palinkimo, 
kaip ir dėl tam tikrų išorinių 

stijoje, Ohio, Massachusetts ir 
kitur, kuomet dar nė New 
Yorke jie nėra pabaigę savo 
susivienijimų steigti. Tai yra 
visai neteisėtas darbas, dėl ku
rio daugelis žmonių gali nekal
tai nukentėti. Kas atsakys už 
sumokėtas- narių duokles tose 
valstijose, kuriose bolševikų su
sivienijimas nėra legalizuotas? 
Juk neturint čarterio negalima 
’traukti atsakomybėn organiza
cijų, o kada čarteris bus kitose 
valstijose užregistruotas, šian
die, dar niekas negali pasakyti, 
kadangi ir pačiam New Yorke, 
kaip minėjome, čarteris nėra 
gautas (ir nelengva bus jį gau
ti, nes surinkti 500 narių vie
noje valstijoje tai — didelis 
darbas).

Šitaip tveriant dar nesuorga
nizuoto susivienijimo kuopas ir 
renkant iš narių duokles, atsi
daro platus vartai bile kam, 
kas nori pasinaudoti svetimais 
pinigais’, * 

veiksnių, prie kurių tenka pri- 
skaityti gyvenimo ar darbo są
lygas.

Užsikrėsti vėžiu negalima. Jis 
gali būti operacijos’ keliu per
keltas į kitų organizmų, tačiau 
užsikrėtimo vėžiu, kaipo infek
cine liga, negali būti. Todėl 
vėžio liga sergąs žmogus jokio 
pavojaus savo artimiems nesu
daro. Nežiūrint to, vis dėlto, 
slaugiliant sergantį vėžio liga, 
reikia prisilaikyti kuo didžiau
sios šyaros.

Kai dėl paveldėjimo, tai, be 
abejojimo, ta liga persiduoda 
su visa kūno medžiaga nuo tė
vų vaikams, tačiau toks palin
kimo susirgti vėžio liga pavel
dėjimas pas žmones užtinkamas 
gana retai. Paveldėjimo nega
lima laikyti svarbiausia masi
nių susirgimų vėžio liga'prie
žastimi.

Statistinėmis žiniomis, iš 
žmonių rasių vt'žio liga serga 
daugiausia šiaurės ir Alpių, gy
ventojai. Pirmų vietų čia už
ima Šveicarija, paskui eina 
Olandija, Škotija, Švedija, An
glija, Vali ja CWales), Norvegi- 
jair Vokietija. Tai yra ne tik 
šiaurinės’ žmonių rasės, bet 
kartu ir progresyviausi kraš
tai, kuriuose labiausiai yra iš
sivysčiusi mediciniška diagnos
tika ir statistika. Gal todtel 
šitos kultūringos valstybės irį- 
registravo didžiausį vėžio liga 
susirgimų skaičių.

Kad šusirgirfių ta baisia liga 
skaičius padidėjo dėl musų kul
tūringo šių< 'dienų gyvenimo są
lygų, —yra nenuneigiamų Tak-x 
tų. Taip, pavyzdžiui, kai ku-. 
rios pramonės šakos, kaip kai 
kurių chemiškų produktų ga
myba, turi vėžio ligų iššaukian
čių savybių. Iš šių dienų gy
venimo •sąlygų iššauktų vėžio 
ligos rusiu reikia pažymėti vis 
dažniau pasitaikantį vadinamą
jį profesionali vėžį. Čia pri- 
skaitomi susirgimai vėžiu dir
bančių prie parafino, i Roentge- 
no spindulių, radiumo, arseni
ko. Prie iš žibalo gaminamų 
alyvų, kreozoto, dujų, o taip 
pat briketų fabrikuose ir bri
ketais varomuose traukinių 
garvežiuose ir laivuose. Net 
vidaus organų susirgimas vėžio 
liga pareina .nuo- profesijos.- Čia. 
įgalima'paminėti plaučių vėžį, 
kuriuo sirgo 75 nuošimčiai 
Saksonijos Erzgebirge arseniko 
kasyklų darbininkų. Tas susir
gimas išnyko, kaip tik tos ka
syklos buvo (Uždarytos.

Greta šitų profesionalinių su
sirgimų, musų dienų kulturingb 
gyvenimo sųlygos ugdo labai iš- 
siplėtusj vidurių vėžį. Šitos 
rųšies vėžio pas gyvulius ir 
pas laukinius žmones beveik 
neužtinkama. .Manoma, kad čia 
bus kaltas- musų vartojamas 
maistas, kuris’ yra per karštas, 
perdaug -pagardintas visokiom 
aštriom šaknim, visokie erzi

nantys skanėsiai, rūkymas ir 
kt. Spėjama, ir iš dalies jau 
eksperimentaliai nustatyta, kad 
ir šiaip mažai vitaminų turįs 
ir nenatūralūs maistas galįs su
daryti palankią vėžio ligai dir
vą.

Tačiau vis dėlto butų klai
dinga laikyti vėžio ligą vien tik 
kultūros padaru ir pasėka. Vė
žio liga jau minima 3,000 metų 
prieš Kristaus gimimą pasiro
džiusioj indų knygoj “Ramaja- 
na”; 1,500 prieš Kristų randa
me tą. ligą paminėta Ebero pa- 
pyruose, o 800 prieš Kristų— 
asiriečių Ninivos bibliotekoj. 
Ta biauri liga konstatuota ne 
tik pas visokius kultūros aukš
čio, įvairaus gyvenimo budo ir 
rasės žmones, bet taip pat pas 
naminius' ir laukinius gyvulius 
ir net pas vandenynų žuvis.’ 
Vienas Amerikos rašytojas 
tvirtina,‘kad tos ligos žymių 
rasta net pas iškastus suakme
nėjusius žvėris, kas parodo, kad 
ta liga egzistavusi jau prieš 
milionus metų, ir todėl j f esan
ti senesnė nei'žmonių paderme 
ir civilizacija. Musų laikų kul
tūringo gyvenimo sąlygos tik 
sudaro patogesnę dirvą vėžio li
gai plėsti. Bet jos plėtimasis 
nėra būtinas kultūros palydo-
vas. Jau šiandien yra galimu- gydyti.
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Velnio Eliksyras į
(Tęsinys)

Aurelijų pamačius mane ap
ėmė koks tai šventas kuklu
mas, nebeišdrįsau jos taip au
dringai glamonėti, kaip pirma. 
Aurelija pastebėjo mano persi
mainiusį elgėsį, aš labai apgai
lestaudamas prisipažinau jai 
pavogęs jos laišką, rašytą į 
abtisę; tą savo elgėsį teisinau 
sau nesuprantamu traukimu, 
kuriam, lyg kokiai nematomos 
aukštesnės galybės prievartai 
aš negalėjęs* atsipirkti. Tvirti
nai, kad lygiai toji aukštoji j 
mane veikusi galybė norėjusi 
man pranešti tą viziją prie 
klausyklos, idant parodytų, kad 
mudviejų susituokimas yra jos 
amžinas sprendimas.

“Taip, dievotas dangaus kū
diki, kalbėjau jai, kartą ir aš 
sapnavau stebuklingą sapną, 
kuriame tu man prisipažinai 
mane, mylinti, bet aš buvau ne
laimingas, likimo prislėgtas vie
nuolis, kurio krutinę draskė 
tūkstančiai pragaro kančių. — 
Tave — tave mylėjau neapsa
koma meile, bet mano meilė 
buvo niekšybė; dviguba, nedo
ra niekšybė, nes aš buvau vie
nuolis, o tu buvai šventa Ro
zalija.” Persigandus Aurelija 
pakilo. ‘“Del Dievo, tarė įji, dėl 
'Dievo, per ..musų gy venimą ei
na gili, -neištirta paslaptis. Ak, 
Leonardai, nelieskim niekuomet 
<to uždangalo, kurs mus apsu
pęs taiko, kas gali žinoti, ko
kie šiurpai, baisybės už jo sle
pias. Bukim dievobaimingi h* 
ištikimoj -meilėj stipriai laiky
kimės prie, viens kito, tik taip 
atsispirsim tamsiajai galybei, 
kurios ^neprietelingos dvasios 
galbųt mums jau gresia. Kad 
■tu mano laistą perskaitei, tai 
•turėjo įvykti. Ak, aš pati bu
čiau turėjusi tau visa tai pasa
kyti, mudviejų: tarpe neprivalo 
būti paslapčių. Vis tik man 
rodosi, kad tu lyg su kažkuo 
kovoji, kas pirmiau į tavo gy
venimą^ buvo įnešęs daug suge
dimo, ir ko tu dėl netikslingo 
koktumo nepajėgi ištarti! — 
Buk atviras, Leonardai! Ak 
kai[i palengvins tavo krutinę 
atviras prisipažinimas ir skais
čiau švitės musų meilė!” —

Su šiais Aurelijos žodžiais 
tikrai geliančiai pajutau, kad 
many gyvena apgavikinga dva
sia, ir kad aš ką tik prieš kė
lės minutes tą dievotą kūdikį 
taip niekšingai apgavau; šis 
jausmas stebėtinu budu kilo 
many labiau ir labiau, aš turė
jau Aurelijai prisipažinti visa-
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mo apsisaugoti nuo kai kurių 
vėžiu susirgimu formų. Ir tas 
nesunku. Pavyzdžiui, nustaty
ta, kad užtektų Kuršių žve
jams gerai išvirti savo žuvis ir 
jie apsisaugotų nuo jaknų vė
žio, kuris ten yra įsiviešpatav 
vęs. Reikėtų surasti būdą pa
naikinti dulkes nuo briketų 
fabrikuose ir tų fabrikų darbi
ninkai bus apsaugoti nuo ėdan
čio juos vėžio. Reikėtų suma
žinti tarnybos dažų fabrikuo
se laiką ir izoliuoti jų aparatus, 
tuo budu butų galima užkirsti 
kelią pūslės vėžiui.

Higienos’ dalykas suvaidinti 
didelę rolę kovoj su baisiu žmo
nijos priešu—vėžiu, paverčiant 
nepavojingais vėžio ligą iššau
kiančius erzintojus. Tačiau 
vien tik higienos priemonėmis, 
kaip manoma, niekuomet nepa
siseks galutinai sunaikinti vė
žio ligą, nes jos priežastys per
daug skaitlingos ir komplikuo
tos. Vis dėlto yra vilties’, kad 
preventyvinėmis priemonėmis 
prieš ligas, iš kurių išsivysto 
vėžys, ir prieš patį vėžį, o taip 
pat pamokymais, paraginimais 
prie švaros susirgimų skaičius 
bus žymiai sumažintas. Geriau 
ir lengviau yra įspėti vėžį ir 
neleisti jam atsirasti, negu ji- 

mc visame ir tačiau laimėti jos 
meilę.

“Aurelija — tu mano šven
toji — kuri gelbsti mane 
nuo...” Tame akies mirksnyje 
įėjo kunigaikštienė, ją pama
tęs vėl bematant nugrimzdau 
į pragarą, pilną paniekos ir pū
vančių minčių. Ji turėjo dabar 
mane pakęsti, aš pasilikau ne
išėjęs ir drąsiai persistačiau 
jai kaipo Aurelijos jaunikis. 
Abelnai, nuo visų piktų min
čių buvau laisvas būdamas tik 
vienui vienas su Aurelija, tuo^ 
met man patekėdavo ir dan»1 
gaus palaima. Dabar gi tikrai 
geidžiau susituokti su Aureli
ja. —
Medardui pasirodo mirštanti 
motina. — Po kiek laiko Me
dardas lankosi pas Aureliją, 
čia pamato beprotį Viktoriną ir 
pats išėjęs iš proto peiliu per

smeigia savo mylimąją.
Vieną naktį -prieš mane gyvai 

stojosi mano motina, aš norė
jau pagauti jos ranką, bet įsi
tikinau, kad taj buvo tik rukaš 
taip susiformavęs. Kuriems 
reikalams taip nerimtai prigau
dinėti? piktai sušukau. Tada 
iš mano motinos akių pasriuvo 
šviesios ašaros, jos pavirto si
dabrinėmis, skaisčiai blizgan
čiomis žvaigždėmis, iš kurių bi
ro šviečiantis lašeliai ir supėsi 
aplink mano galvą, lyg, norėda
mi sudaryti šventojo vainiką, 
bet besusidarantį ratelį nuolat 
sutraukė juoda, baisi ranka. 
“Tu, kurį aš pagifndžiau jokios 
nedorybės nesuteptą, kalbėjo 
mano motina švelniu balsu, ar 
gi jau sugniužo tavo pajėgos, 
kad tu nebepajėgi atsispirti 
šėtono gundymams? — Tik da
bar permatau tavo vidų, ka
dangi paimta iš manęs žemės 
našta! Kelkis, Pranciškau! aš 
tave papuošiu juostomis* ir gė
lėmis, nes atėjo švento Ber
nardo diena ir tu turi vėl būti 
dievobaimingas vaikelis!”

Man rodėsi, lyg -turėčiau, kaip 
kitą kartą, šventojo garbei pa
giedoti himną, bet kažkas tuo 
tarpu baisiai pradėjo dūkti, 
mano giedojimas pavirto į lau
kinį staugimą ir nusileido juo
das uždangalas, tarp munęs ir 
mano motinos paveikslo. •—

•(Bus daugiau)

ATĖJO naujas “Kultū
ros” numeris 10. Kaina 45 
centai. Galima gauti “Nau
jienose”.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Charles Barret j Chica 
gos majorus

Dešimt tūkstančių parašų 
jau surinkta iš įvairių biznie
rių ir kitų profesijų po peti
cijos į Charles Barret, žinomą 
Chicagos teisininką ir ekono
mistą, kad jis apsiimtų kandi
datuoti į miesto majorus, vieton 
l'hompsono. Sako, kad Barret, 
turbut, kandidatūrą priims.

Chicago kalėdoms išleis 
$24,000,000

Biznieriai linksmai laukia tų 
dienų, kada taupytojai išsiims 
savo Christmas savings ir pra
dės pirkti kalėdų dovanas ir 
reikmenis.

Viso 446,041 žmonės turi 
277 bankuose pasidėję, sutaupų, 
vadinamų Ch ristinas savings 
viso $23,756,100. Tie pinigai 
bus prieš kalėdas išimti ir iš
leisti. Sa.lao, kad. šiemet pirki
mas bus ne mažesnis, o gal ir 

didesnis kaip pereitais metais.

Kebu darbai Su v. Vals
tijose.

Pereitą balandžio menesį 
federalė valdžia padaugino 
savo skiriamą keliams ir su
sisiekimui fondą ant $50,000,- 
000, tai yra iš $75,000,000 pa
kėlė ligi $125,000,000. Tai to
kia suma yra vartojama šiems 
fiskaliems metams nuo perei
tos liepos 1 d. ligi 1931 m.

Kelių pagerinimas šiemet

nant su 7,006 myliomis 1929 
metais. Viso labo federali- 
niais kaštais pagerintų kelių

šiemet Ims 84,012 myliu. Viso Į širdies 
federalinė pagalba padarytų 
kelių visame krašte bus 193,- 
049 mylios.

Darbininkų skaičius prie 
kelių per gegužio mėnesį pa
daugėjo ant 4,800. Viso darbi
ninkų dirbo prie kelių rug
pjūčio mėnesį 48,000 žmonių.

. Lietuviai nori naujo 
majoru •

Spaudoj paskelbtas atsišau
kimas su parašais 9832 Chica
gos piliečių, kurie prašo Char
les W. Barrett, kad jis kandi
datuotų nuo •Republikonų Į 
Chicagos miesto majorus atei
nančiuose rinkimuose.

Spaudai paduoto rašto gale 
atspausdinta tik apie 8 pavar
džių, kurių tarpe yra šios lie
tuvių pavardės:

James Gionoulis, Vincent W. 
Rutkauskas, Edward 
Anthony Vilkos, John 
skas, Adolph Kaula'kią, 
džius ir Frank (Indas.

Prebis, 
Kuchin- 
A. Pel-

Cicero duoda Caponei 
$1,000,000 kasmet

Betardant Renįjsterių valdo, 
vo AI Capones “finansų minis- 

terj” Jake Guzikį, patirta, kad 
Capone gemblinimo lizdas Ci
cero duoda gryno pelno kas
met po milijoną dolerių su virš. 
Tai tik vien gemblinimo paja
mos, o kiek duoda pelno alaus, 
degtines ir “naminės” industri
ja ir trafikas. O kur dar Įvai
rus pasipelnymai su pagalba 
šaudyklių ir kulkosvaidžių...?

Bet Capone vis tik “geresnes

JUOZAPAS VALSKrS

Mirė lapkričio 14 dieną, 1930 
m., 10 vai. vak., 59 metų am
žiaus. Kilo iš Tauragės apskr. 
ir parapijos, Lekiškių kaimo. A- 
mefikoj išgyveno 32 metu. Pa
liko dideliame nubudime' moterį 
Agniešką, sūnų Juozapų, dukterį 
•Julijonų, žentų Mikolą Mrkniuką, 
marčią Bronę, 
‘Norkienę, 
Lietuvoj, seserį Magdelenų. Buvo 
narys šv. Vincento drangijos.

• K Onos
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
lapkričio 18 d., iš namų 8:30 
valandą bus atlydėtas į Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Pa pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Ntioširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę liekame.

Moteris. Sūnūs, Dūkti, 
Žentas, Marti ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Ežerskis. Tel. Boulevard 
9277.

broliaduktę Agotą 
anukus ir gimines, o

pašarvotas 4512 So.

U Z 
nierius piliečius, 
gefoką skaičių 
hobo, kurie jam
$2,000 kas savaitė.

doruosius” milijo- 
Jis maitinąs 
bedarbių — 
kainuoją po

— pagarsėjęs visame pasaulyje

Pinaud’s

IGNACAS ZDANAVIČIA

Policijos stoty išmušė 
akį

Lavvndale policijos stoties po
licininkai patraukti teisėjo 
Lyle tardymui dėl brutališku- 
mo. Jie suareštavę pilietį Wil- 
liam Wall, buvusį banko tar
nautoją, neva už girtumą, sto
ty taip sumušė, kad viena akis 
visai išmušta.'

< Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 15 dienų. 12:50 valan
dų naktį, 1930 m., sulaukęs 52 
metų amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskr.. Šeduvos parap., Pavarty
čių kaime. Paliko dideliame nu
liūdime pusbrolį Jonų .Vaitekūnų, 
du anukus — Izidorių ir Oną, 
anūkų Feliksų, Winslovą, o Lietui 

i'voj — seserį Liudvikų ir brolį 
.Teodorų, Kūnas pašarvotas ran
dasi 4506 S. Wood St.

Laidotuvės įvyks- utarninke, lap- 
, Icrrčto 1 3 dieną. 7 :3O vai. ryte iŠ 

namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielų, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Ignaco Zdanavičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsftvcikinimų. 

j . s .
Nuliūdę liekame.

Pusbrolis, Anūkai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Shampoo
Palieka jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
jūsų pardavėją, arba 
prislųskite 60c už pilno 
didumo bonką.—Piuoud, 
Dopt. M., 220 E. 21 St., 
New York. (Sempello 
bonkutfi dykai).

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
LuleviČienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

9252

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON'
c.fo prašo Lietuvosžmonėsr 
aę pataria Lietuvos bankai

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockwell St. 

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Lauraičiu 
— viduj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 West Marųuette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

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

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State

1800 So. Ashland
Banko

Avenue

St.

Akių Gydytojai
— — I

Ofiso Telefonas Virffiala 0030 
Bes. Tel. Ven Buren 0808 

dr. t. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietą, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dle- 

■a. Namu ofisas North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:00 iki 0:80 vakaro

VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

7 iki 10

Ofiso Tel.
Rez. Tel.

p r i e 
duodu 
eleetrie

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
masiage,
treatment ir mag
nete blankeu ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Graboriai

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nėrvuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktų, 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. T^Ttfdclioj nuo 1 O iki 1 2 vai. po 
pietų.

Kainoi pigiau kaip kitai,
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

kuris esti

skaudamą

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 
nuo

9 iki /11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—r8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

Victory 6893 
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 31st Street

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

Advokatai

CHICAGO, ILL.

PRANAS BINKEVIČIUSFLORENCE GOBERIUTE

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius it” 
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

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 Hetnlock 7691

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 111^

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki -4 po pietį]

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Sttttl 

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

vakaru išskyrus ketvergį.
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

PRANEŠIMAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 16 dienų, 11:30 valan
dų ryte. 1930 m., sulaukus 13 
metų amžiaus, gimus Cicero, III. 
Paliko dideliame nuliūdime tėvų 
Motiejų, motinų Teofiliją po tė
vais Želoniutę, 3 seseris —Ma
rijonų. Agotų ir Alenų Šv. Pran
ciškaus Vienuolyne ir brolį Juo
zapų. tetų Elzbietų Damanskienę 
ir gimines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 6 74 6 S. Artcsian Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, lap
kričio 19 dienų, 8 vai. ryte iš na
mų į Gimimo Panelės Šv. para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielų, o iš ten bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

į Visi a. a. Florencc Goberiutėj 
giminės, draugai ir paž^stanąi esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kričio 14 dienų, 12 valandų 
nų. 1930 m., sulaukęs ^50 me- 
amžiatis. gimęs Vašgutių kai- 

Pandėlio vals., Rokiškio, ap. 
i ko dideliam^ nubudime mo- 

Zofijų, brolį Kazimierų Lie- 
oj ir brolius Stanislovų ir Pet

rą Rusijoj, pusbrolius Joną 
Binkevičių ir K. ir P. Jokubkas- 
Jacobs, pusseseres Valeriją Žilins
kienę. Petronėlę Stankienę ir Pau
liną Valiulienę. Kūnas pašarvo
tas randasi Radžiaus koplyčioje, 
V23 8 S. Halsted St.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
lapkričio 18 dienųj 8 vai. ryte 
iš koplyčios-į Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Prano Binkevičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame, 
Moteris ir Visi Giminės.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti. .

Tcl. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
r> SKYRIUS:

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMĖTRIST 
Laikinai persikelt už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė.

Tel. Yards 4317

Dentistas
Persikėle į naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St
Salimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street,
Tel. Randolph •881 

vak. 
0562

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

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

Phone Boulcvard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Caltimet 3294 

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

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 sutartį
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

j. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki

I

Nuliūdę liekame,

Tėvai, Seserys.^Brolis, 
T eta ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius, Tel. Victory 4088.

a

KAZIMIERA STRUMSKIENE 
po tėvais Baltrušaitis 

. Persiskyrė 
^lapkričio 1! 
f vakare, 
metų 
apskr.. 
kiškių
Amerikoj, 
liūdime vyrų Juozapų, dukterį Jo- 
sephine. 12 m., sūnų Edvardų. 6 
metų, o Lietuvoj senų motinėlę, 
vienų brolį ir vienų seserį. Kū
nas pašarvotas randasi 3211 Bcach

su šiuo pasauliu 
dienų, 10 valandų 

1930 m., sulaukus 36 
amžiaus. gimus Rokiškio
Pandėlio parapijoj. Lie-

kaime. 15 metų išgyveno 
Paliko dideliame nu-

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

7t0 West 18th Street 
Canal 3161

Laidotuvės įvyks ketverge, lap
kričio 20 dienų. 8 vai. iš ryto 
iš namų į Šv. Mikolo parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielų, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kazimieros Strums- 
kienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimų ir at
sisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Vyras. Duktė it Sūnūs.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Lachavich. Telefonas 
Roosvelt 2515. ,

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

Tel.
VALANDOS:

nuo 
nuo

įvairus Gydytojai
Tcl.

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

52 E. 107th St.
kampas Mkhigan Avė.

Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
Ketvergais ofisai uždaryti.Kenwood 5107

9 iki 11 valandai ryte;
6 iki 8 valandai vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 So. Mapletvood 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
Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas

Juzefą Žilvitienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 15 dienų, 11 valandų ryte, 19 50 

m., sulaukus pusamžiaus, gimus Panevėžio apskr., Borklainių kaime. Iš
gyveno Amerikoj 30 metų. Paliko dideliame nubudime vyrų Jonų, du 
sūnūs Jonų 25 in. ir Kazimierų 19 metų, dukterį Bronislavų 23 metų, 
dėdę Kazimierų Taruiį. tetų Tarulienę, dėdę Simonų Žvibų ir tetų Žvi- 
bienę, dėdę Antanų Žvibų ir tetų Žvibienę, • 4 pusbrolius Zalatorius — 
Petrų, Jonų, Aleksandrų ir Juozapų, o Lietuvoj motinų, 3 brolius ir gi
mines. Kūnas pašarvotas randasi 23 3 1 W. 24th St.

Laidotuvės įvyks Seredoj. Lapkričio 19 dienų, 8:30 vai. ryte iš 
namų į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielų, o iš ten bus'nulydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juzefos Žilvitienės giminės, draugai ir pažįstami esat nuo- 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar-širdžiai kviečiami dalyvauti 

navimų ir atsisveikinimų.
Nubudę liekame,

VYRAS. SUNAI, 
PUSBROLIAI IR

Laidotuvėse patarnauja graborius S. D. Lachavich, Roosevelt 2515.

DUKTĖ, DĖDĖS, TETOS, 
GIMINES.

WISSIG,
Pasauliniams kare

Seno Krajaus

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
, veltui.

3103 S. Halsted St.
Cbicago. III.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

• Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

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

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

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

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

Tcl. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Lietuvis Advokatas 
2221 Wcst 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
------------------------------- —---- -4

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 West Washington Street 
Čor. Washington and Clark Sti.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nud 10 iki 12 A. M.

DR. CHARLES SEGAL 
. Praktikuoja 20 metaf 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietą it nuo 7 iki SBOj Val. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. vieną 

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22 n d SL nuo 6-9 

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

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

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

Tel. Brunsvvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
--------O..___ 1 •

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS U IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingos ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus jigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. ’ OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 Weat 26 8t„ kampas Keeler Avė.. Tel. Crawford 5573

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

Residcnce Phone Ravcnsvvood 1664
Dr. J; P. Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas:

2700 Dcvon Avė., Rogers Park 3320
Valandoj:

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

Rezidencija Tcl. Llidvvay 5512 ir 
Wilmettc 195

Ralph C. Cupler,M.D
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-024
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v, v.

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje 
Room *2414

One North La Šalie Bldy. „ 
One North Ld Šalie St.

(Cor. La Šalie and Madison Sta.) 
Ofiso Tel. State 2704: 4412

Tcl. Boulcvard 9320
Telefonas Boulevard 1939 ■ > 1 1 d 17 KDR. S. A. BRENZA Dr- Michael S. Korba

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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.

X-Ray, Labaratorijos

5101 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez.. 6.^15 So. RoekvveH St.
Tel. Republic 9723. J
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BEDARBIAMS 
PAGALBA

Kasdien nuo 9 vai. ligi 11 
vai. ryto

(Vėliau prašoma neateiti, nes 
neatlieka laiko)

BEDARBIŲ ŠELPIMO 
FONDAS

Fonde buvo ..... .
Aukavo:

Joseph A. Smith

$79.21

2.00

Viso $81.21

PRANEŠIMAS PAGALBOS
REIKALINGIEMS BEDAR

BIAMS
Tie, kuriems būtinai reika

lingi drabužiai ir avalynės, ga
li kreiptis į “Naujieną” Bedar
bių Šelpimo Skyrių kasdien, iš
skyrus šventadienius, nuo 9 vai. 
> yto ligi 12 vai. dienos, ne vė
liau.

Dar labai reikalinga didesnės 
mieros (saizo) drabužių nuo 40 
ligi 46, vyriškų siutų, ypatin
gai kelinių, apsiaustų ir apati
nių rūbų, nes vis dar daug be
ita ibių atsiranda, kurie neturi 
kuo apsivilkti išeidami darbo 
jėškoti.

DOVANOS BEDARBIŲ 
REIKALAMS

V. Packauskas, dovanojo vy- 
riškų rūbų.

Vaclovas Andrulis, dovanojo 
drabužių.

Mrs. Kavaliauskas, turi an
oji mis kūrenamą pečių, kurį ga
li duoti neturtingai bedarbių šei
mynai.

Edmontas Remeikis, turi daug 
drabužių atiduoti reikalingiems.

John Jonušas, duoda, 
liūgai šeimynai verdamą

Mrs. Julia Bakšinskis, 
nojo vyriškų kepurių.

Mr. 1). Rubik, aukavo 
kių rūbų.

Jonas Gužas, aukavo 
drabužių ir avalynių.

Vincas Tarvidas, turi 
virimui reikajingai šeimynai.

Mykolas IVtrulevičius, davė 
overkotį.

Juozas Stulgaitis, 
bedarbiams 4 gerus 
siutus.

Mrs. Bumbulienė, 
drabužių ir avalynių.

John Kurtinaitis iš Thorp, 
Wis. kviečia senyvą žmogų pa
sidarbuoti jo farmoj. Reikia 
mokėti karves melžti. Visas iš
laikymas, apskalbimas ir po $15 
mėnesiui per žiemą. Mr. Kur
tinaitis sako, yra ir daugiau 
lietuvių farmerių, kurie reika
lingi pastovių ūkio darbininkų.

Klaida pataisoma: Adolfas 
Zaborskis dovanojo bedarbių 
reikalams, o ne gavo kaip per 
klaidą buvo paskelbta pereita
me numery.

reika- 
pečių. 
dova-

viso-

daug

pečių

dovanojo 
vyriškus

dovanojo

GAVO DRABUŽIŲ
Petras Tamošauskas, K. Du

sino vaikai, Petronėlė Pocienė, 
Joe Shipper.

Padėkavone
Aš Stanislavos Stoškus, 

nas knygnešis, turiu prisipažin
ti kad aš būdamas nepavydėti
noj padėty nemoku kitaip padė- 
kuoti man teikiantiems pagel- 
bą, turiu prašyti “Naujienų” 
redakcijos idant suteiktų vie
tos savo skiltyse ištarti viešą 
padėką kartu visiems, ypatin
gai Lietuvių Janitorių Kliubui 
per poną Daubarą gavęs $5.00, 
ir advokatui Thadeus Cichocki, 
711 Burnham Bldg., 160 N. La 
Šalie St. už $10.00 dovaną ir 
veltui patarnavimą teisme. Pri
menu taipgi padėką ir geros 
širdies žmonėms po Kun. M.

se-

X. Mockaus prakalbų Mildos turi 57 kambarius, atskirais 
svetainėj praeitos nedėlios po- kambariais ir mažesniais bei di- 
pietų už aukavimą man dėl pa- dėsniais apartmentais, pavie- 
šalpos. niams ir šeimynoms gyventi.

Su širdingu ačiū, Tuojau pradedamas namo re-
St. Stoškus, montas. Darbams kviečiama apie 

3143 So. Halsted St. |10 žmonių. Savininkas tikisi po 
kelių savaičių turėti namą kaip 
naują ir įrengti pavyzdingą 
viešbutį su įrengtais butais pa
stoviam gyvenimui. Tai bus tin
kamiausia pavadinus furnišiuo- 
tas namas. Namas dar “nepa- 
krikštytas”. Manoma, kad per 
Padėkavončs Dieną įvyks nau
jojo lietuviško viešbučio krikš
tynos. N.

p. F. Jakavičius
Nėra reikalo daug rašyti apie 

p. Jakavičių, nes jis jau yra ži
nomas kaip geras dainininkas 
ir lošėjas—komikas.

Jis svarbią ir juokingą rolę 
loš operetėje “Paulina”, kurią 
rengia Chicagos' Lietuvių Cho
ras Pirmyn^ Perstatymas įvyks 
lapkričio 23 d., Bohemian Ame-I 
rican svetainėj, 1436 W. 18th 
St.

Lietuvių Radio 
Programas

šį vakarą nuo 7 iki 8 vai. iš 
W.H.F.C. radio stoties, 1420 ki- 
ocycles, vėl girdėsime Peoples 
Furniture Kompanijos lietuvių 
programą. Kadangi išpildyme 
šių programų dalyvauja parink
ti lietuviai dainininkai ir dai
lininkės, taipgi profesijos žmo
nės duoda naudingų patarimų, 
jrie to graži muzika, todėl ne- 
iraleiskite nepasiklausę.

Pasaulio Paroda
1933 m.

Amerikos lietuviai išradėjai 
ir mechanikai.

Laikas bėga labai greitai ir 
su juo progresas žengia dide- 
iais žingsniai. Tautos lenkty- 

niuoja, nenorėdamos atsilikti, 
stengiasi pralenkti viena kitą, 
o kuri tauta nenori būti su
trempta, turi pasitraukti ir 
žengti paskui kitas.

1933 metais Chicagoje atsi* 
bus Pasaulinė paroda, ir čionai 
kiekviena tauta stengsis pasi
rodyti kaip toli yra nužengus 
progrese. O mes, lietuviai 
amerikiečiai, ar busime pasku
tiniai? Laikas sukrusti didžio
sioms organizacijoms ir rengtis 
kartu su kitoms • tautoms sy
kiu dalyvauti. Mes lietuviai iš
radėjai ir mechanikai jau tu
rime keletą desėtkų išradimų; 
tarpe jų yra labai svarbių, ku
riuos pasaulio tautos pavarto
ja svarbiuose momentuose. Ir 
mes galėsime pasididžiuoti sa
vo gabumais. Jau yra renka
ma visi išradėjų ir mechanikų 
biografijos iš jų nuveiktų dar
bų, ir kiek jiems davė naudos.

Visi išradėjai ir mechanikai, 
kurie esate nariais šios organi
zacijos, arba norintis prisirašy
ti taipgi norėdami gauti plates
nių 
mi

informacijų, esate kviečia- 
rašyti organizatoriui.

S. A. Zolp,
3258 S. Emerald Avė., 

Chicago, III.

Lietuvių viešbutis 
ant Halsted

Juozas Dargužis, senas senas 
Aštuoniolkitos gatvės apylinkės 
gyventojas, ką tik nusipirko di- 
dėl j, 4 aukštų muro namą, 1606- 
1608 South Halsted st. Namas

Marųuette Park
Policistas pašovė savo seserį

Čia gyvena koks tai svetim
tautis policistas. Užvakar parė
jęs namo nakties metu jis pa
šovė savo tikrąją seserį, kuri 
dabar kovoja su mirtimi §v 

[Kryžiaus ligoninėje.
Tą policistą vargu kada nors 

kas yra matęs negirtą gatvėse 
stripuliuojant. Jei jau tokius po- 
licistus į gatves leidžia, tai ga
lima spėti koks ten pats kapi
tonas bėra.

Policisto namuose šaudy
mams ištikus, buvo išgązdinta 
visa apylinkė, kurioj kuo ne 
vieni lietuviai gyvena.

Pustapėdis.

Vilijos nutomobilių 
bordinghouse

Lapkričio 1 d. P. Alex Nor- 
wish nupirko iš p. A. Jonikio 
Vilijos garažą, 4642 So. Western 
Avė., telefonas Lafayette 4501.

Sako, p. Norwish turės sa
vo garažą gerus mekanikus au
tomobiliams taisyti ir taip jau 
pardavinės automobilių reikme
nis, kaip tai tajerius ir tt.

Taip jau j “Vilijos” garažą 
bus priimami nakvynės ar “ant 
burdo” pakeleivingi automobi
liai. ' - ' 'i

. Senas Petras.

Bridgepdrtas
ŠIURŲI TRAGEDIJA LIETU

VIŲ ŠEIMYNOJE

Proto liga sergantis vaikinas 
papiovė tėvą, sužeidė dvi mo
teris ir bandė nužudyti pats 
save

minučių 
laike) 

lietuvių 
kruvina

Lapkr. 14 d. 15 
iki dvylikos (pietų 
Bridgeporto kolonijoje 
šeimynoje vėl įvyko 
tragedija. 3313 So. Lowe Avė.
gyveno Fr(anas Bankevičius už
pakaliniuose kambariuose, o nuo 
gatvės gyveno Ona Baltušienė. 
Fr. Bankevičius turėjo sūnų Ro
mą, 18tnetų, kuris pereitos va
saros metu buvęs apleidęs Chi- 
cagą ir išvažiavęs j .vakarines 
valstijas. Montana valstijoje 
Romas Bankevičius gavęs susi
žeisti ant kelio automobilio akci- 
dente.

R. Bankevičiui skaudžiai gal
vą sužeidė, ir nors ligoninėje 
pagydė, parvažiavęs pas tėvus 
Romanas retkarčiais atrodyda- 
vęs kaip ir silpnas protu.

Penktadienį apie pietus visa 
šeimyna buvo namieje.

Pas Fr. Bankevičius dar gy
veno įnamis (burdingierius) 
Bankevičiaus pusbrolis Jonas 
Vinkevičius.

Onos Baltušienės kambariuo
se pasigirdo riksmas. Tai bu
vo pačio? Baltušienės pagalbos 
šauksmas, kad ją Romanas mu
ša ir piausto. Tėvas Fr. Ban
kevičius puolėsi gelbėti Baltu- 
šienės, z Romanas, pablukęs 
vaikėzas, buvo jau nubėgęs į 
skiepą. Tėvui įėjus ir pradėjus 
barti Romanas kirto tėvą dide
liu peiliu, kindžalu, tokiu kur 
razbaininkai nešiojasi. Po kelių 
kirčių tėvui pataikė j krutinę 
ir tėvas parvirto prie laiptų, 
kur greitai ir mirė nuo savo 
tikro sunaus smūgio.

Paskui tėvą įbėgo pusbrolis, 
įnamis J. Vinkevičius, į pagal
bą. Jaunas žmogžudis, matyda
mas kad ateina daugiaus vy
rų, puolėsi ir ant J. Vinke-

rurnauieįuB, ui pi*, r. u, _  . ►- * _ • _ _

gatvės, su pei-

policijos
muštynei, mo-

pamačius

jėš- 
Ka- 
So. 

ėmė

NAUJIENOS, Chicago, III.
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vičiaus. Vinkevičius matydamas 
gyvybės pavojų ir neturėdamas 
nieko rankose, prasi t ra ūkė nuo 
įniršusio pamišėlio. Tada Ro
manas pagriebė koki tai gele
žį nuo automobilio ir metė į 
J. Vinkevičių. Visgi Vinkevi
čius spėjo nuo kirčio pasi
traukti.

Vėliaus Romanas leidosi bėg
ti linkui Wallacc 
liu rankoje.

šaukymas
Kilus baisiai

tina Bankevičienė 
kad jau O. Baltušienė ir josios 
vyras guli kraujuose, Lėgo 
koti pagelbos. Įbėgusi į p. 
zimiero Bučiaus krautuvę, 
Lowe Avė. ir 33rd gatvės,
šaukti į K. Ročiaus darbinin
ką, bučerių, kad pašauktų po
liciją, nes sūnūs sudurnavojo.

Bučerius juokavodamas atsa
kė:

“Jūsų negalima suklausyti. 
Aną dieną sakei, kad |ėvas su
durnavojo, dabartės sakai, kad 
sūnūs.”

P-nia Bankevičienė ėmė šauk- 
tie pro verskmus, sakydama 
kad Romanas peiliu piausto O- 
Baltušienę ir tėvą.

Tada bučerius supyato, kad 
yra teisybė ir pašaukė, polici
ją iš Deering stoties. Policijos 
tuojaus pribuvo i nelaimės vie
tą keli skvadai ir patrol veži
mas.

Tuom laiku įnamis J. Vinke
vičius, suradęs gerą įrankį gin
tis nuo jauno žmogžudžio, ėmė 
vytis Romaną, bet Romanas nu
bėgęs ant 3318 So. Wallace 
gatvės, rado kur tai kirvį ir ėmė 
mušti Barboros šembelienės Už
pakalines duris. Priėjus prie 
durių B. šembelienei, Romanas 
kirto jai kirviu ir dar perplo
vė peiliu burną.

Tada pamatęs, kad jau nėra 
pabėgimo išeities, nes atsiveja 
J. Vinkevičius, o greit atei
tyje jau bus ir policija, Roma
nas patsai kirto smūgį peiliu 
sau į (krutinę ir į pažandę.

Visgi Rpmanas nepajėgė sau 
mirtiną smūgį užduoti, kaip ji
sai tėvui uždavė. Greitai at
vykus policijai, Romanas tapo 
paimtas dar gyvas.

Romanas gulėdamas kraujuo
se paplūdęs dar prašė, kad duo
tų jam cigaretę rūkyti.

Atvykus policijai tuojaus pa
šaukta* ligoninių vežimai ir su
teikta greita pagelba sužeis
tiesiems.

Barbora šembelienė nuvežta 
į St. Paul ligoninę, Ona Bal- 
tušienė į St. Charles ligoninę, 
o Romanas nuvežtas į. Bride- 
well ligoninę. Tėvas tuojaus mi
rė ir jau šeštadieni padėtas pas 
graborių p. Radžiu koplyčioje.

Sakoma, kad B. šcnjbelienei 
daktarai dėjo 18 stičių. Taip 
pat 
gai 
nes 
žiai 
pat
kovoja su mirtimi..

Mrs. Bąnkevičienei taip 
buvo suteikta medikalė įiagel- 
ba, nes ji dėl išgąsties ir gai
lesčio apalpo.

Velionio Franas Bankevičius 
55 metų amžiaus, paėjo iš Lie
tuvos, Kauno rėdybos, Rokiškio 
apskr., Pandėlio vai., Vais- 
gučių kaimo, paliko našlę žmo
ną ir giminių vieną Joną Vin- 
kevičių, pusbrolį, Amerikoj, ku
ris ir gyveno pas velionį.

P-nas Fr. Bankevičius yra 
tarnavęs Rusijos kariuomenėje 
ir Rusų-Japonų karėje dalyva
vęs.

Visa Fr.^Bankevičių šeimyna 
radosi bedarbių eilėse, kas gal 
ir privedė Romaną prie dides
nės proto ligos ir vėliaus prie, 
papildymo šios baisios trage
dijos.

Tiek teko reporteriui nugir
sti apie tą tragediją nuo ve-' 
lionio 
čiaus 
nų.

O. Baltušienė yra pavmin- 
sužeista ir negali karoėti, 
yra burna peiliu skaud- 
perpiauta. Romanas 
yra pavojuje ir visi

taip 
trys

■ <

pat

pusbrolio Jono Vinkevi- 
ir kitų velionio kaimy-

Reporteris P. M.

Garsinkites ‘N-nose’

The English tolumu
1’11 write more later. 
Correspondent of SLA.

—“Amel”.
CLASSIFIED ADS

More news for 
Kenosha

Kanarkų koncertai per 
Radio

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

meeting. 
meeting was 
will now be 
,to. Why? 
I’m spieling 

business ses- 
a program is

be provided. Auna 
and Amelia Bagdonas 
committee to provide 
first program to be gi- 
the December meeting. 
a minute, there’s some-

Lašt vveek, Nov. 4, the young 
people of SLA. Lodge No. 338, 
held their monthly 
The outcome ' of 
grand. Meetings 
looked forward 
Here’s' the news, 
the beans. After 
sion of the lodge, 
going to 
Bružas 
are on 
for the 
ven for 

Wait
thing else. Boys’ of the lodge 
are going to be taught how to 
dance. Who’s going to teach? 
It’s a secręt.

Now, just think, entertain- 
ment, business and dancing in- 
struction corhbined. Come on, 
take advantage of this opport- 
unity. (Sounds likę 
talking).

Bi-weekly bunco 
going to be given.

Annoucement of 
will be made later.
and Charles Bružas are head 
committeemen for these par
ties.

a salesman

parties are

exact date
Joe Bružas

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Choro “Pirmyn” 

rengiamam > vakarui, kuris atsibus lap
kričio 23 d., Bohemian American Hali, 
Tikietus galima gaut nusipirkt iš kalno: 
“Naujienose”, 1739 S. Halsted St., 
Knygynas Lietuva, 3210 S. Halsted St. 
ir pas visus choro narius. Komitetas.

Tautiškos Draugystės Lietuvos Dukte
rų mėnesinis susirinkimas įvyks pirma
dieny 
Mark 
vak. 
rinkti 
svarbus 
karienės.

lapkričio (Nov.) 17 d., 1930. 
White Square Svet., 7:00 vai. 
Gerbiamos narės malonėkite susi- 
kiekviena paskirtu laiku, nęs yra 

; reikalas kas link ateinančios va- 
Kviečia Valdyba.

AUTOMOBILIŲ DRAIVERIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAXI CO. 
pasiūlo jums tikrą progą.

Pasinaudokite pelnais pasaulyje didžiau
sios ir sėkmingiausios kooperatyvės kabų 
kompanijos. Uždirbkit daugiau negu tik 
menką pragyvenimo algą. Maža suma pi
nigų tereikalinga jūsų pradžiai.

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

Checker Taxi Co.
1401 W. Jackson Blvd. 

Monroe 3700

Mme E. Roman R.N
Fizinė Therapija 

Saulės,
Medikuotos Maudynės. — 

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

Tel. Central 0729

Mokslinis masažas, 
ir

Elektros
Fizinės

Kiekvieną rytą, kaip 9:10 vai., iš 
WJJD stoties yra duodamas galbūt vie
natinis tos rūšies radio programas — 
kanarkų koncertas, kai Courtesy Pet 
Shop pristato savo garsiąsias Hartz kal
nų kanarkas pademonstruoti per orą 
savo sugebėjimą aražiai čiulbėti.

Courtesy Pet šhbp, 228 W. Madison 
St., yra didžiausia paukščių ir kambari
nių gyvuliukų sankrova Cbicagoj. Da
bar jos sankrovoj eina specialis išparda
vimas. Visi vaikai, kurie ateis su vie
nu savo tėvų, gaus dykai ypatingą 
“skraiddbtį paukštį”.

TURIU ir noriu parduoti nebrangiai 
saugią šėpą (safe) 14x14—18 ^vidaus 
pusėj. Kreipkitės per laišką. Box 1247, 
Naujienos, 1 739 S. Halsted St.

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

CIASSIFIED ADSj

Educational

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk .arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER
COLLĘjGE, 

672 West Madison Street.

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų 
Turime iSparduoti M kroviniu augfiėiausios 

ruAiea neatsiimtų ifi storadiiaus rakandu. 
DidžiaueioH vertės kokios buvo pasiūlytos is. 

torijoj, susidedančios ifi visokios 
ruAies rakandu. 

10 ELEKTRIKINIŲ RADIO 
susidedantys ifi Sparton, Majestic ir Jackson 
Bell Radio ................................ $46.00 ir augs
3 Arnotu miegamojo kamb. setai $45.00 ir ag, 
3 ftmotij Seklyčių setai $25.00 ir
J)ay Beds ..................   $5.00 ir
Cedar Chests ..     $10.00 ir
Valgomojo kambario setai.... $20.00 ir
Įvairus Dresariai ------------    $5.00 ir
Įvairus Vanities ------------------ $5.00 ir
Įvairios Jx>vos ........................ $3.00 ir
Kaurai, visokio didumo ......... $1.00 ir
Orindų Lempos .......................  $3.00
Pusryčių setai ............. .. ........ $8.00
Dinette setai ...........    $15.00
Basiniai pečiai ........ $10.00
Garbadžiaus degintojai . $10.00 ir 
Bot Blast Pečiai ........................ $5.00 ir
Kietų anglių Šildomieji ... .. $10.00 ir 
Cireular Šildomieji . ............ $15.00
Upright Pianai ........................... $15.00
Grojikiiai Pianai ............. $25.00

TIKRI BARGENAI
Pirkite anksti. Pirrftieji atčję gaus geriau. 

Atdara utarninke, ketverge ir subatoj, 
vakarais iki 9 p. m.

Weber Bros. Storage Co. 
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South State Street

ir 
ir 
ir

ir 
ir

augR. 
auga, 
augs. 
aiiKH. 
auga, 
augs. 
augH. 
augs., 
auga.
auga, 
augn. 
augs 
augs, 
augs 
augs, 
augs, 
augs, 
augs.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini moksle i devynis mėnesius: 
augštesnj moksle i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelne moksle. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. IMk

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

504

sutaisomi.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

Atdara kasdie ir vakarais.

For Rent
ir PASIRENDUOJA gražus 4 didelių 

kambarių flatas, pečiais šildomas, nau
jame name. 7228 S. Talman Avė.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA ruimas vaikinui 

su valgiu arba be valgio, prie mažos 
šeimynos. 3139 So. Emerald Avė. 

---------O---------
Business Service 
Biznio^ Patarnavima« ,

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

8147 S. Halsted St
Victory 7261, Rei. Hemlock 1292

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

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.

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

Boulevard 6520 Res. Yardg 4401
NORKUS & CO.

Perkraustpm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipiri iš miesto i 
miestą. Teisinsras patarnavimas 

1706 W. 47th St.
• CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
t CONSUMERS

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

BpeeUUstM gydyme chroniškų Ir Mujų 11 
gų. Jei kiti negalėjo jumis tigydytl, atsllan 
kyklt pas mane. Mano pilnas Ikegsamiaavl 
maa atidengs jūsų tikrą liga Ir Jei ai apei 
imsiu jus gydyti, sveikata Jums sugry*. Hi- 
klt pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur Ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino liegsaminavlmo—kas jums yraralntiao Itersamiaavlmo—kui jums yrs

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

Kambary* 1016 
Imkit elevatorii 

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

lioi nuo 10 rvto iki 1 no niatu

20

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.
..................................... .............................................................. ................ . UBUI IM 11 ..................«

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokite? 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

$800

Furniture & Fixture« 
Rakandaf-Įtaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINĮ RADIO

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

3040 W. 62nd Street

RENDON apšildomas modemiškas 
kambarys dėl dviejų arba vieno in
teligentiško vaikino. 6135 S. Rock- 
well St. Tel. Grovehill 1386.

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

PASIRENDUOJA gražus kamba
rys vaikinams arba merginoms.

3306 S. Union Avė., 1-mos lubos.

Personai 
Ašmeną leSko

PAIEŠKAU dėdės Kazimiero Gečo, 
paeina iš Tauragės apskričio, Tenenių 
parapijos, kaimo Stigrėnų, gyveno Chi
cagoj. Sesuo iš Lietuvos nori žinoti 
kur jis randasi, labai svarbus reikalas. 
Atsišaukite pats ar kas žinote apie ji 
duokit žinoti.

BABORA NORBUTIENĖ.
7359 So. Pcoria St., Chicago, III.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

N. STEVE, 
4853 S. Kceler Avė.

Padarom darbą pigiai ir gerai.

Plasteriuojam, pagražinam ir sudedam 
šilumą — garo ar vandens. Taipgi 
sutaisom plumbingą ir medį.

PARDAVIMUI delikatessen štoras ir 
grosernė, 5 ruimai gyvenimui, pigi ren- 
da. 373 5 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI arba rendai naujai 
įrengta mėsos krautuvė ir grosernė. Mo
kėti nieko nereikia tik tavorą nusipir
kite ir bizniavokit. Visos mašinos 
šaldimui. piaustymui yra. Nepaprasta 
proga biznieriams -— naudokitės.

Klauskite Alexander.
New Life Meat Shop, 
333 1 So. Halsted St.

Exchange—Mainai
^VAŽIUOJU LIETUVON, Mainysiu 

savo namus Chicagoj į ūkį arba namą 
mieste Lietuvoj. Julius Šliekis, 2019 W. 
22 St„ Tel. Canal 5529.

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui____

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 0455

■■ ■iBui


