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Amerikos korespondentas 
apie dalykus Rusijoje

Bolševikai užmiršo “pasaulio revoliuciją”; 
dabar tekalba apie “piatilietką”, su ku
ria jie padarysią Rusijoj tą, ką kiti kra
štai padarę per šimtmetį

Lietuvos . Naujienos

Chicago Daily Ne\vs kores
pondentas Janius B. Wood, da
bar vėl nuvykęs į iMaskvą, pra
neša, kad per pastarus dvejus 
metus sovietų Rusijoje įvykę 
didelių atmainų.

Pirmiau bolševikai kalbėdavę 
tik apie pasaulio revoliucijų, 
apie kovą ' su kapitalistais ir 
dvasiškija, o dabar jie tekalbą 
apie piatilietką — penkerių me
tų industrializacijos planą. Pia
tilietka ir piatilietka visur.

Dabar, pasak korespondento, 
sovietų Rusijoje statomi fabri
kai, įmonės, keliai, elektros sto
tys, nors tos statybos vaisių 
nematyt, kadangi įmonės dar 
nepastatytos. ■

Krašte pastebimas maisto 
krizis, tačiau bolševikai ramina 
gyventojus, kad dabartiniai var
gai busią su piatilietka nuga
lėti, ir tada Rusijoj bus vi
siems gera. Sovietai siekia per 
penkerius metus sukurti civi
lizaciją, kokią kitiems kraš
tams sukurti ėmė šimtų metų.

Maisto ir kitų gyvenamų reik
menų atžvilgiu gyventojai yra 
paskaidyti į septynias katego
rijas. Pirmoms trims katego
rijoms priklauso asmenys, dir
ba fizinį darbą, ir jų šeimos; 
ketvirtai ir penktai kategori
joms -— proto darbo darbinin
kai; šertai kategorijai — vai
kai, o septintai — visi “ne dar
bininkų klasės”, t. y. ne komu
nistiniai, elementai. Pastaro
sios kategorijos gyventojai ne
turi teisės gauti produktų val
džios krautuvėse, kuriose daik
tai pardavinėjami pigesnėmis 
kainomis.

Korespondentas pastebi, ta
čiau, kad maisto knygutės pa
silieka neišnaudotos, , kadangi 
jaučiama didelė stoka cukraus, 
mėsos, sviesto, pieno, manufak
tūros ir kitokių prekių.

Šiaip rinkoje pas privatinius 
prekiautojus Maskvoje už vie
nų kiaušinį reikia mokėti 19 
centų, už svarą sviesto 5 do
lerius, už svarą jautienos 2 do
leriu, už paprasto muilo gaba
lėlį 2 doleriu.

Ne tik privatinės krautuvės 
visiškai išnykę, bet. ir; dauge
lio buvusių sovietų kooperaty
vų krautuvių durys ir langai 
storai apdulkėję, o kitąkart 
gausiai apkrautos dar tebesan
čiu atdarų krautuvių lentynos, 
dabar — tuščios.

Buvusių daugybės viešų res
toranų dabar liko tik keturiuo
se Maskvos viešbučiuose. Yra 
dar tvankių ir purvinų valgy
klėlių, bet netrukus ir tos bus

MTo r hs"
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra<- 
našauja:

Bendrai gražu su vidutiniš
ka temperatūra; lengvi žiemių 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 44° ir 47° F.

Šiandie saulė teka 6:12, lei
džiasi 4:57. Mėnuo leidžiasi 
6:30 vakaro.

padarytos “closed shop”: jose 
bus leista valgyti tik regis
truotiems lankytojams.

Viena didžiausių uždarytų 
krautuvių Maskvoje dabar yrą 
įtaisyta svetimšaliams. Tos 
krautuvės langai yra baltai nu
tapyti, kad niekas iš gatvės 
nematytų, kas yra viduj. Tie, 
kurie turi klijento knygutę (ko
respondentas sakosi jo knygu
tės numeris esąs 815), gali pirk
tis ko tik nori ir kiek tik no
ri, be jokio apribojimo, — ge
ros mėsos, sviesto, kaviaro, ci- 
garetų, saldainių, kiaušinių — 
visko. '

žiūrint į tą gerai viskuo ap
rūpintą krautuvę svetimša
liams, ir palyginant su tuščio
mis kooperatyvų krautuvėmis, 
ties kuriomis statikuoja eilės 
susitraukusių vyrų ir moterų, 
laukiančių savo kaleinos nusi
pirkti gabalėlį mėsos, dažnai 
arklienos, jei tik tokios gali 
gauti, — sako korespondentas, 
— negali žmogus neužjausti 
tiems žmonėms, kurie turi tiek 
patvarumo, tiek pasiaukojimo; 
kurie savo krašte leidžia sve
timšaliui rfaudtftis visu, ką jie 
turi geriausia, o patys tyliai 
kenčia skurdą.

25 asines žuvo per 
potvynius Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, spal. 
23. — Del smarkių liūčių, ap
lankiusių centralinę Meksiką, 
kilo stiprus potvyniai, kurie 
vietomis padarė milžiniškos ža
los. Nayarito valstijos Tuxpa- 
no mieste, kuris beveik visas 
patvinęs, žuvo dvidešimt penki 
asmenys. Bayonos miestas, San 
Felipe valstijoj, ir Cerrobola, 
Nayarite, taip pat vandens ap
semti. Tūkstančiai gyvulių pri
gėrė.

Pranešimai iš Vera Cruz sa
ko, kad Oaxacos valstijoj aud
rų ir tvanų padaryti nuosto
liai siekia per 3 milijonus pesų.

Ryklys nutraukė joron 
ir paskandino du 

žveju
RIO DE JANEIRO, Brazili

ja, spal. 23. — Bandant pagau
ti milžinišką ryklį, užsikabinu
sį už palaidinio vąšo, du žve
jai, Manuel Areas ir Joao Pon- 
tes, buvo ryklio nutraukti nuo 
laivo Guarany į jurą, netoli 
nuo Rio de Janeiro. Abudu pri
gėrė.

Herrino rajone pradėjo 
visos anglies kasyklos 

dirbti ,
HERRIN, III., spal. 23.—Vi- 

sqs šešiolika šio rajono ang- 
lies kasyklų, kurių kitos per 
daugelį mėnesių nedirbo, dabar 
vėl pradėjo dirbti. Tik Frank- 
lin County kasyklos No. 5 ne
galėjo pradėti dirbti dėl kilu
sio praeitą naktį gaisro, pada
riusio nemaža žalos. Del to gal 
dar per dvejetą savaičių jos 
negalės pradėti dirbti.

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Studentė Miss Frances McGann phdėta ypatingame “respiratory” šv. Luko ligoni
nėje, kur ji per keturias savaites gulėjo sirgdama vaikų paralyžiaus liga. Ją prižiūri slaugė

Ethel Bloonųuist.

Federalinis kovai su 
nedarbu komitetas 
pradeda savo darbą
Jo uždavinys busiąs koordinuo

ti Ifederalinos ir štėtų bei 
miestų pastangas bedarbiams 
padėti

WASHINGT()NAS, spal. 23.
— Pulk. Arthur Woods, kurį 
prezidentas Hopveris paskyrė 
galva komiteto kovai su nedar
au, atvykęs iš New Yorko pra
dėti savo pareigų, eiti, šiandie 
turėjo pasitarimą su Ilooveriu 
ir vėliau su prekybos sekreto
rium Lamontu.

Pulk. Woods, kuris yra mul
timilijonieriaus J. Pierponto 
Morgano giminė ir Rockefelle- 
rių biznio dalininkas, pareiškė, 
kad jis esąs priešingas tam, 
kad federalinio iždo pinigai bu
tų leidžiami labdarybei, vadi
nas, aprūpinimui bedarbių mai
stu, rūbais, butais ir kuru.

Tiek prezidentas Ilooveris, 
tiek pulk. Woods mano, kad 
kraštas turįs pakankamai re
sursų bedarbiams padėti kito
kiais budais. Federalinio komi
teto uždavinys busiąs tik koor
dinuoti federalines kovos su 
nedarbu pastangas su panašio
mis štėtų, kaunčių ir miestų 
pastangomis aprūpinti bedar
bius darbais ir padėti jiems 
įvairiais kitais budais.

New Yorko meras įsa
kė surašyti bedarbius
NEW YORKAS, spal. 23. — 

Kaip pirmą žingsnį bedarbiams 
padėti, meras' Walker įsakė po
licininkams surašyti savo tar
nybos vietose visus bedarbius 
ir pagalbos reikalaujančius as
menis.

Meras ketina prašyti, kad 
kiekvienas miesto tarnautojas 
aukotų kas mėnuo po $1 j be
darbių pašalpos fondą ir tiki
si, kad, kartu su miesto val
dininkų stambesniais paaukoji
mais, kas mėnuo bus galima 
surinkti po $100,000.

Be to, baigiamas organizuo
ti tam tikras nedarbo komi
tetas, kuris tikis kas savaitė 
sukelti po' $150,000, kad tais 
pinigais galėtų samdyti vedu
sius bedarbius miesto parkų ir 
kitokiems darbams.

Siūlo paskirti pinigų 
bedarbiams Milwaukee

iMILWAUKEE, Wis., spal. 23
— Miesto tarybon įnešta su
manymas paskirti $200,000 ne
darbo padėčiai pagerinti. Einant 

sumanymu, įvairiems miesto 
darbams butų samdomos bedar
bių kuopos po 500 žmonių. Kiek
viena tokia kuopa dirbtų tris 
dienas savaitėje ir kiekvienam 
kuopos nariui butų mokama po 
60 centų valandai.

Kinijos prezidentas 
priėmė krikščionybę

ŠANCHAJUS, Kinija, spalių 
23. — Gen. Čiang Kaišek, jau
nas Kinijos prezidentas, priėmė 
krjkščionių tikėjimą, šiandie 
jis buvo čia pakrikštytas meto
distų bažnyčioje.

Kaip prezidentas, gen. Kai
šek yra kartu ir vyriausias cen- 
tralinės (tautinės) Kinų vald
žios karo vadas.

3 darbininkai žuvoi,bel>’" j0 ’,askirt2 Ak i v« i i i» Albertą Grzesinski, buvusį Prusi-
gelezmkelio tuneliui i jos ministerį.

iffTlUVUS Grzesinskis yra artimas Se-
___ _  Ivcringo draugas ir turi vokie- 

STEUBENVILLE, Ohio, spal. sostį',&1 darbininkų pasiti- 
Ikejimą. Zoergiebelis gi yra. pra
radęs populiarumą masėse pir- 
mykščia savo griežta taktika

23. — Geležinkelio tuneliui į- 
griuvus ant tuneliu ėjusio kro
vinių traukinio, ties Adeną, 25 
mylias į pietų vakarus nuo 
Steubenvillės, buvo užberti trys 
traukinio darbininkai. Gelbėto
jų kuopa, dirbus per šešias va
landas, du užbertųjų atkasė ne
begyvus, o trečia mirtinai su
žalotą. Jie yra E. Duga, Jerry 
Sėlis ir Al Romando.

Moteriškė kaltinama 
dėl sušutinmo savo 

mažo posūnio
PRINCETON, ’ W. Va., spal. 

23. — čia tapo suimta ir ka
lėjime padėta Mrs. Minnie Stull, 
30 metu amžinus našlė. Ji kal
tinama dėl žiauraus nužudymo 
savo 8 metų amžiaus posūnio, 
kurį ji įkišo į tynę su verdan
čiu vandeniu ir negyvai sušu
tino.

7 čekų kariai pritroško 
bombos dujomis

PRAHA, Čekoslovakija,* spal. 
23. — Karo technikos institu
te vakar, darant bandymus su 
chlorino dujų bombomis, septy
ni karininkai ir kareiviai pri
troško.

Gaisras kalėjime
JACKSON, Mich„ spal. 23.— 

Valstijos kalėjime čia praeitą 
naktį buvo kilęs gaisras, kuris 
tačiau pavyko ūmai likviduoti.

Socialistas paskirtas 
Prūsijos vidaus rei

kalų ministeriu
Berlyno policijos viršininkas 

Zoergiebelis busiąs Severingo 
pakeistas socialdemokratu 
Grzesinskiu

BERLYNAS, spal. 23.—Pra
sijos premjeras Otto Braun, so
cialdemokratas, prūsų vidaus 
reikalų ministeriu paskyrė 
Karlą Severingą, taipjau social
demokratą, vietoj buvusio mi- 
nisterio Heinricho Waentigo.

Kaip vidaus reikalų ministe- 
ris, Severingas savo žinioj tu
rės Prūsijos policiją, kas šiuo 
momentu yra labai svarbu. Gir
dėt, kad jis ketina tuojau pa
šalinti dabartinį Berlyno poli
cijos viršininką Karlą Zoergie- 

prieš Berlyno komunistus.
įvykintos permainos Prūsijos 

vyriausybėje padarė sensacijos 
visoj Vokietijoj, kadangi tas 
parodo, jogei prūsų kabinetas 
yra nusistatęs energingai kovo
ti visokius kraštutiniųjų ele
mentų — fašistų dešinėj ir ko
munistų kairėj — pasimojimus.

Severingas pirmiau, būtent 
1920—1926 m., buvo Vokieti
jos vidaus reikalų ministeris, 
ir daugely kritingų momentų 
yra parodęs savo didelę energi
ją, drąsą ir valios stiprumą. 
Dabar, kaip 150 tūkstančių po
licininkų armijos galva, jis pa
tampa vienas galingiausių žmo
nių Vokietijoje. Ne nuostabu, 
kad visi demokratiniai ir res
publikiniai vokiečių elementai 
Severingo paskyrimą vidaus 
reikalų ministeriu sveikina, tik 
fašistai su nacionalistais yra la
bai tuo nepatenkinti.

Rabino pabėgimas nuo 
sovietų žvalgybos

VARŠUVA, spal. 23. — Ne- 
toli nuo lenkų Ostrogo miesto 
rado gulintį be sąmonės žmo
gų. Jis buvo menkai apsitai
sęs ir labai suvargęs. Atgai
vintas, pasipasakojo esąs Ana- 
polio rabinas, ir bėgęfc iš Ru
sijos nuo sovietų čekos perse
kiojimų.

Anapolis yra Rusijoj, netoli 
nuo lenkų sienos.

Dr. V. Kudirkos 
namelis

NAUMIESTIS, šakių apskr. 
garsus iš “Aušros”, “Varpo” ir 
V. Kudirkos laikų turi daug 
ką iš Lietuvos romhntizmo is
torijos. Svarbiausia, tai D-ro 
Kudirkos (o pajuoka) dešrų 
prikarstytas namelis. Jį istori
nių vdaiktų mėgėjai norėjo nu
pirkti, bet jo dabartinis savi
ninkas prūsas Šneideris, lyg 
kad to namelio svarbą supras
damas, paprašęs 18,000 litų. 
Tai drakoniška kaina-

Teiravusi naumiestiečių, kiek 
toks namelis gali kainuoti. Sa
ko: apie 8,000 litų, o prūsas 
prašo 18,000. Namukas tirpsta 
ir prie žemės linksta. Lubose 
sukabintos dešros, matyt, jį 
prie žemės traukia... K.

Duos paskolas ir 
miestiečiams

KAUNAS. — Teko sužinoti, 
kad žemės banko taryba jau 
priėmė taisykles, pagal kurias 
bankas duos paskolų ir mies
tiečiams.

Socialistai pasilieka 
stipriausia partija 
Norvegijos seime

Stortinge jie turės dabar 47 
vietas prieš buržuazijos 103; 
komunistų nė vieno nebeiš
rinkta

OSLO, Norvegija, spal. 23.— 
Galutiniai įvykusių praeitą pir
madienį rinkimų į Norvegijos 
parlamentą rezultatai parodo, 
kad socialistinė Darbo partija 
ir dabar pasilieka stipriausia, 
nežiūrint, kad ji keletą vietų 
prarado.

Rinkimuose dalyvavo daugiau 
piliečių, negu kada nors pir
miau. Darbo partija gavo 390,- 
000 balsų, tuo tarpu kai visos 
buržuazinės partijos bendrai 
surinko daugiau ne 800,000.

Naujasis parlamentas susidės 
iš 47 darbiečių, 45 buržuazi
nio konservatorių ir liberalų 
bloko; 26- ūkininkų atstovų ir 
32 radikalų.

Komunistai, kurie praeitame 
parlamento turėjo dar vieną 
vietą, dabar ir tos nebeteko.

Komunistų suėm i m a i 
Australijoje •

J ' ■■■■■■ »» ............—

MELBURNAS, Australija, sp. 
23. — Policija čia padarė eilę 
kratų komunistų tarpe ir su
ėmė dvidešimt tris asmenis, jų 
tarpe komunistų organizacijos 
sekretorių.

Komunistų centre, sako, ras
ta po grindų amunicijos ir bol
ševikų propagandos literaturds.

Ir Norvegijoje nedar
bas žymiai padidėjo
OSLO, Norvegija, spal. 23— 

Per pastarą mėnesį bedarbių 
skaičius krašte padidėjo trimis 
tūkstančiais. Viso Norvegijoje 
dabar yra 20,363 bedarbiai.
MIRĖ GYVENUS 150 METŲ

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, spal. 23. — Iš Nova Ignassu 
praneša, kad ten mirė seniau
sia, tur-but, pasauly moteriškė, 
vardu Rosa Marianna da Costa, 
sulaukus 150 metų amžiaus. Ji 
paliko keturis sūnūs, kurių 
kiekvienas yra daugiau kaip 100 
metų amžiaus.

Kiek SSSR mano pra
leisti miško per 

Klaipėdą
SSSR pasižadanti vežti Klai- 

pėdon pirmus metus 120,000 
ligi 150,000 kietmeterių miško; 
antrais metais ir toliau iki 200,- 
000 kietmeterių.

Komunistų teroristų 
byla Šiauliuose

Spalių 28 d. Šiauliuos ka
riuomenės teismas komunistų 
teroristų Kauno reikomo sekre
toriaus Kasparaičio, Puidos, 
Mankovo ir k. baudžiamąją by
lą. Jie kaltinami nužudę Šiau
lių reikomo sekretorių.

Šiauliuose sudegė me
chanikos dirbtuvė

• Šiauliuose, Dvaro gatvėj, 
rugs. 20 d. sudegė Lukoševi
čiaus auto mechanikinė dirbtu
vė. Sudegė keli automobiliai ir 
policijos motociklas. Nuostolių 
27,000 litų.

Siurprizas Lietuvos 
technikams ’

Kauno Aukštesnioji techni
kos mokykla šiemet švenčia sa
vo gyvavimo 10 metų sukak
tuves. Per tą laiką mokykla iš
leido apie 120 technikų (sta
tybos, mechanikos ir elektro
technikos). Dauguma jų tar
nauja ir dirba savo specialy
bės srityje, o keletas studijuo
ja techniką Universitete. Nau
ją universiteto statutą įvedus,, 
nuo šių metų baigusieji Aukš- 
tesn. technikos m-lą į univer
sitetą studentais nepriimami. 
Tai geras siurprizas mokyklos 
jubiliejaus proga. .

Tai bent namų 
savininkas

A

KAUNAS. — Viiiampolėj, 
Skerdyklos g. j pil. X. butą 
įsibrovė namų savininkas ir, 
prašydamas apleisti jo butą, 
smarkiai jį sumušė. Be to į 
nuomininko lovą įpylė nešvaru
mų. Policija sustatė protokolą.

D-ro Šliupo teismas
KAUNAS. — Ateinantį pir

madienį spalių 6 dieną Šiaulių 
Apygardos teisme bus spren
džiama dr. Šliupo byla. Jis yra 
kaltinamas parašęs knygą “Tik
ri ir netikri šventieji”, kurioj 
esą niekinamas ir išjuokiamas 
katalikų tikėjimas. Bylą iškėlė 
ir knygą konfiskavo Valstybės 
gynėjas.

Ekspertais pakviesti kun. 
Česnys ir Totoraitis.

Dr. šliupo kaltinamas formu
luojamas remiantis 73 str. ir 
už tai gresia sunkiųjų darbų 
kalėjimas.

Dr. šliupas savo gynėju no
rįs pasikviesti prof. A. Volde
marą iš Platelių.

1,1 ■ “ ............ -■ —

Siait laikau jokio biznio įmo
nė be rėkiamo t negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinie, katdieninit 
tkelbimat gali patraukti didėt- 
nį klijentų e kailių.

Amerikot įmonei gerai eu- 
pranta. kad be gerot reklamot 
neapteiti. Kuo daugiau rek- 
lamuojieti, tuo geriau tekati.
Reklama, kuri atliekama duo
dant tkelbimut į laikrailiut, 
v buome t aptimoka.

Kat gartinati "Naujienote”, 
tat vituomet turi naudot.
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APŽVALGA

Nauji bizniai
Per šių metų pirmuosius še

šis mėnesius Chicagoj atsidarė 
2,000 naujų biznių. Pirmą vie
tų užėmė restoranai. Prekybos 
Asociacija mano, kad tai yra 
geras ženklas to, jog po trupu
tį biznis pradeda gerėti.

Akcijų vertės sumažėjimas
New Yorko biržoj akcijos 

per rugsėjo mėnesi pusėtinai 
nukrito. Spalių 1 d. visų bir
žoj užregistruotų akcijų vertė 
siekė $60,143,183,105, o rugsė
jo 1 d. tų pačių akcijų vertė 
buvo $67,721,086,999. Vadinasi, 
akcijų vertė nusmuko maždaug 
ant U nuošimčių.

Sumažėjo Sears-Roebuck 
kompanijos apyvarta

Kaip žinia, Sears-Roebuck 
kompanija turi departamenti- 
nių krautuvių visuose Ameri
kos didesniuose miestuose, šiais 
metais tos krautuvės daro 
daug mažesni bizni negu per
nai. Pavyzdžiui, per rugsėjo 
menesį biznio padaryta ant 14 
nuošimčių mažiau nei per ta 
laiką pereitais metais. Nuo 
sausio 2 d. iki spalių 8 d. viso 
apyvartos buvo padaryta už 
$281.4775,063. Tuo tarpu per
nai per tų pat laikotarpi apy
varta siekė $307,530,572.

Pranašauja geresnius laikus
Dabar yra persilaužimo lai

kas, sako Chicagos bankininkas 
Arthur Reynolds. Biznio ir 
pramonės' depresija jau pasie
kė pačio dugno. Dalykų padė
tis po truputi pradeda taisytis. 
Tatai jau galima pastebėti. Ži-, 
neina, ims laiko, kol biznis vi
siškai pasitaisys. Tačiau už 
mėnesio kito galima laukti žy
maus pagerėjimo. O apie pa
baigą sekamų metų, galima 
pranašauti, kad vėl sugrįš geri 
laikai.

Pranašavimas, kad dabartine 
.depresija gali užsitęsti kelis 
metus, neturi pagrindo, — sako 
Reynolds. Amerikos finansinės 
Įstaigos yra tvarkoj; visokios 
industrinės korporacijos taip 
pat t\irtai laikosi. Joms ma
žiausio pavojaus negresia. Tad 
kalbėti apie kokią tai katastro
fą yra tikrai tuščias dalykas.

Reikia pasakyti, kad 'dabar
tiniu laimu labai svarbią rolę 
lošia žmonių psichologiška nuo
taika. Visi yra lyg išsigandę, 
bijosi ką nors pradėti. Betjąi- 
kui bėgant ta baimė praeis. Ir 
juo greičiau ji praeis, tuo 
greičiau pasitaisys bendra 
biznio padėtis.

Brangi vieta
New Yorko biržoj tapo par

duota biržos nario teisės. Kitaip 
sakant, vieta. Sumokėta $255,- 
( 00. Prieš keletą savaičių už 
tekią vietą buvo gauta ketu
riais tūkstančiais dolerių ma
žiau.

Padidėjo Amerikos aukro 
rezervas

Amerikos aukso rezervas ir 
vėl padidės. Laikraščiai pra
neša, kad Brazilijos valdžia 
siunčia į Ameriką $15,000,000 j 
vertės aukso. Į 

Spekuliavimas
Pas žmones spekuliavimas 

yra labai prasiplatinęs. Malonu 
juk be didelio vargo pasidaryti 
pinigų. Sakoma, jog didžiausi 
gembleriai yra kiniečiai. Jie 
gembleriuoja ant visko. Ameri
koj spekuliavimas' irgi yra pu-: 
sėtinai prasiplatinęs, čia dau-l 
giausiai spekuliuojama biržoj.! 
Nežiūrint j tai, kad laike k ra-, 
cho biržoj žmonės pražudei 
šimtus milionų dolerių, jie ir! 
dabar vis nori atsigriebti.

Eiargenų ieškojimas
Akcijos dabar labai žemai 

nukrito. Faktinai jos yra par
duodamos pigiau nei pernai po 
įvykusio kracho. Todėl šian
dien daugeliui žmonių seilės 
varva: dabar, galvoja jie, yra 
proga pasidaryti pinigų. Akci
jos pasiekė dugno, ir jos' trum
poj ateityj pradės kilti. Tada 
bus galima pasišienauti. Ir jie 
perka. Brokeriai sako, jog 
pastaruoju laiku ypač daug at
sirado “naujokų”, kurie ieško 
bargenų, t. y. perka nukritusias 
vertėj akcijas.

Ar iš tiesų dabar geras lai
kas investuoti pinigus į akci
jas? Gal taip, o gal ir ne. 
Tikrai dar niekas negali pasa
kyti, ar smukimas biržoj pasie
kė dugno. Finansų ekspertai 
vis dar tebekartoja, kad kol 
kas yra saugiausias dalykas 
laikytis toliau nuo biržos. O jei 
kurie nori savo pinigus i akci
jas investuoti, tai tiems pra
vartu gerai pagalvoti ir apsi
žiūrėti.

Investuoti, sako ekspertai, 
reikia ne i vienos' kokios kor
poracijos Šerus, o i kelių. 
Priegtam reikia tinkamai susi
pažinti sU tų korporacijų sto
viu; kaip jos prasidėjo, kaip 
augo ir vystėsi. Geriausiai yra 
pirkti taip vadinamų pagrindi
nių pramonių Šerus. Tai reiš
kia tokiu pramonių, kurios su
daro pagrindą ekonominiam ša
lies gyvenimui, be kurių šalis 
negali apsieiti. ‘

Taip mano šiuo k momentu 
apie biržų finansų žinovai ,ir 
ekspertai.

Anterikcs eksportai
Amerikos eksportas praeitų 

mėnesį buvo šešiais nuošim
čiais didesnis nei per rugpiučio 
mėnesį. Per rugsėjo mėnesį 
visokių prekių eksportavo už 
$818,000,000. Palyginus su pra
eitų metų tuo pat mėnesiu 
eksportas nupuolė ant 27 nuo
šimčių.

Obelių biznis
Pastaruoju laiku olselių biz

nis truputi sumažėjo. Tačiau 
palyginus su tuo pačiu praei
tų metų laikotarpiu, dabar biz
nio padaroma’šiek tiek daugiau.

Bankrotai
Blogus laiku jaučia ne tik 

darbininkai, bet ir biznieriai. 
Pavyzdžiui, rugsėjo mėnesyj 
bankrotų buvo 8 nuošimčiais 
daugiau, negu rugpiučio. mėne
syj. O jeigu palyginti su per
eitais metais, tai nusibankru- 
tavimų tarp biznierių įvyko 
ant beveik 38 nuošimčių dau
giau.—K.

Kodėl biznis pa- 
' blogėjo?

Kode] biznis pabolgėjo? Tai 
klausimas, dėl kurio šiandien 
ne vienas biznierius sau galvų 
suka. Tačiau nesigilinant i vi- 
sas smulkmenas, Į tą klausimą tų šulinių per dieną duodu nuo 
galima atsakyti taip: biznis'350 iki 1,500 bačkų mineralinio 
pablogėjo* todėl, kad pas žmo-! aliejaus.
nes mažiau pinigų bėra. j Jau tapo pravesta dūdų li

čiu, žinoma, reikia turėti nija. Per tas dūdas galima va- 
galvoj darbininkus. Standard I ryti apie 20,000 bačkų aliejaus 
Statistics kompanija sako, jog'per dieną. Kadangi pagamina- 
pernai Amerikoj dirbo 26,376,-ima daugiau aliejaus, negu jį 
762 darbininkai (į tą skaičių Į galima transportuoti, tai tapo 
neįeina larmcriai ir lauko dar- pastatyti tankai. Vienas tokiu 
bininkai bei valdžios samdomi tankų talpina apie 350,000 bač- 
žmonės) ir per metus jie uždir- kų aliejaus.
bo $44,607,000,000. šiemet pra-| Naujos koncesijos duos gali-
monėj ir biznia įstaigose dir-jinybės Royal Dutch-Shell kom- 
bančių žmonių skaičius siekia i binuotei atsilaikyti prieš Ame- 
22,635,762 ir jie uždirbs tik I likos aliejaus kompanijas, ku- 
$35,754,000,000. ’rios operuoja Venezueloj. Iki

Tie skaičiai daug ką mums; šiol Amerikos kompanijos' im- 
pasako. Pirmiausiai jie paša-' davo viršų, t. y. jos daugiau 
ko, jog dabartiniu laiku Ame- pagamindavo aliejaus, negu 
rikoj bedarbių yra maždaug Dutch-Shell.
4,500,000. Antra, Amerikos Prie progos reikia pasakyti, 
darbininkai per šiuos metus kad Venezuela mineralinio alie

< 
1

uždirbs beveik devyniais bilio- 
nais dolerių mažiau nei pernai. 
O reikia žinoti, kad bilionas yra 
labai didelis skaičius: tūkstan
tis milionų sudaro tik vieną 
bilionų.

Eikime toliau. Vidutiniškai 
apskaičiavus, pernai darbininko 
uždarbis siekė $1,700. šiemet 
vidutiniškas darbininko uždar
bis lyginsis $1,580. Vadinasi, 
gerokai susitrauks.

Turint tuos faktus prieš akis, 
nesudaro didelio sunkumo pa
daryti ir atatinkamą išvadą. 
Biznis Amerikoj nusmuko td- 
del, kad žmonių perkamoji jė
ga sumažėjo ant beveik devy
nių bilionų dolerių. Darbinin
kai mažiau beuždirba. Dauge
lis jų visiškai neturi darbo. 
Kai kurie dirba tik dvi, tris ar 
keturias dienas per savaitę, 
prie tokių aplinkybių visi ban
do kiek galima labiau susi
traukti. Kitaip sakant, kiek 

j galima mažiau pinigų išleisti.
----------------------------------- - /

i Vokiečių bonams nė
ra pavojaus

Neseniai Įvykęs Vokietijos 
rinkimai buvo pusėtinai išgąs
dinę amerikiečius, kurie turi 
prisipirkę visokių vokiškų bo- 
nų. Kaip tik tapo paskelbta, 
jog respublikos priešai rinki-, 
muose į reichstagų turėjo di- 

i dėlių laimėjimų, tuoj bonai 
ėmė važiuoti žemyn. Per ke- 

. lioliką dienų viešpatavo netik
rumas. Visi nekantriai laukė 
reichstago susirinkimo.

Kai susirinko reichstagas, 
visi su nekantrumu statė sau 
klausimą: ar išsilaikys valdžia? 
Respublikos priešai pasiūlė pri
imti nepasitikėjimą valdžiai. 
Ir kuomet tas pasiūlymas dau- 

| guma balsų tapo atmestas, tai 
1 įtempimas atslūgo.

Susidarė* kitokia padėtis ir 
su bonais. Vokiečių išleisti bo
nai kaip bematant žymiai pa
šoko. Finasines'e Amerikos i- 
s taigose susidarė nuomonė, jog 
Vokietijos bonai yra saugus ir 

! jiems jokio pavojaus negresia. 
Į Ir to pavojaus nebus tol, kol 
j ten laikysis respublika.

Nauji aliejaus lau
kai Venezueloj

Per aštuonioliką metų Boyal 
Dutch-Shell kombinuotė darė 
geologiškus tyrinėjimus Vene- 

; zuelos respublikoj. Tam tiks- 
! lui buvo išleista apie $25,000,- 
I 000. Ir atrodo, kad tos išlaidos 
pilnai apsimokės.

Kombinuoto gavo koncesijas 
| ant aliejaus laukų, kurie ran- 
| dasi prie Maraeaibo ežero. Alie
jaus Maukų plotas užima apie 
2,000,000 akerių žemės. Ap
skaičiuojama, kad ten randasi 
bent keli šimtai milionų bačkų 

; aliejaus.
Tie laukai jau pradėta ir

eksploatuoti. Prie Kolumbijos
respublikos sienos jau tapo iš
gręžta 50 šulinių. Kiekvienas 

jaus produkcija užima antrų 
vietą. Ją pralenkia tik Jung-, 
tinės Valstijos. Pereitais me
tais Venezueloj buvo pagamin
ta 138,000,000 bačkų minerali
nio aliejaus. ♦

Protestuoti vekseliai
Apie protestuotus vekselius 

ir jų skaičių. Lietuvoj Dr. Gi
nus rašo sekamai:

Dabar kas gi yra protestu©*- 
tas vekselis? Dalykas yra ta®, 
Jei, pav*, Johas paskolino 
Lukošiui pinigų, tai Jonas 
kantriai laukia, kada Lukošius 
susipras', ir- grąžins pinigus. Jei 
Lukošius pasiskolino pinigus ir1 
vekselį davė, tai Lukošius gali 
būti visai ramus, tiesa neilgą 
laiką. Būtent, kol Jonas jam 
atneš vekselį. Taigi Jonas tu
ri nešt vekselį ir ieškoti savo 
skolos. Kitas reikalas, jei vek
seliui sueina laikas, Jonas vek
selį1 Lukošiui prezentuoja (mū
siškai tariant “pakiša po no- 
sia”) ir pastarasis rangosi ir 
mokėti nenori, čia galima da
ryti tai, kas vadinama “pro
testuoti”. O kągi faktinai reiš
kia protestuoti vekselį. Tai 
reiškia, kad ' notaras oficialiai 
patvirtina, kad tas; kttriš turi 
mokėti, atsisako. Kam toks pa
tvirtinimas reikalingas?

Oficialaus žmogaus', notaro 
patvirtinimas reikalingas tam. 
kad nebūtų jau jokios abejo
nes, kad vekselis tikrai prezen- 
tuotas buvo, t. y., kad buvo 
reikalauta mokėti. Neš daug 
yra žmonių, kurie paskui, atsi
kalbinėja, girdi, aš apie vekse
lį nieko nežinojau, manęs nie
kad mokėti neprašė. Patvirti
nimas reikalingas labiausiai dėl 
to, kad nebūtų jokių abejonių, 
kad tas, kuris turi mokėti; at
sisakė mokėti. Kada yra aiš
kiai. raštu įrodyta, kad vekse
lis buvo prezentuotas, kad mo
kėti atsisakyta, tuomet jau 
prasideda išieškojimas prie
vartos keliu. O šitas išieško
jimas, yra, kaip'‘jau minėjome, 
labai trumpas, griežtas ir kaš
tuoja pinigų.

Dėlto visi labai bijo, kad ne
būtų jo vekselis protestuotas, 
nes gerai žino, kad vėliau vis 
vien mokėt reikės' ir dar protes
to ir kitas išlaidas. O svar
biausia per protestą viešai į- 
rodoma, kad pinigų neturi, kad 
su tokiu asmeniu, kurio vekse
liai protestuoti, negalima turė
ti biznio reikalų. Todėl, jei 
žmogus sutinka, kad jo vekse
lis butų protestuotas, lai reiš
kia jam labai blogai. Užtat, jei 
kurioj valstybėj U kuomet nors 
labai daug protestuotų vekse
lių atsiranda, tai iš to spren
džiama, kad prasideda blogi 
laikai, arba kaip kitaip sako
ma konjunktūros blogėja, pa
svyra.

Po to, kai apie vekselius ir* 
piotestutous vekselius išaiškin
ta, įdomu žinoti, ar daug Lietu
voj vekselių parašyta yra, o 
dar įdomiau, kiek jų kada pro
testuotų buvo.

Deja, niekas < negali žinoti, 
kiek ir kuriai sumai vekselius 
žmonės prirašo. Galima tik 
žinoti, kiek tokių vekselių į 
bankus diskonto keliu pakliu
vo. Štai nuo 1923 iki 1929 
metų musų bankuose buvo dis
kontuotų vekselių:

metai mil. lt.
1923, sausio 1 5
1923, gruod. 31 26
1924 ” , 30
1925 ” 34
1926 ” 38
1927 ” 54
1928-. ” 65
1929, 1 rugsėjo 72

Tai tiek vekselių buvo ban
kuose. žmonių rankose buvo
jų dar daugiau, mažiausia du 
kartu tiek.

Dabar kiek vekselių ir ku
rioms sumoms Lietuvoje buvo 
protestuota ?

metai skaičius suma
mil. 1.

1924 44.218 26
1925 55.961 28
1926 75.903 33

1927 85*619 32
1928> 102^061 ' 34
1929 143.329 49
1931 I-VI men. 63.538 20

Iš lentelės matyti, kad vis 
tik- protestuotų suma vekselių 
Lietuvoj gana nemaža. Jei ją 
lyginti su tų apyvartų sumo
mis, kurios yra musų krašte 
daromos, tai gali kai kam ir ga
na liūdnas įspūdis susidaryti. 
Bet tikrumoj taip bloga nėra. 
Lietuvoj žmonės nėra labai 
jautrus ir - nepratę prie kultū
ringesnių biznierių papročių. 
Dažnai leidžia vekselius protes- 
tan visai be, didelio reikalo. Ki
tas leidžia net tyčia protestam 
Bet tai nenormalumai, kurie tu
ri greit išnykti. Ir. jie išnyks 
kaip tik susilauksime geresnių 
kultūringesnių biznierių.

K*un. D-ras J. B. Koncevičius

L. D. K. Vytauto 
ekonominė politika

(Referatas patiektas Pirmajai 
A. L. Ekonom. Konferencijai, 

New Yorke)
Vytautas, Lietuvos Didysis 

Kunigaikštis', buvo tai įžymiau
sias musų tautos vadas. Jis 
buvo mažo ūgio, bet protas, są
monė ir valia jame apsireiškė 
augščiausiame laipsnyj. Visus 
valstybės reikalus pats tvarkė 
savarankiai; visus s'usirašinc- 
mus su svetimomis valstybėmis 
politiniais ir prekybos reikalais 
raštininkams pats diktavo ir1 
visus raštus patikrindavo; už
tai1 jo susirašinėjimuose jokių 
svarbesnių klaidų neįsibrauda
vo. Vytautas mokėjo, apart 
lietuvių kalbos, vokiečių, loty
nų, rusų, lenkų, čekų, ir tatarų 
kalbas; tat jo kalbų žinojimas 
daug jam gelbėjo palaikyti 
santykius su kaimynų tauto
mis. Net kryžiuočiai iš Mal- 
burgo kreipdavosi į Vytautą iš
versti iš čekų kalbos dokumen
tus į vokiečių kalbą. (Prochas- 
ka Krol Wi. Jagiello, II, 246, 
247) '

Vytautas pidysis buvo gi
laus proto ir tvirtos valios val
dovas* Jis savo užbrėžtus tiks
lus tautos ir valstybes labui 
siekdavo sištematingai pergalė
damas kad ir didžiausias kliū
tis. Jis nepasiduodavo/ jokioms 
įtakoms ir jis vadovavosi prin
cipu “Noli me tangere” (Ne
lieskite manęs). Nei dvasiškiai 
nei bajorai nei kiti asmenys 
neturėjo į jį įtakos . valstybės 
tvarkymo reikaluose. Ar kam 
patikdavo ar nepatikdavo jis 
vykdė savo planus. “Sive pla- 
ceret illis sive displeceret” (Ar 
tai jiems patikdavo ar nepatik
davo tvirtindavo Vytautas) 
(Dl. XI, 375, Cod. ep. Vit. p. 
842,)’z

Jog jis buvo ir gilaus proto 
žmogus tai liudija anų laikų 
Konstantinopolio patriarka 
Juozas II, humanistas rašyto
jas' Pranciškus de Comitjbus, 
kuris lygina Vytautą su Alek
sandru Didžiuoju ir t.t.

Ekonominę politiką, kaip ir 
kitus valstybės reikalus vedė ir 
tvarkė tvirta ranka. JaYn rū
pėjo sudaryti pačioj Lietuvoj 
didelius miestus kaipo preky
bos centrus. Vilnius, Kaunas, 
Gardinas, Trakai ir kiti mies
tai, kurie žymiai augo prie Vy
tauto, ugdė ir prekybą Lietu
voj. Vytautas geriausia su
prato importo ir eksporto svar
bą, todėl jis stengėsi sudaryti 
patogius kelius savo ekonomi
niams siekimams. Vandens ko
munikacija prekybos reikalams 
ir anais laikais buvo pigiausia 
ir patogiausia; todėl Vytautas 
kreipė daugiausiai domės į Ne
muną su Klaipėda ir Dauguva 
su Polocku. Didžiausią preky
bą Vytauto laikais Lįetuva ve
dė su kryžuočiais, kola vi juo- 
čiais ir rusais. Eksportas'svar
biausias iš Lietuvos buvo me
džiai, vaškas, kailiai, linai ir' 
javai. Importas daugiausia 
ėjo iš Prūsų susidedantis iš 
druskos, cukraus, silkių ir t.t. 
Iš Rusijos importas Į Lietuvą 
visai menkas buvo. Visos pre

pė, kad užviešpatauti visą Ne
muną ir jo žiotį Baltikes ju
roj. Tikslui atsiekti jis*įstatė 
1412 m. ant Nemuno kranto 
tvirtas pilis Velioną ir Vildnį. 
(God. ep. Vit. N. 494). Tas pi
lis apstatė tvirta kariuomene ir 
su įžymiais karo vadais Min- 
gaila ir Kareika. Sustiprinęs 
savo pozicijas rengėsi pulti 
kryžiokus, kad atgauti netik 
Nemuno žiotį, bet ir žygiuoti 
rengėsi iki pat Karaliaučiui. 
(Cod. ep. Vit. N. 494; Scrip. 
Rer. Prus. III, 330). Kryžiuo
čiai sužinoję tuos Vytauto pla
nas pakėlė triukšmą ir išsiunti
nėjo raštus į visus Europos val
dovus, kad Vytautas su stab
meldžiais, žemaičiais, tatoriais 
ir rusais ketina terioti Prūsų 
žemes ir jog tai esąs didelis 
pavojus visai krikščionijai. 
Mat, prusai visus savo, kad ir 
nuožmiausius, žygius pamatuo
davo krikščionijos obalsiais. 
Kryžiuočiai grasindami reika
lavo Vytauto suardyti Velionos 
ir Vildinės pilis. Vytautas kry
žiuočių grąsinimų neišsigando 
ir jis atsakė Didž. Kryžiuočių 
Magistrui: “Magistrai tu žinai 
gerai, jog prievartos’ niekas ant 
manęs negali turėti; kada tu 
mane grasini aš į tai visai do
mės nekreipiu ir niekas negali 
manęs priversti. Jus norite 
nuo manęs* mano tėvų žemes 
pavergti kaip tai Velioną už 
kurią aš savo galvą guldau”.

“Prusai jog tai mano protė
vių žemė ir aš turiu teisės jos 
reikalauti iki pat jurų, yra tai 
mano tėvų palikimas. Klausiu 
tavęs maršalkai, kame jūsų 
kryžiuočių yra tėvų protėvių 
žemė? Jei norite su manim ka
riauti aš esu pasiryžęs”. (Cod. 
ep. Vit. N. 529, p. <256-257). 
Kitame rašte Vytautas įširdęs 
ant kryžiuočių pareiškė: “Aš 
jus iki Karaliaučius nuvysiu ir 
ten Jurose visus išskandinsiu 
(Cod. ep. Vit. N. 410). Kilu
siems tiems ginčams tarp Vy
tauto ir kryžiuočių spręsti bu
vo paskirtas Romos Imperato
rius Sigizmundo superarbitras 
Makrą. Superarbitras atvykęs 
ir ištyręs Nemuno ir Klaipėdos 
kraštus išsprendė, jog Velioną, 
Nemunas su Klaipėda yra že
maičių krašte. (Cod. ep. Vit. 
N. 543-545, p. 362.). Superar
bitro sprendimas nepatiko kry
žiuočiam ir todėl jie pakėlė di
džiausi triukšmą* Galutinai Vy
tautas ' nenorėdamas kariauti 
su kryžiuočiais išsprendė tai
kos suvažiavime Melnozoj 1422 
metais ir ten buvo nustatyti 
rubežiai tarp Lietuvos ir Prū
sų. Sulyg ta sutartimi Lietu
vos rubežiai buvo nustatyti iki 
įplaukos šventosios į Nbmuną 
ir nuo šventosios apie tris my
lės iš dešinės Nemuno pusės iki 
jurų liko priskirtas kryžiuo
čiams. (Raszynski, Cod. dip. 
Lit. p. 225, Bunge B. 4, N. 
2637).

Vytautas Lietuvos pirklių 
teises kiek galėdamas gindavo. 
Kada kryžiuočiai 1414 meteis 
lietuvių pirklių prekes Dancige 
konfiskavo tada Vytautas 
griežtai reikalavo paimtas pre
kes . ir padarytus nuostolius 
grąžinti. Didysis Magistras į 
tą Vytauto reikalavimą atsa
kė, jog Vytautas esąs dar 
jiems skolingas 1,000 grivinų. 
(Cod. ep. Vit. N. 575 p. 279- 
280). Tuo atsakymu Vytautas 
įsižeidė ir pagrasino kryžiuo
čius; tada Didysis Magistras 
atsiprašė Vytauto ir jo reika
lavimus išpildė. (Cod. ep. N. 
574, p. 281).

Vytautas Didysis savo gud
ria politika išplėtė Lietuvos, 
prekybos kelius Nemunu i* 
Dauguva į Europos Vakarus ir 
per Pskovą, Polocką, Didįjį 
Novogradą, Smolenską . ir 
Dniepro ir Būgų upėmis į Ru
sijos kraštus visur garantuo
damas lietuvių pirklių laisvę ir 
gindamas jų teises.

Vytauto laikais Lietuvos pre
kyba pergyveno aukso laikus.

kės gaunamos iš Rusijos neap
dirbtoj formoj eidavo tranzitu 
per Lietuvą į Prusus. Žymiau
sią prekybą, jau Vytauto lai
kais, vedė žydai.

Vienas didžiausių prekybos 
centrų buvo Polockas, nes ten 
iš Rusijos eidavo visos prekės 
ir įš čia jas gabendavo Dau
guva į Rygą. Smolinskas vie
nijo prekybos kelius tarp Prū
sų Rusijos ir Lietuvos ir per 
Pskovą ėjo įžymi prekyba su 
Dorpatu. Todėl Vytautui 
svarbu buvo tuos prekybos 
centrus turėti po savo valdžia. 
Jam rūpėjo išplėsti prekybą ir 
ekonominiai pakelti krašto ge
rovę. Užėmęs minėtus kraštus 
pats asmeniškai darydavo pre
kybos sutartis. Taip 1397 me
tais Jo vietininko Polocke Man- 
girde padarytą prekybos sutar
tį su Livonija panaikino ir pa
reiškė jiems- jog Mangirdas jo
kios teisės neturėjo su jais 
prekybos daryti (Bunge B. 6, 
N 2932-3934.). Jis pats suva
žiavime ant salos Salin 1398 
metais padarė sutartį su kry
žiuočiais garantuojant laisvę 
Prūsų pirkliams Lietuvoj ir 
lietuv'.’ims pirkliams Prūsuose. 
(Pvocli. Kr. Wl. II, 249). Jis 
rūpinosi apginti nuo išnaudoji
mo Lietuvių pirklius nuo sve
timtaučių; taip įsikišo jis Po
locke dėl matų ir, saikų netiks-' 
kimų. Kada Livonijos pirkliai 
atsisakė pildyti jo reikalavi
mus griežtai įsake jiems Į ke
turias savaites apleisti Poloc
ką. (Bunge B. 6, N. 2939). Ga
lutinai pareikalavo Livonijos, 
kad Polocko gyventojams pa
darytus nuostolius atlygintų ir 
iki nuostoliai nebus atlyginti 
ptsis°ke išleisti jų pirklius 
(Bunge B. 4, N. 1483). Visus 
nesusipratimus, kilusius tarp 
Prūsų ir Lietuvos pirklių bei 
gyventojų, patsai Vytautas 
tuos kilusius kivirčus' spręsda
vo ir reikalus tvarkydavo. 
(Bunge B. 6, N. 2948-2949- 
2963-2966). Viena iš tokių pre
kybos sutarčių, kurią Vytautas 
sudarė liepos 2 d. 1406 metais 
tarp Livonijos ir Polocko pirk
lių, skamba sekančiai: 1. Poloc
ko ir Rygos pirkliai abipusiai 
gali laisvai pirkliauti. 2.- Prasi
kaltusius pirklius tardymui ir 
teismui siųsti i savo kraštą. 3. 
Druska privalo būti sveriama 
kaip ir seniau. 4. Rygos pirk
liai atsiunčia savo svarstyki.i?, 
į Pskovą savo iškaščiais; jei 
tos svarstyklės Pskove susiga
dintų, tai pskoviečiai siunčia 
jas į Rygą pataisymui savo iš 
laidomis. 5. Sidabro svoris tu
ri būti sunkesnis už Polocko 
vienu zolotniku. 6. Svarstyto- 
jai turi padaryti viešą prisie- 
gą ir sveriant rankas privalo 
laikyti atitrauktas'. 7. Kilus 
ginčams tarp pirklių sprendžia 
naminis teismas. 8 Pirkliai 
vieni kitiems, »reikalui esant, 
teikia pagelbų (Bunge B. 6, N. 
2967). Kada Prusai' drįsdavo 
skriausti Lietuvos pirklius ta
da Vytautas juos tuojau apgin
davo. Taip jis 1412 metais Po
locke konfiskavo vokiečių pirk
lių prekes. (Bunge B. 6, N. 
2992). Kada Prusai skundėsi 
dėl tų atimtų prekių, tada Vy
tautas sausio 4, 1413 griežtai 
pareiškė, jog jis mielu noru 
grąžins paimtas Polocke jų pre
kes, jei jie grąžins lietuvių 
pirkliams konfiskuotas prekes 
Bagainėj. (Cod. ep. Vit. N. 518, 
p. 251). Priegtam Vytautas 
reikalavo, kad ir nuostoliai Po
locko gyventojams butų atly
ginti iki Jis grąžins jų prekes. 
(Cod. ep. Vit. N. 538, p. 260). 
Kada visos teisingos sąlygos 
Vytauto pastatytos prūsams 
buvo išpildytos, tada jis vėl 
leido Livonijos pirkliams lais
vai prekiauti Lietuvoj. (Bunge 
B. 6, N: 3002; Cod. ep. Vit 
N. 616, p. 306).

Vytauto ekonominė politika 
su vakarais nemažesnės jaųi 
buvo svarbos negu su Rusijos 
kraštais. Nemunas' ir Baltino 
jura tai svarbiausieji Lietuvos 
prekybos keliai. Vytautas su
stiprinęs savo politiką Rytų 
kraštuose, visas pajėgas įtem

ATĖJO “Kultūros” No.
8. Galima gauti ‘"Naujieno
se”. Kaina 45 centai.
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Kenosha, Wis.
Mirė Frank Zakarevičius

Spaliu 12 d. mine SLA. 212 
kuopos narys Pranas Zakarevi
čius. .lis buvo 38 metu am
žiaus. Kūnas pašarvotas ran
dasi pas Thos. Ilansen and 
Sons Co., 6019—7th Avė.

Laidotuvės’ Įvyks šeštadieni, 
spaliu 25 d., 10 vai. ryto. Ku- 
nas bus išlydėtas iš Hanseno 
įstaigos j miesto kareiviu ka
pines, kurios randasi prie 7-th 
Avė.

Kiek teko patirti, laidotuvės 
bus su kareiviškomis apeigo- 
uis. Kaipo buvusiam kareiviui 
oaskutinj patarnavimą suteiks 
jam irgi kareiviai.

[Atlantic and Pacific Photo)

Pirma Ameriką pasiekusi originali britu dirižablio R-101 nelaimės fotografija. — Atvaizdas parodo anglų ir francuzų eks-

Jus Esate Kviečiamas 
vadinti ši banką 

savo banku
SIS bankus — su jo dideliais turtais — gali 

.geriau negu kada pirmiau, patarnauti 
jums kaip čia, taip ir užsieny.

Čia, šioj patogioj vietoj — jus rasite tą pa
čią draugišką dvasią, kuri pirmiau gyvavo 
pridėjus dar didesnius turtus, kurie pasidarė 
per susijungimą.

< Kaip ir daugelis jūsų viengenčių, jus rasite 
čia patyrusius, išsilavinusius bankierius, kurie 
supranta jūsų reikalus ir kurie nori pagelbėti 
jums. Leiskite jiems pagelbėti jums su jūsų 
taupimais, pagelbėti visuose bankiniuose rei
kaluose, kurie tik jums bus reikalingi.

Musų 5,000 užsienio korespondentų padaro 
galimu jums atlikti biznio reikalus bite kurioj 
dalyj pasaulio.

Pranas Zakarevičius paėjo iš
Pumpėnų 
ipsk ričio.

miesto, 
Velionis

Panevėžio 
paliko mo-

,erį ir du vaikučius, o Lietu- 
zoj tėvus, du broliu ir dvi se
teri.—Nubudęs draugas.

Irons, Mich.
Iš ūkininkų gyvenimo

Nors čia yra daug lietuvių 
ikininkų, bet laikraščiuose apie 
uos nieko nėra rašoma. Mat, 

rieni laiko neturi parašyti, o 
kiti tingi,—taip ir prabėga lai
bas tyloj.

Rugpjūčio 24 d. čia susitvėrė 
Jiubas, kuris bus žinomas kai- 
>o lietuvių Draugiškas Kliu- 
•as. Kliubo tikslas yra toks: 
•agolbėti nela:mės ištiktam na- 
iui; suteikti nariui pinig'ška 
laraną, jei bus rasta, kad tai 
eikalmga padaryti.

Kliubas narių jau turi apie 
0. Nariais priimami nuo J5 
ki 60 metų amžiaus. Įstoji 
aas pagal metus. Mėnesiniai 
nokesniai lygus visiems, —25 
entai per mėnesi.
Snalių 18 d. Kliubas surengė 

ūkius. Nors diena pasiteikė 
alfa ir oras buvo netikęs, vie- 
ok publikos susirinko iki 
usantro šimto. Atsižvelgiant 
musų koloniją, tai tikrai di- 

elis skaičius. Kliubas atoitv 
ra nutaręs rengti Vakarus su 
i ogi amais.
Turiu pasakyti, kad ukhin- 

ai d.i gana gražiai gyvena, 
i» turi puikiu gyvulių ir ma
inų, 'reikalingų prie žemė', 
kio. šios lietuvių kolonijos 
curėju buvo Antanas Kiedis, 
neis čia apsi-.jvcno prieš 2»J

Mis. VVilbur E.
Fribley

<
Garsi Namų E konomijos Lektorė

sako: “Jus nusistebėsite kaip daug' ma
žiau pinisrij ima išlaikymui šeimynos pa
rėdyta ■ >' namus aprūpinti su lininiais. 
ka<la jus vartojate American Family 
Plakės." Taip tyras. jis niekad neper
maino spalvos ir nesusilpnina stulų net 
ploniausių kojinių—užlaiko jūsų rankas 
kaip puikus tualetinis muilas! 3 didelių 
dydžių pakeliai. I‘aq» pardavėjus.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

pertus; tyrinėjančius anglų orlaivio R-101 laužus. Orlaivio katastrofa, kurioj žuvo 48 žmonės, atsitiko netoli nuo Beauvais

FOREMAN-STATE NATIONAL BANK
FOREMAN-STATE TRUST AND SAVINGS BANK

33 Nortji La S'alle Street 
Turtas Viršija 200 Milionų Dolerių

Francijoje, šių metų spalių 5 dieną.

metų. Dabar lietuvių ūkiniu 
kų irons apielinkcj priskaito 
ina iki 300. Ūkininkai užsiima

lietuviai kitaip juk ir nekalba, 
kaip tik lietuviškai, tai kaip gi 
jų vaikai nemokės lietuviškai!

daugiausiai pienininkyste ir 
gyvuliu auginimu.

Praėjusi vasara ūkininkams 
buvo nekokia. Sausra išdegino 
žolę. Todėl mažai pašaro buvo 
suimta. Jo trukumas jau ir 
dabar pasireiškia. Visi dejuoja, 
kad mažai pašaro teturi. Pirk
ti pašaras labai brangiai kai
nuoja, o tuo tarpu gyvuliai vi 
sai p:gųs', —vos pusę tegalima 
gauti to, ką pernai mokėjo Už 
kalves bueeiiai moka tik po 
20, o už metinius jaučius po 
•$30.

Vėlybos buivės ūkininkams 
neužsimokėjo nei kasti, — jos 
labai mažos teužderejo. Ūki 
pinkai jau pradeda bėdavoci, 
kad .’iem bus sunkus laikai,— 
neturės pinigus nei mokesniame 
apmokėti. —Kiaunės Duktė.

Toronto, Kanada
Vagystė.—Vy tauto 

apvaikščiojinvLs

Spalių 19 d. 668 Queen tapo 
apkraustytas lietuvis, .lis iš 
banko išsiėmė 600 dolerių, kad 
apmokėti draugui už restoraną. 
Pinigus padėjo į baksą ir už
rakino. Matomai, kažkas apie! 
tai suodė ir iš bakso pasiėmė 
pinigus. Buvo pašaukta poli
cija, kuri padarė krata, tačiau j 
pinigų niekur nesirado.

Spalių 26 d. torontiečiai ren-j 
gia Vytauto Didžiojo 500 metui 
mirties paminėjimą. Programas! 
bus sekamas:

1. “Vytautas pančiuose” (tri
jų veiksmų istorine drama)

2. Deklamacijos, dainos ir tt.
Kaip matote, parengimas’ bus 

gana idomus Todėl visi To-j 
romu lietuviui pasirūpinkite ja-| 
me buri. Tikrai turėsite daug 
malonumo.—J. S.

Fort Wliyte, Kanada

O kad vaikai pradeda kalbėti 
| angliškai, kuomet lanko mo- 
' kyklas, tai dūliai to reikia tik 
' pasidžiaugti. Tai reiškia, jog 
i lietuvių vaikai yra gabus ir 
greit išmoksta svetimą kalbą.

Mums, kurie gerai pažįsta
me p. Trinką, tiesiog juokai 
ima skaitant jo raštus apie pa
triotizmą. Butų gerai, kad tas 
ponas' kartą ant visados laiky
tųsi kokio nors vieno nusista- 
tymo, o nešokinėtų iš vienos 
pusės į kitą. Kalbėsime fak- 

i tais.
1926-27 m. p. Trinka gyveno 

I VVinnipege ir dirbo vienoj bu- 
| černėj-skerdykloj, kur bosu bu- 
| vo Findlay, tos išgarbintos mo- 
| terš vyras. Findlay, kaipo bo- 
sas, buvęs gana šiurkštus ir 

I nesigailėjęs “sanvičių”. To 
negalėdamas pakęsti, Trinka 
metė darbą ir persikėlė Į Fort 
Whyte, kur pradėjo dirbti Ce
mento fabrike. Gavęs tą dar
bą, Trinka tiesiog . šlykščiai 
šmeižė ponus Findlay. Ir nuo to 
laiko, kiek mums yra žinoma, 
jis nei karto jų neaplankė. O 
tai reiškia, kad jis nėra girdė
jęs per paskutinius kelis me
tus, kaip jų vaikai kalba lie
tuviškai.

Šiaip apie Mrs. Findlay mes 
nieko negalime, pasakyti, —nei 
gero, nei blogo, Su ja j arti
mesnę pažintį mums neteko su
eiti. O iš paviršiaus jinai at
rodo taip, kaip ir kitos lietuvių 
moterėlės, kurios Kanadoj se
niai jau gyvena. Bet tai tiek 
to.

Pažiūrėkime, kodėl Trinka 
permainė savo “frontą” ir pra
dėjo girti tuos, kuriuos vakar 
dili* visaip niekino. Tai labai 
paprastas dalykas. Mat, kiek 
žinoma, žiemai cemento fabri
kas užsidarys. Remonto, kaip 
kitais metais, nebus daroma. 
O tai reiškia, kad didelis' “pat
riotas” Trinka neteks darbo. 
Reikia tad sutvirtinti savo po
zicijas ir pasigerinti tam, kas

Kazio Trinkos “patriotizmas”

Musų kaimynas Kazys Trin
ka “Keleivio” No. 35 parašė 
korespondenciją iš Winnipego. j 
Korespondencijai davė antgal-1 
vi “Musų patriotizmas”. Giria 
jis kažkokią Mrs. Findlay kai
po tautiškai susipratusią mote
rį. Aprašo josios biografiją. 
Sako, kad Mrs. Findlay į Ka
nada atvažiavusi dar maža bū
dama, tačiau pasilikusi su lie
tuviais. Dabar ji auginanti 
dvi mergites, kurios gražiai lie
tuviškai kalbančios. Už tai 
Trinka pina tai moteriai liaurų 
vainiką.

Vis? tai gerai. Tik bloga yra 
tai, kad p. Trinka norėdamas 
vieną asmenį išaukštinti pra
deda peizoti kitus. Jis sako, 
jog dažnai pasitaiko, kad ne
seniai iš Lietuvos atvažiavusių 
lietuvių vaikai nemoka lietu
viškai kalbėti. Tai, žinoma, 
yra didžiausias absurdas. Tie

gali būti naudingas.
O naudingas gali būti p. 

Findlay, nes jis gali suteikti 
žiemai darbą, štai kodėl ir pra
dėta veidmainingai girti jo 
žmona. Tai tiesiog šlykštu, ar 
ne?

Butų galima tylėti, jei p. 
Trinka savo asmeniškiems tiks-

Kalėdoms, Naujiems 
Metams

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

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

nančioms šventėms.
Turime brangiu ir labai pigių — 12 
labai gražių didelių paauksuotų pa
sveikinimų su margais konventais, su 
jūsų vardu ir pavarde tik už $1.75.

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
V U I I L J———

lams nenaudotų spaudą. Well, 
savo marškiniai visuomet la
biau rupi. Bet jis galėjo vy
riškai nueiti pas ponus Find
lay ir atsiprašyti bei prisipa
žinti prie klaidos. Tąsyk butų 
buvę daug sveikiau. Dabar net 
Mrs., Findlay juokiasi ir sako, 
kad ji suprantanti p. Trinkos 
veidmainiškumą.

Kadangi p. Trinka ėmė skai
tyti lekcijas kitiems Kanados 
lietuviams' apie “patriotišku
mą” ir kitus dalykus, o prieg- 
tam juos dar ir šmeižti, tai mes 
norime nutraukti nuo jo veido 
kaukę,—tegul žmonės mato, 
kas jis per vienas yra.

Kartas nuo karto p. Trinka 
mėgsta pulti religinius fanati
kus. Apie . tai jis ir parašo. 
Bet kada reikalas yra, tai jis 
tuos religinius' fanatikus nesi
drovi ir į padanges' kelti. Be 
to, jis, rodosi, ir pats, priklau
so lenkų parapijai (tai iš “pat
riotizmo”’). Kiek žinoipe, lenkų 
bažnyčioj jis savo ,dp vaikus 
pakrikštijo. Nežiūrią! į tai, 
“Kanados Lietuvyj” jis šmeižė 
Toronto lietuvius katalikus,

nors jų jisai nepažįsta. Vadi
nasi, pats religiniu avinu bū
damas, jis visgi nesidrovi iš 
kitų šaipytis.

Na, o koks yra p: Trinkos 
politinis nusistatymas? Jis da
bar kalba apie “musų patrio
tizmą”. O ar čia seniai jis rė
kė, kad jokio patriotizmo jis 
nepripažįstąs? Priminsime. Bu
vo patvarkoma WLDPD-joj 
konstitucija. Susirinkime Trin
ka pasistiebdamas šaukė, kad 
jis jokios tautos nepripažįstąs. 
Winnipegiečiai dar nepamiršt 
ir tų laikų, kada Trinka tepė 
korespondencijas į “Laisvę”. Ta
da jis plūdo visus Inos, kurie 
į Maskvos dūdą nepūtė, ži
noma, apie kokį nors patriotiz
mą) jam nei į galvą neateidavo.

Dabar papūtė kitas vėjas, ir 
Trinka jau didelis “patriotas”. 
Jis visą svietą mokina ir kriti
kuoja. Kritikuoja net tuos, 
kurių visai nepažįsta. Tai jau 
perdaug. Todėl mes ir norime 
parodyti jį tikroj šviesoj, kad 
jis darbininkiškame laikraštyj 
žmonių neklaidintų.

—Trinkos Kaimynui.

Del akies Old Diiteh 
išrodo kaipo smulkus 
milteliai, bet mikrosko
pas parodo, kad jis iš- 
tikrųjų susideda iš 
plokščių, pleškėtų da
leliu, liuosų nuo smil
čių ir žvirgždų. * Tos 
mažos dclelčs pašalina 
purvus, riebalus ar ne
valumus ir nematomus 
nešvarumus be subrai- 

žimo.

Saugus modernistas būdas 
lengvesnio valymo ir 

Sveiko Svarumo

Kada jus vartojate Old Dutch, jus naudojate moder- 
niškiausį, pažangų ir praktišką būdą valymo. Jums 
taipgi patiks Old Dutch, kadangi jis pagelbsti jums at
likti valymą greičiau ir lengviau. Vartokite Old Dutch 
dėl valymo sinkų, maudynių, tile, metalinių daiktų, 
grindų, langų, malevatų sienų ir medžio darbų, puodų, 
indų ir visokios rųšies virimo sudynų, geležinių pei
lių, refrigeratorių, žodžiu, dėl viso namų valymo.

Old Dutch 
Cleansef

Old Dutch apsaugo jūsų namus 
su Sveiku švarumu, kadangi jis 
pašalina sveikatai pavojingus ne
matomus nešvarumus, taipjau 
kaip ir matomą purvą.

Taupinkite pinigus ... pirkit Old 
Dutch ... jis yra ekonomiškas... 
trupučio ištenka ityam.

VYNUOGIŲ SUNKA
DEL NAMŲ

YRA LEGALĖ

PILNA APSAUGA 
UŽTIKRINTA

I

Galifornijos Vynuogių Augintojai 
tapo Valdžios užtikrinti, kad nebus 
autorizuoto Federalinio kliudimo 
vartotojams, kurie nori nusipirkti 
vynuogių (greipsų) pasigaminimui 
vaisių sunkos išimtinam suvartoji
mui savo namuose.

VALDŽIA NEKLIUDYS

Dabar yra geriausias laikas pirkti 
sultingas vynuoges. Pasitarkite su 
šviežių vaisių pardavėjais, arba pir
kite tiesiai iš ledaunių vagonų vie
tos gelžinkelių yarduose.

PIRKIT SULTINGĄSIAS VYNUOGES 
DABAR SULIG VALDŽIOS 

KONTROLĖS PLENU

California Grape Control 
Board, Ltd.

San Francisco, California
. . > v

85% of the entire Califonia grape produetion is 
being marketed this year by agencies co-operating 
with the California Grape Control Bftard, Ltd.

These agencies are:

CALIFORNIA FRUIT EXCHANGE 
CALIFORNIA VINEYARDISTS ASSOCIATION 

SAN JOAQUIN GROWER-SHIPPER ASSOCIATION

DANTYS TURI TIKTI
Nėra jokio smagumo nešioti 
dantis, kurie nepritinka. Jie 
neleidžia tinkamai sukramtyti 
maistą, kas pagimdo daugelį 
vidurių pakrikimų. Jus galite 
jaustis smagus ir dirbtinius dan
tis nešiodamas. Leiskite man 
išegzaminuoti jūsų burną ir pa
rodyti kaip lengva tai padaryti.

Gerai pritaikinti dantys tik nuo S12 
Traukimas be skausmo, su gasu ar A 4 
lokaliu apmarinimu............................ "
Importuota iš Vokietijos medžiaga Hecolite, 
naturalės ružavos spalvos, labai len- 
gva, nuo ..........................................

$5
$1 
$1

AUKSINĖS CROWNS NUO .....................«

ENAMELIO PRIPILDYMAI 'NUO ........

SIDABRO PRIPILDYMAI NUO ............

EGZAMINACIJA DYKAI

DR. BAUMGARTNER Dentistas
6359 S. Halsted St., šiaurrytinis kamp. 64 g.
Valandos: nuo 9 v. r. iki 9 v. v. « Tel. ENGLEWOOD 7020

IMPERFECT IN ORIGINAL .
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PIRMAS SVEIKAS PATARIMAS A. Kupreišis v

Darbo BeieškantFederalinės farmų tarybos pirmininkas, p. Lę'gge, 
siūlo, kad valdžia naudotų bedarbių maitinimui kviečių 
perviršį, kuris yra minėtosios tarybos rankose. Tai yra 
pirmas praktiškas sumanymas bedarbių p^gelbos rei
kale, koks iki šiol buvo girdėtas iš valdžios pusės.

Pono Legge planas galėtų, iš tiesų, daug prisidėti 
prie bedarbių vargo sumažinimo. Farmų taryba yra 
supirkus milionus bušelių kviečių, tikslu palaikyti pa
stovias kviečių kainas rinkoje. Tų kviečių ji neturi kur 
dėti, nes jeigu jie butų paleisti rinkon, tai butų sunai
kintas tikslas, kuriam farmų taryba suvartojo kongre
so paskirtas sumas pinigų. Jai nebelieka nieko kito, 
kaip tuos kviečius laikyti aruoduose ir laukti, kol jie 
supus arba kol juos pelės, suės. Suprantamas dalykas, 
kad butų šimtą kartų išmintingiau maitinti jais be
darbius.

Bet geras šis sumanymas yra tiktai dėl to, kad 
valdžia iki šiol nieko geresnio nėra sugalvojusi. Duo
ti dovanai maistą bedarbiams tai kaip tik yra tas, ką 
su pasipiktinimu Amerikos valdžia ir kapitalistinė 
spauda vadina “doles”. Daug padoresnis būdas bedar
biams padėti butų apdrauda nuo nedarbo. Apdraustas 
nuo nedarbo žmogus imtų paramą’ iŠ apdraudos fondo 
lygiai taip, kaip, sakysime, kad apsidraudęs nuo ug
nies namo savininkas paima “ugniapinigius” kuomet 
jo namas sudega. Tame nėra jokio pažeminimo, jokios 
“alnuižnos”, jokios labdarybės.

Iki šitokio teisingo budo rūpintis bedarbiais Ame
rika tečiaus dar nėra “pribrendusi”, nes net ir darbi-' 
ninku vadai t priešinasi apdraudai nuo nedarbo. Taigi 
valdžia turėtų bent labdarybės keliu stengtis sumažin
ti bedarbių vargą.

PANAŠU J BAUDŽIAVĄ

Rusijos sovietų valdžia išleido naujus griežtus įs
tatymus darbui tvarkyti. Svarbiausias patvarkymas 
yra tas, kad *per ateinančius dvejus metus darbinin
kams užginama keltis iš vienos darbo vietos į kitą. 
Darbininkas, kuris meta darbą savo fabrike, nebus už
registruojamas darbo biure ir negalės gauti kito dar
bo.

Tai yra visai panašu i baudžiavą. Baudžiauninkai 
kitąsyk buvo, taip sakant, pririšti prie žemės (rusiškai 
jie todėl ir vadinosi “kriepostnyje” — pridrutinti, pri
rišti). Ūkininkas baudžiavos laikais neturėjo teisės sa
vo noru pasitraukti nuo žemės sklypo, kuriame jisai 
buvo gimęs. Kada būdavo parduodamas dvaras, tai bū
davo kartu parduodami ir žmonės, kurie tą žemę dirb
davo. Dvaro kaina priklausydavo nuo skaičiaus desia- 
tinų žemės ir nuo skaičiaus “dusių”, toje žemėje gyve
nančių. Jeigu baudžiauninkas iš dvaro pabėgdavo, tai 
policija jį gaudydavo, kaip valkatą ir piktadarį, kuris 
“apvogė“ savo poną. x

Panašią tvarką dabar bolševikai įvedė fabrikų dar
bininkams. Dailininkai virsta fabrikų baudžiauninkais. 
Tik vietoje kalėjimo ir rykščių, kuriais būdavo bau^ 
džiami pabėgusieji nuo dvarininko baudžiauninkai ūki
ninkai, dabar fabrikų darbininkai bus baudžiami už 
pasišalinimą — badu! Juk darbininkas, kuriam dau
ginus nebus duodama darbo, negaus ir duonos. '

Kodėl sovietų valdžia padarė tokį nepaprastą pa
tvarkymą? Todėl, kad ji neįstengė sulaikyti darbinin
kus, nuolatos einančius iš vienos darbavietės į kitą ar
ba iš fabrikų. į sodžių. Šią vasarą Maskvos spauda gar
siai skųsdavosi, kad darbininkai masėmis bėga ypatin
gai iš anglies kasyklų, taip kad valdžiai tenka ieškoti 
angliakasių po visą šalį ir net iši užsienių juos traukti. 
Matyt, kad ir kitose pramonės šakose dėjosi panašiai, 
jeigu dabar Stalinas ryžosi visai darbininkų klasei iš
leisti šiuos žiaurius įstatymus.

Bet jeigu Rusijoje, tenka šitokiomis griežtomis 
priemonėmis “rišti” darbininkus prie fabrikų, tai aiš
ku, kokią “gerovę“ tie darbininkai turi, šis vienas fak
tas sumuša r skivytus visas bolševikų pasakas apie dar
bininkų “rojų” Stalino despotijoje. '

Dabar kiekvienas protaująs žmogus gali suprasti, 
kokį “socializmą” steigia Rusijoje bolševikai. Tikrasis

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — pastų:

Metafcns --------------- Ą______  $8.00
Pusei metu ................ ...................4.10
Trims mėnesiams -______  2.00
Dviem mėnesiam_____________ 1.50
Vienam mėnesiui_____________ J75

Chlcagoj per išneiiotojusi
Viena kopija ---------   8c
Savaitei_____ ----- ,,______18c
Mėnesiui -------- -- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago).
paltu:

Metams ______ ......_________ $7.00
Pusei metu _ 8.50
Trims mėnesiams __________ 1.75
Dviems mėnesiams  __ į OR
Vienam mCneaiul_____

Lietuvon U kitur uiiienluon 
[Atpiginta] '

Metams   $8.oo
Pusei metu  .......... — 4.01
Trims mėnesiams ....—    2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

socializmas reiškia darbo paliuosavimą, o bolševikiškas 
“socializmas“, kaip matome, atvedė darbininkus į bau
džiavą.

KAD AMATAS, TAI REIKIA IR UNIJOS

Union Theological seminarijos profesorius Harry 
Ward ragina Amerikos dvasiškius organizuotis į uni
ją ir dėtis prie Amerikos Darbo Federacijos.

Jo mintyje yra logikos, i Kunigavimas, galų gale, 
yra tam tikras amatas, ir jeigu į unijas dedasi gatvių 
šlavikai, ofisų klerkai, l-ty-invič-iiii, karpenteriai ir kitoki 

amatininkai, tai kodėl negalėtų savo unijų suorgani
zuoti ir “sielų ganytojai“?

Beje, jeigu j Darbo Federaciją įstotų kunigų uni- 
ja, tai Federacijai nereikėtų kviesti pašalinius dvasiš
kius poteriams kalbėti konvencijose.

KELIONĖ PO AMERIKĄ |
i

Farmų pusininkai
Rašau iš Los Angeles’, Cal. 

Atvykau į čia spaliy 8 d. Ka
dangi apie šį miestą beveik nie
ko nežinau, tai nieko apie jį ir 
nerašysiu, šį kartų rašysiu 
apie North Dabotos farmų dar
bus ir savo kelionę į “auksinę” 
Kaliforniją, šiemet tiesiog ne
galima Užeiti tokios vietos, kur 
darbo žmones nedejuotų. De
juoja visi, -- ir biznieriai, ir 
farmeriai, ir paprasti darbinin
kai. Pirma aš manydavau, kad 
South ir North Dakotų farme
riai yra turtingi. Bet mano 
suklysta.’ Labai retai tegalima 
užeiti farmerį, kuris turėtų sa
vo farmą. Didelė jų dauguma 
dirba farmas' ant pusės. jFar- 
mos gi priklauso bankams arba 
realestatininkams. Rudenį, kai 
grudus iškulia, fermeris turi 
atsiskaityti: pusę derliaus ati
duoti bankui. Jei metai pasi
taiko neblogi, tai dar puse bė
dos. Savo dalį pardavęs, fer
meris bent gali darbininkams 
algas išmokėti ir šį tą sau nu
sipirkti. Apie kokius nors di
delius pelnus, žinoma, nėra jo
kios kalbos.
Nors skurdas, bet badas kęsti 

nereiklia

Turiu pasakyti, jog daugelis 
farmeriu tikrai skursta. Ru
denį jie negali net apsimokėti, 
negali savo darbininkams’ atly
ginti. Reiškia, iš miesto atva
žiavęs dabininkas per vasarų 
dažnai pas farmerį išdirba, o 
atlyginimo negauna. Taip pasi
taiko gana dažnai.

Ateina ruduo, — reikia su 
bankininku atsiskaityti. Jis 
nei piršto nepajudinęs gauna 
pusę fermerio užaugintų javų. 
Vadinasi, ir darbininkui bloga 
ir fermeriui bloga. Nenuken
čia tik bankininkas: savo dalį 
jis visuomet gauna.

Tokių atsitikimų šią vasarų 
labai daug pasitaikė. Ferme
ris dažniausia pasilieka vietoj 
gyventi. Nepasisekė vieni me
tai, taj gal pasiseks kiti, gal
voja jis sau. Ir reikia pasa
kyti, jog gerais ar blogais me
tais pusininkas visgi gali vers
tis. Jeigu nieko ir nepelno, tai 
pavalgyti visuomet turi.

Nei fąrmos, nei pinigų
Visai kitoks reikalas, yra su 

tais, kurie turi užpirkę farmas. 
Jie paprastai perka ant išmokė
jimo. Juo tolyn, tuo išsimokė
ti darosi sunkiau. Na, pavargs
ta žmogelis kiek laiko ir turi 
su savo farma persiskirti. To
kiame atvčjyj jis praranda vi
sus įmokėtus pinigus. Kur tik 
nepasisuksi, visur matosi dide
lės iškabos, kad tokios ir to
kioj furmos per “oRšen sėli“ 
parsiduoda gyvuliai arba pa
dargai. x

Bankai farmas parduoda, o 
paskui atima atgal, jei pirkė
jai nebegali išsimokėti. Per 
paskutinius kelis metus farmos 
buvo bent po kelis kartus par
duotos ir vėl atimtos atgal. Vi
so to priežastis yra ta, kad 
farmeris viską turi nepapras
tai pigiai parduoti. Pavyzdžiui, 

už kviečių bušelį jis gauna 50 
centų. 'Kviečių bušelio iškuli- 
mas kainuoja nuo 7 iki 9 cen
tų, o nuvežimas į elevatorių 
trys centai ir daugiau. O kur 
mašinų iškaščiai, gazolinas, 
traktorius ir kiti galai? Iš 
žemes akerio vidutiniškai gau
nama apie 20 bušelių kviečių. 
Darbininkams šiais metais mo
kėjo $50 į mėnesį.

Su kitais produktais irgi tas 
pat. Už kiaušinių tuziną far- 
meriui moka vos 14 centų. O 
darbo prie vištų yra pusėtinai, 
daug. Reikia nemažai žinoji
mo ir patyrimo. Jei' nežinosi, 
kaip vištas prižiūrėti, tai iš jų 
labai mažai naudos tebus.

Bendrai visgi turiu pasakyti, 
jog ir smulkieji farmeriai gy
vena geriau, negu miestų dar
bininkai. G'eriau tuo atžvilgiu, 
jog dabartiniais' nedarbo lai
kais jie yra užtikrinti, kad 
kęsti badą nereikės.

Perkame automobilių

North Dakotą apleidau rug- 
piučio 23 d. Į antra dieną pa
siekiau Abardeen, S. Dakota. 
Su draugu pradėjome vaikščio
ti' po miestą. Mudviem atėjo į 
ga]vą mintis pirkti “second 
hand” automobili ir važiuoti i » • 
Kaliorniją. Taip ir padarėme 
Automobilį pirkome iš žmo
gaus, kurių ką tik buvo atva
žiavęs iš Detroito. Kiek pasiū
lėme, už tiek ir atidavė.

Sutampame savo mašinų, į- 
sipylėme gazolino, aliejaus ir 
pasileidome 12-tu keliu. Kelias 
žvyru išpiltas, bet gana lygus 
ir tinka automobiliu važiuoti. 
Džiaugėmės, kad labai pigiai 
pirkome automobilį. Jis dirba 
gerai,—n vietomis per vaalndų 
net iki *55 mylių įspaudūme.

Važiuojame
Mano draugas yra amerikie

tis ir apie automobilius turi 
neblogą, supratimą. Kadangi ke
lionė pusėtinai tolima, tai drau
gas ir sako, jog ir aš privaląs 
išmokti “draivinti”. Ir jis pra
dėjo mane mokyti tos gudry
bės. Kiek pavažiavę, pasukome 
kitu keliu į Pierre, S. D. At
vykome i tų miestą šeštą va
landa vakaro, viso padarę 190 
mylių. Mieste nei stote nesu
stojome, o tiesiai nutraukėme 
į Bapid City. Čia vėl prisi
dėjo 180 mylių. Kelias buvo 
gana prastas, tad pasiekėme 
miestą tik 2:30 vai. ryto. Čia 
užkandome ir truputį pasilsė
jome, o 4 vai. jau ir vėl trau
kėme 19-tu keliu į Wyoming 
valstiją. Apie desėtką mylių 
pavažiavus pradėjo smarkiai 
lyti, o paskui ir snigti. Kelias 
pasidarė labai slidus. Tiesiog 
važiuoti nebuvo galima. Pri
versti buvome grįžti į Rapid 
City ir iš ten važiuoti link 
Sturgis, S. D.

Pasukome j Lusk, Wyo. 
Nors kelias ištiestas ne per pa
čius kalųiiš, bet pusėtinai ten
ka pasikinkyti, kadangi keliai 
yra pusėtinai šiauši ir apie 
kalnus vyniojasi, kaip gyvatės, 
— tai žemyn nusileisdami, tai 
kildami aukštyn trejetą ar 
ketvertą tukstančių pėdų. Rei
kia būti labai atsargiam. Prie

šingame atsitikime numarmėsi 
į pakalnę ir nei kaulų tavo nie
kas nebesurinks.

Klampynėj
I Luskų pribuvome laimingai 

rugp. 25 d., 4 vai. po pietų. 
Prie progos turiu pažymėti, 
kad miestais mes kuo mažiau
siai tesidomėjome. Ir tai dėl 
tos paprastos priežasties, kad 
jokio darbo ten nesitikėjome 
gauti. Prie miestų daugiausia 
i'aildasi kasyklos, kuv dabarti
niu laiku darbai irgi pusėtinai 
blogai eina. Tatai patyrėme iš 
žmonių, su kuriais teko kiek 
plačiau pasikalbėti., Jie visi nu
siskundė, kad siaučia nedarbas, 
kad laikai labai blogi. Nieko 
nelaukdami iš Lusk patraukė
me link Denverio.

Pavažiavę apie porą desėtkų 
mylių įvažiavome į tokį pur
vynų, kad nei pasijudinti dau
giau nebegalėjome; Noromis 
nenoromis priversti buvome 
nakvoti automobilyj iki ryto 
meto. Kai išaušo, tai pasirodė, 
jog ne mes vieni nakvojome: 
kaip toji akys matė, visur sto
vėjo automobiliai. Ir ne tik 
stovėjo, ale kai kurie buvo net 
rave atsigulę. Kiti gi vėl sker
sai kelio pastatyti. Kai gero
kai praaušo, tai tuoj pradėjo
me dirbti, vieni kitiems pagel
bėti. Kelias jau buvo pusėtinai 
sukietėjęs. Pirmiausiai reikėjo 
ištraukti automobilius iš ravų. 
Reikėjo taip pat nuvalyti au
tomobilių ratus, kurie buvo ne
įmanomai aplipę purvu. Kai 
kurie net ratus turėjo numau
ti, kad purvų nuvalyti.

Ieškome darbo
Tuo papliurusiu keliu teko 

stumtis apie 40 mylių, kol pra

E. T. A, Hoffman Vertė J. Prontkus
I ’

i Velnio Eliksyras
(Tęsinys)

Nežiūrint, kaip kunigaikštis 
stengėsi mane atžymėti, kaip 
stengiaus patraukti į save ku
nigaikštienės dėmesį, ji vis 
pasiliko šalta ir užsidariusi. 
Taip mano artumas rodėsi jų 
ypatingai neramino, ir tik su 
dideliu vargu galėjo ji save 
priversti man kaip ir kitiems 
primesti porą širdingų žodžių.

Tarpe jų apsupančių ponių 
truėjau daugiau laimės. Mano 
išvaizda, rodėsi, buvo padariu
si gero įspūdžio, o dažnai jų 
tarpe besisukinėdamas greitai 
pajėgiau įsprasti to stebėtino 
išauklėjimo manerų, vadinamų 
galanterija, kuri yra ne kas ki
ta, kaip tik paviršutinis kimo 
lankstumas, stengiantis visur, 
kur einama ar stovima, prisi
taikinti ir visa tai pritaikinti 
savo kalbai ir bendravimui. 
Tai yra ypatingas gabumas 
reikšmingais žodžiais pliaukšti 
apie nieką ir tokiu budu mo
terims sudaryti tam tikro sma
gumo, dėl kurio, kaip jis susi
darė, jos pačios nemoka sau 
atskaitomybės duoti. Kad ta 
aukštesnioji ir ypatingoji ga
lanterija nėra pasiekiama vien 
tuščiomis šypsenomis, išeina iš 
aukščiau pasakyto, kiek tuose 
įdomiuose pliauškaluose, kurie 
skamba lyg gimnas į tų, kuriai 
meldžiamasi, randasi pajėgos 
visiškai įeiti į jų vidų, taip 
kad joms pradėtų aiškėti jų 
pačių savybes ir jos su pamė
gimu galėtų ats'ivaizduoti sa
vo aš reflekse. —

Kas bepažintų dabar many 
vienuolį! — Vienintelė man 
pavojinga vieta pasiliko dar 
gal būt bažnyčia, kur man bu
vo sunku išvengti anų vienuo
lyno meldimosi būdų, kurie pa
sižymi ypatingu ritmu, ypa
tingu taktu. —

Namų gydytojas buvo vienin
telis nepasidavęs tai antspau
dai, kuria visi kiti lyg mone
tos vienetus buvo žymėti, ir 
dėlto mane trauke į jį. Jis ir 
palinko į mane, kadangi aš, arti su

sidėjo kiek geresnis kelias. 
Nuo Scotts Bluff kelias pasi
darė visai įmanomas, vietomis 
net cementinis, štai ir pasiro
dė Cheynne, Wyo., o kiek vė
liau Greeley. Čia sustojome 
ir pradėjome ieškoti darbo. 
Miestas labai puikiai atrodo. 
Randasi jis tarp akmeninių 
kalnų, kurių viršūnės debesis 
siekia. Gatvės papuoštos’ me
džiais. Aplinkui, tarpekalniuo- 
se, visur derlinga žemė. Auga 
cukriniai runkuliai, bulves, pu
pos ir visokios daržoves. Paty
rėme, kad čia greitu laiku už
eina šienapiutė, — vadinasi, 
prasideda laukų valymas ir 
cukraus dirbimas. Ant ryto
jaus einame į cukraus dirbtu
vę. Susiradę forminą," prašome 
darbo. Formanas paaiškina, 
kad gal už keturių dienų pra
sidės darbai. Dabar tik veža 
naujas mašinas ir jas stato į 
vietas. Ką darysi, reikia lauk
ti. Mes norime tik, kad jis už
tikrintų, jog mes čia tikrai 
gausime darbo. Formanas at
sako, kad tokio užtikrinimo jis 
duoti negalįs, ir siunčia pas 
“didįjį bosą”. Tasai atsisako 
mums duoti darbo, • kadangi 
mes esame iš kito miesto at
vykę. Esą j'is turįs pakanka
mai ir vietinių darbininkų, ku
rie jau Visi metai kaip laukia 
to darbo. Girdi, kai kurie jų 
jau pusbadžiu gyvena. Jis pa
taria važiuoti į mažesnius 
miestelius, kur esanti geresnė 
proga darbas gauti. Patarimą 
priimame. Apvažiavome visus’ 
toj aprietinkėj esančius mieste
lius, bet visur girdėjome vie* 
nodų atsakymų: darbo nėra. 
Visur daugiau žmonių nei dar
bų. .

(Bus daugiau)

kaip jis gerai žinojo, pradžioj 
sudariau opoziciją, ir mano at
viri išsireiškimai, padarę į drą
sių tiesą mylintį kunigaikštį 
įspūdžio, vienu matu ištrėmė 
lauk nekenčiamąjį faro lošimą.

Kunigaikščio dvaro gydytojas 
pasakoja Medardui senus atsi
tikimus ir žmogžudystes šiame 
dvare visai panašius j tuos, ko
kius Medardas pats yra pada
ręs seniau barono dvare. Pra
dedu aiškėti Medardo giminės 

krjftijo ryšiai /

Daejo ligi to, kad mudu daž
nai susieidavova ir greit įsi- 
kalbėjova apie mokslą ir me
ną, arba apie patį prieš mus 
besirutulojantį gyvenimą. Na
mų gydytojas gerbė kunigaikš
tienę lygiai aukštai kaip ir aš, 
ir tikrino, kad tik ji. esanti, 
kuri pašalinanti kai kuriuos 
kunigaikščio be skonio daro
mus žygius, ir tų ypatingą 
nuobodumą, kuris jį, įstrigusį 
paviršutinume, šian bei ten 
mėtąs, nubaidanti, duodama 
dažnai jam pačiam nepastebi
mai į rankas kokį nors ne
kenksmingą žaismų. Aš nepra
leidau progos nusiskųsti, jog 
aš, pats nemokėdamas ištirti 
priežasties, savo apsilankymu, 
matyt, suteikiau kunigaikštie
nei nesmagumo. Namų gydy
tojas bematant atsistojo, ir, 
kadangi buvova jo kambary, 
paėmęs iš savo rašomojo stalo 
atnešė mažą miniatiūrinį pa
veikslėlį, sakydamas man jį 
gerai įžiūrėti. Aš pažiurėjau 
ir nemažai nustebau, to žmo
gaus, kurį paveikslėlis vaizda-' 
vo, bruožuose visiškai pažinę! 
savo veidų. Reikėjo dar pakeis
ti frizūrą ir apdarus, kurie ro
dė ųeršenusių madą, pridėti 
mano storas žandinas, Belcam- 
po kūrybos vaisią, ir paveiks
las butą buvęs tikrai mano. 
Visa tai neslėpdamas pasakiau 
gydytojui. “Ir tik tame pana
šume yra visa priežastis, tarė 
jis: kuri baido kunigaikštienę 
ir sukelia joj nerimą, kai tik ji 

Tamsta sueina, nes

Tamstos bruožai jai primeni 
vieną baisingų prietikį, kuri 
dar prieš daugelį metų šiame 
dvare įvyko. Pirm manęs' bu 
vusysis namų gydytojas, mi 
ręs keletą metų atgal, kurie 
auklėtinis medicinos moksle a. 
esu, papasakojo man apie š 
nuotikį kunigaikščių šeimyno 
ir davė man tų paveikslėlį, ku 
riame yra atvaizduotas buvę 
kitą kartą kunigaikščio favo 
ritas Francesko ir knis, kai) 
Ta.ms-»t>A matei, darbo 
yra tikras meno kūrinys. Ji 

yra darbas vieno stebėtino ne 
žinomo dailininko, kurs tuome 
gyveno dvare ir toje tragedi 
joj lošė vyriausią rolę.” — Žiu 
rint j paveikslėlį many kil 
kaž kokie susipynę nujautima 
kuriuos aš veltui stengiaus ai? 
kiau persistatyti. —

'j Tas prietikis, rodėsi, turėj 
atidengti man paslaptį, kurio 
buvau ir aš įpintas, dėlto tu 
labiau spyriau gydytoją, pape 
šakoti man visa tai, kadanp 
netikėtas mano su T'rances'k 
panašumas, rodėsi, duodąs ma 
į tai teisės. — “žinoma, atsf 
kė namų gydytojas: ši liepa 
prasta aplinkybė turi nemaža 
sukelti Tamstos susidomėjimą 
ir nors kaž kaip nenorėčia 
apie tą įvykį kalbėti, kurs i' 
dabar dėl manęs tebėra ka 
hokiu paslaptingu ruku ai 
trauktas, vis tiktai Tamsta pr 
valai sužinoti, kas šiuo reikal 
man yra žinoma. Daug meti 
praėjo, ir tie asmens nuo sce, 
nos nuėjo, pasiliko vien ats 
minimas, kurs dar tebedaiį 
nejaukaus įspūdžio. Prašau ni< 
kam nepapasakoti, ką daba 
sužinosite.” Aš pažadėjau i 
namų gydytojas pradėjo šitai 
pasakoti:

“Kai tik tuo metu, kai mua 
kunigaikštis apsivedė, grįžo 
tolimų kraštų jo brolis, lydi 
mas vieno pono, kurį jis vadi 
no’ Francesco, kurį visi žino/ 
vokietį esant, ir vieno dailini]] 
ko. Princas buvo vienas grf 
žiausių vyrų, kokių tik gali bi 
ti, taigi gražumu jis toli pr; 
lenkė musų kunigaikštį, noa 
gyvenimo patyrimu ir dvasiJ 
pajėga su juo negalėjo susilj 
ginti. — | jauną kunigaikšti 1 
ne, kuri tuomet dar buvo I 
galo gyyo ūpo, o ir kunigaik ■ 
tis su ja buvo perdaug formJ 
lūs, perdaug šaltas, jis padai 
nepaprasto įspūdžio. Lygi] 
princų jauna nepaprastai gr.į 
ži brolio žmonų į save patra] 
kė.

Savo santykiuose nemanyd] 
mu nieko baustino, jiedu turi 
jo pasiduoti nesuvaldomai p J 
jėgai, kuri, abipusiai uždegd] 
ma širdis, juos pačius užvaj 
dė, ir tokiu budu įsirusčjo u; 
nis, sutirpydama abudu į vi 
ną. — Francesco buvo vieni i 
telis, kurį visais atžvilgiais bi 
vo galima statyti greta, 
draugo, ir kaip princas į sa\Į 
brolio žmoną, lygiai taip Frajį 
cesco paveikė į kunigaikšti, 
nes vyresniąją seserį. Fra; 
cesco bematant dėl savo lai 
mes įsitikino, naudojo ją 
apgalvotu gudrumu, ir princ 
sos simpatija greit išaugo 
degančių meilę. Kunigaikšt 
dėl savo žmonos doros bu\ 
perdaug įsitikinęs, ir delt 
nors įtempti santykiai su br< 
liu jį ir slėgė, nekreipė domi 
į jaučiamus disonansus. Fraj 
cesco, kurį kflnigaikštis dėl . 
ypatingos dvasios, dėl jo ji 
mintingo atsargumo buvo pJ 
mėgęs, mokėjo jame paluikyį 
lygsvarą. Kunigaikštis nore, 
jį pakelti į vieną iš aukščiai 
siu vietų prie dvaro, bet Frai 
cetfco tenkinosi vien slaptom 
pirmojo favorito pirmenybę 
mis ir princesos meile.

Tokiose sąlygose sukosi vi 
sas dvaras, kiek tatai buvo g:i 
Įima, bet tame-meilės Eldor? 
do laimingai jautėsi tik ketui 
slaptais ryšiais surišti asmenį 
— kitiems jis pasiliko uždari 
tas. —

(Bus daugiau)
f I

| IMPERFECT in original I
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ĮVAIRENYBES
\lkoholis ir ilgas 

gyvenimas
Paprastai yra sakoma, kad 

alkoholis labai trumpinąs 
žmogaus amžių. Tas yra tik
ra teisybe, ir alkoholio nerei
kia vartoti . Bet yra žinoma 
ir atsitikimų, kada kasdien 
gėrę žmonės sulaukė ilgo am
žiaus. Tačiau, aišku, tai yra 
tik išimtys, nes be alkoholio 
tie žmonės, be abejo, butų 
daug ilgiau gyvenę.

štai, prancūzas Kamuras 
numirė 121 metų. Apie jį ži
noma, kad jis buvo garsus, 
kaip didelis smaližius ir gir
tuoklis. Chirurgas Poltimanaš 
mirė 1825 m., sulaukęs 110 
metu. Nuo 25 metu amžiaus 
jis kasdien būdavo girtas. 
Dieną prieš mirtį jis puikiai 
atliko vieną vėžio operaciją. 
Nuo vvrii neatsilieka ir mo
terys. 1525 m. atsiskyrė su 
šiuo pasauliu viena Silezijos 
ūkininkė, turėdama 155 metų. 
Iš jaunų dienų ji kasdien gė
rė po dvi kvortas degtinės. 
Katrei Reimondienei, miru
siai 1758 m. ir sulaukusiai 107 
m., ant Kapo buvo pastatytas 
paminklas su parašu: “gėrė 
daug vyno“. Hefcogovinoj 
mirė 1928 m. Tadas Musta- 
sicas, kurs save laikė seniau-

[Atlantlc and Pacific Photo]

Lakūnas Įeit. Irving VVoodring, atlėkęs i Chicagą pakeliui 
Į Washingtoną su Japonijos laivyno sutarties dokumentais. Jo 
draugas, Įeit. Wm. Caldwell, skridęs4kartu su juo, užsimušė 
aeroplano katastrofoje netoli nuo Lookout, Wyo., spalių 15 d.

siu pasauly žmogum, nes bu
vo gimęs 177.3 m. Jis kasdien 
išgerdavo po kelis šnapselius...

Tačiau šie keli pavyzdžiai 
yra lik išimtys. Daug dau
giau blaivių žmonių sulaukia 
gražaus amžiaus, negu tie, 
kurie vartoja alkoholį .

Kiek Europoj suvalgo
ma obuolių

Statistikos duomenimis, per 
metus Europoj suvartojama 
maistui 660,000 tonų obuolių. 
Daugiau kaip pusė suvartoja-

Galbut JŪSŲ 
Viduriuose Yra 

kuodui
IŠEIKITE lytoj ryte su nauju 
gyvumu ir žvalumu, kokis pa
eina nuo švarių žarnų. Syrup 
Pepsin — daktaro receptas dėl 
vidurių — pagelbės jums tai 
padaryti. Šis junginys šviežių 
liuosuojančių žolių, gryno pep
sino ir kitų grynų priedelių iš
valys jūsų vidurius pilniausia 
— be gnaibimo, sirgdinimo ar 
nesmagumo.

Susirinkę sistemoje nuodai 
sudaro rūgstančias atmatas vi
duriuose, pagimdo tą kurtumo, 
galvos skaudėjimo, išpūtimo, 
aitrumo jautimą; padengia lie
žuvį; sugadina kvapą; atima 
energiją, stiprumą ir nervų jė
gą. Biskutis Dr. Caldwell’s Sy- 
rup Pepsin pašalins’ panašius 
nesmagumus švelniai, nekenks
mingai, skubiai. Skirtumas, ko
kį jus jausite ant rytojaus, pa
rodys jums jo vertę.

Dr. Caldvvell studijavo vidu
rių pakrikimus per keturias 
dešimt septynius metus, šis il
gas patyrimas leido priruošt re
ceptą tokį, kokio vyrai, mote
rys, seni žmonės ir vaikai rei
kalauja paakstinti vidurius pa
tiems pasigelbėti. Jis yra na- 
t u ralis, švelnus, pilno veiklu
mo ir jo malonus skonis kiek
vienam patinka, štai kodėl “Dr. 
Caldvvell’s Syrup Pepsin”, kaip 
jis yra vadinamas, yra popu- 
liariškiausias aptiekose parda
vinėjamas liuosuotojas'.

mo kiekio įvežama »iš kitur. 
Pav., Amerikos Jungtinės Val
stybės Europon įveža 800,000 
tonų obuolių, Kanada — 75,- 
000 ir Australija —• 55,000 to
nų . Didžiausias obuolių var
totojas yra Anglija, kasmet 
suvartoja 350,000 tonų, pas
kiau seka Vokietija, suvarto
janti 190,000 tonų. įsižiūrė
jus į statistikos duomenis ste
bėtina yra tai, kad daugumas 
valstybių vartoja įvežtuosius 
obuolius, tuo tarpu turėdamos 
užtektinai savų. Iš tokių val
stybių tarpo negalima Išskirti 
ir Lietuvos. Jos didmies
čiuose savi obuoliai matomi 
tik oboulių sezono metu. Žie
mą retai kurioj parduotuvėj 
jų yra. Šiaip huną daugiau
sia amerikoniški ir Kaliforni
jos arba Australijos. Stebie
si žmogus, kas ir perka juos, 
nes jų kaina būna labai aukš
ta, siekia net 10 litų kilogr. 
Be to daug užsienių obuolių ir 
vaisių miestuose suvartojama 
džiovintų įvairiems kompo
tams. Stebėtis tenka, kad ne
žiūrint dedamų pastangų, vis 
dar neįstengia savo krašto ga
miniai ir šioj srity užsienių 
išstumti. Klausimas, dėl ko 
užsieniniai obuoliah skverbiasi 
į musų kraštą. Svarbiausia 
priežastis, matyt yra ta, kad 
jie tiek savo išvaizda, tiek ko
kybė, tiek pastovumo atžvil
giu yra geresni už mūsiškius. 
Sodininkams tai pravartu bu
tų įsidėmėti, nes geras obuo
lys tiek pat tereiškia išauginti 
kaip ir šiaip sau obuolys. Ta
čiau biznio atžvilgiu ne vis 
tas pats. Jei Australijoj ir 
Amerikoj galima tokius obuo
lius išauginti, tai, be abejo 
galima butų tokius pačius iš
auginti ir Lietuvoj.

Dr. W. B. CALOVVtiL'S

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Layative

Turtai jurų dugne
Sunku yra gauti iš žemės 

gelmių brangiuosius metalus ir 
akmenis. Po mažą, vos įžiūri
mą, aukso kruopelę reikia daug 
laiko ir darbo didesniam gabiu 
lai surinkti. Tenka iškasti daug 
kubinių metrų smėlio vienam 
deimanto gabalėliui rasti. Su 
pavojum gyvybei narai leidžia
si j jurų dugną, beieškodami 
perlų. Tačiau, nežiūrint tokių 
didelių sunkumų, per tūkstan
čius metų žmonės išplėšė iš že
mės gelmių labai daug bran
genybių. Bet gerą dalį tų tur
tų žemė vėl yra iš žmonių atė
musi. Tie atimtieji turtai guli 
jurų dugne. Būtent, iš senų 
senovės tekdavo brangenybes 
gabenti juromis’.. Jei audrų me
tu žūva dabartiniai milžiniški 
laivai, tai kas bekalbėti apie

senovės laivus, kurie, palygin
ti su dabartiniais, yra tikri rie
šuto lukštai. Kiek paskendo 
laivų su brangenybėmis Atlan
to vandenyne nuo Amerikos ir 
kitų kraštų atradimo! Kiek 
laivų dingo Viduržemio juros 
bangose! Bet ne tik audros 
naikina laivus. Daug laivų pa
skandino patys žmonės karų 
metu. Kas suskaitys laivus, ku
rie nugrimzdo j juras pasauli
nio karo laiku! O juk daug tų 
laivų vežė brangenybių aukso, 
deimantų ir perlų pavidalu. Vi
si nesuskaitomi turtai ramiai 
guli jurų dugne.

Bet tie, turtai neduoda žmo
nėms ramybes. Seniai jau lau
žomos' galvos, kaip juos butųj 
galima iškelti, Tačiau tai nėra! 
lengvas dalykas, • nes laivai, 
dažniausiai, nuskęsta- daug gi
lesnėse vietose, negu . kad pa
prastai, be jokių prietaisų, na
rai galėtų juos pasiekti. Todėl 
pirmiausia teko susirūpinti 
aparatais, kuriais galima butų 
giliau nusileisti į jurų dugną. 
Dabar jau turima tokių narų 
aparatų, kuriais galima nusi
leisti lig 100 metrų i vandenį. 
Tobuliausią narų aparatą šiais 
metais yra sugalvojęs persų 
inžinierius Šalim Pėrės, kurs 
ji išbandė Persijos įlankoj, per
lų žvejyboj. Londone jau yra 
susidariusi tam tikra bendro
vė, kuri, naudodamasi Šalim 
PeresO aparatais, mėgins išim
ti iš paskendusių laivų turtus, 
Pirmiausia manoma pradėti 
nuo turkų laivų, kuYie buvo ru
sų paskandinti 1827 m. Juose 
yra aukso apie 100 milijonų li
tų Lietuvos pinigais. Kiek tur
tų bendrai yra' paskendusiuose 
laivuose, galima spręsti iš šių 
pavyzdžių. Vokiečių paskandin- 
tuosė karo mėtų “Persija” ir 
“Arabija”* laivuose yra dau
giau, kaip už 100 milijonų li
tų aukso ir brangenybių. Be
veik tiek pat buvo ir paskan- 
tintoj “Luzitanijoj“. Jei butų 
išimta iš jurų dugno bent ma
ža dalis visų paskendusių tur
tų, tai butų jau didelis’ laimė
jimas. [“T.“]

/ 11 1 11J ’ 1 ‘' - < 
PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis reikdtavimas siuvimo operatotkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 į savaitę. 
Lengvas, malonias dar
bas. Mes galime pri
rengti operat^rkos Vie
tai į> trumpi hikv 
Dienomis ar vakarais 
Maža kaina.

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL

190 N. State St., lOth floorC . -- ■ ’ V

Garsinkites “N-nose”

Namas iš stiklo
Vienas Amerikos turtuėlis 

sumanė pasistatyti namus iš 
stiklo^ Baldai jame busią iš 
plieno ir aliuminijaus. Kiti 
turi taip pat tokių sumany
mų. Kai kurie jau yra pas
tatę stiklines būdas šunims, 
dar kiti — įtaisė namuose 
stiklinius laiptus. Tuo budu 
stiklas pradeda įeiti niadon, 
kaip tikra statybos medžiaga.

fo pirmuoju išradėju buvo gy
dytojas 'Smeringas, o jo pato- 
bulintuoj u—dailininkas Morzė, 
iš kurio telegrafas ir gavo sa
vo vardą. Savo išradimu Mor- 
že naudojosi pirmiausia bute,

per “telegrafą” duodamas įsa
kymą iš valgomojo kambario 
virtuvėn. Didžiausias astrono
mas Heršelis buvo karo kapel-’ 
meisteris iš profesijos, o Bese- 
lis, kuris pirmas aps’kaitė žvai-

gždžių tolumus, buvo pirklio 
mokinys. “T.”

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Diletantai — naujų ke
lių tiesėjai

žodis diletantas yra italų 
kilmės ir reiškia “mėgėjas“. 
Mokslo istorijoj randama daug 
pavyzdžių, kur vieną, ar kitą 
mokslo šaką pastūmėjo kaip tik 
ne, profesionalai tos rųšiei mo
kslininkai, bet mėgėjai, kitaip 
sakant, diletantai. Geniališ- 
kiausias visų laiku diletantas 
yra miręs XVI a. pradžioj gar
sus italų dailininkas Leonarde 
da Vinči. Jis buvo kartu dai
lininkas, skulptorius, architek- 
torius', inžinierius. Jis pirmas 
sugalvojo lėktuvą ir padarė - jo 
braižinius. Taip pat jis mėgo 
karo meną ir sugalvojo kelias 
karo mašinas. Kitas pasižy
mėjęs moksle diletantas buvo 
olandietis Leuvenhoeck, mikro
skopo išradėjęs. Leuvenhoeck 
buvo savo gimtojo miestelio ro- 
tušęs sargu. Jis pasidarė pir
mąjį mikroskopą, kurs didino 
100 kartų. Pro jį Leuvenho
eck pirmas iš žmonių pamatė 
mažų gyvių pasaulį. Kai ku
rių vandens lašo gyvių didu
mą jis gana tiksliai nustatė, 
lygindamas su “utelės akies” 
didumu. Deguonies atradėju ne
buvo chemikas, o vaistinės mo
kinys Sele iš Leipcigo. Telegra

Budweiser Malt laimi 
Kiekviename lauke

Bųdweiscr Barlcy-Malt Syrup yra laimėtojas visur— 
vyriausia dėlto, kad jis yra liuosas nuo substitutų, 
fillcrių, dirbtinės spalvos, priemaišų ar dirbtinio 
skonio. Jis yra 100 nuoš. grynas. Tai ta paveldėta 
kokybė, kuri laimi. Dideliausi ištekliai ir įrengimai 
vienos didžiausių Amerikos industrijų stovi užpaka
ly Budweisej’ Malt ir garantuoja kiekvieno lašo ge
rumą.

Geriausias kų Pinigas Gali Pirkti.

Anheuser-Bnscli

Budweiser
Barley-Malt Syrup

ŠVIESUS AR TAMSUS — TIRŠTAS — NĖRA KARTUS 

Padaro Gerų Maistų dar Geresniu

4

Western Sales Corporation 
1525 Newberry Avė, 

Distributors, Chicagot Iii,
Phone Canal 7051 >

ANHEUSER-BUSCH <- '* - ST
BM-166 Taipgi Išdirbėjai Busch Extra Dry Ginger Ale

L O U I S

RICHMAN BROTHERS
MĖLYNI 

OVERKAUTA1
šiemet ijra labiau popu
liarus negu kada buvo

Mėlyna.. . spalva, kurioj dauguma vyrų išrodo ge
riausia . .. lygiai pageidaujama dėl biznio ar išei
gos dėvėjimo. Čia jus rasite didžiausį pasirinkimą 
mėlynų overkautų visame mieste.

Mėlyni Meltons, Boucles, Mixtures, Overplaids, 
Fleeces... puikiausi audeklai, kokius mes galėjome 
pasiūlyti per 51 metus gaminimo gerų drabužių. . . 
patogiai šilti audmenys, kuriuos jus galite tikėtis 
nuolatos dėvėti keletą sezonų... teisingai pasiūti 
musų pačių dirbtuvėse, kad išlaikyti stylių ir for
mą kol tik jus norėsite juos nešįbti.

Vienaeliai ar dvieiliti modeliai dėl vyrų ir jaunų 
vaikinų ... velvetinių ar vienodų spalvų .. . didu
mo, kuris bus kuogeriausia pritaikintas kiekvienai 
figūrai. Pasirinkite dabar kol musų stakas tebėra 
šviežias ir pilnas.

Kiekvienas Tcpkautas, Biznio Siutas ar Išeiginis 
Siutas kiekvienoj Richman Brothers sankrovoj vi
sose Jungtinėse Valstijose yra visuomet už vieną 

ir tą pačią kainą

THE RICHMAN -BROTHERS COMPANY
114-118 South State Street

4011 West Madison Street

6400 So. Halsted Street
K 3220 Lincoln Avenue



6

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

! li.’iarinj ukazą! Ten’irgi para- 
■I * ' tas sulig prisakymo save ap- 
spiaudantis editorialas! Reikia 
manyti, kad po tokios pakiltos 
psdsolnečnikai vergams neuž* 
truks.

Vergai ir chlestovš 
čikai

Maskvos saulėgrąžomis (pod- 
solneėnikais) lesinamieji Bridž
porto “komisarai”, gavę iš ame
rikoniškų bolševikų centro re
vizijos komisijos snukį, 
negali atsilaižyti, tartum me
dum patepti. Jau ne tik bridž- 
portinė ir bruklyniškė suspėjo 
į antrą dieną išpildyti discip-

Illinois Mergaitė 
Yra Žvaliausia

augmenų produktas, išvalo, 
vaiko vidurius be jokio 

Nėra pavojaus sudaryti 
California Fig 

sutvarko ir 
šalčiuose ir 
šią švelnią 

užsikimšti

jprotj jei 
vartojama. Nes jis < 

silpnus vidurius. ;
ligų vartokite 

kad neduoti sistemai 
atmatomis.

visur

KTUO trijų iki dvylikos. Tai yra 
laikotarpis, kuris yra svarbiausias 

vaiko besivystime. Ir tai yra laikas, ku
riame daugelis yra konstipacijos sutruk
domi protiniai ir fiziniai.

Dabokit savo vaikus, motinos! Prie 
pirmo ženklo prasto kvapo, padengto 
liežuvio. galvos skaudėjimo. aitrumo, 
stokos energijos ar apetito, duokite bis- 
kutj California Fig Syrup.

Šis tyras 
sureguliuoja 
nesmagumo, 
liuosuotojų 
S v r u p
sustiprina 
laike vaikų 
pagelbą 
perais

Motinos visur noriai pasako apie 
naudą, gautą dėl jų vaikų. Mrs. J. D. 
Andesco. I 509 S. Ridgeland Avė.. Ber- 
wyn. Chicigo, sako “Aš duodavau Ca
lifornia Fig Syrup dėl Lois Jean per 
tris metus atsitikimuose pdkrikimo, pra
sto kvapo, padengto liežuvio ar kon
stipacijos. Jis palaiko ją žvaliausia, 
linksmiausia keturių metų mergaitę, ko
kią aš žinau!”

Žiūrėkit vardo California kada per
kate. Jis yra ant kiekvieno kartono ti
krojo. jūsų apsaugai.

ČABHTORNtA:
FIGWRUP
LAXATIVE-TONIC/or CHILDREN

Jūsų Patogumui

“Naujienos” turi atsto 
vus sekamose vietose

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA
3210 So. Hilsled St.

Tel. Victory 1266

Marąuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park 
B. R. PIETKIEVVICZ 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
VVAITCHES BROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

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

Tie beverčiai vergai tą- savo 
dvasios menkystę vadina “savi
kritika”. Tai irgi yra grynai 
rusiškas terminas. Tam tikra 
fanatikų sekta “chlestovščikai” 
(čiežikai) Rusijoj kąrts nuo 
karto pliekiasi rykštėmis ir tą 
procedūrą vadina “chliestovš- 
čina” (ne čertovščina). “Savi
kritika” yra ta pati fanatikų da
vatkų savibauda, tik tuo skir
tu ga, kad “chlestovščikai” at
lieka pakutų su rykštėmis, o 
“bolševikai” atlieka ja su liežu
viais.

kad jie ant pilvo 
savo tluonda 

šliaužioja, bet jie dar kits 
skatina. Šai bridžportinių 
gų ruporas savo apžvalgoj 
šo, kad ir

“Lietuvos komunistų 
rijusias organas “Komunis
tas” (nr. 4) kritikuoja musų 
laikraščius—“Vilnį” ir “Lais
vę”... Reikia prisipažinti, kad 
tai sveika kritika... Galima 
dar tiek pridėti, kad kritika 
ne vien 
reikalinga, 
ma užtėmyti 
Savikritikos reikale 
draugus taip jau 
entuziazmo...” 
Vadinas gauna per 

vus ir dar daugiau prašo. Jei 
tai yra “bolševizmas”, labai 
prašome! —X. Y.

kitų
ver-
ra-

vy-

korespondentams
Redakcijose gali- 

atsilikimas... 
pas tulus 
nesimato

Vergams tik savo 
menkas kailis rupi
“Naujienoms” pastebėjus, 

kaip begėdiškai bridžportiniai 
ir bruklyniškiai “komisarai” 
atsiklaupė prieš keletos masko
lių disciplinarj ukazą, bridž
portiniai užsiundė savo sam- 
domųjį skaliką K. Vailonį ap
loti “Naujienų” bendradarbius, 
prikergiant kiekvienam po bol-

Penktadienis, spal. 24> 1930NAUJIENOS, Chicago. UI.

nu-
Jei nori išmokti

Draugija Simano Daukanto

Street, Chicago, III.

Rosgland

IR ŠOKIAI
lietu-

Copyright Midvvcst Feature Service

i
(8!

nedėl- 
valan-

Tie be savigarbos ir be gė
dos vergai, kurie patys ant pil
vo gulasi prieš bile savo lakin
tojo ukazus ir viešai per savo

Ateinantį šeštadieni, October 
25tą, nuo 6 iki 7 vai. vak., per 
radio stotį. W.C.F*.L. įvyksta 114 
iš eilės, Lietuvių Valanda, šiam

BORN “ 
SMALL TOWN 
NEAR TOPEKA

HANSAS ‘

8S14-16 RooMvalt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILK

Roselando ir West Pullmano 
draugijų pietus, Oak Forest 
prieglaudoj’ esantiems 
viams

dėl jus stebuklų. sugrąžinkite 
aptiekininkui ir gaukite pinigus 
Tai yra jušų garantija nuo Herb 
Corporation, savininkų VIZ, 179 
Wells St., Chicago.

(Apgarsinimas)

tik kas norėjo, tik truko pi
nigų siuntimo < Lietuvon sky
riaus, dabar ir tas jau atlie
kama. ' N.

« [Atlantic and Pacific Photo]

Potvynis Texase. — Brady mies’to plaza, vandens apsemta ke
turias pėdas gilumo. Potvyny žuvo keturi asmenys. ».

ševikišką adjektyvą, ir tuo bu- 
du manosi užterorizuosią, kad 
jų pačių begėdiškais' faktais 
jiems akių nebedegintų. Tai 
tik dar labiau patvirtina, ko
kios niekingos būtybės atsto
vauja tą nelaimingų lietuviškų 
komunistų saujelę...

J. Švitra dabar važiuos vie
nas, jo moteris per žiemą pa
silieka gyventi Roselande, tik 
pavasario sulaukus, atsisveikins 
su Rožių žeme.

“Naujienoms” pradėjus- dėti 
tarpininkaujančias žinias dėl 
nelaimėje atsidūrusių bedarbių 
pagalbos, tie podsolnečnikų pe- 
nukšliai pamatė sau pavojų, 
kad vienas kitas darbo žmogus 
galiMarbo ar pagalbos gauti ir 
galbūt lietuvių darbininkų tar
pe vargas kiek sumažėti, tad 
šokosi prieš atiguoti!

Rodos, pagelbėti badaujantį 
prirodyti darbo bedarbiui, pa
rinkti drabužių, nupirkti ang- 

: lių šaltai bedarbio pirkiai pa
šildyti ir jo vaikučiams atku- 
tenti, nėra “partyvis” darbas, 
bet yra tik grynai žmonišku
mo, humanitariškumo pareiga. 
Bet taip gali manyti žmonės. 
Apjakę vergai kitaip mano. Te- 
žusta bedarbiai, bile tik tegy- 
juova gauja saulėgrąžomis mai
tinamų penukšlių! Bematant 
jų “laudspykeriuose” pasigirdo* 
riksmas, kad ir bedarbių gelbė
jimas esąs’ blogas darbas! 
“Monys lietuvius bedarbius — 
pažadais”, suriko Rusijos agen
tas iš Bridžporto, atsisėdęs šil
tame redakcijos ofise ir už 
sukolektuotus pinigus’ gerų pie
tų prisivalgęs, ir tokį duoda į- 
sakvma:

“Prie šito monelninkiško 
darbo prisideda ir musų bur
žuazija. Vienas vietos šlamš
telis vakar paskelbė: “įstei
giama darbo ir pagelbos lie
tuviams bedarbiams ir bepa- 
stogiams tarpininkavimo sto
tis”.

“Mes dar kartą lietuvius 
darbininkus graudename: ne
pasiduokite ponų labdarių 
propagandai, bet organizuo- 
kitės ir kovokite!”

K. Bružas, gyvenančio ant 
Wabash avė., rugsėjo menės j 
namas* gerokai apdegė.

Jonas Varekojis, Roselandid- 
čių Namų Būdavo j imo kontrak- 
torius, padarė sutartį su K- Bru
žu j6 namą beveik per 
padaryti. Tai jau antrų 
ant tVabasli avė. šįmet

pagal vėliausio styliaus.

organus duoda pavyzdį kaip 
reikia ponų klausyti, dar nesi- 
s’armatija “graudenti” ir i ko
vų šaukti! Jau “atkovojote,” 
savo išdavikingą rolę darbinin
kų gyvenime. Jei ne jūsų li
gos bakterijos butų kuriam lai
kui dalį darbininkų užkrėtę, 
reikia manyti, šiandien kitaip 
stovėtų darbo žmonių reikalai 
kad ir šioj šalyje.

Bet jau darbininkai galuti
nai baigia pagyti iš tos ligos ir 
sunykusias komunizmo bakte
rijas tik Maskvos saulėgrąžo
mis be palai k o gyvas! Juo tas 
Azijos bradas’ greičiau išnyks, 
juo darbo žmonių išsivadavimas 
pagreitės. —X. Y,

Lietuviška Radio 
Valanda

programe dalyvauja Vaįdyjų 
Vyrų Choras, vadovaujant mu
zikui Juozui Sauriui. Keli solis
tai iš to ■ choro, Violet Joslin- 
Jasilioniutė, soprąno, ir Juozas 
Sauris prie vargonų. Taipogi, 
bus duota, reprodukcijos budu, 
vėliausi išleisti lietuviški rekor
dai.

Sekmadienį po pietų, nuo 2 
iki 3 valandos, girdėsit dar lie
tuviška valandų, per tą pačią 
stotį, W.C.F.L. Dalyvaus Bud
ri k o radio orkestrą po vadovy
ste Miko Jozavito, ir pasirodys 
antra grupė kontestantų.

Dovanų virš $1,000.00 vertės 
yra paskirta ant šio kontesto 
ir visi kontestantai pasiryžę iš
lošti ką nors.

Siųskit savo sprendimus pas 
Joseph F. Budrik, Ine. — Dai
nų Kontestas, — 3417 So. Hal
sted

nauja 
namų

naujų,

pinigų siuntimo 
Lietuvon Hosekmde skyriaus 
atidarymas Waitches brolių 
office, 52 E. 107 St., matyt tu
rės gerų pasekmių. Taipgi ga
lima gauti ir “Naujienas 
sipirkti kas dieną.

Waitchių ofise iki 'Šiol buvo gerai rašyti — 
atliekama visokį reikalai, kokių nusipirk tvpewriterį.

Dievo Apveizdos 
purė

Spalio 19 d. Dievo Apveiz- 
dos bažnyčios svetainėj buvo 
surengta parė p. J. Pikeliui. 
Svečių buvo svietiškų ir dva
siškų. Pavalgę pradėjo kalbė
ti. Klebonas Albavičius pradė- 

ijo lietuviškai, klausytojai pra- 
idėjo reikšti nepasitenkinimo; 
| paskui kalbėjo angliškai, bet 
'taip pat negalėjo pa r i ninku už- 
j interesuoti. Tuomet Mr. Pike
lis pasakė lenkiškų prakalbą.

38 JUBILIEJINIS APVAIKŠČIOJIMAS
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Chicagos Lietuvių Auditorijoj 

3133 So. Halsted St.

7;)c

mis vieno veiksmo' lošimas “KUPROTAS OŽELIS 
po vadovyste p. K. Sabonio ir šokiai. Taippat bus 
priėmimas naujų narių laike baliaus veltui nuo 18 iki 
40 metu senumo. G

KOMITETAS.

BALIUS
Kalėdinio Taupimo 

Kliubai

už 1931 m. jau yra priruo
šti. Ateikite neužilgo ir 
prisidėkite prie vieno jų.

Central'^5£""Bank
A TRUST COMPANY 

1110 West Street 
AStateBank • • • ♦ AClearingHouseBank

Atgaukite Sveikatą ir 
Spėką Su Šiuo Ma

loniu Totniku
Jeigu jus esate nerviškas. jaučiatės 

suniegalėję, turite konstipaciją, nevirški
nimą, pilvo pakrikimą, arba jei jus ma
note. kad jūsų kraujas yra suliesėjęs ir 
jūsų sistema yra reikajinga toniko, pa
bandykite VIZ, kuris per 50 metų buvo 
slaptas medikalis receptas Dr. A. G. 
Charnes, garsaus Kontinento gydytojo, 
kuris praktikavo mediciną kaip Euro
poj, kaip Amerikoj. Anne M. Posbek, 
1003 5 Avenue M, Chicago sako: “Ke
letą mėnesių atgal aš buvau taip sunie- 
galėjusi. kad aš bijojaus visiško nervų 
pakrikimo. Man skaudėdavo/ dešiniojoj 
ir kairiojoj rankose, bet priėmus pirmą 
bonką VIZ, skausmai išnyko ir aš ne
pajėgiu užtektinai pagird jį, kaipo to
niką. Tikrai siurbiu jums savo padėką 
už pagelbėjimą man vėl atgauti norma
lę sveikatą.” VIZ yra mokslinis jungi
nys pačios Gamtos gyduolių. Jis yra 
padarytas vien tiktai iš ekstraktų ge
riausių gydančių žolių, lapų, šaknų ir 
žievių, kokias tik žino medikalė profe
sija dėl žmonių ligų, nuo kurių varto
jo Dr. Charnes ir tiek daug dabar var
toja. Pabandykite padaryti ‘ bandymą 
VIZ'. Jus galite gauti $1.00 bonką sa
vo aptiekoje. Imkite sulig nurody
mais per 10 dienų. Jeigu jis nepadarys 

bonką* 
atgal.
Tonic 
North

Bus duodami ateinantį 
dieni, spalio 26 d. 1:30 
da.

Laike pietų bus pasakyta tam 
tikra prakalba ir bus muzika- 
lis programas. Kam laikas ir 
sąlygos pavelija, gali atvažiuo
ti anksčiau, apžiūrėti prieglau
dos įrengimą, ir laike pietų pa
siklausyti programo.

LATER \NORKED IN 
STREET FAIRS, 

CARNIVALS, MEDICINA 
SHOWS AND 

VAU DĖVI ULE

AT EIGHT 
JOINED A

CIRCDS . 
AND BECAME 
AN ACROBAT

BpecialtatM rydyme chronlllnj ir li
trų. Jei kelti negalėjo jurui. išgydyti, »t«fl al
ky kl t paa mane. Mano pilnai tiegaamlaavi
nį aa atldenga jutų tikrą Ugą ir jai ai apai- 
imatu jva gydyti, a vėl kata jonu •urryl. vi
ki t paa tikrą apecialiatą, karia aeklaaa jotų 
kur ir kai j ūma .kanda. bet pala pasakyt 
po galatlno Itegsamlnaviino—kas Inaaa yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackuon BĮ v d., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioi nuo m rvto iki 1 po pietų

Julius Švitra, gerai žinomas 
Chicagiečiams veikėjas, kuriam 
daug teko kariauti su komu
nistais SLA. 139 kp. ir pasku
tiniu laiku minimos kuopos rei
kalus sutvarkyti, po pašalini
mo komunistų iš valdybos, 
greitu laiku rengiasi apleisti 
Chicago, žinoma, sykiu ir mu
sų Rožių žeme. J. Švitra nu
sipirko 106 akrų , ūkę La 
Grange, Mieli, prie State road 
M. 62, 4 mylias nuo Dovvag'iac 
miestuko ir 100 mylių nuo Chi- 
cagos.

STAR DUST

_________________ ■ ___

Joniškiečių L. K. Kliubas
Bengia Vakarų

SpaliiĮ-October 26,1930
KRENC1AUS SVETAINĖJE

4600 South Wood Street
Pradžią 6 Valandų*Vakaro. t

Kviečiame visus dalyvauti ir paremti Kliubą; kartu su
sipažinsite su Kliubo nariais ir visu jojo veikimu.

Kviečia KOMISIJA

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

THEN - 
3IM?TĄ^GEMS 
-GREENWICH
vILLAGE FOUIES

ANO OTHERS

BY WESTPHAD>

SDCCESS

o?

VIRST MOVIE-CROOKS 
CAN’T - THEN 
'THE HVT OF THE SHCM 

1$ IAARRIED TO KATHRYN 
c .GRAYy- Good i n 
HOLO EVERYTHING*



Penktadienis, spal. 24, 1930Pagalba Bedarbiams Žinios ir nedarbių 
fronto”

ATSIŠAUKĖ SU DARBU IR
PAGALBA ŠIE ŽMONĖS

Priimtos 7 rezoliucijos bedar- 
'bių reikalu

vyro
mer-

court namas Tower Towh ir 
42 tvardo namas, 622 N. Clark 
st. perpildyti benamiais bedar
biais. Bet skelbiama, kad jau 
mažiau žmonių beprašo prie
glaudos kitose vietose, 
jie dingo?

Kur tad

M r. W. J. Kareiva iš Town 
of Lake, gerai žinomas Chiea- 
giečiams biznierius. Prižadėjo 
duoti darbo vienai moterei su 
trimis vaikais, kuri atsišaukė 
į Mrs. Jurgelionis prieš porą 
dienų. Be to Mr. Kareiva pasi
žadėjo suteikti maisto pašalpos 
ypatingai pavargusiems bedar-lm., baigęs Pickard 
bių kūdikiams. school. Tėvas nesveikas ir ne-

Mrs. Šukienė iš So. Campbell dirba. Motina be darbo. Turi 
avė. jau aplankė keletą suvar- dar du brolius, 17 ir 12 metų 

šeimynų ir dar žada to- ir seserį 13 metų. Be darbo nuo 
lankyti. Ji yra Joniškio- Velykų. Dirbo L. C. Smith, 2633 

pa- S. Michigan avė. 
šei 
rei-idęs, turi 4 vaiku

beris. Gyvena draugo gelbia- 
mas. Gali bile darbą.

36. Darbininkė, 45 zm.. 
apleista, turi du vaiku:
gaitė 16 nu lanko high school 
ir vaikinas 15 m. Be darbo vi
są vasarą. Dirbo 5 metus res
torane už antrą virėją. Moka 
virti ir kitokius darbus. Moka 
kepti pajus. Prašo darbo-

37. Jaunas darbininkas, 19 
baigęs Pickard grammar

Tėvas

Gubernatoriaus Emmersono 
komisija vakarykščiąme posė
dy priėmė 7 rezoliucijas, iš 
kurių:

1) Prašyti gubernatorių, kad 
tuojau po lapkr. 4 d. rinkimų 
butų sušaukta legislatura pri
imti valdiškų statybos darbų 
planą.

2) Kad ateinančių 1931 m. 
biudžete butų paskirta. $l>000,u 
000 pagelbos fondui 
bių. ,

dėl bedar-

3) Paraginti dvi 
kompanijas, Niekei 
Western Indiana, kad ir jos 
pasiskubintų su darbais, kaip 

iir 12 metų. Be darbo jau H [ tai prižadėjo Santa Fe ir Penn- 
pas mėnesiai ir niekas šeimynoj ne- Į sylvania gelžkelių kompanijos.

turi darbo, levas dirbo C.amp-Į .'0 Kad bedaibiams bena-

Yellow Cab priims 
šoferių 
b, Sogan,

1000

Yellovv 
menage-

Thomas
Cab kompanijos gen.
ris pareiškė, kad šią žiemą 
jiems reiksią 5,000 šoferių, tad 
dar apie 1,000 šoferių reiksią 
pasamdyti.

tikrai rimta ir visa šalis turė
sianti ja susirūpinti. Net jo 
apskaičiavimu esą 3,500,000 ti
krų bedarbių. Ateinanti žiema 
atnešianti didelį prispaudimą, 
jei nebus suspėta pagelba. Rim
ta biznio depresija ir didėjanti 
“tėknologiškoji bedarbė” dėl 
kas kart didesnio skaičiaus dar
bininkų pakeitimo mašinomis. 
Tas problemas turi išrišti 
Woods.

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

t

Įvairus Gydytojai
^'GYDO !f '

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

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

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

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

eTelofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Akių Gydytojai 
^^^lO****^********^***^^®****^*****-

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Washingtone bedajrbe susi
rūpino

Ilooverio paskirtas bedarbes 
gelbėjimo komisorius Col. Ar- 
thur Woods užėmė savo vietą 
ir pareiškė, • kad padėtis esanti

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ' ir visų chroniškų ligų 

Oiisast 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

gelž kelių
Plate ii”liau lankyti. Ji yra

čių Kliubo narys ir žadėjo 
rinkti rūbų ir aukų toms 
mynoms, kurios tikrai yra 
kalingos.

Mrs. Kuizinienė priglaudė
save Mrs. Lipskienę su 2 vai-r.................. ..............— ----- 1 ,i , ... i .n or>«;0to rL> miams butų paruosta gyveni-kais, kuriems duos butą ir vai-Į beiI Soap Co., turi sužeistą ae- Į . . 2
gį kol padėtis pagerės. Išinę ranką, žmona

Mrs. Patunienė davė darbo j antri metai. Neturi 
savo, kriaučių dirbtuvėje vie-j anglių ir maisto.
nam atsišaukusiam žmogui su | (vačmano) darbo. Tą 
šeimyna. | apsiėmė globoti Mrs.

Mrs. Račkauskienė iš Bridge- j nė.
porto pridavė siuntinį rūbų. Jos j 
graži rūbų dovana jau išdalin
ti Mrs. Žukauskienės mergai
tėms. Prašo perduoti dovanoto
jai širdingą ačiū.

Mrs. Baro siūlo darbo vienai 
moterei, prižiūrėti vaiką.

Mr. Liepa iš S. Halsted St.
suteikė darbo vienam karpen- 
teriui. Pas Mr. Liepą pasiųstas Į 
bedarbis iš sarašo No. 6.

už draiverį.
38- Darbininkas, 42 m., ve-

19, 16, 14 Lietuvės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

Ofiso Telefonas Vlrgdnla 0030 
Hea. Tel. Ven Buron 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

na. Namų ofisas Nortb Side' 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:30 vakaro

serga" jau imui vieta NavY 
avalynių, se>

Prašo sargo Sudaryti iš 
šeimyną m(>n0 komitetą, 

Kuizinie-1 raP°rtu°tU aP*e bedarbės padė-

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

Tel. Lafayette 4146

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

Pier namuo-šinę ranką

m., kar-

Visi

tnarcią, 
broliu 
Kūnas

Har-

Laidotuves įvyks subatoj, 
lio 25 diena, 9:00 vai.

Laidotuvės įvyks ’ šeštadieny, 
spalio 25tą dieną 8tą vai. ryte 
iš koplyčios į Šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, 
gedulingos 
sielą, o iš 
Kazimiero

Persiskyrė su 
spalio 22 dieną, 
piet. 19 30 m., 
amžiaus, gimęs 
parapijos. Geidžiunių kaime. Pa
liko dideliame nulludimc moterį 
Kotryną. 3 sūnūs — Joną. Juo
zapą ir Bill'ą ir 4 dukteris —— 
Ksaveriją, Nellie, Mary. Katrę ir 
du žentu — P. Varekojis ir Ig
nas Misevičius ir vieną 
taipgi šešis anukus ir du 
ir vieną seserį Lietuvoj, 
pašarvotas. randasi 15 3 1 
rison Avė.. Rockford, III.

kurioje atsibus 
pamaldos už velionio 

ten bus nulydėtas į Šv. 
kapines.

a. Juozapo Janavičiaus
gimines, draugai iri pažfstami\ęsat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulipdę liekame,

Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4 13 9.

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

PERKĖLIMAS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Canal 3161

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tcl. Roosevęlt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
/ SKYRIUS t

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

šiuo pasauliu 
amžiaus, lapkri- 
įj.i !a idota lapkri- 

Kazimiero ka-

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

Phone 
Hemlock 9252 

prie 
duodu 
eleetrie

Ne
dai’ 
s iže 
dar-

39. Darbininkas, 38 
penteris; 7 mėnesiai be darbo.

i Turi 3 vaikus: 7, 5 ir 3 metų. 
Nebeturi iš ko pragyventi. Ren- 
da nemokėta 2 menesiai, 
turi augliu, malkų; be to 
pavogė žmonos apsiaustą, 
42. Trūksta apdarų. Prašo 
bo.

40. Darbininkas, 50 m., di- 
vorsuotas, turi šelpi i moterį ir

Rypkevičienė dovanojo [2 vaikus. Be darbo 13 mėne
sių; nesveikuoju, turi reuma- 

St. Mačiulis suteiks dy-1 tizmą. Prašo nesunkaus darbo. I

41. Jaunas darbininkas, 17 m., j 
baigęs grammar school našiai- j 
tis. Dirbo painting shop; jau 
7 su (puse mėnesių be darbo. 
Turi užlaikyti seserį, kuri scr-i 
ga ligoninėj. Prašo skubiai 
darbo. Gali dirbti bile darbu, i

Mrs.
rūbų.

Mr.
kai kambarį mergaitei, kuri tū
li darbo, bet mažai teuždirba, 
ir neišgali užsimokėti už butą, i

Victor Paleckis suteikia val
gį ir pastogę vidutinio amžiaus į 
moterei be vaikų ir pajėškos • 
jai darbo. Kas kokį darbą žino, | 
gali pranešti Mrs. Jurgelionis i 
į “Naujienas”.

Viktoras Dambrauskas dova- j 
nojo gerą žieminį apsiaustą į

.loe Waski atnešė rūbų 
padalinti reikalingiems.

Virs. Sirutis, pažadėjo 
rūbų mergaitei apie 14 
amžiaus.

Mr. J. Jucius suteiks

42. Darbininkas, 40 m., ne
vedęs, dirbo kaip Shipping 
derk. Be darbo visi metai. No- Į 
ri kambario ir prieglaudos kol 

ryšį įgaus darbo. Nebeturi pragyve-1
j nimui šaltiniu. Pasiėmė Mr. i 

duoti j Daubaras.
metų| 43 Darbininkas, vedęs, turi!

|2 dukteris: 17 ir 11 metų. Vi- 
,am" įsa šeimyna nebeturi darbo. Jėš-

barį ir valgį senam žmogui už dženitoriaus ar darbininko i 
mažą pasidarbavimą pne (Jub | užsigmimo.

(JAUJOS
DARBO IR PA 
BEDARBIAI

44. Jauna mergaitė, 17 m., 
baigusi biznio jėškoj
darbo.

Advokatai
penkių alder- 
kuriė nuolat

Benamiai truputį sumažėjo
Wrigley namas, Criminal

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Graboriai

29. Jaunas 
m-, baigęs

darbininkas, 
grammar moky 
netekęs tėvo, gy

G.ali dirbti

ti okais. Turi rekomendacijas.
30. Jaunas darbininkas, 

m., pusantrų metų high school. 1 
Be darbo jau 3 mėnesiai. Tė
vas be darbo jau 6 mėnesiai. 
G ili dirbti bile darbą. Važiuo-1

31. .Liūnas darbininkas, 21 j 
m., gyvena su tėvais ir sese-1 
re. Dirbo mašinšapėj; 5 mėn. 
be darbo. Tik vienas tėvas dir-j 
ba, gaudamas $16.00 savaitei, j

32. Darbininkas, 11 m., ve
dęs, turi 5 vaikus; mergaitės j 
13 ir 12 m., vaikinai 8, 7 ir j 

■1 metų. Be darbo 6 mėnesiai. I 
Neturi savo namo, nė ištek-1

liko namie, be mokyklos, nes Į 
neturi drabužių ir avalynių; ne-1 
luri kuo buto šildyti, nė apsi
kloti V v ras keturis metus sir-1 
go. Ta šeimyna pasiėmė rupiu- j 
lis Mrs. Šukienė-

33. Darbininkas, 17 m., ve-į 
<.ęs, luri 2 vaikus, pusketvirtų 
ir dviejų metų; be darbo 5 mė-1 
nosiai. Dirbo pas Wilson. Žmo-; 
na serga. Jį pasamdė Mrs. Pa-i
tuniene.

31. Darbininkas, 44 m., ne
vedęs; metai be darbo. Gyveno | 
jris gimines, dabar giminės bei 
darbo. Jėško bile užsiėmimo.

35. Darbininkas, 40 m., ne
vedęs; neturi darbo nuo 1929 į 
m Deeoration Dar. Jo amatas!

pej

ANTANAS UZU BALIS

šiuo pasauliu 
5:00 valandą po 
sulaukęs 64 m. 
Lietuvoj. Biržų

s pa
ryto.

Visi a. a. Antano Užubalio gi
mines. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti .jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Dukterys, Sunai 
Giminės.

JUOZAPAS JANAVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 22 dieną. 8:30 valandą 
ryte. 19 30 m., sulaukęs pusės 
amžiaus .gimęs Lietuvoj. x

Paliko dideliame nubudime gi
mines ir draugus — Raymond ir 
Konstanciją Dugnus. Rameikų šei
myną ir Kimčių šeimyną.

Kūnas pašarvotas, randasi Ma
salskio koplyčioj, 3 3 07 Auburn 
Avenue.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

S. 11 LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO,’* ILL.

ELZBIETA BALNIONIS

Persiskyrė su 
sulaukus 21 m. čio I d.. ir lape 
čio 5. 1929, S
pinese.

Palikdama dideliame nuliudime 
tėvelį Stanislovą, brolį Stanislovą 
20 m., ir gimines,

Spalių 25 d., a. a. Elzbieta 
Balnionaitė bus perkelta j šeimy
nišką lotą. , Lietuvių Tautiškose 
kapinėse. Perkėlimas atsibus 3čia 
vai. po pietų. Tuo pačiu kartu 
bus perkelta mano brangi moteris 
a. a. Agota Balnionienč. kuri mi
te lapkričio 27 d., sulaukus 35' 
metų amžiaus ir tapo palaidota 
lapkričio 30 d., 1921 m.

Visi giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti šiame perkėlime. Mano 
brangi moteris ir dukrelė, jus pas 
mumis jau nebesugryšite. bet mes 
ankščiau ar vėliau pas jumis atei
sime.

Nuliudę liekame.

Tėvelis ir Brolis Balnioniai..

P. S. Kurie dalyvausite a. a. 
Elzbietos ir Agotos perkėlime mel
džiame susirinkti prie grab. A. 
Masalskio. 3 307 Auburn Avė., 
1:30 vai. po pietų ir iš ten visi 
kartu važiuosime į Šv. 
kapines.

Perkėlime patarnaus 
A. Masalskis, Boulevard

Kazimiero

graborius
4139

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimų, gerkles skaudėjimų ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo *10 ryte iki 1 vai- ir nuo 5-8 vak. Nedėliotais nuo 10 ryt. iki Iv. 
4200 Wt»t 26 SU kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5673

WISSIG
Pasauliniam® kare

Seno Krajaus

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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. 
Chicago. III.

Tcl. Victory 1115

J. F. RADZIUS
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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliorais nuo 10 iki 12.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

K. GUGIS
.ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St-., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
33 23 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL

•
 OPTOMETRIST

Laikinai persikels už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Grose Avė. 

Tel. Yards 4317

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avc.
Tel. Boulevard 7589 

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

Dr. JOHN SMETANA

Optometristas
Akiu Ekspertas ir pritaikymo akinių 
1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bltig., kamp, 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
inis 9:30 iki 12 y. Nedeliomis nėra 

skirtų valandų. KRoom 3
Phone Canal 0523

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. Č. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėle i naujų vietų po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Bankų 

skersai gatvės nuo 
■ Peoriles Bankų 
arti Ashland Avė.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph €331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S*. Halsted St. tel. Victory 0562 

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

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.

' • ft ! Illj—

Lietuviai Gydytojai

DR. A. JI KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So; Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

A. L. DavidonisALD
4910 So. Michigan* Avenue

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

n u B O ikt 1 1 valandai ryte: 
nuo 6 . iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir keti&rtadienio.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Lcavitt 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 pietų, 

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

J. P. WAITČIIES
Lietuvis Advokatas

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

52 E. 107th St. 
kampas Michigan Avė.

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

; 127 N. Dearborn St.
, Kctvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas

Įvairus Gydytojai

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Phone Armitage 2822 
j E>R. W. F. KALISZ 

1145 Milvvaukee Avenue
Valandos." 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonai Canal 2552 

■Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Ofiso ir Rcz. 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

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.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
, „ Room 1502

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžtunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vaicatajų, 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Rbosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

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

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

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Residence Phone Ravcnswood 1664 /

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
2700 Devon Avc.. R o gert Park 3320

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

Nedėliotus sulig sutarties.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vaL Nedėk nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3202

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

72( First National Bank Building 
38 SO. DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St. 

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552 

-------O------ •

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
VVilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oaklcy ic .1^ St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Kctvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avc, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwel) SL 
Tel. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tapo užmuštas 
M. Gaižunas

Paieškoma giminės

Užvakar naktį buso nelaimėj 
žuvo Mike Gaižunas. Jis per 
ilgą laiką gyveno pas Stanis
lovą Jonaitį (2113 S. Halsted 
St.).

Prieš trejetų savaičių Gai
žunas sumanė važiuoti į Gary, 
Ind. Taip ir padarė. Ką jis ten 
vcike, — nėra žinios. Tik už
vakar tapo pranešta, kad jis 
tapo užmuštas buso nelaimėj.

Kiek žinoma, Chicagoj jis tu
rėjo giminių — seserį ir švo- 
gerį. Buvo taip pat ir apsi
draudęs. Todėl p. Jonaitis krei
piasi į jo gimines atsišaukti. 
Su Jonaičiu galima susižinoti 
aukščiau paduotu adresu. Bū
tent, 2113 S. Halsted St.

Iš Brolybės Kliubo 
veikimo

Lietuvių Piliečių Brolybės 
Kliubo susirinkimas įvyko spa
lio 7 d. Mark VVhite Sąuare 
Parko svetainėje. Susirinkimas 
buvo skaitlingas. Baliaus ren
gimo komisija pranešė, kad Ro
žinis balius įvyks šeštadienį, 
spalio 25 d. G- Černausko sve
tainėj, 1900 S. Union avė., 18 
gatvės kolonijoj.

Nutarta kad laike baliaus vi
siems stojantiems nariais įsto
jimas bus laisvas ir nemoka
mas. Prie Brolybės Kliubo ap
simoka priklausyti, nes Kliubas 
yra nepartyvis, laisvas ir turi 
2 skyrius: politikos ir pašal
pos. Padeda norintiems gauti 
pilietybės popierius ir susirgu- 
siems nariams moka po $5.00 
į savaitę. Mirę nariai gauna po 
$50.00 iš Kliubo iždo ir dar 
po $1.00 nuo nario palaidoji
mui. Brolybės Kliubas yra po
puliarus ir auga kaip nariais 
taip finansais.

Kliubietis.

Leke kaip sakalas, 
nutupė kaip varna
Nuo pereito sekmadienio jau 

didesnė savaitės dalis praėjo. 
Laukiau, ką pasakys pats 
“Draugas” apie savo į padan
ges iškeltą dainininkę p. Ra
kauskienę, kurios koncertas tą 
sekmadienį įvyko. Prieš kon
certą “Draugo” poniutės pane
girikomis, kiek girdėti, buvo 
net' “Naujienas” užpylusios, o 
jau “Drauge” tai lakštingalų 
balsais p. Rakauskienei iš kal
no komplimentus pylė.

Po koncerto “Draugas” pa
rašė su visu antgalviu ir pa
rašu viso 10 eilučių, butent, 
kad “koncertas pavyko”, “buvo 
arijų iš įvairių operų” ir “pub
likos susiėjo apsčiai”. That’s 
all. Neparašė nė apie daininin
kės dresę, nė apie jos decoltė, 
nė apie p. Pociaus su p-le Ur
biate tribuliacijas. Ateityje teks 
būti atsargesniems su tokiais 
Koncertais ir jų poniutėmis pro- 
pagandistėmis.

Koncerto nuvilta.

Bridgeport
Ir vėl trubeliai ant Bridgeporto

Ana diena einu Lowe avė. 
tarp 33 ir 35 st.; žiuriu, su
stoja policijos vežimas ir du 
stori uniformuoti vyrai įeina 
per užpakalines duris. Vaikų 
būriai tuojau apsupo namą ir 
laukia, kas atsitiks. Tačiau žio
pliai gavo gerai nusivilti, ka
dangi policistai išėjo be nieko 
ir tik veltui padarė kelionę.

Pasiteiravus arčiau dalykus 
žinančių, paaiškėjo kad kokia 
tai moterėlė pasišaukė polici
ją kad jos vyrų išdangintų ant 
valdiško burdo. Priežastis ta,

—m—«r<-t—■■ t-——- 

laikas neįauna darbo 
ir dar kliudo “svetimoteriauti”. 
Mat, leidukė buvus iš vakaro 
priglaudusi kokį tai “bedarbį”, 
ir rytų metų vyras išreiškęs ne
pasitenkinimo, tai leidė ne tik 
vyra apskalbusi, bet dar ir po
licijų pasikvietusi, kad vyra vi
sai išvežtų. Tik policija neiš
pildė to noro.

Bedarbis.

šundaktariai
Pereitų savaitę į vienus na

mus atsilankė koks tai vaistų 
pardavinėtojas ir siūlė moterei 
visokių vaistų nuo visokiausių 
ligų. Pasitaikęs namie vyras pa
klausė, ar “ponas daktaras” tu
ri leidimų tokiu bizniu verstis. 
Šundaktaris atsakė turįs. Pa
reikalavus parodyti, jis pasi
kniso savo kišeniuose, ir leidi
mo, žinoma, nerado, girdi, na
mie užmiršęs. “Daktaras” turė
jo išsinešdinti biznio nepada
ręs ir taip nusiskubino, kad 
aplinkui per kelis blokus nebe
ėjo į namus.

Reikia pasisaugoti tokių šun
daktarių. B.

GOLFAS

Lietuvių Amatorių ir mote
rų golfo finalei kompeticijai 
pereitas nedėldienis staiga at
vėso, bet sportiškas golfininkų 
ir golfininkių pasiryžimas už 
čempionatus neatšaldė. Drąsiai 
jie kovojo prieš šaltų ir stiprų 
veja rungtynėse su oponentais.

Rungtynėse dalyvauja R. 
Stanley prieš T. Yuknių. šitie 
jauni vaikinai yra tikri golfi- 
ninkai—jų lošimas gražus, nes 
prisilaiko visų taisyklių. Loši
mas už čempiono titulų. Dr. 
Biežis grįžta nuo 17 skylės su 
p. Pocialpa juokaudamas. Tu- } 
rėjau, sako, sunkaus darbo, 
kol nugalėjau' 2—1. Mat, opo- 
neto butą gero golfininko. C. 
Majauskas prieš B. Nausėdų. 
Nors, žinoma, šalta, bet smagu, 
kada apveiki priešą konsuliaci- 
joj. Dr. Zalatorius prieš K. 
Savicką lošė Onwentsia kliube 
už konsuliaciją pirmos eilės. 
Dr. Biežis išlošėjas antros ei
lės.

Well, moterys jus atidėkite 
savo rungtynes kitai šiltes'niai 
dienai, —mandagiai pareiškiau. 
No, mes norime šiandien lošti 
ir žinoti kuri liks čempionė. 
Gerai, jie taip norite.

Finalistės pradeda rungtynes, 
žiūrėtojų būrelis palydi aplo
dismentais kontestantes ir ei
na paskum. Lošia V. Olienė 
su .1. Mileriute už čempionės 
titulų ir L. žilvičiutė su E. Za- 
atoriene už konsuliaciją. 
Rungtynės įdomios, ne# ant 9- 
;os skylės vis dar lygiomis. To- 
iau Mileriutei pradeda nevyk

ti. Olienė lošia geriau ir ant 
15 skylės užbaigia lošimą 4—3 
Olienė išlošia moterų čempio
nės titulų. Oponentė sveikina 
čempionę rankos spaudimu. Ją 
paseka žiūrėtojai. Antra pora 
ygiomis ir tęsia lošimą. Tik 

ant 17 skylės Žilvičiutė padaro 
2—1. Oponentė saudžia ranką 
apgalėtojai, lyginai ir žiūrėto
jai. Visi bėga į kliubų gerti 
šiltos arbatos.

Su šiomis rungtynėmis visi 
iet. golfo turnamentai šio se

zono baigti. Nedalyvavę gaili
si, nes turanmentai buvo nepa
prastai įdomus. Nekurie kalba, 
juk $3.00 turmamentų įžanga 
juvusi per brangi. Ne, gerbia
mieji, nebrangi. Už dvi tauti
nes ir 3 privačias rengtynes į- 
žanga gana pigi. Štai kaip pi
nigai sunaudoti: Kontestantai 
gavo tikietą į bankietą golfi
ninkų veltui $1.50, prizams nu
pirkti $1.00 ir 50c spaudai ir 
t. p.

Golfininkų Bankietas
Lietuvių golfininkų metinis 

Jankietas šiemet įvyks šešta
dienį kaip 8 vai. vakare Lietu
vių Auditorijoj. Čia bus įteik
ia trofijos ir prizai išlošėjams. 
sigykit tikietus iš anksto.

... —Menas.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Numaustė nuo kaklų 
$64,800 brangenybių
Vakar banditai užklupo ties 

Drake Towcr apartinent, 17! 
Lake Shore, milijonieriaus 
CrandcH’s šeimyną ir numau
stė ponioms nuo pirštų ir ka
klų brangenybių už $64,800. 
Banditai nepagauti.

Majorienes Thompson ienės 
deimantų vagys taip pal nesu
sekti.

Elektros kėdė gresia 
dviem policistams

Antradieni areštuoti du ve
teranai policistai, Earnest Da- 
liege ir John McCarthy, laike 
juodrankiško užpuolimo ant 
aptiekininko Joseph Mason, 
1751 W. 95 st. .Jiedu buvo 
areštavę aptiekininkų už pro- 
hibicijos laužymų ir reikalavo 
$25,000, bet s susiderėjo ant 
$5,000 kyšio. Aptiekininkas 
sutartam laikui pasišaukė po
licijų ir areštavo policistus 
tuo momentu, kai (Mason 
jiems įteikė pakelį su neva 
$5,000. Areštuotieji apkaltin
ti už “kidnaping for ransom”.

“Doras plėšikas jėško 
darbo”

.Ieškau darbo nepratusiam 
plėšikui, kurs nemeluoja. To
kį savotiškų garsinimą paskel
bė A. C. Mayerle, 2145 Burl- 
ing st., jeweler‘is darbininkas, 
ne dėl savęs bet dėl vieno vy
ro, kurs prieš kėlės dienas bu
vo jį sulaikęs gatvėje.

Mayerle artinosi namo; jį 
pasitiko vyras su revolveriu 
rankoj, ir pareikalavo pinigų. 
Meyerle pamatė, kad to plėši
ko paties rankos ir balsas dre
ba ir jis pradėjo derėtis, sa
kydamas, “Turiu $35, bet tai 
yra mano savaitės alga ir jei 
neparnešiu namo, tai pati ir 
vaikai neturės iš ko valgyti 
pirkti”. — “Aš nesu pats pra
tęs prie to”, nusiskundė plė
šikas, “bet mano žmoną serga 
ir kūdikiai alkani, ir ąš pats 
neturiu darbo. Aš $25 grą
žinsiu, bet $10 turiu gauti”.

Abudu pradėjo kalbėtis; 
banditas pasisakė adresą ir 
vardų, susipažino, ir kitų die
ną kada Meyerle atėjo savo 
plėšiko aplankyti, rado kad 
tikrai viskas buvo teisybė, kų 
vakar girdėjo. Meyerle pasi
rūpino, kad “plėšiko” žmona 
gautų ligoninę, vaikams nu
pirko maisto įr tėvui “plėši
kui” pats padeda jėškoti dar
bo.

The English Column

Lambda Mu Delta
Election and Banąuet Held

Lambda Mu Delta, on Oct. 
4, 1930, unanimously eleeted 
all of its officers for the Corn
ing year.

The precedent sėt by, the for- 
mer officers will be difficult 
to approach, būt the newly 
eleeted being men of high 
calibre, and possessing much 
initiative hope lėads the men on 
to n bigger and better year.

The newly eleeted men are:
President—John Russell
Vice-president—Bruno Nau

sėda
Secretary—John Šimkus
Treasurer—Steve Mickowitz.
The newly eleeted men will 

take office soon after the Fall 
Frolic which is being held 
Saturday, Oct. 25, 1930, at the 
South Side Masonic Temple.

The election copleted, a 
banųuet was held to properly 
celebrate the occasion. From

there on the events ©f the 
evening are hard to describe. 
It was a group of jolly men 
thrown into a spirit of ever- 
lasting merriment that went 
h ome early in the morning just 
as happy, if not happier than 
they were when they arrived 
at pluce of ceremony and mer- 
riment. Committee.

PRANEŠIMAI
Naujienų S pulkas Serija 31 prasideda 

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

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

Mokant
$400.00.

Mokant
$1000.00.

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

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

$1.00 savaitėje, gausite

$2.50 savaitėje, gausite

per 3 metus, 6 mėn. mo-

yra
nuo-

Toronto, Ont. Kanadoj, K. 
S-gos visuotinas susirinkimas 
madienyj, Spalio (Oct.) 26 
po pietų, Dcnison svetainėj, 
Queen ir 
konstitucija

L. J. 
įvyks sek- 
d., 2:30 

kampas 
svarstomaDenison. Bus 

ir kiti svarbus reikalai.
Sckr. A. Garbenis.

Šokiai rengiami JoniškiečiųBalius ir
L. K. Kliubo įvyks spalio 26 d., 6. v. 
v., Krenčiaus svet., 4600 S. Wood St. 
Kviečiame visus dalyvauti, susipažinti su 
kliubo nariais, bei paremti kliubą.

— Komisija.

Kttn. M. X. Mockus kalbės temoj: 
“Ar Dievai Yra Doresni Už Žmones?” 
Pagal Šventą «Raštą — Bibliją. Pra
kalba įvyks Mildos svet., 3 142 So. 
Halsted St., nėdėlioj, spalio 26 d., 7:30 
vai. vakare.

Kviečia visus Rengėjai.

Rusu koncertas-balius, sekmadienį, 
spalio 26 d. rusų Šv. Jurgio Brolija 
rengia savo pirmą šiam sezonui koncer- 
tą-balių Amalgamated Centre Hali, 333 
So. Ashland Avė. Programoj daly
vaus žinomi vodevilių artistai: šokėja 
ir dainininkė Šerida Kuper ir komedi
antai Danaga, ir Lasei. Be to bus ru
sų choras, vyrų kvartetas ir solo dai
nininkų.

Joniškiečių L .K. Kliubo susirinki
mas ir balius, įvyks sekmadieny,* spalio 
26 d., G. Krenčiaus svet., 4600 So. 
Wood St.. 2:30 vai. po piet. Šin susi- 
rinkiman privalo kiekvienas narys-rė at- 
vikti, nes 
talų yra 
sietuvoje, 
ir visiems 
dugniai 
Po 
bus 
su šokiais, 
gramu, 
vienam, 
rėlyje.

apart Joniškiečių Kliubo rei- 
sumanymas steigti knygyną 

Šis dalykas labai svarbus 
nariams būtinas reikalas nuo- 
apkalbėti šį naują klausimą, 

susirinkimo toj pačioj svetainėje 
Joniškiečių L. K. Kliubo balius 

užkandžiais, gėrimais ir pro- 
įžanga visai * maža , tik 35c. 
Visi dalyvaukime šiame vaka- 

— Valdyba.

Išvažiavo su Babra 
vičiaus ekskursija

J.

Spalių 18 d.. Scandinavian American 
linijos laivu "Frederik VIII” iš New 
Yoiko į Klaipėdą, lydimi dainininko 
3abravičiaus, išplaukė šie pasažieriai: 

Michael Yocis 
Victor Jursan 
Jonas Petrokas 
Michael Federowicz 
Joseph Federowicz 
Izydor Gaidys 
Stasė Niedvarienė ir du vaikai 
Zuzana Abelkienė 
Kazimieras Krikstinas 
John Rasmus 
Bronislovas Andrusis 
Charles Tukus 
Kazys Jaciauskas 
Ton y Rackovski 
Jokūbas Bartkus 
Ign. Medestovicz 
Juozas Krusinskas 
Levenardas Krusinskas 
Antanas Venskaitis 
William Leipinis 
Kazys Navikas 
Vincas Jurevičius 
Konstancija Jurevičius 
Mikas Porauckis 
Jonas Kuras 
Ona Kuras 
Kazimieras Kuras 
Jonas Venckus 
Julius Usakauskas 
Niek Mickevičius 
Joseph Bobrovicius 
Mrs. Bobrovicius 
Edvardas Elgermanas 
Anielė Elgermanas 
Eva Elgermanas 
Edmundas Elgermanas 
Jonas Gribenas 
Petras Lukocius 
Katerina Vežei 
Antanas Urban 
Ona Urban 
Antanas Dychovicius 
Pranciška Usinskas 
Martha „Morps

Buy g lovos with what 
it savęs

N6ra reikalo moiceU 60c ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
košelę. Lieterine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda ui 
26c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutauptnti 
$3. ui kuriuos galite nusipirk
ti pirfttinaites ar ki| kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

S

ŠAME PRlęt 
* FOR O VE R > 

40 YEAR*
2į ounces for 2$cents 

pure 
IfTBAKINC 
r\V PPWDER 

erricient
IT’J DOUBLE ACTIHC

MILLIONS OF POUNDJ UIED BY 
OUR GOVERNMENT

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DĄRBĄ.

Garsinkite* ‘N-nose’

CLASSIFIED ADS.
Educational

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
maciji) šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘŲE,

672 West Madison Street.

infor-

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevoj&m. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Boulevard 6520 Res. Yard* 4401
NORKUS & CO.

Perkraustęm rakandus, pianus Ir vi
sokius biznius, taipgri ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

išradi-PATENTAI, copyrights - 
mai visokios rųšies.

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

10% PIGIAU UŽ VISA. DARBĄ 
CONSUMERS

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

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

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

Financial
Finansai-PaskoloR

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimant komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovcbill 1038

Paskolos suteikiama 1 viena diena 
2-RI MORGIČIAI

6 NuoSimČiai
Mes perkame real estą te 

kontraktus 
INTERNATIONAL 
. INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.©0 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. lafayette 6788-6716

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ?

Mes skoliname nuo $50 iki $300 
be komiso.

Armokėkit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais

Mes taipgi padarome 2-rus morgičius.
PETRZILEK CO., 
1647 W. 47th St

CLASSIFIED ADS
I----------------- ,~ T_____________

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI
Mes skolinanti nuo $50 iki $800 

Neimanti komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė,

nau-

--------
Automobiles

1930 Fordai, visų modelių, $100 
įmokėti, 18 mėnesių išsimokėjimui, 
arba priimsime jūsų seną karą, ar 
ką jus turite, mainymui. 100 W.
Marųuette Road, tel Normai 8070.

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-|taiHai___

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINĮ RADIO

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

3040 W. 62nd Street

PARDUODU 5 ruimų moderniškus 
fornišius. Kam butų reikalinga ma
lonėkite atsilankyti. Parduosiu ką kas 
norėsit. 821 W. 35th Place, Ist floor, 
front.

Pianos
TURIU* parduoti savo $850.00 gro- 

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

6136 So. Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo vyro Antano Kun
droto. kuris prasišalino nuą manęs ke
letą dienų atgal palikęs manę be ištek
liaus. Esu varge su dvejatu vaiku — 
vienas sergąs. Prašau būtinai grįžti,
nes reikia atlikti reikalas su spulka, — 
kitaip namus pamesiu.

2133 W. Coulter St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo mokytis už bučerį. 
sutiksiu dirbti dvi savaites veltui, o vė
liau už mažą atlyginimą.

“Lietuva”
Box 89,

3210 So. Halsted St.
Tel. Victory 1266

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS kriaučius dėl abel- 
no kriaučiško darbo. Patyręs. Schmidt 
b Co., 853 7 Commercial Avė.

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

PILNĄ ar dalį laiko atstovauti Old 
Line Legal Reserve Company, Gyvasties. 
Sveikatos ir Nelaimės. Paduokit am
žių .patyrimą, jei turite, telefoną ir ad
resą.

Rašykit
Box 1243, 
Naujienos,

1739 So. Halsfed St.

REIKALINGAS senyvas žmogus pri
žiūrėti farmą, pirmenybė ženotam ir ne- 
girtuokliui. Atsišaukit po 6 v. vak. 
ir subatoj po piet. Alex Kačinovas, 
2537 Charleston St., Chicago.

PAIEŠKAU gero bučeriaus. turi būti 
nesenesnis kaip 3$ metų, pilnai supran
tantis savo biznį, turi mokėti gerai ang
lų kalbą. Atsiliepkite po adresu.

6505 So. Rockwell St.

arba pašaukite 
Grovehill 1680 *

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina nuo 20 iki 
30 metų senumo į Restaurantą virti 
valgį. 3908 W. lllth St. Telefonas 
Beverly 5626.

Helo Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

PAPRASTI pardavinėjimo me
todai padidins jūsų uždarbį 
liuoslaikiu. Vertas ištirti pasiū
lymas.

J LEBRECHT & CO.
221 N. La Šalie St., Room 556

For Rent
4-5 KAMBARIŲ MODERNIŠKI 

FLATAI
Garu apšildomi, randasi 3341 Au- 

burn Avė., renda labai pigi.
Atsišaukite pas

M. J. KIRAS.
3335 So. Halsted St.

RENDON 5 kambarių garu šildo
mas flatąs. Pigi renda.

7230 So. Washtenaw Avė.

FLATAI 5 KAMBARIŲ
Naujuose namuose, moderniškai iš

puošti, renda labai žema 
3418-19 Auburn Avė.

Atsišaukite pas

M. J. KIRAS, 
3 33 5 So. Halsted St.

RENDON 3 ir 4 kambariai — 
jai išdekoruoti, renda $14.00.

3121 So. Morgan St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU Restaurants ir Room- 
ing House, 17 kambarių, geras pelnin
gas biznis, pigiai. 2113 S. Halsted St.

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

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780
------- O-------

PARSIDUODA grosernė visa ar pusė. 
Parduosiu pigiai ir pigi renda arti dirb
tuvių. 3853 So. Wentworth Avė.

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

PARSIDUODA groserukas pigiai, 
geroj vietoj iš priežasties išvažiavimo į 
kitą miestą. 6529 S. Racine Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS
Parduodam ir mainom, nuo I iki 

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

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

Victory 4898

puiki iriga

PASTEBĖTINOS PROGOS — MOSES 
LAKE, WASHINGTON — TURTIN
GOS VAISIŲ IR MIŠRIOS FARMOS 
SUTEIKIA NEPRIKLAUSOMYBĘ. 
Dvidešimties akrų užtenka dėl sėkmingos 
farmos. Pagerinkit savo būvį, užmirš
kit baimę bedarbės, bukit pats sau bo
sas. Žmonės su biskučiu pinigų gali 
įsigyti iriguotas farmas, duodančias di
delį derlių obuolių, kriaušių, pyčių, vyš
nių, aprikosų, žemuogių, watermelonų, 
kantelupų, alfalfa, bulvių, daržovių. Il
gas augimo sezonas, ankstyvas marketas 
užtikrina augštas kainas. Klimatas ir 
aplinkybės yra palankios sveikatai, kom
fortui ir pasitenkinimui visai šeiminai.

Moses Lake ežero distriktas užveria 
9,300 akrų Columbia baseino širdy, 
Centraliniame Washingtone — 2,300 
akrų derlingos dirbamos žemės. Žemė 
yra vulkaniškų pelenų, paviršius biskį 
pašlyjus linkui ežero 
cijai — nėra nusausinimo problemos.

Daugiausia patogumų, mažiausia ne
patogumų dėl iriguoto distrikto — že
mos kainos — lengvios sąlygos — už
tikrintas vanduo, daugiau negu užtekti
nai (penkios pėdos ant akro užtikrinta), 
pumpuojamos iš šulinių ar ežero pigia 
elektros jėga— žemi taksai.

Neišdirbta žemė parsidavinėja po $25 
iki $75 už akrą ---- lengvais išmokėji
mais. Irigacijos distriktas kainuoja tik 
$2.68 už akrą, išmokami po 35 iki 40 
centų į metus.

Rašykite dėl informacijų — duokite 
klausimus, angliškai, jei galima — jie 
bus teisingai atsakyti. The Milwaukee 
Road rekomenduoja tiktai tas žemes, ku
rias žino esant geras ---- pagelbsti norin
tiems apsigyventi gauti tinkamiausias jų 
reikalams žemes, už žemas kainas ir 
prieinamais išmokėjimais — ir pataria 
jiems po apsigyvenimo. Tiktai sėkmin
gas farmeris yra naudingas The Mil- 
vvaukee Road geležinkeliui. R. W. 
Reynolds, Commisionier, The Milvvaukee 
Road, 9I7-Y Union Station, Chicago, 
Illinois.

FARMA 157 akerių. 50 akerių dir
bamos, kita likusi yra ganyklos. Visa 
mašinerija geroj tvarkoj ir geros tro
bos, 7’/j mylių nuo Stevens Point. Wis. 
Kaina $9000, nesimaino. Atsišaukite va
karais po 7 vai. ar nedėlioį iš ryto.

MR. WM. BECKER.
614 9 So. Hermitage Avė.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo $7,000 equity 

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & .Co.
‘ REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam I ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafavette 0455

PARDAVIMUI W. 13 gatvėj, arti 
Racine Avė., 2 augštų mūrinis namas. 
Išsirenduoja už $48.00 į 
$2.800.00. tik $500.00 
išmokėjimais.

Kreipkitės į banką,

1518 Roosevelt

mėnesį; kaina 
cash, likusius

Road

1618 SOUTH LOOMIS STREET, 
2 augštų su basemantu ir viškomis, 4 
apartmentų mūrinis namas, su didele 
barne užpakay, pečiais šildomas, gera
me stovyje, nesenai pertaisytas, naujas 
stogas, naujos rynos, naujas takas, nau
jai dekoruotas ir malevotas. Geras pel
nas. Skolos $1,000. Kaina $8,500. 
Išmokėjimais, arba mainysime ant 2 
augštų 5 ir 5 kambarių pečiais šildo
mo mūrinio namo Soutvvest Sidėj. Pil
nas komisas brokeriams. Susižinokite 
su Dantei Henrici, 6239 South Ashland

EXTRA.
biedno žmogaus 4 ruimų namelis ant 
bizniavos gatvės, parduosiu labai pi
giai $2600.00, tas lotas tiek vertas, 
namą gausite už dyką. Rendom išsi
mokėsite už porą metų. Veikite 
greit. U

Victory 7270

PARSIDUODA 2 flatų medinis na
mas 5 ir 6 kambarių, kaina $6.500, 
parduosiu pigiau tūkstantį ir pusę ne
gu vertas, priežastį pardavimo patirsite 
vietoj, 1441 So. 49th Ct., Cicero. B. 
Linauskas, 2ros lubos.


