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Bažnyčia Pripažino Pral. Olšauską Kaltą

Atėjusios iš Kauno “Lie
tuvos Žinios” spalių 27 die
nos numeriu praneša:

Iš patikimų šaltinių teko 
sužinoti, kad Kauno Metro
polijos kurija pasiuntė pre
latui Konstantinui Olšaus
kui, esančiam Kauno sun
kiųjų darbų kalėjime, tam 
tikrą dekretą.

Tame dekrete prel. Ol
šauskui K. Ordinariato yra 
pareiškiama, kad jis, be ci
vilinio teismo kaltinamo 
žmogžudystėj, yra dar nu
sikaltęs savo kunigiško pa
šaukimo pareigoms, nusto
jęs gero vard<> rimtų ir do
rų žmonių akyse, ir tuo bu-

du yra užsitraukęs infa- 
miain facti, nustatyta Ka- 
nanų Teisių Kodekso 2293, 
§ 3.

Toliau tame dekrete prel. 
Olšauskui pavedama, per 
dešimtį dienų nuo dekreto 
jam įteikimo, Pačiam atsi
sakyti nuo turimųjų bažny
tinių titulų, jei ne, tam lai
kui benaudžiai praslinkus, 
bus iškelta jam Kanonų 
Kodekso nustatyta tvarka 
teisminė byla bažnytiniame 
tribunole.

Be to, tuo dekretu prel. 
Olšauskui draudžiama gy
venti Kauno mieste ir Kau
no dekanato ribose.

[Atlantic and Pacific Photo]

Baluti, Brazilija. — Paveikslėlis parodo sunaikintus tramvajų remizus Bahioj, kai per pastarąją 
revoliuciją įvyko susikirtimai tarp valdžios kariuomenės ir revoliucininkų pritarėjų.

Liepia Pralotu! Nusivilkti 
Kunigiškus Rukus

Maskva susekus di
delį sąmokslą prieš 

sovietus
Kaltina Angliją, Franciją ir Ru

sijos kaimynų valstybes kon- 
spi ravimu nuversti bolševikų 
.režimą - ...

MASKVA, lapkr. 11. — So
vietų spauda šiandie paskelbė 
ilgą pranešimą, sovietų proku
roro Krylenkos pasirašytą, ku
riuo apkaltinama Anglija, Fran- 
cija, Rumunija, Lenkija ir vi
sos kitos Rusijos kaimynų val
stybės, išskiriant Lietuvą, dėl 
sąmokslo nuversti sovietų re
žimą ir atsteigti buržuazinę de
mokratinę valdžią Rusijoje.

Masiniai areštai ir sušaudy
mai, kurių pastaruoju laiku 
Įvyko Rusijoje, pasirodo, buvo 
tos tariamos konspiracijos su
sekimo padarinys. Paskelbtame 
šiandie pranešime sakoma, kad 
vien Maskvoje daugiau kaip 2,- 
000 asmenų priklausę sąmok
slui, jų tarpe apie keturiasde
šimt vadų, užimančių augštas 
vietas sovietų pramonėse. Pa
starųjų kai kurie jau yra su
šaudyti.

Pasak pranešimo, suimti vy
riausi sąmokslo vadai Rusijoje 
neva prisipažinę, kad jie turė
ję sukūrę savo organizaciją* va
dinamą “promyšlennaja parti
ja’’ (pramonės partija). Jos 
centras Paryžiuje vadinęssi Pre
kybos Pramonės Centru, ku
riam priklausę gerai žinomi ru
sų emigrantai. Ta organizaci
ja taip toli nuėjus, kad jąu 
turėjus iš anksto sukurusi ka
binetą naujai demokratinei val
džiai Rusijoje.

Bolševikų paskelbtas praneši
mas sako, kad suimti, kaip kon- 
spiratorių vadai, Maskvos Tech
nologijos Instituto profesorius 
Leonidas Ramsin, sovietų Elek
tros energijos instituto direk
torius, ir Viktoras Larišev, so
vietų valstybės planavimo ko
misijos vicedirektorius, ir kiti 
prisipažinę, kad tuo tarpu, kai 
rusų sąmokslininkų organizaci
ja Rusijoje 1928 metais kon
spiravus su Francijos atstovy
be Maskvoje, Paryžiaus orga
nizacija diskusavus planus su 
premjeru Raymondu Poincare 
Pasitarimuose su Riabušinskiu, 
rusų emigrantų milijonierium, 
ir Tretiakovu, taipjau žymiu 
emigrantu, Poincare užtikrinęs 

juos, kad 1930 metai busią ge 
riausi metai intervencijai. In
tervencija buvus projektuoja 
ma 1928 metais, bet lenkai ne 
norėjus leisti Vokietijos kariuo
menei pereiti per Lenkijos že
mę. Be to, dėl Lenkijos kivir
čų su Lietuva ir netvarkos Ki
nuose intervencija buvus ati
dėliojama, iki pagaliau buvę su
tarta padaryti ją 1931 metais.

Gen. Jannin, žinomas čekų 
karininkas, buvęs Francijos pa
skirtas kaip tam tikros sekci
jos galvą intervencijai prireng
ti. Pulk. Joinville, franeuzų ge
neralinio štabo narys, turėjęs 
prirengti visus detalius, o gen. 
Lukomskis, buvęs caro armijos 
generolas, buvęs jungiamoji 
grandis tarp franeuzų genera
linio štabo ir rusų sąmoksli
ninku, v

Aristidas Briand, Francijos 
užsienių reikalų ministeris, ta- 
ravęsis su Chamberlainu Lon
done dėl dalyvavimo interven
cijoje.

Poincare prižadėjęs aktingą 
Francijos paramą, bet reikala
vęs, kad rusų konspiratoriai 
pirma sukurstytų darbininkus 
Rusijoje, sabotažuotų “piatiliet- 
ką” ir diskredituotų sovietų 
valdžią.

Ginkluotas intervencijos pla
nuose buvę numatyta vienu kar
tu pulti Maską ir Leningradą. 
Preteksto intervencijai turėjus 
duoti Rumanija, kuri turėjus 
išprovokuoti neramumus sieno
je ir po to paskelbti sovietų 
Rusijai karą. Lenkija tuojau 
turėjus įsiveržti į Ukrainą ir 
Baltgudiją. Prie jų turėjus pri
sidėti — iš kažkur atsiradus — 
milijoninė Vrangelio armija.

Britų laivynas turėjęs įeiti į 
Juodąją jurą ir užimti naftos 
laukus Kaukazijoje, tuo tarpu 
antras britų-franeuzų laivynas, 
įėjęs į Suomių įlanką, pultų Le
ningradą. čia padėtų Suomija, 
Estija ir Latvija, kurios taip 
pat dalyvautų operacijose prieš 
Maskvą, tuo tarpu kai Čeko
slovakija ir Jugoslavija padėtų 
operacijose prieš sovietus pie
tuose.

Intervencijai pasisekus, Ang
lija butų turėjus gauti Kauka
zo naftos šaltinius, Lenkija — 
vakarų Ukrainą ir Kijevą, o 
Francija ir kitos intervencijoj 
dalyvavusių valstybių — įvai
rių kitų pelningų koncesijų Ru
sijoje.

Nors tariamų sąmokslininkų 
bylos diena dar nenustatyta, bet

Sensacingi karinin
kų suėmimai 

Suomijoje
Suimtas generalinio štabo vir

šininkas ir kiti aukšti kari
ninkai

Eltos pranešimu, Helsinky, 
Suomijoj padaryta sensacingų 
suėmimų karininkų tarpe. Su
imtas generalinio štabo viršinin
kas Valenius. Jis įtariamas da
vęs įsakymą pagrobti Stalber- 
gą, buvusį Suomijos preziden
tą. Suimtas taip pat generalio 
štabo mobilizacijos skyriaus vir
šininkas Kuusari, generalinio 
štabo II skyriaus juriskonsul
tas Toivonen ir pasienio kon
trolieriaus padėjėjas pulk. Vi- 
klnna.

Tie' suėmimai Suomijoj su
kėlė nepaprastą sensaciją. Visi 
laikraščiai išleido extra telegra
mas. “Suomen Maa” pareiškia, 
kad jis paklausęs pulk. Zig- 
mundą apie neseniai įvykusią 
generolo Valeniaus kelionę į Ry
tų Suomiją, kuri rišama su 
Stalbergo pagrobimu. Pulk. Zig- 
mundas pareiškė, kad per vi
są kelionę, kuri prasidėjo dar 
anksčiau prieš Stalbergo pagro
bimą, nebuvo pastebėta nieko 
tokio, kas galėtų būti rišama 
su Stalbergo pagrobimu.

Helsinky pasklido gandų apie 
numatomą karo perversmą, bet 
iš oficialių šaltinių jie demen- 
tuojami. Dar nepatikrintais da
viniais, policija padarė naujų 
suėmimų ir yra žinių, kad su
ėmimai bus tęsiami provincijoj.

Gen. Valenius karo metu tar
navo suomių jėgerių batalione 
vokiečių kariuomenėj.

Arabų plėšikai nupiaus 
te savo aukų barzdas

JERUZOLIMAS, Palestina, 
lapkr. 11. — Praneša, kad apie 
pusantro tūkstančio vahabitų 
raitelių įsiveržė į Užjordonį Ir, 
atėmę iš hoveitatų giminės’ vi
sus jų kupranugarius, hoveita
tų vyrams dar nupjaustė barz
das ir plaukus.

“Eikit ir pasakykit savo enn- 
rui, kad kitą kartą bus nu
pjaustytos jūsų galvos,” pasakė 
savo aukoms vahabitų viršila.

ji turės netrukus prasidėti 
Augščiausiame teisme Mask
voje.

Plėšikai nušovė du far- 
mos darbininku

PRAIRIE DU SIIIEN, Wis., 
lapkr. 11. — Keturi plėšikai, 
jų tarpe viena moteriškė, at
vykę automobiliu į vietos far- 
merio Horrigano namus, nušo
vė du farmos darbininku, Pat- 
ricką Gormaną ir jo sūnų, ku
rie bandė plėšikams pasiprie
šinti. Plėšikai pabėgo, nieko ne
pelnę.

Bolševikų “rojuj”
Gena žmones žkiurion baudžia

vom atėmę iš jų maistą

HELSINKIS, Suomija, lapkr. 
11. — Pabėgėliai, atvykstan- 
tieji iš gretimų su Suomija so
vietų Rusijos sričių, pasakoja, 
kad gyventojų padėtis ten pa
sidarius nebepakenčiama. Visus 
vyrus, nuo 17 iki 75 metų am
žiaus, sovietai gena miško dar
bų dirbti, kartu atimdami iš 
gyventojų beveik visą maistą 
ir palikdami jiems vos 15 nuoš. 
viso jų bulvių derliaus. Avi
žos ir šienas, atimti iš vietos 
ūkininkų, buvo išgabenti į Le
ningradą arba į kolchozus (ko- 
lektivizuotus ukius), kur užde- 
rėjimas buvo menkas.

Pabėgėliai mano, kad, nežiū
rint didelės baudžiauninkų ar
mijos, miško baudžiavos darbų 
vaisiai nebus toki, kokių so
vietai nori. Tie darbai visai 
neorganizuoti ir, kas dar blo
giau, darbininkai negalės ilgai 
išlaikyti baudžiavos dėl ^bado, 
stokos rūbų ir bent kokių tin
kamesnių gyventi butų. Jie ma
no, kad badaujančių sovietų 
baudžiauninkų bėgimas į Suo
miją labai padidės.

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

Bendrai gražu su vidutiniš
ka temperatūra; lengvi pietų 
krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 50° ir 56° F.

šiandie saulė teka 6:36, lei
džiasi 4:33. Mėnuo teka 9:47 
vakaro.

Pilsudskio smurto 
žygiai rinkimams 
į seimą laimėti

Sukišo į kalėjimus 82 buv. sei
mo narius, 1,000 socialistų 
ir 3,000 ukrainiečių ir gudų

BERLYNAS, lapkr. 11. — 
Frenkų diktatorius Pilsudskis 
dabar yra įsitikinęs, kad sei
mo rinkimai, kurie įvyks Len
kijoje ateinantį sekmadienį, bus 
jo šauniausiai laimėti.

Ir ne veltui jis taip įsitiki
nęs. Pasirodo, kad Pilsudskio 
įsakymu jau yra areštuoti 82 
buvusio seimo atstovai, opozi
cinių partijų vadai. Pilsudskis 
pasirūpino taip pat areštavimu 
daugiau kaip 1,000 socialistų 
ir daugiau kaip 6(M) ūkininkų 
partijų darbuotojų.

Pilsudskio įsakymu buvo dar 
areštuota daugiau kaip 3,000 
ukrainiečių, baltgudžių ir komu
nistų.

Dar blogiau, daugely rinki
mų apskričių, kuriose opozicija 
yra labai stipri, PilsudSkio kon
troliuojama rinkimų komisija 
be jokios ceremonijos panaiki
no opozicijos partijų kandida
tų sąrašus ir paliko tik pilsud- 
skininkų kandidatus.

Be to, Pilsudskio šalininkų 
gaujos nuolatos chuliganiškai 
užpuldinėja opozicijos partijų 
centrus, daužo langus ir baldus 
ir įvairiais kitokiais budais opo- 
zicininkus terorizuoja. Opozici
jos partijoms neleidžiama jokių 
kampanijos mitingų laikyti.

Patriotai “kareivėliai” 
bombardavo krautuvę

ST. CLAIRSVILLE, Ohio, 
lapkr. 11. — švenčiant paliau
bų dieną, banda jaunų vyrų 
apsitaisiusių kareiviškai, ašari
nėmis bombomis bombardavo 
čia vieną groserijų krautuvę, 
kuri nebuvo uždaryta. Krautu
vėj buvę pirkėjai, vyrai ir mo
terys, išbėgiojo. Po to “karei
viai” sunaikino visus vaisius 
ir daržoves, išstatytus lauke 
ties krautuve.

Krautuvininkas prašė polici
jos pagalbos, bet ta atsisakė 
ką nors daryti. Mat burmistro 
buvo įsakyta, kad tą dieną vi
sos krautuvės ir kitos įstaigos 
butų uždarytos.

Moteriškė nusižudė šo
kus iš 17-to augšto

PIIILADELPHIA, Pa., lapkr. 
11. — čia nusižudė viena mo
teriškė, Mrs. Margaret Levy, 
37, iš Greensburgo, Pa. Ji už
simušė, iššokus pro langą iš 
septyniolikto Navy YMCA tro
besio augšto. Nusižudymo prie-, 
žastis nežinoma.

Liūdna okup u o t o s 
Ukrainos mokyklų 

padėtis
Ukrainiečių laikraštis “Dilo” 

plačiai rašo apie liūdną ukrai
niečių mokyklų padėtį Lenki
joj. I^aikraštis pastebi, kad bu
vo laikai dar 1922 ir 1923 m., 
kai Vakarų Ukrainoj veikė 3,- 
120 ukrainiečių mokyklų, šių 
metų statistikos daviniais, uk
rainiečių mokyklų teliko 716. 
Tuo budu, per tą trumpą laiko
tarpį ukrainiečiai nustojo 2,404 
savo mokyklų.

Laikraštis su didžiausiu kar
tumu pabrėžia, kad visos šios 
mokyklos arba uždarytos arba 
jėga sulenkintos. Ukrainiečiams 
mokytojams daromi įvairiausi 
spaudimai. Ukrainiečių moks
leivių padėtis labai sunki. Di
delis smūgis ifcrainiečiams bu
vo likvidavimas jų gimnazijos 
Rogatinoj.

Didžiausio nerimo sukėlusi 
ukrainiečių visuomenės tarpe ir 
nauja lenkų mokyklų kuratori- 
jos akcija prieš Rovnos ukrai
niečių privačią gimnaziją.

3 kompanijos gaus iš 
iždo $1,089,554 per

mokėtų taksų
WASHINGTONAS, lapkr. 11. 

— Iždo departamentas nutarė 
grąžinti trims kompanijos ben
drai $1,089,554 tariamai jų per
mokėtų taksų, būtent:

New Yorko Metropolitan Life 
Insurance kompanijai — $687,- 
701.

St. Louis-San Francisco Rail- 
way kompanijai — $317,869.

Lehigh Portland Cement 
kompanijai, Allentovvn, Pa., — 
$83,984.

Žemės drebėjimas
BUCHARESTAS, Rumanija, 

lapkr. 11. — šį rytą čia buvo 
jaustas žemės drebėjimas, tęsę- 
sis keletą sekundų, žalos regis 
nepadarė.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

legramą per NAUJIENAS.
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Londone prasideda 
Anglijos Indijos 

konferencija 
t

• LONDONAS, lapkr. 11. — 
Rytoj [šiandie] Londone pra
sideda Britų-Indų round-table 
konferencija, nuo kurios pada
rinių daug pareis tolesnė da
lykų raida Indijoje. Konferen
cijoje dalyvaus aštuoniasdešimt 
šeši delegatai, jų tarpe penkio
lika britų ministerių ir parla
mento narių, atstovaujančių vi
soms trims partijoms, daug In
dų valstybių atstovų ir politi
nių elementų Britų Indijoje.

Indų nacionalistai, kurių vy
riausias vadas Mahatma Gand- 
hi yra laikomas kalėjime ryšy 
su civilio priešinimos britams 
kampanija, konferencijoje ne
dalyvauja, kadangi Visos-Indi- 
jos Nacionalistų Kongresas yra 
nutaręs nieko bendra su ja ne
turėti.

Užsimušė J. V. diploma
tas, buvęs karininkas

Lietuvoje
MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 

11. — šiandie čia netyčia už
simušė Edward P. Lowry, an
tras Jungtinių Valstybių amba
sados sekretorius, paminėtinas 
tuo, kad kitąkart jis tarnavo 
Lietuvos armijoje kaip pulki
ninkas ir kurį laiką buvo Lie
tuvos Misijos narys Washing- 
tone.

Per pokylį vietos amerikie
čių klube, Lowry, paslydęs ko
ją, nukrito tris augštus laip
tais žemyn ir užsimušė.

Kariuomenė prieš stu
dentų riaušes Kuboj
HAVANA, Kuba, lapkr. 11. 

— Santjago de Cuba vakar įvy
ko didelių studentų neramumų, 
kuriems patrempti buvo pavar
tota kariuomenė, šeši studen
tai buvo skaudžiai sužeisti, ku
rių viena mirė. Daugelis areš
tuota. Neramumai buvo politi
nio pobūdžio.

Motorciklistas užsimušė
VALPARAISO, Ind., lapkr. 

11. — Lincoln vieškely, netoli 
nuo čia, vakar vakarą užsimu
šė Stanley Sweboski ir skaud
žiai užsigavo Joe Wyboski, jų 
motorciklui susidūrus su krovi
nių vežimu. Abudu buvo iš 
Gary, Ind.
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Kenosha, Wis.
Statys operetę

Bevaikščiodamas po miestą, 
sutikau kelis savo pažįstamus. 
Jie man ūme brukti kokius' tai 
garsinimus. žiuriu, kad tai 
Dailūs Ratelio garsinimai. Ra
šo, kad busianti pastatyta sce
noj operetė “čigonai”, kurią 
parašė kompozitorius St. Šim
kus. - ,

Man pasidarė lyg nuostabu, 
kad tokiame mažame mieste 
norima statyti net operetę. Da
lykas tačiau paaiškėjo, kuomet 
pamačiau, jog Dailės Ratelio 
chorą mokina K. Steponavičius 
iš Chicagos.

Vieną vakarą aš sumaniau 
pats aplankyti rateliečius ir 
pamatyti, kaip jiems sekasi. 
Įsėdu į savo makabili ir kartu 
su draugu nutraukiau į German- 
American svetainę, kur choras 
laiko savo repeticijas. Buvau 
girdėjęs, kad choras turi apie 
55 narius. Tikrumoj pasirodė, 
jog choristų susirinko net dau
giai!. Man pasidarė aišku, jog 
su tokiu buriu dainininkų ne
sunku pastatyti ir operetę.

Kai prasidėjo repeticija, tai 
pamačiau, jog mano geri pažįs
tami vaidina gana svarbias ro-i 
les. Jų tarpe pamačiau Anta
ną Lauraiti, Marijoną Balčai- 
tienę (Williams), Antaną Pūrą, 
R. Šlegerienę ir K. Druktcnj.

Jie padarė j mane visai gerą 
Įspūdį. Manau, jog ir kiti cho
ro nariai gerai pasirodys.

Kenoshos lietuviams pasitai
ko gera proga pamatyti puikų 
veikalą. Tad nepraleiskite tos 
progos. Aplinkinių miestų lie
tuviai irgi y ra kviečiami at
vykti. Vaidinama bus German- 
Amėrican Home. Prasidės z 
vai. po pietų. Bus ir šokiai.

Šiaip kitos naujienos tokios 
pat, kaip ir kitur, Darbai ei
na labai silpnai. Neatrodo, kac 
ši žiema bus geresnė, kadangi 
darbai žiemą paprastai suma
žėja.

Tai tiek šį kartą. Po vaidini
mo parašysiu daugiau.

* —Viską matęs.

Kenosha, Wis.
Lapkričio 3 d., 1930 m.

Dr. A. L. GraičiUnui,
Chicago, 111.

Didžiai Gerbiamas Tamsta:
Kadangi Tamsta per daugeli 

metų nenuilstamai darbavais 
tarpe šioj šaly gyvenančių lie
tuvių, skaitydamas prelekcijas, 
sakydamas prakalbas, rašyda
mas naudingas knygas ir taip
gi rašydamas Įvairius pamoki
nančius ir kitokius straipsnius 
Amerikoj einančiuose laikraš
čiuose; ir kadangi Tamsta esi 
daug pasidarbavęs Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje naudai

ATSISTOKITE PRIE

MIKROPHONO

Victor Radio

ltK-57 
Knlnn $2X5.00 

(Be RadiotronuJ
3 INSTRUMENTAI 

VIENAME

RADIO,. L/LL1/OFO.VAA ir REKORDŲ GAMINTOJAS 
Taigi didžiausis Victor muzikalis instrumentas, kokio 

dar iki šiol nebuvo.
Ateikite į Peoples Furnihirc Co. Krautuvę šiandien 

paniatykit ir išgirskite šį naują instrumentą.

REIKALAUKITE NAUJAUSIŲ VICTOR REKORDŲ.

10 incb; List© Kainos 75ę

{Gersim, Broliai. Uliavoslm 
Žydu Bedot

Padaizu G n pi
[ Del mastu Polka

V • 14041! Gėlynu Polka
l , Kaimas Orkestrą

V lannJ Uimiriai Tęva Kapu
Laivini Jonas Būtinas

( VneUs-polka
V-140381 Pasikalbėjimo Polka

Chieago Veseliu Crk. lr J. tironas

v iini-tf tlnkimi draugai—Polka , •
V-1W7 | jp^-poiiĮa Armonikas

| Laimi—Paika
V-140391 Džiaugsmingas—Polka

Styguotu Orkestrą

Tegul btina Mikrofonas
Peoples Krautuvės yra

V-14001j

Y-14016|

V-14026 '

V-14028

V-14029 j

80638

10 Incb; Listo Kainos 75 ę

AnykUin Merginos Yotko Orkestrą 
Smagi Kūmutė Vltkoeo Orkestrą
Motule Mano
Pirmyn i kovą 

šv. Marijos Lietulg Choru
Ant tivelio dvaro
Sagrltimas šv. Marijos Lletivi, Choru 
Reginos—Polka 
Aukso Žavite Polka

Victor Lithuanlan Oreh. Ir
Padaužos Gripą

Užgaviniot
Linemlnis žaronas Ir Gripą

Salld SalunaliJ
Ant Kalnelio Pa Kalneliu

VlncksvIilss-NamleU

kiekvienuose namuose 
parankiausia jį įsigyti.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Kampas Rtchmond gatvės Kampas Mapletvood gatvės

žodžiu ir per spaudą, ir kadan
gi Tamsta apvaikščioji savo 60 
metų jubiliejų gimtuvių ir 35 
metų savo profesijos — dakta
ro darbuotės;

Todėl SLA. 212 kp. laikyta
me susirinkime lapkr. 2 d. š. 
m. vienbalsiai nutarė Tamstai 
išreikšti širdingą užuojautą už 
aukščiau paminėtus darbus ir 
linki ateity darbuotis sulig iš
galės visuomenes ir SLA. la
bui.

Varde SLA. 212 kuopos,
A. Kvedaras,

4327 — 19th Avė.,
Kenosha, lWis.

Andriulis' čia taip išsikalbėjo. 
Dabar mes SLA. nariai žinosi
me, kad įvykusiame SLA. sei
me bolševikai norėjo pasigrieb
ti į savo nagus SLA. organiza
ciją, bet nepavykus jų tam 
grobimo darbui, bolševikai grie
bėsi SLA. organizaciją skaldy
ti. Dabar, kaip jie patys sa
ko, kuomet SLA. organizacija 
jau suskaldyta, tai dar kaipo 
nenuoramos nenori nurimti ir 
SLA. organizacijai grūmoja 
smarkiomis atakomis.

—Laisvės žiedas.

Milwaukee, Wis.
Bolševikų prakalbos

Spalių 30 d. J. Bank’s sve
tinėj, 1835 S. 6th Str. po prie
danga T.D.A. 10 kuopos vietos 
bolševikai buvo surengę prakal
bos. Publiką prakalbose sudarė 
patys Brangučiai, išskiriant po
rą vietos lietuvių, kurie tik dėl 
žingeidumo buvo atsilankę, nes 
norėjo pamatyti bolševikų ^ko- 
misaruką drožiant spyčių. Tai
gi ir pasirodo, kad vietos lietu
viai čia bolševikams nepritaria, 
todėl ir ant jų surengtų prakal
bų nesilanko.

Kalbėtojas buvo V. Andriulis 
iš “Vilnies” pastogės. Jis dro
žė bolševikiškai nudažytą spy
čių apie dabartinius bedarbes 
lakius. Jis tarp kitko pasako
jo, kad Suvienytų Valstijų tur
tuoliai žiemos laiku važiuoja i 
šiltas vietas ir ten nuvažiavę 
rengia visokius balius. Tiems
savo baliams išleidžia dideliuš 
pinigus, o bedarbių reikalais tie 
turtuoliai, girdi, visai nesirūpi
na.

Bet čia reikia pastebėti, kad 
ir bolševikai tik tiek bedarbių 
reikalais rūpinasi, kiek ir tie 
turtuoliai, apie kuriuos drau
gutis Andriulis plepėjo. Bolše
vikai apsimaustę savo veidus 
visokių labdarybių kaukėmis 
prie kiekvienos mažiausios pro
gos vis renka aukas. Tačiau dar 
neteko girdėti, kad bolševikai 
tomis iškaulytomis iš darbo 
žmonių aukomis šelptų bedar

bius.
Iš Suvienytų Valstijų drau

gutis Andriulis su savo kalba 
tuojaus persimetė i Vokietiją ir 
ėmė kalbėti apie tos šalies 
tvarką. Maždaug pagyre. Mat, 
Vokietijoj dabar fašistai galvas 
stato ir ragus riečia, tai And
riuliui kaipo diktatūros garbin
tojui bedaro skirtumo ar ta 
diktatūra yra raudona ar juo
da,—jam vis tiek yra arti prie 
širdies.

Iš Vokietijos draugutis And
riulis su,Savo kalba nukrypo 
Į Lenkiją ir pasakojo, kad Juo
zo Pilsudskio diktatūros sostas 
Lenkijoj braška, nors' ir yra 
paremtas šautuvais bei durtu
vais. Bet kad Rusijoj dikta
toriaus Stalino sostas yra pa
ramstytas vien tik šautuvais ir 
durutvais sutaškytais nekaltų 
žmonių krauju, tai Andriulis 
apie tai visai neprisiminė, — 
turbūt, pamiršo.

Iš Lenkijos draugutis And
riulis nušoko Į Rusiją ir beveik 
pro verksmus pradėjo pasako
ti, kad viso pasaulio kapitalis
tai prieš Rusiją rengiasi j ka
rą. Bet tai Andriulio papras
ta muzika. Nes kur jis yra už 
muzikantą, tai vis ir tą pačią 
muziką griežia.

Iš Rusijos draugutis And
riulis parvažiavo į SLA. orga
nizaciją ir pasakojo, kad SLA. 
organizacija yra jau skilus. Bet 
kad patys bolševikai yra SLA. 
skaldytojai, tat apie tąi And
riulis nutylėjo. Jis sake, kad 
bolševikai savo bolševikiškam 
susivienijimui jau gaus tuolai
kinį čarterį, už kuri turėsią 
užstatyti $5,000. Ir tarp kitko 
draugutis Andriulis plepėda
mas apie SLA. organizaciją iš
plepėjo, kad bolševikai per sa
vo abudu raudonlapius “Vilnį” 
ir “Laisvę” yra nusitarę varyti 
Smarkia's atakas prieš SLA. or
ganizaciją. Tai labai gerai, kad

Winnipeg, Canada
Kaip komunistai vilioja pinigus 

iš darbininkų

Iš Toronto pas mus atsibar
davo ypatingas paukštis, kuria 
kolektuoja pinigus ir niekam 
savo pavardės nesako. Kiek 
teko patirti, iš Toronto jis pa
bėgo, nes lietuviai darbininkai 
rengėsi jam pirtį - užtaisyti už 
viliojimą pinigų.

Turiu pasakyti, kad jis yra 
pusėtinai apšepęs ir apdriskęs. 
Sakosi esąs lietuvis. Vieniems 
sako, kad paeinąs iš Ukmergės 
apskričio, o kitiems, — kad ne
žinąs iš kur paeinąs, kadangi 
j Kanadą visai jaunas atvažia
vęs. Lietuviškai gana silpnai 
kalba. Pavardės savo jis nie
kam nesako.

Visiems giriasi, kad jis dir
bąs “garbingą darbą”. O tas 
jo darbas susiveda prie seka
mo: jis vaikštinėja po restora
nus, hoteliukus, pulruimius ir 
ieško lietuvių. Prie lietuvių jis 
tuoj prieina ir pradeda kalbėti 
apie savo uniją. Sako, kad ta 
unija tuoj žmonėms darbo duo
sianti. Girdi, “Lumber ang

*1 i J i £ i-, ' *

AgriculturaJ Wbrkers” Indns- 
trial Unioh of Canada” turinti 
apie pusantro miliono narių. 
Kai unija turėsiantį du milio- 
nu narių, tai ji be jokio sun
kumo galėsianti visiems gauti 
darbo. Ne tik nariai busią ap
rūpinti darbu, bet ji prispir-

sianti darbdavius mokėti aukš
tas al&as.

Na, o šiais laikais kas gi ne
nori gauti darbo? Darbininkai, 
kurie nėra susipažinę su unijo
mis, greit patenka ant meške
res ir sumoka pusantro dolerio. 
Patekau ant tos meškerės ir 
aš. Sumokėjau pusantro dole
rio ir gavau knygutę, kuri liu
dija, jog aš esu tos nepaprastos 
unijos narys. Pradėjau vartyti 
tą knygutę. Žiurui, kad jos 
numeris yra 685. Reiškia, ta 
unija turi ne pilnai septynis 
šimtus narių, o ne ,pusiaiitro 
miliono, kaip tikrino tas priga
vikas. Pradėjau dalyką tyri
nėti. Pasirodė, kad tos unijos 
organizatoriai yra komunistai. 
Fak tinai unija neturi jokios 
reikšmes ir tapo sukurta tik 
tuo tikslu, kad kaulyti iš žmo
nių pinigus.

Sužinojęs apie tikrąją daly
kų padėtį, aš, žinoma, tuoj nu-

traukiau su bolševikiška, unija 
visus santykius. Prie progos 
aš patariu visiems Kanados lie
tuviams apsisaugoti nuo tų or
ganizatorių, kurie per akis me
luoja, kad iškaulyti iš darbi
ninkų sunkiai uždirbtus dole
rius'.—A. Marozas,

kaip įsibriovė klaida i straipsni 
“Jaunimo draugas”. Tuo tarpu 
mano slapivardis nėra Jaunimo 
draugas, ale Aitvaras.

Toronto, Kanada
Klaidos atitaisymas

“Naujienų” No. 260 tilpo ma
no korespondencija, į kurią kaž

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolig 
ir mokslinis gydymas, Dr. Schyman at
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligoninės. Nelaukite deginančių skau
smų ir kitokių pavojų. Lengvus išmokė
jimai. Bandomasis gydymas ar egzami- 
nacija dykai iki 8 v. v., nedėliomis iki 
2 vai. po piet. Rašykite dėl nemokamo 5 
dienų gydymosi namie. Pilė Dept . 
S-M-S Health Institute, 1860 N. Damen 
Avė., Chicago.

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mėnesį nuo 

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

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

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

Valgo ir Miega Geriau 
po Gydymosi žolėmis
Nevirškinimas, konstipacija ir sulie

sėjęs kraujas, kuris sakoma priveda prie 
reumatizmo, nervinių pakrikimų ir net 
dar didesnių kentėjimų, gali būti leng
vai ir greitai išgydyti vartojant VIZ. 
slaptą augmenų junginį Dr. A. G. Char- 
nes, gydytojo, kurį jis vartojo savo 
praktikoj Europoj ir Amerikoj per dau
giau kaip 50 metų. VIZ yra mokslinis 
junginys geriausių gydančių žolių, žie
vių, lapų ir šaknų, kokios tik yra žino
mos medikalei profesijai nuo vidurių 
pakrikimų. Jis vartojo jį su dideliu pa
sisekimu savo privatinėj praktikoj. Bet 
jus galite dabar gauti tą patį receptą ap- 
tiekoje klausdami VIZ, Apie tai kaip 
VIZ pagelbsti tokiuose pakrikimuose ir 
kitose ligose, tai perskaitykit ką Char
les Bartz, 4105 N. Albany Avė., Chi
cago, rašo: “Aš buvau nerviškas ir tu
rėdavau aštrias nevirškinimo atakas po 
kiekvieno valgio. Aš visai negalėjau gę- 
rai miegoti. Buvo daug valgių, kurių aš 
Visai negalėjau valgyti, bet pradėjęs imti 
VIZ per, pereitus du mėnesius jis visiškai 
išgydė mane nuo nerviškumo ir padarė 
galimu man valgyti viską ką aš noriu. 
Aš dabar miegų gerai ir aš dėkuoju 
jums už pagelbėjimą sugryšti į normalį 
stovį.” Pabandykite ir jus padaryti 10 
dienų bandymą su VIZ, gaudami $1.00 
bonką nuo savo aptiekininko. Jeigu 
pabaigoj to laiko jus nejausite pagerėji
mo, sugrąžinkite bonką apt&kininkuj ir 
gaukit atgal savo pinigus. Tai yra jūsų 
garantija nuo Herb Tonic Corporation, 
savininkų VIZ,'179 N. Wells St., Chi
cago. i 1u' , '

(Apgarštnimas)

Margučio Dainos
34 Dainos už $1.00

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

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

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvejų atvejais ir 

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

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybe Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ukfttfrtftas”
vienintelis demokratiškos minties, .tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

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

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

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

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

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

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

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.
:I

Vartotų Automobiliu
Mes norime pratuštinti vietą dėl mū

sų naujų automobilių, todėl vartotus au- 
tomobiHus dabai* parduodame 50 nuoš. pi
giau negu jie yra verti.

Atsilankykite tuojau i musų įstaigą 
ir išsirinkite sau biskį vartotą automobi
lių. Pirkdami dabai* jus sutaupysite daug 
pinigų. Mes turime didžiausi pasirinkimą 
vartotu automobilių visokių išdirbysčių.

M. J. Kiras
CHRYSLER IR PLYMOUTH AUTOMOBILIŲ PARDAVINĖTOJAI

3207-9 So. Halsted St. TeL Calumet 4589
K
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SLA. konferencija 
New Yorke

pildomosios Tarybos ir ko- 
nljsiiu suvažiavimo dalyviai 
jalit rodos, visi pagrįžo iš New 
Yorko. k)a Finansų Komisijos 
nariai, PP. Stungis ir iMačiu- 
kas. buvo parvažiavę pirmadie- 
nj () Iždininkas adv. K. Gugis 
vakar ryte. Dar neteko su jais 
visais pasimatyti, bet iš to, ką 

pirmieji pagrižusieji papasako- 
galima numanyt, kad ta 

konferencija New Yorke buvo 
\ iena reikšmingiausių SLA. is
torijoje.

Komisijų susirinkimas, kaip 
jau buvo vakar pranešta, vien
balsiai apkaltino senąją Pildo
mąją Tarybą dėl paskolos davi- 
Ino l’žunariui-Daveniui ir nu
tarė reikalaut, kad dabartinė 
Pildomoji Taryba išieškotų iš 
senųjų SLA. viršininkų nuo
stolius. padarytus organizaci
jai.

mininkas, Dr. Vinikas, ir abu
du “Tėvynes” redaktoriai.

Kadangi tokiam burini žmo
nių SLA. ofise posėdžiauti bu- 

I vo perankšta, tai konferencijai 
tapo paimta vieta Pennsylvani- 
jos Kotelyje. Apie 10 vai. Pre
zidentas p. Gegužis atidarė su
sirinkimą, paaiškindamas jos 
tikslą. Pild. Taryba, būtent, ir 
komisijos tapo sušauktos iš
klausyt raportus tų, kurie su
lig Chicagos seimo nutarimu 
tyrinėjo $25,000 paskolą, duotą 
VVaterburio Užunariui-Deveniui, 
ir apsvarstyt padėti, kuri to 
tyrinėjimo rezultate susidarė. 
Pasikalbėjus kiek apie susirin
kimo tvarką, kilo mintis, kad 
komisijos galės laisviau disku- 
suoti dalykus, jeigu Pildomoji 
Taryba pasišalins. Su tuo visi 
sutiko, ir apie 11 vai. Pildomo
sios Tarybos nariai išėjo i SLA. 
raštinę, o komisijos, centro ad
vokatas ir redaktoriai pasiliko 
kambaryje tęsti posėdį.

Šis komisijų susirinkimas 
laike posėdžius per visą ketvir
tadienį ir penktadienį ir pabai
gė savo darbą apie 1 vai. nak
ties, lapkričio 8-tą.

Tyrinėjimo raportai

Dviejų dienų diskusijos

šie nutarimai buvo padaryti 
atskiram komisijų susirinkime 
po dviejų dienų svarstymo.

Ketvirtadienį, po 9 vai. ryto 
SLA. centro raštinėje buvo su
sirinkę visi 7 Pildomosios Ta
rybos nariai, oficialis SLA. ad
vokatas p. Lopeta ir šios ko
misijos: Kontrolės — Grinius, 
Strumskis, Glaveckas; Finansų 
— Olis, Stungis, Mačiukas; 
Skundų — Bagočius, Uvikas, 
Rastenis; specialu Tyrinėjimo 
Komisija — Lukošius, Tareila, 
Senkus. Taip pat buvo Įstatų 
Komisijos pirmininkas, p. Birš
tonas, Apšvietus Komisijos pir-

Kūdikiai Laimi Kada 
Viduriai Būna Stip

rus, Reguliarus
Ar kūdikis nepriauga savo 

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

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

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

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

0r. W. Ii. Calovvlll’S

SYRUP PEPSIN
.1 Dortor's Ftintily Lavative

Susirinkimas išklausė rapor
tus specialės waterburiečių ko
misijos, kurią buvo paskyrusi 
Finansų Komisija ištirti Užu- 
nario-Devenio paskolą vietoje. 
Raportas buvo perskaitytas iš 
rašto. Paskui savo raportą per
skaitė Finansų Komisija, pa
kartodama tyrinėjimo komisi
jos surastus faktus ir patiek
dama savo išvadas. Pagaliau, 
raportavo Kontrolės Komisija, 
ir po to prasidėjo svarstymas 

| atskirų punktų, išdėstytų tuose 
raportuose.

Komisijų raportai parodė, 
kad paskola Užunario vardu 
buvo duota (1927 m.), neprisi
laikant taisyklių. Tikras sko
lintojas buvo ne Užunaris (P. 
Devenio švogeris), bet p. De
venis. Užunaris niekuomet toš 
paskolos neprašęs, ir jo aplika
cijos nėra centro sekretoriaus 
rekorduose; jisai niekuomet tos 
paskolos nesąs priėmęs. $25,000 
čekis buvo paduotas į rankas 
p. Deveniui.

Rekorduose nesiranda taip 
pat Užunario paskolos apkaina- 
vimo, ir nėra Įrodymų, kad 
Pildoma Taryba apkainavimo 
dokumentą matė, nutardama 
duoti paskola.

Jau šitie dalykai., yra gana 
blogi. Bet blogiausia Susivieni
jimui buvo tai, kad Devenis, 
iškaulijęs paskolą iš SLA., iš
sikeitė gautą iš p-lės Jurgeliu- 
tės čekį ir neatmokėjo $12,000 
paskolos, kuri jau pirmiaus bu
vo užtraukta ant “Užunario” 
nuosavybės. Bankas, paskolinęs 
ant tos' nuosavybės $12,000, tu
rėjo pirmą “morgičių”, taigi 
Susivienijimui teko antras 
“morgičius”.

Kad šitą klastą paslėpti, tai 
Devenis pristatė SLA. raštinei 
sufalsifikuotas tos nuosavybės 
popieras. Tik ši pavasarį, prieš 
pat seimą, išėjo į aikštę, kad 
popieros sufalsifikuotos ir kad 
SLA. paskola nėra užtikrinta 
pirmu “morgičių”.

Užu nariu i pervestas Devenio 
namas, ant kurio yra banko 
paskolinta $12,000 ir Susivieni
jimo $25,000, vargiai yra ver
tas $15,000. Kadangi da yra 
užvilkti paskolos nuošimčiai ir 
taksai, tai nėra, jokios vilties, 
kad Susivienijimas galėtų bent 
dalį iš paskolintų $25,000 at
gauti. Finansų Komisija mano, 
kad ant tos paskolos geriausia 
uždėti “kryžių”.

Atsakomybė už nuostolį

Bet kas atsako už padarytą 
Susivienijimui nuostolį?

Komisijų susirinkimas rado, 
kad už tai turi atsakyti tie 
buvę 1927 m. viršininkai, ku
rie paskolą davė. Dabartinei 
Pild. Tarybai pavesta iš jų pi
nigus iškolektuoti. Kadangi P. 
T-boje yra keturi kaltininkai, 
t. y. dauguma dabartinės Ta
rybos, tai įdomu, kaip ji galės 
tą “iškolektavimą” atlikti. Ki

to gi organo, kuris galėtų Pild. 
Tarybos narius' bausti, nėra, — 
išimant seimą.

šeštadienį Pildoma Taryba, 
išklausius komisijų susirinkimo 
nuosprendį, dar laikė bendrą 
posėdį kartu su Finansų Komi
sija ir svarstė, ką daryt su kai 
kurioms kitoms iš praeities už- 
silikusioms' “nesmagioms” pa
skoloms.

Del $40,000, kurie buvo pa
skolinti Atstatymo Bendrovei 
Susivienijimui, rodos, pavojaus 
nėra, kadangi namo vertė yra 
kelis kartus didesnė, negu pa
skola. Vienas su šia paskola 
keblumas, tai — kad Atstaty
mo Bendrove, pakrikdžius sa
vo šeri n ink us’, negali sušaukti 
teisėto susirinkimo ir susitvar
kyti.

“Vienybės” B-vės paskola pa
liko “atdara”. Bendrovė turi 
iki kovo mėn. 1 d. užmokėti už
vilktus $2,000, o iki lapkričio 
1 d. kitus $2,000. Per tą laiką 
paskola nebus atnaujinta.

Padaryta patvarkymai thip 
pat ir apie kai kurias kitas pa
sibaigusias paskolas.

Beje, prieš šitą. Pild. Tarybos 
ir komisijų suvažiavimą buvo 
leidžiami paskalai, kad kai ku
rie komisijų nariai tyčia “kni
sasi“, ieškodami apkaltinimų 
prieš centro viršininkus, idant 
patiems patekus į jų vietas. 
Bet komisijos, kaip tik susirin
ko, tai priėmė rezoliuciją, kad 
nė vienas dalyvaujančių susi
rinkime nebūtų skiriamas i Pil
domąją Tarybą, jeigu tektų 
kurį Pild. Tarybos narį paša
linti. Koks juokdarys gali pa
sakyti: “Del to ir nepašalino 
nė vieno, kad tokia rezoliucija 
buvo priimta!” Bet tikrumoje 
komisijos stengėsi atlikti tik
tai tą, ką buvo įsakęs pereitas 
seimas.

Kadangi bolševikai “išsimu- 
fino” lauk iš SLA., tai dabar 
jo reikalai gali būt tvarkomi 
be obstrukcijų. —Rp.

kad šis krizis nesitrauks ilgai: 
sako, kaip greit prasidės eiti 
darbai, taip greit ir baimė žmo- 
nyse išnyks, ir dabar jis sako 
daug žmonių turi darbus ir pi
nigų, bet nenori išleisti net ir 
dėl labai reikalingų dalykų, per 
tai ir bizniai turi pergyventi 
sunkų krizį. Jo pasakymas yra 
teisingas. R.

Padėkos Žodis
Tariu ačiū “Naujienų” Ref 

dakcijai už įsteigimą bedarbių 
skyriaus ir ačiū p. Jurgelionie- 
nei už suteikimą man darbo 
kelioms dienoms. Ačiū p. Šu
kiams už suteikimą darbo.

Jie turi mažą valgomų daik
tų krautuvę, 5139 So. Ashland 
avė. Aš dirbau 3 dienas, ga
vau $12.00, nusipirkau 3 mai
šus bulvių ir vieną maišą mil
tų. Esu dailydė.

Ačiū rėmėjams. Turėsiu su 
šeimyna ką pavalgyti kokį lai
ką.

Adomas Draugelis,
34 W. 104th Street.

kunigai laiškais pranešė, kad 
popiežiui Pijui XI reikalinga 
aukų ir išdalino aukoms rink
ti konvertėlius, pamislijau sau: 
Bažnyčią išlaikyti reik, bet po
piežiui bėdos nėra- Dabar be
darbė ir biednystė tarp žmo
nių ir musų pačių lietuvių tar
pe randasi daug vargšų, kurie 
neturi kuo maitintis nė ligoj 
gydytis. Gailestyje atsiminiau 
Kristaus žodžius: Išdalink sa
vo turtus neturtingiems ir sek 
paskui mane.

Mažu šį pavyzdį ir kiti pa
seks šelpti vargšus, tai ir aš 
paskyriau ir pasiunčiau auke- 
lę $5.00 vargšui Juozui Lapin
skui, 1337 So. 49th Ct., Cicero, 
Illinois.

Geras Katalikas.

Laiškai Pašte

Susipratęs katalikas
Skaitydamas “Drauge” kuni

go Vaičiūno pakvietimą, nors 
kelis metus nebuvęs, pasinau
dojau proga nueiti išpažinties 
(esu katalikas); bet kai po to

MĖGO PYRAGAIČIUS, 
BET KENTĖJO JUOS 

VALGYDAMAS

40 Stubits Josof
43 Tamulonis Peter
51 Zyzys A lėk

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.
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STIPRUS IR KONSERVATYVUS
Šis bankas kviečia jūsų 

biznį kadangi
Jis yra Saugus
Jis yra Stiprus
Jis yra Vedamas Gabių Bankierių

CHICAGO LAWN STATE BANK
& TRUST C0.

63 gi. prie Kedzie Avė.

H

3709 Gallanis Jack
2 Arlauske Ana
8 Butkaite IMagelendi

12 Godraitenia Paulina
24 Mondcl Ignas 2
26 Miller Domininkui
28 Navickas Mrs A
30 Pormalienei Emilijai
33 Pranevicz Juozap

H DR. B. M. ROSS

B. M. Ross 

gyvumo silp-

SVEIKŲ AMERIKOS
H

NEW YORKO | 
KLAIPĖDĄ

TRUMPAS KELIAS) LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

Pastebėjimas
Iš priežasties susigadinimo 

W.ILF.C. Badio Broadcasting 
Stoties Ųeoples Furniture Kom
panijos Radio Programas pe
reitą pirmadienį neįvyko. Todėl 
kaip Peoples įstaiga taip ir mi
nėta Broadeastinimo stotis la
bai atsiprašo Radio klausytojų, 
pranešdami kad šie programai 
tęsis per ilgą laiką kas pirma
dienio vakarą nuo 7 iki 8 vai. 
iš W.H.F.C. Radio Stoties.

Apvogė ir sumušė 
lietuvį

Lapkr. 9 d. 10 vai. vak. jau
ni trys vaikėzai ant 31 ir Nor
mai st. atėmė $23 su centais 
iš J. Baublio ir dar akis už
dauži, nes J. Baublis vaikė
zams pasipriešinęs. Visi trys 
vagiliai pabėgo Normai stry- 
tu su pinigais.

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

Motorlaiviais 
Lietuvos Pašto ir keleivių patarnavimas 

Praleisk Kalėdas Lietuvoj! 
DVI KALĖDINĖS EKSKURSIJOS 

Išplaukia iš Neto Yorko 
S.S.DROTTNINGOLM Lapkr. 29 
M. L. GRIPSHOLM Gruodžio 6 

Užsisakykit Vietas Dabar! 
Laivų Išplaukimai iš Netv Yorko 

S.S.DROTTNINGHOLM Lapkr. 29 
M. L. GRIPSHOLM Gruodžio 6
S.S.DROTTNINGHOLM Gruodž. 27 
M. L. GRIPSHOLM Sausio 17 
Informacijos ir iliustruotas cirkulio- 
ris su žemlapiu lietuvių kalboj, gau
namas kreipiantis pas savo agentą 
arba į *

Swedish Amer. Line 
181 N. Michigan Avė., Chicago k----------- - , ,7

M 
M 
H 
H 
H 
H 
H 
H

UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA
30 METŲ.

Sergantys žmones yra kviečiami 
dykai pasitarti su daktaru.

Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgydančiais po 
to. kaip kiti gydymai nedavė pasekmių. Tūkstančiai tu
rėję kraujo ligas, privatines ligas, chroniškus, nervų, pr 
inkstų ir pūslės pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti 
laimingais. Geriausias gydymas sugrąžinimui stiprumo ir 
niems vyrams.

Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm nėra 
perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo paralyžių, 
beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikalbėkite su daktaru 
apie bile kokią ligą ar silpnumą. Už geriausį gydymą jus mokate ne 
daugiau, negu horite ir galite mokėti.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street

kampas Monroe St., Crilly Building. Chicago.
Imkite elevatorių iki penkto augšto.

VALANDOS: Kasdie nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Subatomis valandos prailginamos nuo 

10 a. m. iki 8 p. m.
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STOKITE PRIE

MICROPHONO!

Town of Lake
Vienas iš buvusių įtekmingų 

biznierių Antanas Kasmauskis, 
kuris per čielus penkis metus 
nebuvo jokiam biznyje, dabar 
užsidėjo naują rakandų krau
tuvę po No. 1657 W. 47th St. 
P-nas' Kasmauskis yra optimis
tiškas apie biznį. Jo nuomonė,

Pilvo auka jaučiasi kaip 
naujas žmogus

augmenų receptas

“Trinerio Kartusis 
Vynas tikrai pasirodė 
man pastebėtinas sis
temos budavotojas ir 
aš jaučiuos labai gy
va ir visai kaip nau
jas žmogus“. rašo 
Ruth Lewis iš Ards- 
ley. Pa. šis grynų 

išvalo užsikimšimus
keturiose svarbiose vietose — pilve.
kepenyse, pūslėje ir viduriuose.

Dykai įrodymas
Gaukite bonką šiandie iš savo aptie- 

kininko. Dviejų dydžių, 50c ar $1.25. 
Imkite per šešias dienas. Jeigu nepasi
gerėsite .sugrąžinkite kas liko aptiekinin- 
kui ir jis sugrąžins jums pinigus.

T . . BitterTrmers wine

“Aš mėgstu paju^ labau negu daugumą 
kitų valgių, bet aš kentėdavau. kada aš 
valgydavau pyragaičius“, sako M. J. 
Cziok. gerai žinomas policistas. 403 7 
Tvventy Third Avė., So. Minneapolis, 
Minn.

“Aš turėdavau galvos skaudėjimą, at- 
sirugdavau, paliekant rūgštų skonį bur
noje: daug kenčiau nuo gasų skilvyje: 
neturėjau apetito.

“Aš turėjau panašų nevirškinimą per 
virš dvejus metus. Soda nepagelbėda- 
vo ir aš išbandžiau daugelį. dalykų pirm 
užgirdau apie Pape’s Diapepsin.

“Jis tuojaus pašalino visus mano ne
smagumus. Aš turiu gana didelį ape
titą. valgau pyragaičius ir ką tik no
riu be blogų pasekmių. Aš niekad 
nebūnu be Pape’s Diapepsin ir rekomen
duoju jį kickivienam mano pažysta
mam“.

Jeigu jus kenčiate nuo nevirškinimo, 
tankiai ar tik retkarčiais, gaukite pake
lį šių j saldainius panašių tabletėlių iš 
savo aptiekininko. Jos sustabdo širdies 
deginimą, gasus skilvyje, atsiraugimą, 
vėmimą, galvos skaudėjimą ir visus ki
tus nevirškinimo simptomus, kaip tik 
jie pasirodo. Jos nekenkia; nesudaro 
įpročio; galima imti taip tankiai, kaip 
būna reikalas.

Jeigu jus norite pabandyti pirm per
kant, rašykite “Pape’s Diapepsin”, 
Wheeling. W. Va..' dėl NEMOKAMOS 
bandomęsios dėžutės.

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

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St., lOth floor

/H------------------------------—--------- --------------- i

Kalėdoms, Naujiems 
Metams

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

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

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

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentų arba:

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
27 VVHITEHALL ST. 248 WASHIN&TON ST. ISO N. LA SAULE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL.

VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu

Laivų Išplaukimai Iš N e w York:

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

Kalėdinės Ekskursijos
Hellig Olav .... .... Dec. 19Oscar II ........ .......... Nov, 22

Frederik VIII ......... Dec. 9 Oscar II ......... ....... Jan. 6

Rusiškos ir Tur 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

8114-16 RooMVtlt Rd. 
arti St. Louli Avė. 

CHICAGO, ILK

Varine*

Ir Padarykite Sau Rekordus Namie 
SU NAUJA

Victor Radio
Rekordus Dirbančia

Electrola!

3 INSTRUMENTAI
VIENAME

RK-67 
Kaina B2S5.00 

(Be Radiotronų)

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

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

ttRTTrai.ATTKTna NAUJAUSIŲ VIOTOR REKORDŲ.

10 incb; Usto Kainai T5# 
f Ginta. Brallal, 

¥-14040 J Zy4i BWll

( Deimantai Pilka 
V-140411 Gilynai Pilka

U Ramia

Padams GnH

Kaimai Ortutra
v tahaoJ *H«lrt«l Tm Kapu V-14042Į UiT|n|

( VeteUi-Polka 
V-140381 PatikalMJImo Polka

į Chicago ViMilg Ort.
u .mm f Linkimi dramai— Plika V-14037į Ger0

t LalmS—Polka
V-14039 { Džiaigimlngai—Polka

v Į Stygnitg Ortutra

Janai Bitinai

Ir J. žarenas

Analitikai

10 Incb; Lifto Kalnoi T5<

W urnni 5 AnykHlg Merginu Yitko ertntra
V-14001 Sma|| Kiinirtk Vltkm Orkestrą

f Motule Mane
V-14016J Pirmyn i km 

t*. Marijų Lletnli Chirai
„ Ant tivtlio dnro
V-14026Į Smiilmai ir. Marljn Uitivlg Chorai

V-14028
Reginos—Polka
Alkio žoviti Polka

Vlctir Utkianlan Onk. Ir
Padavei Gripą

V-14029Į Linominii 

f Sali d Salinėtu 
80638/ Ant Kalneli! Po

žarnai Ir Grina

Kalndii 
Vlnckevliln-Naaiika

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

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

! i-
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily- Newa 

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

1739 South Halsted Street 
Telcphone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rateli
$8.01 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

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

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujieni” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi
cago. III. Telefonas Roosevelt 8500.

BEDARBIŲ REGISTRACIJA CHICAGOJE

Pereitą šeštadienį buvo registruojama visose pub
likose Chicagos mokyklose bedarbiai. Jų suregistruota 
viso 84,879. Dalis bedarbių veikiausia nežinojo apie 
registraciją arba negalėjo nueiti užsiregistruot, taip 
kad gal būt yra keletas tūkstančių bedarbių daugiau, 
negu aukščiaus paduotoji skaitlinė.

Jeigu spėti, kad dauguma bedarbių turi šeimynas, 
vidutiniškai iš trijų-keturių narių, tai skaičius žmonių, 
kurie dėl nedarbo yra palikę be pastovaus gyvenimo 
šaltinio, Chicagoje siekia gal 200,000 ar 250,000.

Tai yra didelis skaičius, sudarąs apie 7 nuošimčius 
visų miesto gyventojų. Iš antros pusės tečiaus reikia 
pripažinti, kad tas skaičius nėra taip baisus, kaip dau
gelis galėjo manyti, kurie tikėjo, kad visoje Amerikoje 
bedarbių esą apie 8 ar 10 milionų.

Aštuoniasdešimt penkis ar devyniasdešimt tūkstan
čių bedarbių toks miestas, kaip Chicaga, galėtų leng
vai aprūpinti, plečiant viešuosius statybos darbus, ar 
teikiant pašalpą.

Iki šiol betgi Chicaga šituo atžvilgiu dar nieko ne
darė. Pažiūrėsime, ką sugalvos gubernatoriaus komi
sija, kurios iniciatyva buvo padaryta ta bedarbių re
gistracija.

DEL MUSŲ “PRANAŠYSTĖS”

Brooklyno kom-fašistai vėl straksi, kaip ėriukai, 
pavasaryje išginti į lauką. Jiems džiaugsmas, kad “ne
išsipildė” dar viena musų pranašystė.

Ką gi mes esame klaidingai išpranašavę? Ogi ve: 
kalbėdami apie bolševikų pastangas gauti čarterį “dar
bininkiškam” susivienijimui, mes rašėme:

“Bet iki šiol to čarterio kaip nėra, taip nėra. 
Pasirodo, kad pažadėt yra daug lengviau, negu iš
tesėk”
Gi netrukus po to musų pasakymo, “progresyviai” 

pasigyrė, kad čarteris jau esąs gautas.
Bet ar gi netiesa, kad bolševikams ėmė tris ar ke

turis mėnesius čarterį gauti? Ir toliaus, jeigu čarteris 
jau gautas, tai kodėl kom-fašistų spauda nieko nepra
neša apie jo turinį: ka» jame pasakyta?

Mes girdėjome, kad tas jų gautas popieris yra tik 
laikinas čarteris, su kuriuo jie gali pradėt organizaciją 
steigti. Tik kuomet organizacija bus sudaryta ir valsti
ja pripažins, kad jos įstatai sutinka su įstatymais, tai 
tada galės būt gautas pastovus čarteris. O ar “progre
syvių” organizacija sugebės patenkinti valstijos reika
lavimus, tai tik ateitis parodys.

Taigi pasirodo, kad čarterio reikalas dar toli-gra- 
žu neužbaigtas. Todėl “Naujienos” visai teisingai sakė, 
kad “pažadėt yra daug lengviau, negu ištesėt”.

IR RUSIJOJE NE VISI BOLŠEVIZMO VERGAI

Penkiasdešimt sovietų Dono baseino (Donbaso) 
angliakasių atsisakė priimti jiems pasiūlytus “Lenino 
ordenus”. Laišku darbo komisariatui tie angliakasiai 
pareiškė, kad “Lenino ordenais ant krutinės neužkimši 
tuščių pilvų rusų angliakasių, kasdien mirštančių iš 
suvargimo kasyklose.”

Ordenų dalinimą jie savo laiške vadina “įžeidimu 
rusų darbininkams, aukojantiems savo gyvastis dėl 
‘piatilietkos’, — tuo tarpu, kai sovietų valdžia gabena 
grūdus į užsienius, atimdama iš žmonių paskutinį duo
nos kąsnį.”

Šitame Donbaso angliakasių laiške trumpais žo
džiais išdėstytas visas Rusijos darbo žmonių padėties 
tragingumas. Darbininkai badauja ir miršta nepaken
čiamose darbo sąlygose — o diktatorius Stalinas ban
do jiems suteikti “laimę” ordenais!

Orderiai yra duodami kareiviams, kad jie su noru 
eitų į mušiu laukus ir tenai guldytų savo galvas. Bol
ševizmas yra niekas kita, kaip militarizmo idėjos per
kėlimas į civilinį žmonių gyvenimą. Fabriko darbinin
kas bolševikų akyse tai — “kareivis”, kuris turi dirbti 
pagal komandą, kuris yra baudžiamas už nepaklusnu
mą ir kuris yra pagyrimais bei ordenais apdovonoja- 
masxuž “pasišventimą”.

Už “Lenino ordenų” atmetimą tie Donbaso anglia
kasiai, suprantama, nebus Stalino komisarų paglostyti.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ----------_------ ,--------- $8.00
Pusei metu   ___________ 4.SO
Trims mėnesiams -------- , , 2.00
Dviem mėnesiam_______ _  1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per iineliotojuii
Viena kopija ....... - __  . 8c
Savaitei _  - - 18c
Mėnesiui —___ - - - 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ............... - $7.00
Pusei metu 8.50 
Trims mėnesiams_________ 1.75
Dviems mėnesiams  _______1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
[Atpiginta]

Metams  ---------------------- $8.00
Pusei metu 4.01
Trims mėnesiams -------------- 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Bet yra reikšminga, kad jie išdrįso pakelti savo balsą 
prieš diktatorius. Tie 50 angliakasių, matyt,, jaučia, kad 
jau yra daug darbininkų Rusijoje, kurie galvoja taip, 
kaip jie. •?’ r

BESARMAČIAI.

Brooklyno kom-fašistų or
ganas paduoda iš Chicagos 
“ježednievnos” šitokį plepalą: 

“Brighton Park kolonijos 
vienas turtingas kontrakto- 
rius samdė prie namų dar
bo merginą ir pastaruoju 
laiku mokėjo po $10.00 į sa
vaitę algos.

“Bet štai, kaip tik social- 
fašistų ‘Naujienos’ paskelbė 
savąjį dėl bedarbių ‘labda
rybės’ skyrių, tai minėtas 
kontraktorius paleidžia iš 
darbo tarnaitę ir, kaipo 
‘labdarys’, pasiskelbia ‘Nau
jienose’, kad jis sutinka pa
imti vieną merginą bedarbę 
(žinoma, dirbti be algos).

“Dabar ‘Naujienos’ džiau
giasi, kad jų rėmėjai yra 
geriausi labdariai, paima 
bedarbius užlaikyti. O tie 
‘labdariai’ atleidinėja ap
mokamas darbininkes ir pa
siima bedarbes atlikti visus 
ruošos darbus, kad gavus 
nors kiek pavalgyti.” 
Tai yra, begėdiškai sufabri

kuota šmeižikų pasaka, kurią 
tik komunistiški šarlatanai 
gali skelbti.

Visų-pirma, jeigu yra fak
tas, ką chicagiškiai melagiai 
paraše, o brooklyniškiai jų 
draugai kartoja, tai kodėl jie 
nepaduoda to neva kontraklo- 
rians nardą ir adresą? Juk ši
toks tarnaitės atleidimas, kad 
po labdarybės priedanga butų 
galima išnaudoti bedarbę, yra 
biaurus elgesys, už kurį ver- 
tetų tą % “labdarį” viešai pa
smerkti.

Bet “Vilnis” ir “Laisvė” 
drapsto purvais tik “Naujie
nas”, o to “labdario” visai ne
mini.

Toliaus, iš kur tie komunis
tiški šmeižikai žino, kad 
“Naujienos” turi ką nors ben
dro su to kontraktoriaus “sky- 
mu” (jeigu toks ‘skymas’, iš 
liesų, buvo daromas)? Mums 
apie tokį atsitikimą dar nete
ko girdėti.

Ne bedarbių apgynimas ir 
ne teisybė rupi komunistams, 
o tik apšmeižti “Naujienas.” 
Del to jie tokias “istorijas” ir 
fabrikuoja. Papratę loti Mas
kvai už dolerį, jie, užmiršo, 
kas yra sąžinė ir sarmata.

INFLIACIJA SOVIETŲ 
RUSIJOJE.

“Naujienose” jau buvo’ nu
rodyta, kad tariamas pramo
nės “bujojimas”, kuris šiandie 
reiškiasi sovietų Rusijoje, yra 
infliacijos (pinigų vertės smu
kimo) pasekmė. Rusijoje pra
dėjo sparčiau dirbti fabrikai 
ir jai net ėmė pritrukti kva
lifikuotų darbininkų, kuomet 
sovietų valdžia paleido apy
varton milžiniškas sumas po
pierinių pinigų, kuriais pra
monė yra finansuojama. Po- 
pierą spausdint kaštuoja ne
daug, todėl valdžia gali už 
pusdykę pardavinėt užsieniui 
savo prekes, “subytindama” 
kitų šalių pramonininkus, ku
rie už darbą ir už materiolą 
moka gerais pinigais. Prieš ši
tą sovietų prekių “dumpini- 
mą” užsienių rinkose pasta
ruoju laiku kilo didelis riks
mas Europos ir Amerikos 
spaudoje.

Kad sovietų Rusija pergy
vena valiutos infliaciją, tai 
parodo ir pačios bolševikų 
valdžios skaitlinės. Rusija turi 
dvejopos rųšies popierinius 
pinigus: valstybės iždo ženk
lus ir popierinius červoncus. 
Finansų komisariato praneši
mas iš rugsėjo 1 d. sako, kad 
iždo ženklai per liepos ir rug- 
piučio mėnesius padaugėjo 
apyvartoje W inilįOąu rub
lių, o červoncų apyvarta pa

daugėjo 317 milionais rublių.
Vadinasi, per du mėnesius 

popierinių pinigų apyvarta so
vietų Rusijoje pakilo 738 mi
lionais rublių. Tai sudaro ne 
mažiau, kaip 20 nuoš. visos 
sumos pinigų, buvusių apy
vartoje liepos 1 d. Aišku, kad 
valdžios presai, kurie spaus
dina pinigus, dirba viršlaikį.

Šis nepaprastas popierinių 
pinigų dauginimas liudija 
apie baisius finansinius keblu
mus, kurie apniko sovietų val
džią, bevykinant fantastišką 
“penkmečio planą.” Auksą 
valdžia turi gabenti į užsienį 
užmokėti už mašinas. Todėl 
valdžios iždas vis labiau ir la
biau tuštėja, ir jis bandoma 
užpildyti “bumaškomis.”

Tie finansų - keblumai pri
vertė sovietų darbo komisa
riatą išleisti spalio 11 d. įsa
kymą visiems nedarbo fondo 
skyriams, kad pašalpos •be
darbiams daugiaus nebūtų 
mokamos. Sovietų valdžia tuo, 
bildu susilygino su kapitalis
tiškos Amerikos valdžia, kuri 
bedarbių irgi nešelpia.

KAIP PILSUDSKIS REN
GIASI PRIE “RINKIMŲ".

Lenkijos valdžia panaikino 
daugelyje apygardų opozicijos 
kandidatų sąrašus. Pavyz
džiui, tapo panaikintas centro 
ir kairiųjų partijų bloko są
rašas Krokuvoje, kur nuo 
1897 m. būdavo visuomet iš
renkamas socialistų vadas

į Apie Įvairius Dalykus :

Muzikos įtaka gyvū
nams

Įdomus eksperimentai su gyvū
nais. — Raganosiams joki 
muzika nepatinka. — Juros 
liūtai. — Vilkai ėmė staugti, 
kad nustelbus muziką.—Kro- 
kodiliams ašaros. — Indijos 
magikai. —Gyvūnai turi sa
vo muziką. —Legendos apie 
muzikos įtaką negyviems 
daiktams.

Prieš kiek laiko Londono 
zoologiškame darže buvo daro
ma įdomus eksperimentai .su 
įvairiais' gyvūnais. Dalykas 
toks, kad nuo senų klikų pas 
žmones yra įsigyvenusi nuomo
nė, jog muzika žavėja gyvūnus. 
Ir žiauriausi žvėrys, sako vie
nas rašytojas, su didžiausiu 
pasitenkinimu klausosi muzi
kos. Tačiau eksperimentų, ku
rie rodytų laukinių gyvulių at- 
sinešimą į muziką, iki šiol ne
buvo daroma. Tad nuomonės 
apie muzikos’ įtaką buvo parem
tos tik spėliojimais.

Ret štąi tyrinėtojai nutarė 
patikrinti tas nuomones. .Jie 
sudarė orkestrą ir aplankė Lon
dono zoologišką daržą. Orkest
ras grojo skyrium žvėrims, 
reptilijoms ir paukščiams. Gy
vūnų reakcija buvo labai įdo
mi.

Kai kuriems gyvūnams mu
zika visai nepatiko. Pavyz
džiui, raganosių nepatenkino 
jokios melodijos. Iš pradžių 
oil'i stras pradėjo groti “Mėne
sienos sonatą”. Raganosiai ėmė 
nerimauti ir reikšti savo nepa
sitenkinimą. O kai orkestras 
sumanė palinksminti juos džia
zu, tai gyvūnai tiek įdūko, jog 
rengėsi pulti muzikantus.

Visai kitoks reikalas buvo su 
juros liūtais. Jie su didžiausiu 
pasitenkinimu ■ klausėsi orkest
ro, kol jis grojo melodingus 
dalykus. Tačiau į džiazą ir jie 
neprielankiai atsinešė. Senovės 
muzika jiems labiausiai patiko. 
Jie klausėsi jos tarsi sužavėti.

Vilkų giminės žvėrys — iš 
pasitenkinimo ar nepasitenkini
mo—patys ėmė staugti, kad 

Daszynskis. Kitose apygardo
se buvo suareštuoti kairiųjų 
partijos bloko įgaliotiniai, 
idant jie ^negalėtų laiku įteik
ti kandidatų sąrašą.

Brest Litovsko tvirtovėje 
laikoma socialistų vadas Lie- 
berman ir valstiečių partijos 
vadas Witos (buvęs du kartu 
premjeru). Prie jų nėra pri
leidžiamas ' nė vienas žmogus, 
net su savo advokatais jie ne
turi teisės pasimatyti. Tečiaus 
iš tvirtovės atėjo laiškas į vy
riausiąjį rinkinių komisiją, 
kuriame pranešama, kad Lie- 
berman Ir Witos atsisaką nuo 
savo kandidatūrų į seimą. 
Rinkimų komisijos dauguma 
nutarė to atsisakymo nepriim
ti, kadangi suareštuotieji kan
didatai negali laisvai pareikšti 
savo valią. Bet komisijos pir
mininkas, teisėjas Gizicky, pa
davė apeliaciją Vyriausiam 
Tribunolui prieš tokį rinkimų 
komisijos nutarimą.

Teismas Sosnowicuose pa
smerkė vieniems metams tvir
tovės Lenkijos profesinių są
jungų pirmininką Kwapinskį, 
kuris, kaipo kandidatas į sei
mą, laikė prakalbą, kritikuo
damas valdžią.

Lodzėje teismas pasmerkė 
šešiems mėnesiams į kalėji
mą vokiečių socialistu laikraš
čio “Lodzer Volkszcitung” re
daktorių ir buvusį seimo at
stovą Zerbe.

Iš opozicijos partijų iki šiol 
sėdi kalėjimuose daugiaus 
kaip 80 buvusiųjų Lenkijos 
seimo narių.

šitokia smurto politika mar
šalas Pilsudskis tikisi “laimė
li rinkimus,” kurie įvyks atei
nantį sekmadienį.

nustelbus orkestrą. Kai orkest
ras pradėjo groti džiazą, tai 
vilkų staugimas pasidarė tie
siog nepakenčiamas.

Didelę diskriminacija, parodė 
ir šakalas. Jam patiko “1 Want 
to Be Happy”, bet Gounodo 
“Laidotuvių maršas” jį baisiai 
erzino.

Atrodo, kad apie krokodilius 
yra įsigyvenusi klaidinga nuo
mone. Jie lieja ašaras ne vien 
tik blogais išrokavimais. Prie 
tokios bent išvados priėjo ty
rinėtojai. Orkestro grojimu 
krokodiliai buvo tiesiog suža
vėti. Kiekvieną. kartą, kaip 
tik pasigirsdavo muzika, jie 
išeidavo į krantą ir klausėsi jos 
su didžiausiu pasitenkinimu. 
Dideliais muzikos mėgėjais pa
sirodė ir varlės.

Didelė dauguma vabzdžių į 
muziką nekreipė jokio dėmesio. 
Išimtį sudarė tik skorpionai ir 
kai kurios vorų rųšys. Jiems 
muzika, matomai, patiko.

Kiekvienas, manau, yra ma
tęs paveikslų, kuris reprezen
tuoja Indijos magiką. Stovi 
magikai ir pučia į dūdelę. O 
prie jo kojų, lyg sustingusi, 
guli susirangiusi gyvatė. Ji iš
kėlusi galvą žiuri į magiką ir 
nei krutėte nesukruta.

Tikrumoj įvyksta štai kas: 
indusų magikas pučia į dūdelę 
ir ritmiškai juda iš vienos pu
sės į kitą. Tarsi užhipnotizuo
ta, į jį žiuri susirangiusi kob
ra, kuri priklauso nuodingiau
sių gyvačių rūšiai. Eksperimen
tai Lonodon zoologiškame dar
že parodė, kad gyvatės į mu
ziką nekreipia mažiausio dėme
sio. Atrodo, kad indusų magi- 
ko muzika yra skiriama susi
rinkusiems žmonėms. Kobra 
tampa užhipnotizuota ne muzi
ka, bet magiko ritmiškais ju
dėjimais.

Uodai mėgsta tokią muziką, 
kuri primena jų pačių zyzimą. 
Kai pasigirsta švelnus motoro 
užimąs, tai tuoj sulekia milio- 
nai uodų, {domu pastebėti dar 
ir tai, kad tos rųšies “muzika” 
vyriausiai patraukia uodrti»-pa- 
tinus, ne pataikas.

E. G. Bouleuger, zoologiško 
daržo direktorius, sako, jog 

gyvūnai skirtingai atsinešė į 
žmonių muziką. Vieniems mu
zika patiko, kitus ji erzino. Ju
ros liūtas reiškė ypač dideli 
pasitenkinimą, kuomet flegma
tiškas raganosis tiesiog buvo 
pasirengęs muzikantus sudras
kyti. Gyvūnai turi savo mu
ziką, kuri jiems labiau supran
tama, labiau artima. Visokie 
bliovimai, staugimai ir kauki
mai mums yra nemalonus. Ta
čiau gyvuliams jie yra kur kas 
malonesnė muzika, negu musų 
simfonijos. Todėl sunku yra 
pasakyti, kur baigiasi muzika, 
o prasideda paprastas triukš
mas. Net žmonės skirtingai į 
muziką žiuri. Jei kam teko 
girdėti kiniečių dainas ir ope
ras, tas lengvai supras tą 
skirtumą.. Kiniečių dainos mus 
tiesiog erzina, — tai tikra ka- 
kofonja (nemalonus skambėji
mas). Bet pažiūrėkite su ko
kiu pasitenkinimu klausosi tų 
dainų patys kiniečiai!

Nėra abejonės, kad kai ku
riems gyvūnams muzika pa
tinka. Ir daugelis gyvūnų tu
rį savo muziką. Pavyzdžiui, 
imkime paukščius. Pavasarį, 
kai ateina susituokimo laikas,

■ E. T. A. Hoffman Vertė J. Pronskus .1
Velnio Eliksyras I

1 (Tęsinys)
ją, ji bejėgiai susileido į kėdę. 
“Kas, kas yra ne tas?” 
smarkiai paklausiau, aiškiai nu
jausdamas, kas dėjosi jos vi
duj. — “Ak, mano drauge, ma
no mylimasis, tarė ji tyliai ir 
gailiai: ar nepalaikytum mane 
pąmišusia svajotoja, jei aš tau 
visa... visa... papasakočiau, kas 
man vis ir vėl ardo mano gry
niausios meilės laimę? — Bai
sus sapnas eina per visą mano 
gyvenimą, jis su savo baugiais 
vaizdais stojosi tarpe mudvie
jų, nuo to laiko, kai aš tave 
pirmą kartą pamačiau; lyg šal
tais mirties Sparnais apibloškc 
jis mane, kai tu taip netikėtai 
įėjai į' mano kambarį kunigaik
štienės linksmadvary. žinok, 
lygiai kaip tu tada, kitą kartą 
taip pat klūpojo greta manęs 
vienas niekšas vienuolis ir no
rėjo šventą maldą šventvagiš
kai panaudoti šlykščiai nedory
bei. Jis, po to, kai jis, lyg lau
kinis žvėris tykodamas savo 
aukos, mane apglėbė, nužudė 
mano brolį! Ak ir tu!... tavo 
bruožai!... tavo kalba — tas 
vaizdas!... leisk man tylėti...”

Aurelija atsilošė; pusiau gu
lėdama, galvą ranka parėmusi, 
ji atsirėmė į sofos kampą; ryš
kiai išsikalė jos jauno kimo 
puikios, bujojančios formos, 
Stovėjau prieš ją, geidulingo
mis akimis rijau jos neišpasa
kytą žavesį, bet su jausmais 
kariavo velniška pašiepa: tu 
nelaimingoji,' nuo šėtono iš
pirktoji, bet ar tu jau išsigel- 
bėjai nuo vienuolio, kurs tave 
maldos’ metu gunde į nuodėmę? 
Dabar tu jo nuotaka... jo nuo
taka! —

Tuo momentu anoji meilė 
prie Aurelijos, kuri rodėsi už
degė dangaus spindulį, kai iš
sisukęs kalėjimo, mirties, ją 
parke vėl pamačiau, mano šir
dy buvo dingusi, ir visą mane 
pildė tik viena mintis: kad jos 
žlugimas gali būti mano gyve
nimo šviesiausis momentas. —

Aureliją pašaukė pas kuni
gaikštienę. Man buvo aišku, 
kad Aurelijos gyvenimas' turė
jo tam tikrų man pačiam dar 
nežinomų santykių su mano 
gyvenimu; ir tačiau neradau 
jokios galimybės tai sužinoti, 
kadangi Aurelija, nežiūrint vi
sų mano prašymų, apie tą vie
ną netyčia išsireiškimą dau
giau nieko nenorėjo pasakyti. 
Sampuolis atidengė man tai, 
ką ji norėjo nutylėti. —
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ATĖJO “Kultūros” No.
8. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai.

tai miškai prisipildo įvairiausių 
paukščų čiulbėjimu.

Nors tie eksperimentai savo
tiškai buvo įdomus, nes tapo 
patirta daug naujų faktų, vie
nok reikia pasakyti, jog ir 
praeityj buvo daromi toj srityj 
šiokie tokie bandymai. Darvi
nas savo laiku bandė patirtai 
muzikos įtaką augalams. Pasi
rodė, jog augalams muzika ne
daro jokios įtakos.

Per šimtmečius žmonės tikė
jo, jog muzika veikia žvėris. 
Esą muzikos įtakoj žvėrys da
rosi ramesni, mažiau žiaurus. 
Kai kurie laikėsi tos nuomonės, 
kad su tais žmonėmis, kurie 
nemėgsta muzikos, yra kas 
nors negerai.

Senovės legendose kalbama 
apie, tai, kad Orpheus savo 
muzika galėjęs sužavėti ne tik 
įvairius gyvumus, bet taip pat 
augmenis bei uolas, kurios nuo 
muzikos garsų pradėdavo ju
dėti. Tačiau legendos’ pasilie
ka legendomis, o faktai fak
tais. Ir tie faktai rodo, jog 
daugelis sumprotavimų apie 
muzikos įtaką gyvūnams netu
ri jokio pagrindo.—K. A.

Medardas perima vieną Aureli
jos laišką, iš kurio sužino ste
bėtinų dalykų apie save ir sa
vo’ tėvą Franceseo, kurs, pasi
rodo, buvęs ir Aurelijos moti

nos meilužis.

Vieną dieną buvau dvaro val
dininko kambary, kurs visus 
kunigaikščio ir dvaro laiškus 
gabendavo į paštą. Valdininko 
lygiai tuo metu kambary ne
buvo, kai viena Aurelijos mer
gaitė įėjo su didoku laišku ir 
padėjo jį prie kitų laiškų ant 
stalo. Skubiai pažvelgęs paži
nau,1 kad adresas į abtisę, ku
nigaikštienės seserį, buvo rašy
tas Aurelijos ranka, žaibo grei
tumu perėmė mane nujauti
mas, kad visa man nežinoma 
bus tame laiške parašyta. Kol 
valdininkas grįžo, aš pasiėmęs 
Aurelijos laišką išėjau.

Tu, vienuoli, arba palaido gy
venimo pagautasis, tu, kuris 
nori iš» mano gyvenimo pasimo
kinti ir save perspėti, skaityk 
tuos lapus, kuriuos aš čia (ker
giu, skaityk tos dievotos, skai
sčios mergaites prisipažinimus, 
aplaistytus karčiomis ašaromis 
atgailaujančio, beviltingo nusi
dėjėlio. Lai tave sustiprina die
viškas tikėjimas, lyg šviesioji 
paguoda nuodėmių ir nedorybių 
metais.

Aurelija Cisterciečių seserų 
vienuolyno abtisei

“Mano brangioji, geroji mo
tina! Kokiais žodžiais turiu 
Tau pranešti, kad Tavo vaikas 
yra laimingas, kad pagaliau ta 
baisioji būtybė, kuri lyg biau
rus gresiantis' vaiduoklis, įsi
veržė į mano gyvenimą, nu
blaškydamas visus jo žiedus, 
suardydamas visas viltis, yra 
pragintas dievinos meilės ste
buklo. Bet mano širdį vis dar 
tebeslegia, kad aš Tau, kuri 
meldeis už mano nelaimingą 
brolį, už mano tėvą, kurį šird
gėla užmušė, ir mane raminai 
beviltingo skausmo valandą, — 
kad aš Tau lyg per šventą iš
pažintį tada neatidariau visos 
savo širdies. Bet aš tik dabai 
pradedu pajėgti ištarti tą tam
sią paslaptį, giliai glūdėjusią 
mano širdy. Man rodosi, kad 
kokia tai pikta, nedora galybė, 
lyg žiauri baidykle, laiko ap
glebusi mano gyvenimo laimę. 
Man buvo lemta būti lyg au
dringų jūrių į visas šalis mė
tomai ir galbūt pražūti be vil
ties išsigelbėti. Bet lyg per ko
kį stebuklą pats Dangus atėjo 
man i pagelbą lygiai tame akies 
mirksny, kada turėjau pavirsti 
neapsakomai nelaiminga. —

(Bus daugiau)
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Dar galima užsiregis 
truoti darbui

jau padaręs 6,000 mylių kejią. pasigirdo sirenų ir varpų gar- 
Policija jį sugavo ir atidavė sai ir visas judėjimas vienai 

minutei sustojo. Visi žmonės 
atsisukę į rytus, link tolimos 
Francijos, kur paliko palaido* 
ti šimtai tūkstančių amerikie
čių, išstovėjo vieną minutę ne
judėdami. Tai buvo 12 metų 
sukaktuvės, kai buvo padarytos 
didžiojo karo paliaubos.

tėvams.

Ubagas turi banke 
$30,000

su-

Kadangi pereitą šeštadienį 
didžioji dauguma bedarbių ne
sužinojo, 
tų
būriai bedarbių vėliau

employment commission 
rė dar tris dienas, šį

Better Business bureau 
sirinkime pranešant apie vieną 
ubagą, kurs mieste išmaldos 
prašinėja, kad jis turi banke 
$30,000. Kalėdų metu Chicagon 
atvyksta Įvairus monelninkai iš 
kitų miestų, žinodami kad chi- 
cagiečiai yra geros širdies ir 
duoda išmaldų. Sudaryta 
tetas valyti miestą nuo 
talistų ubagų.

Capone duos “kiką” po- 
litikieriui STANISLOVAS UINSKIS

ko, greitu laiku bus išspirtas 
gengsterių karaliaus Al Capone 
už apsileidimą. Prasideda nau
jas ergelis tarpe politikierių dėl 
balsų vogimo ir neteisėtumų 
rinkimuose.

Lietuves Akušeres Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

komi- 
kapi-

Morris Eller, dvidešimtojo 
(“bloody”) wardo geležinis po
litikierius per daug metų, sa-

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
v 9 vai. vakare

St.

nesuspėjo ar dėl ki- 
priežasčių nesiregistravo ir 

veržėsi 
tai un- 
pasky- 
trečia-

dienį ir ketvirtadienį ir penk
tadienį, kuriomis bedarbiai ga
li registruotis šiose vietose:

188 West Randolph Street 
160 South State Street ir

Minutė ramybės 
eagoje

Vakar dieną 11 vai- sukakus,

PRANEŠIMAI
31,000 gaus skubių 

pagalbą
Iš užsiregistravusių pereitą 

šeštadienį, kurių skaičius su
skaityta į 86,718 bedarbių, ra
sta kad 31,000 randasi kritiš
koj padėty. Tie visi perduoti 
į Council of Sočiai Agencies, 
iš kur visi busią skubiausiai 
gelbstint i.

Chicagos Lietuvių Choro “Pirmyn” 
rengiamam vakarui, kuris atsibus lap
kričio 2 3 d.. Bohemian American Hali. 
Tikietus galima gaut nusipirkt iš kalno: 
“Naujienose”, 1739 S. Halsted St., 
Knygynas Lietuva, 3210 S. Halsted St. 
ir pas visus choro narius. Komitetas.

Chi

8pecl»Uatai rydyme chronltkų Ir »«uja li
trų. Jei kiti negidfijo jumis išgydyti, atiilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnai liegzamlaavl- 
maa atidengi jūsų tikra liga ir jei sft apal-

“ Birutės” Choro pamokos įvyksta kas 
ketvergo vakarą, lygiai 8 vai., 
Parko svet. Visi choro dalyviai ir 
ji. mylinti dainą ir norinti tapti 
rutės” nariais, malonėkite atvykti.

, Valdyba.

Gage 
nau- 
“Bi-

maa atidengs jūsų tikra li<a Ir Jei ai apsl- 
itnaiu Jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris seklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po m

6090 myliu aplink 
Chicago

Jaunas, I 1 metų amžiaus prie 
tykių ieškotojas, Anthony Fish 
nusibodo mokyklon beeiti ir su 
manė keliauti “aplink pasaulį”

Extra Chicagos Lietuvių Choro 
“Pirmyn” svarbi praktika įvyks ketver
ge. lapkričio 1 3 d.. 8 vai. vak. Daini
ninkės it dainininkai malonėkit susirinkti 
visi nes turim gerai prisirengti prie savo 

; vakaro, kuris įvyks lapkričio 2 3 d. 
I Taipgi ir naujus narius kviečiame atsi
lankyti ir prisidėt pre choro. Valdyba.

raluttao IteffsamlBAVlmo—ku jum*

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatoriu 

CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. Nedi- 

lioj nuo 1 n rvto iki 1 no Dietų

20 SI.

PC

n

vų namų, 1328 Barry 
ligi vakar važinėjosi

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 9 dieną, 7:00 valandą 
vakare, 19 30 m., sulaukęs 42 m. 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Skaudvilės valse., Šiurpiškių kai
mo. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Agotą, dvi dukteris — 
Adeline 1 1 m., Genevievc 6 m., 
brolį Joną ir gimines. Lietuvoj 
motiną Marijoną ir seserį Marijo
ną. Kūnas 
3622 Lowe

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State

1800 So. Ashland
Banko

Avenue

pašarvotas randasi 
Avė.

įvyks pčtnyčioj, 
dieną, 9:30 vai. ry-

Laidotuvės 
lapkričio 14 
te iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Uinskio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Dukterys, Brolis 
ir Giminės.

dalyvauti

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

Graboriai

avė., JIS 
po Chi

cago elevatoriais, užsidirbdamas 
maistui ir tikietams po kvote- 
rį ir penktuką nešiodamas ke
leivių nešulius. Naktis jis nak- 
vodavęs elevatoriuose, miegoda
mas liga nuvažiuoja į vieną ga- 
l;i, ii- lit<I;u persesdamas j Riti}, 
važiuoti atgal. Tokiu būdu jis

ncasn

pictų. 
metų 
Telšių

ALEKSANDRA NAGIS.
(Nagevičia) 

su šiuo pasauliu 
dieną. 4 valandą po 

sulaukęs apie 3 9 
gimęs Lietuvoj.

Telšių mieste.

lapkričio 1 0 
19 H) m., 

amžiaus, 
apskr. ir

Amerikoj išgyveno 21 metus. Pa
liko dideliame nuliudime moterį 
Teodorą, 4 dukteris — Kašte 14 
m.. Elena 1 3 m., Magdalena 6 
m.. Veronika 5 m., seną motinė
lę Eleną, seserį Benediktą ir švo- 
gerį Joną Clark, brolį Valerioną 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 9 3 2 W. I4th St.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
lapkričio 14 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a a. Aleksandro Nagio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
ladotuvėse ir suteikti jam paskuti- 
ną patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Motina, 
Sesuo. Brolis, Švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis. Tel. Boulevard 
4139.

1439

ANTANAS LAURINAITIS

Mirė lapkričio 10 dieną, 1? 
m., 1 1 vai. ryte. 4 0 metų a 
žiaus. Kilo iš Raseinių apskr. 
parapijos, Ginčaičių kaimo. At 
rikoj išgyveno 17 metų, 
ko dideliame 
Kotriną, po

Pali- 
nuliudime moterį 

tėvais Vitkauskytė,
synų Adolfu 1 1 metų, dukterį Stl- 
vij.j G metų. pusbrolį Pranciškų 
Laurinaitį ir gimines, o Lietuvoj 
motiną, brolius seseris ir gimines. 
Buvo narys Pliečių kliubo ir Sal
džiausios Š. V. Jėzaus .ir Keistu
čio dr-jų. Kūnas pašarvotas 
2059 W. 22 St.

Laidotuves įvyks ketverge, lap
kričio 1 3 dieną,- iš naujų 8 vai. 
bus atlydėtas į Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią. kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažystamus da
lyvauti šiose laidotuvėse,

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sūnūs, Duktė, 
Pusbrolis ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja grabo
rius Lachavich, Roosevelt 2515.

a! a

CATHER1NA PAV1LKIENĖ 
po tėvais Lutinskaitė

Persiskyrė su šiuo 
lapkričio 10 dieną, 
ryte, 
tų amžiaus. 
Liubavo parap., Pinkiškių

Amerikoj išgyveno 20 me- 
Paliko dideliame nuliudime 

3 sūnūs — Alcksan-

pasauliu 
valandą 

19 30 m., sulaukus 50 mė
ginius Suvalkų rėd., 

kai-
me.
tų.
vyrą Jurgį.
drą. Jurgį ir Adolfą, brolį Joną,
o Lietuvoj vieną seserį. Gyveno 
7 508 S. Esscx Avė. Kūnas pa
šarvotas randasi 4 605 S. Hermi-
rage Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, lap
kričio 1 3 dieną. 2 vai.- po piet 
iš Eudeikio kaplyčios bus 
dėta į Tautiškas kapines.

Visi a. a Cathcrinos 
kienės giminės, draugai ir 
(amt esat nuoširdžiai kviečiami

■ dalyvauti laidotuvėse ir suteikti
■ jai paskutinį patarnavimą ir atsi-
■ sveikinimą.

*
nuly-

Pavil- 
pažįs-

Nuliūdę liekame.

Vyras. Sunai, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

9252

prie 
duodu 
electric

Phone 
Hemlock

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

Akių Gydytojai

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
^ABORIUS 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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Yards 1138 Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St
kampas Halsted St.
ndos nuo 1O----- nuo C> i

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Telofonai 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, UI.

Ofiso Telefonai Virginla 0030 
, Bes. Tol. Ven Buren 685S
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisus Nortb Side
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 Iki 9:80 -vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 
nuo

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistaš

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 75 89 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

7 iki 10

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rcz. Tel. Drcxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Deatborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nekėlioj nuo 9 iki 12 ryto

O

K. A. VASALLE
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street, 

Tel. Randolph •331 
vak. 

______.________________ . _ _ 0562 
Valandos — 7 iki 9 vakare

Olis—Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios ▼.

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

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamtioiojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Jei a’Lejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Dentistas
Persikels i nauja vieta no nuineriu
1545 W. 47th St.
šalimai Depositors Bankų 

skersai gatves nuo 
Peoples Bankų 

arti Ashland Avė.

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.

--------—

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumct 3294 

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki

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

Kenvvood 5107Tel.
VALANDOS: 

nuo 
nuo

9 iki 11 valandai ryte;
6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 
52 E. 107th St.

kampas Michigan Avė. .
Pullman 5950—namų Pull. 6377Tel.

Miesto ofise pagal sutartį
127 N. Deatborn St

Kctvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas

Įvairus Gydytojai

Juzefą Bakutienė
po tėvutis Miockaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 9 d., 9:50 vai. 
vakare, 1930 m., sulaukus pusamžiaus; gimus Raseinių 
apskr., Viduklės parap., Tarvainių kaime. Amerikoj išgy
veno 17 metų. Paliko dideliame nuliūdime vyrą Martiną, 
sūnų Walter ir dukterį Stanislavą, 2 broliu — Joną ir 
Simoną, 3 pusbrolius, pusseserę ir gimines Amerikoj, o 
Lietuvoj dukterį Juzefą, 3 brolius — Feliksą, Juozapą ir 
Stanislovą, seserį Stanislavą ir gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi 2655 W. 68th St.

Laidotuvės įvyks ketverge, lapkričio 13 d., 8 vai. ryte 
iš namų į Gimimo Panelės Švenčiausios parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingas pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į |Šv. Kazimiero kapines. Kartu bus 
perkėlimas iš duobės’ į lotą kūnų 2 sūnų ir brolio Moc
kaus.

Visi a. a. Juzefos Bakutienės giminės,’ draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Vyras, Sūnūs, Duktė, Broliai, Pusbroliai, 

Pusseserė ir Giminės.
______ Laidotuvėse patarnauja graborius ft. P. Mažeiką. Tęl. Yards 113 8.

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

I \SŠŽJ

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Rcpublic 7868

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

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

M.

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Rez. 6600 South Arlcsian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

' ’ Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Čentral 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

St.

6800

JOHN B, BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL

WISSIG,
Paaauliniam* kar*

Seno Krajaus

1646 W. 46th St.

Telefonai
Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.
Telefonai

Cicero 3724Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciaiiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijinuj 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak, Nedėliomis nuo 10 tyt. iki 1 v. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crswford 5573

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St 
Cbicago. III.

Tel. Victory 1115

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS 

4729 South Ashland Avė., 2 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėl. nuo t O iki 12 v. dien^ 
Phone Midvvay 2880

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

lubos

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tol. Prospect 3525
o

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

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

TeJ. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje 
Rooin 2414

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

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

Rcsidencc Phone Ravensvvood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas:

2700 Dcvon A ve., Rogers Park 3320 
Valandos".

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

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

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

Pčtnyčiomis 1 iki 4 v. v,

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avc.
Tel. Boulevard 2890

Rez. 6515 So. Rockw<*H St.
Tel. Rcpublic 9723 . J
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vo vyrišky ir moteriškų čeve- 
rykų.

Mr. J. Lukas, Rye Bread 
duonkepykla, malonėjo tiekti 
duonos dviem biednoms bedar
bių šeimynoms, kurias prida
vė Mrs. Bertch, daug gerų pa
dariusi bedarbių šeimynoms pa
gelbėti.

gėdžiai, atsisėdę ar tai “Vil
nies” ar “Draugo” šiltuose ka
binetuose ir sočiai pasivalgę už 
tų pačių darbininkų pinigus, iš 
jų tyčiotųsi ir gązdintų tuos, 
kurie nori savo nelaimės bro
liams ir seserims ir jų kūdi
kiams pagelbėti!—J. Pr.

BEDARBIAMS
PAGALBA

Kasdien nuo 9 vai. ligi 12 
vai. ryto

(Vėliau prašoma neateiti, nes 
neatlieka laiko)

bedarbių šelpimo
FONDAS

Stovis ligi lapkričio 10 d.
I NEMPLOYMENT FUND 

Receipts:
October 1930

R. Shaikus ...................... $5.00
Kuizinas ............................ 3.65
E. Banevičius .................... 1.00
XXXXXX ...........................  6-00

$15.65
Novembcr 1930

(up to Nov. lOth — incl.) 
M. Butkus ......................  $1.00
P. Mockienė .................. 2.0Q
A. Budinskas ................... 1.00
Ona Mažeikienė ...................  1.00
E. Bardauskienė ............... 2.00
Mr. Tūbelis ....................... 10-00
A. Svilovv .......................... 2.00
A. J. P.............................  10.00
S. Rekštis .......................... 2.00
K. Drusutis ..................... 1.001
B. Basiokas ...................... 1.00
A- Musteikis ....................  1.00
P. švelnys .......................... 1.00
K. Būras ......................... 1.00
K. Pužauskienė .............. 1.00

$37.00
Totai Receipts $52.65

EXPENSES:
October 1930

Kazakeviče ...................... $1.00
Kisielius ..................................50

$1.50
Novembcr 1930

Redulis .............................. $.28
('. Metelionis ................. ...... -20
J. Kanapa .............................. 14
Clothing Stand ..................  2.55
Rose Lipski ...........................30
Coltbing Stand ............... 1.22
V. Vieraitis .......................... 24

$4.94
Totai Expense $6.44

Balance ............... $46.21

PRANEŠIMAS PAGALBOS 
REIKALINGIEMS BEDAR

BIAMS
Tie, kuriems būtinai reika

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

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

LAPKRIČIO 11 D. ĮPLAUKĖ 
AUKŲ:

Stasys Barauskas aukavo Be
darbių Fondan $1.00.

Mrs. John Budrecki atgabe
no daug drabužių.

Mrs. B. Briedis dovanojo daug 
gerų drabužių vaikams ir mer
gaitėms ir pati pažadėjo ateiti 
kelioms dienoms per savaitę pa
dėti sutvarkyti drabužių aukas 
ir padalinti reikalingiems žmo
nėms.

Mrs. Mary Bružas atvežė mo
teriškų rūbų.

Mrs. Brigita Paulauskienė at
vežė daug ir ypatingai gerų dra
bužių vyrams, moterims ir vai
kams. Tuos drabužius Mrs. Pau
lauskienė surinko iš savo drau
gų ir pažįstamų. Pasirodo, daug 
yra gerų žmonių, kurie atjau
čia šį svarbų reikalą pagelbėti 
savo varge atsidurusiems vien
genčiams.

Edvardas šimanauskas auka-

DUOTA DRABUŽIŲ IR AVA
LYNIŲ ŠIEMS BEDARBIAMS

Petras Skalunski, kaldra.
Tonis Švoba, švarką ir batus.
S. Račkauskas, žmonai ir vai

kams drabužių ir avalynių.
Tony Mantik, apatinių rūbų.
Petras Skidinskas, kaldra.
Tony Daukšas, čeverykus, 

pančiakų ir kepurę.
Charles Mikutis, čeverykus ir 

švarką.
Stasys Vaišvila, švarką, ap

siaustą ir kortelę čeverykams,
Juozas Vaitekūnas, švarką ir 

apsiaustą.
Jonas Kirkilas, apatinių rū

bų.
Jonas Kazlauskas, apatinių, 

įpančekų, siutą, apsiaustą ir če
verykus.

A. Mažeikis, švarką, apsiau
stą ir čeverykus.

J. Abromavičius, drabužių 
vaikams.

Adolfas Rudaitis, 2 vyriškus 
ir vieną moterišką apsiaustus.

Juozas Grybas, apsiaustą, če
verykus, pančiakų ir union 
siutą.

Ar reikia pašelpti be
darbius ar nereikia?

(Pabaiga)
Pagalba reikalinga, kad žmogus 

ant kojų atsistotų
Negana to, darbininkų prie

šai iš Bridžporto bolševikų ir iš 
Oakley Avė. marijonų liogerių 
tyčiojasi, kad girdi: —“Nau
jienos” gelbsti bosams. “Pade
da demoralizuoti bedarbius, 
kad jie nekovotų už darbą ir 
algą”. Iš kur tai ištraukėte? 
Juk ir už darbą bei algą ne
kovosi alkanas, nuogas, šaltoje 
pastogėj, be cento prie dūšios 
kiutėdamas'. Reikia gi kad ir 
pro duris pirma išeit. Jei ke
li tuzinai vargdienių jau gavo 
ką šiltesnio užsivilkti, tai jiems 
ir darbo jėškoti einant nereiks 
šalčiu drebėti, ir su pačiu “bo
su” gali drąsiau kalbėtis.

Jei keletas žmonių gavo lai
kinai išmaitinimą, apsirengimą 
ir išlaikymą už truputį triūso 
prie namų, tai liuoslaikiu jam 
turbūt lengviau pavaikščioti 
ir toliau pasidairyti, ir geres
nio, pastovaus darbo jėškotis, 
ir su “kovotojais” pasimatyti.

Mirusi palaidoti reikalinga ku
nigų, o badu mirštantį pagel

bėti—bolševiku leidimo? c
Stačiai šiurpu, kada reikia 

net dėl tokio nekalto darbo 
aiškinti. Tačiau be aiškinimo 
aišku, kad tie, kurie nenori 
bedarbio tragingos padėties su
prasti, tie ir nesupras. Ir ne 
jiems čia rašau, bet kreipiuosi 
į tuos pačius, kurie šiandien 
bedarbės * tragedijos yra pri
spausti. Jus atsiliepkite. Ar 
geriau, kad atsiranda, kas nors 
trumpam laikui stengiasi kuo 
nors pagelbėti, ar geriau, kiek
vienas tesižino? Visi tikime, 
kad ta bedarbės nelaimė turės 
kada nors praeiti ir kad gyvi 
išlikę bedarbiai ir vėl darbus 
gavę galės ir turės susirūpinti, 
kad panaši padėtis nepasikar
totų, turės jungtis ir bendrai 
išsikovoti tikresnį sau ir savo 
šeiinynoms gyvenimą. Bet kol 
tai sulauksime kas daryti? 
Kaip dabar matyti, daugelis, 
jei nebus tokiu ar kitokiu bū
du pagelbėti, tikrai nesulauks, 
kaip jau su ne vienu atsitiko. 
Ar tad nieko nereikia daryti, 
ar niekas neprivalo susirūpinti, 
kas dedasi tose šaltose, tam
siose landynėse, kur bedarbiai 
ir ištisos šeimynos jau nebe 
apie kovą ir demonstracijas 
galvoja, o tik apie tai, kada ba
das', šaltis ir ligos akis už
merks... ?

Mes negalime leisti, kad be

Teisybė pati per 
save kalba

Besirupniant Aleliunienei 
pagelbėti

Spaudoje patčmijęs apie Bar
boros Aleliunienės nelaimingą 
padėtį ir jos dukters Marijo
nos mirtį, susidomavęs nuva
žiavau pažiūrėt. Užeinu į vi
dų, randu kambary ružavomis 
įkapėmis aprengtą ir be gra
bo ant lentos paguldytą jau
nos mergaitės lavoną. Dirstile- 
jus aplink, parodo bėdnystę. Ne
drąsiai prisiartinusi senyva mo
teriškė persistatė Barbora Ale- 
linnie'nė. Jos akys įdubę, iš ku
rių ašaros matyt’ ritasi per jos 
raukšlėtus skruostus. Po to at
sirado ir jos vyresnioji duktė. 
Pasipasakojo kaip darbo per še- 
šius mėnesius niekur nesura
dusi ir mirštančiai sesutei pa
gelbėt negalėjusi.

■Paklausiau jų, kas buvo prie
žastis mergaitės mirties? Mo
tina atsakė: Kraujas pasileidęs 
bėgt iš nosies ir niekaip ne
buvę galima sustabdyt. Pašau
kus Dr. Pribyl, jis jei davęs 
Šatus ir palikęs vaistų priera
šą, bet, girdi, ir tų nenaudo
ję, nes pinigų neturėję nupirkt. 
Prisiminė, kad buvęs graborius 
Skudas ir kad kūnas esąs įbal- 
zamuotas, bet grabo nepalikęs, 
nes negalėję už jį užmokėt.

Pasiklausiau, kur norit, kad . į
mergaitė butų palaidota ? Mo
tina išsireiškė, kad butų pa
laidota kazimicrinėse kapinėse, 
nes, girdi, jos vyras ten esąs 
palaidotas. Priminiau, kad tuom 
reikalu patogiausiai butų kreip
tis pas pralotą Krušą. Nors 
jos tai ketino padaryt, bet vie
nok jų akyse matėsi didelis 
nusiminimasĄPenktadienį prisi
žadėjus sugrįžti ir reikalui esant 
pagelbėt.

Penktadienį sugrįžus lavonas 
jau buvo grabe. Aleliunienč 
pasakė, kad grabą atvežęs gra
borius Badžius. Grabas atrodo 
labai gerai įrengtas, ir viskas 
gražiai atrodo. Toliau . aiškino, 
kad už bažnytinį patarnavimą 
reikalinga esą 30 dolerių ir už 
žemę reikalinga apie tiek pat. 
Pasiklausęs leidaus į žmones, 
surasti reikalingą pagalbą. Pa- 
galiaus, kur pirmiaus pagelbos 
ieškot eisi jei ne pas biznie
rius. Pirmutinį užklupau p. Jos. 
J. Elią, kuris pasiklausęs ma
no paaiškinimo, nieko neatsa
kęs davė penkinę; M. J. Kiras 
2.00; Jos. F. Budrikas 2.00; 
N. J. Burck’s 1.00; F. Sh im
kus 1.00; Agnės Šidlauskienė
I. 00; New Process Bakery 1.00;
J. Masalskis 1.00; Paul R. 
Bathunas l.OO; J. Petrauskis 
1.00; V. Paukštis 1.00; Agneš- 
ka Kraujelis 5.00; smulkių 3.50. 
Iš viso Aleliunienei perduota 
$25.50.

P-nas S. Levickas (floristas) 
paaukavo brangų vainiką, ku
rio vertės jis prašė neminėt.

Kita ir didžiausia dovana tai 
yra nuo Badžius ir Pawlowicz 
kompanijos — grabas vertės 
350.0.0 dolerių, už kurį tik rei
kalausiąs vieno šimto atlygint. 
Jei visi graboriai butų tokie 
dosnus kaip tie du vyrai, dau
guma norėtų numirt ir pasi- 
laidot.

Po to sutinku fašistuojantį 
Krukonj, sakau tu vadinies ka
taliku, paaukauk. Jis atsakė, 
jei pralotas aukausiąs tai ir jis 
aukausiąs tam reikalui. Atsa
kiau, kad nepraleisiu nė pra
loto, nuėjęs paprašysiu ir jo, 
kad patarnavimą suteiktų dy
kai.

Nueinu pas pral. Krušą, trum
pai persistatau Geniotis. Jis 
storai atkartoja: “Geniotis”. 
Patvirtinu, taip. Jis atsisėdo ir 
aš sėdausi ir ėmiau aiškinti ir 
prašyti, kad laidojimo patar
navimą suteiktų veltui, bet apie 
tai jis nudavė negirdįs ir pa-

sakė, kodėl aš tuom turėčiau 
rūpintis? Aš jam atsakiau, kad 
yra geras darbas gelbėt bėd- 
nus. Jis paklausė, ar Kristus 
organizavo daug organizacijų? 
Aš atsakiau, čia nėra klausi
mas, kiek Kristus organizaci
jų organizavo, bet kad pagel
bėt bėdnims. Jis sako: “Tam
sta neatsakei į mano paklausi
mą?” Gerai, sakau, kad tam
sta nori žinot apie tai, aš at
sakysiu. Kristus neorganizavo 
jokios organizacijos ir bažny
čių nebūdavo]’o, tik mokino do
ros ir meilės mokslą. Ant to 
pralotas nieko nebeatsakęs pa
sikėlęs pabėgo, o aš nieko ne
laimėjęs išėjau.

Arkivy. S. A. Geniotis.

Roseland
Pietų Oak Forest seneliams V

atskaita

Nors iš Roselando ir West 
Pullmano tankiai matyti žinu
tės iš atskirų draugijų veiki
mo, bet bendro veikimo mažai 
matėsi.

Bet šiais Vytauto ir bedarbių 
metais kas tokio naujo pradėjo 
pasireikšti. Draugijos pradėjo 
rištis daugiau prie bendro dar- 
boš. Kas yra pagirtinas daly
kas. (

Kad ir šį įvyki; Šv. Petro ir 
Povilo Draugija užmanė sušelp
ti Oak Forest prieglaudos li
gonius, lietuvius.

Išrinkta Komisija dėl to dar
bo, įgaliota atsišaukti į visas 
Roselando ir West Pullmano 
Draugijas prisidėti prie darbo. 
Visos draugijos ir kliubai mie
lai prisidėjo išskiriant Golden 
Star Kliubą. Nors buvo komi
sijos' kviestas prisidėti, bet 
priežastis buvo tame, kad už- 
kvietimas nebuvo legališkas, 
kam Komisijos narys kvietė 
ypatiškai atsilankydamas ant 
susirinkimo. Pagal jų suprati
mą turėjo būti kviečiama per 
oficiališką laišką, nors kitos 
draugijos to nereikalavo.

Golden Star Kliubas myli at
sišaukti į visuomenę, kad jį 
paremtų visuomenė, bet jis’ vi
suomenės darbą nerėmė, taigi 
ir paliko neprisidėjęs.

Trylika draugijų susitarė
Vitos visos 13 draugijų mie

lai prisidėjo, išrinkdamos bend- 
drą Komisiją. Tam* tikslui lai
kyti susirinkimai, surengta iš
važiavimas. Išvažiavimas įvy
ko 31 d. rugpiučio ir paliko 
gražaus’ pelno.

Iš visų Draugijų Komisijos 
išrinkta Komisija iš 7 asmenų, 
kurie paėmė visą tą darbą va
ryti iki galui prigelbstint ki
tiems:'

Pirmininku J. Gedminas 
Iždininku V. Prusinskas 
Raštininku A. Draugelis 
Pagelbininkai A. Sudintas, P.

Razmas, P. Jokubauskienė ir 
P. Mickevičienė.

Šeimininkėmis dirbo: pirmi
ninkė F. Pučkorienė.

Pagelbėjo: Mrs. Valentienė, 
Mrs. E. Petrauskienė, Miss J. 
Pučkoraitė, Miss S. Puckoraitė, 
Miss S. Jučaitė, Mrs. S. Vilkie
nė, Mrs. Radavieienė, Mrs. Dar
gienė, Mrs. Milerienė, Mrs. AL 
monienė, ir Mrs. Balvotienė.

šie visi dirbo bendrai laike 
išvažiavimo, rinkime aukų ir 
surengime, prieglatidoj progra- 
mo, kurs įvyko spalio (Oct.) 
26 d., 1930 m.

Viskas' ėjo sklandžiai, sutar
tinai. Visi dirbo veltui, be jo
kio atlyginimo, išskiriant vieną 
Komisijos narį, kuris paėmė 
atlyginimo 5 galionus gaso, ku
rį paaukavo F. Stankevičia. Bet 
turis daugiausia važinėjo ir 
dirbo dėl to tikslo, tai pirko 
gesą iš savo kišeniaus.

Dabar žemiau seka atskaita 
i plaukų ir išmokėjimų, kiek pa- 
ieka iš West pullmaniečių pa
sidarbavimo.
P. Razmo ir K. Statkaus aukų 

surinkta

Aukotojai šie, pinigais: J. 
Bimba $?.00; po $2.00: M. Ku- 
koraitis', 10159 Michigan Avė.;

Stanley Karoli, • 9927-29 Michi
gan Avė,.; po $1.00: J. Petryla,
J. Barberis, S. Vasiliauskas, S. 
Peredra.

Daiktais
A. Vasiliauskas—10 doz. bul 

kiukių, Zalatoris—1 box chew 
gum, Pereda—1 box chew gum, 
Bajorūnas—1 box cigarų, Bajo
rui) ienė — 1 porą karvelių, 
Kvietkauskas—2 kenu pyčių,
K. Zublienė—2 baksų kendžių, 
Zimontas—3 maišiukus drus
kos, A. Zuba—1 dešrą, A. Bau
žas E. 105 St.—1 baksą ciga- 
r;, A. Jonaitis 10500 Michigan 
Avė.—2 baksų cigarų, M. Mi
koliūnas 128 W. lllth St. —1 
baksą cigarų, P. Kudukis lllth 
St. —1 baksą cigarų, F. Stan
kevičia 10524 Wentworth Avė.

- 5 galionus gaso.
Roselandiečių pasidarbavimu
Pinigais aukavo: D.L.K. Vy

tauto Draugija iš iždo aukojo 
$5.00, Jonas Petkus $1.00, Joe 
Žilevičius .50, P. Mickevičius, 
bučeris, $2.00, S. Pivoriūnas 
$1.00.

Nuo pikniko įplauk^ $187.06. 
Už likusius dalykus .... $11.07 
Viso įplaukė ........... $214.63
Gaspadinės surinko aukų 

daiktais
Justin ir Petras Gaučis — 

2 baksų chewing gum, John Va
li utis —10 svarų cukraus, 10 
kenų pyčių, ir 5 svarus lašinių, 
Bruno Petkus 10742 Michigan 
Avė.—3 kenus pyčių, A. Mi- 
ziunas aukavo visą kavą, Wm. 
Overlingis, 38 E. 108th St. — 
1 keną pyčių ir 2 svaru cuk
raus, Chas. Garjonas 10801 Mi- 
cigan Avė.—7 baksus' tabako, 
Ig Jiskus—2 svaru cukraus, Joe 
Žilevičius—1 svarą sviesto ir 5 
svarus cukraus, P. Lutkicnė 
314 Kensington Avė—’/o tuz. 
kiaušinių, 7 svarus obuolių, 4 
sv. cukraus ir 2 sv. tomačių, 
Nelsen Trading Co. 11902 So. 
Michigan Avė.—10 sv. kopūstų 
ir 1 beskę slyvų, M. Kraujahs 
137 E. 107th St. davė vertės 
$2.50 bulvių, cukraus ir obuo
lių, Mrs. Tumonienė—5 sv. cuk
raus, Mrs. Norvaišienė— 4 sv. 
cukraus, J. A. Romanauskas 
10512 Wabash Avė.—1 bušelį 
obuolių, J. Valis 10034 Michi
gan Avė davė vertės $1.50 6 
pak. cigaretų, 2 kenų pyčių, 2 
sv. cukraus’, Mrs. Dargiene— 2 
duoni, Mrs. Petrauskienė— 1 
duoną, Mrs. Pučkoricnė— 1 
duoną, Mrs. Valentienė—1 duo
ną, Mrs. Milerienė, Mrs. Dom- 
brauskienė, Mrs. Nevarauskie- 
nė—padarė bušelį grūzdų, Mrs. 
Miliauskienė 425 S. 49th Avė., 
Cicero, III.—4 lietuviškas duo
nas, V. Bučinskas, valgomų 
daiktų krautuvė, 118th St. Mi
chigan Avė—4 kenų pyčių, VI. 
Markauskas 355 Kensington 
Avė. —visą mėsišką valgymą.

Išmokėjimai
A. Juktomui už gėrymus

ir kitus dalykus ........... $36.31
Pikniko muzika ........... 15.00
Saldainiai ......................  7.00
Užkandžiai ......................... 5.36
Spauda ..........................  7.50

Atvirutės ...................... 1.32
Piknikui išmokėta .......  72.49
Oak Forest prieglaudoj išda

linta pinigais 75 ypatoms po 
$1.50 ir 50c išvadžiotojui 113.00

Pagelbinin. prie stalų .... 2.00
Pagelbin. virtuvėj ....... 2.00
Išvadžiotojui po kamb. 1.00
Nupirkta orenčių .............. 89

Viso išmokėta ....... $191.38
Viso įplaukė .... !.........  214.63
Viso išmokėta ......... 191.38

Lieka ižde ................... $23.25
Likusieji pinigai bus išda

linti prieglaudos lietuviams ant 
ateinančių Kalėdų.

Tariam širdingai ačiū visoms 
Draugijoms, Kliubams ir Kuo
poms’ už tokį malonų prisidėji
mą.

" N A U J I E N Ų į 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedčldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Gerbiamosios ir gerbiamjiei: 
imkimės visi prie bendro darbo, 
o nuveiksiu) didelius darbus. 
Kur vienybė, ten galybė.

Su pagarba,
J. Ged minas, pirm.,
V. Prušinskas, iždin.
A. Draugelis, rašt.

AUTOMOBILIŲ DRAIVERIŲ
* ATIDAI!

CHECKER TAXI CO. 
pasiūlo jums tikrą progą. 

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

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

Checker Taxi Co.
1401 W. Jackson Blvd. f 

Monroe 3700

Mme E. Roman R.N.
Fizinė Therapija

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

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

Tel. Central 0729

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.
< J

CLASSIFIED ADS.I
b .....-1 I I >

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų Šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. tIL

Business Service 
Biznio Patarnavimas_________

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam Ir 
Dekoruojam

8147 S. Halsted St
Victory 7261. Res. Hemlock 1292

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto 1 
mieste. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitiiavimas. 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.

CLASSiFIBD ADS.
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Financial 
Fina nsai-Paskoloii

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ?

Mes skoliname nuo $50 iki $300 
be komiso.

Atmokėkit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais

Mes taipgi padarome 2-rus morgičius.

PETRZILEK CO., 
1647 W. 47th St.

PINIGAI
Me* skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT
MEGZTŲ VILNONIŲ 

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

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

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

Atdara kasdie ir vakarais.

For Rent
ANT RENDOS 5-6 kambariai. No- 

rėčia gauti tokį rendauninką, kuris pri
žiūrėtų namą ir iškolektuotų rendas. 
Frank Degimas, 2957 W. 38 PI.

PASIRENDUOJA gražus 4 kamba
rių flatas, pečiais šildomas. Taipgi 
furnišiuotas kambarys vaikinui ar mer
ginai. 5442 Leland Avė.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA ruimas vaikinui 

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

Personai 
Asmenų Ieško

ŠIUOMI pranešu, kad aš persikėliau 
adresu 3557 W. 36 St. Lucy Montvi- 
das.

Help Wanted—Female
________ Darbininkių Reikia

REIKALINGA jauna mergaitė už 
pagelbininkę motinai. Kambarys, valgis 
ir $4 į savaitę. 65 58 S. Fairfiekl Avė.

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

REIKALINGA mergina prie restora
no. Patyrimas nereikalingas. Pragyve
nimas ant vietos. 5821 W. Roosevelt 
Road.

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų darbo, suprantanti kiek ang
liškai. Vaikų nėra. Kambarys ir val
gis ant vietos, ir primokėsime. 3259 S. 
Canal St.

Heto VVanted—Male-Female 
Darblninkų Reikia

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

• Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
geroj vietoj, nėra arti tokio biznio, 
3601 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI grosernė. bučernė, 
daržovių, vaisių ir mokyklos reikmenų 
krautuvė, karštu vandeniu šildomi, pa
gyvenimui kambariai. Rendos $50.00. 
Vienai sunku, nes vyras serga. Geras 
biznis, stakas ir fixtures, $3800 cash. 
Gera vieta ir biznis.

1281 W. 71 St. 
kampas Ada St.

PARDAVIMUI 12 ruimų Rooming 
House, geroje vietoje, turi būt greitai 
parduota visai pigiai. 2953 So. Michi
gan Avė., Calumet 3982 .

TURIU tuojaus paaukoti delikatessen 
už $500. {steigtas 23 metai. 7 W. 
65 St.

Real E statė For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
T REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1. ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafavette 0455


