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ietuva Kviečia Lenkus Pradėti Taikos Derybas’M

Dr. Zaunius Siūlo Laikyti 
Konferenciją Gruodžio 15

KAUNAS, gruod. 4. (Chicago Tribūne Press 
Service). — Lietuvos užsienių reikalų ministe
rija vakar pranešė, kad ji davus instrukcijų sa
vo ministeriui Berlyne painformuoti Lenkijos 
vyriausybę, jogei Lietuva esanti prisirengus pra
dėti derybas su Lenkija tikslu suformuluoti są
lygas, kuriomis neoficialus karas Lietuvos Len
kijos sienoj (demarkacijos linijoje) butų baigtas.

Dr. Dovidas Zaunius, Lietuvos užsienių mi- 
nisteris, proponuoja, kad konferencija butų lai
koma Berlyne šių metų gruodžio 15 dieną.

Socialistas išrinktas 
Austrijos parlamen

to pirmininku
--------------- I

VIENA, Austrija, gruod. 4. 
— Austrijos parlamento pirmi
ninku tapo išrinktas Dr. Ma- 
thias Eldersch, socialdemokra
tų partijos vadas.

I linkimuose, socialdemokra
tus rėmė buvusio kanclerio 
Schoberio ekonominis blokas, 
prieš Jungtinius krikščioniu so
cialų (klerikalų) ir fašistų 
heimwehro balsus.

Enderiui nepavyko su
daryt kabinetas

VIENA, Austrija, gruod. 4.
Prezidento Miklaso pakvies

tam D-rui Otto Enderiui, krikš
čionių socialų partijos nariui, 
nepasisekė sudaryti nauja Au
strijos vyriausybė, ir jis rezig
navo. Jis grižta i Vorarlbergo 
provinciją, kurios jis yra gu
bernatorium.

Vagonas din a m i t o 
sprogo, užmušė 36 

žmones
BIO DE JANEIRO, Brazili- 

ja, gruod. 4. — Iš Porto Novo 
da ('.imlia, Minas Geraes val
stijoj, praneša, kad vakar ten 
sprogo vagonas su dinamitu, 
stovėjęs šalutiniuose bėgiuose. 
Baisaus sprogimo buvo trisde
šimt šeši žmonės užmušti ir 
trys trobesiai sugriauti.

Lenkų seimas susirinks 
gruodžio 9 dieną

VARŠUVA, gruod. 4. — Pre
zidentas Moscickis išleido de
kretą, kuriuo Lenkų seimas šau
kiamas susirinkti ateinantį an
tradienį, gruodžio 9 dieną.

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

Lietus; nedidelė temperatūros 
atmaina; stiprus pietų rytų ir 
rytų vėjai. ,

’ Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 34° ir 41° F.

šiandie saulė teka 7:02, lei
džia i 4:19. Mėnuo leidžiasi 
6:16 ryto.

Milžiniškas aliejaus 
gaisras New Yorke

NEW YORKAS, gruod. 4. — 
Kilęs praeitą naktį gaisras 
Standard Oil kompanijos įmo
nėj ties East River upe, tarp 
North lOth ir North 14th St., 
Brooklyne, sunaikino aštuonio- 
liką milžiniškų tankų su dau
giau kaip 200,000 galonų gazo
lino, naftos ir terpentino. Ap
degė taip pat prieira ir kele
tas laivų ir baržų.

Nuo gigantiškų liepsnų švie
su buvo visame New Yorko mie
ste. Ugnies padartyi nuostoliai 
siekia apie milijoną dolerių.

Portugalijoj susekta 
naujas sąmokslas

Policija Lisaboue suėmė daug 
bombų ir areštavo tariamus 
konspira torius

LISABONAS, Portugalija, gr. 
4. Portugalijoje susekta 
naujas sąmokslas prieš valdžią 
Lisaboue policija, padarius kra
tą įvairiose miesto dalyse, su
ėmė daugybę bombų ir kito
kių sprogiųjų, taip pat areš
tavo daug tariamų sąmoksli
ninkų. Tarp suimtų yra vienas 
kariuomenės kapitonas, du ser
žantai ir dvidešimt civilių.

MacDonaldą peršą į In
dijos vicekaralius

LONDONAS, gruod. 4. — 
Daily Mail sako, kad esą rim
tai keliama mintis premjerą 
MacDonaldą padaryti Indijos 
vicekaralium dabartinio lordo 
Irvvino vietoj, kuris pasitrauks 
ateinantį balandžio mėnesį.

10 metų vaikas nušovė 
savo tėvą

PHOENIX, Ariz., gruod. 4. 
— Dešimties metų amžiaus vai
kas čia nušovė savo tėvą, E. 
VVoodsą, 35 metų amžiaus biz
nierių. Vaikas pasisakė polici
jai, kad tėvas mušęs motiną, 
dėl to jis jį nušovęs.

Motina ir trys vaikai žu
vo namų gaisre

MONTVILLE, N. J., gruod. 
4. — Mrs. Vanda Gurden, 25 
metų amžiaus, ir trys jos ma
ži vaikai žuvo ugny, kuri pra
eitą naktį sunaikino jų nedi
delės farmos namus netoli įiuo 
Montville.

[Atlantic and Facific Photo]

Suuodžia, “sausros” galą. — Mihvaukee bravorininkas Pabst skubotai atremontuoja savo bra
vorą ir naujas mašinas įstato, kad galėtų tuojau paleisti darban, kai tik prohibicija bus pakeis
ta ir leista vėl geras tilus gaminti. Visas bravoro atsteigimas pareis $850,000.

Baltimorė ignoruoja 
kunigų protestus

“Pryčeriai” rėkia, kam šventa
dienį teatrai rodys filmas be
darbių naudai ’ '

BALTIMORĖ, Md., gruod. 4. 
— Meras Broening ir policijos 
viršininkas Gaither pasakė, kad 

| jie ignoruoją protestonų kuni
gų pakeltą riksmą ir protestus 
prieš krutamųjų paveikslų ro
dymą šventadienį, kad ir lab
darybės reikalams.

Komitetas bedarbiais rūpin
tis mat yra padaręs sutarimą 
su krutamųjų paveikslų teatrų 
savininkais, kad sekmadienį, 
gruodžio 14, visuose miesto tea
truose butų rodomos lilmos, it 
visos tos dienos pajamos kad 
eitų bedarbių šelpimo fondan.

Policijos viršininkas pareiš
kė, kad “pryčeriai” galį turėti 
savo nuomonę, o jis turįs sa
vą. Jis žinąs, koks bedarbiuo
se siaučia vargas ir. kaip jiems 
yra reikalinga pagalba-

22 asmenys užmušti 
per žemės drebėjimą

Burmoje
RANGUNAS, Biirma, gruod. 

4. — Praeitą naktį Burmoje 
įvyko du smarkus žemės- dre
bėjimai, per kuriuos, kiek yra 
žinoma, dvidešimt du asmenys 
buvo užmušti, o daug kitų su
žeisti.

Ypačiai skaudžiai nukentėjo 
Pyu sritis, kur daug namų bu
vo sugriauta ir gadinta, taip
jau vietomis pagadinti geležin
keliai ir tiltai.

Kauno mokyklų Inspek
torius neleidžia kur

sų steigti

KAUNAS. — Vinco Kudir
kos Liaudies Universitetas š. 
m. spalių m. 22 d. padavė in
spektoriui prašymą leisti steig
ti vakarinius suaugusiems kur
sus.1 Iki XI. 12 atsakymo nė
ra. Darbas sutrukdytas.

Švietimo M-jos atstovams rei
kėtų padėti kultūros darbui, 
bet netrukdyti jo, į šį reikalą 
kreipti švietimo Ministerijoj 
dėmesys.

$30,000,000 karo lai
vams modernizuoti

VVASHINGTONAS, gruod. 4.
Senato juros komisija šian

die priėmė bilių, kuriuo auto
rizuojama modernizuoti tris 
karo laivus — New Mexico, 
Mississippi ir Idaho — jų mo
dernizavimui išleidžiant 30 mi
lijonų dolerių.

Mussolini susikūrė 
sava fašistu “čeką” 

L 4- L,

ROMA, gruod. 4. — Ryšy 
su pastaraisiais masiniais areš
tais, Italijos žmonėms paaiškė
jo, kad fašistų valdžia dabar 
turi savą slaptą žvalgybą, kaip 
kad Rusijos bolševikai, tik čia 
ji vadinas “Čeką” ir ne “Og- 
pu”, kaip sovietijoj, bet “Ov
ra.” Tas “Ovra” reiškia “Orga- 
nizatione Vigilanza Reservata 
sulle Associazonc.” Ji yra tie
sioj diktatoriaus Mussolinio, 
kaip vidaus reikalų ministerio, 
žinioj, ir jos darbas yra ginti 
fašistų režimą.

Per pastaras porą savaičių 
“Ovra” suėmė apie 800 taria
mų fašizmo priešų, kurių dau
guma tačiau po kvotos buvo 
paleisti. Kalėjimuose tebelaiko
ma dar apie keturiasdešimt va
dinamų konspiratorių, kurie bus 
fašistų tribuholo teisiami.

Penkios valgyklos bied- 
nuomenei

Kauno miesto savivaldybės 
socialės apsaugos skyrius lap
kričio mėnesio pirmomis die
nomis atidaro penkias Valgyk
las biednuomenei, kuriose bus 
duodami nemokamai pietus, čia 
maitinsis apie 2,250 neturtė
lių. Iš penkių valgyklų keturios 
skiriamos krikščionims, o penk
toji žydams.

Senamiesty bus valgykla, kur 
teiks pietus 550-čiai asmenų, 
Šančiuose - 275 asmenims, Ža
liakalny — 450 asmenims, Sla
badoj — 275 asmenims ir Se- 
,namiesty žydams — 750 pie
tus.

Valgyklose dirbs po 2 žmo
nės miešto samdomi ir kontro
liuojami.

Jung. Valstybėse esą 
, 4,860,000 bedarbių
Neskant farmų ir ofisij bedar

bių-—Bedarbių armija spar
čiai auga, sako Green

WASHINGTONAS, gruod. 4. 
— William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
praneša, kad praeito lapkričio 
mėnesio gale Jungtinėse Valsty
bėse buvo 4,860,000 darbinin
kų be darbo. Į tą skaičių * ne
įeina ofisų darbininkai ir far
mų darbininkai be darbo.

Green įspėja, kad jeigu be
darbių armija augs tokiu tem
pu, kaip kad ji augo praeitą 
mėnesį, tai ateinantį vasario 
mėnesį krašte bus 7 milijonai 
bedarbių.

Savo apskaičiavimus Green 
remia pranešimais, Amerikos 
Darbo Federacijos cęntro gau
tais iš įvairių darbo linijų. Jis 
dėlto sako, kad reikią pasku
binti bedarbių rėmimo darbą ir 
imtis visų galimų priemonių ko
vai su tolesniu nedarbo plitimu.

Sako Ukrainoj suse
kę sąmokslą prieš 

sovietų valdžią
BUCHARESTAS, Rumunija, 

gruod. 4. — Atvykę į Kišine- 
vą, Besarabijoj, rusų pabėgė
liai sako, kad Charkove OGPU 
(slaptoji sovietų policija) su
sekus sąmokslą prieš sovietų 
valdžią ir kad keli šimtai as
menų buvę areštuoti.

Konspiracijos tikslas buvęs 
su Raudonosios armijos pagal
ba paskelbti Ukrainą nepriklau
soma respublika.

Kaip atsargumo priemonę, 
sovietų vyriausybė atsiuntus į 
Charkovą stiprų raitelių būrį, 
gen. Budenny vadovaujamą. ’

68,173 prohibicijos areš
tai per metus

WASHINGTONAS, gruod. 4. 
— Oficialiu pranešimu, per pa
starus iždo metus už prohibi- 
cjios Įstatymo laužymus Jung
tinėse Valstybėse buvo suimti 
68,173 asmenys, 8,633 automo
biliai vertes $3,290,830 ir 64 
gėrimų kontrabandos laiveliai, 
vertės $687,480.

Rado sudužusi aeropla
ną ir negyvą lakūną
DUNKIRK, N.4Y„ gruod. 4. 

— Keturiąs mylias į pietų 'ry
tus nuo Brocktono miestelio 
šiandie rado sudužusį aeropla
ną ir jame negyvą pilotą, Wil- 
liamą Griffiną iš Berea, Ohio. 
Jis prapuolė prieš dešimtį die
nų.

Britų angliakasiai 
atmetė streiką 

L

Kasyklų darbininkai bandys ge
rumu ginčus su samdytojais 
išlyginti

LONDONAS, gruod- 4. — 
Delegatai angliakasių konferen
cijoje šiandie 250,000 balsų 
prieš 209,000 atmetė pasiūly
mą pradėti visuotinį kasyklų 
darbininkų streiką.

Premjeras MacDonald ir ki
ti kabineto nariai, kurie sėdė
jo konferencijoje kartu su de
legatais, graudeno angliakasius 
stengtis savo ginčus su sam
dytojais išlyginti taikos keliu, 
atsižvelgiant į esamą sunkią 
nedarbo padėtį krašte.

Škotijoj jau 70,000 angliaka
sių yra metę darbą.

Frakcijos mimsterių 
kabinetas griuvo

PARYŽIUS, gruod. 4. — Se
nato 147 balsais prieš 139 pa
reikštas nepasitikėjimą dėl jo 
vidaus ir finansų politikos, prem 
jero Tardieu ministerių kabi
netas šiandie atsistatydino.

Komunistų demonstra
cijos ir riaušes Vo

kietijoj ,

BERLYNAS, gruod. 4.—Ber
lyne ir kituose Vokietijos mie
stuose šiandie vėl įvyko nera
mių komunistų demonstracijų 
ir susikirtimų su policija. Plau- 
eno mieste per riaušes buvo su
žeisti keli policininkai ir kole
tas civilių asmenų.

Senato komisija pritarė 
Doako paskyrimui

WASHINGTONAS, gruod. 4. 
— Senato komisija švietimo ir 
darbo reikalams šiandie kaip 
vienu balsu pritarė paskyrimui 
Williamo N. Doak’o darbo sek
retorium.

... ..... ............ .......................%

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te
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Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
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Proponuoja imigra
ciją visai sustabdyti 
penkeriems metams

■ A

WASHINGTONAS, gruod. 4. 
— Kongresmanas Johnson, at
stovų buto imigracijos komisi
jos pirmininkas, vakar pasiūlė 
bilių imigraciją į Jungtines Val
stybes visai sustabdyti penke
riems metams.

Pasaulyje šiandie esą 
apie 15 milijonų 

bedarbiu
PARYŽIUS, gruod. 4.—Tau

tų Sąjungos Tarptautinio Dar
bo Biuro Genevoje apskaičia
vimais, šiandie pasauly yra tarp 
12 ir 15 milijonų bedarbių. Kiek 
tikresnių žinių iš Sovietų Są
jungos nėra, tačiau manoma, 
kad Rusijoje nedarbas taip pat 
padidėjo.

Tarptautinio Darbo Biuro su
rinktomis žiniomis, praeitą rug
pjūčio mėnesį aštuoniolikoj val
stybių bedarbių buvo:

Austrijoj — 156,000.
Belgijoj — 63,000.
Čekoslovakijoj — 37,800.
Dancige — 15,000.
Did. Britanijoj 2,118,000.
Francijoje — 900 (lapkričio 

mėnesį padidėjo iki 3,800).
Italijoj — 399,000.
Jugoslavijoj — 6,000.
Kanadoj — 18,000.
Lenkijoj — 240,000.
Olandijoj — 25,000.
Palestinoj — 4,300.
Rumunijoj — 23,000.
Saaro krašte — 7,000.
Suomijoj — 3,700.
Švedijoj — 26,000.
Vengrijoj — 21,000.
Vokietijoj — 1,654,000.
Per 'pastarus tris mėnesius 

tie skaitmenys visur žymiai pa
didėjo. Atskirų kraštų sąraše 
čia nepaminėta Jungtinės Vai-' 
stybės, kur bedarbių yra, pa
sak Amerikos Darbo Federaci
jos pirmininko, Williamo Cicė
no, 4,860,000, neįskaitant čia 
farmų ir ofisų bedarbių.

Trys banditai apiplėšė 
Beecher banką

JOLIET, 111., gruod. 4. — 
Trys ginkluoti plėšikai šiandie 
puolė Beecher miestelio First 
State Bank of Beecher ir pa
bėgo su tarp $3,000 ir $5,000 
gyvais pinigais. Beecher mie
stelis yra penkiolika mylių j 
rytus nuo Jolicto.
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APŽVALGA

Ar ilgai?

Lapkričio mėnesis praslinko, 
ly vėl žmonės tapo apvilti, ypač 
tie, kurie lauke biznio pagerė
jimo. Per tų mėnesį, galima sa
kyti, jokių permainų neįvyko. 
Reiškia, praėjo jau penkiolika 
mėnesių kaip biznis ėmė smuk
ti ir vis dar nieko gero nesi
mato. Ne tik nesimato, bet 
atsirado dar naujos komplikaci
jos.

Nejaugi taip ilgai tęsis?
Tokį klausima šiandien už- 

duoda sau tūkstančiai žmonių. 
Kiti tūkstančiai bando į jį at
sakyti. Tačiau tie atsakymai 
yra labai nevienodi. Net eks
pertų nuomonės žymiai skiria
si. Vieni jų yra įsitikinę, kadi 
krizis eina prie galo. Kiti tvir
tina, jog tas krizis dar kai ku
rį laika užsitęs. Tačiau tokių, 
kurie pranašautų, jog ligai dar 
tęsis blogi laikai, neveik nėra.

Biznis ir bendrai pramonė | 
šiandien sumažėjo ant 35 nuo-1 
šimčių, palyginus su taip vadi
namais normališkais laikais. 
Aršesnės depresijos Amerika j 
nėra turėjusi per paskutinius 
kelis desėlkus metų, Depresi-Į 
jos periodas taip pat užsitęsė 
labai ilgai. Sprendžiant iš pra
eities, galim: tad tvirtinti, jog 
ekonominis krizis artinasi prie 
galo. The National City Bank1 
of Nevv York ekspertai sako, 
jog dėl biznio pagerėjimo nėra 
abejonės. Visas klausimas susi
veda tik prie to, kaip sparčiai Į 
ims pramonė ir biznis atsi
griebti. Tas klausimas, sako 
ekspertai, yru. tiek painus, jog 
tikslaus atsakymo jokiu budu, 
negalima duoti. * UI

Dolerio vertė
I

Dolerio vertė šiandien yra 
nepalyginamai didesnė nei ji! 
buvo prieš metus laiko. Už do
leri dabar galima daug daugiau 
nusipirkti nei tai buvo galima 
padaryti pernai. Paimkime kele
tą pavyzdžių.

Ši rudeni už 20 svaru cuk-i 
raus reikėjo mokėti 98 centus, 
Kiaulienos svarą buvo galimai 
gauti už 19 centų.

Už 48 svarų miltų maišiuką 
mokama buvo 99 centai.

Kiaušinių tuzinas kainavo 
26 centai, žinoma, orui rtve-l 
sus kainos kiaušiniams pakilo.

Pernai tuo pačiu laiku buvo 
mokama sekamos kainos:

Už 17 svarų cukraus $1.00. i
Svaras kiaulienos 23 centai.
Miltų 48 svarai $1.39.
Tuzinas kiaušinių 36 centai. I
Bet ne vien tik tie dalykai i 

šiemet pigiau parsidavinėja. I 
Vyriškų drabužių eilė kainuoja 
nuo keturiu iki šešių doleriu 1 
pigiau nei pernai.

Moterų kojinės pernai parsi- Į 
davinėjo po $1.95, o šiemet ly
ginai tokios pat rūšies galima Į 
gauti po $1.65.

O kur dar automobiliai, ra
kandai, muzikališki instrumen
tai ir kitokie dalykai?. Visa tai I *
šiemet kainuoja daug pigiau i 
nei pernai.

Nuomos nukrito
Pradedant ‘1920 m. nuomos! 

kambariams nuolat smuko. Prie 
to vyriausiai prisidėjo “boom’ 
statyboj. Namai ir apartmen- 
tiniai trobesiai buvo statomi be 
jokios atodairos. Tai vyriau
siai ir prisidėjo prjh nuomų, 
smukimo, nes namų pasiūla ta
po didesnė nei jų paklausa.

Penkių dienų darbo savaitė
_ , IPrieš kiek laiko buvo karštai> 

diskusuojamas klausimas kai 
dėl darbo savaitės sutrumpini-1 
mo.. Už tai pasisakė ir Ame
rikos Darbo Federacijos virši- j
ninkai. Mat, įvedimas penkių | Apžiūrėjome Niagaros krioklį.
darbo dienų savaitės prisidės Albany ir kitas įdomesnes vie

*

prie to, kad bus reikalinga 
daugiau darbininkų. Vadinasi, 
bus sumažintas bedarbių skai
čius.

Pasteruoju laiku prie darbo 
savaitės sutrumpinimo eina ir 
patys dardaviai. Laikraščiai 
nuolat praneša, kad tokia ir to
kia korporacija įvedė, penkių 
dienų darbo savaitę. Ir tos kor
poracijos yra nutarusios to lai
kytis ir ateityj. Vadinasi, ten 
bus» dirbama tik penkios dienos 
ir tada, kai laikai pagerės.

Specialistai

Bell Telephonę ir \Vestern 
Electric kompanijos samdo 
apie 3,000 žmonių, kurie dirba 
laboratorijose. Tie trys tūks
tančiai žmonių vyriausiai susi
deda iš inžinierių, fizikų, che
mikų ir kitokių specialistų. Di
delė dauguma jų užsiima dary
mu įvairių eksperimentų ir ty
rimais.

Gali kilti klausimas, ar kom
panijoms užsimoka samdyti to
kį didelį skaičių specialistų?

į tą klausimų'galima atsaky
ti, jog užsimoka, ir dar kaip 
užsimoka! Astuoni tų eksper
tu išradimai vien tik Bell te
lefonų kompanijai iki 1929 m. 
pabaigos sutaupė apie vieną 
bilioną dolerių.

Korporacijos, kurios daro 
bilioninį bizni

Amerikoj yra korporacijų, 
kurios per metus padaro už bi- 
liona doleriu biznio. Prie tokių 
korporacijų priklauso U. S. 
Steel. Pernai ‘ji pardavė savo 
produktų už $1,493,000,000. Per 
pirmuosius šių metų ' devynis 
mėnesius Atlantic ant Pacific 
Tea Co. padarė biznio už $800,- 
168,000. Nėra mažiausio abe
jojimo, kad iki metų pabaigos 
bus pasiektas bilionas dolerių. 
Juo labiau, kad kai kuriais mė
nesiais ta kompanija šiemet pa
darė geresni biznį nei pernai.

Kiek atsieina nelaimingi 
atsitikimai?

Nelaimingi atsitikimai Ame
rikos žmonėms per metus kai
nuoja apie $3,200,000,000. Tai 
yra gana konservaty viskas ap
skaičiavimas. Industrinės ne
laimės atsieina $1,000,000,000 
per metus; automobilių nelai
mės $800,00(^000; gaisrai 550,- 
000,000, ir visokios nelaimės, 
kurios de neatsargumo pasitai
ko namie, $850,000,000.

Didžiausi paštą turės Chica- 
gos miestas. Fedarale valdžia 
iš Union Terminai kompanijos 
nupirko 297,917 ketvirtainiškų 
pėdų žemės plotą, už kinų su
mokėjo $5,500,000. Pašto trobe
sys su žeme kainuos apie $15,- 
000,000. Paštas bus pakanka
mai didelis, kad aptarnauti du 
kartu didesnį skaičių gyvento
jų, negu dabar turi Chicaga.

—K. 

Kelione į Europą
(J. P. Varkalos kalba, pasaky
ta lapkričio 27 d. radi o klausy
tojams iš stoties W. H. E. C.)

I.
Kelionė— tai geriausia mo

kykla. Ypač iš kelionės daug 
įvairių žinių gali pasisemti 
jaunuoliai. įgyti iš kelionės 
įspūdžiai ir patyrimai pasilieka 
vidini gyvenimui.

Prieš važiavimą į Europą iš 
Antano Kassiulio aš nusipir
kau naują Studebakerį ir Chi- 
cagoj į važinėjau apie 1,000 my
lių. Birželio 7 d., kai sūnūs 
Michigan City, Ind., baigė vi
durinę mokyklą, aš su visa šei
ma išvažiavau automobiliu i 
Nevv Yorką. Pa kelyj sustojo
me aplankyti įdomesnių vietų.

tas. Į Nevv Yorką pribuvome 
birželio 10 d. Kai tik tuo laiku 
ten buvo sušaukta Amerikos 
Lietuvių Ekonominė konferen
cija. Aš dalyvavau joj kaipo 

j Chicagos Lietuvių Prekybos 
Buto delegatas.

Birželio 12 d. prieš piet per
daviau savo automobilį laivų 
kompanijai. O po pietų apie

• penktą valandą mes jau plau- 
i kerne laivu “Paris”. J Franci
ją atplaukėme birželio 19 d. 
Le. Havre uoste aš be jokio var
go gavau savo automobilių su 
internacionalui laisniu. Perve-

| žinias ir laisnis kainavo $180.
Tai nėra ant vėjo išmesti pi

nigai. Reikia žinoti, kad mano 
šeimąi, kuri susideda iš keturių 
asmenų, geležinkelis iš Chica- 
gos į New Yorką butų kainavęs 

i maždaug $160. Tuo tarpu gazo- 
! linui ir aliejui aš išleidau tik 
$18.88.

Kadangi nei vienas iš mano 
šeimos nekalba franeuziškai, 
tai dėl patogumo aš pakviečiau 
su mumis po Franciją pasiva
žinėti studentą franeuzą, kuris

• iš Nevv Yorko važiavo į Pary- 
| žiu. Su tuo studentu aš susi-
pažinau ant. laivo.

Važiavome per taip vadinamą 
Normandiją, apie kurios gra- 

I žumą yra daug dainų sudėta. 
| Keliai puikus, saulė kaitriai 
I šviečia. Tačiau mus saulė re-
• tai kada teliętė, kadangi Fran- 
cijos keliai, o ypač Normandi
joj, yra apsodinti tankiais me
džiais. Oras tyras. Prancūzų 
linksmas būdas ir normandų 
darbštumas sudaro gerą ūpą. 
Važiuoji ir pasiilsi po Chicagos 
skubaus gyvenimo.

Antrą valandą po pietų mes 
jau buvome Paryžiuj. Čia tai 
žmogus turi mokėti “draivinti”. 
Tokio mašinų susigrūdimo ir 

į betvarkės, kaip Paryžiuj, mari 
i niekur kitur neteko matyti. Vi- 
| si važiuoja, kaip pasiutę. Stoja, 
I kur sumano. Sumanė automo
bilistas , apsisukti viduryj gat
vės,—ir sukasi! Jokių šviesų 

i ir signalų ant kampų nėra. Po- 
I licininkų, kurie darytų tvarką. 
I—irgi niekur nesimato.

Paryžiuj išbuvome trejetą 
dienų. Paskui išvažiavome ap
žiūrėti karo laukus. Aplankė- 

i me Chatto Jierry, Reims, Cha- 
lons ir Verduną. Tai tikra 
ašarų pakalnė. Visas tas plo
tas apie 80 mylių ilgio ir tiek 
pat pločio, —tai vieni kapai ir 
grioviai. Duobės, kurias išrau
sė granatos, kai kur siekia 20 
pėdų gilumo. Visas plotas yra 
aptvertas d ratais ir niekas ten 
negyvena. Laukai nėra dirba
mi, kadangi j fe pilni granatų 
ir kitokios sprogstamos medžia
gos. Turistams draudžiama iš 
kelio pasisukti ir laukais vai
kščioti.

Ten dirba 200 lenkų šeimynų. 
Jie kasinėja žemę ir renka va
rį bei geležį. Per dieną suren- 

| ka po 150 vagonetkų metalo 
į dėl Francijos liejyklų. Tie iau- 
| kai yra tikros franeuzų mai
nos.

Apžiūrėję buvusius mūšio 
laukus, mes pasukome į Sarre 
distriktą, kuris sudaro buferinę 
valstybę. Įvažiavome į aukš
tus Vogezų kalnus, kurie dabar 
atskiria Franciją nuo Vokieti
jos. Paskui kliudėme Belgijos 
kampą ir Luxemburgą, kol pa
siekėme svarbiausius Vokieti
jos centrus. Būtent, Duessel- 
dorf, Wesel, Muenster, Uarino- 
ver, Coblenz, Cologne, Koeln ir 
kitus miestus. Po dviejų dienų 
atsidūrėme Berlyne.

Kaip ir Fra nei jo j, Vokietijos 
keliai yra asfaltiniai ir ne to
kie platus, kaip Amerikoj. Bet 
važiuoti galima greit, kadangi 

i mažiau tėra automobilistų.
I Laikai Vokietijoj yra pasėti- 
I nai blogi, kaip ir Amerikoj, 
j Uždarbiai tapo sumažinti nuo 
nuo 20 iki 25 nuošimčių. Ber

lyne mano sūnūs gavo pasky
rimą j Suvienytų Valstijų at
stovybę. Todėl reikėjo skubė
ti Lietuvon.

Čia turiu jums pranešti, kad 
nuo gegužės mėnesio Lietuvoj 
randasi ne tik Amerikos kon
sulatas, bet ir atstovybė. Nuo 
lapkričio 3 d. Amerikos atsto
vybė ir konsulatas persikraus
tė į naują trijų aukštų namą, 
kuris specialiai tam tikslui ta
po įrengtas.

Iš Berlyno per vieną dieną 
nuvažiavau į Varšuvą, padary
damas 350 amerikoniškų my
lių.

Lenkijoj keliai prastesni, ga
zolinas brangesnis. Gazolino 
arba benzino stočių irgi Tetai 
tėra. Tad visuomet tenka pri
pildyti pilną tanką, kad butų 
galima davažiuoti iki sekamos 
stoties. Lenkijos žmonių gy
venimas nepavydėtinas. Į akis 
taip ir metasi skurdas bei prie
spauda. Tai galima pastebėti 
tiek miestuose, tiek kaimuose.

Iš Varšuvos išvažiavau po 
piet. Neilgai trukus pasiekiau 
okupuotą Lietuvą, kur randasi 
mano brolis. Ant rytojaus, lie
pos 2 d., buvau jau Kaune.

Nuo Le Havre iki Kauno aš 
padariau 2,152 aiperikoniškų 
mylių. Gazolinui ir aliejui iš
leidau $74.47. lĮędos su savo 
karu neturėjau jokios. Per visą 
kelionę tik kartą. užvažiavau 
ant vinies. Tai atsitiko Lenki
joj netoli nuo Poznaniaus. Jei
gu bučiau tą kelionę traukiniu 
atlikęs, tai butų kainavę ketu
riems apie $160. Taigi kaip 
matote, šeimynai yra išrokavi- 
mas važiuojant į Lietuvą vež
tis 4r automobilių.

Baigiu. Kitą kartą papasako
siu apie savo patyrimus Lietu
voj.

LATVIJA
Užteks savų rugių ir kviečių

Latvijos vyriausybė žemės 
ūkio privatiškų ; organizacijų 
padedama deda pastangas pri
vesti žemės ūkį prie tokio sto
vio, kad visam kraštui užtek
tų savų javų ir nereikėtų jų 
importuoti iš užsienių. Per pas
kutinius šešerius metus (1924- 
1929 m.) Latvija kasmet įvež- 
davo vidutiniškai už 17,3 mil. 
latų rugių 1928 m. ir, 1929 m., 
kurie buvo Latvijoj nederliaus 
metai, įvežta javų už 48,3 mil. 
latų. Tačiau šie metai pagal 
skelbiamus statistinius davi
nius turėtų būti .Latvijai tuo 
ypatingi, jog yra užderėję 
tiek rugių, kad jų pakaks vi
sam kraštui. Jeigu žemės ūkio 
korespondentų pranešimai ne
bus perdėti, tai pagal juos 
Latvijoj šiemet užderėjo 365,- 
000 tonų rugių. Tai rekordinis 
skaičius. 1909—13 m. laikotar
py kasmet užderėdavo, maž
daug po 325,000 tonų, 1920 
1929 laikotarpy po 220,000 
tonų, pereitais metais 
241,000 tonų. Šių metų 
derliaus padidėjimas nėra 
surištas su sė j ardos žemės plo
to padidėjimu, bet su derliaus 
kiekio iš vieno ha padidėjimu. 
Šiemet vienas ha davė 17,73 
kvintalus rugių, 1909 — 1913 
m. laikotarpy būdavo gaunamu 
iš ha po 9,39 kvint., 1920 —
1928 m. laikotarpy—8,97 kv-
1929 m.—10,13 kvint. Pagal pa
darytus apskaičiavimus Latvi
jai reikės 1930—1931 m. (nuo 
vieno derliaus iki kito), maž
daug, apie 336,000. tonų rugių, 
taigi liktų 29,000 tonų rugių 
perteklius.

Latvijos kviečių derlius šie
met taip pat rekordinis. Užde
rėjo' 88.280 tonų; pereitais me
tais derlius siekė“ 42.520 topų; 
vienas ha šiemet davė 17,04 
kvintalo. Pridėjus vasarinių 
kviečių derlių, kuris siekia 22.- 
780 tonų, gaunarrie viso llf.- 
060 t$nų. Atmetus reikalingą 
kiekį tekiai ir skiriant kiekvie
nam Latvijos gyventojui 1924 
—1927 m. laikotarpio suvarto
tą normą 50 klgr., galima ap
sieiti su savais kviečiais, visai 

neįvežant iš užsienių. Iki šiol 
Latvija įveždavo iš užsienių 
beveik pusę suvartojamos kvie
čių normos, šiemet blogiausiu 
atveju reikėtų įvežti apie 21,- 
000 tonų, bet prie gerų norų 
tą trukumą. galima užpildyti 
rugiais.
Nori įvesti tabako monojolį

’ Sąryšy su biudžeto sunku
mais, vyriausybės sluoksniuose 
yra nusistatymo įvesti tabako 
monopolį. Koalicijos grupėse 
dėl monopolio yra dvi nuomo
nės: kad butų įvestas valstybės 
monopolis ir kad butų įvestas 
monopolis su užsienių paskola. 
Kaip praneša spauda, Finansų 
Ministerija iš olandų jau yra 
gavusi rimtą pasiūlymą suteik
ti jiems monopolį. 'Olandai duo
tų Latvijai 60.000.000 latų pa
skolą. “Pirmdiena”, vis dėlto, 
abejoja, ar verta monopolį ati
duoti už užsienių paskolą. 
Laikraštis pareiškia, kad deg
tukų monopolio atidavimas šve
dams buvo padarytas, visai ki
tai padėčiai esant: švedai dalį 
fabrikų buvo supirkę, o kitiems 
fabrikams’ grėsė likvidacija. 
Tuo budu nebuvo kitos išeities, 
kaip sutikti atiduoti monopo
lį. Tabako pramonė Latvijoj 
labai geroj padėty. Laikraštis 
pabrėžia,- kad Latvijos tabako 
pramonė turi apie 18,000,000 
latų, pelno per metus. Tuo bu
du per 30 metų, kuriems nu-' 
matoma paskola, butų apie 540 
milionų latų pajamų.

žemės reformos dešimtmetis
Spalių 2 d. Latvija minėjo 

Žemės reformos dešimtmetį. Ta 
proga žemės Ūkio Ministerijoj 
įvyko žemės reformos komisi
jos iškilmingas posėdis, kuria
me buvo įvertinti padaryti per 
10 metų žemės reformos pasie
kimai.

žemes reformos įstatymu 
Latvijoj buvo nusavinta vals
tybės žemės fondui 3 mil. 880 
tukst, ha. žemės arba 58% vi
so Latvijos ploto. Iš šio že-1

3514-16 Rooscvclt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

( CHICĄGO, ILL.

mės kiekio išdalinta 1.633.515 
ha į 140.639 vienetus, iš kurių 
100 tūkstančių naujakurių 
ūkių. Dvarininkams įstatymu 
palikta nuo 50 iki 100 ha že
mės.

Žemės ūkio ministeris Gul
bis, kalbėdamas apie žemės re
formos vaisius, pareiškė, kad 
ji Latvijos žemės ūkio gamyba 
praplėtė, o ne susiaurino. Yra 
naujakurių ūkių, kuriuose lai
koma po 10—20 melžiamų 
karvių, sutaisytos visos’ naujo
viškos trobos ir pakankamas 
negyvas inventorius. “T. U.”

*----- -- ... . , .

JUOKAI
Du kavalieriai, kariškis ir 

civilis merginas! prie vienos, 
panelės. Ir kaipo konkurentai, 
viens kito nelabai mėgo ir pa
šiepdavo. Kariškis norėdamas 
pašiepti savų kolegą, kuris tu
rėjo netrumpas ausis, žiūrėda
mas j jį panelei tarė:

—žinai, Mariuk, kaip negra

I.MI.I.. Į iwm.l !»■■■■■! II II . ........................ ................................................ ...........

TURĖKIT PINIGU SEKAMOMS
KALĖDOMS

prisidėdami prie musų KALĖDINIO^ TAUPIMO 
KLIUBO dabar.

25c
Į savaitę padarys jus nariu.

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

žiai atrodo žmogus asilo ausi
mis.

—O dar biauriau atrodo kaip 
asilas žmogaus ausimis, — at
sakė kariškio konkurentas.

—Jonuk, av tai tu?—klausi^ 
žmona antrą valandą nakties 
grįžusio vyro.

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.
^Tr--Tr—~ -• ■ ---------- J

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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SEKRETORES
Rašo l)r. A. Montvilas

Netolimoj 
riai, diplomatai,
biznieriai

juo daugiau dovanų duoda, 
vo slaptybių išsipasakoja,

sa- 
ant 

praeityj ministe- pietų nusiveda, tuo ji nuolan- 
vyskupai ir l kesnė ir malonesnė. Ji dažnai 

samdydavo sekreto- daugiau pradeda rūpintis jo
mis. Norintieji darbą gauti asmeniniais komfortais ir iš
turėjo būti mokytesni už sam-j vaizda, negu bizniu. Ji daro pa- 
dytoją, nuodugniai žinoti ūži- Į stabas apie jo kaklaraištį, 
mamos pozicijos detalius, būti j marškinius, 
taktingi ir įspūdingos 
dos. 1 Sekretorius ne tik reikia
mas tranzakcijas atlikdavo, o 
sykiu buvo ir patarėjas, kar
tais su samdytoju susikirsdavo 
ir rezignuodavo, 
kad bukaprotis 
kenkia bizniui.

Pastaraisiais 
sekretorių mažai 
vietą užėmė moteris, 
sekretoriaus jau neapsieina ne 
tik dideli ir turtingi biznieriai, 
o ir profesionalai, ir smulkus 
biznieriai. Ją turi advokatas, 
inžinierius, architektas, kuni
gas, skelbimų, apdraudos ir ne
kilnojamos nuosavybės agentas, 
konsulas, bankininkas ir 
kuris biznierius, kuris gali 
sisamdyti porą kambarių 
sui. Čia aš nekalbu apie 
nografes,

kuomet matė,
gaspadorius

laikais vyrą 
kas laiko. Jo 

be

jo 
švarką ir kitką.

išvaiz-1 Neretai jis paveda jai supirkti 
i tuos mažmožius, vedasi ją pa
gelbėti išrinkti jam kepurę, 

i drabužius, namų rakandus ir 
kitką. Laipsniškai jis pradeda 
jausti, kad jo sekretorė turi 
geresni skoni ir daugiau žino
jimo už jo pačią. Jo nelaimė
se, rūpesčiuose ir piktume ji 
supranta savo bosą ir jam mo
ka simpatizuoti labiau už pa
čią. Boso žmonos išlaidos sek
retorei kartais išrodo perdįde- 
lės ir ji tinkamu momentu jam 
pasako, kad jei ji butų jo žmo
nos vietoj, šitaip savo vyro ne
vargintų. Ji paprastai žino vi
sas jo įplaukas ir išlaidas, iš
rašo jo čekius, veda jo budže- 
tą, užsako teatrui bilietus, su
tvarko jo pasimatymus ii’ pie
tavimus su reikalingais vyrais

bile
nu- 
ofi- 
ste-

kurias gali pasišauk- ir moterimis, kartais susiuvinė- 
ofise, kuomet reikia ja

laišką padiktuoti. Sekretorė paduoti kelines 
priklauso tik vienam bosui, ji mato susirangiusias, pasikalba 
tik jam' vienam tarnauja ir Į apie reikalą su kostumeriais 

Amerikoj ji vis labiau žinoma I pirmiau, negu leisti jiems ma- 
kaipo

ištrukusius muzikus, liepia 
išprosyti, jei

pri vatinė sekretorė, 
suprasti, jog ji niekam

nepriklauso ir 
netarnauja kaip tik savo

cenzo. Vienok tai nėra būtinas 
reikalas. VVilliam Feather ra
šo, kad vienas kapitalistas jau 
apžiūrėjęs 25 kandidates vienoj 
darbo agentūroj ir užmokėjęs 
joms dienos algą, ir vis dar ne
suradęs tinkamos sekretorės. 
Tuli samdo high schoolę baigu
sias jaunas mergaites, o kiti j 
raganas panašias moteris. Daž
nai žmonos, kurios nieko apie 
biznį nesupranta, daro trukdy
mų tinkamą sekretorę samdy
ti. Tūlos eina tiek toli, kad 
vyrą pameta. Ramiausios' net 
su pasididžiavimu kalba apie 
savo vyro sekretorę. Vyrai iš
didžiai mėgsta pareikšti: “Ma
no sekretorė viską padarys”. 
Jie vedasi ją ant pietų, j sve
čios, j teatrą ir visur ir gar
bingai savo draugams reko
menduoja: “Tai mano privatinė 
sekretorė”.

Be sekretorės Amerikos' biz
nis jokiu budu neapsieitų. Tai 
pasidarė garbinga ir rimta pro
fesija. Pačios sekretorės ja di
džiuojasi.

Jų uždarbis retai siekia ma
žiau $150 mėnesyj. Kitos gau
na net iki $500 ir daugiau. 
Apart algos, esama dovanų ir 
kartais’ suinteresuotas bosas 
jos gerove, padeda jai pelningai 
investuoti uždirbtus pinigus 
arba ir paskolina investavimui. 
Pavyksta tūloms net pralobti.

Ir esama progos maišytis su 
dorais, garbingais ir turtin
gais žmonėmis.

? «■

x ♦

(Atlantic and Pacific Photo]

•Nelaime juroj. — Skęstantis Atlanto vandenyne švedų garlai
vis Ovidia ir, valty, keletas jo įgulos žmonių, garlaivio Mau- 
retania išgelbėtų. Garlaivis Ovidia paskendo lapkričio 19 dieną.

NAUJIENOS, Chicago, III.

imti kvotimus, turi pirmiausia 
pasiųsti aplikaciją Surgeon Ge
neral, United States Public 
Health Service, Washington, D. 
C., prašydami leidimą pasiro
dyti prie komiteto. Aplikąntas 
turi pranešti metus, dieną ir 
vietą gimimo, dabartinį adresą, 
vardą mokyklos ir kolegijos, 
kurias užbaigė. Turi pasiųsti 
fotografijas ir nors du paliudi
jimus kaslink profesionališko 
ir morališko charakteriaus. Sve
timtautis aplikantas turi daro
dyti Suv. Vai. pilietystę.
‘Gana tankiai yra darbų prie 

* šios tarnystės. Viešos Sveika
tos Tarnystes užlaiko 25 laivy
no ligonbučius', suvirš 300 gy
dytojų, ir dantistų, suvirš 400 
slaugių ir pagelbininkų ir apie 
1,800 kitų darbininkų. Tarnys
tė užlaiko ir Veteranų Biuro 
ligonbučius, imigracijos stotis 
ir federalius kalėjimus ir pa
taisos namus.

duodamos už 25 centus.
Kaslink skaitliaus išduotu 

patentų dabartinė sistema pri
imta 1836 m. Prieš ta laika net 
9,957 patentų išduota, nuo 1836 
m. iki vasario 1 d., 1930 m., 
1,745,344 patentų išduota.
Augštesnės mokyklos Kanadoj

Klausimas—|Ar man galite 
paduoti informacijų apie uni
versitetus ir kolegijas Kanado
je. Ar McGill universitetas 
yra didžiausias Kanados uni
versitetas?

Atsakymas—Kanada turi net 
23 universitetus ir 97 kolegijas 
ir suvirs 80,000 moksleivių. 
Lavai universitetas Ųuebec 
mieste ir Montreal universite
tas turi daugiausia studentų, 
po 10,000. Toronto universite
tas yra trečioj vietoj su 9,300 
ir McGill universitetas Mont
real ketvirtoj su 4,400 mokslei
vių. FLIS.

kitam 
kitam 
bosui.

Amerikoj biznyj ir profesijo
se yra daug vyrų, kurie ne tik 
laiško inteligentiškai negalėtų 
parašyti, o ir telefonų košės 
privirtų. Sekretorė parašo jų 
laiškus, išsiuntinėja telegramas, 
kalba už juos 'telefonu, parašo 
jiems prakalbas, straipsnius ir 
net knygas. Ji tik viena žino, 
kaip neinteligentiškas jos bo
sas ir kįįįip jos pagelba jis'pub
liką apgaudinėja. Kaipo pata
rėja ji jam nereikalinga, nes 
moteris paprastai nesipriešina 
samdytojo planams ir nedrįsta 
pareikšti priešingos nuomonės. 
Juo geriau jai bosas apmoka,

kadi tyti bosą, išvaro agentus, žo- 
žiu, sekretorė tapo tokiu ne

mokami apsieinamu daiktu, kad niekas 
be jos nenori būti. Norint at
sikratyti žmonos, reikia tąsy
tis teismuose ir klausytis skan
dalo, gi užsimanius pakeisti 
sekretorę, jokių keblumų nėra. 
Tečiaus didžiuma vyrų randa 
tokias geras sekretores, kad jie 
velytų ir su žmona ir su tur
tu skirtis, bile tik sekretorka 
pasiliktų. Tuli juokdariai ra
šo, kad moderniška žmona yra 
labai užimta politika, labdary
be, aktivumu kliubuose ir ki
tur, todėl vyras’ menkai ją ma
to, ir jie pataria, kad butų leis
ta vieną žmoną turėti biznyj, 
kitą namie.

Paprastai iš sekretorių rei
kalaujama aukštesnio mokslo

| Imigrantų problemos
Klausimai at atsakymai

1930-1931 mėty imigracijos 
kvotos

Klausimas—Kokios yra Ang
lijos, Vokietijos' ir kitų svarbių 
Europos šalių naujos imigraci
jos kvotos šiems metams?

Atsakymas — 153,714 imi
grantų įleidžiama per 1930-31 
m. iš visų šalių, kurias tik in- 
ima kvotos įstatymas. Didžios 
Britanijos ir Šiaurių Airijos 
kvota yra 65,721, Voketijos yra 
25,957, Airijos’ 17,854, Lenki
jos 6,524, Italijos 5,802, Švedi
jos 3,314, Holandijos 3,153
Francios 3,086, čekoslovakios 
2,874, Norvegios 2,377, Austri- 
os 1,413, Danios 1,181, Vengri- 
os 869, Jugoslavios 845, Fin- 
landijos 569, Lietuvos 386 ir tt.

reikalauja, kad ateivis kuomet 
paduoda natūralizacijos petici
ją (antras popieras) turi kal
bėti angliškai ir pasirašyti var
dą. Nekuriuose teismuose pi- 
lietystė atsakyta ateiviams, 
kurie negali skaityti anglų kal
boje.

Mokslumo Kvotimai naujiems 
balsuotojams, kuriuos reikalau
ja suvirs pusė valstijų šioje ša
lyje, yra aštresni. Reikia skai
tyti ir suprasti anglų kalbą, ir 
pasirašyti vardą; nekuriose 
valstijose norintieji balsuotojai 
turi išlaikyti rašytus kvotimus.

Darbas prie Suv. Vai. viešos 
sveikatos tarnybos

Klausimas — Ar man galite 
pranešti, kaip gali gauti darbo 
su federtiliu laivyno ligonbučiu. 
Esu vaistininkas.

Atsakymas—Prezidentas pa
skiria ir senatas užtvirtina re- 
gulariškus Suv. Vai. Viešos 
Sveikatos Tarnystės naHus — 
medikališkus, dantinius, viešos 
sveikatos inžinierius ir vaisti
ninkus. Prieš paskyrimą kiek
vienas kandidatas turi išlaikyti 
tam tikrą kvotimą. Kurie nori

Apie naujus išradimus
Klausimas—Ar yra leidinys, 

kuris paduoda naujus išradi
mus kuriems patentai išduoti? 
Ar negalite pranešti kiek pa
tentų išduota Suv. Vai. ir per 
kiek laiko patentas geras?

Atsakymas— Suv. Valstijų 
Patentų Ofisas Washington, D. 
C., leidžia savaitinį laikraštuką 
‘The Official Gazette of the U. 
S. Patent Office, kuris turi vė
liausias informacijas apie nau
jus išradimus (patentus) su 
paveikslais ir išdėstymais.

Laikraščio kaina yra $10 įlguliariai prieš valgį. Pas visus aptieki- 
, i • • ninkus, dviejų ' dydžiu, didelė bonkametus. Atskiros kopijos par- 25 maža ?o centų.

šį laišką: “Lapkr. 
Canacia. 
smų ir 
receptų,

Visi kenčiantieji pil
vu turi skaityti

11, Windsor, Ont.,
Po 2 metų kankinančių skau- 

nesekmingo vartojimo įvairių 
mano duktė ate'nšė man

TR1NER1O KARTAUS VYNO
ir šiandie aš jaučiuos puikiai, mano 
apetitas sugryžo, aš neturiu skausmų ir 
patariu kiekvienam, kuris skundžiasi pil
vo pakrikimais, nusipirkti Trinerio Kar
taus Vyno. — Mrs. Suchanek”. 
gyduolės pataiso nevirškinimą, 
apetitą, konstipaciją, gasus, galvos 
dėjimą ir neramų miegą.

Moters!
Apdrauskite

Savo Kailinius

Imkite

šios 
prastą 
skau- 
jl re-

už mažą
Atlyginimą

Vartokite Old Dutch ir apsaugokite savo namą su

Jūsų didele pagelba 
prie namų valymo

Sveiku Svarumu
Delei savo pastebėtino veiklumo ir nepa
prastų valymo ypatybių Old Dutch yra 
JŪSŲ DIDĖLE PAGELBA prie namų valy
mo.

Truputis Old Dutch ant drėgno drabužio ar kempinės 
greitai pašalina purvus ir pirštų žymes nuo enameliuotų 
ar malevotų medžio darbų. Jus tik švelniai nušluostykite 
paviršių. Old Dutch ir keli pabraukimai mapa padaro 
grindis pilnai švarias. Jums patiks Old Dutch dėl valymo 
metalinių daiktų. Jis yra geriausias dėl parceliano ir ©na
melio, marmuro ir tile, jis nebraižo. Old Dutch išvalo 
aliumininius, blokinius ar enanieliuotus puodus ir indus, 
geležinius peilius, varį, faktiškai nėra nieko-geresnio dėl 
viso valymo.

Old Dutch suteikia Sveikų švarumo kiekvienoj kertėj ir 
kampe. Jo pieskuotos, plokščios dalelės pašalina pavojingus 
nematomus nešvarumus, 
taipjau kaip ir nematomus 
purvus ir nevalomus. Var
tokite Old Dutch Clennser 
ir palaikykite savo namų 
sveikai švariu.

Old Dutch nebraižo — ne 
kenkia rankoms, 
te pinigus... Old 
ekonomiškas ... 
užtenka ilgam.

Taupinki-
Dutch yra 
truputėlio

Vietinės pilietystės darodymas
Klausimas—Gimiau mažame 

mieste Pennsylvanijoj. Dabar 
pasirodo, kad mano gimimas 
nebuvo tinkamai užregistruo
tas, ir dabar negaliu gauti gi
mimo certifikato. Ketinu vyk
ti Europon ir man bus būtinai 
reikalinga darodyti pilietystę 
Kaip galiu darodyti pilietystę?

Atsakymas— Kuomet negali
ma gauti gimimo certifikato su 
pasporto aplikacija reikia pa
siųsti krikšto paliudijimą ir du 
afidavitus, vieną nuo gydytojo, 
kuris prie gimimo tarnavo, jei 
gu tokį afidavitą galima gauti, 
arba tėvų afidavitus arba kitų 
gerai žinomų žmonių, kurie ga
li tikrai prisiekti, kad asmuo 
gimė Suv. Valstijose.

* Kas yr,a nemokslumas
Klausimas— Tamstų nuomo

ne, kas tai yra nemokslumas? 
Ar žmogus, kuris' gali pasira
šyti vardą, bet negali parašyti 
arba skaityti knygą yra skai
tomas nemokytu ? Koki yra 
imigracijos ir natūralizacijos į- 
statymų mokslumo reikalavi
mai?

Atsakymas— Tautiška Ap- 
švietos Draugystė skaito, kad 
“veikiantis mokslumas” reika
lauja mokyklos lankymo per 
apie 6 metus'. Tuomet žmogus 
gali paskaityti laikraštį, para
šyti laišką ir vesti paprastas 
rokundas.

Bet imigracijos įstatymo ti
kslams reikia skaityti ką nors 
atspausdinta toje kalboje, ko
kią ateivis pats pasirenka. Ne
įeik imti rašyto kvotimo.

Natūralizacijos įstatymas

Pasinaudokit šia 
Nepaprasta Proga!

ŠIS pastebėtinas Dviejų Ka
rų Garažas pabudavotas su
lig jūsų užsakymo iš geriau
sio materiolo ir geriausių 
gaunamų darbininkų

TIKTAI UŽ

5163
NEREIKIA ĮMOKĖTI

Mokėkite po truputį kiekvieną mėnesį jūsų pačių 
. sąlygomis.

Porčių Uždarymas
BILE kokio didumo porčiai 
uždaromi su franeuziškais^^^^^^^^^^ 
langais ir sieteliais.

TIKTAI Už

$110
Ateikite, t elef anuokite, 

prisiųskite kuponą.
ar

Chicago Home Improvement and Lumber Company 
2301-2329 So. Crawford Avė., 

CHICAGO, ILL.

Gerbiamieji:
Be jokių pareigų iš mano pusės, aš norėčiau kad jūsų atstovas 

atsilankytų pas *
Vardas ................................................................................................................
Adresas ................................................................................................................
Telefonas .......................................................... . ...............................................

Aš noriu žinoti apie Į | Garažius I Į Porčių Uždarymą

Mes taipgi pardavinėjame lumberį ant išmokėjimo.

Chicago Home 
Improvement and 

Lumber Co. 
2301-2329 So. Crawford Avė.

Telefonas ROCKWELL 0023-4

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

Padarykite tai tuo jaus asikreipdamos į

1739 So. Halsted St Chicago

Apdrauda
nuo

Nelaimingų Atsitikimi!
Naujienos padarė sutartį su atsakomin- 

ga apdraudos kompanija ir gali apdrausti 
vyrus ir moteris, tarp 16 ir 70 metų amžiaus. 
Nėra gydytojo egzaminavimo.

Apdrauda išdalyta i 6 skyrius. Mokes- 
tys metams,

$1, $3, $6, $10, $16 ir $24
Šios rųšies apdrauda apdraudžia žmo

gaus gyvastį nuo $1000.00 iki $5000.00. Taip
gi duoda ligoje pašelpą nuo $7.50 iki $40.00 
savaitėje per 26 savaites.

Del platesnių informacijų kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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Bet politinių Lietuvos emigrantų dar tebėra daug 
užsieniuose, todėl reikia manyti, kad jie ir toliaus ne
paliaus kokį nors laikraštį leidę, kol Lietuvoje nėra 
sugrįžusi spaudos laisvė. Legalėje Lietuvos spaudoje 
šiandie beveik nieko apie politinę padėtį negalima pa
sakyti; nėt ir klerikalizmo kritika yra persekiojama. 
Tokiose sąlygose pagelbėti gali tik užsieniuose leidžia
mi ir slaptai i Lietuvą gabenami raštai, — kaip spau^- 
dos draudimo laikais! ’

Politinės Lietuvos emigracijos centras dabar yra 
Berlyne, ir veikiausia tenai pasirodys lietuvių laikraš*- 
tis. Berlyne yra sveikesnė atmosfera, negu Vilniuje, 
kur Lietuvos emigrantai buvo traukiami/ į visokias in
trigas.
~T

LIETUVA TARSIS SU LENKIJA

Lietuvos užsienių reikalų ministeris, Dr. Dovydas 
Zaunius, įsakė pasiuntiniui Berlyne pranešti Lenkijos 
valdžiai, kad Lietuva sutinka pradėti su lenkais dery
bas dėl santykių užmezgimo. Deryboms pradžia numa
toma gruodžio 15 d. Berlyne.

Tai yra reikšmingas Lietuvos valdžios pusėje 
žinksnis. Nuo to laiko, kai Lenkija prieš dešimtį metų 
užgrobė Vilnių, dar pirmą kartą Lietuvos valdžia savo 
noru siūlo taikytis su lenkais. Pirmiaus Lietuva arba 
visiškai atsisakydavo turėti kokių nors reikalų su Var
šuva, iki nebus Lietuvai sugrąžintas Vilnius, arba, jei 
darydavo kokius nors nusileidimu^ nuo šito nusistaty
mo, tai tik kieno nors verčiama ir gąsdinama. Tokių 
nusileidimų anąmet padarė Voldemaras, Tautų Sąjun
gos suvažiavime, kai Pilsudskis pareikalavo, kad jisai 
griežtai atsakytų į klausimą: “Karas ar Taika?”

Voldemaras formaliai atšaukė karo stovį su Len
kija, negaudamas už tai iš Lenkijos jokių kompensaci
jų. Todėl tas jo nusileidimas reiškė Lietuvai stambų 
pralaimėjimą. Bet santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos 
vistiek pasiliko neatsteigti.

Dabar Zaunius ketina geruoju tartis su lenkais, 
tikėdamasis, kad šituo keliu Lietuva gal pelnys dau
giau, negu laukdama, iki aplinkybės ją prispirs atsisa
kyti nuo “neoficialio karo” su Lenkija. Ir atrodo, kad 
Lietuvoje šiandie tokiam Zauniaus sumanymui nedaug 
kas tesipriešins.

“Naujienose” jau buvo pastebėta, kad pastaruoju 
laiku Lietuvos viešoji opinija žymiai pasikeitė klausi
me santykių su artimiausiais kaimynais. Pirmiaus vie
ni tik socialdemokratai keldavo balsą už susitarimą su 
Lenkijos demokratija. Bet dabar, prieš keletą menesių, 
ėmė kalbėt apie Lietuvos-Lenkijos santykių klausimo 
reviziją valstiečių liaudininkų spauda, o galų gale ir 
klerikalų. Visoms Lietuvos srovėms pasidarė baugu, 
kad Vokietijoje kelia galvą nacionalistai, kurie prie 
pirmos progos stengsis atimti iš Lietuvos Klaipėdą.

Jei Lietuva bandys susiartinti su Lenkija, kuriom 
abiem yra lygiai pavojingas vokiečių nacionalizmo ag- 
resingumas, tai pakitęs Lietuvos nusistatymas ir link 
sovietų Rusijos. Iki šiol Lietuva buvo “vienintelis so
vietų draugas” Pabaltijo kraštuose. Lietuvos užsienių 
politikos orientacija, nežiūrint kas sėdėjo ministerių 
kedėse Kaune, buvo rusiška. Klerikalams valdant Lie
tuvą, kun. Reinys (dabar vyskupas), kaipo užsienių 
reikalų ministeris, rengė Kaune oficialį bankietą sovie
tų užsienių komisarui Čičerinui. Liaudininkų ir social
demokratų koalicijai paėmus valdžią į savo rankas, Sle
ževičius važiavo į Maskvą pasirašyti su bolševikais 
“draugingumo ir nepuolimo” sutarti. Po fašistiško per
versmo, nors Lietuvoje “savieji” komunistai buvo šau
domi, bet su Maskva Voldemaras buvo draugiškiau
siuose santykiuose. Garsiąją “plečkaitijados” sensaciją, 
pavyzdžiui, putė ne mažesniu uolumu Maskva, kaip ir 
Kauno žvalgyba.

Bolševikams rūpėjo kiršinti Lietuvą su Lenkija, o 
Lietuva dėjo savo viltis ant bolševikų, kad, lenkams 
Lietuvą užpuolus, raudonoji armija ją apgins. B‘et jei
gu dabar bus užmegsti nors šiek-tiek pakenčiami ry
šiai tarp Lietuvos ir Lenkijos, tai visas pagrindas tai 
Lietuvos užsienių politikai išnyks ir Kaunas ims krypti 
į visai priešingą pusę: į anti-sovietinį Pabaltijo valsty
bių ir Lenkijos bloką, kuriame iki šiol buvo spraga dėl 
Lietuvos atsisakymo į jį dėtis.

Butų negerai, jeigu Liętuva taip toli nukryptų. 
Tiesa, jos sėbravimas su sovietais buvo jai nenaudin
gas; bet nebūtų naudos ir iš sėbrąvimo su tais, kurie 
galanda dantis prieš Rusiją, nes jie gali įtraukti Lietu
vą į kokią nors pragaištingą avantiūrą. Kad to neįvyk
tų, Lietuvos demokratija privalo palaikyti artimus ry
čius su Lenkijos demokratija, nenutraukdama ryšių ir 
su demokratija Vokietijos.

Apžvalga
KAUTSKIS APIE

BOLŠEVIZMĄ

“Laisvoje” įdėta šitokia ne
va žinia:

“Žymiausio ‘socialistų’ II 
Internacionalo^ teoretiko 
Kautskio staipsnis' N. Y. 
Times’e pereitą sekmadienį 
yra įrodymas, kaip “socialis
tai’ abelnai pateisina impe
rialistų planuojamų karą 
pi’ieš Sovietų Sąjungą.” 
Tai yra grynas melas.
Viena, jojuo straipsnio į 

“New York Times” Kautskis 
nėrą rašęs. Jisai jau prieš 
keletą mėnesių yra parašęs vo
kiečiu kalba knygą “Bolsche- 
wismus in der Sackgasse” (Bol
ševizmas maiše), ir apie tą 
knygą tūlas Joseph Shaplen da
bar pagamino straipsnį, kuris 
tilpo pereito sekmadienio 
“Times’e”.

Antra, minėtame straipsnyje 
nėra nė žodžio apie “imperia
listų planuojamą karą” arba 
kokį kitą karą prieš Sovietų 

1 Sąjungą. Ir kiekvienas, kuris 
bent, truputį nusimano apie 
Karolio Kautskio paž valgas, 
niekuomet netikės, kad jisai 
galėjo savo knygoje teisinti 
imperialistus arba ginkluotą in
tervenciją prieš Rusiją.

Taigi “Laisvės” paduotoji 
neva žinia yra tikrumoje be
gėdiškiausias prasimanymas.

Kaip rašo Jos'eph Shaplen 
savo straipsnyje, kuris tilpo 
“Times’e”, K. Kautskis įrodo 
tris dalykus: viena, kad bolše
vizmas neturi nieko bendro su 
mokslu Karolio Markso, kurio 
vardu Maskvos diktatoriai ban
do pridengti kruvinus savo 
žiaurios diktatūros’ darbus; 
antra, kad bolševizmas reiškia 
ne revoliuciją Rusijoje, bet 
kontr-revoliuciją, kadangi jisai 
apvertė revoliucinę Rusijos val
džią, susidariusią ant carizmo 
griuvėsių, ii’ panaikino visas 
tas piliečių laisves, kurias 1917 
m. kovo menesio revoliucija 
buvo suteikusi Rusijai; trecia, 
kad bolševikų “eksperimentas” 
laukinio smurto keliu įvesti 
“socializmo tvarką” tamsioje 
nekultūringoje Rusijoje neiš
vengiamai turi pasibaigti ka- 

istrofa sovietų valdomams. 
Kautskis sako, kad Rusijoje 
negali būti jokio progreso, iki 
sukilę darbininkai ir valstiečiai 
nenašiuos parazitiškos Stalino 

i diktatūros.
Su tuo mes pilnai sutinkame. 

Nors mes dar neturėjome pro
gos matyti naująją K. Kautskio 
vęikalą apie bolševizmą, bet iš 
to, ką apie jį rašo p. Shaplen, 
galima numanyt, kad didžiau
sias pasaulyje socializmo teore
tikas savo tyrinėjime rusiško 
komunizmo priėjo tą nuomonę, 
kurios laikosi ir “Naujienos”. 
Tas mus dar labiau įtikina, kad 
mes einame teisingu keliu.

AUSTRIJOS KLERIKALIZ
MAS IR LIETUVOS 

KLERIKALIZMAS

“pirmyn” užsidarė

Buvome girdėję prieš kiek laiko, kad Lietuvos 
emigrantų leidžiamas Vilniuje laikraštis “Pirmyn” su
stojo ėjęs. Dabar gavome tų gandų patvirtinimą. “Pir
myn” užsidarė.

Kalbėdamas apie neseniai j- 
vykusius Austrijoje parlamento 
rinkimus, Kauno “Socialdemo
kratas” duoda labai įdomų pa
lyginimą Austrijos klerikalizmo 
su Lietuvos klerikalizmu. Jisai 
sako:

Ką tik pasibaigę rinkimai į 
Austrijos parlamentą nežymiai 
pakeitė krašto atstovybės su
dėtį, bet yra nepaprastai įdo- 
mųs ir mums. Šie. Austrijos 
rinkimai vyko labai įtemptu 
upu. Fašistai iš vienos puses 
ir klerikalai iš antrosios, susi
rišę į vieną bloką vartojo visas 
galimas ir negalimas priemo
nes rinkimus laimėti ir vis tik 
išėjo iš jų -supliuško. Ausjiri- > *
jos krikščionys-demokatai (kri- 
kščionis-socialai) ’ kartu su 
fašistais gavo 66 atstovus (pa
leistam parlamente turėjo vieni 
patys 73 vietas). Socialdemo
kratai laimėjo vieną vietą ir 
turi dabar 72 atstovus, šoberio 
buržuazinis ir priešklerikalinis 
blokas 19 vietų, netekęs dviejų; 
“tikrieji” fašistai 8 atstovus. 
Komunistai kaip ir praėjusiais 
rinkimais negavo nei vienos 
vietos parlamente. \

“Katalikiškoji” Austrija sa
votiškai turi daug bendro su 
“katalikiškąja” Lietuva. Ir 
ten, ir čia klerikalai beveik 
iki paskutinių laikų valdė su 
nieku nesiskaitydami tikinčių
jų katalikų minias, gudriai iš
naudodami tikybinius liaudies 
jausmus ir bažnyčios vardą 
partiniams klerikalų tikslams. 
Ir ten, ir čia klerikalai, panau
dodami kur galima monarchis- 
tinį režimą! kur galima parla
mentą, žygiuodavo prie dan
giškų savo [tikslų, kietai laiky- 
damies šioš ašarų pakalnės ir 
kiek galimą geriau joje įsikur
dami. Kuomet reikia— demo
kratai, “bet širdies gilumoje— 
monarchistai”. Austrijos kri
kščionys—socialai gal tik tuo 
skyrėsi nuo mūsiškių krikščio
nių-demokratų, kad pirmieji il
gus amžius' turėjo savo Habs- 
burgųs ir juos vedžiojo už no
sies didesnei Dievo garbei. Mū
siškiai tik kurį laiką, bernavo 
carams, eidami į nepriklausomą 
Lietuvą, bandė, šventon jog že
mėn įsodinti katalikišką \rokie- 
tį Urachą, p dabar tik svajoja 
apie tokį vainikuotą asilą, ant 
kurio jiems, butų patogu joti.

Nepaprasto panašumo rodo ir 
klerikalų taktika rinkimų, metu 
Austrijoj ir pas mus. „ *

Prieš pat paskutinius Aust
rijos rinkimus krikščionys-so- 
cialai tyčiomis subiriiio šobe
rio kabinetą ir * sudarė savąjį, 
įtraukdami valdžion 'fašistus 
tuo tikslu, kad per fašistus ati
trauktų nuo kitų buržuazinių 
partijų rinkėjus ir juos surink
tų į katalikiškąjį gardą. Lygiai 
taip padarė, kaip mūsiškiai 
krikdemai po 1926 metų per
versmo. Ir lygiai kaip jie, nu
svilo, nes Austrijos fašistai ėjo 
į rinkimus ■ visgi savais sąra
šais ir gavo mizernas 8 vietas. 
,Bet turėti savo rankose val
džią rinkimų metu ir, padaryti 
iš jos lazdą priešininkams — 
labai patogu. Pačios priemonės 
savo politinius priešus nugalėti 
rinkimų kovoje, Austrijos kle
rikalų pavartotos' šiais rinki
mais, su nepaprastu ryškumu 
pakartoja tuos vaizdus, kuriuos 
ir mums teko pergyventi 26 
metų rinkimais.

Austrijos klerikalai kiek tik 
suskubdami visur prigrūdo į 
valstybjnį aparatą “savų” žnio- 
niik.

Patys valkiodami Kristaus 
vardą ir nukryžiavote j o Kris
taus atvaizdus po visus turgus 
ir turgelius, kurstė velnius ant 
socialdemokratų ir baidė nuo 
jų žmones. Klerikalų laikinoji

vyriausybe stvėrėsi nuginkluo
ti socialdemokratų organizaci
jas respublikai ginti ir kartu 
leido fašistams mobilizuotis ir 
didinti savo ginklų atsargą. Ly
giai taip darėsi ir pas mus 
prieš 26 metų rinkimus, kuo
met paplito fašistiniai atsišau
kimai, grąsinę krauju užlieti 
kraštą, jei laimėtų kairieji.

Viskas tuo tarpu nuėjo nie
kais. Šiais Austrijos rinkimais 
buržuazinės partijos ėjo kovon 
pakrikdintu frontu ir dideli jų 
užsimojimai susipuko, — Aust 
rijos darbo liaudis atlaikė vi
sus reakcijos puolimus. Bet dėl
to bendra padėtis Austrijoj 
maža kuo pasikeitė ir maža 
kas pagerėjo. Klerikalų viršū
nes su kardinolu (pralotu. — 
“N.” Red.) Šeipeliu ir kancle
riu Vogfuen priešaky yra atvi

ri monarchistai, Habsburgų ša* 
lininkai. Stambioji Austrijos 
buržuazija, savo pinigais suka
rusi fašistų organizacijas, vi
suomet yra pasiruošusi pulti 
fašistų glėbin ir panaikinti 
respubliką, kaip tik pamatys, 
kad socialdemokratai paima 
viršų. Vieninteliais ištikimais 
respublikos gynėjais ir liaudies 
demokratų teisių gynėjais pasi
lieka socialdemokratai. Prieš 
juos kaip ir anksčiau tebestovi 
uždavinys sulaikyti reakcijos 
puolimus, o tam jiems reika
linga nepailstamu, pasišventi
mo pilnu darbu vis didinti sa
vo jėgas, ieškoti susipratimo ir 
glaudaus bendradarbiavimo su 
Austrijos mažažemiais ūkinin
kais.

. % 
zofanti puikiai mokėjęs’ 30 kal
bų ir gana gerai kalbėjęs <iar 
72 kalbomis. Daug kalbų mo
kėjęs ir Zauerveinas, “Lietu
viais esame mes gimę”, auto-

rius. Tuo tarpu toki moksli
ninkai, kai Niutonas, Pasteris, 
jauni būdami nieku ypatingu 
iš savo draugų tarpo nesisky-

i '■"■i 1

E. T. A, Hoffman Vertė J. Pronskiu

Velnio Eliksyras

Grįsk į musų

ĮVAIRENYBES
Atminties fenomenai

Garsus amerikietis išradėjas 
Edisonas nėra išėjęs net aukš
tesnes mokyklos, taip kad įvai
rius mątematinius apskaičiavi
mus' japi turi/ atlikti padėjė
jai. Jis atvirai prisipažįsta, 
kad negalėtų išlaikyti net pa
prasčiausio egzamino. O tuo 
tarpu savo išradimais jis ste
bina' pasaulį ir yra laikomas 
“išradėjų karalium”. Tai yra 
nuostabus reiškinys. Iš kitos 
pusės, pasitaiko" žmonių, kurie 
pasižymi tiesiog neįtikimais' at
minties gabumais, kurie, ta
čiau, gyvenime jokiais darbais 
nėra pasireiškę.

štai, Frankas Huxicy. Jis, 
turėdamas 8 metus, nustebino 
1919 m. profesorius savo ne
paprasta atmintimi. Jis be klai
dos, pažodžiui, pakartodavo 12 
spausdintų puslapių tekstą, ku
rį jam tik vieną kartą paskai
tydavo. Turėdamas 10' metų 
jis kartą pakartojo prezidento 
Kulidžio per radio pasakytą 
kai b ą. Bet jis neturėjo jokių 
kitų gabumui, be atminties. Ma
tematiką jis labai sunkiai su
prasdavo. Mirė 1929 m., eida
mas aštuonioliktus metus.

Kitas, 13 metų vaikais Zerah 
Colburn galėdavo dauginti at
minty labai didelius skaičius. 
Kartą, paklaustas, kiek bus iš 
8, pakeltų 16-tan laipsniu, jis 
po trijų minučių atsakė: 281,- 
474,976,710,656. Tuo tarpu net 
įgudę skaičiutojai su plunksna 
rankose galėjo rezultatą apskai
tyti tik per 10 minučių.

Plieno koncerno valdyboj, 
Amerikoj, ilgą laikų tarnavo 
Edvardas Baldvin, kurs atmin
tinai žinojo visų koncerno kli
entų einamąsias sąskaitas ir 
visas sąskaitų ištraukas. Taip 
pat jis atminė kiekvieną susi
rašinėjimą, niekad nesuklysda- 
mas. Jį dažnai tyrinėjo įžy
mus mokslininkai, stengdamiesi 
rasti jo atminties paslaptį.

Didelės atminties žmonių ži
nom ir iš senovės’. Apie Temis- 
toklą pasakojama, kad jis žino
jęs kiekvieno Atėnų piliečio pa
vardę. Romos imperatorius 
Otonos žinojęs visų savo karei
vių vardus. Filosofas Seneca 
pats sakosi, galįs pakartoti 
2000 eilučių jam karta paskai
tyto eilėraščio. Kardinolas Mez-

(Tęsinys) jau prie lupų. Tačiau man bu-
Išgirdau neaiškius žingsnius, 

kurie vis artyn ir artyn ėjo, 
durių skląsčiuose sužvangėjo 
raktai. Cirilius skubiai pašoko? 
pastvėrė mano rankų ir sušu
ko man į ausį:
vienuolyną, — Leonardui apie 
visa yra pranešta, jis žino kaip 
aš mirštu, «— prisaikiuk ji ty

lėti apie mano mirtį. — Ir be 
to man pašlijusiam seniui juk 
butų greit atėjusi mirtis, — 
lik sveikas mano brolau! — 
melskis už mano sielos išgany
mą !vAš busiu su tavim, kai tu 
vienuolyne mišias už mane lai
kysi. Prisiek man, kad tu tylė
si apie visa, ką čionai patirsi, 
nes kitaip tu tik pats pražūsi 
ir įpinsi musų vienuolyną. į 
tūkstantį blogų reikalų!” —

Aš padariau visa tai. Užmas
kuotieji įėjo į vidų, jie pakėlė 
senelį iš lovos ir nuvilko jį, dėl 
nuovargio nepajėgiantį žengti, 
išilgai koridorių į skliaustų, ku
riame aš pirma buvau. Užmas
kuotajam pamojus aš nusekiau 
paskui.

Domininkonai padarė ratų, į 
kurio vidurį įvedė senelį ir pa
liepė jam atsiklaupti ant aslos 
vidury supiltos žemės krūveles. 
Į rankas jam įdavė kryžių. Aš 
eidamas savo pareigas įėjau į 
rato vidurį ir garsiai meldžiau
si. Vienas domininkonas pastvėrė 
mane už rankos ir patraukė į 
šalį. Tame akimirksny pama
čiau vieno užmaskuotojo, kurs 
iš užpakalio buvo įėjęs į rato 
vidurį, rankose sublizgant kąr-( 
dą, ir sukruvinta Ciriliaus gal
va nuriedėjo po mano kojų. • 
Netekęs sąmonės susmukau.

Zokoninkai piasako, kad Cirilius 
nužudytas popiežiaus įsakymu. 
— Medardui duoda išgerti nuo
dų ir po to jį veža i kapus. — 
Medardas atsigauna ir sąžine 
apie baisius dalykus Vatikane.

Atsipeikėjęs pasijutau esąs 
mažame panašiame į vienuolyno 
celę kambary. Vienas dominin
konas priėjo pute manęs ir su
valdydamas šypseną tarė: 
“Tamsta gerokai išsigandai, 
mano brolau, o tačiau turėjai 
Tamsta džiaugtis gavęs pats 
savo akimis pamatyti gražų 
kankinimą. Taip juk reikia sa
kyti, kuomet koks nors brolis 
iš jūsų vienuolyno yra nubaus
tas' užsitarnautai mirti, nes 
juk jus ten visi esate ypatin
gai šventi!” — “Mes 
šventi, tariau: bet musų
nuolyne nėra dar buvęs nužudy
tas nekaltas žmogus! Paleis- 
kit mane! — Aš'savo pareigų 
atlikau su džiaugsmu! — Pa
laimintoji jo dvasia bus drau
ge su manim, jei ir aš turėsiu 
patekti į niekšingų žmogžudžių 
rankas!” —

“Aš visai neabejoju, tarė dor 
mininkonas: kad amžiną atilsį 
brolis Cirilius galės Tamstai 
dar panašiame atsitikime pa
tarnauti, bet ar tik Tamsta, 
mielas brolau, nenori jo pa
smerkimą pavadinti žmogžudy- 
be? — Cirilius' sunkiai nusi
kalto prieš Viešpaties vietinin
ką ir jisai pats buvo tas, kurs 
jam įsakė mirti. — Bet jis bus 
patsai tamstai visa tai išpaži
nęs, todėl bereikalinga butų 
dar apie tai su Tamsta kalbė
ti. Paimk geriau Tamsta šitų 
dėl pasistiprinimo ir atsigaivi
nimo, Tamsta atrodai labai iš
blyškęs ir sujudęs.” — Su šiais 
žodžiais domininkonas įteikė 
man krištolinę taurę, kurioj 
putojo tamsiai raudonas, stip
riai kvepiantis vynas. Aš pats 
nežinau, koks nujautimas ma
ne pervėrė, kai as taurę pridė-

vo aišku, kad aš uosčiau tokį 
pat vyną, kokį man aną nelem
tąją naktį buvo įteikusi Eufe- 
mija ir nesąmoningai pats nie
ko negalvodamas išpyliau ji j 
savo abito kairiąją rankovę, 
kairiąja ranka, lyg bučiau nuo 
lempos apjakintas, laikydamas 
prieš irkis.

—Geros kloties Tamstai, su- 

šuko domininkonas skubiai iš
stumdamas mane pro duris: — 
Mane įmetė1 į vežimą, kurs ma
no nusistebėjimui buvo tuščias, 
ir nuvežė mane. Nakties' bai- | 
senybės, dvasios įtempimas, gi- \ 
lūs skausmas dėl nelaimingojo l 
Ciriliaus atvedė mane į kokią i 
tai svaigią padėti, taip jog aš j 
nesipriešindamas pasidaviau, į 
kai mane iš vežimo išvilko ir 
labai jau nešvelniai išmetė ant 
žemės. Rytas aušo, aš pasiju
tau begulįs prie Kapucinų vie
nuolyno vartų. Atsikėlęs pa
traukiau varpelį.

Vartininkas pamatęs mano 
išblyškusią netvarkingą išvaiz
dą persigando, ir matyt, bus 
priorui papasakojęs kokiu budu 
mane radęs sugrįžusį, nes grei
tai po ankstybųjų mišių šisai 
labai susirupnęs įėjo į mano 
keliją. Į paklausimus aš tik at
sakiau bendrai, kad mirtis to, 
kuriam turėjau duoti išrišimą, 
perdaug buvo baisi ir kad aš 
dėl to labai esu sujudęs, bet 
bekalbėdamas pajutau neišpa
sakytą. kairės rankos skausmų 
ir nebegalėdamas toliau kalbė
ti garsiai surikau. Atėjo vie
nuolyno gydytojas, nuplėšė 
stipriai prie mūsos prilipusią 
rankovę ir rado mano visą ran
ką lyg kokios aštrios rakšties 
suėstą ir sudegintą. — “Mane 
norėjo priversti gerti vynų, aš 
jį išpyliau į rankovę”, — su
dejavau alpdamas dėl neišpa
sakyto skausmo! — “Vyne bu 
vo deginantis nuodai! — su
šuko gydytojas ir pasiskubino 
prirašyti vaistų, kurie galėtų 
nors tą padūkusį skausmą su- 
jnažinti. Dėka gydytojaus ga
bumui ir rūpestingam slaugy- j 
mui, kokią man prioras parū
pino, pavyko išgelbėti rankų, 
kuri' butų turėjusi būti nuplau
ta, bet visa 
prie kaulų ir 
mas pakirto 
pajėgas.

—“Dabar aš aiškį; i matau, 
tarė prioras: kokio sąryšio tu
ri tasai prietikis, 
Tamsta
dingasis' brolis 
prantamu budu 
vienuolyno ir iš 
sta, mielas brolau
dingsi tuo pačiu budu, jei 'lam
stą tuojau pat neapleisi Ro
mos. Įvairiais išdavikingais bu
dais buvo Tamstos klausinėja
ma visų tą laikį, kai Tamsta 
sirgai ir tiktai mano si ilgumui 
ir vienybei maldingai nusista
čiusių brolių turi Tamsta dėko
ti, kad mirtis neatsivarė Tam
stos į patį kambarį. Kaip abel
nai Tamsta man išrodai stebė
tinas žmogus, kurį iš visų pu
sių laiko apipynę fatalingi ry
šiai, taip Tamsta ir savo trum
pu Romoj pabuvimo metu prieš 
savo, žinoma, valia perdaug 
pasidarei Įstabus ir dėl to kai 
kuriems asmenims labai butų 
geistina Tamstą iš kelio paša
linti. Grįsk Tamsta atgal i sa
vo vienuolyną! Ramybė Tams
tai!”

mėsa pridžiūvo 
nuodingas gėri- 

rankos judėjimo

nesam 
vie-

netekai
dėl 

rankos. 
Cirilius 
dingo iš 
Romos ir

kurio
Mal- 

nesu- 
musų 
Tam-

Medardai 1

(Bus daugiau)

ATĖJO naujas “Kultū
ros” numeris 10. Kaina 45 
centai. Galima gauti “Nau
jienose”.
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[korespondencijos
Kenosha, Wis.

Prašo atsiliepti

kns ir Petronėlė Petrauskienė.
C. K. Braze 

7022 Sheridan Rd.
Kenosha, Wis.

Kai šią vasarą aplankiau Lie
tuvą, tai daugelis žmonių pra
šė manęs surasti jų gimines. 
Tėvai prašė surasti vaikus, bro
liai—seseris ir t.t. žemiau pa
duodu jų vardus. Malonėkite 
atsiliepti. Kiekvienam mielai 
sutinku aprašyti jų giminių 
gyvenimą. Pageidaujama, kad 
atsilieptų iš Šiaulių apskričio, 
Šaukėnų parapijos ir kitur šie 
asmenys: Kazys ir Ona Luko- 
šiai, Pranas Zikas, Zosė Kukš- 
taitė (tėvo vardas Pranas), 
Vladas ir Bronislovas Prizgin- 
tai, Karolis Račkauskas, Anta
nas Peleckis, Petras Volskis, 
Juozas čiužinąs, T. Nemčaus-

So. Omaha, Nebr.
Visko po truputį

Musų kolonijoj Jonas Leve- 
navičius pagarsėjo kaip aklas 
Maskvos davatka. Bet pasta
ruoju laiku jis savo tavorš- 
čiams didžiausią gėdą padarė. 
Dalykai buvo toks. .Jonas gy
veno doroj šeimynoj. Kartą 
jis sumanė parsivesti j savo 
kambarį juodą panelę. Kai 
šeimyninkas' patyrė, jog jo 
burdingierius parsivedė juodu- 
kę, tai tuoj pareikalavo, kad 
abu be niekur nieko tuoj išsi
kraustytų.

Per kiek laiko apie tą įvykį 
niekas nieko nežinojo. Bet štai 
Jonas apsigyvena kitoj šeimy
noj, kur vaikai jau yra pusė
tinai suaugę. Ir ilgai netru
kus jis ir naujoj vietoj pra
dėjo tokius pat šposus krėsti. 
Naujas šeimininkas pasirodė 
griežtesnis: jis pašaukė dėdes, 
kurie Joną kartu su juoduke 
nusivežė į policijos stotį. Jonas 
atsidūrė belangėj. Teko sukel
ti kauciją, kad pasiliuosavus iš 
namų nevalios. Po kiek laiko 
turėjo įvykti teismas. į teismą 
Jonas tačiau nestojo. Po to 
skandalo jis pasidarė ramesnis 
už vandenį ir žemesnis už žolę. 
Bijosi ir akis parodyti. Lietuvių 
tarpe daugiau nębesimaišo.

Pas mus randasi ir kitas įdo
mus paukštis. Tai Juozas J. 
Kartą teismas jį jau buvo nu
baudęs už vogimą. Bet tai nie
ko negelbėjo, štai šiomis die
nomis jis įsibriovė į, vieno tau
tiečio skiepą ir per paipukę iš 
bačkos ėmė leisti vyną, šeimi-

NAUJIENOS, 'Chicago, III. ______________

Stūmė karutį anglių 173 mylias. — Jaunas' Peorijos, 111., negras Prince Crockett, būdamas tvir? 
tas republikonas, prieš praeitus rinkimus ėjo lažybų, kad senatorium bus išrinkta Mrs. Ruth 
Hanna McCormick, republikonė, o ne James Hamilton Lewis, demokratas. Lažybas jis' pralai
mėjo, todėl, einant sąlygomis, turėjo stumti karutį anglių iš Peorijos į Ghicagą, 173 mylias. 
Tą jis ir padarė. Kelionėje jis sutruko 13 dienų.

iš akcidento vietos ir važiavus 
girtam.

Bausmė už važiavimą auto
mobiliu, kuomet licensija yra 
atšaukta, ligi $500 arba ligį 
metų kalėjimo arba viena it 
kita.

Illinois valstijoj pernai me
tais buvo registruota 1,615,- 
088 motoriniai vežimai. Spėja
ma, kad 1931 metais jau va
žiuos apie 2,000,000 motori
niais.

Išvykit Tą šalti

Bulgariška žolių Arbata
Saugokitės tų šalčio ligos perų!
Išgerkit puoduką Bulgariškos Žolių 

Arbatos šįvakar.
Jų riebi sunka subudavoja jėgą ir 

pasipriešinimą jūsų kraujuje ir pagelbs
ti išvalyti jūsų sistemą nuo nuodų. 
Šildo sustingusį kraują, padidina cirku
liaciją ir priduoda naują gyvenimą.

Bulgariška Žolių Arbata yra pardavi
nėjama aptiekininkų visur už 35c, 75c, 
$1.25, arba per paštą didelio šeimininio 
didumo už $1.25. Adresuosit Marvcl 
Product Co., 106 Marvcl Building, 
Pittsburgh, Pa.

. .................. ~

Budriko Radio Valandos
ninkė pastebėjo skiepe nepra
šytą svečią ir pranešė vyrui. 
Tasai pagavo svečią, ir gerokai 
jį apstumdė. O paskui išmetė 
jį lauk.

Atsukite savo radio ir pasiklausykite lietuvių liaudies 
dainų ir muzikos ketvergais iš stoties W. JI. F. C., 1420 
kilocycles., nuo 7 iki 8 valandos vakare. Ir nedėliomis 
iš stoties \V. C. F. L., 970 kilocycles, nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų. šiuos radio programus rengia Jos. F. Budriko 
radio krautuvė.

TIK 11125®

Net ir taupiam darbininkui 
jau nebe kokie popieriai. Su
taupęs' baigiasi, o darbo nie
kur negalima gauti. Ot, kaip 
yra sakoma, nors lįsk į žemę 
ir tiek. Namų savininkai irgi 
dejuoja. Parduoti namus jie 
jokiu budu negali. Su nuomi
ninkais tikra įėda, —jie nemo-

Naujas

V ietor 
ADIO
Modelis R 15

Visi naujausi įtaisymai.
Tokios rųšies Radio dar niekad 

nebuvo panašia ar tokia pigia 
kaina parduodama. >

Lengviausi išmokėjimai.

ka nuomų ir tiek. O taksus juk 
reikia sumokėti, nes kitaip iš
prašys tave lauk ir iš tavo na- 
mų.—Proletaras.

mobiliu už nusikaltimus, bet 
kaltinamajam bus duodama tei
sė pasiaiškinti. Įstatymas nu
mato bausmes kalėjimu ar pi
nigais arba vienu ir kitu- už 
važiavimą automobiliu, kuomet 
licensija yrą atimta arba už 
neteisingą parašymą aplikacijoj 
licensijos prašant.

Įstatymas taip esąs sutvar
kytas, kad geram atsargiam va
žiuotojui jis nebus joks apsun
kinimas. Ištikrųjų, tai busiąs

tikras patogumas geram važiuo
tojui. Bet jjeatsargiems, papra
stai netikusiems važiuotojams 
tas įstatymas busiąs skaudi ra
kštis pašonėj.

Norintis gauti leidimą (licen- ■ 
siją) važiuoti automobiliu, tu
rės pripildyti aplikaciją. Jis 
turės būti daugiau 15 m. am-' 
žiaus, be jokių fiziškų ir psi
chiškų trukumų, kurie trukdo 
tinkamai važiuoti ir turėti ma
žiausia tris mėnesius praktikos

i važiuodamas motoriniu vežimu.
i Kurie neturi praktikos, galės 
gauti laikinus leidimus. Kaiku-

i riems, kurie nepatenkins apli
kacijos reikalavimų, bus ren
giami ekzamenai.

Licensija bus ilgalaikinė, jos 
nereiks atnaujinti kas metą. 
Įstatymo priežiūra bus paves
ta statė sekretoriui.

Licensija atimama; užmušus 
žmogų, apkaltinus vagystėje, 
kur karas bus įveltas, pabėgus

r ~ ..... .  11 — \
PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis reikalavimas siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 į savaitę.
Lengvas, malonus dar-
bas. Mes galime pri- Z'yl/zA 
rengti operatorkos )\\
tai į trumpą laiką. jlz J
Dienomis ar vakarais.
Maža kaina.

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL

190 N. State St., lOth floor

AR TEKO JUMS KADA SAVO 
BALSĄ GIRDĖTI REKORDE?

Arba, šiame atsitikime, savo vaikų, 
gimdytojų ar draugų ?

ATEIKIT PAS MUS ŠIANDIEN
MES PADARYSIM JŪSŲ REKORDĄ!

Su Nauju SENSACINIU

'ietor Radio
Rekordų Darymo

ELECTROLA
Savo Rekordą Galite

Girdėti Tuojau.

NAUJAUSI VIC T O R REKORDAI
10 inch, Listo Kainos 75į

. 5 GERSI M, Broliai, Vllavoslm
V-14040) lYou BĖDOS Padaužas Grupi

„ . ! Diemantas Polka
V-14041 į cį|yna$ polka Kaimas Orkestrą

V44042 į U|,iHe Būtinu

.. , i Užgarintos
V-14029į unominis žoronu Ir Grupa

v’14028 t Aukso žouiti Polka Padaužos Gripą

i Ant tivollo dvare
V-14026 SHrlžimas

Marijos LieUei| Choras

i Motule Mano
V-14016{ Pirmyn į kova

l S». Marijos Lietuvi' Choru

Anykiile Merginos Yotko Orkestrą
V-14001įSma|| K1bbM Witkow Orkestrą

Meriyte—Polka 
v,i’W6l Mandreolit—Polka Padaužos Gnpi

t Rudi o Polka
V-14033J Bevardi—Polka

l Chicaios Vesell' Orkestrą

v iimoJ Pilietybes pppioro
varsai Saatiunas Ir Varaitls

Musų krautuvėj visuomet gausite tinkamą patarnavimą.
Visus radio parduodam lengvais išmokėjimais: 
Dykai demonstravimas jūsų, namuose.

Alsilankykit į musų krautuvę arba pašaukite telefio- 
nu, musų atstovai atvažiuos į jūsų namus ir viską 
išaiškins. . - • ’ * .

Eihdrikjnc.
3417-21 So. Halsted Street

I LL. BPULLVAKD 4 705

CHICAGOS 
ŽINIOS

Automobilistams licen-
sijų Įstatymas

Chicago Motor Club patieks 
Illinois legislaturai ateinančiai 
sesijai įstatymo sumanymą dėl 
įvedimo licensijų automobilis
tams.

Tas įstatymas busiąs daug 
kuo geresnis už tuos automo
bilistams tvarkyti įstatymus ki
tose kažkuriose valstijose. Su
lig Illinois įstatymo bus ati
mamas leidimas važiuoti auto-

Dykai dėl Asthma 
Žiemos Laikų

1’ustobėtimiH mvtoilHs, kuris atėjo pagellron 
diiHiilingicniM —. L'arHhiŲHilinkit šiandie 

iieiiiokainiį bandymų.

Jeigu jiĮH kenčiate nuo tų baisių Asthma 
(dusulio) atakų, kada būna šalta ir šlapiu; 
joiuu jus užtrokštate ir negalite atgauti 
kvapu, būtinai tuojaus paniųskite j Frontier 
Asthma Co. dėl nemokamo išbandymo šio 
pastebėtino njetodo. Nežiūrint kur jus gy
venat ir ar jus pasitiki! kokiais nors vais
tais pasaulyje, parsisiųsdinki! šį nemokamų 
išbandymų. Jeigu jus kenčiate visų amžių 
ir viską ką tik žinojot išbandė! be pagelbos: 
net jeigu jus esate visiškai nusiminę, nenu
stoki! vilties, bet parsisiųsdinki t šiandien šį 
nemokama bandymų. „

Tai yra būdas sužinoti ką progresas gali 
dėl jus padaryti .nežiūrint jūsų visų pereitų 
nusivylimų jums ieškant pasiliuosavimo nuo 
Asthma. Todėl parsisiųsdinki! šį nemokamų 
bandymų. Padarykit tai dabar. Sis garsini
mas skelbiamas, kad kiekvienas kenčiantis 
galėtų pasinaudoti šiuo progresyviu metodu 
ir pirmiausia dykai išbandytų gydymų, ku
ris yra žinomas tūkstančiams, kaipo didžiau
sia palaima, kokios jie susilaukė savo gy
venime. Prlsiųnkit kuponų šiandie. Ne
laukto.

DYKAI BANDYMO KUPONAS 
FRONTIER ASTHMA CO.
510-K Frontier Bldg., 4(12 Niagara SI,, 
Bulfalo, N. Y.

rrisiųskit dykai išbandymui jušų 
metodų, adresu:

Ren&mint
Laxativas 

kurį jus 
kramtėte kaip

gumą, 
Nėra kito skonio 

kaip mėtos
Aptiekosc —X$c,2$C

RICHMAN
BROTHERS

RICHMANIRICHMAN 
BROTHERS BROTHERS

RICHMAN
BROTHERS

Established 
1879

slįĮlKlUSNaujoV ei Del o kamienaisDrabužini ai s kaimeliai s

%

Galbūt populiariškiau- 
sias modelis šiame sezo
ne... mėtini, oxford pil
ki, rudi, biskį parauk*

tų patternų. Šviesių, vi
dutinių ir tamsių spal
vų. Visokio didumo

ALL' '

$2 25-^

Made by 3,800
Stock Owning

Workers

z vi

Labai mėgiami šią žie
ma ir tinkami dėvėti C

kaip dieną, taip ir va
kare... Pupuliariškiausi 
yra Na.vy Blue ir ()x* 
ford pilki *• Mcllons, 
Bo neles ir Vicunas. Di
dumo kiekvieno subu- 
davojimui ir ugiui.

tuxedo siutai, 
turi puošnią ves- 
extra mokėsiies, 

yra didžiausias atsieki- 
mas Richmon Brothers. 
Ištikrųjų, 
džiausiąs 
drabužio

114*118. South State Street

Musų 
kurie

tai yra di- 
išreiškimas 

kokybės.

spalvos 
naliji tonai mėlynų, 
nauji patternai šviesių, 
vidutinių ir tamsiai pil
kų... nauji inodeliai... 
nauji pečių efektai... 
naujos kūno linijos. 
Leiskite mums pritai
kinti jums vieną iš šių 
naujųjų stylių. Žinoma, 
taipjau ir konscrvalivųs

ALI ALLALI

4011 West Madisun Street.

6400 So. Halsted Street

3220 Lincoln Avenue
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Bedarbių Šelpimo Reikalai
BEDARBIŲ ŠELPI 

MO KOMITETAS
Ofiso naujas adresas: 

RRIDGEPORT FURNITURE 
COMPANY

3224 South Halsted Street 
Tel. Victory 1657 

Valandos: nuo 9 iki 11 
tiktai

rvto

ište-
Jos

pa-

su bedarbių pašalpa rūpinasi ir 
, Bedarbių šelpimo Komitetą nuo- 
Iširdžiai remia. Visi žinome, kad 
ši bedarbė su pavasariu baig

usis. Busimoji Chicago Paroda 
bus priežastim šio miesto di
dėjimui. Musų bedarbiai ne el
getos, bet didelės garbės verti 
tesingi darbininkai.

Tiesa, turime užregistravę ko
jis šimtus bedarbių ir kelios de
šimtys šeimų reikalingos ūmios 
pagalbos, bet musų turtinges- 

I nieji ir darbtis turinti, lengvai 
gali savuosius nuo vargo ap
ginti.

Smagu kad prakilnieji lietu
viai, telefonu praneša Bedarbių 
šelpimo Komiteto Baštinėn, kad 
turi pundus drabužių ir avaly
nių ir patys prašo, kad kas iš 
B. Š. Komiteto atvažiuotų at
siimti auką. Dar smagiau, kad

tai, vaikinas

K et vergas. Gruodžio 4, 1930
Vakar gavome laišką nuo vie

nos lietuvaitės, kuri yra 
kėjusi už svetimtaučio, 
laiškas skamba sekamai:

“Gerbiamieji:
Rašau jums maldaudama

galbos. Mano vyras jau yra be 
darbo 8 mėnesiai- Jau mes bu
vome išvaryti iš stubos du sy
kiu. Greit ir vėl mumis išva- j 
rys. Aš esu lietuvaitė ir labai (atėjęs lietuvis aukoja $20.00 be
norėčiau, kad jus man pagel- jdarbiams ir nei ačiū nenori iš- 
bėtumėt. Aš neturiu rūbų ma- girsti. Tokių lietuvių yra daug, 
no 11 o metų amžiaus kūdikiui, bet nevisi žino apie pasekmin- 
Mano vyras neturi čeverykų, gą B 
nei rūbų. Mes turime nieko val
gyti. Kūdikiui neturiu nei la- Į 
>elio pieno. Darykite 
gerbiamieji, dėl manę 
bežinau ką daryti.”

Bedarbių šelpimo Komiteto 
atstovai tuojau nuvažiavo pas 
tą nelaimingą lietuvaitę- Rado 
baisiausiame varge. Musų at
stovai tuojau nupirko maisto, 

išrodo
To- 

šeimynų yra 
Bedarbių šelpimo Komi- 
rupinasi pagelbėti 

rali. Prisidėkite ir jus.

varge.
nupirko 

nes moteris ir kūdikis 
silpni, išbalę, išbadėję. — 
kių nelaimingų 
daug.

Komiteto veikimą.
Kaip butų garbinga, kad ka

lėdų laiku dovanoms išleidžia- j * e
i nors, į mi pinigai butų bedarbių su- 
Aš ne-Į šelpimui paaukoti, o draugams 

tik laišku paaiškinama, kad 
draugui ar draugei dovana, bu
vo lietuvių bedarbių pašalpai 
paaukota. Prakilnus lietuvis ar 
maloni lietuvaitė nesupyktų, 
bet

lietuvaitė 
garbingą pavyzdi pasektų

Bedarbių Šelpi
au ką pasiųsda-

nuo savęs
Komitetuimo

mi.
Nežmoniška,

kiek

Duota bedarbiams maisto 
ir rūbų:

M. Staigis, B. šlainis, M. č 
malienė, J 
Antanaitis,

Šimkus

A. (’.epula, G

Praspalauskis, V. 
a Vingis, J. Ki- 
Ramanauskas, A. 
Narsutis, S. An- 

Milius, T. Ažukas, 
Kascinaitie- 

Žebrauskienė, 
, Sitaitis, J.

V. Nirtautas, T. Sud- 
Andrulis, A. Stanis- 

I- šeštokas, J. česnau- 
)a u jotas, A. Klaris, J.

ževičienė, J

lkinta rūbų ir duonos nuo se
kamų gerų žmonių:

Ona Kudrotienė, 2918 South
Emerald Avė. atnešė rūbų ir

Goki Star Bakely, 3359 Au- 
būru Avė-, atvežė 40 duonų, v 

\čiu jums geri žmonės.

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO REIKALAI

Prior. savo rašte — “Charity”, štai kaip 
Labdarybe apibudina:

“Labdarybė
malonę teikia kur tik ji užkliūva;
Steigia ramybę, kur ilgiaus pabūva: 
Gamtos skaudų keli.)—padaro atvangų : 
Ir kiekvienoj' širdyj' atidaro dangų”. 
Civilizuoti žmonės nepaken

čia kentėjimų net gyvuliuose. 
Sudaro gyvulių globojimo drau- 

Net laukiniams gyvu- 
pavyzdin Yellovv Stone 

, šie- 
užve-

Civilizuoto 
sergėja- 
ir nuož-

liams
Park, \Vyoming, LT. S. i 

no kūgiai ir nuo vėtrų 
jos pagaminama,
žmogaus jausmai yra 
m i nuo žiaurių vaizdų 
mių garsų.

Visose civilizuotose
yra visokiems tikslams labda-

tautose

Mu?ų tautos pažangoje, ir 
lietuvių liaudies ir demokraty- 
bės apgynime “Naujienos” yra 
pirmoje vietoje. Taip ir bedar
bių šelpimo reikale, “Naujie
nos” sudarė galimybes — sku
bios pagalbos reikalingiems — 
laikiną pašalpą ir nurodė mu
sų visuomenei kelius tautos 
garbės apgynimo reikale.

Tauta, kuri savais 
gaišiais nesirūpina, 
laukinė, necivilizuota

Linksma pareikšti,
cago pasiturinti lietuviai mu-

nelaimin- 
skaitoma 
tauta.
kad Chi-

vieniems per- 
o kitiem, be

patekusiems —darbės sukuriu 
badauti. Be plačiosios visuome
nės susirūpinimo, visų nelai
mingų bedarbių sušelpimas ne
įmanomas. Todėl, geros valios 
lietuviai, nuolat sau kartokite 
mintyje, kad yra šimtai lie
tuvių bedarbių ir kad jų kū
dikiai labai vargsta, šimtas tūk
stančių lietuvių Chicago apie- 
linkčse duos gerą nuošimtį tik
rai reikalą suprantančių... Tie 
garbės verti liaudies gynėjai 

išgelbės laikinai) vargau pa
tekusius lietu vius-bedarbius.

l)r. A. K. Rutkauskas*

praeisi didelį murini namą, ra
si mažą medinį, —tai jie ten 
gyvena.
• — Ar Tamsta kreipeisi į 

“N.” pagelbos- stotį? — klau
siu jauno, augaloto, nedrąsiai 
glamžantį kepurę rankose, ant 
šono* virstančio medinio name
lio gyventojo.

—Nežinau, kaip pavadinti,— / I
ponia ar panele tai aš.

—Ar seniai, kaip Tamsta ne
tekai darbo ir kodėl?

—Jau šeši mėnesiai, kaip ne
dirbu. Lenkas užvaizdą, pa
ėmęs po 20 dol. iš savųjų, 
juos paliko, o mus lietuvius 
atleido visus “for good”. Kož- 
ną dieną lendu į akis’, bet at
sako—lauk.

Paaiškinau, kad esu atsiųsta 
iš “N.” ir jei bus reikalinga— 
sušelps. Išgirdę
atsipalaidojo iš nedrąsumo, pa
sidarė kalbus ne ant tuščio.

—Širdingai dėkoju “N.” už 
tą visą, sykiu ir tamstai. Var
gas nėra taip sunkus’ ir skau
dus, kuomet turi užuojautą ki
tu žmonių. Nors šiandien 
nesu nieko dar valgęs ir kaip 
tamsta matai švarkas ir batai 
visai nuplyšę, bet pašelpos su- 
menija nepavelija priimti. Kad 
taip kur darbo gavus!.. Viskas 
butų kitaip...—kalbėjo lyg pats 
į save užsimąstęs vaikinas.

Darbas, paprastas, juodas, 
sunkus varginantis darbas, iš
spaudžiantis prakaito lašus ir 
neduodantis žmoniško kąsnio 
duonos vaidenosi jam ir lyg 
tolima laumės juosta viliojo jį.

—Ar nieko nesusitaupei juo
dai dienai, kaip dirbai?

/—Nieko. Gaudamas 19 dol. 
per savaitę, per penkius metus 
maitinau našlę seserį su šešiais 
vaikais, 
motinai 
dėjau... 
gavus...

Mumrf bekalbant parėjo se
suo skalbinius plovusi. Rami ge
raširdė kaimietė. Prabėgo var
gingos išvaizdos, tvarkingai ap
rengti vaikai pietų iš mokyk
los. Parėjo vyriausia 14 metų 
duktė darbo ieškojusi/

—Gal norėtum eiti Į namus 
tarnauti? — kreipiaus 
duonos ieškotoją.
mergaitė, kad reiks apleisti 
tinos pastogę.

Nenoriu eiti toli nuo 
mų, nekenčiu, kai vaikai 
kia... Kad taip dirbtuvėj 
darbo gavus...—gynėsi su 
romis “darbininkė”. ~

—Kaip mes augome,- 
ątsakyti negalėjome, — 
so motina.—■ Vargstame, skurs
tame, bet pagelbos lig šiol ne
prašėme. Kad jis kur nors dar
bo gautų,— viskas kitaip bu
tu...

Apleisdama vertingus skur
daus namelio gyventojus', liūd
nai sau kartojau:

“Kad taip kur nors darbo gą- 
vus...”

Antroj vietoj atidarė duris 
gražiai išpuoštų kambarių ma
ža mergaitė’ čiulpdama saldaini.

—Mama yra?
—N era.
—Kįir išėjo?
—Nežinau.
—Ar daugiau nieko nėra na

mie ?
—Nieko.
—Kas virtuvėj dainuoja?
—Mano brolis.
—Pašauk jį.
Ateina šviesiaplaukis, atletiš

kos išvaizdos, rankas kišenėn 
susikišęs, švilpaudamas ber
niukas'.

—Tamstų pavardė K-tis?
—Taip musų. 4 .

DARBO!

ne

“Kad jėgas į darbą 
Paversti galėčia. 
Kiek alkanų žmonių 
Jomis papenėčia”.

Mažas žmogelis, dideliu,
savo mieros nuplyšusiu švarku, 
užsmukusia ant ausų kepure, 
traukia iš susmegusios “šau
dės” medžio šakas ant kiemo ir 
kapoja.

Padėk Dieve!—pašnekinau.

—Iš kur tėvukas’ ėmiai tokių 
gražių malkų?

—Ogi geri žmonės paskolino 
troką, tai mudu su Džianu nu
važiavome miškan—atrodo, kad 
visai žiemai užteks...

—Pagirti tik reikia tėvuką 
už tai!..

Patenkintas pagyrimu žmoge
lis taip žnektelėjo kirviu, kad 
lėkdama medžio šaka vos akių 
neišmušė.

—O kur čia gyvena šeimy
na B?

—Eik tamsta po dešinei, pas
kui pasuk po kairei, — kaip

; ! jauną 
Išsigandę) 

mo-

rc-

asa-

— taip 
atsi du

Siųsdavau paliegusiai 
Lietuvoj. Nieko nesusi- 

Kad taip kur darbo

Illinois Mergaitės 
Laiminga Diena

! Ir kiekviena 
išreiškia metus linksmaus gy- 
Mažoji Blanche Guerin, 45 75 

Avė., Chicago, yra typiškas 
kūdikis. štai ką jos nrio-

J^ETURIOS žvakutės!
jų ■_ . .. . 

venimo.
Oakumald
Fig Syrup 
tina sako:

“Draugė
Syrup
Blanche pradėjo tankiai pasigauti šal
čius. aš • »•- • •
darė jos
P 
laiko nebepasigauna šalčių”.

Per penkias dešimt metų išmintingos 
motinos buvo patenkintos žinojimu, 
kad vaiko galvos skaudėjimo, aitrumo, 
karščiavimo ir piktumo priepuoliai gali 
būti greitai ir saugiai nugalėti su Cali
fornia Fig Syrup. Gydytojai rekomen
duoja jo raminančią pagelbą laikyme 
vidurių švariais šalčiuose ar laike vaikų 
sirguliavimų; ar kada tik prastas kva
pas. padengtas liežuvis ar nerangumas 
įspėja konstipaciją.

California Fig Syrup pagelbsti su
tvarkyti ir sustiprinti silpnus vidurius 
— padeda atbudavoti ir priduoti ener
gijos silpniems vaikams. Tikrasis vi
suomet turi vardą California. Visose 
aptiekose.

/

rekomendavo California Fig 
labai augštai. Todėl kada

ir įsigijau jo. Jis greitai ati- 
vidurius; padarė jo poilsį nak- 

Geriausia tai, kad ji nuo to

(AI1F()RM\
FIG SYRUP

?°AeU
BOPN^ 

POPTSVILL6

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

/ negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Užrašome visokius 
anglų kalba rašy

tus žurnalus

Dabar

Neilgam labai nupiginta kaina.

Cosmopolitan Magazine $2.50 1 me
tui — $4.00 2 metams.

Cosmopolitan ir Good House- 
keeping 1 metai vienu adre
su ......:................................. $4.00

Cosmopolitan ir Harper 1 me
tai vienu adresu ............... $5.00

Rašykite klausdami informacijų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

FIRST SCREEN 
APPEAPANCE 
WHEN ONE 
YEAR olo-at 

UNIVtRSAL

CONTINUED 
IN CHILQ PARTS 
UNTIL EIGHT 
YEARS OF< 

A6E[

būdamos 
laimingesnėse aplinkybėse, vi
suomet išties gerų draugišką 
ranką kitoms nelaimėj. Aš ži
nau, aš tikiu, kad ateis daug 
naujų draugių darbininkių ge
radarių taip sunkiame darbe. 
Laukiame jūsų paramos'^ kad 
galėtume paguosti nelaimėje 
esančius savuosius, kurie ne dėl 
girtuoklystės ar tingėjimo su
klupo po našta.

—Emilija I).

nėra jokia darbo terys, kurios žino 
tik stengiasi 

nebeturi iš 
itingoj pa-

—Atrodo visai gražiai gyve
nate... /

—Taip ir pinigų banke turi
me...

—Kodėl kreipėtės i 
gelbos prašydami ?

Keturi nedirbam...
—Bet “N.

davimo kontorą, 
padėti tiems, kurie 
ko gyventi, esti ki 
dėty j arba badauja.

—Mes to nckerinam... .
—Prašau tamstų daugiau 

trukdyti bereikalingai žmonių 
ir kreiptis dhrbo ieškoti kitur...

Apleisdama tą vietą nei py
kau, nei sielojaus! už bereika
lingai eikvotą laiką ir nuovar
gi, tik masčiau sau: “Kodėl j j v
žmonės taip daro, kodėl jie to-

teris'. žinau, kad yra turtingų (dos, tokios moterys 
ir laimingų moterų, bet jų ne
pažįstu,—tik iš toli žiuriu į jų 
puikius rubus ir išdidumą. Gal

N.” pa-; būt, jos nenori sutepti savo 
baltų pirštinaičių. Gal būt, jos 
užmiršo daug' ka... Bet tos mo- 

reiškia
alkanų vaikučių verkimas, vyro 
klaidžiojimas nuo dirbtuvės 
prie dirbtuves per dienas, ku
rioms rūpesčiai dėl sunkaus' ry
tojaus neprileido ramios valau-

nc-

Aplankiau dar keturias šei- =s 
mynas, neradau jokių apgavys- s 
čių,—visur tas pats: darbo, Į s 
darbo! Vaikai serga... vyras 
serga... žmona serga. Personas si 
esu dirbti... Kuro nėra... drapa- ||| 
nu nėra... badaujam... suš'elpkit, ss 
padėkit!

Šiurpus vaizdai, nusiskundi-į 
mai neatstojo nuo manęs; sle- 
ge, krito sielon, trauke į save... j 
Susidariau su klausimu : Kas i 
bus toliau? Iš vargo nėra ga-; 
limybės visų išliuosuoti, —ga
lima tik pagelbėti. Žmonišku-? 
mas to reikalauja. ' žmonės, 
kurie atėjo aukodami laiką, j 
triūsą, —jie vieni negali apimti; 
to viso. '

Aš kreipiu dar dėmę į mo- aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

/ Chicago, 111.
Seniausias ir didžiausias lietuvių dieraštis 

Amerikoje.
Metinė prenumerata Chicagoje, Lietuvoje ir ki

tur užsieniuose metams $8.00, pusei metų $4.00; Su
vienytose Valstijose .$7.00, pusei metų $3.50.

Atnaujinimui prenumeratos arba užsirašymui 
patogumo dėlei vartokite šį kuponą. Išpildykite 
ir iškirpę kartu su money orderiu arba čekiu siųs
kite žemiaus paduotu adresu:

NAUJIENOS.
J 73 9 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Užsiprenumeruoju Naujienas 
čiu $.......... ..................

Vardas ............................................S*.

Adresas ............................................

m., šiuomi siun-

Miestas

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

PLAYING’IN - 
daddy-long 

L E. 6 S / 
hollyanna - 
AND OTHERS

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

1739 South Halsted Street Chicago, III

SPENT HER’NEIT 
SEVEN YEARS IN 

SCHOOLr

AT FlFTEEN 
DISCOVERED BY 

UNIVERSKL

APPEARED IN 
’ ALL QU4ET 
ON THE 
WESTERN

FRONT/ *

ALSO —k >
* THE KihG’’0F'5A22* 
HO8BY <* INTERIOg^ 

DLCORATIHG j 
» LIVES IN HOUYtfOOftj
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Profesorius Senn’as 
Chicagoj

jį revolverius, paliepė 
puolę ji čia pat surišo 
ir kojas ir nuvilkę įme- 
paties miegamąjį kam-

universitetu, kurs Lie- 
klerikalams bematant iš- 
keletą “daktarų”. Ačiū 
ryšiams ir Vatikano ru-

Pravažiuodamas į Madison 
universitetą, Wis. laikyti lek
cijų, šiandien sustoja Chicagoj 
buvęs Lietuvos Universiteto fi
lologijos prof. Al. Senn’as. 
Prof. Senn’as išbuvo Lietuvos 
universitetą lietuviu kalbos kil
mės profesorių apie 8 metus ir 
per tą taiką gana puikiai iš
moko lietuvių kalbą, taip kad 
šiandien jis gali kalbėti ir ra
šyti geriau, kaip daugelis lie
tuvių tautiečių.

Prof. Senn’as yra šveicarie- 
tis. Jo lietuviškoji biografija 
yra gana Įdomi. Lietuvai iško
vojus nepriklausomybę, kada 
prasidėjo reikštis pirmieji ko
vos už ideologiją požymiai, ko
kia turi būti Lietuva — lais
va demokratiška ir liberališka, 
ar krikščioniškai klerikališka, 
Lietuvos dvasiškija besidairy
dama po užsienius patarimų ir 
talkos, užmezgė labai intymius 
ryšius su garsiuoju Šveicarijos 
katalikų (jėzuitų Įtakoj) Fri
burgo 
tuvos 
kepė 
tiems
pesniui, greit Lietuvoj pasiro
dė keturi energingi, aukštus 
mokslus baigę šveicariečiai, 
D-ras Eretas, Dr. Kristi, Dr. 
Senn’as ir kas tai ketvirtas.

Tų inteligentiškų svečių pa
sirodymas Lietuvoj tam tik
roms grupėms tuojau pridavė 
naujo kraujo ir gyvumo. D-ras 
Eretas ėmėsi organizuoti krikš
čionišką jaunimą, krikščioniš
ką sportą, krikščionišką koope
raciją ir t. p. Dr. Kristi veiki
mas buvo labiau apribotas jė
zuitų idėjoms ruošti dirvą. Dr. 
Senn’as labai greit nuėjo į švie
timo sritį ir 1922 metais įsi
steigus Lietuvos Universitetui, 
ačiū tam tikriems ryšiams, pa
našiai kaip “profesorius” Pakš
tas tapo pakviestas lietuvių 
kalbotyros profesorių. D-ras 
Eretas, kaip aktiilgiausias, ta
po be eilės’ priimtas į Lietuvos 
pilietybę ir jau sekamajame 
Lietuvos Seime buvo net Lie
tuvos Sąimo atstovu nuo krikš- 

demokratiškųjų sro-čioniškai 
vių.

Svečių 
aiškėja s, 
bandė 1 
praktikoj pasirodė nebe leng
vus uždavinys, 
čių atsargiai 
neštoji švento 
sėkla Lietuvoj 
šaknis, ir svečių uždavinys at
rodo kaip ir atliktas.

Prof. Sennas yra gabus ger
manistikos (Indo-Germanian 

languages) žinovas ir kadangi 
Yale universitetas, Conn. turi 
garsų šioje šalyje linguistinės 
archeologijos skyrių, tai pa
kvietė prof. Seimą profesoriau
ti.

i tikslams ryškiau pa- 
pažangioji visuomenė 

ką prieš daryti, bet

Dabar jau sve- 
ir planingai at- 

Ignaco Lojolos 
gilokai Įleido

Bridgeportas
NAMUOSE SUKIŠO IR API- 

LIETUVfPLĖŠĖ

Trys plėšikai pelnė 50 centų
Gruodžio 

vakare,
d. gana anksti 

tik 7:30 vai. kažkas

Hayes Monument 
Company 

2724 W. lllth St.
Skyrius priešais di
džiuosius vartus 
Holy Sepukbre 

kapinių.
Tel. Beverly 0601 
“Amžių Akmens“ 

paminklai. 
Augščiausia 

kokybe.
Žemos kainos.

Didžiausias pamin
klų pasirinkimas 

Chicagoje

šautuvu 
prie su
rūkti, o 
“kratą”

I pabeldė į duris namuose 3153 
So. Halsted, kur ant antrų lu
bų gyvena lietuvis tų namų sa
vininkas. Savininkas nieko blo
go nenujausdamas priėjo ir ati
darė duris, bet vos tik duris 
atidarė, kaip trys banditai at
statė į 
tylėti, 
rankas 
tė i jo 
barį.

Vienas plėšikas su 
pasiliko eiti sargybos 
rištojo, kad nepradėtų 
kiti du ėmėsi daryti
po kambarius. Viso labo susi
rinko 50 centų, kišeninį laik
rodėlį ir špilgutę iš kaklaryšio.

Nusprendę, kad tai permažai 
plėšikai apstoję surištąjį ėmė 
grasindami klausti, kur dau
giau pinigų. Lietuvis’ Įtikino, 
kad tai visi, bet tie dar patik
rino, ar tiesą sako, ir dar kar
tą perkratė visus kampus ir 
kišenius. Matydami, kad savi
ninko tiesa, “svečiai” išėjo, pa
likdami jį surištą. Kol lietuvis 
beatsipainiojo, praėjo gerokas 
laikas.

Perspėjimas 
viams,
ir būti atsargiais’ kuomet kas 
į duris beldžiasi. Vienu žodžiu, 
niekuomet neatidarykite durų, 
gerai nesužinoję, kas yra už 
durų.

visiems lietu- 
nepalikti durų atdarų

Kišenvagiai pradėjo “christ- 
nvis shoping”

Gruodžio 3 d. popiet beva
žiuojant gatvekariui Halsted 
st. ir 35 sL kišenvagiai ištrau
kė Juozui Baubliui iš kelinių 
kišenės $23.000 su centais. Da
bar ypatingai reikia būti atsar
giai važiuojant gatvekariais, 
nes prasidėjus Kalėdų sezonui 
kišenvagiai pasidaro labai veik
lus. Mat daugelis važiuoja 
“shopinti”, tai ir vagiliai daro 
geresnį “biznį”. —Senas Petras

Cicero
Liet. Republikonų Kliubo 

susirinkimas

Genis, protokolų

C. Daukšas.

Cicero vietos katalikų įstaigai, 
kuri šelpia tik katalikus.

Atnaujintas tarimas, kad jei 
atsitiks narių tarpe mirtis, tai 
iš kliubo bus paskirta $10.00 
pirkti vainikui. •

Sekantiems metams išrinkta 
valdyba: pirm. Geo. Švėgžda; 
pagelb.
rast. J. Šoris; finansų K. De
veikis; iždininkas Vincas Ka- 
kanauskas ir du iždo globėjai 
S. Buividas ir K. Rudaitis; mar
šalka

Atstovai j mokyklų tarybą:
J. Pocius ir V. Kakanauskas.

Miestelio švenčių veikimui j 
pramogų komitetą: Geo. Švėg
žda ir V. Kakanauskas. Susi
rinkimai bus laikomi kartą per 
mėnesį, pirmą pirmadienį, va
kare, p. Lukštienės svetainėje, 
1500 So. 49th Avė.

Korespondentas.

Lietuvės Akušerės

Vijikas- 
Lulevičienė 

f 
AKUŠERKA 

3103 S. Halsted
Telefonas

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

St.

Lietuviai Gydytojai
Telefoną* Boulevard 193 9

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

J vairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

MRS ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwif« 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

(Pacific Atlantic Photo]

VAGINAMA — Miss Daisy 
Devoe, kurią filmų aktorė Clara 
Bow kaltina dėl pavogimo iš 
jos $35,000. Miss Devoe buvo 
aktorės sekretorius.

mokyklos bosas. Tai didelis 
lietuvių apsileidimas.

Antras klausimas buvo mo- 
kesniai. Iki šiol buvo mokama 
mokesnio metams $1.00; tai la
bai mažai, bet atsižvelgiant į 
blogus laikus, bedarbę, nutarta 
mokesnį dar sumažinti net iki 
50 centų.

Trečias sumanymas patiek
tas p. černausko ir visų už- 
girtąs, pavartoti Kliubo iždą 
bedarbių šelpimui ir suteikti 
jiems Kalėdoms dovaną. Po il
gesnių tarimų pasirodė keblu
mų ir galop nutarta paskirt iš 
kliubo iždo $10.00 ir atiduoti

UKSAS

šiuo pasauliu
1 9 30 m., su- 

ainžiaus, gimęs

Mes skelbiame, kad laike sunkaus 
laiko-bedarbės

Dr. J. Shinglman 
4930 W. 13 St. 

CICERO

(kuris praktikuoja Ciceroj apie 
25 metus)

Suteiks bedarbiams dykai gydymą,
tiems kurie dirba tik dalį laiko, * teiks 

gydymą už pusę kainos

Panedėliais ir Seredomis nuo 
10-12 ir 2-4.

9252
• 

p t i e 
duoda 
electric

Phone 
Hemlock

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

Akių Gydytojai
■UW**^wA**^*********^*****ww^»-w*»

o

Graboriai
Telefoną* Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

z Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarž antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viriaj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nt 2423 We»t Marguette Rd. Valan- 
landos: nao 2 iki 4 po piet. Telefo
ną* Prospect 1930.

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

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State

1800 So. Ashland
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 it nuo
Nedelioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Ganai 0464

Banko

Avenue

7 iki 10

Ofl*o Telefoną* Vlr*lnJa 0080 
Bes. Tel Ven Burei: 0868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valando* 11 ryto iki 1 no pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die- 

*a. Namu oflaa* North Side 
3413 Franglin Blvd. 

Valando* 8:80 iki 9:80 vakaro

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

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rūtai Gydyto f at u Chirurgai

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofuar. 3102 So. Halsted St., Chicago
' arti 31 it Street

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

Laf ayette 4146 Advokatai

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

4712
Ofiso 

Resideuce Phone Hemlock 7691

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 11H 

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. kiekvieni 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

---- o----
A. A. OLIS

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street, 

Room 1701 Tel. Randolph 
Valąndos nuo 9 ryto iki 5 *a) 
3241 S. Halsted St. tel. Victory

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utar., Ketv, ir 
Vasalle—Pan

6331 
vak 

0562

Subatoa vak.
Ser. ir Pėtnyčio* ▼.

L. R. Kliubo priešmelinis su
sirinkimas įvyko gruodžio 1 d. 
p. Lukštienės svet. Del šalto 
oro susirinko neda ilgiausia. P. 
Černauskas pakėlė klausimą, 
kas daryti kad Kliubą pada
rius geresniu ir gavus daugiau 
narių ir užinteresavus lietu
vius politika. Tuo reikalu kai-1 
bėjo Devejkis, J. Pocius ir abu- j

Po
lai
dei 
SU- I

du plačiai reikalą nušvietė, 
cius pažymėjo, kad būtinai 
kalinga išrinkti komisiją 
school board, kad lankytųsi 
sirinkimuose ir stengtųsi įsta
tyti lietuvius darban, nes tas 
kampelis yra daugiausia apgy
ventas lietuviu, o žydas yra

ANTANAS

Persiskyrė su 
gruodžio 2 dieną, 
laukęs 3 6 metų 
Užkaluės kaime, Kaltinėnų para- 
jo.j, Tauragės apskr. Paliko di
deliame nuliūdime seserį Zonę, 
švogerį Joną, pusbrolį Praną Uk
są, ciocę Budginienę ir dėdę Bud- 
gina ir pusseserę Mrs. Petkus. 
Kūnas pašarvotas randasi Radžiaus 
koplyčioje. 3238 So. Halsted St.

Laidotuvės Įvyks subatoj. gruo
džio 6 dieną. 8 vai. ryte iš Ra
džiaus koplyčios į Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Laidotuvėmis rūpinasi giminės.
Visi a. a. Antano Ukso gimi

nės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą..

Nuliūdę liekame,

Giminės ir DraugaA.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius Victory 4088.

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

Ofiąa* ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

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

■ '■ 1,1 ....................... . ...................
Jei abejoji apie gavo akis, eik

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran-

*dasi 4660 Grosą Avė.
Tel. Yards 4317

Dentistas
Persikėle j naujų vietų po 

numeriu
1545 W. 47th St.
šalimai Depositors Bankų 

skersai gatvčs 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.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Lietuviai Gydytojai

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedelioj pagal sutartį

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

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

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Sukatomis nuo 9 iki 9 

52 E. 107th St. 
kampas Micbigan Avė.

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

127 N. Dearborn S t 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Pranciškus Venckus
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 3 dieną, 6 valandą ryte, 19 30 

’ . Ma-
Paliko dideliame nubudime draugus ir pažįstamus, o 

Prigulėjo prie draugystės Mindaugio ir Viekš- 
rupinasi šeimyna Laurinai, Yards 7176. 

Zolp koplyčioj, 1646 W. 46th St.

Gruodžio 6 dieną, 8 vai. ryte iš koply- 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa*

m., sulaukęs 41 metų amžiaus, gimęs Viekšnių parap., Želnės kaime. 
Veikių apskr. Paliko dideliame nuliūdime draugus ir pažįstamus, 
Lietuvoj 2 seseris ir brolį, 
niečių Kliubo. Laidotuvėmis 
Kūnas pašarvotas randasi L J.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
čios į Šv. Kryžiaus parapijos 
maldos už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Venckaus giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimu ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame

GIMINĖS, DRAUGAI IR PAŽĮSTAMI.

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp. Tel. Boulevard 5203.

Undertaking Co.
P. B^ Hadley Lic. 

Koplyčia dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas 

Cicero 3724

.<

WISSIG
Pasauliniamie kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UžSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 Weat 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Cr*wford 5573

A. L. DavidonisJH. D
4910 So. Michigan Avenue

Kenwood 5107

Įvairus Gydytojai
Tcl.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

9 iki II valandai ryte;
6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South 'Halsted Street

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

Rez. 3201 South WaIIace Street

Phone A r m i t ag e 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedelioj pagal sutarti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonai Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

DR. HERZMAN
. — IŠ RUSIJOS —

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR, P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th SL, 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 6800

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel. Hyde Park 3395

St.

JOHN B, BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600 
■ --—o ....—

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago. 111.

Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS
PIGIAŲSIS .LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ Į U 

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. Vktoty 4088

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
----- o-----

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

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

Tel. Brun»wick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

Telefonas Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN
• 4631 South Ashland Avenue 

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

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

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje 
' Room 2414

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

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

Residence Phone Ravenswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas:

2700 Devon Aw., Rogcrs Park 
Valandos'.

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

3320

M.

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
\Vilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

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

Pėtayčiomi* 1 iki 4 v. v.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tcl. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell SL 
Tcl. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Operete
Palangos Jūreiviai

Gruodžio 7 d. š. m. Vyrų 
Vaidylų choras vadovaujant 
muzikui Juozui Sauriui rengia
si perstatyti “Palangos Jūrei
vius”, dviejų vęiksmų operetę, 
kurią p. J- Sauris vertė iš anglų 
kalbos. Begalo yra įdomus ir 
gražus veikalas, kuris kiekvie
nam yra pravartu pamatyti. 
Turiu pažymėti, kad tame per
statyme dalyvaus geri vaidin
tojai, kurie jau daug kartų yra 
dalyvavę žymesniuose persta
tymuose ir savo vaidinimais 
publiką patenkindavo, čia kaip 
kuriuos pažymėsiu, kuine turės 
žymesnes roles šiame perstaty
me gruodžio 7 d. Lietuvių Au
ditorijoj, o tai bus sekantieji 
asmenys: Vladas Gedvilas, V. 
Damber, A. Zamb, S- Jablon
skis, p. Jukubaitis, p. Norkus, 
p. Mikolaitis, p. Lapinskas, J. 
C.ailiunas, p. Stočkus ir viena 
panelė (?), o prie to ir visas 
Vaidylų Choras dalyvauja lo
šime- j

Vadovaujant p. J. Sauriui 
šis veikalas bus tinkamai at
loštas, nes jis chorą yra jau 
gerai priruošęs, kaip dainavi
me, taip ir lošime ir sulaukus 
paskirtos dienos vakaro susi
rinkusius svetelius palinksmins

NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, gr. 5, 1930
ir supažindins su “Palangos Jū
reiviais” ir su tąja Palangos 
“Viešnia” pančio (?), kuri tar
pe chicagiečių pirmą kartą pa
sirodys scenoje ir savo daina
vimu visus nustebins ir ma
nau daugumui loji panelė pa
tiks ir ne vienas ją pamatęs 
linksmai nusišypsos ir linksmų 
miną padarys.

Tadgi kaip sulauksime atei
nančios nedėlios vakaro, visi 
traukime į Lietuvių Auditori
ją, pamatyti ir susipažinti su 
ta dar niekam nematyta pane
le ir su tais “Palangos Jūrei
viais”, kurie, daug gražių ^dai
nų dainuos ir mus ten visus 
susirinkusius palinksmins.

Bijūnėlis.

Svečias iš Marso
>• • y

•^191

Marsas besisukdamas aplink 
savo ašį, kažkaip užsikabino už 
kito dangiško kūno ašį ir del|^ve^’a’ Chicagoje. 
susitrenkimo 
šmotas Marso žemės, kurs nu-1 apkeliavę aplink pasaulį ir grįžta. į Los Angelesą. 
krito į erdvią

Marsiečiai, kurie ant to šmo-1 : /
to gyveno, vieni paspėjb dari mynė, o gyvūnėlių vis didės-(tame savo susirinkime nutarė 
nušokti atgal ant Marso, kiti nės minios rinkosi aplink. Pa-' 
nupliumpsėjo į erdvių bedug-1 siėmęs padidinamąjį stiklą pra
neš, treti 
šiaip išsibarstė, bet vienas mar
sietis įsikibo stipriai į žoles ir 
kartu su šmotu nukrito 
musų žemės, ktir tai palei 
chigano leiką.

Pagulėjęs, pasitampęs ir 
sistojęs svečias iš Marso pra
dėjo dairytis kur esąs. Žiuri, 
kad kokie tai dvikojai tara- 
kanai žeme rėplioja. žengė ke
letą žinksnių, nėra kur kojos 
dėti. Keletą nenorėdamas nu-

(Atlantic and Pacific Photo]

— Baltas Erelis, Pacifiko pajūrio Osage ih- 
atplyšo didelis | diečių vadas, ir jo žmona. Lapkričio 25 d. jie buvo Chicagoj,

bedugnes.

kad

paaukuoti $10.00 bedarbių šel
pimo fondui, šis kliubas nie
kuomet neatsisako nuo labda
ringų darbų.

PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS

šiuomi pranešu visiems savo 
draugams ir pažįstamiems, kad 
aš persikėliau į naują vietą. 
Subatoj busiu prisirengęs su 
jumis pasimatyti naujoj vietoj. 
Bus visokių zabovų.

Pins Duhickas,
8655 So. Halsted St.

___ \

Marųuette Park. SLA. 260 kp. prieš- 
metinis narių susirinkimas įvyks gruo
džio 7 d., kaip 2 vai. po pietų, K. Ma
čiuko svet., 2433 W. 69th St. Kvie
čiam visus atsilankyti būtinai, nes bus 
renkama kuopos valdyba ateinantiems 
metams ir užsimokėti užsivilkusias duo
kles. Taipgi kviečiam naujus aplikan- 
tus prisirašyti prie milijoninės organiza
cijos. ' — Valdyba.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas lai
kys priešmetinį susirinkimą penktadieny, 
gruodžio 5 d., 1930 m., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare, visi kliubiečiai 
būtinai atsilankykite, nes bus rinkimas 
naujos valdybos dėl 1931 m. ir rinki
mas darbininkų Naujų Metų Baliui.

A. Kaulakis, rast.

CLASSIFIED ADS
Educational

MOKYKIS BARBERYST1S 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Dėl infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE.

672 West Madison Street.

Business Service
Biznio Pataraąvimąa _ ■

PATENTAI, copyrigbts — išradi
mai visokios rųšies. 

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

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

—--------o----------
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 
pristatymų vežimų lodais. GOVALIS.

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

Situation Wanted
Darbo ležko _ , _

IEŠKAU darbo už kukorį, turiu il
gų metų patyrimą. Gaminu lietuviškus 
ir amerikoniškus valgius. Esu dirbęs 
pirmos klesos vietose. Povilas Varnas, 
1116 E. 65 St. Tel. Fairfax 5660.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS dženitoriaus pagelbi- 
ninkas, unijistas ir nevedęs. 5924 So. 
Francisco Avė.

Furnished Rooms
KAMBARIAI

Svarus kambariai su visais 
mais, Iriausia transportacija; 
50c., savaitė $3.50, kirbinėtai 
ruimai $6.00 saivaitėj ir augščiaus.
NEW WASHINGTON HOTEL 

2318 Washington Blvd.

patogu- 
nakvynė 
1, 2, 3

KAMBARYS ant rendos, steam heat 
su maudyne, vienam arba dviem vaiki
nam arba merginom. Antrašas V. P. 
3417 So. Leavitt St. 2nd flat.

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

----- o-----
Boulevard 6520 Rea. Yard» <401

NORKUS & CO.
Perk raus to m rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto t 
miestą. Teisingas patarnavimas 

1706 W. 47th St
CHICAGO

----- o-----

Draugijos šv. Petronėlės priešmetinis 
susirinkimas įvyks nedėlioję, gruodžio 7 
dieną ,1 vai. po pietų, Šv. Jurgio par. 
Svet. Visos būtinai pribukite, nes yra 
daug svarbių reikalų dėl aptarimo ir 
bus naujos valdybos rinkimas.

• — O. Kliučinskaitė, rast.

Chicagos ir apylinkės daktarams. Ger
biamasis Daktare: Iš priežasties Dr. A. 
L. Graičuno 60 metų sukaktuvių ir 30 
metų gydytojavimo, Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija nutarė bendrai nusi
fotografuoti.

Todėl meldžiame Tamstos būtinai at
vykti septintadieny (nedčldieny), gruo
džio 7 d., 12 vai. prieš piet į Stankūno 
studiją, 3315 So. Halsted St., dėl nu- 
siėmimo bendros fotografijos atminčiai, 
kaipo Chicagos lietuvių daktarų (M. D. 
ir

RUIMAS ir bordas dėl vieno ar 
dviejų vyrų, privatiška šeimyna. 1415 
W. 72nd PI. Tel. Stewart 10556.

Business Chances
Pardayiinui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
renda pigi. Priežastis pardavimo part
nerių nesutikimas. 821 W. 34th St. 
Tel. Boulevard 3379.

šmotui bekrintant Į dėjo juos tirinėti. Suprato, 
tai yra žmonės.

Marsietį užpuolė kokie 
uodai. Vienas lėkė ir stačiai į- 
lėkė marsiečiui į akį. Pasiėmęs 
skepetą marsietis šiaip taip iš
krapštė. žiuri ant nykšties pa
sidėjęs, o gi tai buvęs orlaivis 
su dviem kariškais lakūnais ir 
kulkosvaidžiu.

Peržengęs Michiganą marsie
tis dėjo koja palei Chicago ir 
kaip saugojosi tačiau keletą 
“skyskraperių” numynė. Patiko įr bebuvo, ši kuopa turi apie 

130 narių, visi geri Susivieni
jimo patriotai, todėl ir jo rei
kalais susidomėję yra. Į 6 ap
skritį taipgi išrinkta 12 dele
gatų. Vietinis.

ant
Mi-

at-

MADOS MADOS MADOS

mieros 16, 18, taipgi 36.
2619 — Apatinis rubas. tinka šiltesniam orui. Galima siūdinti iš šilko

38, 40 irarba batisto, margo arba balto. Sukirptos 
4 2 colių per krutinę.

3 199 — Vieno šmoto apatinis rubas. 
Georgette crepe. gražiai apsiūti galima su 
mieros 16, 18, taipgi 36, 38. 40 ir 42 colių per krutinę.

32 3 7 — Apatinis rubas be kurio nei viena moteris ne apsieis, 
mieros 16. 18. taipgi 36. 38. 40 ir 42

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą įr aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patiem Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, 111. j

Gražiai atrodys iš lengvo 
stulgelem ir karbatkom.

per krutinę.

tai
SLA. 226 kp. gruod. 2 d. lai

kytame susirinkime lapo išrink
ta valdyba ateinantiems 
tams to pati, kuri tarnauja 
pastaruosius kelis metus, 

šios kuopos susirinkimai
bar pasidarė ramus, draugin
gi. Mat, vadinamieji komunis
tai, vienas po kito prasišalina 
iš kuopos nors čia jų nedaug

me-
per

da- D. D. S.) grupė.
Kviečia A. L. Daktarų D-jos

Valdyba.

šilko arba 
Sukirptos

Sukirptos

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

siųsti man pavyzdį No

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

-------- Q--------

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

PROGA biznieriui — parsiduoda ar
ba pasirenduoja mėsos krautuvė. Arba 
galiu mainyti. 333 1 S. Halsted St.

Financial
Finanaai-Paskolos

svečiui žiūrėti j tą skruzdėly
nų, kaip milijonai mažyčių bū
tybių Mokinėliuose kevaliukuo- 
se rakdami šaudo, bėginėja 
vo gatvytėmis; kevaliukai 
simuša, pasmirsta kokio tai 
solino kvapas, iš kevaliukų 
siverčia arba kiti išrankioja 
begyvus, suplokštusius vabaliu
kus ir veža į laukus parausti 
po velėnos. Kiti vabaliukai šiaip 
pjaunasi gatvyčių kampuose ir 
vingiuose- Vakare vabaliukai 
sulenda į visokius kupstelius, 
su šviesiomis skylutėmis ir ten 
pradeda visaip griešyti. Kiti 
pasilieka per naktį lauke, nes 
į kupštelius juos neįleidžia. Dar 
kiti lenda į urvelius ir išlenda 
svyruodami ir vaikščioja ketu
riomis. Niekaip marsietis ne
galėjo suprasti, kas tie per va
balai tokie, ne šiokie nė tokie.

Pustapėdis.

Mest Side. — SLA. 
priešmetinis susirinkimas įvyks gruodžio 
5 d. 8 v. v., M. Meldažio svet., 2244 
W. 23 PI. Gerbiamiejie nariai ir na
rės, malonėkite visi atsilankyti į šį su
sirinkimą, nes yra labai svarbių dalykų, 
o ypatingai, tai bus renkama nauja kuo
kos valdyba ateinantiems 1931 metams.

Valdyba.

109 kuopos

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra

J. NAMON & CO.
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038

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

PARSIDUODA bučcrnė ir grosernė 
su namu arba priimsiu į mainus nedi
delį namą ar lotą. 6001 S. Carpenter St. 
Englewood 2116.

PARDAVIMUI bučcrnė ir^ grosernė, 
išdirbtas cash biznis su mažu namu.
Tel. Lafayette 8780.

Farms Vor Sale
Ūkiai Pardavimai

North Side

sa- 
feu- 
ge- 
iš- 

ne-

šis-tas iš musų kolionijos

Chicagos Lietuvių Drau-jos 
Sav. Paš. Narės Moterys, ren
gia šaunų vakarų gruod. 6 d. 
vakare, ,Wicker Park Svetainėj, 
2040 W. North Avė. Tai bus 
pirmas šios draugijos narių 
Moterų Vakarėlis, tai bus bunco 
lošimas su brangiomis dovano
mis, taipgi šokiai ir kitokį pa- 
marginimai- Nežiūrint kad mo
terys rengia, bet jos kviečia 
visus ir vyrus ir jaunimą, taip
gi ir ne draugijos narius da
lyvauti šiame parengime. Li- 
kusis pelnas manoma paaukau- 
kauti bedarbių šelpimo fondui.

Tai yra labai pagirtinas dar
bas. Tikietai įžangos į svetai
nę tik 25c.

Manoma, kad publikos susi
rinks daug, nes vien tik drau
gijos narių yra apie 800.

Ilumboldt Parkiečių Politiš
kos Kliubo lapkr. 20 .d. laiky-

fi IU r u ii Chka8° Ave’ i 

uINEIvIA Michigan ” Avė.

“S RASPUTIN
šventasis nuodėmininkas kuris žai
dė su moterimis, vodka 'ir velniu. 
Keistesnis negu pasaka apie Dr. 

Jekyll ir Mr. Hyde.
Dienomis 50c — Vak. 75c.

1 p. m.—Be petraukos—11 p. m.

Skelbimai Naujienose 
"duoda nauda deito, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

GARSAUS 
Daktaro būdas praliuo- 

suoti vidurius
Ar jusų viduriai tankiai ne

veikia? Ar jus esate chroniš
kas kentėtojas nuo konstipa- 
cijos ir jos blogumų? Tad 
jums bus įdomu sužinoti apie 
šį metodą, kuris priverčia vi
durius patiems- sau pasigel- 
bėti

Dr. Caldwell specializavosi 
ant vidurių ligų. Jis gydė 
tūkstančius nuo konstipacijos. 
Receptą, kurį jis taip tankiai 
prirašė — kuris tapo išbandy
tas 47 metų praktikės — ga
lima gauti šiandie bile kurioj 
aptiekoj. Jis yra malonaus 
skonio ir jo veikimas padarė 
jį daugiausia parduodamu 
liuosuotoju pasaulyje.

“Dr. Caldwell’s Syrup Pep- 
sin”, kaip jis yra vadinamas, 
yra sumanus junginys liuo- 
suoj ančių žolių, tyro pepsino 
ir kitų švelnių priedėlių. Nie
ko nėra jame to, kas pakenk
tų net kūdikiui. Vaikai mėg
sta jo skonį. Jis veikia švel
niai, be gnaibimo ar nesma
gumo. Todėl jis yra ideališ
kas moterims ir senesųiems 
žmonėms. Bet net tvirčiau
sias vyras ras jo veikimą nuo
dugnų, patenkinantį. Greita, 
tikra nauda, kurią milijonai 
gauna iš Syrup Pcpsin paro
do, kad daktaras žino, kas yra 
geriausia dėl vidurių.

Sekamų kartų, kada
jausite aitrumų, galvos skau
dėjimų, išpūtimų, gasus ar

jus

Dr. CaldweH’s Syrup Pepsin 
ir pamatykite kaip puikiai jus 
jausitės sekamą dienų — ir 
daugelį busiančių dienų!

Dr. \V. B. Caldwell's

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxalive

23 8 Kuopos SLA. pripuola priešme- 
tinis susirinkimas, gruodžio 5 dieną, 
7:30 vai. vakare, K. Gramonto svet., 
4535 Rockwell St. Bus rinkimas nau
jos valdybos ant 1931 metų ir daugiau 
svarbių reikalų kuopos dalykuose. Kvie
čiami visi atsilankyti, taipgi, kurie yra 
skolingi, malonėkite atsiteisti susirinki
me. J. Povilaitis.

Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliubo 
priešmetinis susirinkimas įvyks gruodžio 
6 d., 7:30 vai. vakare, Antano Bagdono 
svetainėj, 1750 S. Union Avė. Malo
nėkite visi atsilankyti, nes bus kliubo 
valdybos rinkimas 1931 metams 
daug yra svarbių reikalų aptarti.

A. Tamkevičia.

ir

Bunco Party, Chicagos Lietuvių Drau
gijos Sav. Paš. moterys rengia bunco 
party gruodžio 6 d., pradžia 7 vai. 
vakare, Wicker Park svet.. Kaip nariai 
taip ir pažįstami kviečiami atsilankyti. 
Daug praizų bus išdalyta dalyvaujan
tiems lošime, ir smagiai laiką praleisti.

Rengimo Komisija.

----- o-----
PINIGAI

Mes skolinant nuo $50 Iki $800 
N e imam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neiimok*to» 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra
3804 S. Kedzie Avė.

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ
Storų ir plonų, dėl 
rų ir merginų, 
megztinius sveterius 
100% sutaupimą. 
kojinės dėl vyrų ir 
teriai

F.
504

vyrų, vaikų, 
Mes parduodame 
už nuo 75% iki

Megztos vilnonės 
moterų. Seni

mote-

sve-
sutaisomi. \

'ČHE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

SELEMONAVIČIA, savininkas
W. 33rd St., arti Normai Avė.

Tel. Victory 3486
Atdara kasdie ir vakarais.

Furniture & Fixturew
_ Rakandai-Įtaisai

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iAegzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir Jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
PO

20

galutino iftegzaiuinaviino—kas jums

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

Kambarys 1016
Imkit elevatorių

CHICAGO, ILLINOIS

valandos: nuo 10 ryto ikiOfiso
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

yra

St.

1 po 
Nedė-

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAfiO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 
Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonui. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir ištnainom 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.

GARSINKITE
NAUJIENOSE

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų
Turime išparduoti 50 krovinių augščiauslor 

ruštes neatsiimtų iš storadžiaus rakandų. 
Didžiausios vertCs kokios buvo pasiūlytos Is

torijoj, susidedančios 19 visokios 
rūšies rakandų.

10 ELEKTRIKINl v RADIO 
susidedantys iš Sparton, Majestic ir Jacksoo 
Bell Radi o ..............    $45.00 ir augs
3 Šmotų miegamojo kamb. setai $45.00 ir ag 
3 Šmotų Seklyčių setai 
Day Beda —,--------------
Cedar Chests -------------------- .
Valgomojo kambario setai__$20.00 ir

ir 
ir
ir 
ir
ir 
Ir 
Ir 
ir 
ir

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

Moses Lake ežero distriktas užveria 
9,300 akrų Colutnbia baseino širdy, 
Centraliniame Wasbingtone — 2.300 
akrų derlingos dirbamos žemės. Žemė 
yra vulkaniškų pelenų, paviršius biskį 
pašlyjus linkui ežero — puiki iriga- 
cijai — nėra nusausinimo problemos.

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

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

Rašykite dėl informacijų — duokite 
klausimus, angliškai, jei galima — jie 
bus teisingai atsakyti. The Milwaukee 
Road rekomenduoja tiktai tas žemes, ku
rias žino esant geras — pagelbsti norin
tiems apsigyventi gauti tinkamiausias jų 
reikalams žemes, už žemas kainas ir 
prieinamais išmokėjimais — ir pataria 
jiems po apsigyvenimo. Tiktai sėkmin
gas farmeris yra naudingas The Mil- 
waukee Road geležinkeliui. R. W. 
Reynolds, Commisionier, The Milwaukee 
Road, 917-Y Union Station, Chicago, 
Illinois.

$25.00 ir 
$5.00 ir 
$10.00 ir

aura 
aura 
aura, 
aura, 
aura, 
aura, 
aura 
aura 
aura 
aura 
aura 
aura 
aura, 
aura 
aura 
atigH. 
aura, 
augs.

Valgomojo kamb___ _______ __ ____
vairus Dreserial---------------- $5.00
vairus Vanitlcs  _____—— $5.00
vairios Lovos ----------------- $3.00
taurai, visokio didumo____ $1.00

Grindų Lempos —........ $3.00
Pusryčių setai-----------------$8.00 ir
Dinetto setai -------------------- $15.00
Gastnlai pečiai------------------- $10.00
Garbadžiaus degintojai____ $10.00
Hot Blast Pečiai____________ $5.00
Kietų anglių Šildomieji $10.00
Circiilar šildomieji ______  $15.00 ir
Upright Pianai ____________ $15.00 ir
Grojlkllal Pianai ------------- $25.00 ir

TIKRI BARGENAI
Pirkite anksti. Pirmieji atėję gaus goriau 

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

Weber Bros. Storage Co.
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South State Street 
-------- O-------

--------- 0---------
TURIME PARDUOTI TUOJAUS 

ELEKTRIKINl RADIO
Gražus Freįze Seklyčios Setas, tikro 

riešuto miegamojo ir valgomojo setai, 
3 Wilton kaurai, lempos ir viskas kita 
mano gražiame 4 kambarių apartmente. 
Vartoti ne daugiau kaip 3 mėnesiai. 
Ateikite tuojaus adresu.

3040 W. 62nd Street

Personai
Anmenn Ieško

PAIEŠKAU pusbrolio Jono Žemai
čio, su viršum 30 metų kaip Amerikoj 
kaip mudu atsiskirėm. palikau jį ant 
farmų apie Worcester, Mass., ir aš da- 
bar labai noriu sužinoti kus jis gyvena. 
Jeigu kas žinot apie jį meldžiu man 
pranešti adresu:

JURGIS ŽEMAITIS
213 Ogilby Road. Rockford, III.

Exchange—Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysiu 

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
, Tel. Lafavette 0455

BARGENAS
Turi būt parduotas į trumpą laiką 

mūrinis namas. 3 flatai ir storas, 5 kam
bariai ir 2 po 4 kambarius. 2 karų ga
udžius, randasi South Sidėj, puikioj 
vietoj. Lietuvių ir švedų apgyventa. Tin
ka dėl karčįamos arba kitokių biznių. 
Vertas $1 7.000, parsiduoda už $1 1.500. 
$7.000 pirmi morgičiai ant 4 
įmokėti $2,000, 
išmokėjimų, 
po pietų.

6951

likusius ant
Atsišaukite bile

So. Union Avė.
2 lubos

metų, 
lengvų 

dieną

DIDELIS BARGENAS mūrinis 
3-jų flatų biznio namas, lietuviškoj ko
lonijoj ant Halsted, Bridgeportc. Pai 
šluosiu visai pigiai. Priežastis, labai rei 
kia pinigų.

Kreipkitės pas savininką.

Tel. Boulevard 84 21


