
| The First and Greatest • Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily Nkws .

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, IHinoia

Pbone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
■ ............................ I ...........    ■ I h ■■/

The Lithuanian Daily News
Entered as second-class matter March 7, 1914 nt the Post Office nt Chicago, III., 

under the Act of March 8, 1879

—n ■ - fui-.- 't'11 ĮĮ-frj - i ~ J ' 1 t ‘ J* 1 ■ •*»

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

■' ' NAUJIENOS
Twt Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY TflE LtTHUANIAN NEWS PUB. CO.. INC. 
1739 South Halated Street, Ohfcago, Illinois

Phone Roosevtk 8500
.. ■■ ■■ ■ w ——
Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XVII

Komunistai Kinuose Pagrobę
Miestą Nužudė 8,000Žmonių
Reikalauja milžiniškos sumos pinigų už 

roudonųjų bandų pagrobtus kunigus ir 
vienuoles / <

ŠANCHAJUS, Kinai, spalių 
22. — Iš Nančango praneša, 
kad komunistų ordos, paemu- 
sios Kiano miestą centralinėj 
Kiangsi provincijoje, išskerdė 
8 tūkstančius asmenų, vyrų, 
moterų ir vaikų. Skerdynes ly
dėjo plėšimai ir deginimai.

Pasak pranešimų, komunis
tų ordos, siaučiančios dabar 
Kiangsi provincijoje, esančios 
tos’ pačios, kurios prieš kiek 
laiko pagrobė čangšos miestą 
Hunano provincijoje, kur jos

išskerdė tūkstančius žmonių ir 
plėšė bei degino namus,

J Kiukiangą atvyko' vysku
pas Mignani, vienas penkiolikos 
katalikų kunigų ir seserų, ko
munistų pagrobtų Kiano mies
te. Komunistai paleido vysku
pą, davę jam pasportą ir laiš
ką, kuriuo grobikai reikalauja 
už pagrobtuosius’ 10 milijonų 
dolerių išvadavimo pinigų.

Už vieną amerikietį, kunigą 
Bertą Nelsoną iš Minneapolio, 
komunistai reikalauja $300,000.

Geležinkeliečių uni
jos rengiasi kovai 
dėl 6 valandų darbo
Kovos planai bus apsvarstyti 

busimoj septynių unijų kon
vencijoje Chicagoi lapkričio 
12 dieną.

CLEVELAND, Ohio, spalių 
22. — A. F. VVhitney, Brother- 
hood of Railroad Trainmen 
unijos prezidentas, praneša, 
kad ateinančioje septynių gele
žinkeliečių unijų konvencijoje, 
kuri prasidės Chicagoje lap
kričio 12 dieną, bus' apsvarsty
ti ir priimti planai kampanijai 
už Įsteigimą šešių valandų dar
bo dienos geležinkelių pramo
nėje.

VVhitney parodo, kad geležin
kelių darbininkai ir tarnauto
jai taip pat kenčia dėl nedar
bo. Tūkstančiai jaunesnių ge
ležinkeliečių unijų narių, dėl 
visuotinės depresijos, tapo iš
mesti iš darbo; tūkstančiai ki
tų buvo išmesti iš darbo gele
žinkelių linijų ąusivienijimais, 
o taip pat Įsteigimu kai ku
riose divizijose busų transpor- 
tacijos’.

Nedarbo padėčiai geležinke
liečių tarpe pagerinti esąs, pa
sak geležinkeliečių vado, vie
nintelis būdas: sumažinti ių 
darbo valandų skaičių nuo da
bartinių aštuonių iki šešių, ly
giai taip, kaip kad prieš dvyli
ką metų buvo sumažintos dar
bo valandos nuo dešimties iki 
aštuonių.

Detroitas turi 83,500 įsi
registravusių darbinin

kų be darbo
DETROIT, Mich., spal. 22.— 

Miesto biuruose ligšiol yra Įsi
registravę 83,500 bedarbių. Įsi
registravusių tūli yra be dar
bo tik keletą savaičių, bet

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

Gali būt lietaus; truputį šil
čiau; vidutfhiai pietų rytų vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 31° ir 470 F. \

Šiandie saulė teka 6:11, lei
džiasi 4:50. Mėnuo leidžiasi 
5:53 vakaro.
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tūkstančiai kitų nedirba jau 
ištisi metai. Kai kurie bedar
bių šiaip taip gyvena dar iš 
savo “kapitalų”, — centų, su
tausotų juodai dienai kai turėjo 
darbo, bet dauguma kitų ken
čia vargą ir pardavinėja pa
skutinę savo mantą, kad galė
tų duonos kąsnį sau ir savo 
šeimai nusipirkti.

Sovietai skiria “če
kai” 240 mil. rublių

Maskva stiprina policijos jėgas, 
bijodama “siurprizų” atei
nančią žiemą.

BERLYNAS, spal. 22. — Iš 
Maskvos praneša, kad sovietų 
vyriausybė labai susirupinus di
dėjančia krašte nuotaika prieš 
sovietų režimą, ir dėl to ji ima
si priemonių apsidrausti nuo 
galimų ateinančių žiemą “siur
prizų”.

Be kita, sovietų vadai nuta
rė palengvinti maisto produktų 
stoką Maskvos darbininkų gy
venamuose kvartaluose. Tuo 
tikslu į Maskvą siunčiama dalis 
produktų, kurie, einant “pla
nu”, turėjo eiti į kitus miestus. 
To dėka, bado padėtis Maskvo
je dabar truputį pagerėjo.

Tuo pačiu kartu sovietų va
dai imasi priemonių betgi ir 
savo policijos mašinai sustip
rinti. Taip, pavzdžiui, slapto
sios policijos arba OGPU išlai
dos staiga tapo padidintos iki 
240 milijonų rublių. Tai pada
ryta dėlto, kad, sako bolševikų 
vadai, “antisovietiniai elemen
tai pastaruoju laiku ėmė dary
tis labai aktingi.”

Be to, vyriausybė ypačiai su
stiprino slaptų agentų skaičių 
geležinkelių stotyse ir valdžios 
įstaigose ir įmonėse.

Taip pat tapo suorganizuotas 
naujas “čekos” skyrius, kuris 
dirbs kaimų “kolchozuose” ir 
‘sovchozuOse” ir kovos su val
stiečių palinkimais neatiduoti 
valdžiai javų, kurių tie valdžios 
ūkiai turi ir bando pasilaikyti 
sau.

Parlamento rinkimai
Ispanijoje atidėti

MADRIDAS, Ispanija, spalių 
22. — Parlamento rinkimai Is
panijoje, turėję Įvykti gruo
džio mėnesio 21 dieną, tapo 
ministerių kabineto nutarimu 
atidėti ir Įvyks sausio jnėnesio 
pradžioje.

Rinkimai tekę atidėti dėl to, 
kad kai kurios provincijos nėr 
suskumbančios prirengti laiku 
savo kandidatų sąrašų.

[Atlantic and Pacific Photo!

Naujasis Jungtinių Valstybių ambasadorius Meksikai J. Reuben Clark iš Salt Lake tJity, 
Utah, jo žmona ir jv jauna duktė. Mr. Clark užims vietą Dwight W. Morrowo, kuris atsi

statydino.

Brazilijos sukilėliai 
atkirto Sao Paulo 
nuo Rio de Janeiro

CURITYBA, Parana, Brazili
ja, spal. 22. — Sukilėlių kavale
rija vėl nukirto geležinkelį ir 
kitokį susisiekimą tarp Sao 
Paulo ir Rio de Janeiro, paėmu
sį mazgo miestą Crruzeiro, apie 
125 mylias nuo Rio de Janeiro.

Iš Porto Alegro praneša, kad, 
nežiūrint smarkių kliūčių, suki
lėliai, savo ofensive prieš fede- 
ralinę armija, įėjo jau į Sao 
Paulo valstiją.

Sako, federalai atsilaiką
RIO DE JANEIRO, Brazilija, 

spal. 22. — Oficialus federalinės 
vyriausybės pranešimas sako, 
kad stipriai fortifikuota linija, 
einanti per Ribeiros, Itarare ir 
Ourinhos miestus Sao Paulo 
valstijose sėkmingai atmušus 
sukilėlių puolumuš.

Hooveris užgynė par
duoti ginklus Brazili

jos sukilėliams
WASHINGTONAS, 'Spal. 22. 

— Brazilijos vyriausybės pra
šomas, prezidentas Hooveris 
šiandie užgynė siuntimą gink
lų ir amunicijos Brazilijos su
kilėliams. Jungtinių Valstybių 
ginklų ir amunicijos fabriki- 
ninkai, valstybės departamen
tui leidžiant, gali karo pabūk
lus pardavinėti tik Brazilijos 
valdžiai. . .

Ragina kunigus orga
nizuotis ir dėtis su Am.

Darbo Federacija
NEW YORKAS, spal. 22. — 

Union Theological seminarijos 
profesorius Harry Ward, kalbė
damas čia konferencijoje darbo 
ir bažnyčios santykiais, ragino 
dvasiškius sukurti savą uniją, 
kuri, jei ją priimtų, įstotų į 
Amerkios Darbo Federaciją.

Rekomenduoja padidint
algą britų premjerui

LONDONAS, spalių 22. — 
Parlamento paskirta prieš ke
letą mėnesių komisija ministe- 
rių atlyginimui peržiūrėti, da
bar savo raporte pasiūlė padi
dinti atlyginimą ministeriui 
pirmininkui MacDonaldui nuo 
$25,000 iki $35,000 metams.
* Komisija rado, kad vien iš
laidos’ Įstaigai 10 Downing gat
vėj išlaikyti pareina apie $10,- 
000 metams.

Žemės ūkio konferenci
ja Buchareste pairo

VIENAI Austrija, spal. 22. 
— Nauja žemės’ ūkio konfe
rencija Buchareste, kurioj da
lyvauja Rumanija, Lenkija, 
Vengrija, Čekoslovakija, Jugo
slavija ir Estija, kaip praneša, 
pairo dėl čekoslovakų ir estų 
atsisakymo bendradarbiauti su 
kitomis valstybėmis. Del tos 
priežasties Vengrija, Jugosla
vija, Rumanija ir Lenkija vei
kiausia laikys naują konferen
ciją Belgrade.

»

Nauji griežti darbo 
įstatymai Rusijoje

•* / 
šimtai tūkstančių darbininkų 

mobilizuoti am i kasykloms ir 
miško darbams.

MASKVA, spal. 22. — So
vietų vyriausybė išleido naujas 
griežtas darbo taisykles. Per 
ateinančius dvejus’ metus griež
tai užginama kelti fabrikų ir 
kitokių pramonių darbininkus 
i kitas geresnes' valstybės or
ganizacijų darbo vietas, nors 
jie gali būt pakelti i geresnes 
vietas’ tame pačiame fabrike., 
kuriame dirba.

Darbininkai, metę darbą sa
vo fabrike, nebebus registruo
jami darbo biuruose ir negaus 
darbo kitur.

“Komsomolai” į kasyklas

Sovietai nori ypačiai padidin
ti anglies gamybą,, kuri yra la
bai nukritus, ir miško gamy
bą, kuri yra viena pelningiau
sių eksportų'. Del to organiza
cijoms tapo įsakyta iki atei
nančio šeštadienio pasiųsti Į 
anglies kasyklų rajonus 103,- 
000 kolektyvių ūkių darbininkų 
“koms'omolų” (jaunų komunis
tų organizacijos narių), kurie, 
kadangi Jaukai jau nuvalyti, 
dabar “kolchozams” nebereika
lingi. Sovietai nori, kad per šį 
ketvirtį butų pagaminta 21 
milijonas tonų anglies.

Dar didesnė armija, būtent, 
964,000 darbininkų, įsakyta 
iki tos pat dienos išsiųsti į žie
mių girias kirsti 129 milijonus 
kubinių metrui miško, ir 1,109,- 
000 darbininkų jau prikirstam 
miškui transportuoti.

Prigėrė šulny
KAUNAS. — Vakar ' Tulpių 

gat. 12 nr. prigėrė šulny pil. 
Grimalauskienė 52 m. amž. Bu
vusi nepilno proto.

Vokiečių anglies ka
syklų nelaimėj žuvo 

231 darbininkas
Arti šimto kitų sužeisti, kurių 

daugelis yra kritingoj padėty 
ir veikiausia nebepasveiks.

BERLYNAS, spalių 22. — 
Wolfo žinių agentūra praneša, 
kad vakarykščioj katastrofoj 
Anna kasyklose, Alsdorfe, žu
vusių darbininkų skaičius sie
kia 231. To skaičiaus 170 kū
nų jau surasta, o 61 angliaka
sio dar tebeięškoma kasyklų 
griuvėsiuose, nors nėra nė jo
kios vilties, kad bent vienas) jų 
bebotų gyvas išlikęs.

Be to, 99 angliakasiai buvo 
sužeisti. Daugelis jų guli ligo
ninėse kritingoj padėty ir vei
kiausia nebeišliks gyvi.

Katastrofa įvyko, sprogus 
kasyklose dinamito sandėliui’.

30 asmenų sužeista vo
kiečių komunistu fa* 

šistų muštynėse
FREIBURGAS, Vokiet., spal. 

22. — Vakar vakarą Freiburge 
Įvyko riaušių tarp fašistų ir 
komunistų. Muštynėse, kurioms 
buvo vartojami alaus puodai, 
išlaužytos’ kėdžių kojos ir kito
kį įnagiai, trisdešimt asmenų 
buvo sužeisti.

Audra padarė didelės 
žalos Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, spal. 
22. — Smarkios audros ir po
tvyniai, aplankę Meksiką, pa
darė djdeliaus’ios žalos, siekian
čios keletą milijonų dolerių. ’

Audros, panašios Į uraganą, 
tebesiaučia srityse palei Meksi
kos Įlanką.

Dviejų japonų karo lai-
su susidūrimas

TOKIO, Japonija,'spal. 22. — 
Praneša, kad per laivyno ma
nevrus juroj, ties pietiniu Hon- 
do salos pakraščiu, susidūrė ja
ponų kreiseris Abukuma su krei
seriu Kitakami. Abudu karo lai
vai'buvo skaudžiai sužaloti, 
ypačiai kreiseris-Abukuma. Vie
no jūreivio pasigendama.

RANGOON, Burma, spal. 22. 
— Du paštų- tarnautojai buvo 
skaudžiai sužeisti, kai jiem
dviem atidarant maišą su paš
to siuntiniais, staiga sprogo 
siuntiniuose paslėpta bomba.

------------------------------ 1------------------ •—+

Italija skiria $7,000,000 
bedarbiams padėti LIETUVOS ŽINIOS

ROMA, spal. 22. — Ministe- 
rių taryba patvirtino paskyri
mą ■ dar $7,000,000 įvairiems 
viešėms darbams, kuriuos dau
gybė bedarbių galėtų rasti dar
bo. Manoma, kad per žiemą 
bus' suteikta darbo apie 40,000 
bedarbių. - /

Senai. Borah ragina 
pripažinti sovietus

Senatorius tiki ir Rusiją gal 
gale išsirutulosiant į sveiką 
demokratinę valstybę.

TWIN FALLS, Idaho, spalių 
22. — Senatorius Borah, kal
bėdamas čia kampanijos mi
tinge, pasisakė už pripažinimą 
sovietų Rusijos.

Pasak Borah, komunistų pro
pagandos nereikią bijoti, nes 
Jungtinių Valstybių žmonės 
komunistų doktrinų nepriim- 
sią. Ir ateisiąs laikas', kad 
Amerika, pripažinsianti Rusiją; 
dabar ji nenorinti pripažinti 
tik dėl to, kad tūliems tai at
rodą, jogei pripažinimas reikš
tų komunistų doktrinų apro
bavimą. Niekam tos doktrinos 
gal nesančios taip svetimos, 
kaip jam pačiam, tačiau jis 
manąs, kad ir bolševikų Rusi
ja galų gale išriedėsianti j 
sveiką demokratiją.

Šen. Borah nuomone, Jung
tinės Valstybės, pripažinusios 
sovietų valdžią, galėtų padėti 
įsisteigt sveikoms sąlygoms Ru
sijoje daug greičiau, ne kaip 
stovėdamos nuošaliai.

----------------1_
Vyskupo sostas — ne 
altorius, turi pasimokė- 

ti muitą
WASH1NGTONAS, spal. 22. 

— Muitų biuras atsisakė įsi
leisti be muito brangų marmo- 
rinj vyskupo sostą, importuotą 
Portlando (Me.) katalikų Ne
kalto Prasidėjimo katedrai.

Sostas buvo laivu atgaben
tas į Bostoną, kur jį muitinės 
vyriausybė sulaikė. Importuo
tojai, nenorėdami mokėti mui
to, apeliavo į Washingtoną, ta
čiau ir čia muitų biuras iš
sprendė, kad vyskupo sostas, 
tai ne altorius, kurie gali įeiti 
be muito.

Reikalauja vyti laukan 
iš Rusijos du kumščio 

“karžygiu”
MASKVA, spal. 22. — Ba- 

tumo aliejaus' laukų darbinin
kai priėmė rezoliuciją, kuria 
jie reikalauja, kad butų išvy
ti iš Rusijos du amerikiečiai, 
Bolding ir Lind, nes jie per 
daug mėgsta vartoti savo 
kumščius. Boldingas, būtent, 
Baku mieste sumušė vieną pa
naktinį ir vieną policininką, o 
Lindas sumušė vieną šoferį.

Sovietai rekrutuoja vo
kiečių angliakasius Do- 

neco kasykloms
BOGHUM, Vokietija, spal. 22. 

— Sovietų rusai turi plačią pro
pagandos organizaciją Ruhro 
krašte, kuri rekrutuoja vokiečių 
angliakasius sovietų anglies ka
sykloms pietų Rusijoje.

Sovietų vyriausybė yra labai 
susirupinus nuolatiniu mažėjb 
mu anglies gamybos Doneco ka
syklose, iš kurių rusų darbi
ninkai bėgte bėga. Su vokie
čių angliakasių Ipagalba ji ti
kisi gamybą pakelti.

.......... ...................................................
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Meilės tragedija 
^Salantuose ,

SALANTAI, Kretingos apsk. 
— šiais metais per porą pas
kutinių mėnesių, Kretingos ap
skrityje, įvyko, rodos, jau tre
jetas nepavykusios meilės sa
vižudybių. štai rugsėjo 16 d. 
apie 3,30 vai. Salantuose, Upe
lio gat. vėl buvo tragedija.

Selėnų kaime pas ūkininką 
Jonušą tarnavo darbininku Ku
činskas Antanas 25 m. amžiaus, 
paeinąs iš Plungės valsč. Pa- 
lušnio k., kuris ilgesnį laik% 
ten betarnaudamas įsimylėjo 
ūkininko dukterį Magdę Jonu- 
šytę 19 m. amžiaus. Meilė bu
vo abiejų. Sužinoję, kad meilė 
nebus be pasėkų, Magdės tė
vai Kučinskui atsakė darbą. O 
pastarasis > norėjo būtinai ją 
vesti. Magdės tėvams griežtai 
užprotestavus, vėliau ir ji tam 
pritarė.

Tada Antanas Kučinskas nu
tarė meilę baigti. Salantuose 
sutikęs Magdę, norėjo jai per
duoti atsisveikinimo laiškus, 
bet šiai atsisakius priimti, pa
starasis vidury gatvės staiga 
brauningo šūvi u peršovė jai vi* 
durius, žemiau krutinės, o an
tru šuviu persišovė pats. Ve
žant Kretingos ligoninėn jis mi
rė. O Magdė Jonušytė mirė 
Kretingos ligoninėje rugsėjo 
18 d.

Įvykio vietoje ši meilės tra
gedija sukėlė daug* triukšmo, 
nes tame miestelyje buvo tur
gaus diena, tpdel daug kas vi
sa matė. Peršautoji M. J. ,bė- 
go klykdama keletą dešimčių 
metrų ir įpuolus į butą sugriu
vo, o Kučinskas sugriuvo be 
žado vietoje. Brauninge dau
giau šovinių nebuvo, iš ko ga
lima spėti, kad savo ginklu^vi- 
sai pasitikėjo.

Dabartiniu laiku vieno ir an
tro tėvai labai apgaili, kad taip 
jų vaikų meilė baigėsi. (LŽ.)

Pakeitimai žemės refor
mai vykdyti įstaigų

ĮCAUNAS. — šiemet pavasa
rį įneštas ministerių kabinetan 
žemės reformos valdybos etatų 
pakeitimo projektas. Tas pakei
timas numato panaikinti ap
skričių žemės tvarkytojų įstai
gas, o jų vieton įsteigti mažes
nį skaičių apygardų žemės tvar
kytojų įstaigų. Šita aplinkybė 
iššaukė reikalą padaryti atsa
komų pakeitimų ir £emės re
formai vykdyti įstaigų organi
zacijos įstatyme. Ta proga nu
matoma padaryti ir kitų to į- 
statymų pakeitimų. Taip, visai 
panaikinamos valsčių žemės re
formos komisijos, Įstatymo 
projekte aiškiai pasakoma, kad 
žemės ūkio' ministeris gali pa
vesti žemės reformos valdybai 
jos išspręstus klausimus per
svarstyti iš naujo, kas, tiesa, 
buvo praktikuojama nuo pat 
pradžios žemės reformos, bet 
nesant įstatyme aiškių nurody
mų, sukeldavo abejonių. Kiti 
pakeitimai neesminiai.

Jį’
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Ką gali duoti Lietuva amerikiečiams
ir amerikiečiai-Lietuvai?

(Pabaiga)
4. Prekyba, žemės ūkis

Lietuvos prekyba tebeina dar 
gana primityvišku būdu, ir tai 
visos stambiausios jos šakos 
tebėra svetimtaučių rankose — 
žydų, vokiečių. Net tokios di- 
delė^ lietuvių oYgaiųzacijos, 
kaip koperatyvų sąjunga, ir tai 
kaikurias prekes yra privers
tos imti pas žydą urmininką. 
Lietuviai prekybos srity turi 
labai maža pritirimo ir visai 
menką mokyklą. Dažnai net 
neturi pagrindinių prekybinin
ko privalumų—apsukrumo, lan
dumo, punktualumo, mokėjimo 
pirkti ir parduoti.

Lietuvoje, pavyzdžiui, gami-l 
narna kaikurios labai geros pre- 
kės—linai, sčmjenis. Bet už-;

staruoju metu labai sparčiai 
kįla, vis tiktai 'jis toli gražu 
nėra pilnoje galimoje aukštu^ 
moję. Amerikietis’, pirkdamas 
žemės ūkį, turėtų būti pasiry
žęs įvesti jame progresyvę, ra
cionalią sistemų. Lietuvos val
džia, kasmet išmesdama dau
gelį milijonų žemės ukiui kelti 
bei remti, netruktų ateiti į 
pagalbą racionalizuotam bei 
progresyviam ukiui.

Dabar Lietuvoj, pavyzdžiui, 
vis labiau įsigali pieno ūkis ir 
vis plečiasi pieninių tinklas. 
Pieno produktų eksportas su
daro, žymią poziciją Lietuvos 
eksporte. Ir vis tiktai iki šj61 
pieninėse tedalyvauja vo^z apie 
12% Lietuvoj esamųZkarvių. 
Vadinas, pci-spekj/<va šiam 
ūkini plėstis labai’’ didelė. Iš-

sienini lietuviai jų nemoka par- vežama daug sviesto, ir labai 
duoti. Tas prekes supirkinėja 
žydai, parduoda jas latviams, ir

maža sūrių, nežiūrint to, kad

latviai jau veža jas į Angliją 
ir kitur kai$ Latvijos prekę. 
Juk ir Lietuvos eksportas’ į 
Ameriką daugiausia tiktai to
dėl taip sunkiai eina, kad Lie
tuvos eksportininkas nemoka 
prekių nei sortiruoti, nei tinka
mai įpakuoti, nei prideramai 
tvarkingai persiųsti, nei prisi
taikinti prie pirkėjų skonio bei 
pareikalavimo. Lietuvos gy
ventojų už tai gal ir kaltinti 
nebūtų galima — jie neturėjo 
kur to išmokti; jų mokytojai, 
daugiausia provincijos žydeliai.

jUrių gamybai Lietuvoj labai 
geras: Lietuvos suris galėtų 
konkuruoti su Šveicarijos ir 
Olandijos sūriais. Sūrių Lie
tuvoj maža gaminama todėl, 
kad suris reikia bent pusę me- 

: tų džiovinti, vadinas, į sūrį į- 
ftėtas kapitalas! bent pusę metų 
yra priverstas gulėti nejudė
damas, tuo tarpu, kai užu 
sviestą galima ttaojau pinigai 
gauti. Sūrių gamybai Lietuvoj 
—dar, galima sakyti, nepradė
tas plėšti dirvonas. Iš viso, 
reikia pasakyti, kad Lietuvoj 
žemės ūkis visiškai nėra speci-

patys nedaug kų čia teišmanė...
Amerikiečiai šiuo atžvilgiu 

randas kur kas geresnėj padė
ty. Jie Amerikos gyvenime 
turėjo puikią mokyklą — ge
riausią pasauly. Tos budo sa
vybės, kufių Lietuvos gyvento 
j ui taip trūksta, Amerikos gy
ventojui yra būtinos, yra be
veik savaime suprantamos. 
Amerikietis turėdamas Ameri
kos fnokyk’lą, kurkas lengviau 
galės prisitaikyti prie Angli
jęs, Vokietijos, Amerikos rin
kos pereikalavimų, negu Lietu
vos gyventojas. Amerikiečiams 
nesunku butų tarti sprendžia
mą žodį Lietuvos prekyboje su 
užsieniais, bent visą Lietuvos 
eksportą paimti į savo rankas 
Čia amerikiečių pagalba Lietu
vai labai reikalinga, ir Lietuva 
siūlo jiems plačias biznio gali
mybes’.

Panaši padėtis ir žemės ūkio 
srity, žinoma, amerikiečiams 
vargu bau butų prasmės pirkti 
Lietuvoj žemės gabalą ir ūki
ninkauti jame taip, kaip per 
ilgus dešimtmečius ūkininkavę 
jame Lietuvos vargo žmogelis. 
Nors Lietuvos žemės ūkis pa-

f ik uotas. Lietuvos ūkininkas 
vienu metu yra ir pienininkas, 
ir grūdininkas, ir gyvulininkas, 

I ir paukštininkas, ir bitininkas, 
I—ir visose srityse paprastai 
■ menkas paukštis. Bet jau pri
brendo tas metas, kuriuo Lie
tuvoj žemės ūkis gali būti 
specifikuotas, —kuris, papras
tai geriau apsimoka, ne
gu mišrus. Bitininkystė, gy
vulininkystė, paukštininkys
tė pienininkystė, x vaisių, 
uogų auginimas, cukrinių 
runkelių auginimas, daržovių 
sėklų auginimas ir t.t., — vi
sa tai getose rankose sudaro 
gero biznio pagrindą. Čia vėl 
amerkiečių iniciatyvai — pla
čiausia dirva.

Labai svarbu, kad amerikie
čiai vykdami Lietuvon, atsi
vežtų su savimi specialistų, mo- 

i kančių žemės ūkio gaminius 
rūšiuoti, įpakuoti, persiųsti 
reklamuoti, parduoti. Ameri
ka—juk garsi savo šioje sri
ty laimėjimais pp visą pasau
lį, o Lietuvoj tokios' .rųšies 
specialistų, berods, visiškai nė

Phone Virtinis 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

455fi So. Rockwell St„ 
CHICAGO. ILL. k -------- ------------------------- -------- ,/

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuviniaf 
dresiu moka didele aitrą. 
Jus salite išmokti šio se
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di- 
olomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka.

Principalas
190 N. State SU k. Lake St. 10 fI.

ra.
Lietuvos ūkininkai gana pla

čiai vartoja ūkio mašinas, daž
nai—amerikoniškas. Ir tos ma
šinos ateina jiems — per žy
dukų rankas. Amerikiečiams 
tos mašinos, aišku, butų priei
namesnės. Turintis' kuliamą 
mašiną—kulia po visą parapi
ją, — kiek tik dienų ištenka,— 
mašina per dvejus-trejus me
tus apsimoka. Dabar apsukres
nis vyrukas, neturėdamas pi
nigų, perka kuliamą mašiną su 
motoru ‘išsimokėjimui’, eina su 
ja ‘per svietą’ ir gyvena gerai, 
ir už mašina užmoka...v

5. Kurortai, statyba, varžytinės 
ir t.t.

I Kalėdoms, Naujiems 
Metams

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

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

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

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos 
1739 S. Halsted St.

į CHICAGO. ILL. Į

Lietuva turi sulyg gamtos 
davinių keletą pirmos eilės ku
rortų (pav., Birštonas) ir vie
na geriausiųjų pasauly juros 
pakrančių—maudyklių. Ištikro, 
reta kur toks geras pliažas, 
kaip Lietuvoj —nuo Latvijos 
sienos iki Vokietijos. Bet tie 
kurortai —taip maža teįrengti, 
tiek maža patogumų teturi 
Kiek padoresnio viešbučio —ir 
tai juose negausi, nebekalbant 
jau apie kitokias, kad ir. pasi
linksminimo įstaigas, kurios ki
tų kraštų kurortuose yra sa
vaime suprantamos ir būtinos. 
Nežiūrint visų nepatogumų, ne
žiūrint jokios reklamos nebu

vimo, šiemet, pavyzdžiui, < visas 
pajūris buvo prigužėjęs sve
timtaučių iš užsienio. Gyveno 
sulūžusiose pirkiose, žvejų tro
belėse, susispaudę, susigrūdę, 
net pavalgyti gerai negalėda
mi—nėr kur! Įrengk po visą 
pajūrį gerus viešbučius, vo
nias, pasilinksminimo sales, pa
puošk kiek krantą, pataisyk 
vonias, ir nors truputį paleis’k 
reklamos biznis bus kuopui- 
kiausias. Be Lietuvos piliečių 
važiuos svečiai iš užsienio, nes 
pragyvenimas Lietuvoj Visvie- 
na žymiai pigesnis, negu užsie
nio garsiuos'e kurortuose, ir 
Lietuvos kurortai nebus blo
gesni už užsieniškuc! Lietuvos 
gyventojai tam reikalui neturi 
nei lėšų, nei iniciatyvos, nei 
mokėjimo bei sugebėjimo daly
ką organizuoti. Lietuvos gy
ventojai pasitenkina tuo, kad 
vietoj išsilojoja ar laikraščiuo
se nusikeikia dvi nepatogumų 
ir dėl netvarkos, ir kad esą 
reikia kas nors daryti, bet tuo 
viskas ir pasibaigia. Be ame
rikiečių pagalbos, —jų kapita
lo, jų iniciatyvos ir sumanumo 
čia nieko nebus padaryta.

Tačiau amerikiečiams apsi
moka statyti namus nfe vien 
tiktai kurortuose. Ir miestuose 
namų statyba —dabar vienas 
iš geriausių ir tikriausių biz
nių Lietuvoj. Miestuose žyde
liai supirkinėja piečius, senus 
namus, juos griauna ir tučtuo
jau stato naujus. Per penke- 
rius-šešerius metus jie jau iš
renka įdėtą kapitalą, o piečius, 
kuriame namai pastatyta, ‘ per 
tą laiką jau kelis kartus pa
brangsta. Pastatęs namus Lie
tuvoj visuomet gali parduoti. 
Parduodamas juos tučtuojau po 
pastatymo lengvai gali uždirb
ti 20-40%. Tai jau berods’ ir 
amerikiečiams plačiai žinomas 
faktas —ne vienas amerikietis 
tuo bizniu Lietuvoje verčiasi.

Lietuvoj kasmet statoma ke
letas ar keliolika valdžios bei 
visuomenes namų, kurių vertė 
siekia milijonus. Juos statyti 
iš varžytinių pasiima visokie 
privatus verteivos, daugiausia 
žydai. Jie nemoka nei gerai 
dalbą organizuoti, nei turi pa
kankamai specialistų, nei turi 
pinigų kiek reikia. Bet tokių 
rangovų čia yra nedaug, jie 
diktuoja sąlygas, ir beveik po 
kiekvienos didesnės statybos 
statydinąs ir sau kelių aukštų 
namus miesto centre — toks 
pelningas tai biznis. Tas* pats ir 
su rangovais, kurie plentus 
taiso, tik šie —blogiau darbą 
atlieka. Plentų taisymui vals
tybės išmeta kasmet milijonus 
litų, bet vis daugiausia senų 
plentų remontui. Lietuvoj jau 
tokie rangovai meisteriai, kad 
jų pataisytas plentas po metų 
kitu jau reikalauja kapitalinio 
remonto!

Čia vėl amerikiečiai galėtų 
plačiai sunaudoti savo pajėgu
mą.

Alba vėl. Lietuvoj vis tik 
daugiausia žmonės važinėja 
vieškeliais, kuriuos privalo tai
syti ūkininkai. Kaimyninės 
valstybės čia plačiai—šimtais— 
naudoja tam tikras jnašinas, c 
Lietuvoj keliai —-lopetomis *te- 
betaisomi! Lietuvoj tokių ma
šinų bent po vieną kitą butų 
reikalinga turėti kiekviename 
valsčiuje, bet valsčius neturi 
kapitalo jai įsigyti. Atvažia
vęs' su tokia mašina amerikie
tis galėtų aptarnauti pusę vals
čiaus, — ūkininkas jam mielu 
noru sumokės prideramą litų 
sumą, by tik jam pačiam ne
reikėtų dar by metė j su lopeta 
ant kelio žvyras kapstyti!

Daugumoj Lietuvos mieste
lių, ir žinoma, sodžiuose, tebe- 
dvokia žibalo lempos ir tebe
smilksta balanos. Amerikiečiui 
užtektų kur prie malūno ar vil
nų karšia mos ips bei verpiamo
sios mašinos pastatyti atitin
kamą motorėlį,—ir jis apšvies
tų visą apylinkę. Kiti Lietuvos 
stambesni ūkininkai net misi- 

f 

pirkę traktorių gamina elektros 
šviesą, ir, žinoma, tai yra 
aiškus ir geras biznis.

Ir daug daug kitų sričių bu-
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jKORESPO^OĖNCIJOSl

Racine, Wis.
ALDLD prakalbos

Spalių 16 d. įvyko ALDLD 
prakalbos. Kalbėjo J. Gasiu
nas. Jis kalbėjo apie bedarbę 
ir kaip ją pašalinti. Receptas 
bedarbei pašalinti — rašytis į 
Komunistų Partiją ir skaityti 
komunistų leidžiamus laikraš
čius. Po to jis tuoj nuvažiavo 
j Vokietiją, paėmęs “Daily 
VVorker“, pradėjo jis skaityti, 
kad ten esą milionai bedarbi^. 
Atrado ten ir Grigaitį ir “Nau
jienas”. Bet kiek aš žilinu, 
Grigaitis tebėra Chicagoj.

Ot, šukavo Gasiunas, tai 
jums ir socialistų valdoma ša
lis. Milionai bedarbių demons
truoja gatvėmis. Iš Vokietijos 
Gasiunas pasileido link Rusi
jos. Lietuvą tik trUpUt| te
kliudė. Girdi, ten siaučia kru
vinas fašizmas’. Pribuvęs j so
vietų rojų, žmogelis kaip pra
dės girti bolševikų santvarką, 
tai tik klausykis. Išsitiesia ir 
susiriečia ir vis jam hun lie
žuvio nenueina bolševikiškas 
rojus. Ten visi darbininkai esą 
apsišvietę, dirba dėl savęs ir 
visai esti lygus'.

Tačiau vieną dalyką tavorš- 
čius Gasiunas pamiršo paminė
ti. Būtent tą, kad bolševikiš
kam rojuj darbininkai už tna- 
žiausį prasikaltimą yra šaudo
mi ir grūdami į kalėjimą, kad 
jie kenčia didžiausi skurdą. 
Sapaliojo jis ir apie bolševikiš
ką dorovę. Girdi, Rusijoj 
žmonės ^yta labiau morališki, 
negu bile kurioj kitoj šalyj.

Tikėti tais pliauškalais gali 
tik sukvailinti Maskvos gar
bintojai, o ne žmonės, kurie 
žino kas dedasi pasaulyj.

Iš Maskvos tavorščius Gasiu
nas sugrįžo į Ghicagą. Jis vėl 
pradėjo cypdavatkės balsu rėk
ti. Girdi, ar jus žinote, kad 
šią vasarą Susivienijimo seime 
Gegužis darbininkams galvas 
daužė?

Tačiau tas bolševikiškas gai
dukas nepaaiškino, kad bolševi
kui delegatai Susivienijimo sei
me elgėsi,tkaip kokie keturko
jai gyvūnai. Kai kurios dele
gatės poliemonams net rankas 
pradėjo kramtyti. Na, o kuo
met žmonės nežmoniškai el
giasi, tai be lazdoj juos nesu
valdysi.

Prieš kiek laiko Bostone 
Amerikos Darbo Federacija lai’ 
kė savo konvenciją. Ten komu
nistiški chuliganai irgi bandė 
skandalą kelti, ir už tai gavo 
nuo pclicmonų į kailį žodžiu, 
gavo tai, ko užsitarnavo.

Paskui tavorščius Gasiunas 
susiriesdamas ėmė garbavoti 
prezidentą Ilooverj, William 
Green, gubernatorių Emmer- 
soną, Gegužį, Grigaitį ir kitiKi.

Ant galo, pasakė, jog jis kal
bąs dykai. Tačiau vos spėjo 
tuos žodžius ištarti, kaip prasi
dėjo aukų rinkimas. Nors žmo- 
nių buvo susirinkę apie 30,\bet 
aukų pasisekė surinkti tik $8.- 
92. Tai parodo, kaip bolševi
kams pritaria raciniečiai.

Kviętė Gasiunas rašyti į 
ALDLD ir užsiprenumeruoti 
“Vilnį“ bei “Laisvę”. Bet žmo
nėms tiek įgriso klausyti 
to bolševiko plepalų, kad jie 
pradėjo urmu eiti lauk. O tuo 
tarpu vis girdėjosi šaukimas: 
“Skaitykite darbininkiškus 
laikraščius! Skaitykite darbi
ninkiškus laikraščius!“

Well, baigiant galima tik tiek 
pasakyti, kad bolševikiškas biz
nis labai mizernai atrodė.

—Ten buvęs.

Kenosha, Wis.
Dailės Ratelis stato (Operetę 

“čigonai”

Seniai “Naujienose” jau be
buvo rašyta apie Dailės Rate
lį. Kai kam gali net pasirody
ti, kad Ratelis paliovė gyva
vęs. Visai ne. Priežodis sako, 
jog kas daug dirba, tas mažai 
kalba. Taip yra ir su Dailės 
Rateliu.

SLA. 212 kuopos Dailės Ro-' 
telis per savo septynių metų 
gyvavimą daug nuveikė kultū
ros srityj. Jis surengė daug 
gražių koncęrtų sti skamban
čiomis lietuvių liaudies daino
mis ir pastatė scenoj keletą 
gerų veikalų.

Dabar žengdamas į aštuntus 
savo gyvavimo metus, Dailės 
Ratelis rengiasi statyti komp. 
S. Šimkaus operetę “Čigonai”. 
Opeertė bus pastatyta lapkričio 
16 d. Germah American sve
tainėj. Tai bus pirmutine ope
retė musų kolonijoj. Vadovau
jamas roles išpildys žymus — 
dainininkai , vžtidylos: A. Lau
raitis, M. Balčaitienė (WiL 
liams) A. Pūras, K. Druktenis, 
R. šlegėrienė.

Dailės “Ratelio mokytoj um 
yra p. K. Steponavičius. Apie 
jį nėra reikalo daug rašyti, — 
jis yra plačiai žinomas kaipo 
pirmaeilis chorų mokytojas, ku
rio profesija yra muzika. Jau 
vien iš mokytojo galima spręs
ti apie Ratelio gerumą ir jo 
veikimą.—Koresp.

Kenosha, Wis.
t Maloni “piarė”

Spalių 12 d. man teko daly
vauti šaunioj parėj, kuri sky
rėsi nuo seniau rengiamų pa- 
rių, kaip dangus' nuo žemės. 
Mat, Kenoshoj buvo įėję į ma
dą kolekjuoti parems pinigus. 
Būdavo eina kūmutės per stu- 
bas ir kolektuoja dolerius. No
ri ar nenori, o turi prie parės 
prisidėti, ypač jei esi biznie
rius'. Sako kolektorka bučeriui, 
jei prie parės neprisidėsi, tai 
mes iš tavęs mėsos nepirksime. 
Pakrapšto bučeris pakaušį ir 
traukia iš kišenės dolerį ar 
daugiau.

KŪDIKIS NEDAVĖ RAMUMO 
PAVARGUSIAM RAŠTINĖS 

DARBININKUI

“Kai maho vyriausis kūdikis 
buvo tik kelių savaičių amžiaus, 
jo viduriukai buvo smarkiai 
užkietėję nuo mano pieno”, sa
ko Nebraska motina. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 
mano vyras beveik miegodavo 
prie savo deskos ofise. Tada 
mano daktaras patarė duoti 
kūdikiui biskutj Castoria ir se
kamą dieną jis buvo daug ge
resnis. Jo skilvis ir viduriukai 
pradėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino.” šalinkis 
imitacijų Castoria. Fletcher pa
rašas parodo tikrą, grynai au
galų, nekenksmingą Castoria, 
kurią daktarai visur pataria 
nuo kūdikių ir vaikų ligų, kaip 
dieglio, konstipacijos, šalčių, 
aitrumo ir tt.

tų galima paminėti, kur ameri
kiečiai galėtų pritaikyti savo 
energiją, iniciatyvą, žinias, prij- 
tirimą, kapitalą.

Lietuva nebeturi labdarybės, 
ji siūlo plačią darbą dirvą, į 
kurią taip veržias svetimtau
čiai, ji siūlo tikrą biznį:

ateikite, dirbkite, tvarkykite, 
—pelnykite! —Kareiva,

(Apg-arsinimas)

Ir tų parių būdavo visokių 
visokiausių. Dviejų dešimčių 
metų ženybinio gyvenimo su
kaktuvės, paskui pradėta ap
vaikščioti dešimties metų su
kaktuvės, o ant galo, ir trime
tinės sukaktuvės'.

Tačiau kai užėjo bedarbė, tai 
ir parems biznį sugadino. Jei 
ne tas sutrukdymas, tai neži
nia į ką ir butų įsivystę tos 
parės. Nėra, žinoma, reikalo 
aiškinti, kad tos parės būdavo 
tik proga pagirtuokliauti.

Bet visai kitaip atrodė spa
lių 12 d. parė, kuri įvyko pas 
ponus' Marcinkevičius. Mat, jie 
nusipirko naują namą, kuriame 
atidarė ir ofisą Martin’s Realty 
Co. Marcinkevičių naujas na
mas ir ofisas randasi 4508— 
8th St.

Įkurtuvėms tad ponai Mar
cinkevičiai sukvietė savo drau
gus ir pažįstamus ir šauniai 
juos pavaišino. Pasilinksminę 
keletą valandų, visi išsiskirs
tėme, linkėdami ponams Mar
cinkevičiams kuogeriausio pasi
sekimo, 

tt tt «
Lapkričio 16 d. Dailės Bate

lis stato operetę “čigonai“. Ra
telio chorą mokina K. Stepo-' 
navičius iš Chicagos. Jis' yra, 
labai geras mokytojas ir todėl 
nėra mažiausios abejonės, kad 
tinkamai prirengs operetę. Pa
tariu ne tik kenoshiečiams, bet 
ir artimesnių kolonijų lietu-J 
viams atvykti ir pamatyti “Či-Į 
gonus“.—Ten buvęs.

Garsinkites “N-nose”

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Kam. Atsilikti?
Esorka Pasalina Tą 
Nuovargio Jausmą!

Ar jus pradedate atsilikti 
prieš darbo dienos baisą? Vei
kiausia jūsų virškinimo ei8te
ma yra pakrikusi. Eeorka grei
tai sugrąžins i normalumą. jū
sų virškinimą ir pašalimi tą 
nuovargio jausmą. Suteiks jums 
naują energiją, naują nervų jė
gą. Klausk savo aptiekininko.
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rSeveras^ 
k IlSORKa J

Sš
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PRALEISKITE KALĖDAS
SENOJOJ TĖVYNĖJ

Prisidėkite prie musų bile 
nos asmeniniai prižiūrimos 

ledinės Ekskursijos j
LIETUVĄ

Keliaukite greičiausiai plaukio
jančiais garlaiviais, kurie 

plaukia iš New Yorko

GRUODŽIO 6 d.

vie 
Ka

ss
iš

GRUODŽIO 16 d.
Mažiau negu 8 d. į Lietuvą

Arba keliaukite pauliariu 
kajutiniu garlaiviu

GRUODŽIO 1 1 d.
Informacijų klauskit vietinių 

agentų arba
NORTH GERMAN

L L O Y D
130 W. Randolph St.,

CHICAGO

•SS

88
Si

Lietuviu Radio Programai
Nedėliomis nuo 2 iki 3 valandų po pietų iš stoties WCFL 

1970 kyl. duodami BUDRIKO RADIO KRAUTUVĖS 
Kooperuojant BRUNSWICK CO.

BUDRIKO Programai iš Stoties WCFL kas Subarą nuo 6 iki 7 vai. 
vakare ir kas Ketvcrgas iš stoties WHFL nuo 7 iki 8 vai., vak.

Rinatropc^Radiola

Naujas Brunswick radio su panatrope, modelis 31, su 
keturiomis screen-grid tūbomis groja gražiai ir aiškiai 
radio.

Kaina g§BQ jį

x Kiti BrunsNvick radios modelis 15,

$139.50
be lubų

Modelis 22, $17Q QQ ”e,ub«
Dykai demonstruojame Jūsų namuose. Priimame į 

mainus Jūsų seną phonografą arba radio. Parduodame 
lengvais išmokėjimais.

3417-21 South Halsted Street
TeL Boutevard 4705
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šalčio ir šilumos
ribos

tas, neamžinas. Viskas turi sa- 
■ kraš- v o pradžią ir galą, visi visatos 

Buvo apskaičiuoti milžiniš-į reiškiniai ir visi įvykiai. Taigi,

šilu-
toks

Klausimas, ar šaltis ir 
nia turi savo ribas, nėra 
paprastas ir be prasmės, 
manyti, kad matomas dangaus 
žvaigždžių pasaulis neturi ri
bų, yra be galo ir be krašto, 
jei tolis ir laikas yra nepabai
giami, tai tada ir šaltis su 
karščiu taip pat turėtų buti be 
ribų, t. y. turėtų buti neapsa- 
Romai didelis šaltis iv karštis, 
kurių negalima butų išmatuo
ti kad ir didžiausiu skaičium 
laipsnių.

XIX amž. mokslininkai ma-

nė, kr.d pasaulis yra tikrai ne
pabaigiamas, be galo ir
to. 1
ki tarpžvaigždiniai tolumai, ku- ir šaltis su karščiu 
rių negali įsivaizduoti žmonių pabaigiamu.
protas, buvo arčiau ištirti ne-1
pabaigiamai maži atomai ir jš pradžj ten|{a 
elektronai. Atrodė, kad tiek ! ka(, Kriežtai imant> s(u)lv jo 
didumą, tiek ir ) mažumą, pa- j .
—yra

Kalbant apie šalti

turi būti

ir karšti 
pažymėti

saulis 
ribų.

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs
ru-Diegliai, gasai, 

g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

mažyčiuose vtdurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Pridėki
te ji prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi buti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdiki — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvius. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš- vidu
rių visą surugusj, nesuvirškin
ta maista. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
ji imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Usęful Information”, Adresuo
ki The Phillips Co.. 170 Varick 
St.. New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

(Apgarsinimas)

, . . . ....> “šalčio” nėra, o yra tik ši-
nepa jaigiama.s, •)p pnn.L Mat, šilimą sukelia judė

jimas, daiktų molekulų judėji- 
amžiaus pradžioj | mas. Kuo didesnis molekulų 
pažiūros i pasaulį judėjimas, tuo daiktų tempera- 

Btivo įsitikinta, kad turą yra didesnė, ir atvirkš- 
arba <lur tikriau, pa- čiai : juo molekules silpninu ju- 

juo daiktų temperatūra 
Taigi, temperatūra tu- 

kai daikto 
molekules nustoja judėją. Mo
lekulėms nustojus judėti, daik
tai netenka šilimos, temperatū
ros. Už pagrindinę temperatū
rą “šalčiui” ir “šilimai” matuo
ti yra, kaip žinia, paimta tirps
tančio ledo temperatūra, kuri 
žymima 0°. Kas’ yra aukščiau 
nulio, vadinasi šilima, o žemiau 
nulio — šalčiu. Bet ir esant 
temperatūrai žemesnei už nu
lį, daiktų molekules vis dar ju
da. Tad kyla klausimas, prie 
kiek laipsnių žemiau 0 molėku* 
lų judėjimas sustoja, t. y. daik
tas netenka temperatūros? Fi
zikai išskaičiavo, kad molekulų 
judėjimas visiškai sustoja prie 
273 laipsnių žemiau 0. Kitais 
žodžiais sakant, pati žemiau
sia, pati šalčiausioj i pasauly 
temperatūra yra —273° Celsi
jaus, kuri yra vadinama, abso
liutiniu nuliu, žemesnės tempe
ratūros, didesnio šalčio pasauly 
buti negali. įdomu taš, kad 
mokslininkams, palyginti, gana 
greitai pavyko išmokti “daryti 
šaltį”. Musų laikais butų labai 
sunku gyventi be mokėjimo 
“gaminti šaltį”. Ledo fabrikai 
ir šaldytuvai, kuriuose laikoma 
ir gabenama mėsa ir kiti pro
duktai, užima labai svarbią 
vietą žmonijos' ekonominiam 
gyvenime. Savo laboratorijose 
mokslininkai gali pagaminti 
šaltį, kuris yra visai arti) abso
liutinio nulio. Taip antai, olan
dų fizikas^ Samerlingas Onnes 
pasiekė —272.3 šalčio, t. y. 
terrfperaturos, kuri mažiau kaip

Bet XX 
mokslininkų 
pakitėjo. Buvo įsitikinta, kad turą 
pasaulis, arba dar tikriau, pa- čiai : 

šauliu visuma, arba visata, kad.da, 
ir yra neapsakomai didelis, bet krinta, 
erdvės atžvilgiu yra pabaigia- ri pasibaigti tada, 
mas, apribotas. Visata yra ap
skrita, nelyginant žemė, ir to
dėl tik atrodo be galo ir pra
džios. Liko sugriautį svarbiau
si dėsniai,• kuriais laikėsi visa
tos nepabaigiamumas. Chemija 
patyrė, kad medžiaga nėra am
žina, kad ji gali laikui bėgant 
išnykti, pavirsti į nieką. Tegu 
tai butų labai ilgi laiko tarpai, 
bet vis tiek neamžini. Štai, pa
vyzdžiui, radiumas per tam 
tikrą laiką, kad ir labai ilgą, 
virsta į nieką, 
tum jo nebūtų buvę, 
kiekvienas judėjimas 
šijumą, bet šilumos 
paversti negalima, 
dingsta nežinia kur. 
kiekviena energija sukelia ju
dėjimą, judėjimas —- šilumą, o 
šiluma pati savaime išnyksta, 
tai pasirodo, kad ir energijos 
pastovumo pasauly dėsnis nė
ra teisingas. Trečia, gilesni 
šviesos spindulių tyrinėjimai 
parodė, kad šviesa neina visai 
tiesia, bet lenkta, laužta linija, 
kad spindulys, po daugelio mi- 
liardų metų grįžta į tą pat vi
satos vietą, iš kurios jis buvo 
išėjęs. Tas įrodo, kad visata 
yra sfera, arba apskrita, apva
laina, reiškia, apribota. Buvo 
apskaityta, kad šviesos spin
dulys eina 300,000 kilometrų 
greitumu per sekundę, ir kad 
šviesos greitumas yra pats’ di
džiausias visatoj, kad didesnio 
greitumo jau negali butin Va
dinasi,' pasaulis, arba visata, 
pasirodė pabaigiamas, apribo-

per vieną laipsnį yra nutolusi 
nuo absoliutinio nulio. Bet per
šokti tą mažą šuolį ir pasiekti 
lygiai —273° lig šiol dar ne
pavyko. i

Dabar pažiūrėsim, kaip yra 
dalykas su šilima, arba karš
čiu. Kasdienė, kiek didesnė 
temperatūra, su kuria tenka 
nuolat susitikti, yra verdančio 
vandens temperatūra, kuri yra 
žymima 4-100° C. Bet tai yra, 
palyginti, visai menka šilima, 
nes, sakysim, metalai ima tirp
ti. arba skystėti, tik prie rlriupt 
aukštesnes temperatūros. Taip 

antai, alavas tirpsta prie 240°, 
švinas — prie 322°, cinkas — 
prie 419°, sidabras — prie 
955°, auksas — prie 1064°, va
ris — prie 1065°, geležis — 
prie 1300°—1500°, plienas' — 
prie 17Q0°—1900°, platina — 
prie 1770°, iridijumas — 
1560°. „

Visos šios temperatūros 
gana lengvai pasiekiamos, 
jos vartojamos įvairiuose
talų fabrikuose. Mokslinėse la
boratorijose yra gaunamos ir 
daug didesnio karščio tempera
tūros. Taip antai, vokiečių fi
zikas Lumeris pasiekė 5500° 
karščio. Tokiam karšty visi me
talai ir mineralai! iš karto virs
ta dujomis. Tačiau visatoj yra 
dar daug aukštesnių tempera
tūrų. Saulės paviršiaus tempe
ratūra’ apskaičiuojama mažiau
siai 6000° karščio. Bet yra 
žvaigždžių, kurių paviršius yra 
žymiai karštesnis už saules. 
Pavyzdžiui, Sirijuso paviršiaus 
temperatūra siekia 15000° 
karščio, kai kurių šienpiovių 
žvaigždyno žvaigždžių tempera
tūra siekia 50,000 laipsnių, o 
vokiečių astronomas Rozenber
gas rado Pegaso žvaigždyne

'k > .
žvaigždę, 
kataloguose “Gamma” vardu, 
kurios paviršiaus temperatūra 
siekia net 400,000° karščio. 
Toki dideli karščiai yra žvaigž
džių paviršiuj, o jų vidury 
karštis yra dar didesnis. Ma
noma,'kad saulės vidury tem
peratūra siekia bent 50 milijo
nų laipsnių karščio, o kitose 
žvaigždėse — dar daugiau.

Taigi suvedus visa krūvon, 
apie “šaltį” ir “karštį” tenka 
štai kas pasakyti. Žemiausia 
arba Šalčiaus'!a temporatura pa
sauly 'yra —273" Celsijaus že- 

miau nulio. CT kaip didelis yra 
aukščiausias karštis — moks
lui lig šiol susekti dar nepavy-

■> ■ ■ , ■ '

pažymėtą • dangaus
“Gamma”

PAKRIKIMAS NeRA RIM
TAS, JEI VIDURIAI GAUNA 

ŠIĄ PAGELBĄ
prie

yra 
nes 
me-

dingsta, tary-
Toliau, 

pereina į 
judėjimu 

O šiluma 
Kadangi

Tai galbūt kon-

Cascarct saldainį 
pamatykite kaip

Kada jūsų ūpas nupuola, 
skauda galvą, būna kvaitlu- 
liai, aitrumas, kartu su pa
dengtu liežuviu, prastu kvapu, 
be apetito ar energijos — ne
sirūpinkit, 
stipacija.

Paimkit 
šįvakar ir
greitai jūsų pakrikimai iš
nyks. Nebus daugiau galvos 
skaudėjimo; gasų pilve ar vi
duriuose. Apetitas padidės; 
virškinimas pagerės. Paimkit 
kitą rytoj vakare’ ir sekamą 
vakarą. Pašalinki! kiekvieną 
dalelę rūgstančių atmatų iš 
jūsų sistemos. Tada painaty- 
kit kaip vidurių veikimas bus 
reguliaris ir pilnas.

Cascarets yra padaryti iš 
cascara, kuri, kaip daktarai 
pripažysta, tikrai suStiprina 
vidurių muskulus. Dešimt 
centų visose aptiekose.

(Apgarsinimas)

■ ■ .................———————

ko. Tačiau, nežiūrint tai, kad 
kaštį visatoj galima matuoti 
milijonais laipsnių, vis dėlto ir 
karštis turi turėti savo ribą, 
nors jos dar nepavyko nusta-

tyti. Bet kadangi viska^ pa 
šauly yra pabaigiama ir apri
bota, tai ir karštis, be abejo, 
turi savo maksimumą, kurio 
per

neuralgia ar neuritu, jie pasi- 
jaustis sekantį rytą.
tarpu jie kenčia bereikalingą 
Bereikalingą dėlto, kad yra < 

Bayer Aspirin visada greitai 
skausmų kuriuos 

Jei skau- 
nesiliauja, atsiklausk savo daktaro

Kai kurie skausmą laiko butinu.
Šaltį jie leidžia “persirgimui”.
Jie laukia kad galvos skausmas “pe- 

. reitų”.
Jei serga 

tiki geriau
Tuom gi 

skausmą, 
antidotas, 
pagelbsti nuo visokių 
įneš sykį turėdavom perkęsti. 
s mas 
jo priežasties.

Jus išvengsite daug skausmų ir nesma
gumų per daugumą vartojimų Bayer As
pirin. 
Bayer 
Visose

Be reikalingas 
Skausmas!

Apsaugok save pirkdamas tikrus, 
yra saugus Visada tas pats, 
aptiekose.

KU I SĖ ASPIRIN
Aspirin yra trade žymO Bayer Fabriko Monoaccticacidcster of Sallcyl'.cacid

Speciabut.. ehroullki] tr aaajų Li
tru Jei luti negalėjo jurui. tSgydytl at.llan 
kyktt paa mano. Mano pilnas liegsamlnavi
mas atidenva just) tikrą liga ir jei a£ apst- 
Itnain jv> gydyti, sveikata jums anrryl Ei 
kit pas tikrą •pectaitmą. kurie sektam jutų 
kur tr ka» junta skauda, bet pats pasakyt 
po ratu tino Ifcrgzamtuavloio—kua jums

l)r. J. E. Zaremba
Ž0 W. Jackson Bivd.. netoli State

Kaip bar y a 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedi

Hoi nuo in rvto iki 1 do piatų

rr*
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Jūsų Patogumui

"‘Naujienos” turi atsto
vus sekamose vietose

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA 
3210 So. Hilsted'St.

Tel. Victory'1266

Marųpette Park
TUBUČIO APtlEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. P1ETKIEVV1CZ 

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

Roseland ir Pullman
VVAITCHES BROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pasiųsti pi
nigus Lietuvon, paduoti1 “classi- 
fied” skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas’*, kreipkitės į arti- 
miausj atstovų.

MULSION

Didelis Išpardavimas

įžymus išdirbystes vadas ir filantropas.
C ■'

Electric Auto-lite Kompanijos Prezidentas 
WHlys-Overland Kompanijos Direktorius.

savo politika faktų įrodymu publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. Clement O. Miniger asmeniškai liudyti ir pereit! pasi- 
STRIKES pagarsėjusį Spraginimo Metodą, p. Miniger pranešimas yra šiam puslapy.

© K30 The American Tobacco Co. M f ra.

Sutinką su 
žymėjusių asmenų raportus, kurie liūdijo LUCKY

3jų šmotų Mohair Setas, vertas $185.00, 
už ........................................... ,....................
3jų šmotų Velour Setas, vertas $150.00, 
už .......................................... . .........................

Mes patys dirbame setus savo dirbtuvėje ir parduodam tiesiog pir
kėjams, todėl mes galime parduoti daug pigiau negu bile kuri krautuvė.
Palyginus su krautuvių kainomis, musų kainos yra pej pusę pigesnės.

Mes turime didelį pasirinkimą jau padirbtų setų iš visokio materiolo, 
daugiausia apmuštų šilko Frieze, Voketijos ir Francijos išdirbysčių. Labai 
gražus it tvirti.

Su kekvienu setu dabar duodame dykai labai gražią lempą.
Ateikite — nepraleiskite šių bargenų.
Duodam ant lengvų išmokėjimų.

ARCHER '■ FURNITURE
JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas /

4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733

Jūs pasisekimui

Trijų dienų kosulys
yra pavojaus ženklu

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

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
Mtokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion 1 turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 1 
ir sustabdo irritacija ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigerią į kraują ir tuomi sustab
do ‘gemalų augimą.

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

Ultra Violet Ray 
'Spraginti7 Lucky 
Strike eiga retus

Sąko

CLEMENT O. 
MINIGER

B

Seklyčių Setų
LIETUVIŲ RAKANDŲ DIRBTUVĖ

“Amerikonų Reikalavimas daugiausia sma 
gume9 patogume ir saugume Electric Auto- 
lite padori pavyzdiniu išrengimu puikiau- 
siuose amerikoniukuose automobiliuose, 
Naudojime Vltra Violet Ray ‘Spraginti9 
LUCKY STRIKE tabaką, jūs padėjot tvir
čiausią pamatą jūsų produkto pasisekimui, 
Vitai, kad jūs suteikiat amerikonams tokį 
patarnavimą kurį jie labiausiai įvertina 
moderniško mokslo naudą,”

1

Visi žino, kad saulės šviesa išnokina — užtat 
“SPRAGINIMAS” naudoja Ultra Violet Ray. LUCKY 
STRIKE — puikiausias cigaretas, kuri Jus kada rūkėt, 
pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso tabako 
Derliaus—TUOMRT “JIE SPRAGINTI”. Visi žino, kad 
karštis valo ir taip* “SPRAGINIMAS” prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus!

“It’s toasted”
Jutu Gerkles Apsauga—Prieš knltoj’mui—prieš kosulį
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KARUI PINIGŲ BUVO, BEDARBIAMS NĖRAv

Kai Jungtinės Valstijos įstojo į karą, tai valdžia 
sukėlė milžiniškas sumas pinigų karo reikalams. Vie
na “laisvės paskola” buvo skelbiama po kitos, ir žmo
nės buvo raginami, kuone verčiami, tų paskolų bonus 
pirkti. Kodėl valdžia negalėtų daryti taip pat ir dabar, 
kuomet kraštą ištiko skaudi nedarbo nelaimė?

Gelbėti nuo bado ir šalčio bedarbius Jr jų šeimynas 
yra nė kiek ne prastesnis reikalas, kaip lieti armotas 
vokiečiams arba kokiems kitiems “priešams” žudyti 
karo laikuose. Mes manome, kad bedarbių gelbėjimas 
yra nepalyginamai kilnesnis dalykas, negu karas!

Tie patys bankai, kurie dėjo savo pinigus į karo 
bonus, galėtų skolinti valdžiai ir bedarbių šelpimui. 
Bažnyčios, kurios laimino kareivius, einančius į mūšių 
lauką, galėtų laiminti tuos, kurie bedarbių reikalams 
“duoda tol, kol skauda”. Patriotiški oratoriai, galėtų 
laikyti teatruose ir mitingų salėse atatinkamas pra
kalbas.

Kode! gi tai nedaroma?
Aišku — todėl, kad darbininkų kentėjimų valdžia 

neatjaučia.
J karą Amerika ėjo, gindama savo kapitalistiškų, 

kompanijų reikalus.. Jog vedė prekybą su šalimis, su 
kuriomis kariavo Vokietija. Kadangi vokiečiai ėmė 
submarinomis skandinti laivus su Amerikos prekėmis, 
tai valdžia Washingtone paskelbė jiems karą. Jeigu 
valdžia butų patarusi Amerikos biznieriams nelįsti j 
tas šalis, kurios kariauja, tai Jungtinėms Valstijoms 
nebūtų reikėję susipešti su Vokietija.

Už kapitalistiškų kompanijų biznį šios šalies val
džia vertė žmones ne tik pinigus dėti, bet ir savo gal
vas guldyti. Bet bedarbių apgynimui nuo bado ji dar 
ligi šiol nė cento nėra išleidusi. O betgi skelbiama, kad 
valdžia Amerikoje esanti visiems žmonėms lygi!

SUDIE MASKVAI

Visa komunistų opozicija Čekoslovakijoje susivie
nijo su čekų socialdemokratų darbininkų partija i? vi
sos komunistų kontroliuojamos darbininkų unijos įsto
jo į čekų darbo unijų federaciją. To dėka “laisvosios” 
(t. y. socialistinės) darbininkų unijos Čekoslovakijoje 
įgijo 600,000 naujų narių ir milžiniškai sustiprėjo visas 
Čekoslovakijos darbininkų judėjimas.

Prieš nutarsiant dėtis prie socialdemokratų, komu
nistinė opozicija atlaikė savo suvažiavimą mieste Brno. 
Po ilgų svarstymų suvažiavimas išleido manifestu į 
Čekoslovakijos darbininkus, kuriame sakoma, kad “opo
zicija” dėjusi didžiausių pastangų perorganizuoti ko
munistų partiją ir pakreipti ją į darbininkiškos vieny
bės vėžes. Bet viskas buvę bergždžia. “Joks kuriamas 
socialistiškas darbas yra negalimas Komunistų Parti
joje”, sako manifestas. Suvienyti darbininkų klasę ga
lima tiktai po socialdemokratų vėliava.

Po šito nutarimo daugelis darbininkų, kurie stųvė- 
jo socialistų priešų eilėse, dabar vėl ėmė grįžti pas so
cialistus. Taip pat visa eilė laikraščių, pirma agitavu
sių už Maskvą, dabar pakeitė savo nusistatymą ir pa
kvietė už redaktorius socialistus. Tarp kitų virto so- 
cialistišku ir senausias Čekoslovakijos darbininkų laik
raštis “Rovnost”.

.JAU MASONAI!

Bostono “Darbininkas”, ra
šydamas apie Lietuvos* oficiozo 
grasinimą atimti parapijas .po
litikuojantiems kunigams, sa-

“Tai jau perdaug. Tas aiš
kiausiai mums parodo, kad 
tautininkai.pasiryžę sugriau
ti visas katalikų organizaci
jas ir net parapijas. Mes nė 
kiek nesistebėsime, jei jie 
padarys žinksnį ir bažnyčias 
uždaryti. Lietuviai, katalikai 
budėkime! Padėkime savo
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broliams užkirsti kelią ma- 
sonerijai.”
Tautininką vyriausybes poli

tika jau, vadinasi, pavirto “ma- 
sonerija”. Nuo kurio laiko?

Pirmiaus dėl visų savo nesu
sipratimu su valdžia klerika
lai kaltindavo Voldemarą ir 
sakydavo, kad jisai esąs “ma
sonas”. Bet Smetoną jie laiky
davo “geru kataliku” ir reikš
davo viltį, kad jeigu Smetona 
nusikratys Voldemaru, tai val
džiai nebus reikalo pyktis su 
krikščionims. Dabar Voldema
ro jau seniai nebėra valdžioje, 
bet krikščionys ir vėl skun
džiasi. Argi jau ir Smetona pa
virto masonu?

Mes pasakysime jiems, ke
rne dalykas. Klerikalų bėdos 

pareina nuo to, kad jie yra 
baisus egoistai ir nesilaiko jo
kių principų. Jeigu jie stotų už 
laisvę ne tik sau, bet ir ki
tiems žmonėms, tai jie nebūtų 
padėję tautininkams nuversti 
teisėtą valdžią ir įsteigti dik
tatūrą. Bet kai jie rėmė per
versmą ir delnais plojo, kuo
met buvo persekiojamos kitos 
partijos, tai šiandie jie ir pa
tys susilaukė represijų. Juk 
ir šventraštis sako: “Kas kar
du kariauja, tas nuo kardo ir 
žūva”.

SOVIETŲ PREKIŲ 
“DUMPINGAS”

Pastaruoju laiku Amerikos 
spauda, kaip žinoma, buvo pa
kėlusi didelį triukšmą dėl so
vietų Rusijos javų ir kitu pre
kių pardavinėjimo pigiomis 
kainomis čia, Amerikoje, ir ki
tose šalyse. Toks prekių par
davinėjimas užsieniui žemomis 
kainomis yra vadinamas pre
kybos kalboje anglišku žodžiu 
“dumping”.

Kodėl sovietų Rusija užsi
ima “dumpingu” ir kokios ga
li būti to pasėkos?

Apie tai kalba Brooklyno 
“Laisvė”, kuri, žinoma, bando 
kiek drūta apginti Stalino pre
kybinę politiką. Ve ką ji pasa
koja:

“Tokie dalykai, žinoma, 
Įvaro vis didesnę baimę ka
pitalistinių šalių politikams. 
Visuose buržuaziniuose kraš
tuose, todėl, keliama lermas, 
kad Sovietai ‘uždumpins’ pa
saulį savo grūdais, anglim, 
medžiu, metalais ir įvairiais 
sovietines pramonės dirbi
niais, kurie buk tai gamina- 
mi\‘vergiškose sąlygose’.

“Nekalbant jau apie riks
mą prieš Sovietų kviečius, 
skerdėja buržuazijos šauks
mai ir prieš kitus sovieti
nius produktus. Jungtinių 
Valstijų kongresui paduota 
sumanymas uždraust įveži
mą anglies iš Sovietų; Vo
kietijoj skelbiama boikotas 
prieš sovietinius degtukus; 
Šveicarija skandalijasi jau 
prieš Sovietų laikrodėliusSr 
t.'t.

“Tas buržuazijos ermyde- 
ris*, iš vienos pusės, yra įro
dymas 1 Sovietų pasisekimų 
(? “N.” Red.); bet, iš ant
ros pusės, jis, su šauksmais 
prieš Sovietų produktų va
dinamą ‘dumpinimą’ į užsie
nius, yra kurstymas buržu
azinių šalių gyventojų prieš 
Sovietų Respubliką, bandy
mas tokiais riksmais sukelti 
karišką gyventojų ūpą prieš 
Sovietus, kaip prieš'jų gy- 
venimo ‘priešus’.

“Didžiausias betgi vargas 
imperialistinei buržuazijai 
yra štai kame. Visose šaly
se, ypač dabartiniame krizy- 
je, darbininkai labai žymiai 
kairėja, ir jų masinis prita
rimas Sovietams auga apar
čiau, negu burzuariia gali 
miniose paskleisti , karišką 
priešingumą Sovietams.” 
Palaiminti kurie tiki, nes jų 

bus dangaus karalystė!
Iš kur Brooklyno kom-fašis- 

tų organas paėmė, kad darbi
ninką minių pritarimas Rusi
jos sovietams auga? Kurtėje 
salyje jisai tą pastebėjo? Gal 
Vokietijoje? Bet Vokietijoje 
kartu su padidėjimu komunistų 
balsuotojų skaičiaus* dar labiau 
padidėjo fašistų skaičius. Fa
šistai Vokietijoje šiandie antra 
sulig savo atstovų skaičium 
partija. Tečiaus šios partijos 
vadai viešai kalba apie karą 
prieš sovietų Rusiją! Pirmiaus 
tokių dalykų Vokietijoje nebu
vo girdėt.

Kurioje dar kitoje šalyje 
“Laisve” mate pritarimo “au
gimą” miniose sovietams? Gal 
Norvegijoje, kurioje tik-ką įvy
ko rinkimai po obalsiu “šalin 
prekybos sutartį su bolševi
kais”? Arba gal Suomijoje, kur 
iš seimo yra iššluoti visi ko
munistų atstovai?

Brooklyno kom-fa&stai nie
kus tauzija apie “minių prita

rimą.” sovietų Rusijai. Tikru
moje, pasaulyje dar niekuomet 
iki šiol nebuvo tokio pikto nu
sistatymo miniose prieš “ko
munizmo tėvynę”, kaip dabar, 
ylr priežastis yra kaip tik tasai 
“dumpingas”, kuriuo /‘Laisvė” 
didžiuojasi, fe

Yra melas, kad sovietai galį 
“dumpinti” savo javus ir pra
monės produktus užsienių rin
kose dėl to, kad jie tuos pro
duktus pagaminą pigiau, negu 
kapitalistinės šalys. Kaip tik 
priešingai. Rusijoje gamyba, 
dėl jos biurokratiškumo, atsi
eina daug brangiau, negu Ame
rikoje, Vokietijoje arba Angli
joje. Bet sovietų valdžia yna 
priversta pigiomis kainomis 
pardavinėti užsieniuose savo 
prekes, kadangi jai reikia pi
nigų “penkmečio planui” fi
nansuoti. Rusijos miestų gy
ventojai badauja, o Stalinas 
gabena kviečius, sviestą, kiau
šinius ir kitus produktus į sve
timas šalis ir parduoda už pus
dykę. Rusijos valstiečiams 
trūksta paprasčiausių • pramo
nės produktų, o valdžia sten
giasi užversti kaimyninių šalių 
rinkas degtukais, laikrodėliais, 
anglim ir t. t.

Jeigu bolševikai parduoda 
užsieniams savo ūkio ir pra
mones produktus žemesnėmis 
kainomis, negu pasaulio rinkos
kainos’, kuomet tuos produktus paganda neįstengdavo sukurs- 
gaminti yra Rusijoje brangiau, tyti. Ją gimdo “dumpingas”.

Vienuolių respuklika
Afono kalnas. — Iš 15,000 vie

nuolių beliko tik 2,400. — 
Senoviškos knygos ir rank- 
raščiiai. — Vienuolių respub
likos smukimo priežastys. — 
Rusijos revoliucija. —Stačia
tikių bažnyčios smukimas.— 
Vienuolių gyvenimas. —Grai
kų, rusu ir kitų tautų vie
nuolynai.

Per penkioliką šimtmečių 
Afono (Athos) kalnas buvo pa
garsėjęs savo minykais. To kal
no vienuolynai pritraukdavo 
šimtus’ ir tūkstančius minykų, 
kurie meldėsi ir galvojo apie 
šio svieto marnastis. ^Tačiau at
rodo, jog ir tiems vienuolynams 
ateina galas.

Prieš kiek laiko Graikijos 
valdžiai buvo patiektas rapor
tas, kuris rodo, jog “Afono vie
nuolių respublika” 1914 m. tu- 

Tbjo apie 15,000 gyventojų, o 
dabar jų beliko vos 2,400. lai 
vyriausiai atsitiko todėl, kad 
nebeatsiranda daugiau kandi
datų. Sakoma, jog nuo karo 
pabaigos į Afoną atvyko tik 
apie 500 naujų minykų. Visai 
kitaip buvo prieš karą. Į vie
nuolyną stodavo kas metą šim
tai vyri], kuriems* dėl šiokių ar 
kitokių priežasčių nusibosdavo 
svietiškas gyvenimas vesti. 
Vieni jų nusivildavo meilėj, ki
ti politikoj, o treti šiaip arčiau 
Dievo nurodavo būti.

Bet po karo “vienuolių res
publika” ėmė smukti. Su kiek
vienais metais respublikos pi
liečių skaičius pradėjo mažėti. 
Susidarė rimtas pavojus, kad 
trumpoj ateityj Afono vienuo
lynai užsidarys. O tuo tarpu 
per šimtmečius ten susikrovė 
neįmanomai daug senoviškų 
knygų ir rankraščių. Tai dide
lis turtas, kuriuo susirūpino ir 
graikų valdžia. Ji daro žings
nių, kad'neleidus tam turtui 
pražūti. Tame atvėjyj, jei 
vienuolynai bus likviduoti, tai 
valdžia visas knygas ir rank- 

»raščius paims į savo rankas.
Buvo manoma, kad Afono 

viehuolynuose randasi nemažai 
istoriškų dokumentų? kurie ga
lėtų nušviesti bulgarų, serbų ir 
senovės graikų praeiti. Susida
rė specialė komisija, kurios ti
kslas buvo tirti vienuolynų bi
blioteką. Komisija praleido ne
mažai laiko besiknisdąma po 

negu kitose šalyse, tai kas iš 
to išeina? Ogi tas, kad sovie
tai gauna iš užsienių daug ma
žiau, negu užsieniams • duodą. 
Ta “dumpinimo” politika todėl 
yra niekas kita, kaip nuolati
nis Rusijos turto “pumpavi- 
mas” į užsienį! Vardan savo 
“piatilietkos” (penkmečio) Sta
linas stumia Rusiją vis į dides
nį ir didesnį skurdą.

Tai šitoks yra sovietų “pasi- 
sekimas”' namie. O ką pasie
kia bolševikai užsieniuose — 
tose šalyse, kuriose Rusijos 
prekės yra “dumpinamos” ? Jie 
demoralizuoja tų šalių prekybą 
ir ekonominį gyvenimą!

Pigios* sovietų prekių kainos 
muša kainas kitose šalyse, va
ro į bankrotą ūkininkus ir 
stabdo pramonę, didina nedar
bą. Argi už tai šitų šalių žmo
nės gali būti sovietams dėkin
gi?

Jeigu “Laisvės” redaktoriai 
vartotų savo smegenis, kada 
jie rašo straipsnius apie Stali
no politiką, o ne butų akli 
^Maskvos gramofonai, tai ir jie 
pripažintų, kad tas* Rusijos 
prekių, “dumpinimas” gali tik 
sukelti pasaulį prieš Rusijos 
sovietus. Ir iš tiesų, tokios ne
apykantos prieš Rusiją, kokia 
šiandie skleidžiasi artimuose 
Rusijai kraštuose (Suomija, 
Norvegija, Vokietija ir t. t.), 
pirma jokia imperialistų pro- 

senoviškas’ knygas<ir dokumen
tus, tačiau istoriškų veikalų 
nesurado. Pasirodė, jog Afo
no vienuoliai daugiausia dėme
sio kreipė į dvasiško turinio 
knygas.

Rytų šalyse vienuoliai daug 
prisidėjo prie meno išvystymo. 
Toj pat Europoj per tam tikrą 
laikotarpį vienuolynai irgi la
bai svarbią rolę lošė. Mat, iš 
vienuolynų tarpo atsirado ga
bių žmonių, kurie užsiėmef mo
kslo dalykais ir literatūra. Afo
no vienuoliai per visus tuos 
šimtmečius* nei mokslu, nei li
tera turą nesidomėjo. Jie pa
sitenkino vien tik dūmojimais 
apie Dievą ir jo galybę..

Dabar gali kilti klausimas, 
kodėl vienuolių respublika taip 
smarkiai ūme smukti? Juk pra
eity jai teko pergyventi di
džiausių audrų. Ir ji ne tik 
išsilaikė, bet dar labiau sustip
rėjo. O dabar per kelis metus 
tiek susilpnėjo, jog pradedama 
rimtai manyti, kad bėgyje ke
lių sekamų metų ji visiškai bus 
likviduota. Kas atsitiko? Ka
me dalykas?

Priežasčių vyriausiai reikia 
ieškoti toj katastrofoj, kuri 
laike pasaulinio karo įvyko Ru
sijoj. Reikia žinoti, kad Afo
no vienuoliai išpažįsta stačiati-? 
kių tikėjimą. Po revoliucijos, 
bendrai imant, žmonės pasida
rė mažiau religiški. Visur pa
sireiškė didelė apatija. Mažiau 
pradėta bekreipti dėmesio į 
dvasiškus dalykus. Priegtam 
dar tarp stačiatikių kilo nesu
sipratimai. Bolševikai pradėjo 
organizuoti taip vadinamą “gy
vąją bažnyčią”. •Tada Balkanai 
atsimetė ir suorganizavo savo 
tautišką bažnyčią. Tie visi ne
sutikimai ir nesusipratimai la
bai nusilpnino stačiatikių 'baž
nyčią, kuri savo laiku turėjo 
net 200,000,000 na r jų,

Dabartiniu laiku sunku pasa
kyti, kaip didelė yra potencinė 
stačiatikių bažnyčios jėga Ru
sijoj. Tačiau Balkanuose ta 
jėga yra menka. Ten “gerais 
laikais’’ stačiatikių tebuvo pri- 
skaitoma iki penkiolikos milio- 
nų. Dabar jų skaičius žymiai 
sumažėjo. “Tautinė bažnyčia” 
pradėjo merdėti. O kartu su 
tuo tiesiog katastrofiškai pra
dėjo smukti ir Afono vienuolių 
respublika.

Galima taip pat prileisti,' kad 
Afonas nukentėjo ir nuo musu

“džiaziško” amžiaus. Ramus 
bet monotoniškas gyvenimas 
gal pasidarė nebepakeliamas 
net vienuoliams.

Afono vienuoliai atsikelia 1 
valandą ryto ir eina pamaldų 
klausytis, kurios tęsiasi iki 
4:30 vai. ryto. Po to dauguma 
jų eina vėl pasnausti. Pamie
goję porą valandų, vienuoliai 
pradeda dienos darbą, kuris 
pasižymi nepaprastu monoto
niškumu.

Prieš revoliuciją vienuoliai 
gyveno, kaip inkstas taukuose. 
Rusijos carai ir visokie didku- 
nigaikščiai nuolat siųsdavo 
brangias* dovanas. Dažnai ir 
šaip turtingi bei pamaldus žmo
nės užrašydavo Afono vienuo
liams visą savo tuijtą. Carų 
sostui griuvus, vienuolių įplau
kos žymiai sumažėjo. Tačiau 
butų klaida manyti, kad jiems 
tenka vargas kęsti. Per šimt
mečius ten buvo sukrauta daug 
visokį turto. Todėl ir šiandien 
vienuoliai turi daug visokių ge

E. T. A. Hoffman Vertė J. Pronskus

Velnio EliKsyras
(Tęsinys)

galėjai iš juoko plyšti. Dakta
ras pasiliko rimtas, tik pradė
jo matyti įvairių vizijų. Punšo 
ąsotis jam pradėjo rodytis esąs 
kontrabasas, ir jis būtinai no
rėjo ant jo griežti, akomponi- 
juodamas su šaukštu EwSono 
dainai. Tik šeimininko griež
čiausi protestai jį 'dar sulaikė.
— Viršininkas darėsi kaskart 
ramesnis, galop nušlitiniavo į 
vieną kambario kampą, ten at
sisėdo ir paleido griaudžiai 
verkti, šeimininkas man pamo
jo, ir aš supratęs paklausiau 
viršininko,* ktokia yra priežas
tis tokio jo gilaus skausmo.
— Ak! Ak! pradėjo jis kuk
čiodamas: princas Eugenas bu
vo toks 'didis karo vadas, ir 
tas drąsus karžygis kunigaikš
tis turėjo mirti. Ak, ak — ir 
jis paleido dar stipriau verkti, 
net ašaros lyg žirniai riedėjo 
per veidus/ Aš stengiaus jį nu
raminti, aiškindamas, kad tas 
drąsus kunigaikštis yra miręs 
pirm kelių šimtmečių, bet visa 
buvo veltui. Daktaras Green’as 
tuo tarpu kažkur surado dide
les žvakių knatams karpyti 
žirkles ir nepaliaudamas puolė 
su jomis į atvirą langą. — Jis 
įsigeidė, ne daugiai! ir ne ma
žiau, kaip nuvalyti mėnulį, 
kurs švietė į vidų. Evvson’as 
pašoko ir lyg tukstanties vel
nių apsėstas pasiuto šaukti, 
kol pagaliau, nežiūrint į skais
čią mėnesieną, į kambarį įėjo 
namų bernas, nešinas dideliau- 
sią liktarną ir balsiai sušuko: 
“Esu čionai, mano ponai! gali
ma pradėti.” Daktaras’ atsisto
jo visai arti prieš jį ir tarė, 
pūsdamas jam į akis didelius 
durnų debesius: Sveikas atsi
lankęs, prieteliau! Ar tu esi 
tas Stjuenc’as, kurs nešioja 
mėnesieną, tas šuva ir erškė
čių krūmas?. Aš tave nuvaliau, 
driski tu, dėlto tu taip skais
čiai švieti! Dėlto laba nakt, 
perdaug išgėriau to niekam ne
verto sunko, laba nakt, mano 
brangus šeimininke, labanakt, 
mano Pylades! — Ewson’as 
prisiegavo, kad nė vienas žmo
gus neprivalo namo eiti spran
do nenusisukęs, bet niekas j jį 
nekreipė domės,' priešingai na
mų bėrnas paėmė daktarą po 
vienos rankos, viršininką, kurs 
vis teberaudojo dėl mirusiojo 
princo Eugeno, po kitos ran
kos, ir tokiu budu visi nušliti
niavo per gatvę į valdžios įs
taigos namus.

Vargais negalais Įvedėme su- 
kvailusj Ewson’ą į jo kambarį, 
kur jis dar iki aušros siuto su 
savo fleita, taip kad aš kiaurą 
naktį negalėjau akių sudėti, ir 
tik vežime užmigęs galėjau at
sigauti po to pašėlusio vakaro 
viešbuty.

Namų gydytojo pasakojimas 
dažnai buvo pertraukiamas

rybių. Visa bėda su jais’ yra 
tik ta, kad jų skaičius nuolat 
smunka.

Labiausiai nukentėjo rusų 
vienuolynas, - kuris nebegauna 
naujų rekrutų. Prieš karą rusų 
vienuolių buvo priskaitoma iki 
f>00. Nebuvo galima rasti nei 
vienos tuščios kamaraitės. Da-

I

bar rusų vienuolių bepasiliko 
vos keli desėtkai. Ir reikia 
manyti, kad trumpoj ateityj 
jie visiškai pranyks.

Su graikų vienuolynais rei
kalai irgi nedaug tėra geresni. 
Viso, ant Afono kalno randasi 
20 vienuolynų. Septyniolika jų 
priklauso graikams, vienas bul
garams, vienas serbams ir vie
nas rusams. Labiausiai pasi
žymėję vienuolynai yra Vato- 
pedi ir Megisti. Kiekvienas jų 
turi po tūkstantį kamaraičių. 
Bet dabartiniu laiku pirmasis 
turi 91 vienuolį, o antrasis — 
82. Kiti vienuolynai irgi pusė
tinai nusmuko.

—K. A.

skambaus juoko, kas šiaip re
tai dvaro sferose teatsitinka. 
Kunigaikštis rodėsi labai įsi
smaginęs. “Tik vieną figūrą, 
tarė jis narnų gydytojui savo 
vaizde Tamsta pastatei į už
pakalį, ir tai yra Tamstos pa
ties, ir aš einu lažybų, kad 
Tamstos paties kai kada pa
siutęs humoras bus pakurstęs 
kaip tą kvailutį Ewson’ą taip 
patetiškąjį daktarą daryti tuos 
tūkstančius besmagenių išsišo
kimų, ir kad Tamsta pats buvai 
tas ekzistuojantis principas, 
kokiu Tamsta norėjai nuduoti 
tą lamcntuojantį viršininką.” 
— “Užtikrinu, Jūsų Šviesybe! 
atsake namų gydytojas; kad 
tas iš retų kvailybių sukom
ponuotas klubas buvo pats per 
save tiek apskritas, kad bėt 
koks svetimas įsikišimas butų 
tik disonanso įnešęs. Norint 
pasilikti muzikalinėj lygsvaroj, 
tie trys žmonės buvo grynas 
trio, kiekvienas kitoks, bet sa
vo tonu garmoningai skambė
damas. Šeimininkas čia prišok
davo lyg kokia septima.” —

Tokiu budu buvo dar šis tas 
papasakota, kol, kaip papras
tai, kunigaikščių šeimyna iš
vaikščiojo po savo kambarius, 
ir ratelis išsiskirstė geru upu 
namo. —
Medardas visai apsiprato nau
jose gyvenimo sąlygose ir tai

kosi susidnaugiauti su dvaro 
gydytoju.

Pilnas gyvenimo džiaugsmo 
smagiai sukausi naujame pa
sauly. Juo daugiau įėjau į ra
mią gyvenimo eigą rezidenci
joj ir dvare, juo labiau man 
buvo skiriama vietos, kurią aš 
su garbe ir pasisekimu galė
jau užvaldyti, tuo mažiau aš 
bemaniau apie praeitį ir apie 
tai, kad mano santykiai čia 
kada nors gali pasikeisti. Ku
nigaikštis, rodėsi, pradėjo ma
ne ypatingai pamėgti, ir iš kai 
kurių paviršutinių pastebėji
mų galėjau spėti, kad jis šiuo 
ar tuo budu nori mane tvirtai 
pastatyti arti savęs.

Negalima nuginčyti, kad tani 
tikras išsilavinimo monotoniš
kumas, tam tikros vienodos 
maneros visame moksliniame 
ir meno gyvenime, kurie iš 
dvaro plėtėsi i visą rezidenci
ją, kai kam gilios dvasios ir 
pripratusiam prie neapribotos 
laisves butų apsunkinę čionai 
gyvenimą, tuo tarpu man, nors 
karti’is dvaro vienpusiškumo 
iššauktieji suvaržymai būdavo 
įkyrus, seniau priaugtasis įpra
timas laikytis tam tikrų for
mų, kurios kad ir išorinę iš
vaizdą reguliuoja, labai atati- 
ko naujoms sąlygoms. Tai bu
vo mano vienuolyno gyveni
mas, kurs čionai, žinoma, ne
pastebimu budu į mane veikė.

(Bus daugiau)
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Pagalba Bedarbiams gaus vargai, rūpesniai, kasdie
nės duonos reikalai, kokių tra
giškų scenų išvysi.

Lietuviai darbininkai nemo-

Reikalingi darbo ir 
pagelbos bedarbiai
Vakar pasisiūlė pagalbon šie 

žmonės:
Mrs. Kuizinas priėmė išlaiky

ti ir aprūpinti tris bedarbių šei
mynas. Adresai Mrs. Kuizinas 
jau įteikti; ji pati parinks su
lig savo nuožiūros, kuriuos ras 
reikalingus skubiausios globos.

Mrs. X. iš So. Campbell Avė. 
atsišaukė Į Bedarbiams Pagal
bos Stotį >r pareiškė, kad ji pati 
apsiima globoti dvi bedarbių 
šeimynas ir taip pat prižadėjo 
rasti daugiau gerų šeimininkių, 
kurtos pagelbės ir priglaus 
sunkioj padėtyje atsidurusius 
bedarbius. Adresai įteikti.

Mrs. Stankus siūlo darbo vie
nai bedarbiai moterei savo na-
muose, kur ji padėdama namų

bo visų vasarų. Gali ir nori 
dirbti restorane arba prie na
mų ruošos.

24. Darbininkė 30 metų; vy
ras apleido jau 7 mėnesiai; turi 
3 vaikus; mergaitės 3 ir 2 me
tų ir kūdikis 7 mėnesių. Senai 
.be darbo ir visai nebeturi iš ko 
gyventi, nė kuo buto pašildyti. 
Prašo darbo prie namų dienos 
metu.

25. Darbininkė, su dviem 
valkais 9 ir 6 metų; vyras ap
leidęs; ji neutri darbo, maisto, 
rūbų ir pastogės. Jų priglaudė 
Mrs. Kuizinas.

26. Darbininkė, 36 m. su tri
mis vaikais: mergaitė 12 m., 
vaikinai 7 ir 6 metų; vyro ap
lošta ; turi mažą darbą sename 
anglių sandely; trūksta maisto, 
drabužių ir šilumos. Jų taip 
pat priglaudė Mrs. Kuizinas.

ka garsiai dejuoti, nė savo var
gais garsintis. Kažkaip kiek
vienas kenčia ir pats sau tesi- 
skundžia. Demagogai ir fana
tikai tuo lietuvių lėtumu pasi
naudodami, visokiais jų “užta
rytojais” prisimeta, pasaulines 
revoliucijas ir “sovietiškus ro
jus” žada, ir tyliems vargo 
žmonėms dažnai dar paskuti
nius centus iškolektuoja. Bet 
priežadis sako, Kol saulė pa
tekės - rasa akis išės... Pas
kelbus pagalbos reikalų, per 
dvi dienas jau kelios dešimts 
šeimynų arba gera šimtinė žmo
nių atsišaukė, kurių padėtis pa
sirodo jau tiek tragiška, kad 
tik skubiausia pagalba gali 
juos atstatyti į kojas. Tad- 
šiandien ypatingai svarbu, kad 
visi kas kuo gali imtųsi viens 
kitam padėti.

there willbe fnn for both young 
and old.

We will all gather at the 
Univeml Club Room above 
the Universal Bank. Just take 
a friendly tip from one-who 
knows and see if this cozy 
place isn’t the. easiest spot in 
which to get aąuainted. The 
admission for the girls is 35 
cents and the boys 75c- We 
urge you all to come and bring 
your friends. Hopc to see you 
all there.

Bernice Tverionas, Editor.

naujienų] 
Pinigų- Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

IL- . .. ..

Lietuves Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

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

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

-- - - - .1 ■ 1 ■ -

įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue ,

27. Darbininkas, 50 m., ve
tuotai galės gauti pragyveni
mų.

Mrs. Labau prižadėjo duoti 
darbo jaunam bedarbiui vaiki
nui, kuris gali važiuoti auto
mobiliu. Turi būti pasitikimas 
ir turėti rekomendacijas. Kreip
kitės į Mrs. Jurgelionis “Nau
jienose”.

Mr. John Pocius iš W. 59 
st. suteikė darbo vienam kriau
šiui — prosytojui, kurio pajėš- 
kojimas vakar “Naujienose” 
buvo paskelbtas No. 8. .

Pas M r. Daubarų pasiųstas' 
vienas našlys bedarbis su vai
ku. Jam Mr. Daubaras suteikė

dęs, turi duktreį 20 m., be dar
bo ir vaikų 4 m.; žmona ser
ganti ir ilgai gulėjo ligoninėj. 
Visa šeimyna nebeturi ko val
gyti, tėvas jau dvi dienas ne
valgęs. Reikalinga skubiausia 
pagelba. Mrs. X. iš So. Camp
bell avė. priėmė tų šeimynų sa
vo globon.

28. Darbininkė, našlė su 2 
vaikais, vienas vaikas-duktė 
serga ligoninėj. Visi be darbo 
ir neturi iš ko misti. Pasiėmė 
Mrs. X. >š So. Campbell avė. sa
vo globon.

Be to iš vakarykščio surašo 
No. 6 apsiėmė gelbėti Mrs. X iš

Kaip Pagarsėjo Dakta
ro Receptas

Daugiau kaip 40 metų atgal vienas 
Chicagos gydytojas pagamino receptą, 
kurį jis prirašinėjo silpniems, liguis
tiems, ar abelnai menkos sveikatos pa
cientams. Tuose vaistuose ^uvo tai, 
kas stiprina nervus, muskulus ir orga
nus ir priduoda naują jėgą ir energiją. 
Silpnumai išnyksta, apetitas pagerėja, 
spėkos padidėja, gyvenimas įgyja naują 
prasmę.

Tie vaištai yra Nuga-Tone. 1 Dauge
lis matė Nuga-Tone apgarsinimus šiame 
laikraštyje ir daugelis gavo naudos juos 
vartodami. Tie, kurie yra menkos 
sveikatos ar stokuoja energijos, turėtų 
perskaityti tuos apgarsinimus.

Phone
Hemlock 9252

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

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Akių Gydytojai

valgį ir butų.

Reikalingi darbo ir 
pagalbos bedarbiai

So- Campbell avė. ir No. 10 pa
siėmė 
sta.

Mrs. Kuizinas teikti

PASTABA.

mai-

Birutė
Graboriai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika

Ofiso Telefonas Virrinla 0030 
ftet. Tel. Ven Buren 0868 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 Ir 
B iki 8 vakaro. NndSllom nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas Nortb gide 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:80 vakaro

Saturday, November first, is 
the date sėt for Birute’s party 
for her members. Of course 
everyone else is cordially invi- 
ted and you can bet your best 
šilk handkerchief that you 
vvon’t regret Corning here as

Jus Vargina nerviškumas

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius' visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitas.
4712 South Ashland Avė.

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

Tel. Lafayette 4146

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

Phone Boulevard 7589

Phone Canal 2118 
, Valandos: 6—8 vakare 
DR. A. L. YUSKA 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1900 So. Halsted St.

Rezidencija: 
4193 Archer Avė. 

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1J10
Vai.: fluo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Vakar dieną atsišaukė ir su
teikė apie save žinias dar šie 
bedarbiai:

13. Darbininkas, karpenteris^ 
53 m. amžiaus, našlys; turi du 
vaikus, kurių vienas eina moky
klon, antras dirba, 
mėnesiai be darbo,
dirbo Great Western B. R 
liau Sweept Co. prie karų sta
tymo, 
namų taisymo kaip karpenter's.

Tėvas 7
Pirmiau 

vė-

Gyvenimas lyg koks leeatras, 
i kuri žiūrint iš tolo arba iš 
f i
aukšto, viskas atrodo beveik 
gražu, įvairu ir įdomu. Bet 
pakelk gyvenimo uždanga, pa
žvelk į užkulisius, ten kur žmo-

ir prastas apetitas?
Tūkstančiai žmonių yra uėkingi Nuga-Tone 

už geresnę sveikatų ir padidėjusias spėkas. 
Jie turėjo virfikiniino pakrikimus ir prastų 
apetitą. Nuga-Tone padidino jų norų val
gyti, kų jie valgė išrodė skanesniu ir jų 
pilvas galėjo pilnai suvirškinti viskų suval
gytų. Tuo budu kūno muskulai, nervai 
ir organai liko sustiprinti ir atgaivinti, ir 
abelnų sveikata žymiai pagerėjo.

Nuga-Tone pagelbės, jums atgauti geresnę 
sveikatų. Jis švelniai Išvalo kūnų nuo silp
ninančių nuodų, nugali konstipacijų, paleng
vina gasus ar išpūtimų pilvo ar vdiurių, 
inkstų ar pūslės įdegimų ir panašias ligas, 
paeinančias delei abelno nusilpnėjimo, pasi. 
dariusio delei konstipaeijos ir jos sveikatų 
naikinančių nuoHų. Jus galite gauti 
Nuga-Tone kur tik vaistai yra pardavinė
jami. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų sta- 
ke, paprašykit jį užsakyti jų dėl jus ’iš 
savo džjaberio.

(Apgarsinimas) ,

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Nori gauti darbo prie

Jėško

PERKĖLIMAS

ELZBIETA BALNIONIS
šiuo pasauliu 
amžiaus, lapkri- 
palaidota lapkri-

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

W. 23rd H., Chicago
SKYRIUS:

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

->______ _ ___ ;---------- ;-------

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph >381 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S. Halsted St. tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utar., Ketv. ir Subatos vąk 
Vasalle—Pan., Ser. ir PėtnyČioji v.

2314

1439

Ofisai ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL

Pbone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

I - -________

Dentistas
Persikėlė j naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St
Salimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 

™ kampo ir dabar ran-
dasi 4660 Gross Avė. 

z Tel> yards 4317
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Lietuviai Gydytojai

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 1.0 iki 2 po pietų, 

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

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

3307 Auburu Avė.
CHICAGO. ILL.

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

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950—namų Pull. 6377 

Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
Ketvergais ofisai uždaryti.

KAZIMIERAS CHEKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 21 dieną, 6:30 valandą ry
te, 1 9 30 m., sulaukęs apie 40 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Mažeikių apskr., Tirkšlių parap., 
Bružų kaime. Paliko dideliame 
nuliuditnc 4 sūnus —- Kazimierą, 
Joną, Jurgį ir Povilą, dvi sese
ris ir du švogerius — Luciją it 
Antaną Daujotus, Emiliją ir Ste
poną Miežius ir gimines Ameri
koj. Lietuvoj seną motinėlę, dvi 
dukteris
dvi seseris — Oną ir Barborą, du 
brolius — Leoną ir Jokūbą. Kū
nas pašarvotas, randasi 1901 Ca- 
nalport Avė.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
spalio 24 dieną, 8 valandą ryte 
iš namų į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapiųes.

Visi a. a. Kazimiero Chekio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
ladotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,

Sunai, Seserys, Švoyeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėm rūpinas Emilija ir 
Steponas Miežiai. Roosevelt 2765.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4 119.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

Ntio 9 iki 12 vd. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Persiskyrė su 
sulaukus 21 m. 
čio 1 d., ir tapo 
čio 5, 1929, Šv. Kazkniero ka
pinėse.

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

Spalių 25 d., a. a. Elzbieta 
Balnionaitė bus perkelta į šeimy
nišką lotą, \Lietuvių Tautiškose 
kapinėse. Perkėlimas atsibus 3čia 
vai. po pietų. Tuo pačiu kartu 
bus perkelta mano brangi moteris 
a. a. Agota Balnionrenė, kuri mi
rė lapkričio 27 d., sulaukus 3 5 
metų amžiaus ir tapo palaidota 
lapkričio 30 d., 1921 m.

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

Tel.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Canal 3161

John Kuchinskaspente- 
vai- 
ser- 
ne- 

mė-
Nebeturi duonos nė an-

2

14. Darbininkas, 47 metų, 
vedęs; turi du vaiku, Stella 14 
m., Tony 12 m. Visi metai kaip 
nebeturi darbo. Tėvas praėju
sių žiemą sirgo.' Gyveno iš su
taupytų. Jau viską išbaigė ir 
nebturi iš ko gyventi, 
bile darbo.

15. Darbininkas, auto 
ris, 35 metų, vedęs; turi
kus, 4 ir 3 metų; žmona 
gauti; sutaupos pasibangę; 
turi darbo jau nuo gegužio 
nes>o. 
glių.

16. Darbininkas, karpenteris, 
47 metų, vedęs, turi keturis vai
kus; darbo neturi jau 5 mėne
siai. Gali pentyti, plumbuoti, 
būti janitoriu ir taisyti namus. 
Nebeturi pinigų ir trūksta ang
lių butui pašildyti.

17. Darbininkas, dirbęs kaip 
riveter, prie punch ir shear ma
šinų, 47 m. amžiaus, vedęs, tu
ri vienų vaikų 18 m. bet ne
sveikas. Darbo neturi jau 6 
mėnesiai, ir butas nemokėtas 3

• mėnesius. Prašo bile darbo.
* 1 S. Darbininkas, 

dęs; be darbo jau 
sutaupęs išsibaigę, 
darbo.

19. ' Darbininkas,
49 m. amžiaus, nevedęs; 8 mė
nesiai be darbo. Gali dirbti 
bile darbų.

20. Darbininkas, mašinistas. 
>0 metų, nevedęs, jau 4 mėne

siai be darbo.
21. Darbininkas, mašinistas,

50 metų, nevedęs; visi metai 
kaip be darbo, visi ištekliai bai
giasi ; prašo bilų darbu.

22. Mergaitė, 18 metų, baigu

Nuliūdę liekame.

Tėvelis ir Brolis Baltiioniai.

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

Perkėlime patarnaus 
A. Masalskis, Boulevard

Anastaziją ir Oną,

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio it ketvirtadienio.

Įvairus Gydytojai

45 m., veli mėnesių;
Jėško bile

karpenteris.

si High School ir 4 metų Com- 
mercial. Gyvena su tėvais ir 
trimis seserimis; iš kurių viena 
eina į mokyklų, o kitos dvi ne
turi darbo- Tėvas turi darbo 
po 3 dienos savaitėje kaip R. R. 
darbininkas, bet jo uždarbio ne- 
ištenka, Jėško bile darbo.

23. Darbininkė, 38 metų; 
msjė. turi vieną vaikų. Be dar- 

t

Auburn Avė., 
iš ten visi 
Kazimiero

graborius
4 139.

Daktaras'
f

Kapitonas
Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniam* kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ '

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgyti! 
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 West 26 St., kampas Keeler AveM Tel. Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

8514-18 KooMvelt Rd. 
arti St. Loula Avė. 

CHICAGO. ILL.

Lietuvis Advokatas
< 2221 West 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryti 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washin"ton Street
Cor. Wasbington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hydc Park 3395

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12<yto
Rezidencija 6640 So. MapletVood Avė.

Telefonas Republic 7868 *

Boulevard 8413 ♦ 
1327 So. 49th

Telefonas
Cicero 3724

1646 W. 46th St 

Telefonai 

Boulevard 5203

--------- s--------

J. Lulevičius
GRABORIUS IR

Patarnauju laidotuo
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St 
Chicago. III.

Tel. Victory 1

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Koihp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
,4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 it 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Td Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburu Avė. Tel. Blvd. 3201

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St„ Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 2'2n d St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. NcdėJ. 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 4
—4O--------

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

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

Tel. Brnnswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diatbermia
---------------- --------------- ;--------------i--------------------------------------------—

Residence Phone Ravcnsvvood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS ]R CHIRURGAS 
Ofisas:

2700 Devon Avė.. Rogers Park 3 320
Valandos:

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
*4uo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

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

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
88 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

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

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. 7 ei. Canal 1712-024 1 
Valandc • Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 v.j| vak . Utarninkais ir 

Pėtnyciornis 1 iki 4 v. v.

JOSEPH J. G RIŠU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 1’515 So. Ro<kwell St, 
Td. Republic 9723
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Tarp Chięagos 
Lietuvių
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Lietuvių Radio 
Valandos

Chicago, Iii. . c .1.030

L

Sumanymas vertas 
remti

Joniškiečių Kultūros Kliu
bo nario pono R. šniuko su
manymas steigti Jonišky j 
knygyną yra sveikas, gražus ir 
pilnai atatinka kliubo siekiui. 
Mums yra pilna galmybė tai 
parodyti, tik reikia noro. Suau- 
kautos atliekamos knygos, bro
šiūrėlės, aš manau, sudarytų 
gerą glėbį jų. Laikraščiai teik
tų žinių iš musų kasdieiiino gy
venimo. Kliubas prisidėtų pini- 
giškai prie įgijimo naujų leidi
nių ir tas viskas neštų didelę 
moralę naudą fnusų užjūrio 

laimi n-

Dabartiniu laiku yra duoda
mos dvi radio valandos Lietu
vių muzikos per stotį W. C. F. 
L., šeštadieniais nuo 6 iki 7 v. 
vakaro ir sekmadieniais nuo 2 
iki 3 vai. po pietų, šiuos pro
gramos duoda Joseph F. Bud- 
rik, Ine., 3417 So. Halsted St.

Pereitą šeštadienį dalyvavo 
Sofija Saurienė, soprano, Juo
zas Sauris prie vargonų, ir 
Kazys Kriaučiūnas, tenoras.

Sekmadienį prasidėjo Lietu
vių dainininkų kontestas; daly
vavo trys artistai, ir klausyto
jai savo sprendimus siunčia 
kasdieną. Tas kontestas tęsis 
kas sekmadienį ir yra vertas 
klausytojų domės. Dalyvavo ir 
Budriko Radio Orkestrą.

—Vienas štabo.

prašau Įeitų gerb. skaitytojų 
mane atsiminti, nes vis tebeser
gu >r negaliu vaikščioti, tai ir 
užsidirbti neturiu progos, o be 
cento labai sunku.

Mano adresas: Joseph Lapin
skas, 1337 So. 49th Ct., Cicero, 
III.

Maistingos prakal 
bos bedarbiams

kaimynams, mažiau 
giems tame dalyke negu mes. 
Padėjimas kitiems duoda pasi
ryžimo veikti.

Tikiu, kad businčiame Joniš
kiečių mitinge, kuris įvyks spa
lio 26, bus šiam sumanymui 
pradėta statyti pamatas, nariai 
ir narės prisidės prie to su gra
žia energija. Gerai butų, kac 
ir pašaliniai atsilankytų drau
giškumo dėl, nes po mitingo 
bus smagus šeiminiškas vaka
rėlis, toje pačioje svetainėje 
bus proga susipažinti praleisti 
laiką kaip ir savųjų tarpe galė
sime pasikalbėti, pasidalinti 
mintimis, įstoti kliuban ir prisi
dėti prie kultūriško veikimo.

Emilija D.

Ką matė ir girdėjo 
Pasaulio Vergas

Apie darbus įvairiose dirbtu
vėse.

Bebedarbiaudamas trečiadienį 
pasiekiau net Henry Ford au
tomobilių dirbtuvę, kurioj apie 
4 mėnesiai atgal ir aš pats ver
gavau. žinoma, kaip pirma, taip 
ir dabar ta pati sena istorija:* 
nėra dar darbo, šiuo laiku nau
jų darbininkų nesamdoma. Kai 
pradėsime, girdi, naujus darbi
ninkus imti, tai ir tąve paimsi
me atgal.

Tai yra darbdavių kasdieninė 
maldelė. Išklausęs tokios, eik 
sau kur sveikas: į “Hooverio 
viešbutį” ar geležinkelių vėžių 
skaičiuoti.

ngina
Tiktai Tru-Blu Deimantinis Žiedas 

sutinka dykai duoti naują žiedj pame
tus senąjį. ši išimtina ypatybe, pridė
jus dar kuogražiausį patį žiedą ir tobu
lą deimantą, padaro «jį išmintinga 
vana prie bile kokios progos.

Kainos tiktai nuo $25

CJiču-Cblut
INSURED Diamond Rlng 
TRU-BLU —

Viskas ką vardas pasako

Parduodam ant išmokėjimo arba
— kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių musų

do-

cash

Pritaikome akinius dėl kiekvieno. 
Didelis pasirinkimas deimantų ir 

auksinių daiktų.

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A. KAZAKAUSKAS

2045 W. 35th St.
Prie pat Archer Avė. 

CHICAGO

Cinema

ir

Naujas

“Senas

Produkcija
Pastebėtinas I Pastebėtinas”

— Mae Tinee

¥ * ¥ ¥

CHICAGO AVĖ., 

į rytus nuo Mįchigan Avė.

RODO

EISENSTEINO

K

v.

, Teroras senojo 
Ir mįslė naujojo 

VISO PASAULIO 

PRIPAŽINTAS 

EISENSTEINO 

DIDŽIAUSIAS

“•ŠEDEVRAS”
— BOB REEL 

m.—be pertraukos—11 p. m. 
Sub. ir Ned. 75c

Dienomis 50c Vakarais 75c

t .

P-

Šią savaitę Henry Ford dirb
tuvėje dirba po tris dienas ir 
tik viena permaina. Kiek tenka 
girdėti, ateityje dar mažiau be
dirbs, o ateinantį mėnesį, kaip 
skelbiama, žada dirbtuvę visai 
uždaryti neapribotam laikui. 
Tai beabejo, ateitis parodys. 
Kada šaly bedarbė ir stagnacU 
ja siaučia, nėra abejonės, kad 
ir automobilių gamyba turi kri
sti.

Wisconsin Steel Co. dirbtu
vės, kurios randasi 106 st. ir 
Torrence avė., dirba tik po pu
sę darbininkų ir tai nepilną 
laiką, vos po 3 ar 4 dienas sa
vaitėj e, Naujų darbininkų nei
ma. Darbdaviai aiškinasi, norį 
pirma senuosius darbininkus 
priimti atgal į darbą, ir tik 
kada nors, kas atliks, atiduoti 
naujiems darbininkams.

Illinois Steel Co., South Chi- 
cagoje dirbtuvės kiek geriau 
dirba, bet ir ten yra gana 
daug darbininkų, kurie po kele
tą mėnesių negali atgauti atgal 
darljo. Kurie tuvi geras pažin
tis su bosais, tai tie dar kartais 
siskverbia j darbą.

Kada naujas darbininkas gau
na darbo, tai senas turi ęiti 
lauk iš dirbtuvės, paaiškino vie
las bedarbis, kurs buvo toje 
dirbtuvėje kiek laiko atgal dir
bęs ir tapo paleistu.

Kur tik eisi prie 
durų, stovi būriai 
vergų, gatavų savo 
atiduoti (pusvelčiui, 
daugelis pusbadžiauja
kas. Taip trečiadienį nuo 6 ry
to ligi 2 po piet apėjęs keletą 
dirbtuvių, visur tą patį skurdą 
mačiau.

—Pasaulio Vergas.

dirbtuvių 
samdomų 
raumenis 
nes jau 

kurs lai-

Cicero, III
Ligonio J. Lapinsko padėka 1

Iš širdies dėkodamas “Nau
jienoms” už įdėjimus mano at
sišaukimų, prašau įdėti ir že
miau siunčiamą padėką gerbia
miems skaitytojams už piane 
aplankymą ir aukas, kurias ga
vau iš šių asmenų:

A. Jurevičia- $6. S. Landsber- 
gas $3. P- P. Palulis $2.50. W. 
Mitkus $1.50. J. Landbergas 
01. J. Urbonas $1. Kiti lankyto- 
j ai smulkiais $1.50.

Kitaip negalėdamas padėkoti, 
tariu nuoširdų ačiū, ir taip jau

Bedarbė siaučia, žiema atei
na. Lauke šalta, kišeninį tuš
čia, pilve alkana, ant pečių 
nėra kas užsivilkti, nėra kur 
galvos priglausti. Tai nelai
mingo bedarbio likimas. Su-4 
Judo žmonės. Vieni šį tą pa
aukauti pradėjo, kiti išalkusį 
papenėjo, treti sušalusį pasto
gėn priglaudė, kiti darbų pa
deda jėškoti. Nelaimėje drau
gą pažinsi . Ir musų lietuviai 
pradėjo judėti, kad savo vien
genčiams sunkias dienas pa
gelbėjus pragyventi.

Tuo pačiu laiku ir musų 
“bolševikai” nutarė neatsilik
ti. Jie pradėjo šaukti prakal-j 
bas: sušaukia alkanus žmones,] 
pakolektuoja iš jų paskutinius 
centus, paskui pasako po spy- 
čių, ir tada portfelius pasi
braukę važiuoja namo į šiltą, 
šviesų “raudondvarį”, o be
darbiai, spyčiaus pasisotinę 
eina kas kur turi gulti. Bolše
vikai sako, kad tai esanti pati 
tikriausioji pagalba!

Lig šiol nežinojau ,kad kal
bomis galima badas nuramin
ti. Patys rusai, iš kurių mu
sų bolševikai yra išdygę, sako, 
kad “basniami solovja nena- 
conniš”, (pasakomis lakštin
galos nepamaitinsi), tačiau 
^bolševikai moka ir pasakomis 
alkaną papenėti! Aš manau, 
<ad jie dar vieną praktišką 
Judą užmiršo, būtent jų Kail
elių choras galėtų alkaniems 
padainuoti. Jei jau alkanas 
bedarbis po Bacevičiaus ar 
Kvailionio nepraustos kalbos 
gali jaustis kaip “porčapsą” 
suvalgęs, galbūt kad Kanklių 
choro pasiklausęs jaustųsi ir 
dezerto gavęs. Pustapedis.

Na gi, paprastas daKkas: laiš
ke vietoj vienos lazdutės su 
dviem barankomis aiškiai pa
rašyta viena lazdute su 'trimis 
barankomis. Vadinas tik ta 
viena bąrankutė paveikė, kad 
cielais devyniais šimtais svarų 
daugiau medaus gavau, negu 
tikrai norėjau'. Tai dabar at
sakykite, ar zero reiškia ar 
nieko nereiškia, jei tik už vie
ną zero gavau t tiksiantį vietoj 
šimto? Išeina, kad su vienu 
zero bus galima visą South 
Chicago užsaldinti.

Cicero, III
SLA. 301 kuopos šeimyniškas 

vakaras.

šį subatos vakarą bus šau
nus parengimas p. Lukštienes 
svetainėje. Bengia SLA. 301 
kuopa. Tai ne dėl biznio, bet tik 
nariams ir draugams susipažin
ti ir susidraugauti, nes pasku
tiniu laiku prisidėjo gana daug 
naujų gerų narių, taip jau pa
rėjo iš 194 kuopos ir kitų, kad 
būtinas reikalas mums savo 
tarpe susieiti ir užmegzti drau
gystę kaip vienos šeimynos na
riams. Kur santaika ir drau
giškumas, ten ir pasekmės vi
siems malonios.

Dabar mums nebereikia kelti 
vaidų ir klausytis amžinų triu
kšmų, vieni kitus kaltinti, kaip 
tai buvo nelaimingais bolševi
kų laikais.

Pas p. Lukštienę vieta vi
siems gerai žinoma ir smagi, 
tai sukrapštęs tik 35 centus 
ateik. Turėsime lietuviška mu
ziką iš pačių SLA narių, o be 
to gurėsime ir užkandžių ir 
gardaus atsigėrimo. Ligi pasi
matymo smagioj Susivienijimo 
šeimynoj! *

Kur Kliubų Federacija?

Pereitą subatos vakarą turė
jome nepaprastą vakarą. Buvo 
trys parengimai ir 2 vestuvės- 
kartu. Šauniausias parengimas 
jvyko Lietuvių Liuosybės Sve
tainėje, tai bųyo Liet. Raudo-

nos Rožės Kliubo. Kadangi jau
nuomenės buvo dauguma, tai 
prisišoko ilgam laikui ir iki so
čiai. Senesniųjų nedaug tebu
vo. Daug kas užmetinėja komi
tetui, kad nemokėjęs garsinti. 
Bet kodėl jaunieji atvyko? Aš 
manau, kad senius reiks pradėti 
labiau raginti į lietuviškus pa
rengimus kaip jaunuomenę. Be 
to ir Kliubų Federacija truputį 
kalta. Seniau tvarkydavo, kad 
tą .patį vakarą du kliubai ne
darytų parengimų, dabar atsiti
ko kad tą patį vakarą ir Balto
sios žvaigždės Kliubas turėjo 
parengimą įMeldažio svetainėje. 
Seniau Kliubai vieni pas kitus 
važiuodavo, dabar jau to nėra. 
Tai kuriems galams ta Kliubų 
Federacija? Tiesa, jau senai ir 
raportų nariai nebeatsineša iš 
Federacijos. Ar gi jau laikas 
pradėti užmigti? Ar nereikia 
tik geresnių norų ir veiklumo, 
it vėl gal grįžtu seni geri drau
gystės laikai?

“N.” Rašėjas.

PRANEŠIMAI
■t.. , . .............

Naujienų Spulkos Serija 31 prasideda 
su pradžia spalio mėnesiu. Naujienų 
ofisas yra atdaras kasdieną nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Nauji nariai kviečiami 
atsilankyti ir prisirašyti prie spulkos.

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

Mokant
$400.00.

Mokant
$1000.00.

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

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

$1.00

$2.50

savaitėje, gausite

savaitėje, gausite

per 3 metu; mo-

Toronto, Ont. Kanadoj, K. L. J. 
S-gos visuotinas susirinkimas įvyks sek- 
madienyj, Spalio (Oct.) 26 d., 2:30 
po pietų, Denison svetainėj, ^kampas 
Queen ir Denison. Bus svarstoma 
konstitucija ir kiti svarbus reikalai.

( Sekr. A. Garbenis.

"Birutės” Choro pamokos įvyksta 
ketvergo vakare, lygiai 8 vai., Gage Par
ko salėj, kampas So. Western Avė ir 
55th Sts. Visi choro dalyviai ir nauji, 
norinti prisirašyti nariais prie “Birutės” 
choro, esate kviečiami atvykti.

Valdyba.

Balius ir Šokiai rengiami Joniškiečių 
L, K. Kliubo įvyks spalio 26 d., 6. v. 
v., Krenčiaus svet., 4600 S. Wood St. 
Kviečiame visus dalyvauti, susipažinti su 

i kliubo nariait, bei paremti kliubą.
—- Komisi ja.

Ką reiškia zero?

ant 
tris 
de- 
nc-

Zero nieko nereiškia. Tai 
yra ratukas, panašus į baran- 
kos skylutę. Bet kuomet pra
deda šalti ir temperatūra nu
puola žemiau zero arba, ge-> 
riau sakant, žemiau barankos’ 
skylutės, tai tuomet reiškia la
bai daug, nes žmogus pradeda 
riestis į krūvą kaip kokia ba- 
ranka.

Tai dar ne viskas apie zero. 
Paduokim sau, jei ant popie
riaus arba kad ir kreida 
sienos parašai vieną, du, 
zero, gali prirašyti kelias 
šimts zerų, vis tik nieko
reiškia. žodžiu, zero vienas I 
absoliučiai nieko nevertas. Bet 

pridek zero kad ir prie vienos 
tik paikutės, žiūrėk, paikutė 
dešimt kartų pailgėja, pridėk 
du zerus,. tai jau šimtą kartų 
ilgesnė, na o trys zerai, tai jau 
visai bloga!

Aną dieną pasiunčiau laiš
ką į Mišiugena steitą, kad at
siųstų šimtą svarų medaus, ir 
štai gaunu medų, bet ne šim
tą svarų, o visą tūkstantį! Vi
sa toną bičių sunkas! Kaip K 
reiks suvalgyti? Ir kodėl ta 
mišugano farmerka tokia 
duosni? Lauždamas galvą 
pažiūriu j savo laiško kopiją.

Dar Nebuvo Tokių Ge
rų Vynuogių

CIASSIFIEO ADS.

Buy gloves with what 
it savęs

N fra reikalo moKfitl 50e ar daugiau. kad gauti gera dantų 
košele. Listerine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda ui 
25c. Ji valo ir apsaugo dan- 
tie. Bo to galite sutaupinti 
$3. už kuriuos galite nusipirk* tl plrBtinaltes ar ka kita. I.ambert Pbarmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e
ATMINK SAVO 

NAUDAI, 
kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADS
Educational

MOKYKIS BARBERYSTftS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
m a ei j u gauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street.

infor-

Business Service 
Biznio Patarnavimas_______

Lfanwwwwrt-rur~Lf*~j-»r 0*^0** —~ —■ ■ ■ *

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Ifalevojam. Popieruojam Ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261. Res. Hemlock 1292

.Financial
Finan^

PINIGAI t
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

N e ima m komiso 
Nuošimtis mokamas ant neiimokito* 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

fc'urniture & Fixtures
Rakandai-ĮtaiBai 

TURIME PARDUOTI TUOJAUS
' ELEKTRIKINĮ RADIO

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

3040 W. 62nd Street

—O-------
PARDUODU 5 ruimų moderniškus 

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

Pianos
TURIU parduoti savo $850.00 gro- 

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

6136 So. Halsted St.

Situation VVanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų. Dirbsiu 
už valgį ir kambarį, turiu pusantrų 
metų vaiką. Tel. Yards 4395.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS kriaučius dėl abel- 
no kriaučiško darbo. Patyręs. Schmidt 
13 Co., 8537 Commercial Avė.

Help Wanted—Female
• Darbininkių Reikia

REIKALNGA mergina ar moteris 
dirbti grosernėj ir prie užkandžių. Pa
tyrimas nereikalingas. Valgis ir kam
barys ant vietos. Nereikia dirbti ne- 
dėlioj. 3259 S. Canal St.

Heln VVanted—Male-Female
Py J? jnjP j?* .-P.ffiįa______

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

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustpm rakandus, pianus ir vi- 
šokius bižnius, taipjri ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

MADOS MADOS MADOS

, Automobiles

Financial
Finansai-Paskoloa

f LUMBERIS 20-50% diskonto. Ship- 
lap $35M, Plaster ir Wall Board 3c, 
Ooak Trim 2c, Storm ir Porch Sash. 
Išmokėjimais. Vakarais iki 6, nedėliomis 
9—I. Abbott Lumber Co., 5201 W. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

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

SUTAtlPINKIT ant anRbų Boulrv.rd 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už ton) su pristatymu vežimą lodais; 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

SKOLINA®! PINIGUS 
Paskola Suteikiama į 24 vai. 

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO. 
Po valstijos priežiūra

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovchill 1038

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus

Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

fe

W. Irrgang, prezidentas Unit- 
Fruit Auction Co., vienų iš 
vaisių pardavėjų visoje šalyje, 2519 — Jaunai panelei elegantiška suknelė, 
laiku kasdie parduoda po 40 su balta apikakle. Sukirptos mieros 6, 8, 10 if 

vynuogių. Į . jjorjnį gauįį vieną ar dau- A~ ~ 

giau virš nurodytų pavyzdžių^ .naujienos Pattren Dept. 

prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiau 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, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St,, Chicago, III.

atrodys iš margo šilkoGražiai 
ląetų mergaitėm.

For Rent
PASIREDUOJA keturi kambariai, 

karštu vandeniu šildomi, $35.00. 4439 
So. Fairfield Avė. Telefonuokit prieš 9 
v. ryto ir po 4 v. vak. Roosevelt 2355.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai išsi

renduoja., šiltu vandeniu apšildomi, 
maudynės, telefonas ir visi paran- 
kumai. Kainos nuo $2.50 i savaitę

vsokios rūšies, bile kada ir bile ku* -iF^kfičiau, su valgiu ar be valgio.
Chas. Shattas

1848 So. Halsted St., Chicago.* 
TeL Roosevelt 8577

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI grosernč. viena per 
du blokus, 5 kambariai, pigi renda. 
Svarbi priežastis pardavimui. Geriau
sia 'pasiulimas paims ją. 3302 W. 
39th St .

Farms For Sale
UklaĮ ^Pardavimni

FARMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 

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

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

Victory 4898

Exchange—-Mainai
MAINYSIU cottage ant grosernės ar 

ką jus ytuiite, 1734 W. 35th St., tel.

Charles 
ed States 
didžiausių 
kuri šiuo 
ar 50 vagonų Californijos
kalbėdamas su laikraštininkais pareiškė:

“Per visą laiką šiame biznyje aš ne
mačiau geresnių vynuogių ir už tokią 
žemą kainą. . Atgabenimas yra norma- 
lis ir California Control Board taip su
tvarkė vynuogių industriją, kad dabar 
mes gauname geriausias vynuoges regu
liariais siuntiniais, niekad neužverčiant 
marketo. todėl nėra aikvojimo ir nere
guliarumo, kokis būdavo pirmiau.”

Viskas rodo, kad šiemet Californijos 
vynuogių bus suvartota daug. Viena, 
kad valdžia pripažino, jog yra pilnai 
legalis dalykas pasigaminę vaisių sunkos 
suvartojimui savo namuose ir kad to
dėl nebus federalio tam dalykui kliudi- 
mo. Antra, California Control Board 
stengiąsi atgabenti į rytinį marketą kuo- 
geriausios kokybės vynuoges.

III.1739 S. Halsted St., Chicago,

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

siųsti man pavyzdį No .................

Mieros ’ .............................. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

at-

jj

Paskolos suteikiamą i viena diena 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.90 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6710

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ?

Mes skoliname nuo $50 iki $300 
be komiso.

Atmokėkit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais K 

Mes taipgi padarome 2-rus morgičius. 

, PETRZILEK CO., 
1647 W. 47th St.

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žemė Pardavimui _

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. I.afavette 0455

PARDAVIMUI W. 13 gatvėj, arti 
Racine Avė.,’ 2 augštų mūrinis namas. 
Išsirenduoja už $48.00 j mėnesį; kaina 
$2.800.00. tik 
išmokėjimais.

Krdpkitės j

1518

$500.00

banką,

Roosevelt

cash, likusius

Road

t


