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Brazilijos Sostinio Atvyksta 
Revoliucininkii Prezidentas

Revoliucininkų vadai bijo pasikėsinimi 
’ prieš D-ro Vargaso gyvybę, ir ėmėsi vi

sų atsargumo priemonių
RIO I)B; JANEIRO, Brazili

ja, spalių 29. — Revoliucinin
kai ėmėsi didžiausių atsargu
mo priemonių apsaugoti D-ro 
Getulio Vargaso gyvybę, atvyk
stančio i Sao Paulo miestą, ir 
Bio de Janeiro paimti Brazi-1 
lijos valdžios kontrolę i savo 
rankas.

revoliucinės armijos vadas, va-
kar aeroplanu atvyko iš Ba- 
hijos ir buvo pasitiktas su di
džiausiomis ovacijomis. Tas 
jaunas dar militarinis vadas 
prašė, kad į naują vyriausy
bę neįeitų nė vienas kariškis.

Tuo tarpu, kad atvyks D-ras 
Vargas, pert rak taci jas su mi-
litarine junta veda D-ras Os
valdo Aranha, laikinis Bio Gran
de do Sul prezidentas ir D-ro 
Vargaso atstovas.

Buvęs prezidentas Luis tebe
laikomas Alvezos Capacabanos 
forte, o D-ras Julio Prestes, bu
vęs prezidentas-elektas, tebėra 
pasislėpęs britų generalinio kon
sulo rezidencijoj Sao Paulo.

Nežiurint revoliucijos laimė
jimo; nežiūrint D-ro Vargaso 
populiarumo, revoliucininkų va
dai numano gerai, kad yra dar 
elementų, kurie yra priešingi 
D-ro Vargaso pasodinimui į 
respublikos prezidento kėdę, 
nuversto Washingtono Luiso 
vieton.

Kap. Juarez Tavora, šiaurės

Kinijos ir Sovietų 
konferencija Mask
voj arti nutrūkimo
Mandžurijos vyriausybe siunčia 

daugiau kariuomenės Kinu- 
Sibiro sienai serjęeti

ŠANCHAJUS, Kinai, spal. 29. 
— Iš Darbino praneša, kad Man
džurijos vyriausybė siunčia dau
giau kariuomenes į Mandžuri- 
jos-Sibiro sieną. Tai esą daro
ma dėl pranešimų, kad Kinų- 
Rusų konferencija Maskvoj Ki
nų Bytų geležinkelio ginčui iš
lyginti nevyksta ir esanti arti 
visiško nutrūkimo.

Pranešimas sako, kad du man- 
džurų pėstininkų'batalijonai ir 
vienas artilerijos batalijonas 
siunčiami į Mančuli patruliuo
ti Mandžurijos-Sibiro sienai, 
kur per pastaras kelias dienas 
sovietų kariuomenė su bombar
duojamais aeroplanais darė de
monstracijas ir kur pasienio 
miestuose steigiamos naujos 
sovietu kareivinės.

8 asmenys prigėrė 
jachtai paskendus

šeši kiti įgulos žmonės buvo 
išgelbėti juroj ir pargabenti 
į New Y orką *

NEW YOBKAS, spal. 29. — 
Tik šiandie gauta žinių, kad 
praeitą šeštadienį juroj ties 
Delavvare iškišuliais paskendo 
garinė jachta Barbados, su ku
ria kartu žuvo astuoni asme
nys, būtent, jachtos savininkas 
E. G. Valverde, jo žmona ir 
šeši įgulos žmonės.

Apie nelaimę pranešė atplau
kęs į New Yorką garlaivis Hen-

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

G<ali būt lietaus ir sniego; 
šalčiau; stiprus, daugiausia žie
mių vakarų, vėjai-

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 35° ir 19° F.

šiandie saulė teka 6:19, lei
džiasi 4:48. Mėnuo leidžiasi 
12:18 ryto.

ry Mallory, pargabenęs kitus 
šešis Barbadoso įgulos žmones, 
jų tarpe ir jachtos kapitoną 
W. L. Hougli, kuriuos jis va
kar pastebėjo valtelėj bekove
jančius su vilnimis ir išgelbė- t
JO.

Kap. Hough sako, kad jachta 
Barbados buvo praeitą, šeštadie
nį užklupta smarkios audros 

ir, vandens užlieta, netrukus 
ėmė skęsti. Nuleidę pagalbos 
valtį j jurą kiti šoko į vande
nį gelbėtis, bet kiti pasiliko 
laive ir kartu su juo pasken
do. šokusių į vandenį tik šeši 
išliko gyvi.

Dauguma kandidatų 
bijo pasisakyt gė

rimų klausimu
VVASHINGTONAS, spal, 29. 

— Asociacija Prohibicijos A- 
mendmentui Panaikinti buvo 
pasiuntus 823 kandidatams į 
kongresą laiškus su paklausi
mais, kaip jie yra nusistatę 
prohibicijos klausimu. Asociaci
ja gavo 371 atsakymą, kurių 
99 pasisakė už išlaikymą 18-to 
amendmento, o 265 už jo pa
naikinimą, Likusiųjų kai kurie 
pasisakė už Volsteado akto mo
difikavimą, o kiti kandidatai 
vengė į klausimus atsakyti.

452 kandidatai visai neatsa
kė, bijodami viešai savo nuo
monę pareikšti.

Bedarbiai, rūką cigare- 
tus ir tūrį šunes, ne

gaus pašalpos
DETROIT, Mieh., spal. 29.— 

Shiawassee kauntės vyriausy
bė nutarė neduoti pašalpų to
kiems bedarbiams, kurie ruko 
cigaretus arba turi šunes.

3 Chicagos banditai ei
na 15 metų kalėti

FORT WAYNE, Ind., spalių 
29. — Trys Chicagos banditai, 
George Kelly, Wm. Naecker ir 
George Smith, kurie praeito 
rugpiučio 20 d. padarė čia 
Broadway State banko puoli
mą, tapo šiandie nuteisti 15 
metų baudžiamojo kalėjimo 
kiekvienas.

MEKSIKOS MIESTAS, spal. 
29. — Buvęs Meksikos prezi
dentas Portes Gil su savo šei
ma netrukus išvyks astuoniems 
mėnesiams į Europą.

[Atlantic and Pacific Photo] 
Z / /

Franci jos prezidentas pas Arabų vadus
Paveikslėly matomas Francijos respublikos prezidentas Dou- 
mergue, spaudžiantis Yankas Arabijos tautelių vadams' laike 

savo vizito po Morocco kolonijas.

Didelė traukinio ne
laime Franci jo j

• ................ ..... \

18 asmenų užmušta, 40 suža
lota greitajam traukiniui su
sikūlus

PERIGEUX, Francija, spal. 
29. —- šiandie čia susikalė, iš
trukęs iš bėgių, ekspresinis 

Geneva-Bordeaux traukinys, ga
benęs daug romanų emigrantų 
j Bordeau. Katastrofoj aštuo
niolika asmenų, jų tarpe abie
jų lokomotyvų 'mašinistai ir 
pečkuriai, buvo užmušti ir apie 
keturiasdešimt kitų sužeisti.

Spėjama, kad traukinio šusi- 
kulimas įvyko dėl nežinia kie
no pagadintų geležinkelio bė
giu.

Šiaurės Kinuose plė
šikai išskerdė 300 

asmenų
ŠANCHAJUS, Kinai, spal. 29. 

— Praneša, kad Kaifengo apie- 
linkej, Honano provincijoje, plė
šikų bandos per pastarą 'savai
tę apiplėšė ir sudegino šešis 
miestelius ir išskerdė 300 as
menų.

Sovietų inžinieriams ir 
specams grumojama 

mirties bausmėmis
LONDONAS, spalių 29. - 

“Times” korespondento prane
šimu, Maskvoj tapo paskelbtas 
juodas 46 inžinierių ir specia
listų sąrašas. Jie kaltinami ne
pildymu įsakymo dėl mobiliza
cijos atsilikusiems įvairiuose 
frontuose darbams nuveikti.

Prokuroras pareiškė, kad tie 
sąraše įvardytų asmenų, kurie 
per 24 valandas neprisistatys 
mobilizacijai, bus patraukti kri- 
minalinčn atsakomybėn.

Dideli tvanai vakarinėj 
Silezijoj

GOERLITZ, Vokietija, spalių 
29. — Tvanuose, kurie per pa
staras dienas vakarų Silezijoj 
užliejo 2,000 ketvirtainių mylių 
plotą, kiek žinoma vienas as
muo prigėrė. Tvanai padare di
delių nuostolių.
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LONDONAS, spal. 29. — Bu
tų vyriausybė padarė protestą 
sovietų Rusijai dėl to, kad 
Maskvos vyriausybė laužo savo 
prižadėjimą paliauti bolševikiš
ką propagandą britų kraštuose.

Berlyno metalurgų 
streikas baigtas

130,000 streikininkų grįžta į 
fabrikus, sutikę ginčą su saih- 
dytojais- iš naujo arbitruoti

BERLYNAS, ‘spal. 29. — 130 
tūkstančių Berlyno metalo įmo
nių darbininkų streikas vakar 

vakarų pasibaigė, darbininkams 
ir samdytojams sutikus savo 
ginčą dėl algų pavesti naujam 
arbitražo teismui išspręsti. Tuo 
tarpu streikavusieji darbinin
kai grįžta dirbti senomis algų 
sąlygomis.

Proponuoja žemės 
ūkio kooperatyvus'

Meksikoje
MEKSIKOS MIESTAS, spal. 

29.'— Respublikos prezidentas 
Bubio pasiūlė parlamentui įsta
tymo projektą, ktfriuo numa
toma kurti žemes ūkio koope
ratyvus, kai kuriais atžvilgiais 
panašius į sovietų Rusijos ko
lektyvinius žemės ukius.

Rado 8 žuvusių 29 
angliakasių kunus
McALESTER, Okla., spal. 29.
Iš Wheatley anglies kasyklų 

No. 4, kur dėl įvykusio spro
gimo andai buvo užberti dvide
šimt devyni angliakasiai, lig- 
šiol buvo surasti ir išimti as
tuoni užmuštųjų kūnai. Kitų 
vis dar ieškoma.

Del griežtesnių varžy
mų, imigracija su

mažėjo -
VVASHINGTONAS, spal. 29. 

— Imigracijos .komisaras Hull 
praneša, kad dėl griežtesnio 
imigracijos suvaržymo, per šių 
metų rugsėjo mėnesį imigrantų 
atvyko 36% mažiau nei per tų 
patį menesį praeitais metais. 
Praeitą mėnesį imigrantų bu
vo įsileista į Jungt. Valsty
bes 17,792, tuo tarpu kaip pra
eitų metų rugsėjo mėnesį bu
vo įsileista 28,020. Hull mano, 
kad toliau imigracija dar la
biau sumažėsianti.

NOBLESVILLE, Ind-, spalių 
29. — Netyčia nukritęs į’ mil
žinišką kviečių aruodą, nutroš- 
ko F. Brattain, 32, vietos ma
lūno darbininkas.

Palestinos žemę užpuo
lė laukinės pelės

AMMANAS, Užjordonis, spal. 
29. — Užjordonį ir Palestiną 
apniko laukinių pęlių tytveikai, 
naikindami žiemos pasėlius ir 
darydami didžiausios žalos. Vy
riausybė imasi priemonių prieš 
tuos žvėriukus, kurie yra pra- 
gaištingesnl, ne kaip skėriai.

Maskva puola Fran- 
ciją dėl antisovieti- 

nės kampanijos
.. . •

MASKVA, spal. 29. — Kom
partijos organas Pravda savo 
vedamuoju aštriai puola Fran- 
cijo£y vyriausybę, kaltindamas 
ją vadovavimu kampanijai prieš 
sovietų Rusijos prekes.

Pravda sako, kad Francija 
patapus centru antisovietinių 
machinacijų, kurių tikslas esąs 
iš visų Rusijos kaimynų, nuo 
Baltijos juros ir Juodosios ju
ros, sukurti bloką prieš sovie
tų Rusiją.

Francuzų diplomatai, sako 
Pravda, ranka už rankos dir
bą su generaliniu štabu, kurio 
nariai esą aktingi ginkluotų 
Lenkijos ir Rumanijos jėgų va
dai.

Kompartijos organas taip pat 
kaltina Franciją, kad ji pąde- 
danti kontrrevoliucininkams Ru
sijoj, siekiantiems nuversti bol- 

ševikų diktatūrą.

Kamarauskas sako 
jo pati nunuodijus 
3 “burdingierius” 

J jfiį

Už nunuodytuosius gavus iš 
kompanijos $4,388 jų gyvy
bės apdraudos

NEW YORKAS, spal. 29. — 
Walter Kamarauskas, brookly- 
nietis, iš kurio jo žmona, Tillie, 
per teismų reikalauja laikinės 
alimonės, liudydamas teisme 
papasakojo, kad jo žmona svai
giaisiais gėrimais nunuodijus 
tris savo “burdingierius” tik
slu gauti iš apdraudos kompa
nijos jų gyvasties apdraudos 
pinigus. Už visus tris ji gavus 
iš apdraudos kompanijos $4,r 
388.

Kamarauskas liudijo, kad bur- 
dingieriams nunuodyti jo žmo
na dėdavus į degtinę sumalto 
stiklo.

Distrikto prokuroras tuojau 
pradėjo šituos Kamarausko kal
tinimus prieš savo žmoną ty
rinėti.

Amtorgas nori audijen- 
cijos pas prezidentą
NEW YORKAS, spal. 29. — 

Praneša, kad Amtorgo (sovie
tų prekybos atstovybės) galva 
Bogdanovas ir jo bendradar
biai stengiasi gauti audijenci- 
ją pas prezidentą Hooverį, kad 
asmeniškai pasikalbėtų su juo 
keliamais sovietų valdžiai prie
kaištais dėl prekių “dumpin-

Medis griuvo ant auto
mobilio, du užmušė

PANA, III., spal. 29. — Ker
tamas šalikelėj medis vakar 
griuvo čia ant automobilio, ku
riame sėdėjo kauntės supervi- 
zorius Henry Hill ir jo žmona. 
Automobilis buvo vi^ai sutriuš
kintas, Hill vietoj užmuštas, o 
jo žmona mirtinai sužalota.

Lietuvos Naujienos
Kaip ūkininkas kiau
les eksportui augino
“Bekonais” ten vadina jaunus 

paršiukus

(Iš Rokiškio)
—Ej tu, seni, ^netikęs* gaspa- 

dorius! — sako mano Razaliu- 
tė. — Visi kaliošuoti ir šilkuo- 
ti, o mums reikia ožkų vilnoms 
dengtis.

—Tai ką aš padarysiu, jei 
nėra litų.

—Tau tik nėra. Kodėl žmo
nės turi. Augink bekonus, tai 
litais šunis svaidysi.

Gal ir tiesą sako mano Ro- 
zaliute, gal bekonai ir padarys 
mane Fordu.

Pasiskolinau porą šimtų li
tų ir nusipirkau nuo baltos 
kiaulės baltus vaikus. Užtve
riau gardą, primečiau šiaudų, 
padariau tris šienikus, ir į 
tvartą įvilkau svarsčius.

Razaliutč kepė bandeles, šu- r •
tino pienelį ponaičiams. Valgy- 
dinom po vieną, nes visi trys 
nesutilpo ant svarstyklių. Mat 
bijojom, kad net gramo dau
giau neužaugtų, nes tada visa 
viltis dreniais nueis.

Kai svarstyklės •parodė, kad 
jau 80 kilogramų, įbtukiau 
juos *1 skrynią, susitariau su 
žmona luj pirktį už šešius šim- 
tus litų ir dui Rokiškio stotin.

Kiaulių viršininkai apžiurėjo 
mano bekonus, pakraipė galvą 
ir sako:

—šis dešinėje- pusėj persun
kus, du gramai viršaus bus; į 
trečią rūšį. Vidurinis’ ant uode
gos turi juodą taškelį, mums 
netinka. O tas trečiasis virluo- 
tas.

Na ir papūsk gaidžio mies
tan. Visa viltis dreniais. Šir
dis virpėjo, kai avino lupa. Tai 
pamatęs vienas pilietis man j 
ausį sako; (

—Nenusimink, bus 50 litų, 
tai bekonus priims’, o pirmos 
rūšies dar Dievas nesutvėrė.

Pažadėjau. Pilietis viriuotą 
bekoną perkėlė į 'dešinę pusę; 
sveikąjį ir sunkųjį viri notoj o 
vieton. Paskiau gavo pakasro 
ir kreidos ir uodegos taškelį 
užmaliavojo. Taip sutvarkius 
išėjo tavoras į trečią rūšį.

Suskaičiau bandeles, pienelį, 
kruopas; užmokėjau gudročiui, 
ir atidaviau paršų skolą, o man 
liko “bekoniškas kvapas’”.

Jaunieji Lietuvos 
skulptoriai

BETYGALA. čia, jau nuo 
pat pavasario dirba vietinėj 
naujai pastatytoj bažnyčioj, 
skulptoriai — Puodžius Br. ir 
Okunis Aleks. Jų darbais ištik- 
rųjų verta susidomėti. Padare 
visą didž. altorių ir kit. labai 
puikiai A

Kaimo moterys jau dabar 
renkasi ir prašo, kad parody
tų. Kartą net toks įvykis buvo. 
Atvykę keli piliečiai žiūrinėjo 
skulptūrą ir ginčijosi, kad esą 
galima tik iš paveikslo ųulip- 
dyti. Išgirdęs tat p. Puodžius, 
jiems nieko nesakant, per ko
kią 15 minučių nulipdė vieną 
iš jų. Pamatę, net pašoko ir 
sako: tikras Juozas, gyvas Juo
zas!

Vietiniai žmonės labai paten
kinti skulptorių darbais ir iš
girdę, kad darbas baigiasi — 
labai gailisi. Pažymėtina, kad 
šie skulptoriai nėra niekur mo
kinęsis užsieniuos, bet iš lietu
viško molio lipinti skulptūrą 
puikiai išmoko.

Vilniui Vaduoti Sąjun
gos susirinkimas

Kaune įvyko Vilniui Vaduo
ti Sąjungos metinis susirinki
mas, praėjęs gana pakeltu upu.

Centro valdytam išrinkti:
M. Biržiška, V. Uždavinys, 

Lapenas, prof. žemaitis, knn. 
Tumas, Purickas ir Bendaravi- 
čius.

Rezoliucijos priimtos
dėl Dmitraukos įvykių, perse
kiojamiems ukrainiečiams, gu
dams ir žydams užuojautos, 
protesto rezoliucija prieš Vo
kietiją, kam ji kišantis į Klai
pėdos reikalus, o Lietuvos val
džia, kad reaguotų. Taip pat 
priimta rezoliucija, kad švieti
mo ministerija mokyklose lei
stų organizuoti Vilniui vaduo
ti sąjungos kuopeles ir butų 
įvestos Vilniaus pamokos. Cen
tro komitetui pavesta, kad c, 
komitetas parašytų Tautų są
jungos general. sekretoriui Dru- 
mondui, kad greičiau butų iš
spręstas Vilniaus klausimas.

Suvažiavimas išrinko Vilniui 
vaduoti sąjungos garbės nariais 
M. Biržišką ir kun. Kemešį, o 
kun. Tumo atvaizdą vienas pro
vincijos skyrius įdėjęs į vėlia
vos kotus, o to įdėjimo aktą 
iškilmingai įteikė kun. Tumui.

Suvažiavime dalyvavo 174 nt- 
stovai ir f>4 svečiai-

Visas suvažiavimas praėjo 

romantinėj nuotaikoj.
Po suvažiavimo atstovai nu

ėjo pas prezidentą arbatos 
gerti. [L. ž.]

Lietuviški “kidnape- ,<
riai” grasina pro

fesoriui
Aną dieną prof. Romeris ga

vo anoniminį lajšką, kuriame 
parašyta pieštuku: “Bomeri, 
mirtis tau!” Laiškas adresuo
tas taip: “Ponui profesoriui 
Romeriui, Teisių fakulteto, tei
sių skyriaus lektoriui”. Apačioj 
laiško teksto pasirašius slapta 
organizacija ir dar kažkoks žo
dis (matyt, slaptos organiza
cijos vardas) užteptas. Laiškas 
štampuotas Eitkūnų pašto štam
pu ir be pašto ženklo.

Tą laišką Romeris atidavė pi
liečių "apsaugos departamento 
direktoriui.

Sudegė visas kaimas
Žadeikių v. Kret. aps. pik 

Varnelienės sudegė tvartas ir 
mūrinė daržinė.

Notėnų k. Platelių vals. ug
nis padarė nuostolių: ūkinin
kui Madačauskui — 5730 lt., 
Leonavičiui — 9,500 lt., Mažei
kai — 5,800 lt., Vateliui — 
10,000 lt., Rankini — 600 lt., 
kitam Vateliui -r 5,500 lt., Ged
gaudui — 12,700 lt.

Viso nuostolių padaryta 52,- 
800 lt.

Gaisras kilęs iš kuliamos ga
rinės mašinos. Trobesiai bu
vo neapdrausti.

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

Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapleisi. Kuo daugiau rek- 
lumuojiesi, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraščius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi "Naujienose", 
tas visuomet turi naudos.
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IMIGRACIJOS PROBLEMOS
Ateivio sugrįžimas

Klausimas—Mano brolis" iš
vyko Europon suvirš metai at
gal aplankyti gimines, bet ne
galėjo sugrįžti, kuomet ketino 
grįžti, ir tuo tarpu jo sugrįži
mo leidimas išsibaigė. Ar jis 
galės sugryžti į Suv. Valtijas?

K. P. Baltimore, Md.
Atsakymas—Tavo brolis tu

rėjo prašyti laiko pailginimą, 
pasiunČiant aplikaciją ir tris 
dolerius arčiausiai esančiam 
Amerikos konsului. Paprastas 
leidimo laikas patęsiamas kar
tą arba daugiaus ir vis ant 
šešių mėnesių. Jeigu dabar 
tavo brolis pristatys darodymą, 
kad jis buvo Sulaikytas" nuo 
surgĮžimo į laiką, kad jis netu
ri legališką rezidenciją kitur h*

dangi daug tautų priguli prie 
slavų rasės, ar reikalaujama 
užrašyti lenkų, rusą, arba slo
vėną kaipo prigulintį prie sla
vų rastis?

T. K. New York City.
Atsakymas—Labai daug ne

susipratimų kilo dėl tinkamo 
klasifikavimo aplikantų paga 
rasės. Darboj Sekretorius gavo 
tiek daug užprotestuojančių 
laiškų kaslink to punkto nuo 
asmenų ir visokių organizacijų, 
kad jis įsakė darbininkams 
daugiaus neklasifikuoti žmones 
pagal rases.

Palengvina, natūralizaciją 
ateiviams veteranams

Klausimas — Ar įstatymas, 
palengvinantis, naturalizacijos 
procedūrą ateiviams, kurie tar-

per visą laiką ketino grįžti at
gal į Suv. Valstijas, jis gal bus 
įleistas kaipo nekvotinis su
grįžtantis ateivis. Jis turi as
meniškai nuvykti į arčiausią 
Amerikos konsulo ofisą ir iš
gauti imigracijos vizą, už ku
rią turės užmokėti $10.

Pilietystės Aplinkantų rasė
Klausimas—Blanką, kuri var

tojama aplikacijoms “pirmų
jų’’’ ir “antrųjų” pilietystės po 
pietų, reikalauja pažymėjimą 
žmogau^ rasės ir tautos. Ka-Į

ŠIOS PAPRASTOS TAISYK
LAS PALENGVINS DANTŲ 

DYGIMĄ

navo Amerikos pulkuose laike 
pasaulinio karo vis dar egzis
tuoja?

A. D. Cleveland, Ohio.
Atsakymas— Privilegija at- 

eivių-veteranų, kurie tarnavo 
Amerikos kariuomenėj pasauli
niame kare tarp birželio 5 d. 
1917 m. ir lapkričio 12 d. 1918 
m. įgyti Amerikos pilietystę 
palengvinta procedūra yra pail
ginta iki kovo 4 d 1981 m. Ta
ki vyrai neturi pristatyti inten
cijos delkaracijos ir neturi tu
rėti atvažiavimo certifikato. Jie 
gali bile kada prieš kovo 4 d., 
1931 m. paduoti naturalizacijos 
peticiją.

Vardo permainyimas
Prižiūrėk kūdikio maistą dan

tims dygstant. Nepermaitink 
jo. Dabok jo skilvį ir*vidurius 
ir prie pirmo ženklo gasų ar 
konstipacijos, duok jam kelis 
lašus nekenksmingos, skanios 
Fletčher‘s Castoria. Šios pa
prastos taisyklės padaro leng
vą dygimą dantų milionams kū
dikių — ir motinoms taipgi. 
Per virš tris dešimt metų Cas
toria visur buvo patikima pa- 
gelbininkė motinai. Ji nurami
na neramius, piktus kūdikius 
ir juos lengvai ir greitai užmig
do — o kad ji yra grynai auga- 
•lų, tai jus galite duoti ją taip 
tankiai, kaip būna reikalo. Ji 
atlieka ricinos aliejaus darbą 
geriau ir daug švelniau. Del 
jūsų apsaugos, bonkutė tikros 
Castoria visuomet turi, Fletcher 
parašą.

(Apgarsinimas)

SUVARGĘS?
Esorka Suteiks Jums 

Naują Energiją!
Kiek smagumo jiia praran

date jei pasiduodate nuovar
giui ir stokai ūpo! Ir kaip 
paika tai yra, kuomet Esorka 
suteiks jums nauja energija, 
sugražins i normahnną jūsų vir
škinimą. Greitai pašalina kon- 
stipacija, pilvo pakrikimus ir 
pairusius nervus. Klausk savo 
aptiekininko. 15

Severa’s ėSORKa
— - i ■ ■ - ................ _

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimai 
dreshj moka didelę alerą. 
Jas salite išmokti šio Ke
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laiką. Di- 
olomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE' 
Jotu F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State k. Lake St. 10 fl.

SS PRALEISKITE KALĖDAS 

SENOJOJ TĖVYNĖJ 
Prisidėkite prie musų bile 

vo; nos asmeniniai prižiūrimos 
ledinės Ekskursijos į

SŠ< LIETUVĄ
Jįįl Keliaukite greičiausiai plaukio- 
K? jančiais garlaiviais, kurie 

plaukia iš New Yorko

vie-
Ka-

ii-

GRUODŽIO 6 d.

GRUODŽIO 16 d.
Mažiau ne$ju 8 d. į Lietuvą

Arba keliaukite pautiariu

Sši
GRUODŽIO 11 d.

Informacijų klauskit vietinių 
agentų arba

NORTH GERMAN

.«• 130 W. Randolph St.
CHICAGO

Jšf 
SS

S
SS

Klausimas — Atvykau į šią 
štilį 1907 m. kitu, nė savo, var
du. Turėjau draugo pasportą. 
Kuomet jau čionais atvykau 
vartojau sayo vardą ir visi ma
ne taip pažįsta. Noriu paduo
ti pilietystės prašymą. Ar man 
duoti tikrą vardą ar vardą, po 
kuriuo atvykau ?

T. K. Gary, Ind.
Atsakymas — Forma, kurią 

turi išpildyti, reikalauja infor
macijas apie tavo tikrą vardą 
ir tu turi paduoti vardą, po ku
riuo atvažiavai, nes kitaip ta
vo legališkas atvažiavimas į 
šią šalį negali būti pertikrintas, 
jeigu nebus kitų priežasčių, 
tai nebus sunku tau tapti pi
liečiu.

Moterų pilietybė
Klausimas—Ištekėjau už vy

ro 1918 m„ ir 1919 m. jis tapo 
Suv. Valstijų pilietis, tokiu bil
du aš irgi tapau pilietė, bet 
1926 m. gavau nuo jo persisky
rimą. Ar tuo persiskyrimu 
netekau pilietystės? Jeigu ne
tekau, tai ar turiu vėl išsiimti 
pirmas popieras, arba ar turiu 
paduoti naturalizacijos peticiją 
tuoj ?

V. P. New Haven, Conn.
Atsakymas — Prieš rugsėjo 

22 d. 1928 m. ateive moteris 
automatiškai įgijo savo vyro 
pilietystę. Nepametei pilietys
tę, kuomet persiskyrei. Vis esi 
Amerikos pilietė. Sulig nauju 
įstatymu, nuo liepos 1 d. 1929 
m., gali jeigu nori, įgyti atski
rą pilietystės certifikatą. Rei
kia gauti “form 2400” ir pa
siųsti District Director fo Na
turalization. Turėsi paduoti vy
ro naturalizavimo dieną, jeigu 
atsimeni, ir certifikato nume
rį. Privalai turėti atvažiavimo 
certifikatą. ir dvi fotografijas. 
Turėsi užmokėti $10 už pilie
tystės certifikatą ir dar $5.00 
už atvažiavimo certifikatą. 
“Money-orders” ant $15.00 turi 
būti išpildytas" vardan Commis- 
siondr of Naturalization, Wash- 
ington, D. C., ir turi būti pa
siųstas su “form 2400” Dist- 
riet of Naturalization. Atsiti
kimuose, kur vyrai gauna per
siskyrimą nuo moterų dėl mo
rališkų priežasčių, tokioms mo
terims yra sunku Įgyti pilie
tystę. Bet kadangi Tamsta 
pranešei, kad nuo vyro gavai 
persiskyrimą, tai neturėsi jo
kių sunkenybių. »
Viešos žemės Dakota valsti jose

Klausimas—Ar man negaii-

te pranešti ar North ir 
Dakota neturi viešų žemių?

C. Y. Topeka, Kansas.
Atsakymas — Liepos 1 d., 

1929 m. buvo 152,113 akrų ne
apgyventos viešos žeme North 
Dakota ir 402,670 akrų South 
Dakota. Ta žeme nėr tinkama 
javams, bet yra labai gera ga
nymui. Parašyk laišką į Ge
neral Land Office, Department 
of the Interior, Washigton, 
D. C.

Nemokslumo informacijos
Klausimas—Dabar, kai Fede- 

ralė valdžia surinko pilnas" in
formacijas apie nemokslumą 
Suv. Valstijose, ar nebūtų ga
lima gauti sąrašus beraščių 
kiekvienoje, valstijoje, apskrity
je ir mieste, kad tikra kova 
galėtų būti vedama su neraš
tingumu ?

S. B. Providence, R. L
Atsakymas— Kadangi tokios 

statistikos buvo suriktos cenzų 
suskaitytojų ir kadangi jos 
buvo rinktos tik “statistiniams 
tikslams”, jas negalima išduoti 
nei* asmenims nei kitoms orga
nizacijoms. Gana daug orga
nizacijų bandė tas informacijas 
išgauti, bet be pasisekimo.

Kaip darytu haltylos
K kuisi Ynas — Girdėjau, kad 

valdžia vartoja ypatingą bal- 
tylą savo žibintuvams" ir ki
toms troboms, tai baltylai oras 
nekenkia. Kur galiu gauti in
formacijų apie tą baltylą?

Atsakymas —Farmers Bulle- 
tin No. 1452 “Painting on the 
Farm” praneša, kaip daryti “ži
bintuvams baltylos”. Biuleti- 
nas tau bus pasiųstas ant pa
reikalavimo. Pasiųsk laišką 
Departament of Agricultute, 
VVashington, D. C.

South Į nepalietė WLt)PD. Tos drau
gijos narius tas ponas per
“Vienybę” pradėjo visai negra
žiai šmeižti, pavadindamas juos 
vapsvomis, vištomis su kiauši
niais ir net raudonais skarma
lais. Tąsyk aš kiek plačiau 
parašiau “Nauijenose” apie 
Gumbaragio asmenį ir paminė
jau, kad Winnipego lietuviai 
vadina jį “kukurbezdžio” ir 
kad jis( visiems yra įsipykęs iki 
gyvo kaulo.

Garsiam “Vienybės” kores
pondentui tai baisiai nepatiko. 
Jo “reestrai” visiškai susimai
šė. Komunistams primesti tą 
korespondenciją jis jau nebe
galėjo, kadangi joj buvo pusė
tinai užvažiuota ir Maskvos 
garbintojams. Tiesiog buvo pa
sakyta, kad Stalino klapčiukai 
musų kolonijoj yra tikri ne
mokšos ir apie politiką neturi 
jokio supratimo.

Vadinasi, vienkart aš užva
žiavau tiek Winnipego komu
nistams, tiek fašistų batlai- 
žiui. Vėliau net pats Gumba- 
ragis pripažino tą faktą, kad 
Kostas Ginkus, negalėdamas' 
plunksnos rankoj palaikyti, ra
šė K. Beniušiui laišką ir prašė 
jo tą laišką pataisyti ir pasiųs
ti i “Keleivi” apšmeižimui tų 
lietuvių, kurie yra prieš komu
nistus x nusistatę ir kurie j 
draugijos kaukių balių neatsi- 
lankė. Beniušis komtmi'sto 
Ginkaus laišką atsisakė į re
dakciją siųsti, kadangi ten bu 
vo vieni tik šmeižimai.

rioj jis “išgatbavojo” Beniušį. 
Tiesa, Beniušio vardo jis ne
minėjo, vienok U^inuipego lie
tuviams buvo labai aišku, apie 
ką. kalba eina.

Vėliau Gumbaragis patyrė iš 
tikrų šaltinių, kad komunistai 
jam melavo ir kad Beniušis 
nieko bendro neturėjo su ta 
korespondencija, kur kalbama 
apie kukurbezdį. Tąsyk jis nu
ėjo pas Beniušj' prisipažino 
padaręs klaidą. Prie jo akių 
parašė laišką, kurį įmetė į 
pašto dėžutę. Laiško turinys 
buvo maždaug toks: “Gerbia
moji ‘Vienybės? Redakcija: Ma
lonėkite sulaikyti koresponden
ciją, kurią aš parašiau, kas tas 
do vienas ‘Naujienų’ korespon
dentas ‘Winnipegietis’. Tai aš 
sužinojau, kad rre ALDLD 217 
kuopos finansų raštininkas ma
ne apšmeižė, bet kitas, ir as 
apie tai vėliau parašysiu dau
giau”. Laiško pabaigoj pasi
rašė : “Su tikra pagarba, S. 
Gumbaragis”.

Nėra abejonės, kad tą laišką 
“Vienybės” redakcija gavo. 
Jeigu jai butų teisybė rūpėju
si, tai ji tuoj butų atšaukusi 
patalpintą korespondenciją, kur

visai be jokio reikalo buvo ap
šmeižtas. Tačiau teisybė tam 
laikraščiui, matomai, nėra svar
bus dalykas. Praėjo jau keli 
menesiai, o atšaukimo nepasi
rodė.

Kadangi tapo įveltas visai 
pašalinis žmogus, tai aš dabar 
viešai pasakau, kad slapi var
ei s" “Winnipegietis” man pri
klauso. Aš"*rašiau apie Gum
baragį, ir rašiau ne prasimany
mus, o tai kas buvo. Tai tiek.

I

—J. čekanduskas.

Kaip jus galite išvengti 
blogumų konstipacijos

Yra pastebčtina kaip greitai Nuga-Tone 
nugali net sunkiausius priepuolius konstipu- 
cijos ir išvalo kuna nuo susirinkusių puodų, 
kaltų už daugelį ligų ir negalių, tarp kurių 
yra menkėjantis apetitas, nevirškinimas, at
sirūgimai, galvos skaudėjimas, kvaituliai, 
inkstų ar pūslės įdegimas, susilpnėjimas ner
vų ir muskulų sistemų, abelnas nusilpnėji
mas, taipgi prastas miegas, jautimasis pa
vargusių ir sudribusių ir netekimas svaru
mo ir spėkų,

Nuga-Tone suteikė goresnę sveikata tūk
stančiams žmonių, kurie atgavo stiprumą, 
energijų, jėgų paėmę jį tik per trumpų lai
ką. Nuga-Tono taipgi suteikia poilsingą, at
gaivinantį miegą ir smagumą ir linksmumą, 
kurie yra bendri gerai sveikatai. J%8 galite 
gauti Nuga-Tone kur tik vaistai yra parda
vinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų jų 
stake, paprašykit jį užsakyti jų dėl jus iš 
savo džiaberio.

(Apgarsinimas)

G ARSINKITĖS N A Uj IENOSE

Winnipeg, Canada
Del “Vienybės” garsiojo kores

pondento S. Gumba ragio 
politikos

“Naujienų” No. 66 aš para-
šiau iš musų kolonijos kores
pondenciją vardu “Atsirado 
garsus korespondentas”. Pasi
rašiau slapyvardžiu “VVinnipe- 
gietis”. Savo korespondencijoj 
aš pasakiau, kad “Vienybės” 
korespondentas iš viešo lietuvių 
šokių vakarėlio nuvyko p«s 
butlegerj ir ten tiek “prisi- 
linksmino”, kad grįžo j šokius 
svirduliuodamas. Šokdamas jis 
irgi į visas puses krypo ir vos 
galėjo ant kojų pastovėti. Ko
respondento vardo aš visai ne
minėjau.

Priežodis sako, kad katė su
sipranta pieną paliejusi. Gal 
taj ū- tiesa, nes S. ‘Gumbara
gis tuoj šoko teisinkti “Vieny- 

, korespondentą ir šmeižti 
VVinnipegietį. “Vienybėj” jis 
drąsia, tvirtino, kad gerai pa
žįstąs tą Winnipegietį, kuris 
esąs Maskvos raudonųjų agen
tas ir gyvenąs nuo šokių sales 
už kokio šimto žingsnių. Mato
mai, taikė jis į Juozų Urbona
vičių, kuris iš tiesų netoli šo- 
<ių salės gyvena ir yra aklas 
Maskvos davatka. Tokiu budu 
šį kartą Urbonavičiui už sveti
mus “griekus” teko nukentėti.

Tačiau į tuos dalykus aš jo
do dėmesio nekreipiau. Ne
kreipiau tol, kol ‘Gtimbaragls

SIUSKIT HEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

nu— i»—

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockvell St, 
CHICAGO, ILL.

Komunistų “traicei” susisap
navo, kad kits niekas paslaK 
ties negalėjo išduoti, kaip/tik 
K. Beniušis, buvusis ALDLD 
217, kuopos raštininkas. Mat,
tuo laiku Beniušis kaip tik ra
šė “Naujienose” apie tos orga
nizacijos reikalus ir pusėtinai 
užvažiavo L. Pruseikai ir v. 
Paukščiui. Tad komunistiška 
“troika” ant Beniušio geros 
širdies neturėjo. Todėl jie 
Gumbaragį ėmė tikinti, jog 
“kukurbezdžio” autorius yra 
niekas kitas, kaip tik Ben-iu- 
šis.

Gnmbaragis patikėjo ir tuoj 
parašė į “Vienybę” pusėtinai 
nešvarią korespondenciją, ku

NEIKIT IKI KRAšTUTINY- 
BIŲ KAD PAŠALINTI 

KONSTIPACIJĄ

Kada prastas kvapas, ar pa
dengtas liežuvis, aitrumas, 
galvos skaudėjimai, įspėja 
konstipaciją, neimkite aštrių 
liuosuotojų. Jie yra bereika- 
ingi, kada Cascarėt saldainis 

bematant pašalins jūsų keblu
mus;; iŠvatys jūsų sistemą 
švelniai ir nuodugniai.

Pagelba, kurią jus gausite 
iš Cascarcts taip greitai, yra 
patvari. Cascarets yra pada
ryti iš cascara, medžiagos, ku
ri ‘kaip daktarai pripažysta 
tikrai austiprina viduriu mus
kulus.

Todėl Cascarets yra palai
ma seniems žmonėms su silp
nais viduriais; vaikams; kiek
vienam kam reikalinga regu
liariai vidurių įpročiai. De
šimt centų dėžutė —- visose 
ap tiekose.

(Apgarsinimas)

NOC. I
Nov. 8

United States 
Hėllig Olai) .

Kalėdinės Ekskursijos 
Oscar II .................... Nov. 22
Ftcdtrik Viii ......... Dec. 9

VAŽIUOKIME J LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

W KLAIPĖDĄ 
" Greitas slisdsickimas via Kopęrihagen

Puikų h /Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
Švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

Laivų Išplaukimai

O 5 TON, M A S S . CHICAGO, IL L

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentą arba: 

S&NDINAVIANAMERICAN LINE 
27 WHITEHAU ST. 248 WASHINGTON ST. ISO N. LA ŠALIE ST. 
NEW YORK, N.Y.

PIRKITE SAU
Sultingąsias Vynuoges

DABAR
27 ir Ashland Av«. gatv.

Delei prisibijojimo šalnų, Californijos 
augintojai siunčia visų savo derlių DABAR. ■

Atgabenimas yra didelis. 
Kainos žemos.' " ■.
Geriausia kokybė ir cukrus.

MUSCATS
Z1NFANDELS < /X

ALICANTES Y I I 11 I :
CARIGNANS . I ' v

MALAGAS A ~ " 1
(NEPAPRASTAI PUIKJOS) UŽ BAKSĄ

VYNUOGIŲ SEZONAS GREIT BAIGSIS 
I’IRKITE SUI.ČIU VYNUOGES IIABAK 
27 IR ASHLAND VARDUOSE

Lietuviai Amerikiečiai 
Balsuokite Straight Republikonų

Tikietą Lapkričio 4-tą
Taip kad jus galėtumėt apsaugoti augštus Amerikos 

gyvenimo standardus ir augštas algas, už kurias Bepub- 
likonų ])artija dabar stovi ir visuomet stovėjo.

Prezidentas lloover prižadėjo, kad Republikomj par
tija stos prieš bile kokį algų mikajiojimą; .lis ir Republi- 
kDnii administracija ir partijos vadovai visoje šalyje ne- 
nuoalsiai dirba, kad pagerinti biznio sąlygas, kad atstei- 
gti gerovę, kad sudaryti darbų ir suteikti laimę visiems 
Alnerikos žmonėms.

Republikonų partija su savo sveika finansine progra
ma, jos apsaugomaisiais muitais prieš pigius svetimų 
šalių išdirbinius, pagamintus už bado algas, su kuriais 
mes nenorime kad musų darbininkai konkuruotų, yra 
vienatinė partija, kuri gali atsteigti ir išlaikyti gerovę 
Amerikoje.

Laikinė depresija gali būti išgydyta tiktai konstruk- 
tyvio ir protekcinio programų Republikonų partijos, ku
ri visuomet turėjo ir dabar turi pasitikėjimą kapitalo ir 
darbo, kurie judina industrijos ir biznio ratus, tuo at
siekiant gerovę ir suteikiant laimę visiems Amerikos 
žmonėms.

Balsuokite “straight” Republikonų tikietą, taip kad 
jus galėtumėt pagelbėti neprileisti nukapojimą algų 
Amerikos darbininkams ir pabloginimo gyvenimo slan- 
dardo, kuris yra augšeiausias pasaulyje. Pasaulinis ka
ras išgelbėjo Demokratų partiją nuo didžiausios visos 
šalies panikos, kokią Amerika kada žinojo ir šiandie 
mels jaučiame karo atneštos viso pasaulio depresijos 
pasėkas. Republikonų partija yra vienatine, kuri išves
davo j)raeityje ir dabar išves mus iš dabartinės depre
sijos.

Kada prohiliicijos įstatymų permainymas bus daro
mas, jis galės būti padarytas tiktai Republikonų parti- " 
jos, o ne Demokratų. Jeigu jus norite pakeisti prohibici- 
jos įstatymus, balsuokite už permainą referendume, k u- i 
ris yra ant atskiro balioto ir Bepublikonų kandidatas, 
Mrs. Buth liauna McCormick, prisižada klausyti didžiu
mos tuo klausimu balsavimo. Dinnokratų senatorius iš 
Illinois sėdėtų demokratinėj Senato pusėj kartu su Se
natoriais iš Pietų, kurių visi yra sausi, išėmus šešis, ir 
jie neturėtų jėgų padaryti kokius nors įstatymo pakei
timus.

Demokratų partijos rekordas yra pasižymėjęs žemo
mis algomis, sunkiomis gyvenimo sąlygomis, panikomis 
ii' bankų banknitais. Balsuokite “Straight” Republikonų 
tikretą, kad nusaugoti žmonių reikalus išrenkant Repub- 
likonišką Senatų ir Kongresą, kuris remtų konstruktyvį 
Amerikonišką programą Republikonų partijos.

PADĖKITE ® SKRITULĖLYJE VIRŠUJE 
REPUBLIKONŲ STULPELIO KAD IŠ
RINKTI RUTH HANNA M’CORMICK IR 
VISUS KITUS REPUBLIKONŲ KAN
DIDATUS LAPKRIČIO 4 RINKIMUOSE.

Didžiausi Baronai
ant Frontinių Setų

LIETUVIU RAKANDŲ DIRBTUVĖJ

Jus čia nupirksiu nuo pačių išdirbėjų per pusę pigiau, negu jus 
i galite nupirkti krautuvėj, dagi pigiau negu už olselio kainį, nes mes 

patys, savo dirbtuvėj, darome setus ir tiesiai jums parduodam. Mes pa
dalome gražiai, tvirtai ir parduodam pigiai. Ateikite persitikrinti musų 
tavoru ir musų kainomis.

Kainos nuo $59 už 3 šmotus
Duodam ant lengvu išmokėjimu.

ARCHER fURNITURE
JOE KAZIKAITIS- KAZIK Savininkas

4140 Archer Aveniie Tek Lafayetlc 9733
...- ■■■■■.-- ---------------------- ;
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IMIGRACIJOS PROBLEMOS
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Ateivio sugrįžimas

iš- 
at- 
ne-

dangi daug tautų priguli prie 
slavų rasės, ar reikalaujama 
užrašyti lenkų, rusą, arba slo
vėną kaipo prigulintį prie sla
vų rasės?

T. K. New York City.
Atsakymas—Labai daug ne

susipratimų kilo dėl tinkamo 
klasifikavimo aplikantų pagal 
rases. Darboj Sekretorius gavo 
tiek daug užprotestuojančių 
laiškų kaslink to punkto nuo 
asmenų ir visokių organizacijų, 
kad jis įsake darbininkams 
daugiaus neklasifikuoti žmones 
pagal rases.

Palengvina, natūralizaciją 
ateiviams veteranams

Klausimas — Ar įstatymas, 
palengvinanti® natūralizacijos 
procedūrą, ateiviams, kurie tar
navo Amerikos pulkuose laike 
pasaulinio karo vis dar egzis
tuoja?

A. D.z Clevela-nd, Ohio.
Atsakymas— Privilegija at- 

eivių-veteranų, kurie tarnavo 
Amerikos kariuomenėj pasąuti- 

: niame kare tarp birželio 5 d. 
1917 m. ir lapkričio 12 d. 1918 
m. įgyti Amerikos pilietystę 
palengvinta procedūra y*ra pail
ginta iki kovo 4 d 1981 m. Ta
ki -vyrai neturi pristatyti inten
cijos delkaraeijos ir neturi tu-

Klausimas—Mano brolis’ 
vyko Europon suvirš metai 
gal aplankyti gimines, bet 
galėjo sugrįžti, kuomet ketino
grįžti, ir tuo tarpu jo sugrįži
mo leidimas išsibaigė. Ar jis 
galės sugryžti j Suv. Valtijas?

K. P. Baltimore, Md.
Atsakymas—Tavo brolis tu

rėjo prašyti laiko pailginimą, 
pasiunčiant aplikaciją ir tris 
dolerius arčiausiai esančiam 
Amerikos konsului. Paprastas 
leidimo laikas patęsiamas kar
tą arba daugiaus ir vis ant 
šešių mėnesių. Jeigu dabar 
tavo brolis pristatys darodymą, 
kad jis buvo sulaikytas’ nuo 
surgįžimo į laiką, kad jis netu
ri legahšką rezidenciją kititr h- 
per visą laiką ketino grįžti at
gal į Suv. Valstijas, jis gol bus 
įleistas kaipo nekvotinis su
grįžtantis ateivis. Jis turi as
meniškai nuvykti į arčiausią 
Amerikos konsulo ofisų ir iš
gauti imigracijos vizą, už ku
rią turės užmokėti $10.

Pilietystės Aplinkantų rasė
Klausimas—Blanka, kuri var

tojama aplikacijoms “pirmų
jų" ir “antrųjų” pilietystės po
pierių reikalauja pažymėjimą cijos delkarScijos ir neturi tu- 
žmogauą rasės ir tautos. Ka- i rėti atvažiavimo certifikato. Jie 
--------------------------- ------------- I gali bile kada prieš kovo 4 d., 
SIOS PAPRASTOS TAISYK- 1931 m. paduoti natūralizacijos

LfiS PALENflV'INS DANTŲ peticiją.

Parašyk laišką į Ge-

DYGIMĄ Vardo perifiainyimas
Prižiūrėk kūdikio maistą dan

tims dygstant. Nepermaitink 
jo. Dabok jo skilvį ir‘vidurius 
ir prie pirmo ženklo gasų ar 
kon’stipacijos, duok jam kelis 
lašus nekenksmingos, skanios 
Fletcher‘s Castoria. šios pa
prastos taisyklės padaro leng
vą dygimą dantų milionams kū
dikių — ir motinoms taipgi. 
Per virš tris dešimt metų Cas
toria visur buvo patikima pa- 
gelbininkė motinai. Ji nurami
na neramius, piktus kūdikius 
ir juos lengvai ir greitai užmig
do — o kad ji yra grynai auga
lų, tai jus galite duoti ją taip 
tankiai, kaip būna reikalo. Ji 
atlieka ricinos aliejaus darbą 

• geriau ir daug švelniau. Delj 
jūsų apsaugos, bonkutė tikros 
Castoria visuomet turi.Fletcher 
parašą.

(Apgarsinimas)

Klausimas — Atvykau į šią 
šalį 1907 m. kitu, ne savo, var
du. Turėjau draugo pasportą. 
Kuomet jau čionais atvykau 
vartojau sayo vardą ir visi ma
ne taip pažįsta. Noriu paduo
ti pilietystės prašymą. Ar man 
duoti tikrą vardą ar vardą, po 
kuriuo atvykau ?

T. K. Gary, Ind.
Atsakymas — Forma, kurią 

turi išpildyti, reikalauja infor
macijas apie tavo tikrą vardą 
ir tu turi paduoti vardą, po ku
riuo atvažiavai, nes kitaip ta
vo legališkas atvažiavimas į 
šią šalį negali būti pertikrintas, 
jeigu nebus kitų priežasčių, 
tai nebus sunku tau tapti 
liečiu.

te pranešti ar North ir South 
Dakota neturi viešų žemių?

C. Y. Topeka, Kansas.
Atsakymas — Liepos 1 d., 

1929 m. buvo 152,113 akrų ne
apgyventos viešos žemė North 
Dakota ir 402,670 akrų South 
Dakota. Ta žemė nėr tinka'ma 
javams, bet yra labai gera ga
nymui,
neral Land Office, Department 
of the Interior, Washigton, 
D. C. '

Neniokshimo informacijos
Klausimas—Dabar, kai Fede- 

rale valdžia surinko pilnas’ in
formacijas apie nemokslumą 
Suv. Valstijose, ar nebūtų ga
lima gauti sąrašus beraščių 
kiekvienoje, valstijoje, apskrity
je ir mieste, kad tikra kova 
galėtų būti vedama su i 
tingumu ?

S. B. Providence,
Atšakyrtias— Kadangi 

statistikos buvo suriktos 
suskaitytojų , ir kadangi 
buvo rinktos tik “statistiniams 
tikslams”, jas negalima išduoti 
nei’asmenims nei kitoms orga
nizacijoms. Gana daug orga
nizacijų bandė tas informacijas 
išgauti, bet be. pasisekimo.

Kaip daryti bialtylos
Klausimas — Girdėjau, 

valdžia vartoja ypatingą 
tylą savo žibintuvams' ir 
toms troboms, tai baltylai 
nekenkia, 
formacijų apie tą baltylą?

Atsakymas —Farmers Bulle-. 
tin No. 1452 “Painting on the 
Farm” praneša, kaip daryti “ 
bintuvams baltylos”. 
nas tau bus 
reikalavimo. 
Departament 
VVash ington,

neras-
1 :

R. I.
tokios
cenzų

jos

kad 
bal- 
ki- 

oras
Kur galiu gauti in-

ži-: 
Binleti- 

pasiųstas ant pa- 
Pašiųsk laišką 
of Agriculture, 

D. C.

[korespondencijos
Winnipeg, Canada

Del “Vienybės” garsiojo korės 
poodento S. Gumba ragio 

politikos

Pi-

SUVARGĘS?
Esorka Suteiks Jums 

Naują Energiją!
Kiek smagumo Jus -------

date jei pasiduodate 
giui ir stokai ūpo I 
paika tai yra, kuomet 
suteiks jums naują -----------
sugražins i normaluma jūsų vir- 
Skinima. Greitai pašalina kon- 
stipacija. pilvo pakrikimus ir 
pairusius nervus. Klausk savo 
upliekininko. 15

praran- 
nuovar- 
Ir kaip 

Esorka 
energija.

Severas TSORKa

IŠMOKIT DEZAININIM4
/V Dezaininimas ir siuvimas 

d rėšiu moka didelę alsta. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di- 
olomos išduodamos. Ka- 

lykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE
• Jot*. F. Kasnicka,

Principalas
190 N. State bt.. k. Lake St. 10 fl.

SS PRALEISKITE ^KALĖDAS S 

SENOJOJ TĖVYNĖJ 
Prisidėkite prie musų bile vie- 

jm nos asmeniniai prižiūrimos Ka- 
ledinės Ekskursijos į

JS LIETUVĄ -
Jį, Keliaukite greičiausiai plaukiu--JĘ 

jančiats garlaiviais, kurie
SS plaukia iŠ New Yorko

Moterų pilietybė
Klausimas—Ištekėjau už vy

ro 1918 m., ir 1919 m. jis tapo 
Suv. Valstijų pilietis, tokiu bil
du aš irgi tapau pilietė, bet 
1926 m. gavau nuo jo persisky
rimą. Ar tuo persiskyrimu 
netekau pilietystės? Jeigu ne
tekau, tai ar turiu vėl išsiimti 

Į pirmas popieras, arba ar turiu 
paduoti natūralizacijos peticiją 
tuoj ?

V. P. New Havėn, Conn.
Atsakymas — Prieš rugsėjo 

22 d. 1928 m. ateivė moteris 
automatiškai įgijo savo vyro 
pilietyS’tę. Nepametei pilietys
tę, kuomet persiskyrei. Vis esi 
Amerikos pilietė. Sulig nauju 
įstatymu, nuo liepos 1 d. 1929 
m., gali jeigu nori, įgyti atski
rą pilietystės certifikatą. Rei
kia gauti “form 2400” ir pa
siųsti District Director f o Na
turalization. Turėsi paduoti vy
ro naturalizavimo dieną, jeigu 
atsimeni, ir certifikato nume
rį. Privalai turėti atvažiavimo 
certifikatą ir dvi 
Turėsi užmokėti 
tyštės certifikatą 
už atvažiavimo
“Money-orders” ant $15.00 turi 
būti išpildytas' vardan Commis- 

•S siondr of Naturalization, Wash- 
Sk ington, D. C., ir turi būti pa7 
SS siųstas su “form 2400” Dist- 
SS riet of Naturalization. Atsiti- 
sm kimūose, kur vyrai gauna per- 

siskyrimą nuo moterų dėl mo- 
g® rališkų priežasčių, tokioms mo- 
S terims yra sunku įgyti pilie- 
S? tystę. Bet kadangi Tamsta 
t? pranešei, kad nuo vyro gavai 

persiskyrimą, tai neturėsi jo- 
Lc kiti sunkenybių.

SS i Viešoj žemės Dakota valsti jose1

fotografijas. 
$10 už pilie- 
ir dar $5.‘00 

certifikatą.

“Naujienų” No. 66 aš para
šiau iš musų kolonijos kores
pondenciją vardu “Atsirado 
garsus korespondentas”. Pasi
rašiau slapyvardžiu “VVinnipe- 
gietis”. Savo korespondencijoj 
aš pasakiau, kad “Vienybės” 
korespondentas iš viešo lietuvių 
šokių vakarėlio 
butlegerį ir 
linksmino”, 
svirduliuodamas, šokdamas 
irgi į visas puses krypo ir 
galėjo ant kojų pastovėti, 
respondento vardo aš visai 
minėjau.

Priežodis sako, kad katė 
siprantu pieną paliejusi. 
taj ir tiesa, nes S. Gumbai’a- 
gis tuoj šoko teisinkti “Vieny
tas” > korespondentą ir šmeižti 
VVinnipegietį. “Vienybėj” jis 
drąsiai tvirtino, kad gerai pa
žįstąs tą Winnipegietį, kuris 
esąs Maskvos raudonųjų agen
tas ir gyvenąs nuo šokių salus 
už kokio šimto žingsnių. Mato
mai, taikė jis į Juozą Urbona
vičių, kuris iš tiesų netoli šo
kių salės gyvena ir yra aklas 
Maskvos davatka. Tokiu budu 
šį kartą Urbonavičiui už sveti
mus “griekus” teko nukentėti.

Tačiau į tuos dalykus aš jo
kio dėmesio nekreipiau. Ne
kreipiau tol, kol (lūmbaragls

į

• fnunyko pas 
ten tiek “prisi- 

kad grįžo į šokius 
jis

Vos 
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GRUODŽIO 16 d.
Mažiau neęju 8 d. j Lietuvą

Arba keliaukite pautiariu

GRUODŽIO 1 1 d.
Informacijų klauskit vietinių 

agentų arba

NORTH GERMAN

130 W. Randolph St.
CHICAGO

Klausimas—Ar man negaii-

SIUSKIT HEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

fo prašo Lietuvos žmonėsir 
laip pataria Lietuvos banb
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Pilone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 
. 4556 So. Rockvell St.,

CHICAGO, ILL.

nepalietė WLt)PD. Tos drau
gijos narius tas ponas pet* 
“Vienybę” pradėjo visai negra
žiai šmeižti, pavadindamas juos 
vapsvomis, vištomis su kiauši
niais ir net raudonais skarma
lais. Tąsyk aš kiek plačiau 
parašiau “Nauijenose” apie 
Gumbaragio asmenį ir paminė
jau, kad Winnipego lietuviai 
vadina jį “kukurbezdžiu” ir 
kad jis( visiems yra įsipykęs iki 
gyvo kaulo.

Garsiam “Vienybės” kores
pondentui tai baisiai nepatiko. 
Jo “reestrai” visiškai susimai
šė. Komunistams primesti tą 
korespondenciją jis jau nebe
galėjo, kadangi joj buvo pusė
tinai užvažiuota ir Maskvos 
garbintojams. Tiesiog buvo pa
sakyta, kad Stalino klapčiukai 
musų kolonijoj yra tikri ne
mokšos ir apie politiką neturi 
jokio supratimo.

Vadinasi, vienkart aš užva
žiavau tiek Winnipego komu
nistams, tiek fašistų batlai- 
žiui. Vėliau net pats Gumba
ragis pripažino tą faktą, kad 
Kostas Ginkus, negalėdamas' 
plunksnos rankoj palaikyti, ra
šė K. Beniušiui laišką ir prašė 
jo tą laišką pataisyti ir pasiųs
ti į “Keleivį” apšmeižimui tų 
lietuvių, kurie yra prieš komu
nistus s nusistatę ir kurie ] 
draugijos kaukių balių iteatsi- 
lankė. Beniušis komtmisto 
Ginkaus laišką atsisako į re
dakciją siųsti, kadangi 
vo vieni tik šmeižimai.

Komunistų “traicei” 
navo, kad kits niekas
ties negalėjo išduoti, kaip tik 
K. Beniušis, buvusis ALDLD 
217, kuopos raštininkas. Mat, 
tuo laiku Beniušis kaip tik ra
šė “Naujienose” apie tos orga
nizacijos reikalus ir pusėtinai 
užvažiavo L. 
Paukščiui, 
“troika 
širdies
Gumbaragį ėmė 
“kukurbezdžio” 
niekas kitas, 
šis.

Gumbaragis patikėjo ir tuoj 
parašė į “Vienybę” pusėtinai 
nešvarią korespondenciją, ku-

rioj jis “išgatbavojo” Beniušį. 
Tiesa, Bėhiušio Vardo jis ne
minėjo, vienok Winnipego lie
tuviams buvo labai aišku, apie 
ką. kalba eina.

Vėliau Gumbaragis patyrė iš 
tikrų šaltinių, kad komunistai 
jam melavo ir kad Beniušis 
nieko bendro neturėjo su va 
korespondencija* kur kalbama 
apie kukurbezdį. Tąsyk jis nu
ėjo pas Beniušį ir prisipažino 
padaręs klaidą. Prie jo akių 
parašė laišką, 
pašto dėžutę. Laiško turinys 
buvo maždaug toks: “Gerbia
moji ‘Vienybės’ Redakcijai Ma
lonėkite sulaikyti koresponden
ciją, kurią aš parašiau, kas tas 
do Vienas ‘Naujienų’ korespon
dentas ‘Winnipegietis’. Tai aš 
sužinojau, kad rre ALDLD 217 
kuopos finansų raštininkas ma
ne apšmeižė, bet kitas. Ir as 
apie tai vėliau parašysiu dau
giau”. Laiško pabaigoj pasi
rašė : “Su tikra pagarba, S. 
Gumbaragis”.

Nėra abejonės, kad tą laišką 
“Vienybės” redakcija gavo. 
Jeigu jai butų teisybė rūpėju
si, tai ji tuoj butų atšaukusi 
patalpintą korespondenciją, Kur

kurį įmetė ;

visai be jokio reikalo buvo ap
šmeižtas. Tačiau teisybė tam 
laikraščiui, matomai, nėra svar
bus dalykas. Praėjo jau keli 
mėnesiai, o atšaukimo nepasi
rodė.

Kadangi tapo įveltas visai 
pašalinis žmogus, tai aš dabar 
viešai pasakau, kad slapivar- 
<Js “Winnipegietis” man pri
klauso. Aš ■'Tašiau apie Gum- 
baragį, ir rašiau ne prasimany
mus, o tai kas buvo. Tai tiek.

—J. čekanduskas.

Kaip jus galite išvengti 
blogumų konstipacijos

Yra pastebėtina kaip greitai Nuga-Tone 
nugali net sunkiausius priepuolius konstipa- 
cijos ir iftvalo kūną nuo susirinkusių puodų, 
kaltų už daugelį ligų ir negalių, tarp kurių 
yra menkėjantis apetitas, nevirškinimas, at
sirūgimai, galvos skaudėjimas, kvaituliai, 
inkstų ar pūslės įdegimas, susilpnėjimas ner
vų ir muskulų sistemų, abelnas nusilpnėji
mas, taipgi prastas miegas, jautimasis pa
vargusių ir sudribusių ir netekimas svaru
mo ir spėkų,

Nuga-Tone sutelkė geresnę sveikata tuk- 
stanėiams žmonių, kurie atgavo stiprumu, 
energija, jėgų paėmę jj tik per trumpa lai
kų. Nuga-Tone taipgi suteikia poilsingą, at
gaivinantį miega ir smagumų ir linksmumų, 
kurie yra bendri gerai sveikatai. JTts galite 
gauti Nuga-Tone kur tik vaistai yra parda
vinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų jų 
stake, paprašykit jį užsakyti jų dėl jus iš 
savo džiaberio.

(Apgarsinimas)

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Lietuviai Amerikiečiai
Balsuokite Straight Republikonų

ten bu

suslsap- 
paslap-

Pruseikai ir v.
Tad komunistiška 

ant Beniušio 
neturėjo. Todėl 

•tikinti, 
autorius

kaip tik Bcn-iu-

geros 
jie 
jog 
yra'

NEIKIT IKI KRAŠTUTINY- 
BIŲ KAD PAŠALINTI 

KONSTIPACIJĄ

Kada prastąs kvapas, ar pa
dengtas liežuvis, aitrumas, 
galvos skaudėjimai, įspėja 
konslipaciją, neimkite aštrių 
liuosuotojų. Jie yra bereika
lingi, kodą Cascarėt saldainis 
bematant pašalins jūsų keblu
mus; .J iŠvatys jusų sistemą 
švelniai ir nuodugniai.

Pagelba, kurią jus gausite 
iš Cascarcts taip greitai, yra 
patvari. Cascarcts yra pada
ryti iš cascara, inedžiagos, ku
ri kaip daktarai pripažysta 
tikrai sustiprina vidurių mus- 
knlftš.

Todėl Cašcarets yra palai
ma seniems žmohems su silp
nais viduriais; Vaikams; kiek
vienam kam .reikalinga 
liaiiai Vidurių įpročiai, 
šinfrt cėtitų dėžutė — 
ap tiekose.

(Apgarsinimas)

regti-
De- 
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VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ 
Tik-tiai vieninteliu Uietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDA

Paikus,Laivai — ~ Ganėtinai Gero Maisto 
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas 

z . i *
Laivą H p lau ki m a i Iš New York:

Tikietą Lapkričio 4-tą
Taip kad jus galėtumėt apsaugoti nugštus Amerikos 

gyvenimo standardus ir augštas algas, už kurias Repub- 
likonų partija dabar stovi ir visuomet stovėjo.

Prezidentas lloover prižadėjo, kad RepublikoniĮ par
tija stos prieš bile kokį algų nukapojimą. .lis ir Repubii- 
kOnų administracija ir partijos vadovai visoje šalyje ne- 
nuoalsiai dirba, kad pagerinti biznio sąlygas, kad atstei- 
gti gerovę, kad sudaryti darbų ir suteikti laimę visiems 
Atnerikos žmonėms.

Republikonų partija su savo sveika finansine progra
ma, jos apsaugomaisiais muitais prieš pigius svetimų 
šalių išdirbinius, pagamintus už bado algas, su kuriais 
mes nenorime kad musų darbininkai konkuruotų, yra 
vienatinė partija, kuri gali atsteigti ir išlaikyti gerovę 
A mcri k o je.

Laikinė depresija gali būti išgydyta tiktai konstruk
tyviu ir protekcinio prOgranio Republikonų partijos, ku
ri visuomet turėjo ir dabar turi pasitikėjimą kapitalo ir 
darbo, kurie judina industrijos ir biznio ratus, tuo at- 
steigiant gerovę ir suteikiant laimę visiems Amerikos 
žmonėms.

Balsuokite “straight” Republikonų tikietą, taip kad 
jus galėtumėt pagelbėti neprileisti nukapojimą algų 
Amerikos darbininkams ir pabloginimo gyveninio stan- 
dardo, kuris yra augščiausias pasaulyje. Pasaulinis ka
ras išgelbėjo Demokratų partiją nuo didžiausios visos 
šalies panikos, kokią Amerika kada žinojo ir šiandie 
mes jaučiame karo atneštos viso pasaulio depresijos 
pasėkas. Republikonų partija yra vienatine, kuri išves
davo praeityje ir dabar išves mus iš dabartinės depre
sijos.

Kada prohibicijos įstatymų permainymas bus daro
mas, jis galės būti padarytas tiktai Republikonų parti- 
jos, o ne Demokratų. .Jeigu jus norib* pakeisti prohibici
jos įstatymus, balsuokite iiž permainą referendume, ku- i 
ris yra ant atskiro Imlioto ir Republikonų kandidatas, 
Mrs. Ruth liauna McCormiek, prisižada klausyti didžiu
mos tuo klausimu balsavimo. Demokratų senatorius iš 
Illinois sėdėtų demokratinėj Senato pusėj kartu su Se
natoriais iš Pietų, kurių visi yra sausi, išėmus šešis, ir 
jie neturėtų jėgų padaryti kokius nors įstatymo pakei
timus.

Demokratų partijos rekordas yra pasižymėjęs žemo
mis algomis, sunkiomis gyvenimo sąlygomis, panikomis 
ir bankų hanknitais. Balsuokite “Slrafght” Republikonų 
tikretą, kad nusaugoti žmonių reikalus išrenkant Bepub- 
likonišką Senatą ir Kongresą, kuris remtų konstruktyvį 
Amerikonišką programą Repiibliko’nų partijos.

PADEKITE S SKRITULĖLYJE VIRŠUJE 
REPUBLIKONŲ STULPELIO KAD IŠ
RINKTI RUTH HANNA M’CORMICK IR 
VISUS KITUS REPUBLIKONŲ KAN
DIDATUS LAPKRIČIO 4 RINKIMUOSE.

Ekskarsijoi 
..........■...... Nov. 22 
Viii ........ Dec. 9
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Unitų! States
Hėllig Olav

Inforuiacijij ir laivakorčių reikalais kreipkitSs pas savo agentą arba:

SCANDINAVIAN-AMER1CAN LINE
27 WHITE H ALL ST. 248 WASHINGTON ST. ISO N. UA SALLE ST.

BOSTON, M A S S . CHICAGO, ILL .
27 VVHITEHAU ST. 
NEW YORK, N.Y.

Nov. 1 
Nov.

Oscar II 
8 ) Ftddtrik

PIRKITE SAU 
Sultingąsias Vynuoges 

DABAR
27 ir Ashland Av«. gatv.

Delei prisibijojimo šalntį, Californijos 
augintojai siunčia vis^ savo derini DABAR.

Atgabenimas yra didelis. 
Kainos žemos.'
Geriausia kokybė ir cukrus.

MUSCATS
ZINFANDELS

ALICANT'ES
UAR1GNANS 

MALAGAS
(NEPAPRASTAI PUIKIOS)

VYNUOGIŲ SEZONAS GREIT BAIGSIS 
PIRKITE SULČIŲ VYNUOGES DABAR 
27 IR ASHLAND VARDUOSE

*100
■H>m i iii 

«Mi 1 '

UŽ BAKSĄ

Didžiausi Bargenai 
ant F rentinių Setų 

LIETUVIŲ RAKANDŲ DIRBTUVĖJ

Jus čia nupirksite nuo pačių išdirbėjų per pusę pigiau, 
galite nupirkti krautuvėj, dagi pigiau negu uė olselio kairiu, 
patys, savo dirbtuvėj, darome setus ir tiesiai jums parduodam, 
darome gražiai, tvirtai ir parduodam pigiai. / 
tavoru ir musų kainomis.

Kainos nuo $59 už 3 šmotus
Duodam ant lengvų išmokėjimu.

jus 
m r s 
pa-

negu 
nes 
Mes 

Ateikite persitikrinti musų

ARCHER FURNITURE
JOE KAZIKAITIS- KAZIK Savininkas

4140 Archer Avenne Tel. Lafayette 9733
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Tarp Chicagos
Į Lietuvių

Pažadėtoji žemė
Kaip gyvena pirmieji lietuviai 
firnieriai Rio Grande Valley, 

Texas

(Iš pasikalbėjimo su p. Antanui 
Kareiva)

Kaikada buvęs jūrės dugnas
'l\>li nuo Chicagos* už geni 

3,000 mylią, prie Meksikos 
Įlankos (Mexico Gulf), i pie
tus nuo Texas kalnynų ir tyrų 
randasi ilga siaura derlingos 
žemės lyguma, Bio G rande Val
iny. Tai yra ilgas lygios žemės 
plotas tarp 75 ir 100 mylių 
platumo Meksikos Įlankos pa
kraščiu.

žemes aržėmis Čia daugiausia 
rausvai pilkas, daugumoj jau 
išdirbta Į derlingus daržus ir 
sodus, bet dar didžioje daly 
apaugus pusiau tropiškais, ne
perlendamais krūmokšliais, nuo 
amžių amžių niekuomet neplau
ta žole ir kieto raudono medžio 
cocobola miškeliais.

Per tą lygumą slenka didžiu
lė Bio Grande upė, kuri lietu
viškai išvertus ir vadinasi Di
džioji Upė. Žemės grunte ran
dasi ištisi sluoksniai jūrių nuo
sėdų ir jūrių gyvūnų kaušelių, 
kas parodo, kad ta lyguma ka
daise yra buvusi juros dugnas.

7 Dauguma kolonistų gyvena pa
upiais ar šiaip arčiau upės, 
nors tolimesnių vietų krūmokš
liais apžėlę plotai apačioj sle
pia U bai gerą ir riebią žemę.

Kolonijos sparčiai auga
Civilizacija ten prasidėjo la

bai nesenai. Prieš 10-15 metų 
ten visai diu* jokios kultūros

nebuvo. Visos kolonijos, mies
teliai ir farmos yra visai nau
ji, ir per vieną metą lyg blez
dingos lizdu vis daugiau pri
dygsta gražių, ispaniško sly- 

I liaus, iš molio muštų nameliu 
daugiausia baltai nudažytų iš 
lauko.

Yra jau ir miestelių, ir vis 
(nauji auga. Rio Hahdo mies
telis yra atstu nuo jūrės per 
25 mylias ir nuo p. Kareivos 
farmos tik pusantros mylios. 
Gyvenimas' čia kuriasi iš karto 
su visais naujausiais civilizaci
jos reikalavimais. Keliai tie
siami asfaltuoti, kaip bilė ku
rioj Su v. Valstijų daly j. Pake
lėse gazolino stotys dygsta. 
Mokyklos statomos patogiai, 
k; d vaikams butų pasiekiamos. 
Rudenį prasidėjus mokyklų se
zonui, tam tikri autobusai vai
kus surankioja iš farmų, nuve
ža Į mokyklą ir po pamokų vėl 
juos namo išvažiuoja. Žinoma, 
už tai farmeriai turi mokėti 
maža mokesni, v C
Vagys ten gyventi nemėgsta

Tvarka čia dar • didmiesčių 
atmosferos neliesta. Vagių ir 
su žiburiu nesurasi. Šerifas čia 
dar tebeturi senąjį vardą, kad 
įstatymas ir piliečių apsauga 
yra šventas dalykas. Jei kar
tais kur pasitaiko apvogimas, 
žiūrėk, garsinimai išklijuoti, 
siūlant po $1,000 už sugavimą 
ir dar duodama suprasti, kad 
nesvarbu kokį pristatys), gyvą 
ar negyvą, net geriau dar, kad 
nebegyvą. Tas taip veikia j 
vagilius, kad verčiau kur kitur 
savo profesiją iškraustė, Mr. 
Kareivai gyvenant tik vieną 
kartą atsitiko vagyste, būtent 
St. Benito miestely už 8 my
lių vagis apkraustė piliečio na
mus. Tai buvo tokia sensaci
ja, kad vietos laikraštėliui už
teko savaitei į pirmus pusla
pius dėti.

Rudio didžiausias namų 
draugas

[Pacific and Atlantic Photo]

VVashington — Eugene Meyer, 
federalinės rezervo tarybos gal
va, kurį prezidentąs Hooveris 
paskyrė tam tikros valdžios 
komisijos kovai su nedarbu 
pirmininku.

CHICAGO AVĖ..

veikalas

enas
ir
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Naujas”
po vadovyste 
genijaus kūrėjo 
nų. kurios supurtė 
“Potempkin”. Gamyba Sovkino.

Sergei Eisenstein, 
"Dešimties Die- 

pasauli” ir

ui n v m a
rvtus nuo Michigan KAvė.

2-ra savaitė

Farmerių didžiausias namų 
draugas ir vienintelis gelbėto
jas yra radio. Per radio čia, 
gyvendamas už tūkstančių my
lių, pasiklausai, kas visame pa
sauly dedasi, per radio gauni 
ūkininkavimo pamokas*" girdi 
prakalbų ir klasiškų koncertų, 
ir kas svarbiausia, tai kad ra
dio yra didžiausias farmerio 
biznio laidas. Per radio duoda 
pamokinimus, kas kaip sėti, 
kada valyti, kur kokių produk
tų kokios kainos ir kaip pel
ningiau parduoti. Agrikultūros

Motinos Dabar Su
žino Vertę Mag- 

nesia
Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksmais,' kiek
viena motina turi 
žinoti apie Phillips

Departamentas’ kas dieną 11-12 
vai. ryto suteikia visų Suv. 
Valstybių marketo padėties ži
nias, ir jau tą pačią dieną gali 
produktus susikrovęs gabenti į 
savo ūkio kooperatyvų sandė
lius.
Ūkis vedamas sulig laikrodžio

Ūkis sulyginant su Lietuvos 
tikiu čia yra visiškai kitoks, ir 
daug kuo skirtingesnis už Suv. 
Valstijų kitų šalių ūkį. Čia 
farmos vedimas iš pat pradžių 
pradėta statyti grynai komer
ciškai. Viskas turi būti ap- 
skaitliuojama pagal stock kai
nų ir rinkos, Čia sodini ir sė
ji tik tai, kas atneša pelną ir 
svarbiausia"tai, kas išlaiko kon
kurenciją.

Nuvažiavęs su šeimyna per
nai rudeni spalio 4 d. Mr. Ka
reiva tuojau užsodino keturis 
su puse akrų žemes kopūstais. 
Delko kopūstais? Nagi, atvažia
vęs pasižiurėjo į laikraščius, 
pasiklausė radio, kaip tą rude
nį atrodo derlius ir kokių pro
duktų nusimato trukumas. Pa
sirodė, kad kopūstų bus truku
mas.

Pjrmas bandymas pasisekė
Kopūstai užauga per 140 die

nų. Beje, pirma pradėdamas 
farmeriauti, turi išmokti at
mintinai, kokie produktai kaip 
greit auga ir taip, kad ant vie
nos dienos apskaičiuotum, nes 
čia dažnai vienos dviejų dienų 
pasivėlavimas vėjais paverčia 
visą, darbą.

Kopūstai pasisekė. Puspenk
to akro dirvos suavimas kaina- 
va apie $6, akro apsodinimas 
apie $4, išaugi n imas apsėjo 
$148. čia reikia vesti pilną 
knygve.dystę, kaip bile biznio 
ofise. Pajamų iš puspenkto 
akro kopūstų $1,219. Reiškia, 
pradžia gera.

ton), bet, pasirodė nepelninga. 
Tad per vasarą • sėjama tam 
tikros pupos žemei tręšti, ku
rias du kartu piauna, rudenį, 
spalio menesį jos apariamu iv 
supūva. Gruodžio menesį žemė 
rengiama sėklai. Šiaip per 
vasarą daugiausia tenka van
duo gerti,’ nes' nepratusiam per 
šilta, nors papratus neatrodo 
šilčiau kaip Illinois vasarą.

Apie, Kalėdas, paprastai nuo 
gruodžio 20 d. prasideda sėjos 
laikas. Kalėdų antrą dieną, 
gruodžio 26 d. sodina bulves. 
Mr. Kareiva pasodino į sodo 
žemę, tarp vaismedžių ant 6 
akrų 120 bušelių bulvių. Bul
vės užauga per 84 dienas. Mo
ka po $4.20 maišui (100 sva
rų). Pataikius bulves' nukasti 
ir nuvežti į patį momentą liko 
po $3.60 pelno nuo maišo. Bet 
po poros dienų, kas pasivėlina, 
visiškai prakišo, nes kainos iš 
sykio nukrinta.

Po Naujų Metų sėja toma- 
čius. Deja, pasitaikė šalna ir 
tomačiai ir daug jaunų mede
lių nušalo. Po šalnų, trims 
savaitėms vėliau vėl sodino, 
bet pavėlavo. Sausio 17-21 d. 
yra Saločių sodinimo terminas. 
Viskas turi būti apskaitliuota, 
kad nunoktų nors pora dienų 
anksčiau už Kaliforniją, nes 
kada ten nunoksta ir Kalifor
nija užpila, rinkas savo pro
duktais, tai momentaliai kainos 
nukrinta.

Tomačiams kaina pasitaikė 
po 6-8 centus svarui, bet po 
kelių dienų nupuolė ant pus
trečio cento. Kadangi p. Ka
reivos buvo sėję antru kartu, 
tai pavėlavo nunokti ir iš 5 
akrų tomačių gavo pelno apie 
$1,000, gi jei butų nenušalę pir
mą kartą, butų buvę $2-3,000. 
Tomačiai nunoksta per 75-79 
dienas.

Geras pelnas esti iš ridiku- 
čių, kurie paauga per 40 die- 
r.ą, ir juos galima sodinti po 
tris kartus per žiemą. Akras 
ridikėlių duoda pajamų apie 
$700.

Farmerių kooperatyvai
Farmerių laimė čia, kad dau
guma priklauso savo farmerių 
kooperatyvams. Tie rūpina

kuogeriausias produktų parda
vimo sąlygas, šiaip visur pa
razitų, perkupčių, sukčių ir far
merių kooperacijos griovikų. 
Tie perkupčiai labai kenkia 
farmeriams tvirtai susijungti, 
nes dažnki tamtikros 'kompani
jos. atsiunčia* savo agentus ir 
mokėdamos farmeriams po cen
tą kitą brangiau, negu koope
ratyvai gali mokėti, tuomi pa 
veikia j marketuš Ir paskiau 
kooperatyvai nebegali konku
ruoti, o perkupčiaj nebeperka.

Farmerių kooperatyvų aso
ciacija turi artimesniuose cent
ruose sandėlius. Kas mėnesi 
nariai turi susirinkimus, km- 
aptariami bendri ūkio ir mar
keto reikalai ir instruktoriai 
duoda farmeriams visokių pa
tarimų ir pamokų. Taip jąu 
netrūksta valdiškų instrukto
rių iš Agrikultūros Departa
mento. žodžiu, susipratusiam 
ūkininkui ir mylinčiam žemę, 
čia sąlygos ir galimybės labai 
patogios'.

Pionierių būrelis sumažėjo,

Naujausiai daug daroma že
mės irigacijai (drėgmės palai
kymui). Kasa kanalus ir pra
veda vandenį į tolimesnes ko
lonijas. Administracija labai 
daug pastangų deda išmokinti 
farmerius iš pat pradžių laiky
tis švaros. Vedama smarki ko
va nu Meksikos muselėmis, ku
rios užplusdamos pridaro daug 
blėdies. (

Lietuvių toje šalyje kol kas 
bus bene tik trys iš viso: IMr. 
ir Mrs. Kareiva ir Mč. V. Poš
ka, kuris šį rudenį išvažiavo 
pioneriu, su p. Kareivomis sy
kiu pilkąją žemę arti.

Vargu bėra reikalo dar minė- 
Ti apie nebepataisomą nelaimę, 
kuri aplankė pirmuosius lietu
vių pionierius' gerb. Kareivas, 
atimdama jų visą viltį, tikslą, 
ir paguodą, sūnų ir dukterį. 
Žemę pamylėjo, žeme pilkoji 
priglaudė anksčiau negu jie 
patys ir tėvai tikėjosi. Lietu
vių būrelis tolimoj Pažadėtoj 
žemėj išlenkiu sumažėjo ligi 
trijų. Bbt žemė yra dėkinga 
ir už prakaitą ir ašaras dažnai 
duoda gausingą vaisių, kad ir

ateinančioms gentkartems. Rei- rodys kelią didesniam skaičiuj, 
kia manyti, kad musųpionie- pavargusių miestuose musų 
riai' atlaikę pozicijas, ateity pa- viengenčių.—J. P.

Bereikalingas
Kentėjimas!

Jei kitą syk galvos skausmas 
privers jus būt namie —

Ar kokis kitas skausmas su
laikys atlikti sutarti —

Atmink Bayer Aspirin! Nes 
vargu yra skausmas kurio jis 
nepalengvintų, ir palengvintų 
greitai.

šie tabletai suteikia tikrą pa
lengvinimą, ar milionai jų ne
imtų be sustojimo. Jie yra nei 
kiek nekenksmingi, kitaip dak
tarai visada jų neužrašinėtų.

Nebūk kankiniu nereikalingo 
skausmo. Nuo šalčio kuris taip 
lengvai sustabdomas, nuo neu-
ritis, neuralgia, nuo ypatingu 
moterų skausmų, ar nuo bile ki
tų kentėjimų kuriem Bayer As
pirin yra toks veiklus antidotas.

da tas pats. Niekad nespau
džia širdies, dėlto vartok taip 
tankiai kaip reikia; bet prie-

Save apsaugoti, pirk tikrą.
Bayer yra saugus. Visa-

žastis bile skausmo gali būti 
gydoma tik per daktarą.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trado žym6 Bayer Fabriko Monoaceticacidcster of Salicylicacid

........'..............................................

Lietuviu Radio Programai

Epika parodanti žmogaus už
kariavimu žemės.

Amerikos kritikai pripažysta, 
kad tai yra šedevras.

Subatomis. Nedėliomis
Vakarais 75c.

ir

Po piet 50c

Z- - ' ‘ -1f
Kalėdoms, Naujiems

1 Metamš
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 
pasiunčiatne paštu.

Naujienos 
1739 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL.V ■ -- - -- - ■- ■ -
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Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

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

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritčtai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kyrie pa

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

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovius 
kosulio, šalio, ir visokių gerklės 
Jigų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras ęlel sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION

Nedėliomis nuo 2 iki 3 vai. po pietų iš stoties WCFL 
970 kyl. duodami Budriko Badio Krautuvės 

Kooperuojant Brunsunck Co.
BUDRIKO Programai iš Stoties WCFL kas Subatą nuo 

6 iki 7 vai. vakare ir kas Ketvergas iš stoties WHFC 
nuo 7 iki 8 valandų vakaro.

Sarunsiuick^ 
Panatrope*Radiola 

z** \

M ii k of Magnesia.
Šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai,/kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų. z

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karvės pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“UsefuI Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co.» 170 Varick 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai j j priraši
nėja per virš 50 metų.

Ūkio darbai dirbami žiemą

žemės ūkis čia dirbamas 
žiemos metu. Per vasarą la
bai maža kas tenka dirbti. Pra
džioj sodinta medvilnė (cot-

PAIN-EMPEELER

* <

►
►

išlaukiniai nuo (
Į.. Skaudamų Muskulų
, Peršalimų
! Skausmų Krutinėję

Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų Ir 

Iš ai tempimų
Neuralgijos

Perai tikrink lt e. kad raunate 
r«jil INKARO valabalonklia 
pakelio pagelbės Jums apilaaugotl

Knygute, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely ataitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokutfla.

Parsiduoda viaoae vaiatlntaa 
po 35c, ir 70c. bonka.

Arba galima uialaakyti atafilal U

tik. 
ant

RICHTER CO)
BIRRY AND SOUTH rHHM SVA 

8ROOKL.YN, M.M

i Kil i S PAIN *

Moters!
Apdrauskite

Savo Kailinius 
už mažą

Atlyginimą
*

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

Padarykite tai t no jaus asikreipdamos į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.

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

Kaina $185.00 be tūbų

Kiti BrunswicR radios modelis 15,

$139.50
, be tūbų

Modelis 22, $ -Į QQ be tūbų

Dykai demonstruojame Jūsų namuose. Pri
imame j mainus Jūsų seną phonografą ar

ba radio. Parduodame lengvais 
išmokėjimais.

Jos.F.Budrik,1™
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
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POLITIŠKI BIZNIERIAI

NEŠAUKS KONGRESO PADĖTI BEDARBIAMS

Iš Washingtono pranešama, kad prezidentas Hoo- 
veris atsisako šaukti nepaprastą kongreso sesiją be
darbiams padėti. Jeigu jisai ją sušauktų, tai per keletą 
dienų galėtų būt paskirta bent pusė biliono dolerių vie
šiems darbams ir kitokiems dalykams, teikiantiems už
darbi arba pašalpą bedarbiams.

Bet, vietoje to, p. Hooveris stengiasi nuraminti 
kraštą, skirdamas komisijas neva nedarbo klausimui 
tyrinėti ir pranašaudamas greitą gerovės sugrįžimą. 
Jam tik rupi palaikyti optimistišką ūpą žmonėse, iki 
praeis lapkričio mėnesio balsavimai. Amerikos darbi
ninkai dabar turi progos pamatyti, ką jie rinko į auk
ščiausią šioje šalyje valdišką vietą.

REAKCININKAI RENGĖ REVOLIUCIJĄ

■ Du Francijos šnipai, Dergangė ir Bellevalier, veikę 
karo metu Vokietijoje, dabar leidžia knygą, kurioje 
aprašyta jų atsiminimai iš tų laikų. Toje knygoje esąs 
išdėstytas įdomus dalykas, kaip Francijos valdžia ban
dė per savo žvalgybą sukurstyti revoliuciją Vokietijo
je prieš kaizerį.

Pats Francijos premjeras, “tigras” Clemenceau, 
įsakęs minėtiem dviem šnipam dirbti tąja kryptim Vo
kietijoje, ir valdžia skyrusi šitam tikslui milžiniškas 
sumas pinigų, kurie būdavę siunčiami per Hollandiją.

Dar nepaprastesnis yra kalbamųjų žvalgybininkų 
pasakojimas, kaip juodu stengęsi savo tikslą pasiekti. 
Juodu susižinoję su kairiojo, bolševikuojančio Vokieti
jos darbininkų judėjimo vadais, Karoliu Liebknechtu

Nė viena politiška srovė Lietuvoje nėra susitepusi 
tokiais kriminaliniais skandalais, kaip klerikalai, ypa
tingai jos šaka, vadinama'Ūkininkų Sąjunga. Jau visa 
eilė tos partijos šulų tapo nuteista į kalėjimą už suk
tybes, vagystes ir valstybės išnaudojimą. Dalį jų teis
mas pasmerkė už lašinių štempelių skutimą, kitus už 
neteisingą vekselių ėmimą iš ūkininkų, dar kitus už 
apgavingą banko subankrutinimą ir prekių sandėlio 
sudeginimą. Dabar tečiaus iškilo aikštėn dar daųgiaus 
nešvarių jų darbų.

Šios dienos Apžvalgoje įdėtas straipsnis “Ūkininkų 
Sąjungos kriminalų tęsinys” rodo, kaip ta klerikalų or
ganizacija mekleriavo su kooperacijomis, apgaudinėda
ma valdžios įstaigas, kurios tas organizacijas prižiūri, 
ir žmones, dėjusius į jas savo pinigus.

1927 m. Ūkininkų Sąjunga neva perdavė jos įkur
tai kooperatyvų sąjungai savo turtą, bet tikrumoje 
turtą ji pasilaikė sau, o kooperacijai “perdavė” tik apie 
milioną litų skolų. Klerikalų kooperatyvų sąjunga, ga
vusi tokį “lobį”, žinoma, subankrutijo, ir dabar ji yra 
likviduojama.

Bet Ūkininkų Sąjunga turėjo, be kooperatyvų są
jungos, da ir tris kitas biznio šakas: Kooperatyvų 
Centrą, Pieno Centrą ir Centro banką. Kooperatyvų 
Centras tapo paskelbtas bankrotu 1928 m., o Pieno 
Centras paskelbtas bankrotu šiemet. Iš visų Ūkininkų ! 
Sąjungos biznių, tuo budu, dabar bepaliko tik jos cent
ro bankas. Jisai jau irgi yra likviduojamas.

Del visų šitų bankrotavimų ^Ūkininkų Sąjungai tu
rės būt iškeltos bylos, nes kreditoriai nori atgauti bent 
dalį savo pinigų ir reikalauja, kad butų surasti kalti
ninkai. Todėl reikia tikėtis, kad netolimoje ateityje 
Lietuva vėl matys keletą sensacingų bylų, kuriose “ka
talikiški veikėjai” sėdės kaltinamųjų suole.

Reikia neužmiršti, kad seniau klerikalinė Ūkinin
kų Sąjunga buvo stambi politiška organizacija Lietu
voje. Jos lyderiai buvo ne tik renkami į seimą, bet ir 
skiriami ministeriais; vienas (p. Stulginskas) buvo net 
ir respublikos prezidentas.

Kol jos žmonės buvo valdžioje, tol ji tarpo, dary
dama biznį iš politikos ir politiką iš biznio. Bet kai iš 
valdžios jie buvo išspirti, tai pasirodė, kad “katalikiš
kam zuperiui” rinka net ir šventoje Lietuvoje yra pras
ta, ir kitąsyk buvusi galinga Ūkininkų Sąjunga su
smuko, kaip lepšė. Ir, kas blogiausia, pasirodė, kad tiek 
biznyje, tiek politikoje pas klerikalus nėra nė pėdsako 
tos “doros”, kuria jie nuolatos didžiuojasi.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ...».......  $8.00
Pusei metu ............... 4.10
Trims mėnesiams_______ , , 2.00
Dviem minesiam _______ ____ 1.50
Vienam mžnesiui.75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija___ ___ ________ 8c
Savaitei---- ------ - ._____ 18c
Mineliui 76c

♦

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ....... ... ---- - $7.00
Pusei metu ___ 8.50
Trims mėnesiams 1.75 
Dviems mėnesiams _ 1.25
Vienam minėsiu!____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ........ ._____ $8.00
Pusei metu 4.01
Trims mėnesiams ----------- .... 2.60
Pinigus reikia siusti pašte Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

KAS FANATIKAS?

ir Rože Luxemburg, ir davinėję, jiem pinigus “revoliu
cinei propagandai”, ^žiiiipje' apie* knygos -turinįt skaito-; 
me šitokius žodžius:

“1917 m. K. Liebknecht ir Luxemburg, kaip 
žinia, atsistojo bolševikiško judėjimo Vokietijoj 
priešaky ir visą savo energiją panaudojo propa
gandai bolševikiškos revoliucijos. Ir per visą tą lai
ką, kaip sako franeuzų šnipai, jie naudojos Fran
cijos valdžios pinigais.”
Sunku pasakyti, ar tai yra tiesa, ar ne. Bet griež

tai užginčyti tą pareiškimą, deja, negalima. Valdžios 
karo metu tokias priemones vartojo, ir yra faktas, kad 
revoliucionieriai nevisuomet atsisakydavo priimti iš jų, 
pagelbą. Yra žinoma, pavyzdžiui, kad Vokietijos kai
zerio valdžia ne tik leido bolševikų vadui Leninui ir jo 
palydovams pervažiuoti per Vokietiją Rusijon, bet ir 
davė jiems specialj traukinį. Yra žinoma taip pat, kad 
Amerikos valdžia, įstojusi į karą, varė tam tikrą pro
pagandą, kad sukiltų prieš savo valdžias slavų tautos 
(čekai, lenkai ir t. t.) Vokietijoje ir Austrijoje.

žodžiu, kuone kiekviena valdžia stengėsi karo me
tu iššaukti revoliuciją priešų šalyse, tuo pačiu laiku 
be pasigailėjimo bausdama revoliucionierius savo šaly
je. Bet ar gerai darė revoliucionieriai, svetimų valdžių 
pagelbą priimdami?

Mums rodosi, kad tautines revoliucijos čia reikia 
skirti nuo socialinių revoliucijų. Tauta, kuri jaučiasi 
esanti pavergta ir panaudoja visokias progas nusikra
tyti svetimo jungo, vargiai nusideda kokiems nors mo
ralybės principams. Bet jeigu pavergtos klases atstovai 
bando pasiliuosuoti su pagelba svetimos tautos despotų, 
tai jau čia yra didelis nenuosakumas.

Jei pasitvirtintų, kad Liebknechtas ir Luxembur- 
gienė ėmė iš Francijos valdžios pinigus revoliucijai 
Vokietijoje, tai mes sakytume, . kad jie elgėsi ne kaip 
revoliucionieriai, bet kaip avantiūristai.

Del Dr. J. Šliupo nuteisimo 
už knygelę “Tikri ir netikri 
šventieji” katalikiškas' So. Bos
tono “Darbininkas” daro tokį 
pastebėjimą:

“Vadinasi, Šiaulių apygar
dos teismas dr. J. šliupui, 
musų visuomenei žinomam 
bu motoj ui ir socialistų-ko- 
munistų tėvui (? “N.” Red.), 
uždėjo gerą apynasri.

“Mes nesidžiaugiame, kad 
senį padėjo ant ‘probeišino’, 
bet apgailestaujame, kad jis 
ir Lietuvoje tebeserga fana
tizmo liga.”
Kodėl fanatizmo? Jeigu p. 

Šliupas kritikavo tam tikrus 
religinius' dalykus, o jį už tai 
nubaudė, tai fanatizmu serga 
ne jisai, bet tie, kurie uždėjo 
jam “apinasrį”. Nes fanatikas 
yra ne tas, kuris kritikuoja, 
bet tas, kuris kritikos neap
kenčia.

ŪKININKŲ SĄJUNGOS KRI
MINALŲ TĘSINYS

Spalių 11 d. Kauno apyg. 
teisme Įvyko visuotinis Lietu
vos ūkininkų kop. s-gos kredi
torių susirinkimas. Pirm. adv. 
A. Makauskas', kuris minėtos 
sąjungos darė prekybos ir ba
lanso apyskaitą. Iš apyskaitos 
paaiškėjo štai kas: Liet. uk. 
koop. s-ga įsteigta 1927 m. va
sario mėn. Katalikų kooperaty
vų susirinkime dalyvavo: ukin. 
s-gos vardu — F. Mikšys ir 
J. Dagelis, ūkininkų ęcntrali- 
nio banko — Dionizas Trima
kas ir V. Arminas', ūkininkų 
draugijos — pralotas K. Olšau
skas ir dar pora katalikų koo
peratyvų iš provincijos.

Tai buvo manevras, kaip iš
gelbėti ukin. s-gą nuo bankro
to.

Ūkininkų sąjunga 1927. III. 
23 d. nutarė perduoti koopera
tyvų s-gai visą savo aktyvą ir 
pasyvą. Teisybė, uk. s-ga pasi
liko sau namą Gedimino g. ir 
dalį pasy^-o (200,000 lt.). Visa 
kita buvo perduota naujai įs
teigtai s'-gai. Analizuojant ūki
ninkų s-gos balansą 19g9 m. 
gruodžio 31 d. paaiškėjo, kad 
tikrumoj uk. s-ga jokio turto 
nėra perdavusi, nes oCimliiua- 
nic balanse jau ir tada buvo 
apie 83,000 lt. deficito. Bet šie 
skaičiai nebuvo tikri. 1927 m. 
gegužes 25 d. ir liepos 8 d., ei

nant žemės ūkio min. parėdy
mu, buvo sudaryta specialė re
vizijos komisija, kuri patikri
no uk. s-gos balansus ir išaiš
kino, kad faktinasis deficitas 
siekia ne 83,000 lt., bet 973,- 
595.44 lt.

Tai tokį gavo paveldėjimą 
uk. kooper. s-ga, kuri mėgino 
tęsti pradėtus k. s-gos biznius. 
Bet ir nauja s-ga nesugebėjo 
išsigelbėti. Deficitas ir toliau 
augo, kol galų gale nauja s-ga 
1928 metų pamigo j padavė 
Kauno apygardos teismui pra
šymą, kad paskelbtų jos ban
krotą;

Kooperatyvų s-gos būkle su- 
siinteresavo ir kreditoriai, ir 
jie prijungė prie s-gos prašymo 
savo prašymus, kad teismas 
pripažintų bankrotą. , 1929 m. 
spalių 29 d. Vyr. Tribunolas 
paskelbė uk. kooper. s-gos^ ban
krotą, ir 1930 m. vasario mėn. 
prisiekusiu globėju buvo pa
skirtas A. Makauskas. Ir, štai, 
prasidėjo kreditorių pretenzi
jos — 1 mil. 400,000 lt. Kaip 
kreditorius' tarp kitų figūruoja 
ir žemės ūkio ministerija, ku
riai Vyr. Tribunolas pripažino 
skolą — 500,981 lt.

Pretenzijoms patenkinti yra 
formalus aktyvis balansas apie 
650,000 lt. Iš šito neva akty
vaus balanso, einant išvedžioji
mais prisiekusio globėjo, gali
ma tikėti realizuoti maksimuni 
tiktai — 160,000 lt. Tokiu bu
du kreditoriai gali tikėtis atly
ginami už savo skolas — 5 et 
už 1 lt.

Realizuoti pajininkų atsakin
gumo taip pat negalima, ka
dangi jų visai ir nebuvo, o jei 
anksčiau ir buvo, tai dabar nė
ra.

Konkursine valdyba, einant 
įstatymais, turi nustatyti ban
kroto priežastis ir nusikaltimą 
tų asmenų, kurie tatai pradare.

Paskutinėj uk. kooper. s-gos 
valdyboj buvo šie asmenys: 
Dr. Jodeikis, Pobedinskis ir 
Aperavičius.

Ta proga tenka dar pažymė
ti, kad Uk. Koop. s-ga buvo 
u k. s-gos' tik viena šaka. Be 
jos dar veike Kooper. centras, 
kuris taip pat paskelbtas ban
krotu 1928 m. Trečia šaka uk. 
s-gos pieno centras, kuris ban
krotu paskelbtas šiemet.

Dabar beliko centralinis uk. 
s-gos., bankas, kuris dabar lik
viduojamas.

Išklausius pranešimo susirin
kimas išrinko konkursinę val
dybą, kurion įėjo pirm. adv. 
Makauskas, nariais — adv. Ko-

V elnio Eliksyras
Vertė J. Pronskut

(Tęsinys)
Pačiam sau nesuprantamu 

budu bevažiuojant gana ilgoką 
kelią buvau beveik visai nusi
raminęs, lyg per kokį sąmonės 
apsnūdimą žiurėjau į pro šalį 
slenkančius vaizdus, su išblyš
kusiomis, pusiau išgesusiomis 
spalvomis. Mane ne miegas bu
vo apėmęs, bet mintis ir fan
taziją pakertantis apsilpimas. 
Sekantį rytą išbudus vis aiš
kiau pradėjau atsiminti, kas 
atsitiko ir kur esu nugabentas. 
Apskrita panaši j vienuolyno 
kambarėlį kamerą, kur aš gu
lėjau,. vargu butų man atro
džiusi esanti kalėjimas, jei ne 
stipriais geležiniais grotais Už
kaltas taip aukštai Įtaisytas 
mažas langiukas, kurio net 
ranka pasiekti negalėjau, jau 
nekalbant pro j j pažiūrėti. Į 
vidų veržėsi labai maža saulės 
spindulių; man pasinorėjo iš
tirti savo gyvenamosios vietos' 
apylinkę, pritraukiau prie lan
gelio lovą ir pastačiau ant jos 
stalą. Ką tik rengiausi pasilip
ti, kaip įėjo kalėjimo sargas ir 
išrodė labai nustebęs dėl mano 
prasimanymo. Jis paklausė, ką 
aš čia darąs, atsakiau, kad no
riu tik pro langą pažiūrėti.

Tylėdamas jis įšnešė stalą, 
lovą ir kėdę laukan ir mane 
greitai vėl uždarė. Netruko va
landos, kaip jis vėl grįžo, lydi
mas dviejų vyrų, ir nuvedė ma
ne ilgais ėjimais, laiptais aukš
tyn ir vėl laiptais'žemyn, kol pa
galiau įėjau į vieną mažą salę, 
kur jau manęs laukė krimina
linis teisėjas, šalę jo sėdėjo vie
nas jaunas vyras, kuriam jis vi
sa iš eilės, ką aš atsakinėjau į 
jo klausimus, balsiai diktavo 
užrašyti. Su manim elgėsi gana 
madagiai. Tai galėjau aiškinti 
sau gerais santykiais su kuni
gaikščio dvaru, kurie gana il
gai išsilaikė ir ta bendra guo- 
done, kokios ten patyriau. Ma
no suėmimo priežastį jaučiau 
esant Įtarimus, surištus ypa
tingai su Aurelijos nujautimais.

Teisėjas pareikalavo mane 
smulkiai nupasakoti ligšiolinius 
gyvenimo sątykius; aš prašiau 
pranešti man pirmiausia prie
žastį, dėl kurios mane taip neti
kėtai suimta, jis atsakė, kad 
dėl to nusikaltimo, kuriuo esąs 
kaltinamas, aš savo laiku busiąs 
nuodugniai tardomas. Dabar 
esą reikalinga tik žinoti visas 
mano gyvenimo bėgis ligi at
vykstant į rezidenciją, ir jis 
turįs man priminti, kad krimi
nalinei policijai netruksią prie
monių, net smulkiausios mano 
papasakotas aplinkybės ištirti, 
ir dėlto aš turįs griežčiausia 
laikytis tiesos, šis įspėjimas, 
padarytas teisėjo, mažo lieso 
žmogaus su raudonais plaukais, 
užkimusiu, komiškai kvakančiu 
balsu, plačiai mirksint pilkomis 
akimis krito į vaisingą dirvą. 
Man atėjo į galvą, kad aš savo 
atsakymuose taip turiu pagauti 
ir toliau verpti savo atsakymų 
šildą, kaip tai esu pradėjęs, pir
mą sykį dvare papasakodamas 
savo vardą ir gyvenimo vietą. 
Taip pat buvo reikalinga išveng
ti viso, kas galėtų į akis pulti, 
savo gyvenimo eigą žaisti kaipo 
šiokiadienę, tolimą, netikrą, kad 
tolimesni tirinėjimai kiek gali
ma atrodytų neartimi ir sunkus, 
šiuo momentu man atėjo į galvą 
vieno jauno lenkiuko vardas, 
su kuriuo kaikada dar B. semi
narijoj mokevosi. Nusistačiau 
pasisavinti jo paprastas gyve
nimo apystovas. Taip apsigink
lavęs pradėjam šiokią kalbą:

“Gali būti, kad esu kaltina
mas dėl kokio nors sunkaus nu
sikaltimo, bet aš šiuo tarpu 
gyvenau po paties kunigaikščio 
ir viso miesto akimis, i f visą 
mano čia gyvenimo laiką nėra 
įvykę jokio nusikalstamo dar- 

binsonas ir žemės ūkio minis
terijos juris-konsultas adv. 
Juknevičius. ^--R. [“L. ž. ’J 

bo, kurio priežastim arba ku
rio dalininku bučiau buvęs aš. 
Todėl čia turi būti kas nors sve
timas, kuris mane apkaltino 
dėl senesniais laikais įvykusių 
nusižengimų, ir kadangi aš 
jaučiuosi jokiu nusikaltimu ne
susitepęs, tai bus turbut tik ne
laimingas panašumas davęs 
progos mane įtarti. Todėl tuo 
skaudžiau jaučiu, kad dėl tuš
čių spėjimų ir išanksto nusis
tatytos nuomonės mane lyg 
kokį pagautą nusikaltėlį užda
rė į aštrų kriminalinį kalėjimą. 
Delko mane nepastatė akis į 
akį su mano lengvamaniu, gal 
būt piktos valios kaltintoju? ... 
Aišku pagaliau tai yra koks 
tuščias kvailys, kurs ...” “Gana, 
gana, pone Leonardai, sukva
kėjo teisėjas: menažiuokis tam
sta, kitaip tamsta gali kietai 
atsitrenkti į aukštus asmenis, 
ir tas svetimas asmuo, kurs 
tamstą, ponas Leonardai, ar
ba ponas ... (jis skubiai prikan
do lupas) pažino, nėra nė leng- 
vamanis ne tuščias, priešingai-.. 
Na, o tada mes turime gerų ži
nių iš ...“ Jis paminėjo kraštą, 
kur randasi barono F. dvarai, 
ir tuo budu man visa paaiškė
jo. Aišku buvo, kad Aurelija 
pažino many vienuolį, nužudžiu
sį jos brolį. Bet tasai žmogžu
dys buvo Medardas, garsusis 
pamokslininkas iš Ka'pucinių 
vienuolyno B-yje. Reinholdus 
ji pažino kaipo tokį ir jis pats 
pasisakė toks esąs. Kad Fran- 
cesko buvo to vienuolio tėvas, 
žinojo abtisė, ir tokiu budu 
mano su juo panašumas, dėl 
kurio kunigaikštienė pradžioj 
taip nejaukiai jautėsi, bus sus
tiprinę įtarimą, dėl kurio ku- 
nigaikštenė ii’ abtisė bus jau 
laiškais susikalbėjusios.

Galimas buvo daiktas, kad ir 
iš palies Kapucinų vienuolyno 
B-je buvo gauta žinių; kadangi 
mano pėdas sekė ir mano pa
našumą sulygino su vienuoliu 
Medardu. Visa tai skubiai ap- 
mąsčiau ir pamačiau savo pa
dėties pavojų.

Teisėjas vis dar ’ tebetarškė
jo, ir tąi davė man naudos, dėl
to kad aš tuo tarpu atsiminiau 
ilgą laiką veltui ieškotų atsi
minti lenkiško miestelio vardą 
kurį aš tai senai poniai dvare 
pavadinau savo gimimo vietą.

Kai tik teisėjas baigė savo 
tiradą, sausai primindamas, kad 
aš' turiu apsakyti savo visą lig
šiolinį gyvenimo bėgį, aš tuo
jau pradėjau. “Ištikrųjų aš va
dinuosi Leonardas Krčinskis li
esu vienintelis sūnūs bajoro, 
kurs savo dvarelį pardavė ir 
apsigyveno Kviečičevc.”— I
Medardas pasakoja teismui me
lagingą istoriją apie save. — 
Grafo Viktorinų dokumentai jį 

supainioja.

Kaip, kas? sušuko teisėjas, 
veltui besistengdamas ištarti 
mano ir mano nuduotosios gim
tosios vietos vardą. Ih-otokoli- 
ninkas nežinojo, .kaip jis turi 
tuos žodžius užrašyti; turėjau 
abudu vardu pats Įrašyti, ir ta
da vėl kalbėjau toliau: “Tams
ta, pastebėjote, mano pone, 
kaip sunku vokiečio liežuviui 
yra ištarti mano • turtingus 
priebalsėmis vardus, ir tame 
tai yra visa priežastis', delko 
aš, atvykęs i Vokietiją visus 
juos mečiau, ir pasivadinau 
vien tik savo vardu Leonardu. 
Šiaip jau, nėra paprastesnio

i žmogaus gyvenimo, kaip mano. 
Mano tėvas, pats būdamas ge
rokai mokytas, pritarė mano 
nepalaužiamam palinkimu! Į 
mokslą, ir norėjo mane nusiųs
ti į Krokuvą vienam savo gi
minei kunigui, Stanislovui 
Kržinskiui, bet pats pasimirė. 
Niekas manim nebesirūpino, 
aš pardaviau visą savo mažą 
nuosavybę, užsitraukiau šiek 
tiek skolų ir, ištikrųjų, pasiė
męs visą po tėvo paliktą turtą 
nusikėliau į Krokuvą, kame ke
letą metų studijavau, prižiuri- 

ipas savo giminaičių. Paskui 
išvykau i Dancigą ir Karaliau
čių. Galop, pajutau nesuvaldo
mą palinkimą keliauti Į pietus; 
tikėjausi galėsiąs likučiais' ga
vę mažo turto išsiversti, ir vė
liau rasti sau kur nors prie 
universiteto vietą, bet čia man 
butų visai blogai išėję, jei ne
būčiau išlošęs žymią pinigų su
mą, -lošiant faro pas kunigaikš
tį; o tai davė man galimybės 
čia dar kiek užtrukti, ir tada, 
kaip buvau norėjęs, tęstj kelio
nę į Italiją.

“Kas nors ypatingo, kas bu
tų verta pasakoti, mano gyve
nime neįvyko. Tačiau čia turiu 
pastebėti, kad man butų buvę 
visai lengvai Įrodyti, išsklai
dant visas abejones, savo pa
sakojimo tikrumą, jei nebūtų 
ypatingu priepuoliu dingusi 
mano laiškų knygutė, kur1 buvo 
mano pasas, mano kelionės 
maršrutas ir įvairus kiti raš
tai, kurie butų tikę šiam tiks
lui.” —r Teisėjas matomai Įnir
šo, pažvelgė aštriai Į mane ir 
paklausė stačiai pasityčioda
mas: koks gi sampuolis galė
jęs man atimti galimybę legi- 
timuotis, kaip tai buvo reika
lauta. “Prieš daugeli mėnesių, 
pradėjau pasakoti: keliauda
mas čionai buvau kalnuose. 

Malonus meto laikas, lygiai 
kaip puikus romantiškas kraš
tas patraukė mane keliauti 
pėsčiom.

Kartą nuvargęs sėdėjau vie
name mažame kaime viešbuty; 
užsisakiau sau vedinančio gė
rimo ir išsiėmiau iš laiškų kny
gutės lapelį, ketindamas ši tą 
užsirašyti, kas i galvą atėjo; 
laiškų knygutė gulėjo prieš ma
ne ant stalo. Bematant atjojo 
lyg vėjas vienas raitelis, kurio 
ypatingi rūbai ir sulaukėjusi 
išvaizda atkreipė mano dėmėsi. 
Jis Įėjo į kambarį, pareikala
vo išgerti, ir rūsčiai į mane 
žiūrėdamas sėdosi priešais ma
ne prie stalo. Tas žmogus man 
buvo nejaukus, aš išėjau lau
kan. Bematant išėjo ir raitelis 
laukan, apsimokėjo šeiminin
kui, ir, mane skersai sveikin
damas, greitai išjojo, žadėjau 
toliau eiti, kai atsiminiau savo 
laiškų knygutę, palikusią tro
boj ant stalo. įėjau, ir knygutę 
atradau tebegulinčių senojoj 
vietoj. Tik kitą dieną, išsiėmęs 
knygutę, patyriau, kad ta kny
gutė nebuvo mano, o tur būt 
priklausė anam nepažįstama
jam, kurs greičiau iš apsiriki
mo įsidėjo manąją. Joj buvo 
tik kelios man pesuprantamos 
noticos ir visas pluoštas j koki 
tai grafą Viktoriną rašytų laiš
kų. Tą laiškų knygutę su visu 
jos turiniu galėsite rasti mano 
daiktuose. Savo knygutėj, kaip 
jau sakiau, turėjau savo pasą, 
kelionės maršrutą, ir kiek da
bar atsimenu, dar gi savo gi
mimo metrikų; viso to netekau 
dėl minėtojo sukeitimo.” —

TeisčĮjas liepė tų nepažįsta
mąjį, kurį aš priminiau, nupa
sakoti nuo galvos ligi kojų, ir 
aš nešykštfjau jo figūrą su vi
somis galimomis ypatybėmis 
vykusiai nupiešti, prisiminda
mas grafo Viktorino figūrų ir 
savąją, kokią turėjau bėgda
mas iš barono F. dvaro. Teisė
jas nepaliaudamas išklausinėjo 
manęs mažiausių to Įvykio 
smulkmenų, ir kadangi aš. vi
sur patenkinamai atsakiau, tai 
many pačiame visas tas vaiz
das tiek susiformavo, jog aš 
pats Į jį ėmiau tikėti, ir nebe
buvo jokio pavojaus nukrypti 
į sau prieštaravimus.

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No.
8. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai.

(Bus daugiau)

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai
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Pagalba Bedarbiams
REIKALINGI ATEIKITE ATSIIMTI DRABUŽIUS 

IR AVALYNES

Naujienų Bedarbiams Pagalbos stotis turi suau- 
kautų drabužių ir avalynių vyrams, moterims ir vai
kams gana dideli kieki. Tie, kuriems arba kurių kūdi
kiams ir į mokyklas einantiems vaikams rūbai ir ava
lynės yra reikalingos, prašomi atvykti pasiimti.

Visi tuo reikalu atvykusieji prašomi kreiptis j Pa
galbos Stoties Vedėją Mrs. Mariją Jurgelionis, 1739 S. 
Halsted St.

ATSIŠAUKĖ SU DARBU
PAGALBA DAR ŠIE 

ASMENYS:

IK pas Mr. Bačiuną, Tabor Kar
moj.

Mrs. Pilipkauskiene jėško mo
ters prie namų darbo, kuri ga
li dirbti j dienų po porą valan-

M r. Alexande,r siūlo darbo vie
nam dailydei.

Vakar tarpe aukavusių rubus 
sąrašo buvo parašytas vardas 
p. Puzauskienės. Turi būti Mrs- 
Kuzekauskiene.

Mrs. Rožė šeštokas 
bedarbiams rūbų.

Mrs. Šukienė jėško 
prie namų ir moters 
namams. Pasiųsta.

M r. S. Dargush, Omaha Pack- 
ing Co. reikalauja tarnautojo.
REIKALINGI DARBO IR PA

GALBOS BEDARBIAI

aukavo

dailydės 
apvalyti

101. Mergaitė, 19 metų, ne
senai atvykusi iš Lietuvos. Dir
bo prie namų. Labai reikalinga 
darbo.

105. Darbininkas, 42 m., be 
darbo vienas mėnuo, bet turi 
išlaikyti 7 vaikus. Dirbo Stock 
Varduose. Jėško darbo.

106. Darbininkas, 40 m., ve
dęs? turi 5 vaikus nuo 18 ligi 
7 metų; niek aš nedirba; jis pats 
be darbo 5 mėnesiai. Neturi ko 
valgyti, negauna nė iš kur pa
galbos. Vyras sirgo metus lai
ko. Sūnūs jau p mėnesiai be 
darbo. Gal kas gali rasti dar
bo nors vaikinui-

Pajėško moters ar merginos 
dirbti prie namų, kur bus duo
dama ir kambarys bei mityba. 
Klausti pas Mrs. Jurgelionis.

Reikalinga mergina ar mote
ris prie namų, geroj šeimynoj. 
Mokesnis $5.00 savaitei ir kam
barys su valgiu.

Reikalinga mergina prie rta- 
mų, kurs gaus ir gyventi: kam
barį, maistą, o taip pat gaus 
užmokėti.

Jurgelionis.

Nelaimė lietuvių 
šeimynoj

Stanley Mažeika, visiems ži
nomas ant Bridgeporto grabo
rius, važiavo kartu su savo mo- 
tere ir ant 35 st. ir Wentworth 
avė. ištiko nelaimė. Yellow Cab 
sudaužė jo karą ir sužeidė abu
du, p. Mažeiką ir p-nią Mažei
kienę.

Mrs. Mažeikienei prakirsta 
galvoj skylė, o pačiam Mažei
kai įlaužta i 
antakis. Turėjo gulėti ligonbu- 
ty ir dabar jau sugrįžo namo, 
bet dar labai sunkiai tepavaikš- 
čioja. Iš pamatymo galima sprę
sti, kad buvo pusėtinai aplam
dytas.

P. Mažeika visuomet buvo 
atsargus važiuodamas, bet pa
sirodo ir atsargumas mažai ap
saugo, jei kitas važiuoja neat
sargiai. Pustapėdis.

bėjo ex-barberrs J. Gasiunas 
apie Vytautą, žinoma, J. Ga
siunas Vytautą nupeikė.

J. Gasiunas nesisarmatijo me
luoti, kad buk Lietuvos social
demokratai ir Amerikos socia
listai ir “Naujienos” bei kita 
spauda kaip “Keleivis”, rėmę 
klerikalus rengiant šį Vytauto 
apvaikščiojimą.

Antroji kalbėjo moteris, su
grįžusi iš Sovietų Rusijos, Su
zan Rodriguez. Josios kalba vi
sa buvo pašvęsta gyrimui So
vietų Rusijos ir peikimui šios 
šalies. Dauginus nieko negalė
jai ir norėti iš apmokamo dik
tatoriaus J. Stalino agento, ku
ri buk sugrįžus tiktai į šią ša
lį ant trumpo laiko ir vėl grįš 
i Rusiją. Ji viešai pasisakė, 
kad ji agituojanti už raudoną 
diktatūrą arba sovietų valdžią, 
kad ir šioje šalyje ar visame 
pasaulyje įvyksianti pasaulinė 
revoliucija.

Daug nesąmonių toji mote
ris arba raudona senmergė pri
pasakojo. Yra juokingas daly
kas, kaip tie Rusijos agentai 
dirbdami už “Hot Dpg” senvi- 
čių, kelia Rusiją į padanges, 
meluodami savo raudonojo bo- 
binčiaus davatkoms.

Taip ir S. Rodriguez sako, 
kad šiandien Rusija esą turin
ti geriausias ūkio mašinas, kaip 
bet kuri kita šalis, girdi trak
toriai aria net 12 vagų. Tai yra 
kvailybė. Man teko 11 metų 
atgalios gyventi (Kalifornijos 
valstijoje ir matyti jau trak
torius, kurie vežė net 16 vagų 
žagrę, tuo tarpu kai Rusija dar 
ir šiandien tebėra labiausiai at
silikusi šalis pasaulyje. Bet yra 
patarlė, sako, kur margis laka 
ten ir loja.

V. Andrulis su vis nekalbė
jo, nes žmonės baigė apleisti i • i • . • • r n .1 ii

Tai reiškia draugas Andriulis 
žada lysti pro surpaipę?

Brooklytto komisarai rengias 
prie pakutos

“Laisvė”, nužemintai padė
kojus komfašistų centro revi
zijos komisijai už nubaudimą 
Bridgeporto komisarų, pati ši
taip “savikritikuoja”:

“Draugai Chicagoje turėjo 
kvotimus negrų klausime, ir 
tūli jų iškarto neišlaikė vieno 
svarbaus' tų kvotimų punkto. 
Bet minimų ir kitų rytinių val
stijų draugai kol kas dar vi
sai nėra susidūrę su tokiais 
rimtais egzaminais”.

“Jeigu Baltimorėje* darbinin
kiškame susirinkimėlyj “disku- 
suojama”, kokiu kvapu negras 
atsiduoda; jeigu Philadelphijoj 
darbininkiškoj pramogoj balto
sios mergaitės atsisako šokti 
su juodaspalviais; jeigu Brook- 
lyne baltuosius sunku sušaukti 
į negrų rengiamas prakalbas; 
jeigu Clevelande “progresyviai” 
vyrai išjuokia lietuvę moterį 
už šokimą su “nigeriu”, — tai

kas gi čia, kad ne baltasis šo
vinizmas? Nors tai, rodos, 
“menki” atsitikimėliai, bet j re 
užtenkamai liudija, ko galima 
butų laukti ' dideliuose nuoti- 
kiuose praktikoje, ir tai net po 
to, kai mes jau turėjome nuro
dytąją pamoką iš Chicagos.” 

i

Lietuvės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Pbone 

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

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS 

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viduj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 We$t Marquette Rd. Valan- 
landos: huo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

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

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette

Graboriai

šonas ir prakirsta sveta/inę, tai poniai Suzan Rod-

107. Darbininkas 40 m., ve
dęs, turi 3 vaikus, be darbo 
nuo pavasario. Jo amatas — 
mekanikas. Gali būti didelio 
ūkio menageriu. Sutinka išva
žiuoti kur ir Į tolimesnes far- 
mas. Kam tokio ūkio vedėjo 
reikia, prašomi atsišaukti į Nau
jienas.

108. Darbininkas, vedęs, turi 
20 m. simų, bet apie metai lai
ko visi ,be darbo. Kol kas gel
bėjo draugai ir brolis. Labai 
reikalingi maisto ir anglių.

109. Darbininkas, 47 m-, naš
lys, turi 3 vaikus niro 15 ligi 
11 m. 4 be darbo 8 mėnesiai. 
Amatas kanienteris. Mergaite 
turėjo mesti mokyklą, nes ne
gali užsimokėti. Duktė baigusi 
high school. Reikalinga darbo 
arba mergaitei arba tėvui, ar
ba abudtim.

110. Darbininkas, 60 m., be 
darbo nuo gegužės mėn., vedęs, 
be vaikų. Nori vykti dirbti ant 
ūkės.

111. Darbininkas, 48 m., ne-1 qiaįs žmonių visai nepritraukė, 
vedęs, be darbo 4’ mėn. Nori 
važiuoti ant ūkės. Turi paty
rimo, gali melžti karves.

112. Darbininkas, vedęs, tu
ri 3 vaikus nuo 21 ligi 15 m., 
be darbo 11 mėn. Visi nedirba. 
Prašo bile darbo. ‘Gali dirbti 
garaže.

113. Darbininkė, netekėjusi, 
be darbo 2 mėn., gyvena su 
vais, nori gauti darbo prie 
mų.

111. Darbininkas, 48 m., 
dės, turi 2 vaikus, 3 ir 2 me* 
I ų; be darbo o mėnesiai. DarJ 
Liniukas, prašo bile darbo.

115. Darbininkas, 52 m., ve
dęs, turi 2 vaikus, 16 ir 13 me
ili ; be darbo 6 mėnesiai. Dir
bo prie kapinių. Labai vargiu-į 
ga padėtis. Prašo bile darbo.

116. Darbininkas, 45 m., ne
vedęs, be darbo 5 mėn., ugnia- 
gesis, fireman, gali dirbti už 
dženitorių. Turi I metų paty
rimą.

117- Darbininkas, karpente- 
ris, 39 m., dirbęs prie narnųj 
karų ir tt. Nori gauti darbų

Bridgeportas
Raudonos misijos apie 

Vytautą

tė-
na-

ve-

rigucz teko .savo revolkrcijonin- 
gą kalbą baigti tuštiems krės
lams ir sienoms. Nors buvo 
“Vilnyje” garsinta, kad V. An
drulis kalbės apie nedarbo situa
ciją ir Lenkijos bei Vokietijos 
bėdas arba ateinančią revoliu
ciją, bet V. Andruliui beliko 
kelios raudendavatkės, tai jis 
pareiškė, kad šiahdien Rusijos 
diktatūros priešų šmeižimas 
baigtas ir jau vėlu, tai M. Ba
cevičius — liepė eiti namo.

Reporteris P« V.

Kas girdėti 
raudondvary

Vilnį” i 
“Nau-;

Diangas Andriulis jau rengia
si smukti i Rusiją

Spalio 27 d. bolševikai suren
gė raudonas misijas pagerbi
mui Vytauto. Nors tos misijos 
buvo garsinamos per 
melagystėmis, kad buk
j ienos” pagelbėjo rengti Vytau
to 500 metų mirties apvaikš
čiojimą, o bolševikai tą dalyką 
išaiškins, bet žmonės jau ant 
tiek tuos “Vilnies” blioferius 
pažįsta, kad sunku juos beap- 
gauti. Taip ir į šias prakalbas 
žmonių atėjo apie 80, tuo tar
pu kai bolševikai tikėjosi ga
na daug žmonių, šimtij ar tuk
siančių, kaip klerikalai Ash
land Auditorijoje, nes paėmė 
didžiąją svetainę Lietuvių Au
ditorijoj.

Su tais apgavingais garsini-

dar apie tuzinas žmonių grįžo 
namo,
o per “Vilnį” rašė 
kalbėtojas Andrulis 
apie bedarbę ir bedarbius kvie
tė į prakalbas, o kada bedar
biai atėjo be cento, tai turėjo 
grįžti namo, nes bolševikai ėmė 
įžangą.

Buvo garsinta, kad kalbės 
M. Bacevičius, V. Andrulis ir 
grįžusi iš Sovietų Rusijos S. 
Rodriguez.

Vietoje M. Bacevičiaus kal-

nes buvo imama Įžanga, 
“Vilnį” rašė, buk bus 

kalbės

9252
prie 
duoda 
electric

koris esti

Telofonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: *

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Viršuj Ashland State

1800 So. Ashland
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Banko

Avenue

7 iki 10

Akių Gydytojai

Ofiso Telefonas Virrinla 0030 
Rez, Tel. Ven Buren 8858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:80 iki 9:30 vakaro

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoju it Chirurgu

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 st Street

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

Advokatai
Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama \

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotutėsę kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago 
ęJttV’DTTTC ♦

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, 

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

Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė, 

Pbonę Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A.L.YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: *

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki J 2 ryto

1439

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

PRANEŠIMAS

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

Valandos — 7 iki 9 vakare
Subatos vak. 

Vasalle—Pan.. Ser. ir Pžtnyčioa v.

•881 
vak. 
0562

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 1&

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Olis—Utar., Ketv. ir

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. H. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 
Laikinai persikėlė už 
kampo it dabar ran
dasi 4660 Gross Avė.

Tel. Yards 4317

Dentistas
Persikels i naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

. arti Ashland Avė.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Lcftvitt St., Canal 2330 
Ofiso valarrdon 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

J. P' WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki

Td.

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

52 E. 107th St.
kampas Michigan Avė.

Pullman 5950—namų Pulk 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
Ketvergais ofisai uždaryti.

Neperseni laikai, kai didis 
bolševikas Stilsonas su kitu ne
mažesniu bolševiku Vidiku iš
lindęs per “surpaipę” pareiškė 
pasauliui, kad tikras komunis
tas kalėjime yra revoliucijai 
kur kas naudingesnis, kaip 
laisvas būdamas; po to greit 
pateko į 'kalėjimą ir iš jo pa
bėgo į Sovietų Rusiją, pražu
dydamas už save užstačiusiems 
kauciją $10,000.

Dabar “Vilny” draugas An
driulis panašiai išvadžioja, sa
kydamas :

“Vienas liberalas žurnalistas 
rašo, jog penki*jauni Gaštoni- 
jos darbininkų organizatoriai, 
kurie nuteisti nuo 5 iki 20 me
tų kalėjimo, jau Maskvoj ir 
nemano gryžti. Jis sako, ko
munistai mano, kad tie organf- 

toriai geriau pasitarnaus dar
bininkų kles’ai neidami į kalė
jimą.

“Taip. Komunistai nebijo ka
lėjimo, jie taučiau žino, kad 
laisvėj būnant esi naudingesnis 
darbininkų judėjimui.”

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

Tel. KėnwoOd 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.
■■■ ' - .3 T   i į. :■ n. t

Gydytojas ir Chirurgas 
3421 South Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 
nito 6 iki 8 vai. valgare 

Sekmadieniais ano 10
iam>i i ims b-d .________

Įvairus Gydytojai

a 12

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Joįin Kuchinskas K
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

WISSIG,
Pasauliniam* kars

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRU 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, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai." ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 Weat 26 St., kampas Keeler Ave« Tel. Crawford 5573 |

1646 W. 46th St.
Telefonai

* Boulevard 5203 

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonai 

Cicero 3724

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
8464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South WaIIfcce StreetJ. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W«st 22nd Street

Vai.: 1—3 ir Z—S; Ned. 10----12 r^to
Rezidencija 6640 So. Mapletvoad Avė.

Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 1401 \

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Simpatiškas—
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki-^^ 
tų patarnavi-^M 
mas. Wi

J.F.Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Rež. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospėct 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Zs ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerafi lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrę? gydytojas, cbirhrgas 
it akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurtniestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 W'est Washington Street 
Cor. Washington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel. Hyde Park 3395

St.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams SL, Koorn 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. TeJ. Republic 9600

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brtmswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diatbermia

Residence Phone Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisus:
2700 Dcvon Avc., Rogers Park 3320 

Valandos-.
10-12 A. M., 2-5 ir 7-9 P. M.

Nedėlioms sulig sutarties.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS f 

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

Phone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. I’rospect 3525
----X)----

Telefonas Yards 0994 f

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Boilding 
38 SO. DEARBORN STREET 

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

-------- O--------  • ’

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

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

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell SL 
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių ŽINIOS

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Dviejų kunigų nesutilpimas 
Brighton Parke

Aną gražią dieną teko 
Brighton Park pasiekti ir 
kaikuriais viengenčiais pasikal
bėti apie savo pačių reikalus.

Vienas tautietis maždaug to
kią istoriją nupasakojo. Girdi, 
eina kalbos, kad spalio 30 d- 
lenkų svetainėje rengiamos pra
kalbos kunigui Mockui. Kata
likų kunigas labai išsigandęs to 
nešvęsto kunigo Mockaus ir per 
savo bobinčių užgrasinęs viso
kį gyvą žmogų, kad į kun. M. 
X. Mockaus prakalbas nedrįstų 
eiti, nes mat kun. Mockus esąs 
nešventintas ir kas jo pasiklau
sysiąs, tam busią labai riestai 
po smerties. Keploj esą paruo
šti dideli pietus visiems tiems, 
kas tik Mockaus pasiklausys.

Matydamas, kad tačiau žmo
nės mėgsta užgintą vaisių, ku
nigas pataręs, girdi, jei kurį 
pagunda taip suims ir nebega
lėsite atsilaikyti, suk jus vel
nias, eikite jau sveiki, tad tik 
bent vaikų nesiveskite, tegul 
jau jų duselės išliks sveikos.

Bobinčiaus davatkos dabar 
eina per stubas ir perduoda vi
siems tas naujienas, žinoma, 
įsakydamos laikytis tą vakarą 
namie ir net per duris nosies 
nekišti, kad pikta pagunda ne
paimtų. žmonės turi gardaus 
juoko ir sako ačiū savo klebo
nui ir bobinčiui, kad paskelbė, 
nes, sako, jei ne jie, galbūt 
kitas butų ir nesužinojęs, kad 
penktadienį, spalio 30 d. bus 
tokios’ įdomios prakalbos ir taip 
arti.

net 
su

Brighton Park žmoneliai 
skundžiasi dėl nedarbo. Yra to
kių, kurie jau senai nedirba ir 
negali rasti jokio uždarbio. Biz
nio žmonėms į registerius taip 
jau kur kas po mažiau beįkrin- 
ta- Sako, net ir ųašliukės ir 
parių rengėjos pradeda dejuo
ti, kad šiandien jau nebe tai, 
kas buvo vakar, ir tris kartus 
po šešioliką metų berneliai ne- 
bežvangina lc išeiviuose sidabri
nių į Brigitos aBarboros pa- 
rę atėję. Pasiutęsakau.

Pasaulio Vergas.

Joniškiečių Kliiibo 
susirinkimas ir 

balius
Pereitą sekmadienį G. Fren

čiaus svetainėje įvyko Joniškie
čių L. ir K. Kliubo susirinki
mas, atidarytas per Joniškiečių 
kliubo pirmininką J. Butautį, 
4 valandą po pietų. Susidėj il
siom tam tikrom aplinkybėm 
sekretorė negalėjo atvykti į su
sirinkimą; jos vietoje dėl už
rašinėj imo tarimų tapo paskir
tas,. B. Barniškis.

Finansų sekretoriaus rapor
tas vienbalsiai liko priimtas, 
kasos globėjų raportas taipgi 
vienbalsiai priimtas. Iždininkas 
dėl darbo negalėjo atsilankyti 
susirinkiman, tai ir raporto ne
buvo duota. Jstojo naujas na
rys į Joniškiečių L. K. kliubą, 
demokratiškų pažvalgų, senas 
lietuvių visuomenės darbuoto
jas, tikras joniškietis Franas 
Stanislovaitis. Perstatytojas Ka
rulis Stanislovaitis. Naujas na
rys vienbalsiai liko priimtas.

I Labdarybės ir Kultūros Jo
niškiečių Kliubį mėnesinių 
duoklių įplaukė viso $10.50. 
Pakeltas klausimas kaslink stei
gimo Lietuvoje Joniškyj Kny
gyno. Po trumpų diskusijų li
ko nutarta knygynas Joniškio 
mieste steigti. Komisija šiam 
svarbiam darbui dirbti liko iš
rinkta iš šių veiklių Joniškie
čių, L. K. Kliubo narių: A. 
Ančiutės, J. Butaučio, J. Gas- 
paraičio, J. Yonkaus ir R. 
Šniuko. Komitetas yra pasiry-

iš- 
šių

žinau 
kliubo 
patys 

samdo

žęs tuojau veikti. Visųpirm zikos, per tą pat stotį. Dalyva- 
sijsižinoti su Joniškio miesto vo Vaidylų Vyrų Choras, po 
ir jo apylinkės visuomenės (kr- va.’ovysto :n:r:u) Si'.ur’o; So- 
buotojais, gauti pilnas iš. ten pranos — Violet .lasiloniutė ir 
derektivas. Gavus visas žinias 
iš Joniškiečių Lietuvoje, taip
gi bus ir čia tvėrtasi visu umu 
rinkimo knygų, prenumeravi
mo laikraščių ir tam panašiai. 
Nutarta surengti prelekcijas iš 
sveikatos srities. Prolegentu 
manoma pakviesti daktarą, kurs 
po susirinkimo pakalbėtų svei
katos dalykus. J komisiją įėjo 
šie asmenys: J. Butautis, J. 
Rakštelis ir K. Laucius.

Liko išrinktas komitetas 
tirti bedarbių klausimą iš
draugų: V. Kazimieraitis, 4030 
S. Campbell Avė.; J. Yonkus, 
7126 S. Artesian Avė. ir K. 
Laucius, 3317 S. Auburn Avė.•

Gerbiami Joniškiečių L- ir K. 
Kliubo nariai, kurie nesate taip 
sunkiai ekonomiškų sąlygų pri
spausti, malonėkite pagelbėti 
tiems Joniškiečių kliubo, na
riams, kurie jau senai bedar
bės ir ligų esti kankinami. Jei
gu išgalite, prašomi virš nuro
dytu kliubo įgalioto komiteto 
antrašu suteikti ar tai maisto 
ar tai drabužių arba ir su cen
tu kitu. Aukos visos bus iš
dalintos teisingai tiems, kurie 
bus reikalingi paramos, 
gerai, kad Joniškiečių 
yra tokių narių, kurie 
yra savininkai ir dar
darbininkus. Priminsiu čia vie
ną narį Joniškiečių kliubo, tai 
yra Kazimierą Yorikų, kbris 
jau senyvas žmogus, daugiau 
kaip metai be darbo, jo mote
ris taipgi buvo serganti ilgą 
laiką, dar ir dabar nėra svei
ka. Taip pat ir Juozas Sveikac- 
kas ilgai sirgęs ir senai be dar
bo. Butų labai geras dalykas, 
kad tiems nariams kas iš sa
viškių duotų darbo.

Susirinkimas užsidarė 6 va
landą vakare. Narių atsilankė 
pusėtinai, tai po susirinkimo 
prasidėjo Joniškiečių balius. 
Apie 7 valandą jau buvo ‘pilna 
p. Krenčiaus svetainė svečių,
kaip jaunų taip ir suaugusių. 
Šauniai muzikai grojant visi 
linksminos — šoko. Vakaro ren
gėjai (kurie susidėjo iš Bar- 
niškio, Paugienės ir Povilaitie- 
nės) taipgi buvo smagus, sako 
visai nesitikėjome tiek daug 
gražių linksmų svečių susilauk
ti. Daugelis klausė kada Jo
niškiečių kliubas surengs kitą 
vakarą. Iš rengėjų viena ause 
nugirdau, kad sekantis Joniš
kiečių vakaras įvyksiąs ne po 
ilgo laukus ir busiąs rengiamas 
šeštadienio vakarą su puikiu 
muzikališku programų. Taigi 
gerbiami Joniškiečių vakarų 
lankytojai, turėkit biskį kan
trybės, netolimoj- ateityje turė
site dar puikesnės progos sma
giai laiką praleisti, negu, da
bar turėjote. Na tai, iki pasi
matymo su visais ir visoms.

Jūsų Pranašas.

Lietuvių valandos 
per Radio

Pereitų sekmadienį įvyko an
tras iš eilės Dainų kontestas 
per radio stotį W. C. F. L. 
surengtas Joseph Budrik, Ine. 
3417 So. Halsted St.

Dalyvavo Sopranas numeris 
17, Baritonas — numeris1 19, 
ir dvi grupės duetų, viena nu
meris 3, antra numeris 9.

Turim tarpe musų Lietuvių 
gražių balsų, ypatingai šiam 
programe pasirodė vienas iš da
lyvių, mažai žinomas tarp chi- 
cagiečių, bet mažai tokių gra
žių balsų mes rasime tarp mu
sų visų artistų.

Šio kontesto tikslas yra su
rasti musų geriausius daininin
kus ir duoti jiems progą pasi
rodyti musų publikai, ir ma
tyti, kad sekasi tas dalykas 
padaryt. Užsiregistravusių kon- 
testantų yra jau dabar šauni 
grupė, ir matyt, kad kontestas 
tęsis per keletą mėnesių. Visi 
klausytojai turėtų parodyti sa
vo paramą, ir rengėjams ir da
lyviams — dainininkams, per 
savo laiškus, išreiškiant savo 
nuomonę apie tuos dalyvius.

šeštadienį buvo taipgi duo
ta Budriko valanda lietuvių mu-

Jadvyga Gricaitė; taipgi du 
solistai iš Vaidylų Choro — J. 
Badis ir A. Zamb.

Ateinantį ketvirtadienį, nuo 
6 iki 7 vai. iš stoties

8 vai. vak. ir sekmadienį nuo 
1 iki 2 vai. po pietų iš stoties 
VV.C.F.L. bus duodami geri ra
dio programai, surengti Joseph 
Budrik, Ine. lėšoms.

• Vienas štabo, v

Dainininkė laimėjo 
dovaną

Bridgeporto’ Lietuvių politi

kė savo rudeninį balių su do
vanomis pereitą subatą, Oct. 
25tą, Chicagos Lietuvių Audi
torijoj. Susirinko žmonių pilna 
svetainė ir visi linksmai vaka
rėlį praleido. Vakarui baigiant 
prasidėjo serijų traukimas, ir 
pirmą dovaną išlaimėjo $25.00 
panelė Jadviga Gricaitė; 3433 
Emerald Avė., gerai žinoma 
Bridgeporto dainininkė. Jos bal
są tankiai girdžiame per Bud
riko radio programos.

Po išlaimėjimo dovanas, p-lė 
Gricaitė gražiai padainavo su 
orkestrus pritarimu, o paskui, 
pasibaigus vakarui, visi links- 
smai laiką praleidę išsiskirstė 
namo. Buvusis-

Sidabrinės vestuvės
Pereitą sekmadienį Jonas ir 

Zuzana Bubliauskiai šventė sa
vo sidabrines sukaktuves. Po 
pamaldų Brighton Parko baž
nyčioje, jubiliantų artimesnie
ji giminės ir draugai, jų tarpe 
keli kunigai, susirinko jubilian
tų namuose 5140 S. Halsted 
St., kur buvo surengtas šau
nus pokilis.

Laike pokilio vienam iš sve
čių vagiliai payogė gatvėje pa
liktą automobilį. Pastebėtina, 
kad pastaruoju laiku tankiai 
įvyksta vogimai automobilių lai
ke pokilių. Mat užsilinksminę 
svečiai nepasižiuri kas dedasi 
gatvėj, o vagiliai tuo ir nau
dojasi. Gerai butų, kad poki
lių rengėjai parūpintų ir sar
gybą automobiliams.

— Sv.

MADOS
•/S

2779

RUDENINE MADŲ KNYGA
Kiekviena moteris, kuri rūpinasi 

savo išvaizda ir kuriai svarbu, kad 
ji visuomet gerai išrodytų, būtinai 
reikia visuomet po ranka turėti ma
dų knygų. Joje ji susiras paskiau
sios mados dėvimas sukneles sau 
savo dukrelei, šuneliui. Joje ji ras 
pasiskaitymo apie visokius mote
rims reikalingus dalykus, suviunius 
ir kitus rankdarbiuš. Ta knyga kai
nuoja tik 10 centų. Jų galima už
sirašyti ant visų metų už 40 centų. 
Nevilkindamos užsisakykite, o kny
ga jums bus siunčiama kas sezoną.

■■s
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Areštavo socialistų kan
didatų

George Koop, Socialistų no- 
minee į Su v. Valstijų senato
rius, vakar bandė kalbėti ant 
71 West Randolph st. ir pa
kritikuoti savo oponentus, Mrs. 
McCormick ir Lcwis, bet at
ėjęs policistas Louis Klatčko jį 
suareštavo, paaiškindamas, 
gatvėse mitingus daryti 
draudžiama.

kad
esą v

Dykai gydymas bedar
biams

Chicago Medical Society pa
siūlė dykai gydymų bedarbių 
ligonių, kurie negali apsimokė
ti. Gydymo punktai bus prie 
bedarbiams gyventi namų, kol 
Kas prie New Start Lodge, ku
ri yra vedama Salvation Army.

Mrs. McCormick pasiti
ko su “bubu”!

Bepublikonų nominee į sena
torius, milijardierė Mrs. Mc 
Cormick vakar turėjo dvejas 
prakalbas Chicagos mieste, 
Appolo ir G<rand teatre, kur 
minia ją pasveikino dideliu stau
gimu ir baubimu, ypač po to, 
kai poniutė pasakė, kad nėra 
ir nebuvo geresnių laikų, kai 
prie Hooverio administracijos.

Bondsai bedarbiams 
gelbėti-

Pasiūlymas darbdaviams, kad 
paremtų $23,060,000 bondsų 
leidinį per lapkričio 4 d. balsa
vimus,. buvo patiektas Chicago 
Association of Commerce ir iš-

Ga-2779- Rudeninė sporto suknelė.
Įima isudinti iš byle sunkesnės vienos 
spalvos materijos. Sukirptos mieros 14. 
18, 20 metų. Taipgi 36, 38, 40 per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. t Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
takymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St.» Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 Š. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No-------- —__
Micro s ...............................  per krutinę

(Vardas Ir pavardi)

(Adresai)

(Miestas ir val*L)
ji?l l'i I ihl II MIMMlBlhlIlA.. 1 ■ ,111 

siuntinėtas, 7,000 biznieriams. 
Jei -balsavimais bondsų išleidi
mas bus patvirtintas, tie pini
gai busią vartojami bedarbės 
panaikinimui.
• Cook county nubalsavo, $6,- 
500,000 bondsų leidimą finan
sinei pagalbai tiekti. Pasiuly- 
pias bus- patiektas legislaturai.

Capone eina aukštesni 
mokslą

Gauta žinių,, kad Al Capone, 
garsiausias Chicagos krimirialio 
valdovas dabar perkėlė savo re
zidenciją ir generalį štabą į 
Indiana valstiją, kur renka nau
ją armiją ir mokina ją naujes
nių kriminalo metodų, kurie 
geriau tiktų šių dienų sąly
goms.

Iš Politikos Lauko
Pagerbė Ruth Hanna 

McCormick
500 žmonių, atstovaujantys įvairias 

svetimtaučių grupes Cbicagoje, bankietu 
La Šalie hotelyje pereitą sekmadienį pa
gerbė Ruth Hanna McCormick. republi- 
konų kandidatę į Jungt. Valst. Senatą.

RUTH HANNA McCORMICK

Mrs. McCormick pakartojo savo nu
sistatymą prohibicijos klausimu, kad ji 
balsuosianti sulig piliečių pareikštu no
ru referendumu lapkričio 4 d. balsavi
muose. Ji smerkė Levvis nusistatymą 
užsienio prekybos ir imigracijos klausi
mais, kaip kenksmingą Amerikos žmo
nių interesams.

Pirmininkas John R. Palandech kal
tino, kad demokratų kandidatas iškrai
po faktus ir kelia tautinę neapykantą 
tarpe ateivių, tuščiais prižadais dides
nės imigracijos ir laisvos prekybos.

Kalbėjo ir keli kiti ateivių grupių at
stovai. i

PRANEŠIMAI
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 $1.00 savaitėje, gausite
$400.00.

Mokant $2.50 savaitėje, gausite
$1000.00.

Klesa C per 3 metus, 6 mėn. mo
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.

Roseland. — Scenos Mylėtojų Rate
lis šaukia susirinkimą, spalio 31 dieną, 
B. Liutkevičiaus name po antrašu 9756 
Indiana Avė., Visi nariai kviečiami pri- 
but laiku 8 vai. vakare, virš minėtu 
antrašu, nes yra daug svarbių reikalų; 
kaip tai: parinkimas veikalo, padalini
mas rolių ir kiti bėgantis reikalai. Kvie
čia visus narius dalyvauti.

Laikinas rast. A .Jocius,.

Bridgeportas. — Did. Liet. Kun. Vy
tauto Draugijos spccialis susirinkimas, 
reikale naujos konstitucijos, įvyks- penk
tadieny, spalio 31 d., 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Auditorijos svetainėj, 3133 So 
Halsted St. Šiuomi nariai kviečiami 
dalyvauti būtinai ir apsvarstyti draugi
jos įstatus, kurie yra naujai pertaisyti 
Komisijos. P. K., nut. rašt.

Feeaamint
Laxativas

kurį jus 
kramtote kaip 

gum&.
, Nėra kito skonio 

kaip mėtos
Aptiekose --l$e,250

Šalnos Gąsdina Vynuo
gių Industriją

Mums pranešama, kad p -.išpijant šal
nų CaiifJinijoj, prasidėjo didelis siunti
mas vynuogių ir šią savaitę dideli vy
nuogių siuntiniai atėjo į yardus prie 27 
ir Ashland Avė. gatvių, Chas. W. 
Irrgang, vire-prezidentas ir manažeris 
United States Fruit Auction Co., 27 St. 
ir Ashland Avė., pareiškė, kad jis vi
są savo ilgą laiką vaisių biznyje Chi- 
cagoje nėra matęs ir girdėjęs, kad tokios 
geros kokybės Californijbs vynuogės 
parsidavinčtų už tokią žemą kainą.

“Mes tikimės”, sako Mr. Irrgang, 
• “kad šalnos Californijoj nėra tokios di

delės, kaip pranešta. Tečiaus delei šal
nų pasidarė marketo užplūdimas ir tuo 
tapo sutrumpintas sezonas, kuris dabar 
jau baigiasi. Mano patarimas todėl 
yra: pirkite sau sultingąsias vynuoges 
dabar, kuomet kokybė tebėra kuoge- 
riausia, o kainos yra neįtikėtinai že
mos.”

Mme E. Roman R. R.
Fizinė Therapija

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

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

Tel. Central 0729

Bpectaltstaa rodyme chronllkų Ir aauja li
rų. Jei kiti negalėjo jumis ifirodytl, atallan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas tfierzamiaavl- 
maa atldenra jusi tikru lirą ir jei ai apai- 
imalu jua rodyti. sveikata jame anrryi. Bu
kit paa tikrą apecialiatą, kuria aeklaua jas* 
kur ir kaa juma skauda, bet pate paaakya 
po galutino ilertamlaavimo—kaa junta yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blv<L netoli State St. 

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioi nuo m nrto iki 1 do pietų

I

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.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam ir išmainom visokį turtą.
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davemastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

Educational

MOKYKIS BARBERYSTftS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba raSyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘŲE,

672 West Madison Street.

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
paintng co.

Malevojam. Popieruojam Ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted 9t
Vietory 7261, Rea. Hemlock 1292

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

Boulevard 6520 Res. Yarda <401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

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

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

įCLASSIHED ADSj
Financial

FinanHai-Pasko^__________

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ?

Mes skoliname nuo "^50 iki $300 
be komiso.

Atmokėkit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais

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

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokite* 

sumos
FFnance Corporation

- of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINI 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

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai. Galima pirkti ir atskirai, 

547 W. 31 St. 2 fl.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS Manažeris dėl Real 
Estate ofiso skyriaus, kuris gali tvar
kyti ir prižiūrėti salesmanus. Alga ir 
komisas. Atsišaukite pas

A. H. PATEK
128 N. Wells St., ’ tel. Central 8610 

tarp 12 ir 1 vai. po piet

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkųi Reikia

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

REIKALINGAS kriaučius vyras ar 
moteris, patyręs prie taisymo senų dra
bužių. Darbas ant visados.

809 W. 19 St.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 

renduoja, šiltu vandeniu apšildomi, 
maudynes, telefonas ir visi paran- 
kumai. Kainos nuo $2.50 j savaitę 
ir aukščiau, su valgiu ar be valgio.

Chas. Shattas
1843 So. Halsted St.. Chicasro. 

Tel. Roosevelt 8577

RENDAI šviesus, apšildomas kamba
rys prie mažos šeimynos, vedusiai, po
rai arba pavieniui. 4024 Sp. Maple- 
wood Avė. Tel. Lafayette 4189.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė visa arba 
pusė, prie dirbtuvių. Rendi pigi. 
Parduosiu pigiai. 3853 Wentworth Avė.

PARDUODAM arba mainom ant au
tomobilio, mažą groserštorį. Savinin
kai neturi laiko laikyti. Renda pigi, 
lysą duodu ant kiek nori, galima lai
kyti viską.

4841 — 14th St. 
arba 1614 — 48th Court 

Cicero, III.

Farms For Sale

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 B CO.
3114 So. Halsted St.

Vietory 4898

Exchange—-Mainai
MAINYSIU savo $/,000 eųuity 

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

MAINYSIU rezidencijinį lotą ant au- 
tomobiliaus ar grosernės. Lotas ran
dasi prie 48th Avė. ir Archer Avė. 
Morgičių nėra. Agentams komišenas. 
717 W. 21 PI., 1 lubos.

Real Estate For Sale
____ Namai-žemė _Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS » INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

Tel. Lafavette 0455


