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Daug žmonių užmušta ir sužeista; padary
ta didelės materialinės žalos; susisie
kimas daugely vietų nutrauktas.

) [Atlantic and Pacific Photo]

ROMA, spal. 30. — Reuterio 
telegrama praneša, kad per 
smarkų žemes drebėjimų Seni- 
gallijoj ir apielinkėj dvidešimt 
asmenų buvo užmušti. Tas 
pats pranešimas sako, kad An- 
konoj du asmenys užmušti ir 
šešiasdešimt sužeisti.

ANKONA, Italija, spal. 30. — 
Per Įvykusį šiandie čia ir ki
tuose miestuose žemės drebė
jimą keletas dešimčių asmenų 
buvo užmušti ir sužeisti, taip
jau daug žalos padaryta- 

žemės drebėjimo buvo su
krėsti Ankona, Borazzo, Fano,

Bolševikai atnaujino 
kova su buvusiais 
savo dievaičiais

Bucharinas, Bykovas, Tomais, 
kurie pirma buvo ! smerkia
mi už kalbėjimų, dabar puo-

turtingesnius ūkininkus yra 
ptfrdaug aštrios; kuriam atro
do, kad industrializacija nori
ma įvykinti perdaug urnai ir 
su perdaug dideliais krašto 
žmonių kentėjimais; arba ku- 
ris nepakankamai uoliai dirba 
— dagi scenarijų k ru tam ienas 
paveikslams rašytojas, kurio 
veikaluos nėra pakankamai ko-

lami už tylėjimą

W MASKVA, spld. .30. — Pa
sak Chicago Daįįr News ko
respondento Maskvoje, Juniuso 
B. Woodo, bolševikai iš naujo 
pradėjo kampanijų prieš Mika
lojų Buchariną, Aleksiejų Ry- 
kovų, Michailą Tomskį' ir vi
sus kitus “oportunistus”.

Įvardytieji* trys “oportunis
tai”, kurie kita kartą vaidino 
didelį vaidmenį sovietų vald
žioj, dabar yra aitriai puola
mi už jų “tylėjimą”. Prieš kiek 
laiko jie buvo atakuojami už 
“kalbėjimą”, kaip dešinieji, o( 
dabar — už “tylėjimų”. Bol
ševikų “Pravda” paskelbė savo 
tarnautojų ir darbininkų rezo
liuciją, kurioj sakoma:

“Tylėjimo taktika, kurią var
toja dešinieji oportunistai — 
Bucharinas ir daugelis kitų — 
yra niekas daugiau, kaip savo 
rųšies slapta kova su musų 
partijos politika. Jie atsisako 
protestuoti prieš oportunistų 
darbus.’’

Kampanija, kuri dA)ar vėl 
ėmė virti prieš pirmykščius vy
riausius sovietų vadus, yra ly
dima nuolatiniais pranešimais 
apie metimus iš partijos ma
žesnio kalibro narių. Visi jie 
vadinami “oportunistais”. “Op
ortunistas” — tai mėgiamiau
sias epitetas, kuriuo bolševikai 
stalincai krikštija visus ir vis
ką, ir kuris reiškia viską ir 
nieko nereiškia.

Alvienas, kuris mano, kad 
vartojamos priemonės prieš

Ko R HS
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prar 
našauja:

Bendrai gražu ir šalta; stip
roki, daugiausia žiemių vaka
rų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 38° ir 42° F.

Šiandie saulė teka 6:20, lei
džiasi 4:47. Mėnuo leidžiasi 
1:20 ryto.

Senigallija ir kiti iMarchc pro
vincijos miestai.

Daugelis miestelių tapo visai 
atkirsti nuo susisiekimo. Bijo
ma, >kad skaičius žuvusių ne
būtų daug didesnis, ne kaip 
pirmos žinios paduoda.

Prieš pat žemes supurtymus, 
kurie įvyko tarp 9 ir 10 vai. 
ryto, buvo girdėt po žeme bai
sus trenksmai, kaip armotų 
šaudymai.

Supurtymai buvo jausti visu 
plotu nuo Ravennos ir Marche 
provincijos pajūrio. Telefono ir 
telegrafo vielos nuo Ankonos, 
Fano ir Maceratos į Romų ta
po nutrauktos.

munistinės propagandos, — vi
si jie gauna “oportunisto“ žy
mę.

Maskvos p^bifsojuzų taryba 
priėmė rezoliuciją apie reika
lą kovos su rusų darbininkų 
šovinizmu, atkreiptu prieš sve
timšalius darbininkūs ir spe
cialistus.

Žuvusių kasyklose 29 
angliakasių kūnai 

surasti
McALESTER, Okla., spalių 

30. — Wheatley anglies kasy
klose No. 4, kuriose praeitą pir
madienį įvyko smarkus spro
gimas, tapo jau surasti ir į 
paviršių išgabenti visų dvide
šimt devynių užmuštų anglia
kasių kūnai. Dauguma jų bu
vo taip apdegę arba sutrinti, 
kad pažinti buvo galima tik 
iš žalvario žymių, kurias kiek
vienas angliakasys turėjo pri
sisegęs.

Raudonasis Kryžius planuoja 
vajų surinkti $25,000 žuvusių 
angliakasių v šeimoms sušelpti.

50,000 'indų ūkininkų 
paskelbė žemės mo

kesnių streikų
BOMBĖJUS, Indija, spal. 30.

— Visos Indijos nacionalistų 
kongreso pranešimu, 50 tūk
stančių ūkininkų Bardoli rajo
ne apleido savo namus, nutarę 
nemokėti žemės mokesnių tol, 
kol Indijai nebus suteikta au
tonomija.

Garinė svirtis užmušė 
trfe darbininkus

EVERETT? Mass., spal. 30.
— New England Fuel kompa
nijos kiemuose vakar apvirto 
garinė svirtis ir tris darbinin
kus užmušė, o ketvirtą skaud
žiai sužalojo.

ISTANBULAS, Turkija, spal. 
30. — Angoroj, Turkijos so
stinėj, šiandie tapo pasirašyta 
draugingumo ir prekybos su
tartys tarp Turkijos ir Grai
kijos.

Dr. Hjalmar Schacht
Buvęs Vokietijos valstybės banko prezidentas ir žymus Eu
ropos finansų ekspertas, atvyko į Chicago pasimokinti ameri
koniškos bankininkavimo sistemos’ ir laikyti paskaitų apie 

Europą ir Vokietiją

Vlaureris, socialistų 
kandidatas į guber
natorius areštuotas
Suimti taipjau du kiti socialis- 

tų vadai už bandymų laiky
ti mitingą Pittsburghe

PITTSBURGH, Pa., spal. 30. 
— Policija čia areštavo Jamesų 
H. Maurerą, socialistų partijos 
kandidatą į Pennsylvanijos gu
bernatorius, ir du kitu socia
listų lyderiu už tai, kad jie be 
policijos leidimo bandė laikyti 
politinį mitingą miesto-kauntės 
rūmų laiptuose.

Tuodu kitu suimtu buvo Ar- 
thur G. McDowell, mitingo pir
mininkas, ir Louis Weissbart, 
socialistų kauntes komiteto na
rys.

Socialistai protestavo prieš 
tokį policijos žygi, nurodyda
mi, kad jie turi lygios teisės 
laikyti mitingų toje pačioj vie
toj, kur praeitų šeštadienį Gif- 
fordas Pinchot ir kiti republi- 
konų partijos lyderiai be jokių 
trukdymų laikė savo mitingą.

Drg. Maurer yra Readingo 
miesto tarybos narys ir buvęs 
Pennsylvanijos Darbo Federa
cijos prezidentas.

Du asmenys užmušti 
darbininkų neramu

muose Ispanijoje
BARCELONA, Ispanija, spal. 

30. — Badlonoj, fabrikų mie
ste netoli nuo Barcelonos, šian
die įvyko riaušių tarp strei
kuojančių darbininkų ir streik
laužių. Du asmenys buvo už
mušti ir keletas kitų sužeisti.

3 žuvo, 3 sužeisti aero
plano katastrofoj

BOULOGNE, Francija, spal. 
30. — Netoli nuo čia šiandie 
nukrito aeroplanas. Katastro
foj trys asmenys užsimušė, o 
kiti trys škaudžiai susižeidė. 
Tarp užsimušusių buvo vienas 
arherikietis, vardu H. Street, 
iš Newarko.

Sprogimas anglies ka
syklose Belgijoje

CHARLEROI, Belgija, spalių 
30. — Fortenaille anglies ka
syklose, netoli nuo Montigny 
Les Tilluers, šiandie įvyko 
sprogimas. Penkių angliakasių 
pasigendama.

Komunistai planuo
ja 100,000 bedarbių 
žygį į Washingtoną

SACRAiMENTO, Cal., spalių 
30. — Mike Daniels, Pacifiko 
pajūrio komunistų organizato
rius, ‘praneša, tad komunistai 
planuoja surengti dideles visų 
valstijų sostinėse demonstracL 
jas ir paskui pradėti žygiuotę 
į Washingtoną. žygiuotei ko
munistai tikisi sutraukti apie 
100 tūkstančių bedarbių.

Keli šimtai komunistų, paties 
Danielso vedamų, vakar čia pa
darė demonstracijų ties mies
to rotuše ir įteikė miesto ta
rybai tam tikrus reikalavimus 
bedarbiams aprūpinti.

Berlyno protestas Var
šuvai dėl kampanijos 

prieš vokie'čius
BERLYNAS, spal. 30. — Už

sienių departamentas instruk- 
Tavo vokiečių ministerį Varšu
vai padaryti protestų prieš anti- 
vokiškas deinonstracijas ir agi
tacijų Lenkijoje. Ypatingo dė
mesio atkreipta į Krokuvos 
Kurjero Codzienno straipsnius^ 
kuriais piktai puolami Vokie
tijos legacijos narių asmenys.

Kinai prisipažįsta, kad 
derybos su sovietų Ru

sija nepavyko
ŠANCHAJUS, Kinai, spal. 30. 

— Centralinėk Kinų valdžios 
vyriausybė šiandie prisipažino, 
kad kinų-rusų derybos Mask
voj dėl Kinų Rytų Geležinke
lio suiro, ir kad Kinų delega
cija grįžta namo.

Sovietui pabrangina gre-
ležinkelių bilietus

.MASKVA, spal. 30. — Susi- 
siekimo komisarijatas paskelbė 
pabranginimų pasažierių bilie
tų 25 nuoš. visuose sovietų ge
ležinkeliuose.

Plėšikai pabėgo su apie 
$25,000 banko pinigų
TOMAH, Wis., spal. 30. - 

Keturi banditai šiandie puolė 
Bank of Tomah ir paspruko 
su tarp $20,000 ir $25,000 gy
vais pinigais. /

Sensacingi dokumen
tai apie Hitlerio de
rybas su komunistais

Rygos laikraštyj “Darbinin
kų Balsas” skaitome:

“Mums yra rankose įrody
mai, kad tarp Hitlerio žmonių 
(fašistų) ir komunistų veikia 
slapta sutartis” — taip rašo 
patriotinis “Ordre” laikraštis ir 
paskelbė, “6 neginčijamus doku
mentus”, kuriuos įgijo buv. Ru
sijos karo atstovas Paryžiuje 
Be'sedovskis.

Pirmasis dokumentas yra iš 
gegužės 16 d. š. metų Drezdene 
datotas tarnybinis pranešimas 
G. P. U. užsienio skyriui “pil
dyti savo pareigą ir lai sumo
ka kas reik sumokėti”.

Antrasis dokumentas yra 
Adolfo Hitlerio (fašistų vado) 
sekantis pakvitavimas: “200 ga
balų gavime pakvitoju. Zalc
burgas, birželio 10 d. 1930 m. 
Adolfas.”

Trečiasis dokumentas yra da
totas Zalcburge birželio' 10 d- 
šis dokumentas yra abiejų ru
sų delegatų Bartiso ir Vitoči- 
žo oficialus pranešimas apie 
“200 gabalų” išmokėjimų Adol
fui Hitleriui.

Pinigus Hitleriui perdavė 
koks tai Tiboras, kurs gyvena 
Maskvoje, Tverų gatvėje 29. 
Abu rusų delegatai nedalyva
vo prie pinigų perdavimo, Bet 
klausėsi pasikalbėjimo iš gre
timo kambario.

“Mes nusiklausėme visų pa
sikalbėjimą tarp Tiboro ir an
trojo asmens” taip rašo abu 
rusų delegatai savo pranešime. 
“Mes po šio pasikalbėjimo iš
ėjome į koridorių ir laukėme 
kuomet šis asmuo išeis iš Ti
boro kambario, šiame asmenyj 
mes tikrai pažinome Adolfą 
Hitlerį, kuris mums teko maty
ti daug kart Minchene.

Penktasis dokumentas yra vi
sų įdomiausias, nes jame yra 
kvietimas labai gerbiamam po
nui Adolfui”, ateiti į posėdį, 
šis posėdis įvyko liepos 16 d. 
Reiterio viloje, kuriame daly
vavo šie asmens: kapit. šneid- 
hukers iš Mincheno', dr. Fabri- 
cijus iš Berlino, kapit. Stennes 
iš Berlino, ritmeist. fon Detens 
iš Drezdeno ir inž. Dorš iš Ber
lino, “Adolfas” pats atvyko tik 
prie sutarties pasirašymo.

Vokiečių fašistai (nacional
socialistai) prašė sutvarkyti 
šiuos punktus: \finansų klausi
mą, vokiečių rytų rubežiaus ir 
1923 metų sudarytos kariškos 
sutarties praplėtimo klausimus, 
galiausia santykį su socialde
mokratais.

Vokiečių fašistai, posėdyj fi- 
lansų klausimu pareiškė, kad 
jiems reikia 800 milijonų mar
čių rinkimų kampanijai 300 
milijonų pažadėjo jie surinkti 
Vokietijoje ir Austrijoje, o li
kusius 500 milijonų pareikala
vo iš Sovietų Rusijos 10 dienų 
laikotarpyj. Iš savo pusės fa
šistas dr. Fabricijus pareiškė, 
kad fašistai sutinka prįpažinti 
sovietų valdžią vienintele seno
sios Rusijos tautine valdžia.

Tik tdel praktinių sumetimų 
fašistai nelaiko naudingu tatai 
skelbti viešumon.

Vokiečių fašistai tuotarpu 
kovos viešai' prieš komunistus, 
bet palaikys darbininkų vald
žių, jei toki įsikurtų ir stotų 
už tautinį atgimimą.

Sąryšy j su “Ordre” paskelb
tais dokumentais “Socialisti- 
scher Pressedienst” reikalauja 
pravesti skubų tardymų šiame 
reikale. 

* • ■
BUCHABESTAS, RUmaniją, 

spal. 30. Del suirusios svei
katos nusižudė Čia kunigaikš
tis Grigoras Kantakuzenas.

Įsakė suimti buvusi 
Graikų diktatorių

ATĖNAI, Graikija, spal. 30. 
— Vyriausybė išleido įsakymą 
vėl suimti gen. Teodorą . Pan- 
galosą, buvusį prieš ketvertą 
metų Graikijos diktatorių. Vy
riausybės žiniomis, Pangalpso 
šalininkai pradėję iš naujo sa
vo politinę darbuotę.

Iždas grąžino tur
čiams arti 3-jų bi

lijonų taksų
Kongresmanas Gardner ketina 

reikalaut, kad kongresas pa
darytų dalyko '‘tyrinėjimą

WASHINGTONAS, spal. 30. 
— Kongresmanas Gardner 
(dem., Tex.) ketina reikalau
ti, kad kongresas padarytų ty
rinėjimą, kuriuo budu iždo de
partamentas gražina korporaci
joms ir atskiriems turčiams 
milžiniškas sumas tariamai jų 
permokėtų pajamų taksų. Jis 
apskaičiuoja, kad per pastarus 
vienuolika metų iždo departa
mentas yra grąžinęs korpora
cijoms ir atskiriems asmenims 
arti 3 bilijonų dolerių “permo
kėtų taksų”.

Kongresmanas Gardner keti
na taip pat reikalauti, kad kon
gresas priimtų įstatymą, ku
riuo einant ateity iždo depar
tamentas neturėtų galios savo 

nuožiūra grąžinti tariamai per
mokėtų taksų sumas, bet tik 
teismui dalyką ištyrinėjus ir iš
sprendus.

Daugiau Japonų ka
reivių pridš sukilė

lius Formozoje
TOKIO, Japonija, spalių 30. 

Japonijos vyriausybė siunčia 
daugiau kareivių j centralinę 
Formosų puslaukinių giminių 
sukilimui patrempti.

Kaip praneša, Mūšoj ir apie
linkėj nuožmus sukilėliaix pa
skerdę aštuoniasdešimt šešis ja- 
poniečius, jų tarpe daug mote
rų ir vaikų. 308 kiti asmenys 
buvo sužeisti. Daugelio užmuš
tų japoniečių galvos buvo puo
likų nukapotos ir nusineštos.

___________________________

Užsimušė oro pašto 
aeroplano pilotas

LAFAYETTE, Ind., spal. 30. 
— Šį rytą užsimušė oro pašto 
pilotas C. C. McGuire iš Cin- 
cinnati, jo aeroplanui nukritus 
lauke, apie šešias mylias į va
karus nuo Brookstono.

Newyorkietis gauna 
Nobelio medicinos prizą 

 i • ' •

STOKHOLMAS, Švedija, sp. 
30. — Nobelio dovana už nuo
pelnus medicinos srity 1930 m. 
tapo pripažinta New Yorko 
D-rui Karlui Landsteneriui, dir
bančiam Rockefellerio Institute 
of Medical Research.

Tikros literatūros vos 
šešių knygų tesama

LONDONAS, spal. 30. — ži
nomas rašytojas Hugh Wal- 
pole, kalbėdamas Kings kole
gijoje, pasakė, kad pasauly vos 
šešių knygų tesama, vertų tik
ros literatūros vardo. Jos esan
čios šios:

Tolstojaus “Karas ir Taika”, 
Homero “Hijada”,
Jane Austen “Išdidumas ir 

Prietarai”,
Keats’o pirmas poezijos tomas, 
Doughty “Arbia Desertą” ir 

Chauser’o “Kanterberio Pasa
kos”.

UETUV0S ŽIN10S
Miestų ir miestelių są
jungos suvažiavimas
KAUNAS. — Miestų ir mie

stelių sąjungos valdyba esan
ti nutarus spalių 19 d. Kau
ne šaukti visuotinį miestų ir 
miestelių sąjungos atstovų su
važiavimų.

Neleido studentams mi
tinguoti

KAUNAS. — Spalių 11 d. 
vakare po prof. Janulaičio pa
skaitos teisių fakulteto studen
tai pasiliko universitete ir no
rėjo pamitinguotą dėl valdžios 
Ženevoj padarytų nusileidimų 
Klaipėdos reikalu.

Jau buvo atsiradę ir orato
rių, bet atėjo rėkt. prof. Če
pinskis ir studentams liepė iš
siskirstyti.

Berlyne išleista knyga 
prieš Lietuvą

“Memellendlerių” knygų lei
dykla Berlyne išleido naują knyr 
gą, aštriai puolančių Lietuvą ir 
Lietuvos vyriausybę. Knygos 
autorius klaipėdietis d-ras Fe
liksas Bojchartas pavadinimas 
“Politinis vokiško Mcmellando 
likimas”.

Originališkas protestas
prieš lenkų smurtą

VILKAVIŠKIS. — Sąryšy su 
10 metų sukaktuvėmis pagro
bimo Lietuvos sostinės Vilniaus, 
Vilkaviškio apskr. arešto na
muose laikomi kaliniai apie 40 
žmonių spalių mėn. 9 d. paskel
bė badavimą, protestuodami 
prieš žiaurų lenkų smurto žy
gį- t v

Taip pat tų dienų arešto na
mų viršininkas Kobielskis ir 
tarnautojai paaukojo Vilniui 
Vaduoti Sąjungai savo dienos 
maisto išlaidas, viso sumoje 19

Vilniuje lenkas išstato 
“lietuvišką” sąrašą

KAUNAS. — Teko patirti, 
kad, nežiūrint lietuvių laikino
sios tarybos Vilniuje nutarimo, 
boikotuoti rinkimus, lenkai vis 
dėlto mėgins provokuoti lietu
vių visuomenę. Bus mėginama 
išstatyti “lietuviškus” sąrašus. 
Taip, jau žinoma, kad bus iš
statytas kažinkokio Cijunėlio 
sųrašas. Savaime suprantama, 
kad už tokius sąrašus maža 
kas tebalsuos.

Apvogė amerikonę
KAUNAS. — Marijona Jak

štienė, nuolat gyvenanti Ame
rikoje, Bostono m., kelioms die
noms buvo atvykusi Kaunan ir 
sustojusi “Romos” viešbuty. 
Greit Jakštienė pastebėjo, kad 
dingo jos ridikiulis, kuriame 
buvo Amerikos pasas, laivakor
tė, gintariniai karoliai, 100 do
lerių ir 500 lt. Krimirtalinč po
licija vagystę aiškina.

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 tek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.

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

f
Kas garsinasi "Naujienose”,
tas visuomet turi naudos.
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\ I’ŽVAIGA
Tyrinės nedarbo priežastis

Julius Rosjenvyąld? Chicagop 
milionierius ir Sęars-Roebuck 
kompanijos galva, paskyrė $75,- 
000-tyrinėjimui nedarbo prie
žasčių. Jis sako, jog Amerikoj 
žmonės turėtų būti # pakanka
mai inteligentiški^ kad atsikra
tyti nuo toą nuolat pasikarto
jančios nedarbo nelaimės.

Tai labai p/*imeąa dpyąnas, 
kurios buvo paskirtos už su- 
galvojimą geriausio plano ka
rams pašalinti. Tie planai bu
vo priimti (priėmė juos tam 
tikslui paskirtos komisijos) ir 
jų autoriai gavo dpvąąąs. Tuo 
visas dalykaą ir užsibąigė. 
“Mandrųs planai” nei nago juo
dymu neprisidėjo prie karų iš
vengimo.

Galima beveik tvirtintų kad 
lyginai tas patą atsitiks k su 
nedarbo tyrinėji m u: nedąrbp 
pąšajinjrno atžvilgiu jię neturės 
jokios ręl^šinės:

Del bankrutavimosi žmonės 
pražudys $1,000,000,000

Blogais metais’, kaipo taisyk
lė, visuomet daugiau biznierių 
nusibankrutiją. Nėra reikalo 
aiškinti, kącį šie metai buvo 
pusėtinai bjogi.\ Apie, tąi gali
ma spręsti iš to, kad, ekspertų 
apskaičiavimu, šiemet Ameri
kos žmonės dėl bankrutayimų 
turęb* vieną bilioną dolerių nuo
stolių. Ir tai dar ne viskas: 
užsidaro daug biznių, kurie vi
sai neęina per bąnkruto teis-

Nuostoliąi, kurie sus’ida-

10,000 gyventojų. Mi- 
Uankų kapitalo mies- 
50,000 gyventojų, pa
iki $200,000. Nauju

ir Kanados

švara s par- 
mažiau nei

Nors tai yra grynas apėji
mus, vienok kai Isurie yrą lin
kę manyti, kad 1% “iącome” 
taksų bus sumažintas.—R.

DEL NAMŲ 
PIRKIMO

ma.
rys dėl tokio nepasisekimo biz
ny j, irgi pasięką. milžinišką su
mą.

Amerigiemi daugiau valgė
Amerikiečiai suvalgo dabar 

kur kas (Jaugiau muisto, nę&u 
prieš 30 metų. Vidutiniškai 
imant, kiekvienas Amerikos gy
ventojas šiais metais suvalgys 
150 svarų daugiau maisto, ne
gu 1900 m. žemiau telpa len
telę, kuri parodo, kiek Hurio 
maisto seniau suvalgė ir dabai

* , »3 •«* t « Ir • r »

v
uvalgo eilinis Amerikos gy-
entojas:

1900 1930
m. m.

svarų svarų
Cukraus 61 105
Riebalų ir aliejaus 34 44
Vaisių 169 192
Pieno produktų 810 1,040
Mėsos 112 145
Tuos skaičius paduoda Ame-

rikos Prekybos Departamentas. 
Tiek maisto produktų, viduti
niškai imant, šiemet turėtų su-, 
valgyti kiekvienas amerikietis ' 
Tikrumoj, žinoma, vieni suval
gys daugiau, o kiti mažiau.

Tunelis per metus duos 
$3,000,000 įplaukų

Rytoj tarp Detroito ir Kana
dos miestų atsisdarys tunelis. 
Pirmoj vietoj tuneliu bus su
jungti Detroitas su Kanados 
miestu \Vindsor. Tunelį operuos 
privatiška korporaciją, kuri jo 
pravedimui išleido ąpię $25,- 
000,000.

Darbas buvo pradėtas prieš 
29 mėnesius. Ant tunelio buvo 
užtraukta apie septyniolika 
milionų dolerių paskolos. Ap- 
skačiuojama, kad tunelis duos 
gerų Įplaukų, —maždaug trig 
inilionus per, metus.

Pardavė 360,000 rankšluosčių
Prieš kiek klikų Chięagos de- 

partamentinė “The Fąir” krau
tuvė paskelbė tąij) vadinamą 
“clean-up” išpardavimą. Pq 
trumpą laiką tapo parduota 
l5,000? tuziną rankšluosčių. Du
bai* jau baigiama išparduoti ir 
kiti 15,000. Reiškia, viso bus 
parduota 360,00^ rakšluosčių.

Dar niekuomet krautuvės is
torijoj per tokį trumpą laiką 
nebuvo tiek daug rankšluosčių

| parduota,—sako vedėjai. Ir jie 
patys nežino, kodėl taip atsiti
ko. f
Kodėl Amerikoj brangi duona?

Paryžiuj duonos svaras pąr- 
sidavinėja po 3.63 centų. Tą 
duona žymioj dalyj yra kepa
ma iš Amerikos 
kviečių.

Londone duonos 
sidavinėja truputį 
po keturis centus.

VVashington, D. C. už duonos 
svarą reikia mokėti beveik de
vynis centus (8.9).

Toronto mieste, ? 
duonkepiai liuosu noru numušė, 
kainą duonai. Už 2.4 uncijų 
kepaliuką jie ima 1Q centų. 
Tuo tarpu Amerikoj dešimtį 
centų reikia mokėti už 16 un
cijų kepaliuką.

Karo departamentas sunau
doja apie 16,500,000 kepaliukų 
duonos. Kiekvienas kepaliukas 
sveria maždaug vieną svarą. 
Medžiaga (miltai, etc.) kiekvie
nam svarui atsieina 2.3 centų 
(duoną kepa pats departamen
tas).

Tuos savotiškai įdomius davi
nius kongresmenas George 
Huddleston patiekė Federalei 
Prekybos Komisijai.

Stambieji duonkepiai sako, 
jog duona yra brangi todėl, 
kad reikia didęlęs algas mokė
ti darbinjnkamš. Sakoma, kad 
unijai priklausanti^ dupnk.ępįs 
1913 m. gaudavo per savaitę 
$16.53, p 1929 m. jam buvo 
mokama $38.99.

Huddeleston sako, jog jis tu
ri autentinškas informacijas, 
kurios rodo, jog d.el darbinin
kams algą pakėlimo produkcir 
jo§ išlaidps padidėjo per tą 
laikotarpį tik ls nuos.iip.ęju, o 
tuo tarpu kaina duonaį tapo 
padidinta ant 60 nuošimčių.

Kąro s koks

Už paskutinį pusmetį Euro
pa sumokėjo Amerikai $117,* 
142,000. Anglija sumokėjo 
$66,390,000 nuošimčių. Taupi 
Franciji' sumažino skolą ant 
$35,000,000. Italija sumokėjo 
$5,000,000 ir Belgija $4,82&,- 
000. Iš mažesnių šalių gauta 
mažesnės sumos pinigų. Tai vis 
;aro skolom Jos dar negreit 

bus sumokėtos. Kelių metų be
protystė pasauliui tikrai brau-, 
giai kainavo.

Pąblpgčjp senų drabužių biznis
Visi žino, kad blogi laikai pa

lietė ir biznierius. Padariny 
jie pasidarė labiau ekonomiški 
ir ilgiau dėvi drabužius. O tas 
reiškinys žymiai atsiliepė j an- 
trarankią drabužių eksportą.

Per paskutinius trejuą ąietus 
kas metą Ąmerika eksportavo 
už $6,0C0,000 antrarankių ąęnų 
drabužių. Tie drabužiai buvo 
siunčiami į Indiją, Pietinę Af
riką, Egiptą ir kitur.

šie Metai antrarankių dra
bužių eksporteriams buvo ganą 
blogi. Del biznio pąbjogėjimo

bankų kapitalo minimumą, kurį 
sukėlus galima pradėti bankinį 
biznį, nuo dabartinio $25,000 
iki $50,000 miesteliuose su ma
žiau nei 
nim urnas 
tuose su 
keliamas
įstatymu duodama didesnės ga
lios ant bankų valstijos audi
toriui. Organizuojant naujus 
bankus iki ši,oi reikėjo tik ap
likaciją paduoti auditoriui, kad 
norima naujas bankas organi
zuoti ir jis suteikdavo leidimą. 
Ęipant nauju įstatymu audito-

Kanadoj, riųs turės teises nuodugniai iš
egzaminuoti aplikaciją ir joje 
pąduotus pareiškimus ir dąoti 
leidimų atidaryti naują banką 
tik tada, jei jo nuomone, apy
kantas yrą to vertas. Be to, 
auditorius turės galios neleisti 
atidaryti banko tol, kol nebus 
sukelta 10% pagrindinio kapi
talo surpluso, ir rezervas oper 
ravimui biznio, kuris turi lyr 
gintis 5% pagrindinio kapita
lo. Nebus leidžiama dividendų 
mokėti banko šerininkams iki 
nebus tam tikra pelno dalis nuo 
uždarbio paskirta į surplus. 
Tai vis beabejo prisidės prie to, 
kad atidarymas naujo banko 
bus daug sunkesnis, negu da.- 
bar, bet užtai depozitorių ap; 
sauga pasidarys didesnė, negu 
kad yra prie dabartinių įstaty
mų.

Naujas įstatymas suteiks 
Illinois valstijos bankams tas 
privilegijas, kurias turi taip 
vadinami Nątioąal Banks ir Ki
tą valstijų bankai, būtent, banr 
kai galės išlepti savo serus ner 
mažiau $10 ir nedaugiau $10l) 
vertės. Iki šiol Illinois valst:- 
jos įstatyrpąi reikalavo išleisti 
šėrus $100 par vertės kiekvie
ną. Be to bankai, kuięių serą 
vertė bus gf 1 ? o .
lės JUOS ‘ 
tysųes dalis.

Sakoma, kad publika pagei
daujantį investuoti savo pini
gus į bankų šėrus, bet, kad 
bankų ščrai labai brangus, tą! 
puprąstąs pilietis ąefuri galip 
mybęs tatai padaryti, pai bus 
šėrai tik po tai bile pinter 
tis galęs įsigyti ketelą bąąkę 
Šią-ą. O kąip žinomą bapkų 
šėi;ąi yra bene saugiausias inį- 
vestmentas. —V. H.

3b g£- 
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Ar bus numažinti 
“income” taksai?
Kol kas nięko tikro negalimą 

pasakyti dėl “income”. taksų. 
Kad palikti tokius “income*’ 
taksus, kaip buvo mokama už 
pereitus metus, reikalinga, jo^ 
Kongresas išneštų rezoliuciją 
tuo* klausimu. Jeigu Kongre; 
sas neišneš rezoliucijos, tai pu; 
siliks tokie pat taksai, kokię 
buvo mokami už 1928 metus. 
Mt noma tečiaus, kad Kongre
sas sumažins taksus’ 1%, jei 
Iždas tatai daryti rekomen
duos. Prezidentas llooveris ti:

vien didelė firma net nusibank- įkiši, jog Iždo Departamentas
rutijo. Apskaičiuojama, kad 
šiemet senų drabužių ekspor
tas sieks dviejų milioiių dole
rių. Vadinasi, bus tris kartus 
mažesnis, negu pęrnai.— K.

Nori pakeisti valsti
jos banką įstatymus

čio 4 d., be kitų svarbių klau
simų, bus- patiekta>s nubąlsąvi- 
mui UKnois valstijęs ij.aujaš 
bąnkų įstatymas. Naujais įsta
tymais tikimasi sutvirtinti 
Yalstijinių bąnkų mašinęriją 
šioje valstijoje. Naujas bankų 
įstatymas, sakoma, bus nau
dingas ne tik bankams, bet ir 
depozitoriams. Štai • kaikurie 
svarbesnieji punktai naujo 
bankų įstamymo.

Siūloma pakelti pagrindnų

ras galimybės reĮuiipcnduou 
taksy sumažinimą? Iždo De- 
pąrtaments rekomendacijos ga
lima laukti apie pradžią atei
nančio mėnesio, nes apie tą lai
ką Iždas jau bus galutinai įsi
tikinęs šiuo klausimu.

Aišku, jeigu Iždo Sekreto
rius numatys, kad numažinant 
1/4 “income” taksų Iždas gali 
susilaukti defecito, margiai pa
tieks rekomendaciją. Tačiau 
galimą- sprąsti išęitis Uį. retięi- 
tą padengti. Deficitą butų 
lijna padengti gaunamais piiip 
gąis iš kitų valstybių, kurie 
iki šiol buvo na u dujami mąži7 
n imu i valstybįnės pasĮkoĮotj.
Bet p. Mellon, kuris yra linįęs 
kaip galint’' daugiau mažinti 
valstybinę paskolą vargiai no
rės gautus pinigus iš l^itų 
valstybių skirti padengimui de
ficito.

Prieš kiek ląiko šiame sky
riuj buvo nagrinėjama klausi
mas, ar darbininkui užsimoka 
pirkti namų, —ar darbįninkui 
naudinga yra turėti nejudina
mų nuosavybę, ar ne?

I tų klausitn^ galima taip 
atsakyti: jeigu darbininkas tu
ri gerų darbų ir turi susitau
pęs nemažai pinigų, tai tokia
me atvėjy jam gal ir nęra pa
vojaus namas pirktu žinomą, 
jei tai daroma su fepsirokavi- 
mų ir nebandomai Apžioti dau
giau, ųegu galima nukąsti. 1 

’Iš kitM kalbų ir iš savo pa
tyrimo aš esu įsitikinęs, jog 
daugelis darbininkų butų daug 
laimingesni, jeigu jie savo na
rą ų neturėtų. “Vadinasi, nebūtų 
savo sutaupąs į nejudinamą 
turtą investavę. Tiesa, dauge
lis galvoja taip: rendos gana 
brangios. Per desėtką metų 
reikia išmokėti kelis tūkstan
čius dolerių. Ir kas iš to? Už 
tuos pinigui nieko negauni. Vi
sai butų kitoks reikalas, jei 
rendomis išleisti pinigai buių 
mokami už namų, šiandien 
jau namas butų išmokėtas.

Paviršutiniai žiūrint, tįas gal
vojimas yra labai įtikinantis. 
Tačiau tikrumoj visai kitaip iš
eina. Į jokias teorijas aš ne- 
sigilinsju, ale imsiu pavyzdžius 
iš paties gyvenimo. Sakysime., 
įpiltą kojon/joj buvp trys pa
mokinantys ir tuo pačiu laikų 
gana liudpi atsitikimai.

Kaip visiems yra žinoma, ka
ro laiku darbai ėjo kaip iš pyp
kės. Privažiavo į Waterbury 
daug darbininkų. Pasireiškė 
didelis namų trukumas. Ir štai, 
kaip iš dangaus, nukrito viso
kie gerądariai-agentąi. Jie pra
dėjo bėginėti po žmones ir siū
lytį jiems ąuksines progas. Ne
tyli įpie^to tapo užpirkta far- 
ma ir padalintą į lotus. Ant 
popieriaus viskas tąpp kuopui- 
kiąusiąi sutvarkytą. Agentai 
vežasi žrnpnęs ij pR.sakojfi jiępis 
visokius stebies: rodo jiems, 
kur bus bąžifyjia, lĄojįyk.la •’ 
Yi^okiPS bįząi.o įstyigps. f? 
vis raginu —nap^okbf ppga ir 
pirk šį kampinį lotų. Už porus 
metų kelis kartus daugiau už 
jį gausi.

žmoneįiams nęt seilės verva 
besiklausant tų pąsakų. Kiek
vienam juk miela uždirbti daug 
pinigų. Ir jie nešą savo p<ii- 
gus, perka lotus. Tuo tarpu 
gfoja linksmas orkestras u 
džiugina kostąmeriųs, kiekvie
nas kurių saldžiai svajoja apie 
tai, kiek daug pipigų( jis už
dirbu už metų, kitų.

Praėjo, kiek laiko ir tie agen
tai nežinia kur dingo, kąip ne
žinia iš kur jie buvo atsiradę. 
Pasirodė, kad buvo vedamas 
suktas biznis. Žmones sukišo 
desėtkus tūkstančių dolerių ir 
turėjo nuo savo lotų išsižadėti. 
Laikraščiai rase, kad viso buvo 
parduota apie 500 lotų, o tuo 
tarpu namuku^ ten pasistatė 
tik apie penkiolikti žmonių.

Pasibaigė karas. Darbai su
mažėjo. Kai kuriėmą dąrbj- 
ninkamų teko ir pą^kursti, ka
dangi ir tada nedarbas buvo 
pusėtinai didelis. Pinigus savo 
jie buvo sukišę į menkų vertę 
turinčius lotus. Tad kai nete
ko darbo, tai pasidarė gana 
riestai gyventi.

Bet praeitoji, užmirštoji, — 
kaip sako žmonės. Dalykų pa- 
dėtis ir vėl pagerėjo. Darbai 
ėmė eiti geriau. Pas drbinin- 
kus atsirado ir vienas kitas at
liekamas centas. Atsirado ir 
nauji agentai, kurie pradėjo 
piršti lotus ir kalbėti apie vi
sokias auksines progas. Ir šį 
kartą žmoneliai pateko anl 
meškerės. Jie pradėjo pirkti 
lotus, tikėdamiesi trumikij at
eityj didelių pelnų. Lotus dide
lę dauguma pirko ant išmokėji
mo. Mokėjo, mokėjo vargšai

ir nebeįstengė, —daugelis atsi
žadėjo ir Savo, sumokėtų pinigų 
ir lotų.

Paskutinis *‘boom” buvo 
prieš kelioliką mėnesių, kada 
ąnt visų kampų girdėjosi šu
kavimai apie Amerikos “pro- 
sperity” ir apie gerus laikus. 
Žmones vėl ėmė pirkti namus 
ir lotus. Pirko ir džiaugėsi: už 
kelių metų nuosavybės dvigu
bai pabrangs, — taip juk tvir
tino agentai. Bet tikrumoj 
pasikartojo ta pati istorija: 
nuosavybės vertė pusėtinai nu
smuko ir žmonės prarado pini
gų.

Kai kas gal pasakyti,, kad aš 
vis kalbu apie, išimtinus atsiti
kimus: ne visi juk pakliuvo ant 
“boom” meškerės; buvo daug 
ir tokių, kurie nejudinamų 
nuosavybę įsigijo gana prieina
momis kainomis. , Gerai, pakal
bėsiu ir apie juos.

Prileiskime sau, kad žmogus 
turi šešių kambarių namelį, 
kur gali tik viena šeimyna gy
venti. Na, ir kas iš to? žmo
gus į tų namų turi investuoti 
kelis tūkstančius dolerių, kurie 
jam jokio nuošimčio neneša. 
Kas metų reikia mokėti pusė
tinai didelius taksus. O kur 
dar namo priežiūra ir visoks 
remontas ? Labai konservaty- 
viškai apskaičius, žmogui gy
venti savo namuose atsieinu 
apie $500 dolerių per metus. 
Mųsų mieste tai gana brango,- 
ka reųda, kurių mažai uždir
bantys darbininkai jokiu būdų 
negalėtų pakelti.

Reikia pasakyti, kad ir pasi
turintiems darbininkams tai 
sudaro gana sunkių naštų. Už
gina, sakysime, blogi laikui. 
Kiekvienas tada bando kiek ga
lima skrumniau gyventi ir iš
laidas mažinti. Jei reikalas 
prispiria, darbininkas nesidro
vi pigesni sau butų susirasti ir 
ten pavargti ,kol laikai page
rėja.

Illinois Mergaitė 
Yra Atlygintų

KADA vaidai būna silpni ir pailsę, 
jie lengvai tampa aukomis šalčių 

ir vaikų ligų. Todėl niekad nėra iš- 
ntintinga nepaisyti tų silpnėjimo ir nu- 
alįnio simptomų, kaip prastas kvapas, 
padengtas liežuvis, piktumas, karsčiavi- 
inas, aitrumas, stoka energijos ir apeti
to ir ų.
, Devyniuose ir dešimties atsitikimų tie 

dalykai parodo viena — konstipacij<j. 
Motinos visur apie jus išeina viešumon, 
kaip jų vaikams tas nesmagumas yra 
pašalinamas su California Fig Syrup.

Mrs. R. Raymond, 2423 Bernice
Avė., Chicago, sako: “Mano motina
duodavo man California Fig Syrup. to
dėl aš žinojau ka duoti Muriel, kada 
pamačiau iš jos prasto kvapo ir pa
dengto liežuvio, kad ji turi vidurių už
kietėjimą.

“Ji tapo daugiau negu atlyginta už 
ėmimą SyrupĮ Jis padarė ją grei
tai vėl sveiką ir linksmą. Ji dabar nie
kad daugiau nesiskundžia jokiais kons- 
tipacijos simptomais“.

Tikrasis, patarimas daktarų per 50 
metų. visuomet turi vardą California. 
Visose aptiekose.

konstipaciją.

FIG SYRU1P
REN

«R JIESKAI 
DIRBO?

®žūiWi 

"REIKIA DARBININKU" 
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino Liktai per 

NAUJIENAS

nu Sun iiitiii sifiN. Glumo, m.

O kaip yra su namų savinin
ku? Ar jis nori, ar ne, bet 
priverstas yra savo namuose 
gyventi ir dideles išlaidas tu
rėti. Na, o jeigu dar turi dide
lius morgičius užsitraukęs, tai 
ir visak peilis’ po kaklu. Gana 
dažnai pasitaiko ir taip, kad 
žmogus praranda ir namus ir 
įmokėtus pinigais.

Todėl as ir sakau, kad darbi

ninkui,' kuris turi kelis šimtus 
dolerių susitaupęs, pirkti na
mus neužsimoka. O tvirtini
mas, kad namų galima “rendo- 
mis išmokėti”, yra niekas dau
giau, kaip humbugas.' Kurie 
bandė tokiu budu namus įsigy
ti, tie ant savo kailio patyrė, 
jog tos rendos pasidaro neįma
nomai aukštos. ,

—Bobliaukio Juozas.

Turėkit Pinigų 
dėl Kalėdų

Kada jus prisidedate prie Kalėdinio Kliu- 
bo, jus liekate aprūpinti gatavais pinigais 
savo reikalams ir Kalėdų dovanoms. Pri
sidėkit prie tokios Klesos, kuri atitinka 
jūsų kišenini. Jus žinote kiek jus galite 

4 pasidėti kiekvienų savaitę ir jie sugryš
jums į penkias dešimt savaičių su nuo
šimčiais.

CentraV^^Bank
ATRUST ęOMPANY 

lllO'VVest 35* Street
AStatcBank • • • • AClearinj Hauscauk

PIRKITE SAU
Sultingąsias Vynuoges

DABAR
27 ir Ashland Avė. gatv.

Delei prisibijojimo šalnų, Californijos 
augintojai siunčia visą savo derlių DABAR. 

Atgabenimas yra didelis. .
Kainos žemos.
Geriausia kokybė ir cukrus.'■ MUSCATSZINFANDELSALICANTESCARIGNANS ' MALAGAS
(NEPAPRASTAI PUIKIOS)

VYNUOGIŲ SEZONAS GREIT BAIGSIS
PIRKITE SULČIŲ VYNUOGES DABAR 
27 IR ASHLAND VARDUOSE . . . ■'■ - ■

»|00
UŽ BAKSĄ

Moters!
Apdrauskite

Savo Kailinius
už mažą 

Atlyginimą
ir apsaugokite juos nuo liold up’ų, ugnies, pametimo, 
vagystės. Juk tankiai atsitinka kad per neapsižiūrė
jimų padėkime paliksite juos teatre — ir sugrįžus ne
berasite. Tai čia ir yra proga už mažų atlyginimų ap
sisaugoti.

Padarykite lai tuo jaus asikrei pilamos į

NAUJIENOS
I 1739 Sp, Halsted St., Chicago.
v- . —. .- -. . . . -

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. 8902

8514-16 Rooeevelt Kd. 
arti St. Louin Avė. 

CHICAGO. ILL.
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Detroit, Mich. Ijų įėjo j miesto gaspadoriaus 
ofisą, ir įteikė “bedarbių” rei-

minios pastebėjo: “Iš kur jus 
galit žinot, k^tcl mes visi čion 
susirinkę esame bedarbiai? Juk 
yra daug* ir tokių, kurie dirba 
3-1 dienas savaitėje”.^

Miesto "'buržuazinė policija 
visai nekliudo tiems “revoliu-

Komunistai pas buržujus 
malonės prašė

Spalių 22 d. komunistai buvo 
nuėję pas miesto gaspadorių 
prašyt malones: leisti jiems 
rengt bedarbių marš-demostra- 
ciją. Miesto gaspadorius Frank 
Murphy pasakė: “Jus komunis
tai galit rengt tokias demo- 
stracijas. Bet jos turi būt ra
mios ir tvarkingos. Jos priva
lo nekliudyti ramiam publikos 
judėjimui ir nedaryti nuosto
lių privatiškam žmonių turtui. 
Jei to bus prisilaikoma, tai {Mi
licija jūsų demonstracijos ne
kliudys ir t.t.”

Spalių 24 d. komunistai po 
pietų viduryje miesto, Grand 
Čirens' sode prie Thomas Edi
son stovyklos, sušaukė iš pra
eivių neva bedarbių susirinki
mų. Keli komunistai pasakė 
“karštas revoliucionieriškas” 
prakalbas prieš miesto gaspa
dorių. Vėliaus ramiai maršavo 
W(M)dward Avė. link City Hali, 
nešdami aukštyn iškėlę apie 10 
lentelių su įvairiais užrašais. 
Kai atėjo prie City Hali durų, 
tai vieni komunistai susirinku
siems sakė “revoliYicionieriš- 
kas” prakalbas, o kiti (apie 10

GREIČIAUSIAS, LENGVIAU
SIAS BUDAS PAŠALINTIAITRUMĄ
Kada jus nepaisote tų pir

mųjų konstipacijos simptomų 
prasto kvapo, padengto lie

žuvio, nerangumo, greitai nu
kenčia visa sistema. Jums 
skauda galvų, užeina kvaitu
liai, ėda aitrumas.

Lengva yra pataisyti užsi
kimšusiu viduriu veikimą! 
Paimkit Cascaret saldainių šį
vakar. Pamatykite kaip grei
tai —’ ir maloniai — viduriai 
lieka’paakstinti. Ir visos rūg
stančios atmatos būna švelniai 
pašalintos iš sistemos. Regu- 
liaris ir pilnas vidurių veiki
mas lieka atsteigtas.

Cascarets yra padaryti iš 
tyros cascara, medžiagos, kuri 
kaip daktarai pi’ipažysta, tik
rai sustiprina vidurių musku
lus. Visos aptiekos turi Cas- 
carets. 10c.

(Antrarsinimas)

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
^AI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
datikas gali neleisti jums **iti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantie nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro Šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A. |

i Kalėdoms, Naujiems 
Metams

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

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

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

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
-------------

kalavimą. Priegtam jie turėjo 
pasikalbėjimų su miesto gaspa- 
dorium ištisas dvi valandas.

Komunistai, žinoma, labai 
plačiai atvėrė savo burnas ir 
neapsiėjo be burnojimų ir dės
tymo visokiu butų ir nebūtu 
dalykų. Jie kalbėjo apie tai, 
kad policija daužo bedarbiam.^ 
galvas ir t.t. Ant galo jiex į- 
teikė sekamus - reikalavimus: 
Kiekvienam bedarbiui turi buti 
mokama $20 į savaitę ir kiek
vienam bedarbio vaikui $5; 
veltui elektrikos šviesa, gazas 
anglis. Bedarbių vaikams, ei
nantiems i mokyklą, veltui 
maistas, drabužis, gatvekariais 
važinėjimas. Dirbantiems vi
dutiniškai $30 algos Į savaitę. 
Apdrauda nuo nedarbo, apdrau- 
da nuo senatvės. 1 Lygios tei
sės juodveidžiams ir daug dar 
kitokių dalykų jie reikalavo. 
Tik labai nuostabu, kad komu
nistai neprašė veltui duot kiek
vienam bedarbiui po automo
bilį ir gazolino kiek jam reikia.

Miesto gaspadorius tą viską 
išklausęs labai mandagiai pa
reiškė komunistams: Jei aš 
galėčiau gauti iš miesto iždo 
$20, priegtam veltui randą, 
maistą, šilumą, šviesą ir gatve
kariais važinėtis, tai aš visai 
niekada darbo neieškočiau ir 
nedirbčiau. Tolinus’ jis tęsė sa
vo atsakymų: Labai malonu tu
rėti tokį pasikalbėjimų su šio 
miesto gyventojais ir girdėti 
jųjų padėti. Aš viską darysiu, 
kad mano miesto gyventojai 
bedarbiai butų aprūpinti darbu, 
maistų, drabužiu, patoge ir t.t.

šis miesto gaspadoriaus F. 
Murphy tik kiek daugiau nei 
mėnesis, kaip užėmė miešto 
gaspadoriaus sostą, ir jau daug 
gero padarė dėl bedarbių. Jei 
butų komunistas gaspadorium 
ir tiek butų gero padaręs, tai 
šiandien kiekvienas komunistas 
sakytų: žiūrėkite, kaip mus 
draugas privertė buržujus pasi
duot ir darbininkų reikalavi
mus išpildyt.

Komunistai padarė priekaiš
tą, kad esą “darbiuinku-komu- * v ■
nistų susirinkimus policija iš
ardo ir kalbėtojus areštuoja.” 
Miesto majoras F. Murphy pa-

1 klau?3: “Ar jus galit suteikt 
man irodvmų, kad nors vienas 
lamus susirinkimas būt buvęs 
šio miesto policijos’ išardytas ir 
kalbėtojai areštuoti”. Tada 
komunistai nosis nuleido ir ne
drąsiai atsakė: “Mes girdėjom, 
kad buvo areštuoti“. Mat, ko
munistams labai lengva rėkaut, 
bet kai reik grynų faktų, tai 
ima ir nuleidžia nosis.

Kai komunistai buvo pas 
miesto majorų ir su juo kalbė
josi, tai tuom pat sykiu lauke 
prie City Hali buvo susirinkę 
tarp dviejų ir keturių tūkstan
čių žmonių. Apie 2,000 stovė
jo nuolat, o kiti apie 2,000 tai 
buvo praeiviai, kurie praeida
mi pro šalį sustojo valandžiu
kę, pasiklausė ir vėl nuėjo sa
vo keliais. O spalių 25 d. ko
munistų “Daily Worker” pa
sigyrė: “Detroite prie City 
Hali durų buvo susirinkę 10,- 
000 bedarbių darbininkų”. Me
luot juk nieko nekainuoja. 
Nors šiam mieste yra bedarbių 
apie 150,000, bet į komunistų 
susirinkimus susirenka labai 
mažas skaitlius tų bedarbių. Iš 
to galima padaryt išvada, kad 
komunistais darbininkai nepa
sitiki. Kodėl komunistai pas 
darbininkus neįgauna pasitikė
jimo? Del tos paprastos prie
žasties, kad pas’ komunistus nė
ra nieko rimto dėl darbininkų 
būvio pagerinimo. Rimti dar
bininkai netiki į tokius raudo
nus muilo burbulus, kokius ko
munistai pučia.

Vienas komunistų kalbėtojas 
sakė:, “šita minia žmonių, sto
vinti prieš City Hali, susideda 
iš bedarbių”. Tąsyk vienas iš

cionieriams”. Ji tik žiurėjo, 
kad butų viskas tvarkoj. Tai 
komunistams yra prastas rei
kalas’. Mat, negalės pasauliui 
pasakyt, kad jie nukentėjo už 
darbininkų reikalus. \

Stirnakojis.

Detroit, Mich.
Vytauto minėjimas

Spalių 26 d. Lietuvių Svetai
nėj įvyko Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto paminė
jimas. Minima buvo penkių 
šimtų metų sukaktuvės nuo jo 
mirties.

Padengimas labai gerai pavy
ko. Vakaro* vedėju buvo adv. 
J. Uvikas. Vakaras susidėjo iš 
kalbų, dainų ir muzikos. Vy
riausiu kalbėtoju buvo Dr. M. 
Bagdonas', Lietuvių atstovybes 
sekretorius iš \Vashingtono. 
Buvo kviestas ir miesto gaspa
dorius (majoras), bet pats pri
būti negalėdamas, jis prisiuntė 
į savo vietą kitą. | parengimą 
buvo atvykęs ir “The Detroit 
News” laikraščio reporteris, 
kuris taip pat kalbėjo, o ant 
rytojaus labai gražiai iškilmes 
aprašė.

Dainas’ išpildė “Vyčių” cho
ras po vadovyste, J. Jankaus. 
Padainavo taip pat porą daine
lių ir p-le Žukauskaitė. Muzi- 
lišką dalį išpildė SLA. 352 kuo
pos benas po vadovyste J. Gu
go. Svetainė buvo papuošta 
Amerikos ir Lietuvos vėliavo
mis. Publikos atsilankė tiek, 
kad ir į svetainę netilpo. Dau
gelis turėjo grįžti namo. *

[Pacific and Atlantic Photo]

no angliakasius į darbą, smal
kiai pasileido bėgti 13 karų su 
žmonėmis. Tai atsitiko dėl 
kompanijos neatsargumo.

Karai nušoko nuo bėgių ir 
susirakino. Nelaimėj du liko 
ant vietos užmušti, o 43 su
žeisti. Penki iš jų gana pavo
jingai,— mažai vilties, kad jie 
pasveiks.

Iš sužeistųjų jau mirė vienas 
lietuvis Augustas Smukis. Jis 
buvo apie 60 metų amžiaus. 
Paliko m°terį ir keturis vaikus. 
Paėjo jis iš Dzūkijos. Buvo lais
vų pažiūrų žmogus. Per dauge
lį metų skaitė “Keleivį” ir ki
tus laikraščius bei knygas.

Smukioi laidotuvės įvyko spa
lių 27 d. Portage kapinėse. 
Kiek teko patirti, tai yra dar 
vienas lietuvis sužeista. Bū
tent, J. Ulevičius. Jis yra 26

metų afnžiaus ir nevedęs. Su
žeistas nepavoingai.

Aiškinama, kad dėl nelaimės 
yra kalta kompanija, kuri su
syk leido labai daug* žmonių,— 
net iki 300. Beleidžiant nuo 
kalno karus, trylika jų atsika-

8—*—***■ 1 . ■
bino ir smarkiai nubėgo į pa-
kalnę.

Kol gyvavo unija, tai tokių 
nelaimių neįvykdavo. Tais lai
kais nuolat buvo prižiūrima,, 
kad neatsitiktų nelaimės.

—Pasaulio Vergas.

G'ary, Ind. —Mrs. Mary Ja- 
novich, didelė kačių mylėtoja, 
kuri spalių 19 dieną buvo ras
ta nužudyta.

To vakaro kalbėtojai, daini
ninkai ir muzikantai savo už
duotį atliko tikrai' gerai. Šios 
iškilmės buvo rengiamos bend
romis jėgomis: katalikai rengė 
kartu su tautininkais. Mano
mai, dėl tos priežasties ir pa
rengimas labai pavyko.

—J. Ambrose.

Portage, Pa.
Nelaimė angliųkasykloj

Spalių 20 d. Soman Shaf 
Co.al kompanijos atsitiko nelai
mė. Iš ryto leidžiant nuo kal-

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular rheu-. 
matic achės&paiii8,apply Mus- 
terole, tlie "counter-irritant”

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų. 
Pardavinėjamas aptiekose.

Lydia E. Pinkham’s
Sanative Wash

Lydia E. Pinkliam Medicine Co. 
Lynn, Mau.

RECEPTAS 
vartotas virš 47 metus 

tikrai pagelbsti vi
duriams

Ar jus nenorite šiuo budu 
suvaldyti savo vidurius? Dak
taro būdas vidurius išvalyti 
yra taip geras, kad jus visame 
kame pas^jaučiate geriau! Dr. 
CaldweH’s Syrup Pepsin nepa
verčia .viską į vandenį, bet iš
valo visas tas kietas atmatas, 
kurios užkemša jūsų sistemą. 
Jis išvalo jus be jokio supurti- 
mo, nes tai yra tik šviežios' 
Dūsuojančios žolės, kurias gar
sus daktaras rado taip geras 
dėl vidurių, sumaišytos su ty
ru pepsinu ir kitais nekenks
mingais priedeliais.

Daktąras žino kas yra ge
riausia de.l vidurių. Leiskite 
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin 
parodyti jums, kaip greit jus 
galite išlavinti savo vidurius 
išeiti liuosai, kiekvieną dieną, 
taip kaip jie privalo daryti. 
Yra pastebėtina kaip šis recep
tas veikia, bet jis yra visai ne
kenksmingas; taip kad jus ga
lite jį vartoti kada tik padeng
tas liežuvis ar liguistas galvos 
skaudėjimas, parodo užkietė
jimą. Puikus taipgi dėl vaikų 
(jis taip skanus) ir jie turėtų 
gauti šaukštą kaip tik jie pa
sirodo pikti, karščiuojantys, 
nerangus, ar išrodo išblyškę.

Jus galite gauti originalį re
ceptą, kurį Dr. Caldwell para
šė taip daug metų atgal; jūsų 
aptiekorius laiko jį prirengtą 
didelėse bonkosc. Tik klaus
kite Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin ir visuomet jį varto
kite dėl konstipacijos.

Dr. W. B. Caldvvell’s

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxative 

t------------------------------------------------------------- 1

LAIVŲ VARDAI
Yra būtinai reikalingi gavimui pirmųjų ir antrųjų pilietybes popierių, kaipo ir 

PERMITŲ-LEIDIMŲ sugryžt Amerkon.
Laivų vardus gana greitai surandu iš žemiau paduotų metų:

Iš Antverpen-New York 1906 iki 1915, 
Iš Bremen-Baltimore 1901 iki 1915, 
Iš Bremen-Philadelphia 1901 iki 1915, 
Iš Bremen-New York nuo 1901.
Iš Glassgow-New York 1912 iki 1915,
Iš Haml?urg-New York nuo 1901,
Iš Libavos-Nevv York 1907 iki 1915, 
Iš Liverpool-New York 1906 iki 1915. 
Iš Liverpool-Philadelphia 1907 iki 1915, 
Iš Rotterdam-New York 1906 iki 1915, 
Iš Southampton-Nevv York 1906 iki 1905.

Reikalaukite aplikacijų ir pridėkite 2 centu štampą, ir adresuokite:

P. MIKOLAINIS
188—190 Sands St., Brooklyn, New York.

£3

IRVIN S COBB
Atsižymėjęs Autorius

)

Sutinkąs su savo politika faktų įrodymais publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. Irvin S. Cobb asmeniškai liudyt ir pereiti pasižymėjusiu 
asmenų raportus, kurie liudijo LUCKY STRIKES pagarsėjusį Spraginimo Metodą, p. Cobb pranešimas yra pirmyneiga.

, , , © 1930, The American Tobacco Co.. Mirai

i Sako

( ' v
“Senas slapyžodis—(Lai pirkėjas būna

• * 

atsargus,9 pasidavė slapyžodžiui, ‘Pirkit 
saugome,’ ir šitas stebuklas pasidarė dėl 

išdirbystės teisingumo, kuris characteri- 
zuoja kiekvieną puikų Amerikos pro-

> I

dūktą. Įžymus pavyzdys moderniško
• *

išdirbėjo norint nuolatos duoti publikai 

geriausią produktą, yra naudojimas U Ura 
Violet Ray ‘Spraginime9 LUCKY STRIKE 
tabakų. Ret, kuris gali tą procesą matyti 

kaip aš jį mačiau kuomet lankiau LUCKY i 

STRIKE dirbtuvę. TiĮcrai puikus.99 *

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

“Its toasted
Jūsų Gerkles Apsaugo—Prieš knltejlmus—prieš kosulį

01*''
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the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Ralsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

IMA ATSIPEIKĖTI

$8.0$
$7.00
$8.00
' 8c

Subscription Katėsi
per year in Canada
per year outside of Chicatto
per year in Chicago
per copy

Entered as Second Cląsa Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago. 111.. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujieną” 
Bendrovė, 1789 So. Halited St„ Chi- 
cago. UI. Telefonas Roosevelt 8500.

$8.00 
4.f0 
2.00 
1.50
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Užslsakymo Įmina;
Chicagoje — paštu:

Metams .....___ __________
Pusei metu ............„........ „
Trims mėnesiams_______
Dviem mBnesiam________
Vienanr mėnesiui_______

ChicaRoj per išnešiotojus!
Viena kopija________________ 8c
Savaitei___ .______
Minėsiu!_ _________ _  ifc

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
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Vienam minėsiu! .

Lietuvon ir kitui

$7.00
8.50
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1.25 
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$8.00
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Metama _______
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Trims mėnesiams __
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

DARBO VALANDŲ TRUMPINIMAS KOVAI 
SU NEDARBU

darbininkai, - turėdami dvi 
daugiau keliautų, rupintų- 
turėtų daugiau laiko užsi-

Vis daugiau žmonių supranta, kad tikslingiausias 
būdas kovai su nedarbu yra darbo valandų trumpini
mas. Amerikos darbininkų unijos šiandie kelia obalsį: 
“šešių valandų darbo diena, penkių dienų darbo savai
tė”. ,

Kai kuriuose amatuose šitam tikslui pasiekti gal 
nebeims daug laiko. Kur yra dirbama pusšeštos dienos 
savaitėje, tenai reikia tik pusdienį numušti, kad pasi
darytų penkių dienų savaitė. Nebūtų taip pat perdaug 
didelis žinksnis pereiti nuo aštuonių darbo valandų per 
dienų prie šešių valandų.

Darbininkams dirbant tik penkias dienas savaitėjė, 
vadinasi, turint kiekvienų savaitę dvi dieni pasilsiui, 
atsidarytų daug vietų pramonės ir prekybos įmonėse 
naujiems darbininkams. Be to, ir tai yra gal būt dar 
svarbesnis dalykas, žymiai padidėtų prekių suvartoji
mas, reiškia — turėtų plėstis gamyba, pramonei. atsi
darytų platesnė rinka. Nes 
atliekamas dienas savaitėje, 
si įsigyti geresnius namus, 
imti kultūros reikalais.

Šiandie tečiaus eina klausimas ne apie tai, kaip pa
daryti, kad toks daTbo laiko sutrumpinimas butų įves
tas .tose pramonės šakose, kuriose darbininkai jau turi 
palyginti neblogas darbo sąlygas. Daug didesnis užda
vinys yra pasiekti atsilikusias šakas. Audimo ir verpi
mo dirbtuvėse šimtai tūkstančių darbininkų dar ir da
bar tebedirba po devynias ir po dešimtį valandų per 
dienų ir gauna tokias algas, kad darbininko .šeimyną 
vos gali pragyventi. Gal būt dar aršiau yra plieno 
dirbtuvėse, kur tebedirbama net iki dvylikos valandų 
per dienų septynias dienas savaitėje. Per keletu pasta
rųjų metų be galo pablogėjo darbo sąlygos ir anglių 
kasyklose, kuomet dėl negabaus ir egoistiško mainierių 
.“karaliuko” Lewiso šeimininkavimo angliakasių unijoje 
ši tapo beveik visai suardyta.

Kol šitose ir daugelyje kitų svarbių industrijų dar
bo laikas bus ilgas ir darbininkų uždarbiai bus menki, 
tol bus sunku padaryti žymesnis progresas visai dar
bininkų klasei.

Amerikos Darbo Federacija turėtų dėti didžiausių 
pastangų suorganizuoti neorganizuotąsias darbo šakas. 
Tik tuomet bus galima įvykinti penkių dienų darbo 
savaitę visiems darbininkams.

i KARO KONTRIBUCIJOS

Anglijos valdžia nutarė atsisakyti nuo $55,000,000, 
kuriuos jai dar turėjo sumokėti Kinai, kaipo kontribu
ciją (pabaudą) už vadinamąjį “bokserių sukilimą”;. Ji 
pastatė sąlygą, kad Kinai išleistų ne mažiau kaip $40,- 
000,000 savo geležinkelių tiesimui ir taisymui.

Amerikos Jungtinės Valstijos atsisakė nuo savo 
dalies iš Kibų kontribucijos jau prieš daugelį metų, 

• tąja sąlyga, kad Kinai tą sumą pinigų paskirtų švieti
mo reikalams.

Toks šių dviejų šalių pasielgimas yra vertas pagy
rimo. Bet yra pažymėtina, kad Anglija tol nesiliovė 
ėmusi kontribuciją iš Kinų, kol valdžią Londone nepa
ėmė Į savo rankas socialistinė Darbo Partija.

Po Didžiojo Karo kontribucijų mokėjimas tapo už
krautas ant pečių Vokietijai. Šitos kontribucijos dabar 
yra vadinamos “reparacijomis” (atitaisymais), nors 
yra aišku, kad jos reiškią ne ką kitą, .kaip bausmę, ka
dangi karą laimėjusios valstybės “reparacijų” nemoka.

Tie Vokietijos mokesniai už karo pralaimėjimą 
yra šiandie pavojingiausias tarptautinei taikai dalykas. 
Reparacijomis apsunkintoje Vokietijoje žmonės ne
rimsta, ir jų neramumu naudojasi besąžiniški demago
gai — fašistai ir komunistai, kuriems niekas daugiau 
nerupi, kaip tik padaryti suirutę.

Karą laimėjusios valstybės turėtų padaryti su Vo
kietijos reparacijomis taip, kaip padare Amerika ir 
Anglija su Kitių korfti'ibijrcijdftl'is. panaiki
nimas kaip bematant atsteigtų ramybę Vokietijoje ir
milžiniškai sustiprintų taiką visoje Europoje.

Centralinė darbininkų sąjunga Philadelphijoje, 
Pa., kurioje yra susivienijusios visos to miesto darbi
ninkų unijos, buvo prieš keletą mėnesių indorsavusios 
republikono Pinchot’o kandidatūrą į gubernatorius. Bet 
paskutinėms dienoms Philadelphijos Central Labor 
Union savo pirmesni nutarimą atšaukė ir nutarė remti 
socialistų kandidatą, James H. Maurerį. A

Ta organizacija taipgi atsikreipė į Pennsylvanijos 
Darbo Federaciją, ragindama ir ją taip pat pasielgti.

keliai raižo valstybių plotus. 
Inkų valstybėj buvo įgyvendin
tas grynas komunizmas su ka
rališka valdžia. Kiekvienas pi
lietis turėjo dirbti jam pavestą 
darbą. Sulaukęs tam tikro 
amžiaus pilietis turėjo vesti. 
Jis gaudavo iš valdžios žemės 
ir ūkio mašinas. Seniai ir li
goniai buvo laikomi valstybės 
lėšomis.

PERVERSMO “DIDVYRIAI”
KALĖJIME

metus aktyviu 
partijos nariu, 
jau toj partijoj 
60 narių ir kad

Keistas likirAas ištiko Lietu
vos gruodžio 17 d. perversmo 
vadus. Jie beveik visi šiandie 
yra atstatyti iš vietų arba net 
sukišti į kalėjimą ir ištremti. 
Apie tai rašo latvių “Socialde- 
moftrats” (einąs Rygoje.):

Nors“ ir keista, bet reikia 
pažymėti, kad gruodžio 17 
d. peTversmo ‘didvyriai’ da
bar visi sėdi kalėjimuose, 
gi jų vietoje atsirado nauji 
‘didvyriai’.

“Gruodžio pučistai: Matu-* 
' levičiūs, SliesoYaitis, vyt. lei

tenantas Steponavičįus ir 
Mačiuika sėdi kalėjime; gen. 
Plechavičius išvarytas iš ka
riuomenės eilių, o Voldema
ras ištremtas į Platelius. Iš 
aktingųjų perversmo daly
vių tik viena ponia Smeto
nienė tebėra laisva.

‘"Tai tikra likimo ironija, 
kad šie ‘didvyriai’ atsidūrė 
kalėjime drauge su tais, ku
riuos jie patys neseniai pro
vokacijomis sugrudo į kalė
jimus.

“Ne be reikalo žmones sa- 
' ko, kad Dievas baudžia vie

nus nueidamas, kitus ateida
mas.”
Vienas iš emigravusių volde- 

marininkų pareiškęs Rygos 
laikraščio- korespondentui, kad 
anksčiau 
ninkai paimsią viršų ir suareš
tuosią Smetoną.

Voldemarininkai da ir šian
die vadovaują vietinėse tauti
ninkų organizacijose. Jie ren
giąsi priei sukilimo. Vieną suki
limą jie jau bandę daryti, kuo
met buvo kesintasi užmušti 
kriminalinės policijos Viršinin
ką Rusteiką. “S.” rašo:

“Pasikėsinimas prieš Rus
teiką turėjo būti pradžia su

kilimo. Visus planus’ sugrio
vė atentato nepasisekimas 
ir viešoji policija, kuri nebu
vo pašvęsta į voldemarinin- 
kų sąmokslą.

“Jeigu voldemarininkų 
rengtasis perversmas butų 
įvykęs, tai prie valstybės 
vairo butų atsistojęs šnipas 
Statkus, kaipo politinių rei
kalų sekretorius; banko di
rektorius Statkus, kaipo fi
nansų sekretorius; Mačiuika, 
kaipo krašto apsaugos sekre
torius.

“Kitų sekretorių pavardžių 
informuotojas neatsimena. 
Kodėl turėjo jie vadintis 
‘sekretoriais’, o ne ministe- 
riais, bus aišku iš to, kad 
šis perversmas’ buvo rengia
mas tikslu sudaryti fašisti
nę tvarką Lietuvoje tbkiu 
pavyzdžiu, kaip kad yra Ita
lijoje, kur visų ‘sekretorių’ 
priešakyje stovi ‘diuče’. ” 
Apie tai, kas šiandie valdo 

Lietuvą, Rygos laikraštis sako:
“ ‘Tautos vadas’ Lietuvoje 

yra. tik dekoracija. Faktinai 
kraštą valdo saujelė karinin
kų su Smetoniene priešaky.” 
Prieš aukščiaus minėtą mė

ginimą padaryti sukilimą, už
mušant policijos vadą Rustei
ką, Smetona buvęs pasirengęs 
bėgti į užsienį.

Tai tdkios tokelės iš 
jos eros”.

Patys’ inkos arba karaliai 
gyveno didžiausioj prabangoj. 
Jų rūmai buvo iš vieno aukso. 
Soduose stovėjo iš aukso, lieti 
medžiai. Jų sandėliuose buvo 
neapsakomos daugybės bran
giųjų metalų ir akmeny. Godus 
ispanai panūdo indi jonų turtus 
pagrobti. Jie ėmė žudyti ne
kaltus žmones, reikalaudami 
aukso. Kadangi ispanai buvo 
ginkluoti šaunamais ginklais, 
tai indi jonai jiems atsispirti 
negalėjo ir vykdė ispanų reika
lavimus. Bet matydami, kad

ispanų godumas vis didėja, in- 
dijonai ėmė savo turtus slėpti 
kalnuose ir miškuose. Pasako
jama, kad tuo budu indi jonai 
yra suslapstę daug brangeny
bių, kurių esimo vietų dabar 
niekas nežino. Daug kartų bu
vo mėginta tuos turtus rasti, 
bet be jokio pasisekimo. Tik 
dabar, prieš kelias dienas, pa
sklido žinia, kad vienai ekspe
dicijai pavykę rasti paskutinio 
actekų karaliaus paslėptus tur
tus. Tačiau vargu ar toji žinia 
yra teisinga. Bet vis tik, kaip 
ten butų su tais turtais, vienas 
dalykas yra aiškus. Europie
čiams tenka didelė gėda, kad 
jų, krikščionių godumas sunai
kino vieną iš įdomiausių žmo
nijos kultūrų, nes kaip dabar 
manoma, Amerikos indi jonų, 
ypač majų tautos, kultūra esan
ti pati seniausioji žemėj, daug 
senesnei už Egipto ir Babiliono. 
Pamatę auksą, europiečiai ne
teko nei proto nei širdies...

Kaip yra su tuo?” — Aš turiu] 
paprotį, atsakiau kiek galėda
mas ramiau: miegodamas 
garsiai kalbėti, o jei ir nemie
godamas pats su savim 
šiai kalbu, manau, kad 
tai nėra draudžiama.

gar- 
mad

“Turbut jau Tamstai 
ma yra, tęsė kalėjimo prievaL 
zda toliau: kad kiekviena: 
pasikėsinimas pabėgti, kiek 
vienas bandymas susikalbėt 
su kitais kaliniais yra aštria 
sekami.” —Aš tikrinau, kai 
nieko panašaus daryti ir ne 
manau.—

žino-

Vertė J, Pronskus; E. T. A. Hoffman

Velnio Eliksyras
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“Am. Lietuvyje”, kurį lei

džia G. A. Kybą, skaitome:

tai Stalino biznis tenai 
dar prasčiąu, negu mato- 
oro. “Laisvės” Vidikas, 

dar viešai gina apsiputo- 
bet

surpai-

, t .u. ■ ■■■ ■■ ■ ■ ' ■ ■ ■—..................  —

“Amalgameitų organo ‘Dar
bo’ numery 20-me jo redak
torius Jankauskas, buvęs per 
paskutinius 
komunistų

' rašo, kad 
teliko tik
pats viršiausias ‘Laisvės’ re
daktorius Tauras buvęs atė
jęs pas Hilhnano ‘berną’ — 
Jatikauską prašyt, kad pasta- 
rasis jam įsuktų šiltą redak
toriaus vietą.

“Jei tai teisybė, ką ‘Dar
bo’ redaktorius Jankauskas 
sako, tai reikštų blogai le
miantį laisviečiams ir vilnie
čiams pasisekimą iš priežas
ties jų /netakto. Tas parodo, 
kad jų pačios partijos nariai, 
nebepakęsdami viršūnių dik- 
tatorystės, veik jau visi bai
gia ją apleist, sakydami: ‘Ša
lin Diktatūra! Tegyvuoja 
Demokratija!’ ”

' Beje, ir pats “Am. Liet.” lei
dėjas Kybą, kuris dabar šitaip 
rašo apie komunistus, pirma 
buvo uolus jų rėmėjas. Į SLA. 
seimus jisai keliaudavo bus’u 
iš Worcesterio kartu su kitais 
bolševikiškais 57 k p. delega
tais kelti “revoliuciją”. (

Kai dėl “laisviečių” ir “vilnie- v • Cių , 
stovi 
si iš 
nors
damas ../‘generalę liniją”,’ 
jau daiitųsi, per kurią 
pę” smukti lauk (kaip kitąsyk 
iš |‘Kovqs”). Kiti štabo’“člun- 
kai”, išimant Siurbą ir iMiza- 
rą jau yra įtraukti į juodą lis- 
tą...už ^poyUunizmą” ir netikė
jimą T “trečią periodą”. Dva
sios pavargėlis Paukštys turė
jo eiti į šapą dirbti, kai “gene
rolas” Bimba, išspirtas iš “Vil
nies” pareikalavo sau džabo 
“Laisvėje”.

“Vilnyje” dar prasčiau. Par
tija jai liepė išmesti adminis
tratorių Stančiką-Stanley už 
“baltąjį šoyinizmą”, už . tai ji 
davė saktį Bimbai!’ Dabar “šim
taprocentinis” Gasiunas’ spiau- 
dosi laikraščio špaltose su 
“oportunistu” Strazdu. Apsi- 
seilėjęs Andriulis dar, “stikina” 
už partiją, bet jau nedrįsta su 
“renegatais” viešai plūstis. 
Pruseika važinėja ne tiek “va
jaus” reikalais, kiek sustiprini
mui savo pozicijų prieš Bim
bos frakciją. Administratorius 
Bacevičius ir stambus šėrinin- 
kas šarkiunas perėjo į “opor
tunistų” eiles.

Taigi netrukus visa eilė 
“Laisvės” ir “Vilnies” šulų ga
li atsidurti tenai, kur atsidū
rė kiti “renegatai”. Visa jų ne
laimė r— kur jie dings, kai iš 
kominterno sterblės iškris? Jei 
ne. šitas rupesnis, tai jie seniai 
butų parodę Stalinui didelę špy
ga-

(Tęsinys)
Ne be pamato galėjau laiky

ti laiminga mintim tai, kadan
gi, pasiremdamas tais i grafą 
Viktoriną adresuotais laiškais, 
kurie tebebuvo mano portfely, 
kartu pasistengiau į pačią bylą 
įpinti dirbtiną asmenį, kurs 
ateity, žiūrint koks bus’ reika
las, galėtų vaidinti pabėgusio 
Medardo ar grafo Viktorino ro
lę. Be to man atėjo į galvą, 
kad galbūt Euphemijos popie
riuose buvo rasta laiškų, kurie 
galėjo duoti raktą į Viktorino 
planą vienuolio pavidale pasi
rodyti dvare, kas vėl galėtų da
lykų eigą-’ užtemdyti ir supai
nioti. Mano vaizduotė teisėjui 
beklausinėjant veikė toliau, ir 
many vystėsi vis naujos prie
monę apsisaugoti nuo bet ko
kių susekimų, ir aš jaučiausi 
pasiruošęs patį pikčiausią at
remti. — Jau maniau, kad ma
no gyvenimo eiga bus gana 
paaiškėjus, kad teisėjas bus 
priėjęs arčiau to nusikaltimo, 
dėl kurio mane kaltino, bet ne 
taip buvo; priešingai, jis pa
klausė, kodėl aš norėjęs pabėg
ti iš kalėjimo. — Aš tvirtinau, 
kad pabėgti man ir į galvą ne
buvo atėję. Bet kalėjimo sargo 
liudymas, kurs matė mane be
lipant į langą, rodėsi kalbėjo 
priešu mane. Teisėjąs’ prigrąsi- 
no, kąd pamėginus dar kartą, 
aš busiąs surakintas. Mane nu
vedė atgal į urvą. — z

šiurpulingos naktys kalėjime. 
Medardą gąsdina nužudytųjų 

dvasios
Man atėmė lovą ir patiesė ant 

grindų šiaudų maišą, stalą pri
kalė, vietoj kėdės radau labai 
žemą suoliuką. Praėjo trys die
nos, niekas manęs nepaklausė, 
mačiau tik vieno berno susirau
kusį veidą^ kurs man įnešdavo 
valgyti ir vakare1 uždegdavo

ĮVAIRENYBĖS
Amerikos senovės indi 

jonų lįliitura

panai, greta 
hių, rado ir 
šių, aukštos 
šių indijonų

gerai organi- 
Dabartinej 

Jukatano p,u-

Kai 1492 m. Kolumbas atra
do Ameriką, tai nuvykę ten is- 

puslaukinių žmo- 
gerai susitvarkiu- 
kttltui’os pasieku- 
tautų, kurios tu

rėjo sukurusios 
zuotas' v&l^ybes. 
pietą Meksikoj, 
siattsaly ir ten, kur dabar Peru 
valstybė, 'buvo tais laikais ga
lingos actekų ir majų tautų 
valstybės,., karalių, vadinamų 
tukli vhMoitios. ’Foii buvo 
rai statyti miestai su puikiais 
trobesiais ir ritmais. Puikus

Uušti, ir daugiau nebesi jaučiau 
esąs drąsus kovotojas už žūt 
būt, tikėjęs kovą išlaikyti iki 
galo. Nupuoliau į apsiniaukusį 
merdėjimą, visa pasidarė abe
jinga, net Aurelijos vaizdas iš
dilo. Bet neužilgo dvasia vėl su- 
sipurtė, deja, tik tam, kad dar 
labiau suimtų tas liguistas jaus
mas, iššauktas vienumos ir kur
čios kalėjimo atmosferos, ku
riai nebepajėgiau atsispirti.

Nebegalėjau pamiegoti. Tam
siai blikčiojančios ant sienos 
lempos fantastiniuose refleksuo
se kyšėjo visdkie išsišiepę vei- 
(lai; užgesinau lempą, dangs- 
oiatisi su šiaudų pagalve, bet 
dar baisiau aidėjo kurčias de
javimas, suimtųjų retežių žvan
gėjimas per ištisą bauginančios 
tylos pilną naktį. Dažnai man 
rodėsi, lyg girdėčiau Euphemi- 
jos ---- Viktorino mirties Rarga-
liuvinią. “Ar aš kaltas. kad jus

pražuvote? ar ne jus patys esa-

te kilti, nedorėliai! kurie pasi- 
davete mano kerštingai ran
kai?” —Taip visa gerkle rėkiau, 
bet tuomet per skliaustus ai
dėjo ilgas, gilus mirties ataduk- 
sio garsas, ir aš pasiutusiame 
nušiminime staugiau:: “Tu esi 
Hermogenai!... kerštas arti
nasi!... Nėra daugiau išsigelbė
jimo!” — Ruvo gal būt devinta 
paltis, kai aš, iš siaubo ir bai
mės perpus negyvas gulėjau iš
sitiesęs • ant kalėjimo grindų. 
Netikėtai aiškiai pajutau po sa
vim tylų, su protarpiais stuk
senimą. Pradėjau klausytis, 
stuksenimas nesiliovė ir tuo tar
pu kažkas po grindimis kaž
kaip keistai nusijuokė! —Pa
šokęs puoliau ant šiaudų gulto, 
bet stuksenimas, juokas ir de
javimas nesiliovė. — Galop bal
sas pradėjo tyliai, tyliai šaukti, 
tokiu baisiu, kimiu, aičiojančiu 
balsu: Medardai! Medardai! — 
Ledo srovė pasipylė po visus 
mano sąnarius! Aš atsiliepiau 
ir sušukau: Kas čia! Kas čia 
yra? — Dar garsiau pradėjo 
juoktis ir dejuoti -Jr aičioti ir 
belsčioti ir švepeti: Me-dar- 
dai... Me-dar-dai!— Pašokau 
nuo guolio. “Kas tu ir butum, 
kas čionai vaidiniesi, atsistok 
čid prieš mano akis, kad aš 
tave galėčiau pamatyti, tik 
liaukis su savo pasiutusiu juo- 
kuku ir beldimu!”—Taip šau
kiau į tirštą tamsumą, tačiau 
tiesiai po mano kojomis dar 
smarkiau subeldė ir suaiksė- 
jo: Hihihi... hilnhi... Broliu
kai... Broliu-kai... Me-dar- 
dai... aš esu čia... esu čia... a-a- 
lida-ryk, a-a t... eikim į mi-mi- 
šką... mišką!—Dabar tas bal
sas lyg pažįstamas aidėjo ma
nyje; aš buvau jį kur tai gir
dėjęs, bet tik, kiek prisimenu, 
ne tokį sutrukusį, aikščiojan- 
tį. Pasibaisėdamas pažinau, 
kad tai buvo mano paties bal
sas. Nenoromis, lyg norėda
mas įsitikinti, ar ištikrųjų 
taip yra, pats suaiksėjau: Me- 
dar-dai... Me-dar-dai! Vėl mi
si j įtokė, bet jau pasityčioja- 
mai ir (piktai, ir sušuko: Bro
liu-kai.., brp-liu-kai..., tu, t... 
lu-m-mane... pažinai?... a-ati- 
daryk, ei 
mišką!—‘ 
kurčiai ir baisiai tarė iš ma
nęs'baisau: vargšas pamišėlis, 
negaliu aš tau atidaryti, nei 
su tavim į mišką eiti, į tą pui
kų, laisvą pavasario orą, kurs 
turbut ten lauke; lygiai kaip 
tu esu uždarytas į kurtų tam
sų kazematą, kaip ir tu!” ...

Naujas laidymas.— Teisėja, 
gaudo Medardo parodymus.- 
Pakviestas teisman vienuolio

Cirilius išduoda Medardą.
Po poros valandų nuvedi 

mane į kriminalinį teismąl 
Prieš mane išėjo nebe tas teil 
sėjas, kurs mane pirma tardei 
bet kitas, dar gana jaunas vy ] 
ras, kurį iš pirmo pamatyml 
pažinau esant daug gabesni* 
ir gilesnio už .pirmąjį, jis la 
bai draugiškai mane pasitik' 
ir paprašė sėstis. Dar daba 
jis lyg gyvas tebestovi man 
akyse. Jis išrodė palyginama 
su jo metais žymiai senesnis’ 
galva buvo beveik nuplikus 
jis nešiojo akinius. Visame j 
apsiėjime jautėsi tiek gerui 
mo ir širdingumo, jog aš t 
kfai pajutau, kad kiekvienai 
ne visai, dar užkietėjęs nūs 
paltelis vargu galėjo dar jai 
atsispirti nepasidavęs.

Savo paklausimus tarė ji 
lengvai, beveik konversacini 
tonu, bet jie buvo apgalvoti i. 
taip tikslingai pastatyti, kai 
tik tam tikri atsakymai gal 
ma buvo duoti. “Aš turiu pid 
minusia Tamstos paklausi 
(taip jis pradėjo), ar visa ta] 
ką Tamsta papasakojai apiĮ 
savo gyvenimo bėgį, tikrai yrj 
pamatuota, arba gal būt Tan 
štai nuodugniai pagalvoju 
dar šis tas atėjo į galvą, k 
Tamsta dar norėtum primiii

Aš viską papasakojau k 
tik galėjau apie savo papras 
tą gyvenimą.

“Ar Tamsta niekuomet nd 
turėjai santykių su dvasia 
kiais... su vienuoliais?”

Taip, Krokuvoj... Dancige! 
F rauenburge... Karaliaučiuj 
Pastarojoj vietoj su pasauli 
niais dvasiškiais, bažnyčia 
klebonais ir kapelionais.

“Pirma Tamsta nepamink 
jai, kad ir Frauenburge e\

Kadangi skaičiau neverti 
minėti trumpo sustojimo, kie 
dabar prisimenu, aštuonul

“Vadinas Tamsta esi giliuj 
Kviečičcve?”I . . . . I

šį paklausimą teisėjas net; 
ketai ištarė lenkiškai, ir bu 
tent grynai lenkišku dialekti 
ir taip pat lengvutėliai. Vien 
akies mirksnį iš tikrųjų buva 
sumišęs, tačiau tuojau sus 
griebiau, prisiminiau kiek imj 
kėjau lenkų kalbos, 
vau išmokęs iš savo 
Kržynskio seminarijoj, 
sakiau:

Mažame savt) tėvo 
netoli Kviečičcvo.

“Kaip tas dvaras vadinasi‘j
Krzynievo, mano gimini 

tėviškė.

ir ai

dvai

bro-liu-kai...,
,.. pažinai?

. eime į mišką..., Į
Vargšas pamišėlis,

Tuomet sudejavo beviltingu 
skundu, ir beldimas pasidarė 
kaskart tylesnis ?r neaiškes
nis, kol galop visai nutilo, pro 
langdlį pradėjo brėkšti rytas, 
sužvangėjo raktai, ir kalėjimo 
prievaizda, kurio visą laiką 
nemačiau, įėjo į vidų, “šią 
nttLlj. pi'H<lejo ji 
Tamstos kambary

triukšmų ir garsiai kalbant.

“Tamsta, kaip gimęs lenką 
lenkiškai ne kaip kalbi. Atv 
rai kalbant, gana vokišku diq 
lėktų. Kaip tai yra?”

Jnu nuo daugel metų kitais 
nebekalbu kai tik vokiška 
Taip, dar Krokuvoj santykis 
vau gana daug su vokiečiai 
kurie norėjo iš manęs nu 
kintis lenkų kalbos; pats m 
pastebėdamas busiu įpratęs 
jn dialektą, kaip kad leių 
vai įprantama į provincijų 
dialektą ir užmirštama gere? 
nė, tikroji kalba.

(Bus daugiau)

visokių

ATĖJO “Kultūros” N<1 
8. Galima g-au£i ‘‘Naujienoj 
se”. Kaina 45 centai.

(Bua daugiau) k j'

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Nuo Redakcijos: Amerikos lietu
vių laikraščiuose rilpus keliems strai
psniams. kuriuose buvo diskusuoja- 
nu amerikiečių turistų pakreipimo 
Lietuvon klausimas, šiomis dienomis 
gauta iš Lietuvos tuo reikalu du 
straipsniai, kuriuos po viens kito 
dedame.

AMERIKIETIS TURIZMO
LIETUVON INICIATORIUS

Ką padarė Mr. Caldwell ameri
kiečių ekskursijų į Lietuvą 

reikalu
Pastaruoju laiku vis daugiau 

pasirodant lietuvių spaudoje 
susiinteresavimo turizmo Lietu
von reikalais’ tenka patirti ir 
tos idėjos sumanytojų pirmas 
jau padarytas pastangas.

Įdomu bus išgirsti, kad ir 
Lietuvos pajūriais ir sausžemio 
kurortais plačiau susiinteresavo 
ir daugiausia padarė ne kas 
kitas, kaip žinomas' amerikie
tis Mr. Caldwell, newyorkietis, 
senas Lietuvos ir lietuvių drau
gas Vyties Kryžiaus ordeno 
kavalierius, ir buvęs artimame 
kontakte su Lietuvių delegaci
jomis Taikos Konferencijoj, Pa
ryžiuj, 1919 metais.

Mr. Caldwell 1928 metų va
sarą pirmą sykį buvo apsilan
kęs Lietuvoj ir ilsėjosi Lietu
vos pajūriuose, ilgesnį laiką 
Palangoje. Ten jam buvo su- 
ruštas luncheon, kuriame daly
vavo geras būrelis Lietuvos žy
mesnių asmenų, ir tame tarpe 
Lietuvos pasiuntinys Amerikai 
p. Balutis.

M r. Caldwell būdamas Palan
goje ir laike luncheon karštai 
užsipuolė, sakydamas, kodėl lie
tuviai turėdami tokias žavin
gas vietas, kaip Klaipėdą su 
pajūriais, Palangą ir net toki 
istorišką miestą Kauną, nesi
stengia patraukti Lietuvon tu
ristų iš kitų šalių, ypatingai, iš 
Amerikos. Jis pareiškė, kad 
vien amerikonai palieka kas 
vasarą Europoj apie milijardą 
dolerių gyvo pinigo, ir palieka 
dažniausia, daug neįdomesnėse 
vietose, kaip Lietuva.

Jam buvo atsakyta, kad 
Lietuvoj apie tai yra galvoja
ma, kaip apie galimybę ateityj, 
ir jei tai nedaroma dabar tuo
jau, tai tik dėl sekamų prie
žasčių,—kad dar nešame tinka
mai prisiruošę svetimų šalių 
turistams priimti, nes musų ku
rortai dar neturi tinkamų į- 
rengimų. .Jei tokioj padėty 
tebebūdami pradėtume propa
gandą, tai dėl stokos moderniš- 
kesnių įrengimų, galėtume dau
giau pagadinti negu pataisyti

Mr. Caldvvell atkirto, kad tai 
nėra rezonas taip aiškintis; jis 
pats kas metai praleidžiąs va
sarą Europoj, išvažinėjęs ją 
išilgai ir skersai, ir žinąs ką 
kalbąs. Jis matęs viekas ir tai 
tankiai amerikonų lankomas, 
dešimts sykių aršesnes už Lie
tuvos vietas, bet jos esą rek
lamuojamos ir amerikonai va<- 
žiuoja. Jis prisispirdamas ra
gino skubiau apsigalvoti.

Nesulaukdamas pasekmių Mr. 
Caldwell ėmėsi pats iniciatyvos, 
ir jau dabar patirta, kad jis

Neturi priemaišų 
100 nuošimčių 

tyras 
Anheuser'Buscb 

Budweiser 
Barley-Malt Syrup

ŠVIESUS AR TAMSUS 
RIEBUS 

NĖRA KARTUS 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

pats nuo savęs išsiuntinėjo ke
lis šimtus laiškų įvairiems 
Amerikos Kelionės Biurams, 
garlaivių linijoms, geležinke
liams, ekskursijų rengėjams ir 
kitiems, ragindamas juos ati
daryti naują turizmo liniją 
“Aplink Baltiją”. Jo laiškai pa
rašyti tiek įtikinančiai, pavar
tota tiek daug argumentų, kad 
jau keletas “Travel Bureaus” 
suspėjo dar šiemet įtraukti Lie
tuvą į savo rengiamų turų 
tvarkraščius. Taip pat jau pa
tirta, kad šiemet rengėsi vie
na amerikiečių studentų eks
kursija užsukti į Lietuvą. Pa
sekmių dar neteko patirti.

Kol dar Baltic American Line 
nebuvo lenkų atpirkta, buvo 
jau pradėta praktiškas darbas, 
ir buvo ruošiami iš kalno regu
liariai reisai tarpe Nevy Yorko 
ir Klaipėdos. Tai jati buvo 
paskelbta 1929 m. vasarą. Bet 
tai linijai patekus į lenkų ran
kas, išėjo dar geriau, nes jos 
vieton atėjo dvi kitos ir daug 
geresnės, tai Scandinavian ir 
Svvedish American Linijos, ir 
kiek jau žinoma, rengiasi vys
tyti turizmą Lietuvon plačiu 
planu.

Įsisteigusi Lietuvoj ir dabar 
besisteigianti Amerikoj Lietu
vos Turistų Sąjunga, kiek 
jaunos pajėgos leidžia, daro to
je linkmėje. Belieka tik pats 
svarbiausias reikalas, tai pačius 
Lietuvos kurortus pritaikyti 
turizmo reikalams, ir tame dar
be labai daug, ir galbūt dau
giausia, galėtų padaryti patys 
Amerikos lietuviai, kurie pa
žįsta amerikiečių skonį, reika
lavimus ir sąlygas’, ir galbūt 
kurie gali investuoti pinigų į 
Lietuvos pajūrių kultūrą. Atei
tis didelė ir darbas savo šaliai 
geras ir biznio perspektyvos 
geros.—X.

AR GALIMA LIETUVOS RE- 
ZORTUS SUAMERIKONINTI?

(Ištrauko iš laiško)
Kaslink p. Bačiuno farmos ir 

tų gražumėlių, kokius p. Ba- 
čiunas bėgyje dešimties metų 
sukūrė, reik tik pasidžiaugti ir 
p. Bačiunui palinkėti, kad tą 
reikalą jis dar labiau praplėstų 
ir patobulintų. Noriu nuošir
džiai pastebėti, kad tokie da
lykai yra galimi tik Amerikoj, 
nes ten yra kaip tik tinkamos 
ir idealios sąlygos. Ypač yra 
svarbu, kad tokia farma gali 
gauti ganėtinai inteligentiškų 
ir pinigingų vasarotojų, kurie 
savo sąskaitas veik visi iš virš 
sumoka, šis faktorius kaip tik 
ir yra pagrindinis ant kurio ir 
p. Bačiuno pasisekimas remia
si. O jei pridėsime, kad p. Ba
čiunas priima vasarotojus tik 
su geromis rekomendacijomis, 
tai čia yra aukštai kvalifikuo
tas dalykas.

Jei taikinti tuos pačius nuo
status, tvarką ir abelnasias p. 
Bačiuno farmos taisyklei Lie
tuvos “Saharai”, ’ esu giliausiai 
įsitikinęs, kad nepasisektų. Ne
ginčysime apie tai, kad* Lietu
vos “Sahara” yra iš gamtos 
pusės puikesnė ir galbūt net 
ideališkesnė negu p. Bačiuno 
farma. TeČiaus tų sąlygų, ku
riose p. Bačiunas savo reikalą 
veda Lietuvos “Saharoje” ir vi
soje musų tėvynėje Lietuvoje 
nėra. Pirmiausiai reik pažiū
rėt į tą faktą, kad Lietuvoje 
abelnai tos rųšies vasarotojų, 
kuriais p. Bačiunas verčiasi 
ant savo farmos, yra labai ma
žai. O jeigu dar pridėtume 
reikalavimą rekomendacijų, tai 
kaip dabar dalykai čia stovi, 
tai šios rųšies vasarotojai veik 
visi atostogas praleidžia, už- 
sienyj ir nei vienas jų Lietu
vos rezortų nelanko ir jais ne- 
sigėri. Gi tie, kurie Lietuvos 
vasarinius rezortus lanko, pa
prastai savo sąskaitas už kam
barius ir maistą moka vekse
liais, kurie nevisuomet būva 
geri.

jeigu ant karto atvyktų | Lie
tuvą, dalėiskitn sau, 100 Ame
rikos turistų, tai jau neturėtų 
kur jų padėti. Tai pati pirmu
tinė sunkenybė, kurią reik nu
galėti pirm nei šimtais ant kar
to turistai galės į Lietuvą at
važiuoti. O kaip su restora
nais? Bus' tas pats kas ir su 
viešbučiais. Toliaus, žvilgterė- 
kim kiek giliau į patį opiausį 
turizmui klausimą, tai komu
nikaciją. Viskam, kas čia nors 
dalinai pabrėžta, reik daug dar
bo ir pinigų. Pati valstybė šiam 
reikalui kapitalų neturi, o pri
vačius kapitalus paakstiiiti 
šiuose reikaluose dėtis, manKu, 
yra veltui, nes kapitalo pirmu
tiniu uždaviniu visuomet ir vi
sur yra pelnas. Gi kapitalas 
aiškiai mato, kad eidamas’ į 
šias įmones greito pelno, t. y. 
savo idealo, nemato ir užtat 
atsisako čia eiti.

Rašyti ką nors Lietuvos laik- 

raščiams man rodos šiuo klau
simu butų veltui dalykas. Ma
nau, kad ’ toks raštas tai butų 
dar vienas atskiras šūkis, vie
nas straipsnis' tuo klausimu ir 
tektų jam, kaip ir kitiems lik
tis pelėti laikraščių sandėly. Aš 
matau, kad turizmas yra visos 
tautos bei valstybės klausimas 
ir jis turi būti remiamas aiš
kiais bei rimtais planais ir jau 
tuomet kaip rimti planai bus 
paruošti šiam darbui tuomet ir 
į laikraščius rašyti, manau, 
bus prasmės.

Prie pabaigos noriu pastebė
ti, kad mes lietuviai buvome ir 
dar esame perdideli sentimen- 
talistai if* ačiū tam daug mus 
gyvename gražiomis svajonė
mis ir iliuzijomis. Bet taip 
gyventi yra smagu tik iki tol, 
kol mes nesusiduriame su rea
lybėmis, į kurias' musų vaiz
duotės iliuzijoms paremtos su
dužta, it stiklas į akmenį.

Ir tik tuomet mes pradedam 
rimtai galvoti, tečiaus sieloje 
tenka pergyventi sunkų nusi
vylimo skaitsmą.—X. X.

Abelnai, einant sąlygomis, aš 
matau, kad tokio pasisekimo 
Lietuvoje, kaip kad p. Bačiu
nas yra patyręs, net nei vaiz
duotis negalima. Tiesa jei kuo
met nors lietuviai /sugebės va
sarotojus patraukti į Lietuvą 
iš užsienio—ypač)iš Amerikos, 
tuomet, aišku, sąlygos pagerė
tų ir butų galima tikėtis pel
ningų ir gražių pasekmių. Tė
čiu us tas pasisekimas bus gali
mas tik tuomet, kada į Lietuvą 
šbujos užsieninis turizmas, 
kurio šiandien kaip ir nėra. Gi 
paties turizmo išauginimui bei 
praplėtimui reik daug darbo ir 
tam darbui turėtų pasiaukoti 
ne vien privatus asmenys' ar 
kokia nors viena ar kita orga
nizacija, bet čia turėtų ranka 
rankon i nuoširdžiai bei suma
niai darbuotis visas tauta bei 
valstybė. Turizmo klausime 
iki šiol yra labai mažai pada
ryta. Vienas antras šūkis bei 
straipsnelis laikraščiuose ir 
viena antra brošiūra, iš kurių 
Tamstos darbo bene bus labiau
siai vykusi, dar nesukuria nie
ko žymaus nei rimto turizmo 
klausime..

Amerikos Lietuvių Laiva
korčių Agentų Organizacija 
gal ir galėtų turizmą šiek tiek 
pralėsti, jei pas juos butų gi
lesni planai, negu ištikro jie 
turi. Jau Tamstai teko paste
bėti, kad ši organizacija pra
sideda ir baigiasi savo agitaci-' 
ja tik namie, t. y. tarpe lietu
vių. Tas, kaip matote, yra la
bai mažai, nes turizmas, ple
čiamas ir auklėjamas tik tarpe 
pačių lietuvių, neturi galimy
bės augti, o atpenč, mets nuo 
metų jis gali mažėti iš prie
žasties, kad turistai lietuviai 
dabar lankanti Lietuvą daugu
moje savo tėvyne nepatenkinti 
ir grįžta atgal Amerikon su 
nusistatymu daugiau į Lietuvą 
nebevažinėti. Gaila, kad toks 
apsireiškimas yra, bet jis yra, 
ir nusmelkti jo nei Amerikos 
lietuvių agentų organizacija, 
nei kitos kokios nors organiza- Garsinkitės NAUJIENOSE
ei jos nepajėgs. O kas padaryta 
ir kas yra planuojama daryti 
turizmo klausimu tarpe ameri
konų /abelnai? Trumpas atsa
kymas: Nieko.

Gavimui turistų iš Amerikos 
pačioje Lietuvoje tiems turis
tams jau turėtų būti paruošti 
visi reikalingi patogumai bei 
geras patarnavimas. Tuo tarpu 
šių svarbiausių dalykėlių Lie
tuvoje dar nėra. O kada jie 
bus? Beje, ką Lietuva gali 
siūlyti Amerikos turistams? 
Galima sakyti, kad visoje Lie
tuvoje tėra tik trys žmoniški 
viešbučiai :• du Kaune ir vienas
Klaipėdoje, šie viešbučiai ap
rūpina tik bėgamąjį bifcnį. O

Pašalinki! Nevirškini
mą Pačios Gamtos 

Gyduolėmis
Dr. A. G. Charnes, garsus Kontinen

to gydytojas, 50 metų atgal surado, 
kad pati Gamta parūpino lengvias gy
duoles nuo pilvo pakrikimų, kurie pri
veda prie rimto nevirškinimo, aitrumo 
ar blogesnių pasėkų. Iš žolių, šaknų, 
žievių ir lapų—surinktų iŠ daugelio 
kraštų — jis padarė šavo malonaus 
skonio privatinį receptą. Šis receptas 
dabar yra žinomas kaipo VIZ ir galinta 
jį gauti * aptiekose. Jo daugelio metų 
pasisekimu patvirtina daugelis laiškų, 
gautų nuo pradžiugusių žmonių, kurie 
atiduoda VIZ kreditą už atnaujinimą jų 
sveikatos. C. Cuervo, Chicago, sako: 
“VIZ visiškai išgydė mane nuo daugelį 
metų edusio mane aitrumo ir aš noriu 
paliudyti, kad kiekvienas žmogus, ku
ris kenčia nuo tos ligos, gali, maho 
nuomone, rasti tą pačią beveik tuojauti- 
nę pagelbą ir išsigydymą, kokio aš su
silaukiau.” VIZ yra garantuojamas su
lig 10 dienų bandymo. Nusipirkit bon- 
ką VIZ už $1.00 iš bile kurio aptie- 
kininko. Imkit kaip nurodyta per 10 
dienų. Jeigu jus nerasite lauktosios pa
galbos. arba nesijausite, kad VIZ pagel
bsti jums, sugrąžinkite ,bonką aptieki- 
ninkui ir atsiimkite savo pinigus. Tai 
yra jūsų garantja nuo Herb Tohic 
Corporation, savininkų VIZ, 179 N. 
Wells St.» Chicago.

(Apgarsinimas)

Vartotų Automobilių
Mes norime pratuštinti vietą dėl mu

sų naujų automobilių, todėl Vartotus au
tomobilius dabar parduodame 50 nuoš. pi
giau negu jie yra verti.

Atsilankykite tuojau į musų ištaigą 
ir išsirinkite sau biski vartotą automobi
lių. Pirkdami dabar jus sutaupysite daug 
pinigų. Mes turime didžiausi pasirinkimą 
vartotų automobilių visokių išdirbyscių.

f

M. J. Kiras Motar šalęs
CHRYSLER IR PLYMOUTH AUTOMOBILIŲ PARDAVINĖTOJAI 

3207-9 So. Halsted St. Tel. Calumet 4589
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marcjuette Park
Prakalbos, bedarbė ir kada ji 

pasibaigs

Kas girdėti raudon 
dvary?

rašoEks-barberis Gasiunas 
draugui K. Valoniui “mane te- 

kel ufarzin”

“Suskaitytos tavo dienos...!” 
taip ir skamba iš eilučių, ke
lintą kartę paties Strazdo de
damų savo “Vilnyje” prieš pats 
save.

Kaikas gal net pasigedo tų 
vėmalų, kuriuos draugas Straz
das kasdien gliozodavo “Vil
nies” pirmame puslapy, terlio
damas kiekvieną, kas tik nėra 
iš jo pastogės. Nuoširdžiai ėjo 
savo pareigas • draugas Straz
das, kaip nuoširdžiau joks ver
gas savo bosui netarnauja.

Kas sakė, kad pasaulis nedė
kingas? Paklausk draugo 
Strazdo, jis pasakys. “Kontro
lės komisijai” pamaujojus 
Bridžporto raudondvario pasti
gę, visos širšės sutupė ant 
vargšo draugo Strazdo apykak
lės. “Savikritika” virto Straz
do lizdo valymu. Pats draugų 
draugas’ Leonas Pruseika pa
vyzdį davė. Pats Pruseika pa
rašė apie draugą Strazdą šiokį 
nuosprendį: Apsileidimas, kad 
ir nesąmoningas, paprastai, tu
ri sąmoningą pamušalą ir šim
tus visokių išsisukinėjimų, ku
rie, galų gale, susiveda prie są
moningo bėgimo užvėjon”.

To negana. Pruseika apleido 
draugę Strazdą kokiu tai ne- 
girdėstytu komunizmo profeso
rių J. Gasiunu (baigęs barbe- 
rizmo kolegiją). Tasai jau ke
linta diena kai draugą Strazdą 
šeivina! Ir nė atsiginti neva
lia...

Draugas Strazdas bandė at
sikirsti ir pasakė, kad Gasiu
nas dėl mažmožėlių jį puola, 
tai Gasiunas paleido visą pa
pliupę į draugą Strazdą, “Vil
nies” 255 nr., apkaltindamas 
jį apsileidimu, pasirikimu, pa
vargimu, nukrypimu, sudešinė- 
jimu ir kitokiai baisiais nusi
kaltimais, nežiūrint į tai, kad 
draugas Strazdas paskutines 
tulžies padugnes varvina 
komunizmo aukuro!

Strazdas kaltinamas 
renegmtorizmu!

Ve kaip demaskuoja Gasiu
nas Strazdą:

“Draugas Valonis, man ro
dos naudoja visas laikraštines 
gudrybes, kad tik pateisinus 
tuos draugus, kurie turi žalin
gą nusistatymą. Tokios pasta
bos yra labai žalingos musų 
judėjimui. Jos dar daugiau at
šaldo draugus nuo atlikimo sa
vo pareigų partijoj arba kito
se vietose.”

Pereitą penktadienį, spalio 24 
d. ALDLD 146 kuopa rengė, 
prakalbas su tikslu apkalbėti 
ir išrišti bedarbes klausimą ir 
bedarbių sunkią padėtį. Del to 
šusirinko keletas tų, kurie ne
turi darbo ir nori jo gauti, nes 
gyvenimas tikrai baigia prives
ti prie sunkių aplinkybių.

Deja, susirinkusieji tapo la
bai apjuokti ir vietoj kalbų 
ar patarimų kas lirtk bedarbės, 
susirinkusiems buvo peršamas 
“rojus” su visa komuna. Šne
kėjo čia jau gana pagarsėjęs 
“Vilnies” štabo menageris Ba
cevičius. Ką Bacevičius pasa
kė apie bedarbę? O gi, nieko! 
Vien tik Rusija, komunizmas, 
rojus, darbininkų “laisve”, ku
rios net pats kalbėtojas neno
ri, tiktai kitiems perša.

Be to reikia pasakyti, kad iš 
visos to Bacevičiaus šnektos 
nesimatė, kad jam ar bendrai 
musų bolševikams bedarbė rū
pėtų. Kai išsituštino apie Ru
siją, paterliojo “Naujienas”, 
keletą žinomesnių ne bolševikų 
žmonių, ir atlikęs tuos papū
gos poterius, visą reikalą bai
gė. Na ir ką gi gali daugiau 
pasakyti iš “Vįlnies” užpeč- 
kio išlindęs žmogelis, kurs nie
ko daugiau nėra matęs be ke
lių kitų į save panašių fana
tikų.

Tiesa, priedams' dar pastatė 
kokį tai jauną ką tik “subolše- 
vikintą” vaiką, apie 15 m., 
kurs ir gi “kalbėjo”. Pala, da 
ne viskas. O kur kolektos? 
Kaip gi! Jos buvo. Kol salę ap
leido, ponai bolševikai dar pa
kratė susirinkusiam 
būreliui kišenius ir 
kelių, almužnų dar 
Tai ir buvo viskas,
išvaikščiojo, kas kur galėjo, 
dar vieną nikelį kišeniuj ma
žiau

• Tą patį vakarę šv. Antano 
draugystė turėjo savo metinę 
vakarienę parapijos svetai- 

Narių su svečiais buvo 
svetainė ir visi su labai 
apetitu valgė žąsieną, 
visi išalkę iš Vytauto iš- 

Vakarienė duos 
kai

nėj. 
pilna 
geru 
Mat,
kilmių grižo, 
draugystei pelno. * Gerai, 
svečiai ateina išsivaikščioję.

t —Korespondentas.

Dar vienas balsas
Apie p-nios Rakauskienės 

koncertą

ant

Ką Pruseika pasmerkė— 
“pišj propalo”

Vargšas Strazdas, besiginda
mas prieš barberį Gasiuną ban
dęs paties Pruseikos vardu pri
sidengti. Į tai jam Gasiunas at
sako triuškinančiu smftgiu:

“Labai klysta d. Valonis taip 
manydamas. Bereikalingai tad 
jis advokatauja d. Pruseikai, 
kuris moka tinkamai ir be ad
vokatų apginti savo nusistaty
mą. Drg. ‘Pruseika jukš pats 
pasakė, kad tokia pastaba (ku
rią pacitavau iš “Kasdiena”) 
yra žalinga, girianti dešiniuo
sius”.

Pasirodo, gandai, kad musų 
bolševikų pastogėse rengiamas 
“etatų trumpinimas”, buvę pa
matuoti. Tik stebėtina, kodėl 
tuo atpirkimo ožiu pasirinkta 
Strazdas? Turbųt, bosai nu
jaučia, kad Strazdas jau išsi
sėmė ir daugiau iŠ jo nebeiš- 
spausi tulžies. Vadinas, mau
ras padarė savo, mauras gali 
sau eiti.

bedarbių 
keletą ni- 
susirinko. 
Bedarbiai

tebeturėdami.
—Darbininkas.

Cicero
SLA. 301 kuopos draugiškas 

vakarėlis

Pereitą šeštadienį p. Lukšie
nės salėj Įvyko SLA. 301 kuo
pos draugiškas vakarėlis. Na
rių buvo nedaug, bet svečių 
prisidėjo. Visi smagiai žaidė 
ligi vėlumos. Smagu, kad jau 
ateina ar jau atėjo draugišku
mo gadynė, visai kaip senais 
laikais, kol Maskvos fanatikai 
nebuvo Įsimetę ir taiką kuopoj 
suardė. Toji neapykanta, at
nešusi Susivienijimui daugybes 
žalos, buvo sukėlusi kuopų na
rius ir suskaldžiusi draugų 
santykius. Ačiū laimei, ta li
ga praėjo.

Liuosybės svetainėj, vietinis 
Liet. Republikortų Kliubas davė 
saunų vakarę pereitą sekma
dienį. Vaidino, dainavo ir pra
kalbas sakė, suprantama apie 
busimus balsavimus, laipkričio 
4 d. Kalbėtojų butą daug, bet 
daugumas pasivėlino, tad ne vi
si begavo pasirodyti.

Iš kitataučių pakalbėjo W. 
G. Tegtmier, nuo Sanitary 
Trustees. Iš lietuvių kalbėjo 
adv. Mast, kurs ką tik iš Ash
land auditorijos atvykęs dar 
buvo pavargęs, nors jam tai 
vargu kenkia: jis juo daugiau 
kalba, juo daugiau rodos nori 
kalbėti. Iš vietinių kalbėjo 
Petras Čekanauskas, kurs turi 
valdžios darbą. Jis ypatingai 
ragino už stojimą Į Kliubą, 
Kliubas daug kuo gali ir 
deda savo nariams.

Iš programo dainininkų
biausia man patiko vienas jau
nas dainininkas p. įMeleckas, 
kurs turi švelnų tenoro balsą. 
Be jo dvi damos dainavo ita
liškai. Gaila, nieko negalima 
buvo suprasti. Matyt, daininin
kės labai mažai ar visai pas 
lietuvius nesirodo. Opera, o 
kiek ji jaunų svajonių sudau
žo...

Mus prašo įdėti dar sekančią 
korespondenciją apie koncertą, 
įvykusį spalių mėn. 19 d.:

Sekmadienyj, spalio 1'9 d., 
Chicagos ir jos apielinkių lie
tuviai pergyveno keletą valan
dų laiko vien jausmu —gerb. 
Elenos Rakauskienės koncerte, 
Lietuvių Auditorijoje.

8:20 vai. vakare, gerb. dai
nininkė, E. Rakauskienė pradė
jo koncertą su melodinga Bo- 
manza (iš operos Cavaleria 
Rusticana) Mascagnio kuri
niu. Gerb. Rakauskienė savo 
“dramatic” soprano žavėjo ir 
stebino publiką. Koncerto pro
grama susidėjo iš sunkių pa
saulinių komp. kurinių “Aria” 
(iš operos La Boheme) ir “Una 
chffrietta” (iš operos La Bo
heme)—Puccini. “Lopšinė” ir 
“Nuo Aštraus kritimo”— Gret- 
chaninov. “Aria” (iš operos “M. 
Butterfly”) ir-“Piciolo Iddio” 
(iš operos “M. Butterfly” — 
Puccini ir liaudies dainos': Sa
kalėliai—Vanagaičio, Oi kas so
dai—liaudies, “šių Ni^cialy” 
—Petrausko ir “Ausk močiute 
drobeles”—Pociaus. Dainuojant 
jai šias sunkias arijas ir leng
vesnes dainas publika pilnai iš
sprendė padarytą didelę pir- 
mynžangą, didelį patobulinimą 
jos balse. Mat, ji nuvykus

Italijon nesnaudė, bet dirbo.
Gerb. Rakauskienė turi “dra

matic” soprano balsą, ir taip 
jau išvystytas, taip lankstus, 
kad jokio klykimo nčra, jokio 
sunkumo nejaučiama. Plaukia 
laisvai, lengvai. Dainavimas 
atrodė jai tiktai žaislas ir sce
na jos gyvenimo vieta.

Neužmirštiną ponios Rakaus
kienės jautriai sugiedota “Ave 
Maria” a. a. Onos Pocienės at
minčiai, kuria bemaž visus su- 
virkdė. Abelnai, gerb. Rakaus
kienė davė mums daug malonu
mo savo koncertu. Daugiau ne
gu tikėtasi. Sveikinam ją ir 
didžiuojamės jos dainavimu — 
žymiausia lietuvaitė dainininkė.

Publika nesitenkino vien 
programe pažymėtomis daino
mis, bet pakartotinai iššaukė. 
P-nia Rakauskienė netik, kad 
dainuoja gerai, bet tobulai.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atsto
vus sekamose vietose

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA
3210 So. Halsted St. 

Tel. Victory 1266

Marąuette Park
TUBUCIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ ‘ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette, 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES BROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pasiųsti pi
nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
Vled” skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti- 
miausį atstovą.

MADOS

27.2.9

nes 
pa-

la-

2729—Tik ką gautas iš Paryžiaus 
labai “smart" modelis. Galima siūdinti 
iš byle kokios šilkinės vienos spalvos 
materijos, apsiuvant su kitokios spal
vos šilku ir stugelėmis. Sukirptos mie
ros 16 ir 18, taipgi 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių į per krutinę.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

‘NAUJIENOS Pattem Dept

1739 S. Halsted St., Chicago, UI. 
čia fdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No --------------
Mieros__ ______ — per krutini

(Adresai)

b

(Vardaa ir pavarde)

(Miestas ir valst.)

. DVIEJŲ 
AŠMENŲ BRITVĄ

(Senąjj ir naująjį modeli)
Geresne Britva

—arba pinigai grąžinami
.00 Epe
už dešimti ** v už penkes 

Garantuotos
PROBAK CORPORATION

0<Y>pON O*

AutoSirop Sofety Roior Co., Ine., N. Y. G *

DEL IS1PIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo 1 
Gydykit kiekviena jsipio- 
mą, žaizdą ar jsibrtžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

Tiktai pavydai gali jai kritikų 
primesti. Apdovanota ji buvo 
ir didžiausiomis gyvų gėlių 
pintinėmis.

žymioji smuikininkė, p-lč 
Jadvyga Ųrbiutė buvo dideliu 
koncerto papuošalu. 'Ji smuika
vo “Allegro Brilliante”— Ten 
Ilave Op. 19 ir Serenade du 
Taig-ane —Kreisler—Valdez. P- 
lė Urbiu te, tai ypatingų gabu
mų smuikininkė. Ji iššaukta 
pakartoti ir gėlėmis apdovano
ta.

Muzikos žinovas komp. p. A. 
Pocius akomp. dainininkei ir 
smuikininkei ir paįvairino pro
gramą, duodamas ’ piano solo 
“Improvisation” —McDovvell ii 
“Etude” — Rubinstein. Gerb. 
komp. taipgi publika nepaleido 
ir privertė skambinti daugiau.

Koncertu,' kaip girdėti, yra 
pasitenkinusi ir dainininkė p. 
Rakauskienė su skaitlinga pub
lika ir publika jos gražiu ža
viu dainavimu.—Buvusi.

Sustokit
Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors 
apšildymo ar virimo 

įtaisą, eikite į

Northwestern 
Stove Repair

Company
, PATAISYMAI 

ir dalys dėl
VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ.

5 SANKROVOS 
CHICAGOJE
, J-/ -V

662 W. Roosevelt Rd.
312 W. 63rd Street
3209 E. 92nd Street

2355 Milwaukee Avė.
176 W. Lake Street

Northwestern 
Stove Repair 

Company

PenkUidyv^ spal. 31, 1930

"ŠWE ATERlFiI
DIRBTUVĖ

Pirkite sau sweaterius tiesiai 
iš dirbtuvės.

Mes Juos Išdirbame.
Visokio didumo! Visokių spal
vų! Visokių stylių! Gatavi pa
daryti, ar padaromi už užsa
kymo.
Taipgi pilnas pasirinkimas 
žieminių niegstinių daiktų pa

darytų kaip jus norite.
Musų kainos yra žemiausios, 

Kokybė gi geriausia.

Continental Knitting Mills
4161 ARCHER AVENUE

Tel. LAFAYETTE 6358

METINE KNYGA
Lithuanian Business Directory 

Išeis

Kiekvienas “NAUJIENŲ” skaity
tojas gaus šią puikią ir įdomią < 
“^TATTTT^TTT,, — Knygą“NAUJIENŲ” Metinę

DYKAI!
Kviečiame visus biznierius ir pro
fesionalus garsintis šioje žingei
džioje ir naudingoje “NAUJIE

NŲ” METINĖJE KNYGOJE.

JUST KIDS—-. ^*hey AU FalI for Uniforma!

. fr*i gonną HA*E 
APART'* 5O0N Too 

T HOH 5---------------

--------- *MYJNCLE KNEV/ A~^ 
WO FELL IN 

VHTH A CONVICK BčCĄUSE 
SHE. MKEP hIS UN1FORM

(UH COURSH BEJN VS.
CAPTAIK OF THE ) 

VAY J BAR HES VILKE GIANTS C 
0/JKE6PS. PURTY 'f-

—/F1ND TIME TO COHE OVfR 
PER. A kVTTLE WHILE— ILLTKYj

vimim IS ' 
SURt FUNNY’

|'M gonna HA*E
P ART Y MEXT TOMPVf
AH NOTHER UIANTS YOOy 
TO C Oh E / V



Penktadienis, spal. 31, 1930

Pagalba Bedarbiams Iš bedarbio senber 
nio gyvenimo

REIKALINGI ATEIKITE ATSIIMTI DRABUŽIUS 
IR AVALYNES

(Vaizdelis)

Nors

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

Visi (uo reikalu atvykusieji prašomi kreiptis į Pa
galbos Stoties Vedėją Mrs. Mariją Jurgelionis, 1739 S. 
Halsted St.

DARBO AR PAGALBOS REI
KALINGI BEDARBIAI

118. Darbininkas, 61 m., se
nas patyręs dženitorius-porte- 
ris; nuo 1927 m. nebeturi pa
stovaus darbo. Pagalbos neno
ri, bet labai prašo darbo. Ne
beturi iš ko apsimokėti burdo.

119. Darbininkas, vedęs, tu
ri 3 vaikus, W, 14 ir 12 me
tų. Niekas nedirba. Be darbo 
3 mėnesiai. Moka farmeriauti, 
pejityti, karpenterio ir cemen
tą vi mo darbus.

120- Jauna mergina, 17 xni., 
turi labai sergančią motiną ir 
dar dvi seperis ll ir 3 metų ir 
brolį 18 m. Tėvas miręs. Nie
kas neturi darbo. Labai rei
kalinga pagalbos. Mergaitė jėš
ko bile darbo; nori prie namų.

121. Darbininkė, našlė, 50 m., 
9 mėnesiai be darbo. Dirbusi 
ligoninėse ir restoranuose. Ga
li dirbti bile darbą.

122. IkirbininRas, 48 m., ne
vedęs, 4 mėn. be darbo, nori 
važiuoti ant fąrmos.

123. Darbininkas, 53 m., be 
darbo ir be pačios (pati aplei
do) 9 mėnesiai. Jis karpente- 
ris, gali dirbti prie namų dar
bus arba farmeriauti.

124. Darbininkas, 45 m., ve
dęs, turi 4 vaikus, gana senai 
be darbo. Karpei)teris. Gali ir 
nori darbo prie namų taisymo.

125. Darbininkė, našlė, turi 
viena vaika 6 m., dirbo Stock 
Varduose. Nori darbo šeimy- 
noj^prie namų.

126. Mergaitė, 18 rfl., turi 
dvi seseri 14 ir 9 m., tėvas ne
dirba 6 mėnesius. Jėško darbo 
faktorijoj, biznyje ar prie na
mų. Turi metus high schooi 
mokslo.

127. Darbininkas, nevedęs, 63 
m., metai be darbo. Dirbo prie 
tiltų statymo. Nori gauti dar
bu ant farmu ar bile kur.

128. Darbininkas, 55 m., be 
darbo 2 metai, nevedęs, sutin
ka dirbti kad ir už vien išlai
kymu.

129. Jaunas vaikinąs, 18 m., 
atvykęs iš Lietuvos rugpiučic 
16 d. dar negavo jokio darbo. 
Vakarais lanko mokyklą. Gy
vena pas dėdę. Nori bile dar
bo.

130. Darbininkas, nevedęs, be 
darbo metai. Nori dženitoriu 
ar kitur gaut darbo.

131. Mergina, be darbo nuo 
gegužės mėn., gali rašyti type- 
\vriteriu, moka stenografiją, tu
ri patyrimo prie graborių ir 
daktarų ofiso, garažių. Reika
linga rasti darbo.

132. Darbininkas, 44 m., ve
dęs, turi 4 vaikus, 16 ir 14 m. 
eina abudu mokyklon, • ir 12 ir 
10 metų, namie. Karpentcris. 
't urėjo susitaupęs, nebeturi nie
ko. Būtinai reikalinga darbo.

133. Darbininkė su keturiais 
vaikais, tėvas be darbo. Gyve
na pašalpomis. Duota iš Sto
ties rūbų vaikams.

131. Darbininkas, 45 m., ne
vedęs, 3 mėn. be darbo. Far- 
meris darbininkas,’ nori į u|<ę 
bile kur. •

135. Darbininkas, 39 m., ve
dęs, turi 2 vaikus, 16 ir 14 me
tų. Metai be darbo. Janitorius- 
p.orteris, turi gerą patyrimą. 
Būtinai reikalingas darbo-

136. Darbininkas, 40 m., ve
dęs, turi 3 vaikus, 14; 10 ir 6 
metų. Be darbo 3 mėn. Amatas

coremaker. Gyveno iš su
taupą. Gali dirbti prie namų už

naš
lį uo

-------------------------------------------------------------- t

maitina. Bunda nemokėta.
138. Darbininkas, 48 m., 

lys, be vaikų, be darbo 
gegužės mėn., amatas — paint-
er, boilermaker, farmer, gali 
važiuoti auto, nori vykti į far- 
mą bile valstijoje.

139. Darbininkais, 45 m., ve
dęs, turi 4 vaikus, 20, 17, 15 
ir 13 metų. Be darbo 10 mė
nesių. Amatas — kriaučius. Pa
siųstas.

140. Darbininkė, nevedusi, 
nori darbo namuose.

KAS DAROMA BEDARBĖS 
REIKALAIS CHICAGOJ

VVestern Electric Company, 
antroji Chicagos didžiausia dir
btuvė, su 28,000 darbininkų, nu
tarė sutrumpinti darbo valan
das. Vietoj 50 ir pusės darbo 
valandų savaitėj, dabar dalis 
dirbs po 44 ir pusę valandos, 
kita dalis po 40 valandų. To
kiu budu nebereiksią daugiau 
darbininkų paleisti, bet ar pa
leistus atgal priims, nieko ne; 
pasakyta. Tą sistemą pradėjo 
įvesti ir rytinių valstijų įmo
nės.

Gubernatoriaus bedarbiam^ 
komisija rengiasi prie pinigų 
kėlimo kampanijos bedarbiams 
šelpti. Norima sukelti 
000 kas savaitei per 
čių laiko bedarbiams

po $100,- 
16 savai- 
šelpti.

Illinois 
komisijai 
patalpas 
dolph st.,
vendinti ir maitinti
bedarbių.

Nayal Militia užleido 
savo navai armory 

prie ežero ties 
kur bus galima 

apie

Ran-
apg\--
1 ,oop

Women’s Activities komite
tas rengia Francus Hacket na
mus moterims bedarbėms pri
glausti.

Chicago Stadium.rengia kum
štynes tarp Griffith ir Young 
Stribling gruodžio 12 d 
rių pelnas b ils atiduotas 
darbiams šelpti fondą.

ku- 
į be-

Gubernatorius paskyrė' 
valstijai komitetą, kurs 
sąryšy su Illinois Unemploy- 
ment Commission.

visai 
veiks

Mokyklų superintendentas W. 
J. Bogan užprašė visas moky
klas lapkričio 8 dieną padėti 
bedarbių registracijai. *

Iš Washington skelbia, kad 
“diktatorius” VVoods rengiasi 
sukelti visos tautos ūpą bedar
bei nukovoti, lygiai tokį ūpą, 
koks buvęs karo laike.

137. Darbininkas, 39 m., ve
dęs, turi 3 vaikus, 15, 13 ir 7 
metų. Be darbo 7 mėnesiai. Dir
bo ujjyklę£ iGundry, 'nehdfei*

—Ponas, noriu darbo, 
kokio, kad ir už pavalgymą.

—Ar senai be darbo?
—Jau trys nedėlios kaip pa

leido iš darbo. Visur apėjau. 
Ir Stakyarduose buvau. Ten 
net “gaitas” panaikintas, kur 
būdavo sueidavo bedarbiai pa
laukti kol bosas ateis pasirinkti 
darbininkų. Dabar vačmonas 
neprileidžia net pasišildyti. Jei 
dar ilgiau taip, reiks galuotis.

—Kodėl taip greit? Juk žmo
nės po metus nedirba ir tai 
jėško pagalbos ir nesigaluoja. 
O tu “singelis”, galėjai susi
taupyti. Pas mane patį dirb
damas barkyperiu po 5 me
nesių išsinešei apie tris šimtus 
grynų pinigų. Kur tie?

Iš saliuno išėjęs’, turėjau 
dar daug draugų ir turėjau 
apie $500, bet jau nebeliko pi
nigų, nė draugų... Dabar sar
mata ir pačiam pasirodyti, 
kuomet pinigų nebeturiu. Po
nuli, priimk kaip bedarbį, juk 
man sakė, kad žadate bedarbiui 
duot rūmą ir valgį, taigi jei 
koki nežinomą priimsi, gali dar 
apvogTi, o mane jau gerai ži
nai.

—0 kad tu toks teisingas, 
kodėl nesikreipei prie tų drau
gų, kurie padėjo tavo šimtines 
prašvilpti? Kodėl dabar iš jų 
atgal neimi, ką esi j juos su
pylęs?

—Ponas mane užgauni. Man 
sarmatą darai. Kur aš gerda
vau, tai sarmatydavaus iš do
lerio grąžos imti ir visur spor
tas buvau. Dabar man sarma
ta butų ten pasirodyti. Noriu, 
kad niekas nė nežinotų, kad 
jėškau veltui pragyvenimo.

—Tai kol neini pas tas kū
mutes, kurių užpečkiuosę savo 
uždarbius pralakei?

—O, yes, būvąs pas’ vieną nu
ėjęs. Pirmiau būdavo, tik, į- 
eini, tai dar lig neatsisėdus, 
pribėgusi po kėlės stačias su
verčia j gerklę. Dabar kai

būt nebederbi, kad toks be 
ūpo?”—Taip, sakau, trečia sa
vaitė, kai nebedirbu. — “Ną, 
dar per jaunas stipti”, sako 
ciocė, “o gal turi inšiureną?” 
—Atsakiau, kad brolis buvo lie
pęs įsirašyti, kuomet dar turė
jau tūkstanti dolerių bankoj... 
—Ciocė tai išgirdus, sušuko, 
“Tai eik, išsiimk tą tukstanti-

r

Gydytojai
nesisarmatini

Palieka Jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
jūsų pardavčją, arba 
prisiųskite 60c už pilno 
didumo bonką.—Plnoud. 
Dept. M., 220 E. 21 St.. 
New York. (Sempello 
bonkuta dykai).

nę, aš priimsiu* ant burdo, tai 
dar užteks ir inšiurenui”.
Aš atsakiau, kad tai buvo ka
da tai senai, aš brolio nepa
klausiau ir neinsišiurinau, o to 
tūkstantio ir gi senai nebetu
riu”. —“‘Tai ko gi iš manęs 
nori?” pakeitė toną ir išvaizdą 
ciocė. Išėjau nieko nebesakęs, 
susisarmatinęs.

-v-Tąi kodėl
dabar manęs prašyti?

—Todėl, kad tamsta laikraš
čiuose atsiliepei, kad bedar
biams duosi veltui pragyveni
mą ir maistą...—Sakalas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. .

Lietuvės Akušeres
MRS. 'ANELIA K. JARUSH 

Physical Therųpy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue
Pbone 

Hemlock 
.J' • r

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,

9252 v 
prie 
duoda 
eleetrie

treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
ųierginom patari
mai dovanai.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeiką
Graborius ir
Balzamuoto jas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kųopigįausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti. /
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

S. 49 Court, Cicei-o, IH.
Tel. Cicero 5927

1439

Phone Boulevard 4130
A. MASALSKIS

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Pinaud’s k j-t r
Shampoo

■ Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOl
LIETUVIS

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 Weir Marąuette Rd. ^alan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. 
•as Prospect 1930.

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

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

Telefo-

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette

DR. VAITUSH, OPI;
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virglnla 0030 
Rez. Tel. Ven Buren 0808

DR T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, S iki 4 ir 
B iki 8 vakaro. Nedėliotu nuo 10 iki 12 dienu. Namų ofisas Nortb 81de 

3413 Franglin Blvdy 
Valandos 8:80 iki 9:30 vakaro

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

. Tel. Lafąyette 4146

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

Ofisas ir AlęTAių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St. 

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pąs

Dr. Ą. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 
Laikiną! persikėlė už 
kampo ir dabar ’raą-

Dr. JOHN SMETANA

41- M

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

Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių 
1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamik 18 St. 2 aukStąs 
Vai. 9:30 rut iki &80 vak. Serpdo- 
mis 9:30 iki 12 v. Medėliomis ų§ra 

skirtų valandų. Room 8 
Phone Canal 0523

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 vąkare

Viršuj Ashland State

1800 Sp. Ashland
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Banko

Avenue

7 iki 10

Ofiso Tel. Vktory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 31Q2 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

A. L Du vidon is,M. D
4910 So, Michigan Avęnue

Tel. Kenwood’51Q7
VALANDOS: '

nuo 9 iki 1) valandai rytę;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienįo.

i. Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija:

4193 Archer Ąve. 
Valandos: 2—-4 pp piet 
Phone Lafayette 0098

—:———------- — ---- :—-----

Dr. A. P, Kazlauskis
Dentistag ...

4712 South Ashland Avė.
f Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Rcsidence Pbone Hjtflilpck 7691

? PRANEŠIMAS
Phoiję Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dantistas

Persikėlė j naujų vietų, po 
nuderiu1545 W* 47th St.

Salimai Depositors Bankų 
skersai gatvės nuę 

Peoples Bankų 
arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
Gydytojas ir chirurgas 

24Q3 W. 03rd St.; Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone' Boulevard 8483

DR, MARKERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted SL.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

oųo 6 iki 8 vai, vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

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 12 ryto

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

A. A. OLIS
Ę. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Są|le Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 
Valandos nuo 9 ryto iki H V»1 
3241 S. Halsted SU tel. Victory

Valandos — 7 iki 9 yak#re 
Olis—Utar.t 'Ketv. it Subątrts vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Petnyčioa ▼.

•831 
vak. 
0562

Phone Franklin 2460 

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas 

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

Pbone Boulevard 3 697
3315 South Halsted St.

---------------- -- .o ■ ’------------
- • • • r 4 4.. f '

--------- , r,..

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

f

Iki 3 vai kortuose —*• nuo 3 iki 9 
Subatornis nuo 9 iki 9 

52 E. 107th St.
kampas Michigan Avė.

Pullman 5950—namų Pull. 6377Tel. 1
Miesto ofišle pagal sutartį

127 N. Dearborn St
Kctvergais ofisai uždaryti.

BARBORA VAITKILNė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 29 dieną, I 1 valandą va
re, 1930 m., sulaukus 43 metų 
amžiaus, gimus Kalnujų miestely, 
Raseinių apskt. '•Amerikoj išgyve
no 29 m. Paliko didelanie nu
liūdime vyrą Petrą, dukterį Liud
viką, 3 stintis — Boleslovą, Ed
vardą ir Alfonsą, žentą Ceozz.o, 
brolį Antaną Jonaitį. brolienę 
Aleksandrą Jonaitienę, Lietuvoj 
dvi seseris ir gimines. Kunas pa
šarvotas randasi Zolpo koplyčioj, 
1646 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
lapkričio 1 dieną. 9 vai, iš ryto 
iš koplyčios į Gimimo Panelės 
Šv. parapijos bažnyčią. kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš bus nulydėta 
į Šv. Kaziiftiero kapines.

Visi a. a. Barboros Vaitkienės 
gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnaviną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Dukterys, Sunai, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnduja grabo
rius I. J. Zolp, Telęfonas 
Boulcvard 5203.

Undertakmg Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
C/nal 3161

Vai.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicapoj

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kars

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per nj.etu ir iigytįi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOJ: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo fO ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 St., kampas Ifeeler Avė., Tęl. Crawford 5573

“ -n.'------- .. j.1, ------------------------------------------—•

Pbone Canal 6222

DR. S. BIEZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
I.: i__3 ir 7-^8. 10—12 ryto
tidęnciia 6640 fifapfewood Avė-

Telefonas Republic 7868
■—■ MII I ■—^^■.,1 .1 — I ■ n ■■

įvairus Gydytojąi
. Phone Ąrųiitage 2Ę22

DR. W. F. KALISZ
1145 Mjlwaukee Avenue .

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

Nedėlioj pagal sutarą

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 25.52
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulcvard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonai

Cicero 3724

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 Sopth Halsted $tree|

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

• « . i • •j*!1 ’• . t . in, ' llIfiT

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2*238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE B^DG. 
77 ’VVest Washington Street 
Cor. Wasbington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Centrą) 2978
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.

Tel. Victory 1115

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS

3ORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystes.
OpISAS:

668 W. 18th Street 
Te|. Canal q 174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

lel. Victory 4088

Pbone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 ik j 12 A. M.

PR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai'

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nup 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 

Pbone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525
—Ou—

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

Kampas Nortfc Avė. ir Damea Avė. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Bruoswick 4983 
Namų telefonai Brunswidc 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermU

Rcsidence Phone'Ravensvvood 1664 
Dr. J. P. Ashmeitckas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas:

2700 Devon Avė., Rogers Park 3320 
Valandos:

10-12 A- M., 2-5 it 7-9 P. M.
Nedalioms sulig sutarties. ”

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone P1aza 3202

Tel. Randųjpb 5130 ,

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
38 SO. DEARBORN STREET 

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

• .'I < t *

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 k 
Wilmct(e 195 

Ralph C, Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Pancdčliais ir Kctvergais 
3 Iki 8 vai vak., Uųunnkais ą 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 V. v.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. RockvveU SL 
Tel. Republic 97Z3 J



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Birutės Padangės

NAUJIENOS, Chicago, 111 viiei,h ------ ------------ ----- ---------r---------------------------------------------- -——— ------

*mu ėmėsi darbo. Bus muzika, pataikydami policistųi du kartu 
geri fanneriški valgiai ir tin-'j veidą. P 
karna vakarui vieta 
Tai atsiliks lapkričio 2 d. Geo. 
černausko svetainėj, 1900 So. 
Union avė., vakaro 6:30 vai.

Todėl kviečiame draugus ir 
drauges su musų skaitlingos 
organizacijos 129 kuopa sma
gini laiką praleisti. •

Komitetas.

ir laikas.
Sužeistasis, dabar ne

begalė.; ne tik prieš gengste- 
rius liudyti, bot ir visai kal
bėti.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kultūros Kertelė
• •

Svarbios lekcijos Chica 
go Forum

Lapkričio 2 d. atsidaro žie
mos lekcijų serija Chicago Fo
rum, Adelphi Theatrc, Clark 
ir Madison Street. Lekcijos 
bus kas sekmadienį lygiai 
3:15 vai. po piet.

Pirmoji lekcija i 
sekmadienį, lapkričio 2 d. bus

šie laižkai yra uix.ie iš Europos. 
Kam jie prikhmao, tegul nueina 
vyriaus^! paštų (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobej nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame surašo pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam 
kui sunaikina.

505
508

tikrų laikų, o pas

CLASSIFIED APS.J
Financial

Finansai-Paskolos

PINIGAI

CituilCCb
Pardavimui Bizniai

Bergant 
Fetingis 
Juodsini 
Radaus

Marija 
Julius (2) 
Antonu i 
Mrs. Ida518

533 (Morkūnas Pranas
544
545
549
551

563

Razgaitis Anton 
Rewis Tom 
Sargai uos. S 
Sianonis Valere 
Spingis Anton 
Ziekione Kortrina

apectaiiatM rydyme ohronllkų ir li
rų. Jei kiti negolfijo jumia Urydytl. ataflan- 
kykit paa mane. Mano pllnaa 14e<eanilnayl- 
maa atidengė juaq tikra Ilga ir jei a* apal- 
imaiu jua gydyti, aveikata juma augryl. Ei
kit paa tikrą apeclaltatą, kuria neklaua ju«u 
kur ir kai juma skauda, bet pata paaakya 
po galutino lOegaamlnaTimo—kaa juma yra

Mes skolinant nuo $50 iki $800 
Neimant komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra
3804 S. Kedzie Avė.

PARDUOSIU ar mainysiu Imos kle- 
sos bučernę ant mažos prapertes ar 
vakant. 4059 Archer Avė.

PARDAVIMUI gresoriukas, labai pi
giai iš priežasties išvažiuoju kitan mie
stan. 6529 S. Racine Avė.

PARDAVIMUI bučernė, viskame per
dėm moderniška. Daro $1,500 biznio 
į savaitę. Parduosiu pigiai, arba mainy
siu ant Real Estate.

5445 S. Ashland Avė.

Musų Birutė rūpinasi netik
tai palinksminti lietuvišką pub
liką, bet ir savo nariams su
rengti pramogas.

Pirma šiam sezone tokia pra
moga įvyks 1 dieną lapkričio 
(Nov.), Subatos vakare, Uni-I 
versal Clubhouse, 814 W. 33rd 
Street — antras aukštas.

Mes Birutiečiai nesame šykš-J 
tuoliai, mes norim linksmintis,
ir kitiems duoti progų su mu- Viskas ramu gengsterių 
mis kartu pasilinksmint, tai fronte
kviečiam visus, ypatingai Biru- ---------- -
lės rėmėjus ir simpatizuojan- Galvos bankierių paleido, 
čius lietuvius, praleisti šį (Irau- jis negali skųstis 
gišką vakarėlį sykiu. Birutie- -----------
čiai pasistengs pagrąžinti su ko- Galva, III. — Banditų 
kiais šurum-burum, kad vakaro vogtas savaitės pradžioj 
valandos pasidalytų smagesnės, miestelio banko prezidentas 
Tas bus lengva padaryti, nes cum trečiadienį tapo paleistas. I būti daroma, kad jų išvengti. I n. " y" 
turim savo tarpe gerų daininin- Kiek jo šeimyna turėjo užmo
ku ir kitokių, kupinai pilnų keti banditams ir kas jie, kur 
gabumais, žmonių. jie, Ybcum atsisakė sakyti, nes, Sekamaig sekmadieniais

Birutes Sekretore. Įdavė sunrasti. kad banditai nri-1 v x i • i i bus tokios lekcijos:

nTl"1* Atvažiavo iš Lietuvos
skaityta prot. 1 Javui rriday, §Vedų Amerikos Linijos motorlaivių 

het žinomo ekonomisto šioje šaly- “Gripsholm” spalių 27 d, sugryžo iš 
. <<»»• •» Lietuvos keleiviai, kurje birželio 27 d.

j(‘. lema hus lilZIUO (iepre- j išplaukė KUO pačiu laivu su ekskursiją
.s//’o.s, pmežustus ir iuunatonias\^^4- ... :

pu- \ išėjimas". Dauguma lekcijų 
šio bus pašvęstos problemom, ko- 

Yo- dėl kįla bedarbės ir kas turi

galutino lOegaamlnaTlmo—kaa jame

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pt 
oietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedi

Uoj nuo 10 nrto iki 1 po pietų 
'-------0-------- ,

20 St.

Furniture A Fixfure»
Rakandai-įtaisai

TURIME PARADUOTI 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
-------0-------

davė suprasti, kad banditai pri
grasinę jį ir jo šeimyną nu
žudyti jei tik nors vienas ban
ditas bus suareštuotas. Spėja
ma, kad Yocum sumokėjo ban
ditams $50,000, bet gali būti, 

Daug saulėtų metų ir svei-|kad ir kelis sykius daugiau, 
katos veliju gerbiamam Dak- nes buvo turtingas. Tai vadi- 
tarui Graičiunui gimimo sukak- naši, “privačios nuosavybės ap- 
tuvių dieną. sauga” šioje šalyje. Dabar 50

policistų saugo Yocumo na
mus.

Sveikinimai D-rui 
Graičiunui

Emilija D.

Brighton Park Joe Aiello laidotuves

Lietuvių Keistučio pašalpinio
kliubo susirinkimas

Įvyks nedėlioj, lapkričio 2 d. 
lygiai 12 vai. pietų laiku, Li
berty Grove svetainėj, 4615 S. 
Mozart st.

Nariai, eidami susirinkiman, 
prašomi ir savo draugus bei 
drauges atsikviesti dėl prira
šymo Į kliubą. Visi nariai kuo 
kas išsigali privalo darbuotis 
savo kliubo gerovei ir džiaug
tis savo nuveiktais darbais. Jau I ir garsiai „ sako “Pala, kai 
daug yra tokių narių, kurie šie- pone nušaus, tai matysime 
met prikalbino ir prirašė prie Į dotuves!” 
kliubo netik po vieną, bet ki
ti ir po daugiau naujų narių. 
Morališku žvilgsniu jie atliko
labai didelį ir garbės vertą I James (Fur) Sammons, 
darbą. Manau ir kifi įjieatsiliks trisdešimts metų kriminalo 
nuo jų. Iki metimo 1$iubo su- kordų, Henry Finkelstein, 
sirinkimo dar yra du mene-|seph Flore, Philip Lassow, An-

1 Kissane, John 
visi tebetąsomi po

Labkauskicnė Ona, į New York City. 
Bubnis Petras, į Brooklyn, N. Y, 
Straukienė Marė, į Chicago, III. 
Leleckienė Grasidi’ į Bostoną, Mass. 
Miklasevičįenė Mikalina į Brooklyn,

Miklasevičiutė Ona į Brooklyn. N. Y. 
Galiunaitė Ona į Ncw’ York City. 
Visa kelione keleiviai yra labai pa

tenkinti, ypatingai laivais ir mandagiu 
patarnavimu. Sakė jei kada norės vė 
važiuoti į Lietuvą ir vėl naudosis Švedų 
Amerikos Liniją. Taipgi patenkinti 
atsilankymu ‘į Lietuvą, ėsą viskas kitap 

Lapkričio 9 <1. Kirby Pagc|!‘?ip Vl'kas 1“"'v,iikt ..kaip 
i 11 • . .vi i žtngeidu. Rept. V. M.kalbės apie: Titaniškas kili
mas Rytuose”.

Lapkričio 23 d. Prof. Ferdi- 
nand Shevill apie “Europos

PRANEŠIMAI

Mme E. Roman R. R.
Fizinė Therapija 

Saulės, Elektros 
Fizinės

Farms For Sale 
i^ai PaMavimui 

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 telcfo- 
nuokite.

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

Victory 4898

Mokslinis masažas, 
ir Medikuotos Maudynės, 

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

Tel. Central 0729
—O-

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

K L Fabian & Co.
809 West 35th St„

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai. Galima pirkti ir atskirai, 

547 W. 31 St. 2 fl.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo tėvo William Gal- 
kus, paeina iš Joniškio parapijos, Rū
diškio kaimo, Šiaulių apskr. 
metai atgal išvažiavo į Alton, Wis 
nebežinau kur dingo. Jeigu kas 
prašau pranešti — busiu dėkingas.

CHARLES GALKUS, 
5649 S. Aberdeen St., 

Chicago, II). 
h ....... ..

Septyni 
ir 

žino

—KOMFORTAS — GEROVĖ — NE
PRIKLAUSOMYBĖ DEL JUS—ANT 
VAKARINĖS DABOTOS FARMOS. 

Eikite pirmyn. Užmirškite baimę dėl be
darbės. Bukit pats savo bosas. Pieni
ninkystės, grudų ar maišyta farma ar 
gyvulių ūkis vakarinėj daly North ar 
South Dakota, parinkta su pagelba di
delio geležinkelio, teikia jums didelę 
progą, ne turtus susikrauti, bet įsigyti 
nepriklausomybę. Jus rasite daugiau pa
sitikėjimo, daugiau komforto ant far- 
mos šiandie, negu kad būdavo pirmiau. 
Farmų kainos žemos, sąlygos lengvos.

Milwaukee geležinkelis pagelbsti nau
jai apsigyvenusiems gauti geriausias že
mės vertes už jų pinigus; apsaugo juos 
nuo neteisingų atpasakojimų apie klima
tą, žemę, derlius. Musų Agrikulturi- 
nis Agentas, kuris žino tas žemes, mie
lai patars jums kokios rūšies farmeria-* 
vimas labiausia tinka kiekvienai apielin- 
kei — ir davinės patarimus po apsigy
venimo. Tiktai sėkmingas farmeris yra 
naudingas Milvvaukee geležinkeliui.

Tos derlingos žemės yra įvairios — 
nuo lygių iki kalvuotų, tinkamų farme- 
riavimui su traktoriais ar arkliais — iki 
kalnuotų, tinkamų ganykloms ir gyvu
lių auginimui. Kainos įvairuoja sulig 
ar>ielin1ces ir rūšies žemes nuo $5 iki 
$25 už akrą neišdirbtos: nuo $15 iki 
$40 už akrą išdirbtos.
' Ant žemių, kurias mes rekomenduo

jame, gerai auga ir gerai apsimoka kor- 
nai, kviečiai, linai, avižos, miežiai, al- 
falfa, alfalfa sėklos, saldieji dobilai, dar
žovės, mažieji vaisiai. Gyvulių augi
nimas, paukščiai, kiaulės ir pienininkys
tė yra labai pelningos. Geri keliai, ge
ležinkelių marketai, mokyklos, bažny
čios, geri kaimynai.

Leiskite mums pagelbėti jums. Duo
kite klausimus, angliškai, jei galima. Ra
šykite dabar dėl nemokamos, paveiks
luotos knygelės. Pasakykite mums ko
kios farmos jus norite, ar grudus. ar 
gyvulius jus norite auginti. Visi klau
simai hus teisingai atsakyti. Jokių jums 
pareigų. Žemos kelionės kainos farmų 
ieškotojams. R. W. Reynolds, Commis- 
sioner, The Mi1waukee Road, 942-Z 
Union Station, Chicago, Illinois.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

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

A. H. PATEK
N. Wells St„ tel. Central 

tarp 12 ir 1 vai. po piet 
---------O---------

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

128 8610

Suvienytos Valstybes” Naujienų Spulkos Serija 31 prasideda
Gruodžio 7 <1. Scott Nearing X7’yra’aS± nuo^".? 

ir kitas ekonomistas debatuos iki 8 vakaro. Nauji nariai kviečiami 
apie “Kaip gali būti atstatytas ,„r„pr?iXy„'j H X“?0™ 1 r Klesa d per o metus ir 3 men., tno-
gerbuvis atsižvelgiant Į dabar- kant po 25c Savaitėje, gausite $100.00. 
tinę pasaulio padėti?’* Mokant $1.00 savaitėje, gausite

fvlllOCizio 14. 1 lot. It,. Mokant $2.50 savaitėje, gausite

t , .Groves iš North Garolina uni- r1™0-00- . ėNorth Side gengsterių iš kul- .. . <<TZ . . Klesa C per 3 metus, 6 men. mo-
1 Tz? versiteto “Kas darosi su ame- kant po 50c savaitėje, gausite $100.00.
kosvatdzių sušaudyt? Joe Alelio, rjkiečilJ šeimynomis T’ po «’«!'£ s1"’!" J’’’ ®?1
Morano kompamona, treciadie- o . TT Tz n P° $5.00 savaitėje, gausite $1000.00.
...- nnloirlnin M+- CoLd SaUSlO 4 d. Paul U. Kellog, Dėkite pinigus į spulkas, nesnj paadojo Mt. Ca “The Slirvey” redaktorius, kai- saugiausia vieta ir moka didelius nuo-
tery. Jo s dabr.nis grabas )dS-npie „Kas galima jr felg Stačiu,. ___ ___
as į msą e ceremonijų, eng L^į daroma dėl nedarbo Roseland. — Scenos Mylėtojų

Stėnai, kurie jį brangiuose au- y .. . „ lis šaukia susirinkimą, spalio 31 dieną,
tomobiliuose lydėjo, bijodami Pasal,nimo • B Liutkevičiaus name po antrašu 9756
y., <y . ai. Vasario 1 d. Prof. Jerome Indiana Avė., Visi nariai kviečiami pn-
sviesos is puskeles pranyko. At- . . y . un;versįteto kai- but Iaiku 8 vaL vakarc- virš minėtu 
vežta keli vežimai brangių vai- ! . , ! Yale 1 miver^1 tel0’ antrašu, nes yra daug svarbių reikalų;

.. . ... v * bes Ar organizuota religija kaip tai: parinkimas veikalo, padalini-mkų be jokių parašų, šiemet reikšmingas faktorius so- i'kki b^nti, reitahi. Kvie-
gengsteriai labai bailus, žiop- . . . x • c,a v,sl,s nanus dalyvauti....... . . . .. . . Cialei pažangai?” Laikinas rast. A .Jocius.
hai labai nepatenkinti regimu vasario 8 d- Sherwood Eddy —jr- . • v

Ca- . .. _ .. „ Bridgeportas. — D»d. Liet; Kun. Vy-
lai i & Rusija 1930 metais . tauto Draugijos specialis susirinkimas, 

Kovo 22 d. Leo Wolman, nuo reikale naujos konstitucijos, įvyks penk-
prezidento Jiooverio komisijos feį A.XrijM lietanėj. iin'so 
kalbės “Einamųjų ekonominių Halsted St. Šiuomi nariai kviečiami 

LiArmainn nalimną naspkmės” dalyvauti būtinai ir apsvarstyti draugi-peimainų galimos pastKmes . u įstatuS( kllric yra nauj-ai pcrtaisyti
Komisijos. P. K., nut. rašt.

Kitos garsenybės
su 
re- 
Jo- Iš Politikos Lauko

šiai ir per tą laiką manau~bus thony (Red) 
ganėtinai progos susirasti bent Barry, 
po vieną naują narį dėl kliubo. teismus. George (Red) Barker, 
Kuomet blogi laikai užeina, tai William (Tripirštis) White, Imas .rcngia Dievo Apveizdos 

organizuoti žmones kur kas ma- “Mike de Pike Heitler ir Dan- tuvių politišką susirinkimą, 
žiau nuo to nukenčia, nes jiems nv Stanton. vieni jau pasiu- Iki šio1 mažai dalyvauja po- 

su tvirtos organizacijos pagalba sti j kalėjimus uz senus gne- su politikos veikimu. Dėlto jaunimas 
yra daug lengviau kovoti su kus, kiti laukia teismų dėl įvai- bandys saukti fį susirinkimą ir šiuonii 
visokiom netikusiom gyvenimo rių žmogžudysčių. ‘ į
aplinkybėm. Todėl ir mes vie- ___________ bus tikrai lietuvškas. Kalbės adv. ,F-

y i •] . • 1 • • Į . Ekstorcijos plečiasi der ir Sinon A. Murray, kandidatas į I
už tikslą organizuotis, Vienyti _______ State Senator iš 16 Senatorialinio Dist-
savo spėkas ir bendrai kalbę- Riverside du piliečiai, Dr, ga^°’ TaipgiWm. 1*v!IVPacen?Uiš 

tis netik apie savitarpes susi- joseph Jaros, 23 Olmstead st. 29 wardos.
šelpimo reikalus, bet ir abel- L Carl Sundberff 284 Gage L Pas,‘1‘nksm.in‘mas b“s įbai gra*us.:~. 11 vau ouiiuuetg, r-o4* lietuviškas; dalyvaus K. Sabonis ir kiti,
nai. Anton Jusas. Iroad, gavo laiškus reikalaujan- Be abejo ,jie patenkins visus lietuvišku

čius po $50,000 arba grasinan- 7:30 vll. vakare. jžanga vel-
Čius teroru. Abudu dabar sam- tui. Atsilankykite skaitlingai.

do detektyvus ir apsaugą. “

18toj Kolonijoj \
.........~ įJV

Penktadienio vakare, spalio 31, jauni- 
i naujoje 

svetainėje, 18 ir Union gatvės, masinį lie-

yra

Rate-
ClflSSIFIED flPS.Į

byklos, gyvenančio Bridgeporte . Turi
bud energiškas ir turi mokėti kalbėti
lietuviškai. Patyręs turės pirmenybę. 
Kreiptis tuojaus į Bridgeport Laundry,
1024 W. 31 Sr.

----- o---- -
- ■ - ——■—

REIKALINGAS bučeris. Pirmos Lie
sos. Pastovus darbas.

3227 So. Halsted St.
Educational

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
maciju šauk arba ragy k:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.
/ . 4

Infor

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mergina 
ant farmos prie namų darbo ir abelno 
farmos darbo ir kad mokėtų karves 
milžti. Del platesnių žinių kreipkitės 
2545 W. 43 St. s

Ekstorcijos plečiasi

Pranešimas
Moterų Draugijos 

mėnesinis susirinki- 
pirmadienį lapkričio 
m., 7:30 vai. vak.,

Gaivos bankieriaus va- Naujas muilas pagerins
Rys pagauti? skalbimų

Lietuvių 
“Apšvieta” 
mas įvyks 
3 d. 1930 
Mark Whitc Sąuare parko En
gine Boom svet., Halsted ir 30- 
tos gatvių.

Visos narės prašomos susi
rinkti laiku, nes turime daug 
reikalų 
D r-jos 
rinkti.

aptarti ir sekančiam
vakarui darbininkes iš-

Sekretorė.

18 gatvės apylinkė
SLA. 129 kuopos susirinkimas

Spalio 12 d. Geo. černausko 
svetainėj, 1900 S. Union, Įvyko 
minėtos kuopos susirinkimas, 
kurj atidarė pirmininkas P. Ja- 
nušaitis. Narių susirinko skait
lingai. Apkalbant kuopos reika
lus tapo Įnešta sumanymas su
rengti vakarą balių. Išrinkta

Nors vagių paleistas už di- ^n?“ican. Y? .Wash Ltun‘1ry- I"c- T,1.. . paskelbė apie labai svarbų išradimą, ku-
delę sumą bankienus Yocum ir j ris esąs revoliucionizuosiąs visą skalbimo 
nieko 
skvadai 
piliečiai 
Du jau 
atbėgęs 
rose st.

nesako. bet gausingi industriją, nes bus galima žymiai page- 
.... . • > i *.• I rinti ir jau taip augštą standardą darbo

policijos ir ginkluoti geresnėse skalbyklose.
pradėjo didelę ablavą, Gautaisiais American Wet Wash 

,. . • y • Laundry patentais, pirmą kartą be pa-
pagautl, vienas is jy kėlimo kainos bus galima su- 
į Chicago, 1736 Mel- D patį Švelnų skalbimą papras- 

| tiems skalbiamiems dalykėliams, kokis iki- 
teikiamas tik ploniausiems 
Su pagelba naujo išradimo 

su geru muilu skalbti pa- 
dalykus kaip kad skalbia- 

ir vilnonius. Tvirtinama,

šiol buvo 
audeklams.

Gengsteriai šaudo liūdi-1 prasčiausius 

ninkus ”aad
------------------ net

šilkus 
delei to dalykų devėjimasis padidės

53 nuoš. Išradimas susideda iš to.
Vakar peršautas du kartu ikid P?' 8"'\un%'vr° ,muiIo p'is'd'ila

c , tam tikri priedai, kurte lengvai ištirpdo
per burną policijos seržantas purvus ir juos išima iš drabužių. Tuo 
James McBridge. Jis važiavo Proccsu galima vartoti tiktai minkštą 

. ...... vandenį. Su pagelba tų neutralių prie-Madison st. gatvekariu Į teis-j du. valančioji tyro muilo kokybė pa- 
mą, kaip liudininkas prieš geng- 
sterį William (Tripirštį) White, 
kurs 1925 m. nužudė policistą 
Pflaume. Gengsterių automobi
lis privažiavo šalę gatvekario

tam

Tuo budu bus 
spalvuotus

didėja net 600' nuoš.
galima skalbti ploniausius 
dalykėlius nesibijant jokio tfiiblukimo.

Kadangi jis veikia kaip 
tualetinis muilas, bet kartu yra šešis sy
kius daugiau valantis, tai ir manoma, 
kad tas išradimas turės revoliucionizuoti 

komisija, kuri su visu smarku- ir pradėjo šaudyti pro langą,' ,'sJira«-a;n'°n'nsd^n Lighm,

švelniausias

Bridgeportas. — Simano Daukanto 
Draugija laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadieny, lapkričio 2 d,, 1930 m., 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijos svet.. 
3133 So. Halsted St.

Visi nariai būtinai malonėkite pri
būti, nes yra svarbių reikalų svarstymui 
ypatingai kurie pasirašė ant aplikacijų 
naujų narių perstatymui. Taipgi yra 
kviečiami pribūti kurie pripildė aplka- 
ejas spalio 26 d., tai liks galutinai pri
imti į draugiją. P. Kiltis, nut. rašt.

r 7 ‘
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Business Service
Biznio Patarnavirnaa  

BRIDGEPORT ,
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir .
Dekoruojami

3147 S. Halsted St
Victorv 7261. Ro». Hemlock IŽHl

Heli) Wanted—Male-Female
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.

Furnished Rooms

išradi-PATENTAI, copyrights — 
mai visokios rųšies.

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

KAMBARYS ant rendos vaikinams 
arba merginoms,' pusė bloko nuo dviejų 
streeakarlainių. prie mažos šeimynos. 
695 3 So. Artesian Avė., 2nd floor. 

----------- --------  
\ 

Exchange—Mainai
MOTELIS ANT MAINO 

MILWAUKEE PRIEMIESTY
70 mylių nuo Chicagos. 16 kambarių, 
soft drink parlor ir restauranas, pilnai 
įrengtas su rakandais. Mainysiu ant 
Chicagos prapertės.

Kreipkitės
J. MARTIN.

450 — 8th Avė., 
Kenosha. Wis.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.*

3oulevard 6520 Res. Yardi 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus Ir vi 
sokiua biznius, taipgi iš miesto i 

miestų. Teisingas patamavimaa
1706 W. 47th St.

CHICAGO

RENDON kambarys vaikinui ar 
merginai. Vandeniu šildomas, 2 lubos. 
7011 S. Artesian. 

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

MAINYSIU 5 kambarių bungalovv su 
1 karo garažų Bervvyne ant bučernės ir 
grosernės ar restauranto. Nereikia cash. 
Atsišaukite adresu 4336 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2871.

Real Estate For Sale
Namal-Žemė Pardavimai

KAMBARYS ant rendos, vaikinui, 
arba merginom .apšildomas. 7029 So. 
Artesian Avė., Hemlock 6564.

Jos niekas 
nekviečia

Ar jus žinote kode! ji 
buvo nepageidaujama? 
Nė ji pati nežinojo. Hali
tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijinė, ku
rios niekas neatleidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra, reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pašalina blogų 
kvapų. Vartokite kas- 
die. Lambert Pharmacal 
Co., St. Louis, Mo. .

(.ISTERINE
pašalina halitosis

Sunaikina 200,000,000 perų

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
)ykai apskaitliavimas. Mes atliekame 

jeriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

IŠRENDUOJU apšildomą kambarį 
dėl švaraus vaikino ar merginos, ar ve- 
dusiems, su valgiu ar be. 4053 So. 
Artesian Avė., Ist Fl.

For Rent

LUMBERIS 20-50% diskonto. Ship- 
ap $35M, Plaster ir Wall Board 3c, 
Gaujos durys $1, Storm ir Porch Sash, 

Garantuotas Plumbingas ir apšildymas, 
šmokėjimais. Vakarais iki 6, nedėliomis 

9—1.’ Abbott Lumbcr Co., 5201 W. 
Grand Avė.. Berkshire 1321.

RENDON 4 kambarių flatas, 
elektriką, maudynė. Pigi renda. 
7011 So. Artesian Avė.

gas,

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 0455

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
035 .Garsus Radiutn Mine Run $6.50 

už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

ANT RENDOS
Kam jums vargti ir ieškoti, 

kad galite gauti geriausį pasi
rinkimą rendų pas

S. L. FABIAN &
809 W. 35th St.

CO.

Financial .
Finansai-Paskolos

Pavyzdžiui: 4 gražus 
fl., $18.00.

kamb.

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

5 gražus kamb., 2 fl. $20.00.

6 kamb. moderniški su gara
žu $30.00.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ?

Mes skoliname nuo $50 iki $300 
be komiso.

Atmokėkit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais

Mes taipgi padarome 2-čus morgičius.

PETRZILEK CO.,
1647 W. 47th St,

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

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

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

Cicero, III.

1618 SOUTH LOOMIS STREET, 
2 augštų su basemantu ir viškomis, 4 
apartmentų mūrinis namas, su didele 
barne užpakay, pečiais šildomas, gera
me stovyje, nesenai pertaisytas, naujas 
stogas, naujos rynos, naujas takas, nau
jai dekoruotas ir malevotas. Geras pel
nas. Skolos $1.000. Kaina $8.500. 
Išmokėjimais. arba mainysime ant 2 
augštų 5 ir 5 kambarių pečiais šildo
mo mūrinio namo .Soutvvest Sidėj. Pil
nas komisas brokeriams. Susižinokite 
su Daniel Henrici, 6239 South Ashland 
Avė., tel. Prospect 1730.

4 FLATAI UŽ $10,000
2—5 ir 2—6 ant 2-jų lotų, 

cementuotas beismentas, skal
byklos, vanos ir elektra kiek
viename flate, visi šviesus 
kamb. Randasi Sheldon Heights» 
Roselande, keli blokaj nuo di
džiausios High School. Įmokėti 
$2,500, likusius $50,00 į men.

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St.

lai-
PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 

low, visi improvementai ir 2 karų ga
ražas. Priimsiu mainui Jotį. 5642 S. 
Whipple St. Tel, Republic 8768.


