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79 Žuvusių Angliakasių 
Kūnai Išimti iš Kasyklų

Baisios Katastrofos Vieta, Kur Žuvo Kelios Dešimtys Angliakasių LIETUVOS ŽINIOS

Baisios Millfieldo nelaimės aukų skaičius 
bus dar didesnis, nes tūlų dar pasigen 
dama - Žuvo ir keli kasyklų kompani 
jos viršininkai ,

COLUMBUS, Ohio, lapkr. 6. 
— šiandie po pietų Raudonais 
Kryžius pranešė, kad Sunday 
Creek Coal kompanijos kasy
klose No. 6, Millfielde, kur va
kar įvyko baistis sprogimas ir 
po to kilo gaisras, žuvusių žmo
nių skaičius siekia 79.

Ankstyvesnes žinios sakė, 
kad žuvusių esą septyniasde
šimt šeši.

Raudonasis Kryžius sako, kad 
tūlų angliakasių dar pasigen
dama. Jie veikiausia yra pa
laidoti kasyklų urvų griuvėsiuo
se ir kai kurių jų gal niekados 
nebepavyks surasti, ypačiai tų, 
kurie buvo visai arti sprogimo 
vietos.

MILLFIELD, Ohio, lalpkr. 6. 
— šiandie iki aštuntos valan
dos ryto iš Sunday Creek Coal 
kompanijos kasyklų No. 6 bu
vo išimti septyniasdešimt šeši 
žuvusiųjų kūnai. Tas skaičius 
veikiausia bus daug didesnis, 
kadangi kai kurių angliakasių 
dar pasigendama, o taip pat 
iš aštuoniolikos žmonių, kurie 
šį rytą buvo dar gyvi išimti, 
daugelis, praleidę kelioliką va
landų nuodinguose1 kasyklų ga-

ruošė, yra kritingoj padėty.
Išimtų iš kasyklų negyvųjų 

dauguma buvo nuodingais ga
rais nutroškę. Kiti vėl taip su- 
rnaigyti, kad pažinti sunku.

Tarp žuvusiųjų yra ir visi 
inspekcijos partijos nariai, ku
rie buvo nusileidę į kasyklas 
vos keletą minučių prieš spro
gimą, jų tarpe pats Sunday 
Creek kasyklų kompanijos pre
zidentas Wm. Tytus, kasyklų 
manadžeris II. Upson, vyriau
sias inžinierius H. Lancaster 
ir penki kiti valdininkai.

Per visą naktį ties kasyklų 
žiotimis, skubotai aptvertomis 
vielomis, spietėsi minios, žmo
nių — žuvusiųjų draugai, gi
minės, verkiančios žmonos ir 
vaikai.

Apskaižiuoja, kad dėl tos bai
sios katastrofos daugiau 
trys, šimtai vaikų neteko 
tėvų-maitintojų.

Gubernatorius Myers 
Cooper šiandie įsakė industri
jos santykių departamento vy
riausybei užmiršti biurokratinį 
gaišavimą ir pasirūpinti, kad 
likusioms angliakasių šeimoms 
butų tuojau sumokėti darbinin
kų kompensacijos pinigai.
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Millfield, Ohio, Sunday Creek Coal kompanijos kasyklos, kur praeitą trečiadieni dėl baisaus gazų sprogimo 
daugiau kaip pusantro šimto angliakasių ir keli kasyklų kompanijos viršininkai. 79 žmonės išimti iš kasyklų 
kitų sužeistų. Paveikslėly matyt minia susirinkusių ties kasyklomis žmonių — žuvusiųjų draugų ir giminių.

šis paveikslėlis buvo nuimtas netrukus po įvykusio sprogimo, aeroplanų atgabentas į Clevelandą, o iš ten 
duotas į Chicagą.

buvo užberti 
negyvi, daug

telefonu per-

Joniškio ūkininkų są
jungos banko valdy

bos byla
KAUNAS. — Jau buvo rašy

ta, kad Joniškio ūkininkų s-gos 
smulkaus kredito draugijos 
banke atrasti išaikvojimai ir 
valdyba areštuota. Dabar paaiš
kėjo kaikurių smulkmenų iš to 
banko darbuotės.

Tardant paaiškėjo, kad ban
ko dir. Grincevičius ir kasinin
kas Bunga pasisavino 12,428 
lt. 6000 lt. pasisavinę žemės 
mokesčių, kuriuos ūkininkai 
mokėjo per tą banką ir 6428 
lt. operuojant svetima valiu
ta. Be to, šiaip trūksta kažkur 
nukištų 17,000 lt. iš viso ban
kui padaryta nuostolių apie 
30,000 it.

Tardoma valdyba kalta ne
prisipažįsta. Grincevičius aiški
nąs, kad jis pametęs 65 rusų 
aukso rub.

Tieson patraukta dir. Grin
cevičius, kasininkas Bunga ir 
valdybos nariai 
ir Marcinkus.

i Pirmieji du kaltininkai už iš
eikvojimus ir pasisavinimus, o 
antrieji du už apsileidimą. Už 
užstatą 4 suimtųjų paleisti ir 
kalinamas tik vienas banko dir. 
Grincevičius.

Bylą spręs Šiaulių apygardos 
teismas.

Bernickis

Hitlerininkai Klaipėdoj

Didelis socialistų lai 
mėjimas per rinki

mus Milwaukee
Socialistai išrinko 10 savo at

stovų į Wisconsino legisla- 
turą, taipjau kauntės šerifų

MILWAUKEE, Wis., lapkr. 
6. — Praeito antradienio rin
kimuose socialistai čia turėjo 
didelių laimėjimų.

Socialistai išrinko savo kan
didatą, Al Bensoną, j šerifus, 
vieną valstijos senatorių ir de
vynis atstovus į assembly.

Be devynių vietų valstijos 
assembly (atstovų bute), so
cialistai turės dvi vietas sena
te. Senatorius Thomas M. Dun- 
can pasilieka dar dvejus 
vietoj, o dabar vėl tapo 
torium išrinktas Walter 
kovvski.

metus 
sena- 
Pola-

sočia-Pastarojoj 1 egi s la turo j 
listai turėjo tris savo atstovus, 
o dabar jie išrinko devynis; 
vadinas, šešis daugiau-

Socialistai, išrinkti legislatu- 
ros nariais,

rein, Emil
mene, Ben

yra: George Ham- 
VVenz, Otto Keh- 
Meyer, John Er- 
Rubin, George L.

|Tews, Marshall II. Reckard ir 
Edward Kiefer.

Kituose kongresiniuose dis- 
triktuose, taipjau į įvairias ki
tas Milwaukee kauntės tarny
bos vietas republikonai tik men
ka balsų dauguma prašoko so
cialistus, tuo tarpu kai demo
kratai pasiliko trečioj vietoj ir 
gavo, palyginti, visai menką bal
sų skaičių.
LaFollette, progresyvis, išrink

tas gubernatorium

Wisconsino valstijos guber
natorium tapo milžiniška balsų 
dauguma išrinktas Philip F. 
LaFollette, 33 metų amžiaus 
nabašninko senatoriaus “Bob” 
LaFollette’o sūnūs, ėjęs progre
syvių republikonų sąrašu. Vice- 
gubernatorium, valstijos sekre
torium, iždininku, generalitriu 
prokurorų išrinkti taip pat vi
si progresyviai republikonai.

Du socialistai išrinkti' j 
Pennsylvanijos 

legislaturą
‘ READING, Pa., lapkr. 6. — 
Readingo kauntėj socialistai iš
rinko du savo atstovu į val
stijos legislaturą, Dartingtoną 
Hoops ir L. VVilsoną, naciona
linio socialistų partijos komite
to narį.

OjRHSyj
Formosiečiai nukovė 

japonų kareivių
10

Sovietai dalyvauja 
nusiginklavimo ko
misijos posėdžiuose

Čilėj susektas revo 
bucinis sąmokslas 

prieš valdžią

Penki nuteisti kalėti Bucharinas, Tomskis
už kasyklų bom 

bardavimą ištremiami į Sibirą?
Tenka suži-

Bet tos komisijos darbus Mas
kva vadina farsu ir ketina 
Genevoje parodyti tatai 
sam pasauliui

vi-

So- 
pa- 
Są-

MASKVA, lapkr. 6. 
vietų vyriausybė taip pat 
siuntė delegaciją į Tautų 
jungos nusiginklavimo reika
lams posėdžius. Delegacijos 
priešaky yra užsienių reikalų 
komisaras Litvinovas, A. Lu- 
načarskis ir gen. Langovas.

Nežiūrint, tačiau, kad pati 
Maskva siunčia savo delegaci
ją, sovietų valdžios organas Iz- 
viestija nusiginklavimo komisi
jos darbus vadina tuščia kome
dija. Savo vedamajame Izvie- 
stija sako: z

“Per penkerius metus pri
ruošiamoji komisija sugebėjo 
išdirbti tarptautinės nusigink
lavimo konferencijos planą, ku
riame iš tikrųjų nėra nė vieno 
konkretaus sumanymo nusi
ginkluoti. Buržuaziniai diploma
tai išeikvojo visus galimumus 
tolesniam oratoriškam sabota
žui. Farsas eina galop ir ilgiau 
nebegalima paslėpti to, kad 
Tautų Sąjunga ir jos nariai 
rūpinas ne pasaulio taikos iš
laikymu, o tik masinimu to
lesnių ginklavimąsi ir naujų

SANTJAGO, Čilė, lapkr. 6. 
— Praneša, kad vyriausybė su
sekusi sąmokslą nuversti dabar
tinę Čilės valdžią.

Astuoni žymus asmenys su
imti, kaltinami kaip to 
bucinio sąmokslo vadai-

revo-

Pasibaidęs arklys 
stojo ties raudonu tra- 

fiko žiburiu

SU-

DENVER, Colo-, lapkr. 6.— 
Pasirodo, kad arkliai taip pat 
išmoksta “gerbti įstatymus”, 
štai atsitikimas. Vienas auto
mobilis užgavo čia “popkornų” 
vežimą, ir pasibaidęs arklys, 
galvatrūkčiais leidosi bėgti gat
ve, barstydamas į visas puses 
“popkornus”. Bėgęs keletą blo
kų, arklys staiga pamatė prie
šaky trafiko žiburius pasikei
čiant iš žalio į raudoną. Gyvu
lys, įpratintas visados prieš 
raudoną žiburį sustoti, tuojau 
sumažino šuolius ir, pribėgęs 
skersgatvį, sustojo laukti, iki 
raudoną žiburį pakeis vėl ža
liasis. Bet dar žiburiams nepa
sikeitus, trafiko policininkas ji 
suėmė.

I.OUISVILLE, Ky„ lapkr.
— Paul Montgomery, Murphys- 
boro, III., aviatorius, ir Edward 
Ileckelbeck, Zeiglerio angliaka
sys, vakar čia buvo federalinio 
teismo nuteisti kiekvienas me
tams federalinio baudžiamojo 
kalėjimo Atlanto, kaltinami dėl 
bombardavimo iš aeroplano an
glies kasyklų, Kentucky, pra
eito rugpiučio menesį.

Kiti trys Kentucky kasyklų 
streikininkai, Ewing Riley, Es- 
sel Grant 
to paties 
pustrečių 
kalėj imo.

6.

ir Noble Harris, dėl 
nuteisti kiekvienas 

ritėtų baudžiamojo

Lenkų seimo atstovas 
Kvapinskis paleistas 

už kauciją
VARŠUVA, lapkr. 6. -y Bu

vęs Lenkų seimo narys Jonas 
Kvapinskis, Lenkų Darbo Fe
deracijos vadas, kuris Pilsud
skio įsakymu buvo areštuotas, 
dabar tapo iš kalėjimo paleis
tas už kauciją.

Vienas užmuštas, 36 su
žeisti anglies trauki

niui susikūlus

Kuba, ir ta nori turėt 
didęlj laivyną

fe

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

Iš viso gražu; šiltėja; vidu
tiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 24° ir 33° F.

šiandie saulė teka 6:29, lei
džiasi 4:38. Mėnuo teka 5:23 
vakaro.

6.TOKIO, Japonija, lapkr.
— Iš Mūšos, centralinėj For- 
mosoj, praneša, kad Bandai klo
ny, astuonias mylias į pietų 
rytus nuo Mūšos, vakar įvyko 
kruvinos kautynės tarp sukilu
sių formosiečių giminių ir ja
ponų kariuomenės. Dešimt ją- 
ponų kareivių buvo nukauti, 
trylika sužeisti ir dar kelių 
pasigendama.

Kiek buvo formosiečių nu
kauta, pranešimas nepaduoda.

Straipsnis baigiamas pareiš
kimu, kad, girdi, tik sovietų 
Rusija siekianti taikos ir kovo
janti prieš naujus karus, ir so
vietų delegacija Genevoje pa
rodysianti tatai visam pasau
liui.

Indų J poetas nuteistas 
kalėti už kalbą

BOMBĖJUS, Indija, lapkr. 6. 
— Harindranth Chattopadyaya, 
indų poetas, tapo vakar suim
tas tuo metu, kai jis sakė kal
bą užgintame indų nacionalis
tų mitinge. Jis tapo nuteistas 
vieniems metams kalėjimo.

NOTTINGHAM, Anglija, lap
kričio 6. — Anglies traukiniui 
iššokus iš bėgių Moor Green 
kasyklose ir nusiritus į pakal
nę, vienas darbininkas buvo už
muštas, o trisdešimt šeši kifi 
sužeisti, šeši sužeisti tur būt 
mirtinai.

Portugalija pripažino 
naują Brazilijos režimą
LISABONAS, Portugalija, lap

kričio 6. — Ministerių kabine
tas specialiame savo posėdy nu
tarė tuojau pripažinti naują 
Brazilijos valdžią.

I

HAVANA, Kuba, lapkr. 6.— 
Prezidentas Machado kreipėsi į 
kongresą, prašydamas paskirti 
3 milijonus dolerių Kubos lai
vynui reorganizuoti ir padidin
ti. Ta suma laivyno didinimo 
reikalams turėtų būti išleista 
per šešerius metus, po .500 tūk
stančių dolerių kas metai.

Vokietijoje kilo stiprus 
potvyniai

FRANKFURTAS ties Oderu, 
lapkr. 6. — šioje Vokietijos 
daly kilo stiprus potvyniai. Pot
vynis gresia pačiam Frankfur
to miestui.' Odero upei išėjus 
iš krantų, daugelis kaimų ir 
miestelių vandens užlieti.

BERLYNAS, lapkr. 6. —Ru- 
sų laikraštis “Rul” praneša, 
kad Politbiuras, augščiausias 
sovietų valdžios organas, nu
taręs Nikalojų Bucliariną ir Mi
chailą Tomskį ištremti į Sibi
rą.

Pasak laikraščio, Politbiuras 
norėjęs Bucliariną ir Tomskį 
išsiųsti į užsienius, bet nė vie- 

I na svetima valstybė nepanorė
jus jų priimti.

Bucharinas, kaip žinia, buvo 
vyriausias komunizmo teoreti
kas sovietijoje, vyriausio komu
nistų partijos organo redakto
rius ir, po žinovjevo nuverti
mo, komunistų internacionalo 
pirmininkas. Tomskis gi buvo 
vyriausias raudonųjų profsoju- 

galva. Abudu taip pat buvo 
paties Politbiuro nariai.

KLAIPĖDA- 
noti, kad šiomis dienomis kai- 
kurie vokiečiai Klaipėdoje gavo 
‘‘Načion dsocialistische Deut
sche Arbeitcrpartei” pareiški
mų blankus įstoti ton partijom 
Voke antrašai parašyti maši
nėle ir mašinėle rašytas vidu
je laiškelis, kuriame pasakyta, 
kad adresatas laiško siuntėjui 
yra žinomas, kaipo ištikimas 
Vokietijai asmuo ir todėl siū
loma pridėta pareiškimo blan
ką užpildžius pasiųsti į Miun
cheną, o paskiau gaus tolimes
nius nurodymus. Voke Šilutės 
pašto antspauda. Taip Klaipė
dos krašte bandoma suorgani
zuoti Hitlerio šalininkus. • Kol 
kas jų svarbiausias tikslas kir
šinti vietinius žydus. Kas pe
rims nacionalsocialistų vadovy
bę dar nežinoma, bet spėjama, 

’kad vienas Volkspartei narių.
zų 
to

$300,000 gaisras
JA MESTO WN, N. D., lapkr. 

6. — Gaisras čia sunaikino 
Capital viešbučio bloką, pada
rydamas 300 tūkstančių dole
rių nuostolių. Ugnį gesinant 
vienas gaisrininkas buvo sužei
stas.

Gloria Swanson išsisky
rė su savo markizu

LOS ANGELES, Cal., lapkr. 
6- — Gloria Svvanson, žinoma 
filmų aktorė, šiandie gavo teis
me divorsą nuo savo vyro, 
franeuzų markizo Henri de la 
Falaise. Pastarasis nė neopo
navo.

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

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

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

Perdaug pesimizmo

NAUJIENOS, CMcago, UI

INKSTAI VARGINA JUS?

savo

šiuo

MADOS MADOS MADOS

3283

eniiansios

3290

bik vienos spal

siųsti nu h pavyzdį No

Micros

(Vaidas ir pavardė)

(Miestas ir vakt.)

nežino 
pervir
ti u vež- 
ištroš-

684
220 
906

A Diuretic 
for 

the tCidncya

SWEATERIIJ 
DIRBTUVE

Kalėdinės Ekskursijos į 
LIETUVĄ laivu

3,305,88.382 
853,092.512 
446,052.521

559,720.213 
903 
007.
419,471.474

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

čia įdedu 15 centų it prašau

alkoholio. Metai prieš 
tokį pat laikotarpi al- 
sunaudota 624,000 hek-

Vadinasi, 50 nuošim-

3282 —• 
somo arba šilko

3290 — 
iš aksomo arba sunkesnio vilnonio 
mergaite#!.

2724 -
vos materijos

Rūtos” saldainių 
atstovybė

8514-16 RooMvelt Kd. 
arti St. Lgui» Avė. 
\ CHICAGO. IlJk

Vokiečiai mažiau 
begeria

Galima siūdinti 
12 ir 14 metų

iihudtHlnįo 
,477.028,”"' 

„,090,227, 
J.133,709. 
1.171,538 
1.221.$36, 

PramoiiČH 
2,280.183.055 

1.7(17 377.555 
1.32 C889.764 

įlankai 
2.72h,<5ŲO,247

Moters!
Apdrauskite

Savo .Kailinius

Pirkite sau svveaterius tiesiai 
iš dirbtuvės.

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

Padarykite tai t nujaus asikreipdamos į

Elegantiška svcčįuosna eiti suknelė. Gražiai išrodys iš lengvo 
Sūkjtptos m'ieros 12. 14. 16. 18 ir 20 metų

Jaunutei panelei patogus mokyklon eiti siūlelis
Sukirptbs mietos 8. 1'

Gen.

Hlhaiie 
National 
Guįv’ty 
Continental, 1 
Transainerlca

Met. Life 
N. Y. Life 
Kų, Life 
Prudential

S. S. GEORGE WASHINGTON 
(Didžiausias Amerikos cabin laivas) 
išplaukia gruodžio lOtą 

(Tiesiog | Hamburgą)
Asmeniškai JOSEF TURCK, gerai žinomo New Yorko 

reprezentanto, vadovatijr.ht.

uz mažą 
Atlyginimą

S. S. LEVIATHAN 
(Pasaulio didžiausiu laivu) 

išplaukiančiu iš New Yorko gruodžio 6tą 
(per Cherbourg)

asmeniškai vadovaujamas prityrusių keliavimo cxpertų

Mes Juos Išdirbame.
Visokio didumo! Visokių spal 
vų! Visokių stylių! Gatavi na 

padaromi už uzsa

VUnomenPa 
Anier. T. * T 
Cities Ser. C 
C’wealth & ( 
Cob. (k N.

Amerikos valdžia yra labai 
susirupinusi tuo, kad negali at
pratinti savo piliečių nuo gė
rimo, o Vokietijos valdžia ne-

“Rūtos” saldainių fabrikas 
Lietuvoj vis daugiau ir daugiau 
gauna -užsakymų iš Amerikos 
lietuvių. Tačiau siuntimas sal
dainių inažais kiekiais yra ne
parankus ir labai brangiai atsi
eina. Todėl tapo nutarta į- 
steigti savo atstovybę Ameri- 

Ta atstovybė galės greit 
kostumerius aprūpinti.

i užsakymais kreipkitės 
adresu: “Rūtos” Atstovy- 

3251 S. Union Avė., Chi- 
eage, III.'

AR jus vargina nuolatinis strėnų skau- 
dėjimas, pūslės įdegimai ir kelintasis 

naktį? Susidomėkit tuo! Pagelbėkit savo in
kstams su Doan’s Pilis.

KIRS. HENRY BELES. 3927 lOth AVĖ.. BIRMINGHAM, 
tiiH. Kliukinau IIk Mirtinų nkaUdejiniiiH veik visai aniaikydav 
darbo. Malio inkstai veikli nereguliariai ir aA tankiai 
tlSjimą ir kvaitulio antpuolius. Vartojimas Doan’s Pili 
pakrikimus ir aA neiAtcnku žodžių pagirimui už lą, k: 
visuomet rekomenduosiu Doan’s."

ALA., sako: “Kur- 
p mane nuo namų 

turMiivau galvos skau- 
paftaiino visus Šiuos 
jbs man padarf. Aš

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago

Steel 
Ii N. J. 
Motors

Nat.
Trust 2.017 119.332 

tll 1.17«.6O3,i94 
i 1.76.512.641 
Apraudos komimnljos 

3.010.560,051 
1,605 703.611 
1.179.391.164 
2.2Uti.768.637

Musų kainus yra
Kokybė gi geriausia

Sėkmingos per daugiau kaip 50 metų 
Patariamos visame pasaulyje. Pardavinėja
mos pardavėjų visur.

žino kak daryti su alkoholiu, 
kadangi žmonės mažiau pradė
jo bekerti.

Oficialio raporto skaičiai ro
do, jog šiais metais Vokietijos 
piliečiai penkiomis' dešimtimis 
nuošimčių mažiau sUhaudos al
koholio, negu pernai. Dėliai to 
valdžios alkoholio monopolis 
turės nemažą deficitą pakelti. 
Ir valdžia dabar tiesiog 
kas daryti su svaigalų 
siu (Ot, jeigu ten butų 
tas koks nlilionas kitas 
kusių amerikiečių, tai tuoj ne
beliktų to perviršio!).

Valdžios paskelbti skaičiai 
rodo, Ica/cl nuo spalių 1 d. 1929 
m. iki spalių 1 d. šių metų vo
kiečiai sunaudojo 356,000 hek- 
tolitrų (maždaug 84,000,000 ga
lionų) 
tai per 
koholio 
tolitrų. 
čių daugiau

1.854,657.482 
961.022.220

___ _       1.039.412^822 
Iš tos lentelės matyti, kad 

stambiausi korporacija yra Me
tropolitan apdraudos kompani
ja, kurios visas turtas siekia 
per tris biliohhs dolerių. Paly
ginus su 1919 m. jos turtas 
padidėjo ant 388 nuošimčių. 
Clicse '■ National banko kapita
las neužilgo* pasieks trijų bilio- 
nų dolerių. Per paskutinį de- 
sėtką metų banko kapitalas 
padidėjo penkis kartus. Trečią 
vietą užima American Tele- 
phone and Telegraph kompani
ja, kurios kapitalas siekia be
veik pustrečio biliono dolerių. 
U. S. Steel korporacija užima 
ketvirtą vietą.

Lentele parodo, kad per pas
kutinį desetką metų sparčiai 
augo bankai> apdraudos kom
panijos ir visuomenės naudoji
mo įmonės (public Utilities). 
Tačiau geležinkelių pramohė 
visgi turi daugiausiai bilioni
nių korporacijų^—K.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Ktdzie 8902

Abi ekskursijos suteiks Jums galimybę būt savo tėvynėje laiku 
švęst linksmas Kalėdas. Pilni prirengimai gali būt iŠ anksto padaryti 
jūsų ir jūsų bagažo transportacijai, tiesiog į Tamstos kaimų.

Pilnų informacijų ir kainų kreipkitės į vietinį savo agentą ar 
tiesiog į j

UNITED STATES LINES
CHICAGO OFFICE GENERAL OFFICE8

Charles Krcilek, Gen. Agt. 45 Broqdwny
216 No. Michigan Avenue ®ew York City

Labi i elegantiška it ploninanti suknelė. Tinka iš 
nors gražiau atrodys jeigu pasiusite iš vienos Spali-Os ntatetijo 

padabinsite baltd šMkū arba lengvu baltu aksoftiti. Sukirptos micros 16, 
taipgi 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašotne iškirpti paduotą jan
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parfcšy ti; savo Vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujieną Patteim Dept., 1739 
So. Halsted Stk> Ohįcago, 111.

ImonČH
920,781,089
531,643.587

170,133,010

Per pereitą mėnesį biznio 
dėtis mažai tepersimainė. Tie
sa. tai vienoj, tai kitoj biznio 
bei pramones srltyj buvo gaii- 

ma pastebėti Šiokio tokio page
rėjimo. Tačiau tas pagerėji
mas tiek nežymus, kad iš jo 
sunku spręsti apie tai, ar de
presija pradeda atslūgti ir ar 
artinasi geresni laikai.

Biznieriai tikėjosi, kad rude
nį dalykų padėtis turės žymiai 
pagerėti. Jie tapo apvilti. Ta
tai tuoj atsiliepė į biržą, kur 
akcijos (šėmi) vėl smarkiai 
ėmė smukti. Kartu su akcijų 
sfnukirtiu biznio sentimentas 
pakrypo į blogąją pusę.

Nėra abejonės, kad pesimiz
mui yra rimto pagrindo. Pra
monėj tebesitęsia depresija, 
ekonominė šalies padėtis pablo
gėjo. Tuo pačiu laiku užsienyj 
pradėjo siausti neramumai, im-į 
kime, pavyzdžiui, Lotynų Ame
riką, kur per trumpą laiką įvy
ko bent kelios revoliucijos. U 
dabar kaip tik yra toks laikas, 
kuomet pasaulio valstybės tu
rėtų visais galimais budais ko
operuoti, kad pašalinti nedarbą 
ir depresiją. Tačiau nieko pa
našaus nėra daroma. Kaip tik 
priešingai^—daroma kliūčių to
kiam kooperavimui.

Visai tad nėra ko stebėtis, reikia 
jog pas žmones susidaro labai valandas, 
pesimistiškos pažvalygos i atei
tį. Daugelis tiesiog tvirtina, 
jog nieko gero ateityj ir ne
begalima tikėtis. Tie pesimis
tai tačiau užmiršta visai dar 
netolimos praeities įvykius. Pa
žiūrėkime, kas buvo 1921 nt. 
Praūžė karas. Europa buvo- 
baisiausiai nualinta. Keltose 
valstybėse įvyko pinigų kra
chas, kuris ypač skaudžia! pa
lietė Vokietiją. Markė tiesiog 
nustojo savo vertės. Lotynų į 
Amerika ir Australija taip pat [ šokių dirbinių tiek

pa-

greičiau likviduoti tos audros 
padarytus nuostolius. Jos 
sakant, atsiduoda “Dievo 
liai” ir plaukia, pavilniui.

Kas atsitiko praeityj, 
atsitiks ir šį kartą. '

Pažiūrėkime į faktus:
Depresijos įvyko 1873, 1888, 

1893, 1907 ir 1914 m. Viduti- 
tiiškai imant, jos tęsėsi po 22 
mėnesiu. Bet audra paprastai 
tęsdavosi apie aštuonis mene
sius.

Po to dalykų padėtis pradė
davo taisytis, biznis gerėti, 
viskas eiti į normales vėžes.

Turint galvoj praeities fak
tus, galima sakyti, jog ir da

taip
va-

tas

Pastaruoju laiku laikraščiuo
se dažnai galima užtikti strai
psnių, kur gvildenama “techno
logiškas nedarbas”. Tai reiš
kia, jog naujai išrrihdarilds tria
šiuos vis daugiau ir daugiau 
paliuosuoja darbininkų. O tai, 
žinoma, pagimdo nedarbą. Da
bartinis nedarbas žymioj dalyj 
taip pat yra teehuologriško po
būdžio. Ir juo tolyn, tuo tos 

rųšies nedarbas darysis aršes
nis. Sakysime, šiuo laiku pra
monės vedėjai yra labiausiai 
susirūpinę tuo, kad pašalinti vi
sokį aikvojimą ir padidinti 
darbo našumą. Jei kur dirba 
šiihtas darbininkų, tai bandoma
susitvarkyti taip, kad tiek pat [bar blogiausi audra jau praėjo 
darbo galėtų padaryti kur kas fr biznio reikalai pradeda kryp- 
mažesnis darbininkų skaičius, ti į gerąją pusę.
Ir tuo sutvarkyti pasiseka, ka
dangi nuolat yra išrandamos 
taip vadinamos “time-saving” 

i mašinos. •
Taip buvo ir praeityj. Tačiau 

vis atsirasdavo naujų pramonės 
šakų, kurios lengvai sunaudo
davo darbininkų perviršį. Sa
kysime, automobilių pramonė 
palyginamai yra Visai nauja. 
Bet ji tiesioginiu ar netiesiogi
niu budu vien tik Amerikoj da
vė dari*) keturiems milionams 
žmonių.

Kitos tokios pramones bent 
šiuo laiku nėra numatoma, štai 
kodėl “technologiškam nedar
bui” dabar vis daugiau ir dau
giau priduodama svarbos. Jau 
pradėjo kristalizuotis mintis, 

sutrumpinti darbo 
Jeigu darbo diena 

butų sutrumpinta iki šešių va
landų, tai tuoj atsirastų darbo 
keliems 
Anksčiau 
pridaryta, 
kriziai i nepasižymės 
truhiu, kaip dabar.

Viršprodukcija
Sakoma, kad nedarbo 

liausi priežastis yra viršpro
dukcija. Tai, žinoma, nereiš
kia, kad yra pagaminama vi- 

*: ,kad žmo
nės nebegali jų sunaudoti. Tik
rumoj tų dirbinių žmonės ga
lėtų nepalyginamai daugiau 
unaudoti. Visa bėda tik ta

me, kad žmonių perkamoji jėga 
palyginamai yra maža. Kitaip 

Į sakant, nėra pinigų tiems dir
biniams įsigyti. Jeigu, sakysi
me, Kinijos ir Indijos žmonių 
gyvenimo standardas butų bent 
toks, kaip Europoj, tai ten 
butų sunaudojama tiek Įvairių 
dirbinių, kad Amerikos ir Eu
ropos fabrikai nebespėtų jų

Geri laikai niekuomet neat
eina staiga, kaip tai atsitinka su 
krachais. Tie biznieriai, kurie 
mano, kad per vieną naktį vis
kas persimainys, labai klysta.

Tačiau vieną dalyką, sako 
Casson, galima tikrai pasaky
ti: audra praėjo, darosi po tru
putį giedriau. Žinoma, gali dar 
praeiti gerokai laiko, kol juodi 
debesys visiškai nuslinks' ir 
dangus pasidarys giedras. Ta
čiau tas laikas artinasi 
tinasi lėtai, bet tikrai.,

a in

žmonių.
tatai bus

milionams
ar vėliau

Tąsyk ir nedarbo
tok iii aš-

vy-

skaudžiai tapo paliestos, Ka
dangi jos nebeteko rinkos savo 
žaliavai. Amerikoj pasireiškė 
didelė viršprodukcija. Japoni
joj įvyko tikra panika. Bankai 
nežinojo nei kas daryti su sve
timų šalių pinigais, kurių ver'ė! 
kitėio beveik kas valandą. Tai 
buvo tikrai desperatiška padė
tis. O bet gi pasaulis sugebėjo 
šiek tiek 
nominiuš 
tastrofos 

To pat
bar. Tiesa, 
skirtingos problemos, negu jos 
buvo prieš dešimtį metų. To
dėl jos gal kiek skirtingiau ir; 
bus sprendžiamos. Tačiau ma-1 
nyti, kad štai jau atėjo “svieto' 
pabaiga” ir nieko gero nebus | 
yra nesąmonė. Šie blogi laikai 
yra tik vienas eilinių krizių. O 
tie kriziai ateina ir praeina.
Kadi galima, tikėtis geresnių pabaigoj žymiai padidėjo ined- 

j vilnės ir šilko naudojimas. Iš 
I Amerikos ir Kanados iki spa- 
į lių 23 d. buvo eksportuota 142,- 
• 000.000 bušelių kviečių, žymiai 
pagerėjo tekstilinės pramonės 

j reikalai. Statyba irgi pradeda 
; atsigriebti, žodžiu, yra aiškių 
i prajovų, kurie pranašauja, jog 
depresija eina prie galo.—K.

sutvarkyti savo eko- 
reikalus ir jokios ka- 
neįvyko.
galima tikėtis ir da-

šiandien yra kiek gaminti.
Prajovai

Jau buvo minėta, kad kai 
kurie biznio ekspertai mano, 
jog depresija pasiekė aukščiau- 

; šio laipsnio, ir nuo dabar daly- 
i kų padėtis po truputį ims tai- 
I syti. Ar yra pagrindo tokiam 
. optimizmui ?

Taip. Jau pereito mėnesio

laikų?
Dabartiniu momentu depresi-' 

ja gal yra pasiekusi aukščiau-j 
šio laipsnio. Tačiau kadangi šis 
krizis buvo ypatingai aštrus,' 
tai spartaus pagerėjimo nega-! 
įima tikėtis. Tokiuose atsitiki-! 
muose biznio ir pramonės kri-! 
ziais primena raidę U: biznis 
smarkiai smunka žemyn, o pas
kui per tam tikrą laikų vieno
dai laikosi. Paskui jis ima vėl 
smarkiai kilti.

Kadangi šteiną žiema, tai di
delio pagerėjimo trumpoj atei
tyj negalima tikėtis. Visi juk 
žino, kad žiemos laiku kai ku
rie darbai sumažėja. Pavyz
džiui, ir geiais laikais statybos 
srityje žiemą mažiau tėra vei
kimo. Nepalankios oro sąlygos 
žymiai sumažina trafiką. Štai 
kodėl manomi, kad iki pa vi
rio a iškalbus gana “slow”.

Audra Praėjo

autorius 
pereitais

Tokiu vardu biznio ir finansų 
žurnale “Forbes” tilpo sraips- 
nis. ‘To straipsnio 
Ilerbert N. Casson 
metais išpranašavo biržos kra
chą. kį kartų, sako jis, jis tu
rįs pranešti linksmesnę žinią. 
0 ta žinia esanti:

Audra praūžė. Laikas iškelti 
gaires.

Daugelis korporacijų kol kas 
ujeko nedaro, kad kaip galima

BiM

Bilioninės 
korporacijos

gali taip sa- 
“bilionierių

korporacijų

Amerikos biznio ir pramonės 
aristokratiją sudaro 24 korpo
racijos, kurios 
kant, priklausyti 
kliubui”.

Kiekvienos tų
turtas išneša bilioną suvirtum 
dolerių. O kartu paėmus, tos 
korporacijos kontroliuoja $40,- 
885,000,000 Tai sudaro apie 
12 nuošimčių Jurigtinių Valsti
jų turto "

Statistikos duomenys rodo, 
kad tos rųšies korporacijos per 
paskutinį desetką tnetų neįma
nomai sparčiai augo. 1919 m. 
bilioninių korporacijų tebuvo 
vos septynios ir jų bendras tur
tas siekė tik $10,847,000,000.

Šiandien tokių korporacijų 
priskaitoma 24. štai jų sąra
šas ir palyginimas turto. Len
telėj paduodama korporacijų 
turtas dabar ir 1919 m.

l.eležlnttėljtil 

1930 
$1.262.401,804

1.1 10.932.690 
1.339.3KV.262 
1.721.097,132 
2.078.388.581 
2.279.770 513

Korporaci jois

Atchinon
B.niorė & Ohio
Canu. Paeilie
N. V. Central
Peiiiin.s Ivania
So. Pacific

nu v 
$ 930,052.843 

sRn.ftM.ažt) 
078.777.358 
243.419.740 
500.405.147

1.764.017.577'

I 
J
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Digestible 
asmilk 
itself I

New.
delight in
Cheese flavor

Štili another Kraft-Phenix 
triumph! Ncw digcstibility, 
hcalth qualitics and dclicious 
ncw flavor added to chccsc.

In Velvceta all thc valuable 
properties of rich milk are 
retąiacd. Milk sagar, cakiuin 
and minorais. Gobi for every- 
one, includkig thfc childtčn.

Vclveeta spreads, sliccs, or 
nieks and toasts instantly. Try 
a halė pound packagc today.

KRAFT

Velveetg
▼ The Delicious New Gheesfe Food

Garsinkites “N-nose

Ccntinental Knitling Mills
4161 ARCHER AVENUE 

Tcl. LAFAYETTE 63 58
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t NAUJIENOS, Clucago, III.

KUR IŠLEIDŽIA LIETUVA PINIGUS?
(Prisiųsta)

1. Išlaidų sąmata—politikos 
kilometras

Valdžios politika, valdžios 
darbai, valdžios šeimininkavi
mas valstybėje, kaip viedrody, 
atspindi valstybės' išlaidų są
matoje. Pavyzdžiui, visose
parlamentarinėse valstybėse, su 
biudžeto svarstymu paprastai
yra surištas ir vyriausybės li
kimas, patiekusios' biudžetą. Be 
pinigo jokio darbo nepadirbsi. 
Kiek kuriam reikalui valdžia 
biudžete skyria pinigų išleisti, 

galima iš to spręsti, kokie 
valstybes reikalai valdžiai dau
giausia rupi. Visus vykdomus 
ir projektuojamus darbus ap
rėpia išlaidų biudžetas.

—Iš jų darbų pažinsi 
mokė dar Evangelijos

kraujo cirkuliacijos po kūną. 
Plentų, geležinkelių tiesimas ir 
išlaikymas, uostų rengimas la
bai brangiai kainuoja, todėl tnt|manios srjtis 
Susisiekimo Ministerijai val
džia Lietuvoj ir duoda daugiau
sia pinigų. Skaičiais 
do šitaip:

tai atro-

juos,—
Didysis

jos'pa- 
įvykdomojo Diu- 

valdžia. Iš iš- v

išlaidos to

Melais litu
1927 buvo išleisiu 28.944,‘JOO
1929 buvo išleista 16,867,100
1928 buvo išleista 48,792,800
1930 laivo numatyta 35,124,600
1931 skiriama 38,500,000

Iš valdžios darbų, iš 
tiekiamojo ir 
džeto pažinsi ir 
laidų “biudžeto s 
ma valdžia pasitikėti, kad ji 
veda išmintingą ir naudingą 
kraštui politiką, ar ne.

Nūdien amerikiečių grįžimo 
Lietuvon klausimui pasidarius 
vėl itin aktuaFiu, amerikiečiams 
itin svarbu susipažinti su Lie
tuvos išlaidų biudžetu. Jeigu 
tasai biudžetas parodys, kad 
Lietuvos valdžia 
žmonių surinktus

r...... ..—:
1 Prezidentu ros išlai buvo numatyta

skiriama

V. Taryba

skiria švietimo rėikalamš. 
Joks kareivis negrįš namo iš 
kariuomenės nepramokęs skai- 
tyti-rašyti. Prie Ministerijos 
veikia platus švietimo Skyrius, 
leidžiantis laikraščius, žurnalus 
(jos žurnalas “Musų žihynas” 
—vienas geriausiųjų Europoj), 
organizuoja bibliotekas, laiko 
nuolatinį teatrą ir t.t.

Vidaus Reikalų Ministerija— 
tai yra valstybės apsauga iš 
vidaus, tiksliau piliečių apsau
ga, vidaus tvarkos dabojimas, 
čia įeina ir viešoji policija, ir 
kriminalinė (visokių nusikaltė
lių, plėšikų sekimas ir gaudy
mas),' ir socialinė apsauga, sa
vivaldybės, ligoninės, vaikų 
darželiai, ir pn. šiai Ministe- 
ii.iai skyriamos lėšos taip atro
do: 
Metais 
1927 
1928 
1929 
(930 
1931

1930
1931

483,800
490,000

ffllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

litų
268,900
294,900
353,500
307,700
310,000

Vadovauja kokybes 
lauke

buVo 
buov 
buvo

skiriama 
išleista 
skiriama

Metais
1928
1929
1930
1931

litų
51,700 

253,000 
157,700 
500,000

išleisi n 
išleista 
numatyta

btivo 
buvo 
buvo 
skiriama

Kaip matyti iš skaičių,, gana 
sparčiai auga Valstybės Tary
bos išlaidos; tai vyksta todėl, 
kad Valstybės Taryba energin
gai plečia, valstybes įstatymų 
tvarkymo darbą. Pagaliau, prie 
valstybės’ vadovavimo kategori
jos tenka priskirti, nors ir no 
visai čia atitinka, Klaipėdos. 
Gubernatoriaus išlaidas:

šios mnisterijos 
dėl taip svyruoja, kad jos api- 

labai įvairios.
I Ypač gi įvairus kreditavimai ir 
pašalpos kasmet esti labai ne
vienodos. Pavyzdžiui, 1928 me
tais ištiko Lietuvos daly neder
lius, —tai padidino Finansų Mi
nisterijos išlaidas ir 1928 ir 
1929 metams. 1931 metams 
numatoma didesnes išlaidos, ne
gu 1930 m. todėl, kad numato
ma kredituoti įvairias ekono
mines organizacijas ir statybą 
(Žvejų uostas, skerdyklos,

publikos 
dos: 
Metais 
1927 
1928 
1929
193o buvo numatyta 
4931; skiriama

Prezidentūros išlaidos padidė
jo todėl, kad nesant Seimo, pa
didėjo įstatymų tvarkymo dar
bas—padidėjo etatai.

Ministerių Kabineto 
—tokios:
Metais 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931

Anheuser-Busch

Budweiser
Barley-Malt Syrup

išlaidos

litu
57,232,100
57,907,400
59,807,300 
74,471,900 
68,500,000

šių skaičių,

Melais 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931

Kaip matyti iš 
tiems tokioms stambiems’ Lie
tuvos ūkio reikalams skiriama 
kasmet ne tik stambiausia vi
sos valstybės biudžeto suma,— 
ji net kasmet auga. 1931 me
tams numatyta mažesnė su? 
ma, negu 1930 metams, anaip
tol dar nereiškia, kad ateinan
čiais metais’ bus mažiau rupi- 
namasi susisiekimo reikalais. 
1930 metais Susisiekimo Minis- • / 
terijųs numatytai (ir dirbami) 
du nepaprastu darbu —Klaipc-

buvo 
buvo 
buvo 
buvo 
skiriama

matyti

numatyta

mokyklos, amatų mokyk- 
Universitetas, išlaikomas 

reikalingas mokytojų skai- 
organizuojami įvairus

išleista 
išleista 
išleista 
numatyta

litų
21,728,700 
22,821,10(1 
23,749,400 
■26,146,800 
26,000,000

Ministerijos

išleista 
išleista 
išleista 
numatyta

litų
3,113,500
3,631,900 
3,264,700 
3,797,100 
3,200,000

apmokama vi-

sužinosi, ar gali-1 dos uostas žymiai plečiamas, ir 
, > statomas gelžkelis Telšiai-Kre- 

i tinga. Todėl tat 1930 metų iš- 
I laidos taip staiga pašoko, o 
1 1931 met.—kiek nukrito. Paly
ginant 1927 ir 1931 metus iš
laidos susisiekimui rūpinti ir 
tobulinti išaugo 11,3 milijono 
litu, v

Antra itin svarbi Lietu voš 
ukiui ministerija— tai žemes 
Ūkio. Ji turi savo žinioj visą 
žemės ūkio tvarkymą, kuris 
tuo tarpu sudaro svarbiausią 
materialinių gerybių gamybos 
sritį. čia priklauso ir žemės 
Reforma —dvarų pareeliacija, 

į sodžių skirstymas vienkiemiais, 
I žemės nusausinimas ir drena- 
vimo darbai, pieninių rėmimas, 
žemės ūkio organizacijų rėmi
mas ir skatinimas, miškų tvar
kymas ir eksplotavimas, sėklų 
ir gyvulių gerinimas, žemės 
ūkio ir miškų mokyklų išlai- 

ministerijai 
stambios

etc.).
Iš švietimo Ministerijos są

matos išlaikoma liaudies mo
kyklos, vidurinės ir aukštesnio
sios 
los, 
tam 
čius,
švietimo kursai, steigiama bib
liotekos, leidžiama knygos, duo
dama pašalpos privatiškoms 
ii o'kykloms, kultūros draugi
joms, sporto organizacijoms, 
tvarkoma tikybinės organizaci
jos ir 1.1, šiems reikalams iš
laidos atrodo šitaip: 
Metai 
1927 
1928 
1929

193 1

buvo išleista 
buvo išleista 
buvo išleista 
buvo numatyta 
skiriama

išleidžia iš 
pinigus ne 
reikalams, 
tesirūpinajei valdžia Ynaža 

krašto kultūros kėlimo, krašto 
tikiu, krašto gerbūvio augini
mu, jei valdžia leidžia pinigus i 
visokiems prašmatnumams, I 
liuksuso dalykams, — vadinas 
Lietuvos politika eina blogu ke
liu, vadinas, amerikiečiai nega-, 
Ii Lietuva pasitikėti. Jie negr.-> 
Ii perdaug rizikuoti, jie turi I 
susilaikyti nuo savo kapitalų , 
perkėlimo i Lietuva. i

kymas, ir t.t. siaj 
Tačiau, jeigu biudžetas parų- skiriama

dys, kad Lietuvoje pinigai yra|8i|mo^. 
išleidžiami produktingiems da-j Metais 
'y kauni, jei valdžia juos skiria I{JJJ™ 
krašto ekonominiam stiprini- 19 20 
nui, kultūros kėlimui, išmin-1 
Jogai krašto apsaugai, jei vai- |r 
Ižia veda išmintingą politiką, 1 kasmet auga, 
/adinas, Lietuvos likimu gali-1 mesį 1993 metų suma, tais me
na visiškai pasitikėti. Vadinas, j įajs žymiai pašokusi ir paskui 
įmerikiečiai, perkeldami savolyf] nukritusi. Tai atsitiko to- 
kapitalus ir savo darbą Lietu- kad 1928 metais, besirupi- 
/on gali būti ramus dėl jų 11-. Iu,nt ūkininkų reikalais, jiems 

į kredito . pagaminimu, buvo iš- 
Lietuvos biudžetas yra dar 

;uo itin svarbus, kad Lietuvoj 
>e jokių paskolų netiktai gū
žėdama biudžetas—pajamos pa- 
’engia išlaidas, bet kasmet 
lar atleika vadinamieji biudže- 
o likučiai, — visų surinktųjų 
jinigų valdžia neišleidžia. Bei 
įastaruosius ketverius metus 
atokių biudžeto likučių— vals- 
ybės sutaupą susidarė beveik 

70 milijonų litų.
Tat norėdami įsitikinti, ar 

jeni keliu eina Lietuvos gyve- 
limas, peržvelkime Lietuvos 
šlaidų sąmatą bent pastarųjų 
lenkerių metų likotarpy.

litų
30,996,90(1 
34,534,100 
35,786,100 
40,587,200 

- 42,000,000
Palyginti su 1927 metais, 

1931 metams švietimo Minis
terijos sąmata išaugo 11,1 mil- 
litų,—1931 metams
daugiau, negu 1930 
1,4 mil. lt. Lietuvos 
42,000,000 litų suma 
žymi; šios sumos

s.

2. Ūkio ir kuturos reikalai 
Lietuvoje

visų valstybės »s- 
Ši ministerija Lietuvoje

Lietuvoje ūkio reikalų rupi- 
limas yra sukauptas Susisieki- 
no, Finansų ir žemes Ūkio Mi- 
listerijose, kultūros reikalai — 
Švietimo Ministerijoje. Iš visų 
Lietuvos ministerijų daugiau
sia lėšų yra duodama Susisie- 
dmo Ministerijai, kasmet maz- 
laug 23 L 
aidų
/ra itin svarbi. Jos žinioje yra 
/isi Lietuvos geležinkeliai (pri- 
.atiškų geležinkelių Lietuvoj 
įera), plentai, vandens keliai, 
losthi.. Reikia atsiminti, kad 
•aro rusų valdžia keliais Lieto
joje nesirūpino, geležinkelių ir 
>lentų maža tepaliko, Lietuva 
celių atžvilgiu yra toli atsili- 
cusi nuo kaimyninių valstybių. 
) juk visiems žinoma, kad nuo 
<erų kelių , nuo patogaus ir 
ogaus susisiekimo krašto ger- 
>uvis tiek pat priklauso, kiek 
r žmogaus sveikata nuo geros

irgi labai

išleista
numatyta

litų
30,643,800 
44,681,600 

35.024.700 
38,935,700 
37,500,000

buvo
buvo
skiriama
šios ministerijos išlaidos

Čia traukia dė-

j nant ūkininkų
■ kredito pagaminimu, 
pirktos prieštermininės žemės 
Banko akcijos už visus 10,00,- 
000 litų. 1931 metams' skiria
ma kiek mažiau, negu 1930 me
tams buvo duota todėl, kad jau 
žemės Reforma (dvarų parce
liavimas), daug lėšų reikalavu- 

daugumoj jau įvyk- 
mažiati bereikia lė- 

Palyginant 1931 me-
1927 šios ministerijos

dyta,—jai 
šų skirti, 
tus su 
išlaidos išaugo 6,9 milijonų li
tų.

Trečioji ministerija —Finan
sų — taip pat labai svarbi Lie
tuvos ukiui. Ji surenka ir pa
skirto visas valstybes pajamas. 
Ji rūpinas mokesčiais, muitais, 
akcizėmis, pašalpomis, paskolo
mis, pramonės ir prekybos ska- 
t’nimu ir t.t. Ir šiai, tokiai 
svarbiai Lietuvos ukiui minis
terijai, valstybė skiria gana žy
mią savo biudžeto dalį. Skai
čiais tai taip atrodo:

skiriama 
met. visu 
biudžetui 
yra labai 
skyriams,

kasmet švietimo reikalams iš 
laidu didėjimas vaizdžiai paro
do, kad Lietuvoj kultūros rei
kalais 'yra labai rūpinamasi. 
Jeigu atsiminimas, kad dar spe
cialias mokyklas laiko ir kitos 
ministerijos (Susisiekimo, Vi- 
d.’ns, Krašto apsaugos, Žemės 
Ūkio), tai Lietuvos valdžios su
sirūpinimas kultūros 
mo reikalais bus dar 
gesnis.

buvo 
buvo 
buvo 
buvo 
skiirama

" idaus Reikalų 
išlaidos, bendrai imant, kasinė
tai šiek tiek auga. Tai iš vie
nos pusės yra surišta su socia
linės apsaugos bei pašalpų sa
vivaldybėm plėtimu, o iš ant
ros pusės —su policininkų būk
les gerinimu. Juk senai yra 
žinoma: juo geriau bus polici
ninkas aprūpintas, juo mažiau 
jis pasiduos visokioms pagun
doms, juo geriau jisai sergės 
tvarką ir piliečių ramybę. Lie
ti? os policija jau dabar yra 
pa- iekus’i gana aukštos kvalifi
kacijos. Daug čia padeda pa
vyzdingai sutvarkyta Policijos 
Mokykla, veikianti prie minis
terijos.

Su Vidaus Reikalų 
jos darbu yra gana 
susiėjusi Teisingumų 
ja — tcisdarybės ir 
sergėjimo įstaiga.

buvo 
buvo 
buvo 
buvo 
skiirama

Iš šių sumų 
siems ministeriams algos, atlie
kami visi reprezentacijos rei
kalai, leidžiama “Vyriausybes 
žinios” ir išlaikoma M misterių 
Kabineto kanceliarija.

Valstybės Kontrolės išlaidos 
(Kontrolė tikrina, kad visos 
valstybes išlaidos butų daro
mos teisėtai, sulyg įstatymo): 
Metais
1927 buvo išleista
1928 buvo išleista
1929 buvo išleista
1930 buvo numatyta
1931 skiirama

Seimo ir Valstybės 
išlaidos--tokios:

litų
1,109,100 
1,224,500 
1,184,800 
1,340,600 
1,350,000 

Tarybos

Seimas

ir švieti- 
rei)<šmin-

3. Kaisto apsaugo ir 
nias užsieniuose

atstovuvi-

Po Susisiekimo Ministerijos 
Krašto Apsaugos Ministerija 
reikalauja daugiausia lėšų iš 
valstybės. Visi finansistai lė
šas, skiriamas apsaugai nuo už
sienio priešo, tariant — karo 
reikalams, laiko neproduktin
gomis išlaidomis. Bet Lietuva 
su savo dideliu kaimynu—Len
kija— vis dar taikos neturi, vis 
dar savo sostines negali atgau
ti. Lenkai—toks kaimynas, iš 
kurio kiekvieną valandą gali 
visokių štukų laukti, — juo la
biau, kad frontas nuo Kauno 
eina kaikuriose vietos’e net vos 
tik už 60 kilometrų. Kad kraš
to viduje butų galimas ramus 
kultūros darbas, krašto gerbū
vio kėlimas, reikia būti kas va
landą pasirengusiam kaimyno 
štukas atremti, — reikia laiky
ti stiprią, gerai aprūpintą .ka
riuomenę Todėl ir Krašto Ap
saugos Ministerijos išlaidos at
rodo gžtna stambios. 
č:ai yra tokie: 
Metais 
1927 
1928 
1929
1930 buvo numatyta
1931 skiirama > 55;000,000

Tačiau Krašto Apsaugos Mi
nisterija žymią šių lėšų dalį

buvo išleista 
buvo išleista 
buvo išleitsa

Jos skai-

litų
39,610,300 
47,936,000 
49,630.000 
56,070,000

Metais
1927 buvo
1928 buvo
1929 buvo

išleista 
išleista 
išleista

litų
675,500
222,000
184,100 —įganys lapelis.

ŠVIESUS AR TAMSUS 
TIRŠTAS

NĖRA KARTUS

Shampoo
Palieka Juru plaukui 
bllzgančluR, evelkui ir 
ne perdaug RauRUB. Pas 
Juru pardavėją, arba 
priBiųBkite 60c ui pilno 
didumo bonką.—Pinoud, 
Dept. M.. 220 E. 21 St.. 
New York. (Sempello 
bonkutS dykai).

aukščiau pa-

Metais litų
1927 išleista 337,500
1928 išleista 334,50(1
1929 išleista 365,400
1930 numatyta 340,100
1931 skiirama 350,000

Kaip matyti iš 
duotųjų skaičių Lietuvoj visų 
daugiausia išleidžiama krašto 
ūkio ir kultūros reikalams, ir 
visai maža krašto vadovavimui 
ir visokioms reprezentacijoms. 
Šia išlaidų paskirstymas’ pasako 
dar. kodėl Lietuva, imdama pa
lyginti nedidelius mokesčius, 
biudžete išlaidas' lengvai paden
gia. pajamomis ir dar sutaupo 
valstybei vadinamuosius biud
žeto likučius.

Pinaud s

Ministeri- 
tampriai 

Ministeri- 
įstatymų

Jos žinioje 
randasi visi teismo organai ir 
baudžiamosios įstaigos. Jos iš
laidos :

1927 
1928 
1929 
1930 
1931

s litų
buvo išleista 8,350,100
buvo išleista 9,798,900
buvo išleista 9,787,000
buvo numatyta 11,357,700
skiriama 26.000,000

Teisingumo Ministerijos pa
mažėl] auga. Tai vyksta dėl 
teismo organų tobulinimo, teis
mo įstaigų tinklo plėtojimo, ir 
dėl didžiulių ministerijos rūmų 
statybos, kurie ilgai buvo sta
tomi ir tik šiemet bįugiami 
statyti. Tuose rūmuose tilps ii 
busimas Lietuvos Seimas.

Užsienio Reikalų Ministerija 
atstovauja' Lietuvos reikalus 
užsieniuose—tariant saugo Lie
tuvos interesus nuo užsienio— 
taikos metu. Lietuvoje laiko
masi tos nuomonės: juo kraš
tas bus ekonomiškai stipresnis 
ir kulturingesnis —juo daugiau 
jis imponuos užsieniams. To
dėl ir skiriama daugiausia lėšų 
nkio ir kultūros reikalams, 
Užsienio Reikalų 
palyginti, maža: 
Metais 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 skiriama

Iš šitos sumas Lietuvai ten
ka kasmetai gana brangiai su
mokėti už ‘malonumą’ dalyvau
ti Tautų Sąjungoj.

4. Valstybės vadovavimo 
reikalai

buvo išleista 
buvo išleista 

buvo išleista 
buvo numatyta

ir
Ministerijai,

4,577,500 
4,496,700 
4,456,000 
5,862,500 

5,5OO;OOO

Valstybės vadovavimui Lie
tuvoj skiriama kuomažiausia, 
tai sudaro visai nežymų pro
centą Lietuvos biudžeto. Res-

Pirkite V y nuoges Dabar 
Pirm Užsibaigs Sezonas

Dabar yr^ laikas nusipirkti sau sultin
gųjų vynuogių. Prigabenimas iš Cali- 
fornijos mažėja, praktiškai visos vynuo
gės jau yra išsiųstos ir yra kelyje. Se
zonas greitai eina prie užbaigos. Apsi
rūpinkite vynuogėmis dabar, kol dar nė
ra perdaug vėlu. Matykit savo vaisių 
pardavėjų, arba pirkite tiesiai iš ledinių 
karų vietos Geležinkelių yarduose.

Pilna Apsauga Užtikrinta
C&lifornijos vynuogių apgintojai tapo 
užtikrinti Valdžios, kad nebus autori
zuoto Federalinio kliudimo kostume- 
riams, kurie nori nusipirkti vynuogių 
pasigaminimui vaisių sunkos išimtinam 
suvartojimui savo namuose.

PIRKITE SAU 
. SULTINGĄSIAS 
. VYNUOGES

DABAR SULIG
VALDŽIOS
KOTROLES

PLANU

85% visos Californijos vynuogių 
produkcijos yra šiemet išparduoda
mas agencijų, kooperuojančių su 
California Grape Control Board, 
Ltd.

šios Agencijos yra:*
CALIFORNIA FRUIT 

EXCHANGE, 
CALIFORNIA VINEYARDISTS 

ASSACIATION.
SAN JOAQUID GROWER-
SHIPPER ASSOCIATION

VYNUOGIŲ SUNKA DEL NAMŲ YRA LEGALĖ

VALDŽIA TAM NEKLIUDYS

CALIFORNIA
GRAPE CONTROL BOARD, Limited

SAN FRANCISCO CALIFORNIA
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TRYLIKA METŲ BOLŠEVIZMO

stiprinta. Bet bolševikai suprato savo uždavinį kitaip. 
Jie ryžosi griebtis ginklo ir nuversti revoliucijos pa
statytą krašto vyriausybę.

Seniai yra žinoma, jogei Lenino partijai pasisekė 
padaryti perversmą daugiausia dėl to, kad Rusija bu
vo pailsusi tęsti karą. Kareivių ir matrosų ginklais bu
vo nugalėta laikinoji Kerenskio vyriausybė.

Bolševikai žadėjo ūmią taiką kraštui, / žemę ūki
ninkams ir dar didesnę laisvę visiems piliečiams, negu 
kad jie buvo jau įgiję. Ypatingai, karštai jie smerkė 
laikinąją vyriausybę už Steigiamojo Seimo atidėlioji
mą. Jie sakė, kad, paėmę valdžią į savo rankas, jie tuo- 
jaus sušauks visuotinu balsavimu išrinktus Rusijos 
žmonių atstovus, kurie parašys kraštui konstituciją, 
Įdėdami Į ją visas tas pilietines laisves ir teises, dėl ku
rių žmones, kilo prieš carizmą. Jie žadėjo panaikinti 
visus “buržuazinius” spaudos, žodžio, susirinkimų ir 
organizacijų suvaržymus, taip pat — panaikinti mir
ties bausmę, kad net ir kareivis sunkiausiai nusidėjęs 
karo ląuke negalėtų būti sušaudomas.

Kaip žinome, išėjo visai priešingai. Steigiamąjį 
Seimą bolševikai sušaukė, bet kai pasirodė, kąd rinki
muose socialistai juos sumušė, tai seimas,buvo išvaiky
tas, ir dar iki šiol bolševikai neišpildė * savo žodžio 
skelbti naujus Steiigamojo Seimo rinkimus. Visos lais
ves, apie kurias Lenino partija taip garsiai šukavo 
prieš lapkričio 7 d.,t tapo laipsniškai susiaurintos, o to
liau ir visiškai palaidotos. Mirties bausmė tapo atsteig- 
ta ir įvestas baisus teroras! Vietoje laisvos, demokra
tinės respublikos, bolševikai įsteigė teroru paremtą dik
tatūrą.

O ką jie aukure per tryliįą metų savo diktatoriško 
viešpatavimo?

Už laisvę, kurią jie žmonėms žiauriai išplėšė, bol
ševikai žadėjo duoti jiems materialinę gerovę, panai-

Kaip šiandie prieš 13 metų Rusijos bolševikų-ko- 
munistų partija nuvertė laikiną revoliucinę Rusijos vy
riausybę ir pasigrobė valdžią į savo rankag. Nuo to 
laiko bolševikų valdžia tebegyvuoja, ir visa kas rodo, 
kad ji pasilaikys dar kurį laiką.

Bet toje valdžioje jau įvyko daug stambių atmai
nų. Nors firmos vardas pasiliko tas pats, bet pasikeitė 
beveik visi asmens, kurie ją buvo sudarę. Artimiausias 
bolševikų vado, Lenino, bendradarbis Trockis yra iš
tremtas Turkijon. Buvęs tarptautinės komunistų orga
nizacijos, Kominterno, prezidentas, Zinovjevas, yra 
pašalintas ne tik iš tos vietos, bet ir iš kitų atsakomin- 
gų ofisų. Buvęs Maskvos sovieto prezidentas ir Polit- 
biuro (vyriausios’ bolševikų įstaigos) narys Kamene- 
vas taip pat atstatytas. Nuo partijos ir valstybės vairo 
tapo pašalinti taip pat Bucharinas, vyriausias komu
nizmo teoretikas; Radekas ir daugelis kitų.

Jie ne tik buvo išmesti iš valdžios, bet ir apšaukti 
“nukrypėliais”, “oportunistais”, “sovietų valdžios prie
šais” arba net “komunizmo išdavikais”. Iš visos “seno
sios Lenino gvardijos” pasiliko valdžioje kuone tik vie
nas Stalinas, generaliniu komunistų partijos sekreto
rius. Rusijos sovietų valdžia šiandie yra faktinai Sta
lino valdžia. Tokios galios, kokią turi jisai, niekuomet 
savo gyvenime neturėjo nė pats Nikolai Iljič. i

Taigi, nežiūrint paviršutinio, sovietų valdžios pa
stovumo (kuo bolševikai taip didžiuojasi!), ji per šiuos 
tryliką metų pergyveno labai didelii] pakeitimų. Ir tai 
— ne tik savo sąstate, bet ir savo vidujiniame turinyje.

Bolševikiškas perversmas', kaip minėjome, buvo pa
darytas prieš -laikinąją revoliucijos vyriausybę. Revo
liucija prieš carizmą jau buvo įvykusi, kai Ldrtinas su 
savo štabu- atkeliavo iš užsienio Rusijon, ir jiems ėmė 
daugiau kaip pusę metų suorganizuoti savo perversmą. 
Sitam darbui Lenino partija pasinaudojo tąja laisve, 
kurią revoliucija buvo suteikusi Rusijos žmonėms.

Carą nuvertus, Rusija buvo pasidarius laisviausia 
pasaulyje šalis, — ką viešai pripažino ir pAts Leninas, 
šitoje laisvėje galėjo organizuotis ir agituoti kas tik 
norėjo ir kaip norėjo. Rodos, tai turėjo būt idealus da
lykas visiems tiems, • kuriems teko kentėti po carizmo 
priespauda ir kurie prieš tą priespaudą kovojo. Rodos, 
visi laisvės kovotojai tuomet turėjo suremti pečius ir 
darbuotis, kad ta laisvą butų apginta nuo priešų ir su

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštą:

Metams  $8.00
Pusei metu ................—................4.90
Trims mėnesiams___ ____ — 2.00
Dviem mėnesiam_____________ 1.50
Vienam mėnesiui_____________ .75

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija 8c
Savaitei ----------------   18c
Mėnesiui______ . 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paltu:

Metams _  17.00
Pusei metu ______ 8.50
Trims mėnesiams____________1.75
Dviems mėnesiams ......_______ 1.25
Vienam mėnesiui_____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ........18.00 
Pusei metų 4.01 
Trims mėnesiams --------------- 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kajtu su užsakymu.

NAUJINUS,' Vnicago, m.

kindami kapitalistišką darbininkų' išnaudojimą ir įs
teigdami jiems socializmą. Bet šiandie yra aišku, kad 
materialinės gerovės Rusijos darbo žmonės dar nesu
laukė. Darbininkai Rusijoje blogiau maitinasi, prastes
nius rubus dėvi, labiau susigrūdę ir nešvaresniuose bu
tuose gyvena, negu darbininkai / bet kurioje kapitalisti
nėje šalyje. Tečiaus' šituo jų vargu gal tapo bent su
kurta ta teisingoji visuomenės tvarka, kurioje darbi
ninkas jau nebebus daugiau išnaudotojų skriaudžia
mas?

Ar Rusijoje yra socializmas? Dar ne. Bet bolševi
kų valdžia, t. y. Stalinas, sako, kad ji esanti statoma 
nepaprastai sparčiu tempu. Už kokių dvejų ar trejų 
metų ji busianti “gatava”. Dabar Rusįjoje vykinama 
žemės ūkio kolektyvizacija ir pramonės industrializa
cija. Šitą milžinišką darbą valdžios ekonomistai vadina 
“penkerių metų planu” arba “piatilietka”. Pereito spa
lių męnesio 1 d. jau sukako dveji “piatilietkos” metai 
ir, kadangi skelbiama, kad “penkmečio planas” busiąs 
pabaigtas vykinti per ketverius metus, tai dabar yra 
bepalikę tik apie dveji metai iki jo pabaigos. Už dvejų 
metų prieš tokio milžiniško dalyko įkūnijimą, kaip vi
siška krašto socializacija, turėtų jau būti pusėtinai ge
rai numatoma, ką ta naujoji tvarka duos žmonių ma
sėms. * .

Deja, jeigu spręsti pagal tai, kaip atrodo atliktoji 
darbo pusė, tai nepanašu, kad “čielu produktu” galės 
Rusijos žmonės labai džiaugtis. Kolektyvizacijos ir in- 
dustralizacijos vykinimas jau atvedė prie to, kad šim
tai tūkstančių ūkininkų sodybų tapo apleista, o miestų 
darbininkai tapo paversti fabrikų baudžiauninkais.

Privatinį kapitalizmą bolševikai sugriovė, bet jo 
vietoje jie steigia ne socializmą, o tik valstybinę bau
džiavą. Turtinguosius gyventojų sluoksnius jie sunai
kino, bet beturčių jie nepadarė turtingesniais. Jų visas 
sumanymas “socializuoti” tokią ekonomiškai atsiliku
sią šalį, kaip Rusija, yra beprotiška utopija, kuri tik 
baisų vargą reiškia žmonėms ir, anksčiaus ar vėliaus, 
turi pasibaigti katastrofa. Jau nabašninkas Leninas 
bandė šitą eksperimentą daryti “karinio komunizmo” 
metais (1919-20), ir tas jo bandymas užtraukė milžiniš
ką badą ant Rusijos.

Tryliktos metinės sukaktuvės užtinka bolševikus 
dar keblesnėje padėtyje, negu tuoj po perversmo, kada 
jie turėjo 'Sutrempti visus savo pažadus, kad išgelbėti 
savo kailius.

*1 IM •
DANCIGAS

“Gintarą pakrantės” miestas.—
Dancigo istorija. — Dancigo 
unijii su Lenkija. — Danci
gas yra grynai vokiškas 
miestas. — Dancigo aneksa- 
vimas. — Laisvo miesto su
kūrimas.—Naujo uosto įstei
gimas. —Išgalė ir politiška 
Dancigo padėtis. — Kaip 
Dancigas tvarkomas.-^— Dan
cigo santykiui su Lenkija.

Lancigas, sako Florian E. 
Sokolow, yra vienas gražiausių 
pasaulio miestų. Senovėj jis 
lošė neįmanomai svarbią rolę. 
Baądasi ji,s prie Baltike juros, 
“gintarų pakrantėj”. Pusiaura- 
čiu Dancigą apsupa gražus kal
neliai. Mieste galima užtikti 
senovės bažnyčių ir bokštų fyei 
patraukiančių namukų. Moder
niški trobesiai dalinai tik gadi
na bendra miesto vaizdą.

Dancigo istorija eina toli į; 
praeitį Pradžioj vienuoliktojo 
šimtmečio toj vietoj, kur da
bar randasi miestas, atsirado 
žvejų kaimas. Tame kaime ąp- 
sigyveno slavų kilmės žmones, 
kurie buvo žinomi kaip kašubai 
(kaszuby). Dvyliktame ir try
liktame šimtmečiuose Dancigas 
priklausė Pomerelijos slavų ku
nigaikščiams.

Vėliau jis keletą kartų ėjo iš 
rankų i raukas. Tačiau ir blo
giausiose apystovose jis visgi 
Įstengė pasilikti nepriklausomu 
miestu. Tik nuo 1793 iki 19ZU 
ni jis priklausę Vokietijai. Va
dinasi, per penkis šimtus metų 
Dancigas savarankiai tvarkėsi.

Nuo 1454 m. iki Lenkijos pa
dalinimo pabaigoj aštuoniolikto 
šimtmečio Dancigas turėjo po
litinę ir ekonominę autonomiją 
po lenkų protekcija. Autonomi
ja buvo tiek plati, kad Danci
gas galėjo svetimose valstybėse 
turėti savo atstovybę ir, reika
lui esant, skelbti karą, Del

Dancigo santykių su Lenkija 
tarp istorikų eina ginčai: vo
kiečių istorikai tvirtina, kad tai 
buvusį “asmenine unija” su 
Lenkijos karaliais, o lėnku is- 
tori kai. sako, jog tai buvo re
guliari,ška unija su Lenkijos 
valstybe.

Kuri tų nuomonių yra teisin
ga,—šiame atvčjyj tatai netik 
ri jokios reikšmės .Faktas yra 
tas, kad per 340 metų Dancigas 
buvo po lenkų protektoratu. 
Tai buvo gal geriausias laiko- 
tarpia miesto istorijoj. Kitas 
r-k tas, kurio nereikia užmirš 

ti, yra tas, kad Dancigas vi
suomet buvo ir dabar tebėra 
grynai vokiškas miestas.

Prekybos atžvilgiu Dancigas 
buvo aukščiausiai) iškilęs septy
niolikto šimtmečio pradžioj. 
Miškas ir grudai, iš Lenkijos, 
Lietuvos' ir Ukrainos buvo eks
portuojama per Dancigą j Olan
diją, Angliją, Franci ją, Ispani
ją ir kitas šalis. Dancigo ar
chyvuose galima rasti sutarei 
beveik su visomis Europos val
stybėmis. Tatai rodo, jog tuo 
laiku Dancigas buvo vienas žy
miausių prekybos centrų.

Kai Dancigą aneksavo Prūsi
ja, tai jis pasidarė mažiau žy
mus,—pasidarė antraeiliu Vo
kietijos uostu. Jį paliko toli, 
užpakaly Hamburgas, Breme
nas ir Stettin. Tačiau negali
ma užginčyti to fakto, kad 
Dancigas daug laimėjo kitais 
atžvilgiais, patekęs į vokiečių 
rankas. Jis pradėjo nepapras
tai augti kaip pramonės cent
ras, pasidarė švarus ir tvar
kingas miestas. Tąčiau bęąd* 
rai imant, susidėjimas su Prū
sija jam- atnešė daugiau blč- 
dies, lięgu naudos.

Einant Versalčs sutartimi, 
1920 m. Daųcigas tapo vėl pa
skelbtas laisvu miestu ir 
vestas Tautų Sąjungos protek
toratui. Tai buvo savotiškas 
kompromisas tarp užinleresuu- 

tų valstybių. Kai kurios vals
tybės norėjo Dancigą pavesti 
Lenkijai, kad davus jai gali
mybės išeiti' į jurą. Tam pa
siūlymui griežtai pasipriešino 
Anglija, ir todėl teko tas keb
lus klausimas išspręsti kompro
miso keliu.

Didele dauguma Dancigo gy
ventojų i įkūrimą laisvo ir au
tonomiško miesto pažiurėjo su 
nepasitikėjimu ir po senovei 
skaitė save Vokietijos piliečiais. 
Jie be jokio dvejojimo pareiš
kė, kad prieš juos yra naudo
jama prievarta. Pradžioj Len
kijos santykiai su Dancigu bu
vo labai įtempti. Įvyko daug 
konfliktų. Tąsyk lenkai nuta
rė statyti savo uostą, kuris yra 
žinomas kaipo Gdynia.

Sukūrimas laisvos valstijos, 
kad davus Lenkijai galimybės 
išeiti į jurą, sukėlę daug nesu
sipratimų, kurie nėra dar nei 
šiandien išlyginti. Po ilgo kri- 
zię 1927 m. santykiai tarp Len
kijos ir Dancigo žymiai page
rėjo, nors ir dabar jie dar nėra 
tokie, kokie tupėtų būti.

Dalykų padėtis šiuo momen
tu yra tokia: stambiausi dalis 
Lenkijos eksporto eina per 
Dancigą, nors pastaruoju laiku 
smarkiai vystosi ir uostas Gdy
nia. Šiais metais Gdynia. uos
tas, manoma, bus užbaigtas. 
Tąsyk per metus jis galės ap
rūpinti 10,000,000 tonų trafį- 
ką.

Pažiūrėkime dabai’, kokioj 
padėtyj Dancigas randasi lega- 
lišku ir politiniu atžvilgiais. 
Sulig Versalės sutartimi, lais
vas Dancigo miestas taikos ii 
karo metu pavedama Tautų Są
jungos protektoratui. Joki sve
tima valstybe negali Dancige 
laikyti savo kariuomenę. Len
kija veda Dancigo užsienių 
reikalus, bet tam tikruose at
sitikimuose prie Lenkijos kon
sulatų Dancigas gali turęti sa
vo atstovus.

Nuomones skirisi kai dęl> 
Dancigo nepriklausomybės'. Len
kai tvirtina, kad Dancigo pada
rytos sutartys neturi interna- 
ęionalės reikšmes. ..Tuo talpu 
Tautų Sąjungos komisionieriaj 
laikosi kaip tik priešingos nuo
monės. ’

Lenkija kontroliuoja Danci
go geležinkelius ir turi besąly
ginę teisę naudoti uostą, kuri 
tvarko taryba. Taryba suside
da iš vienodo skaičiaus lenkų ir 
danęigiečių bei neitralaus pir
mininko. Lenkų respubliką 
Dancige, reprezentuoja specialia 
komisionierius, o kitas valsty
bes—konsulai, kurių paskyrimą 
sankcionuoja lenkų vyriausybę. 
Visokius nesusipratimus, kurie 
kyla tarp Dancigo ir Lenkijos, 
sprendžia Tautų Sąjungos ko- 
misionierius, kuris' gyvena Dan
cige. Jei viena ar kita pusė jo 
nuosprendžių yra nepatenkinta, 
tai gali apeliuoti j Sąjungos 
Tarybą,

Laisvo miesto konstitucija, 
kuri buvo paskelbta liępos 12 
di. 1922 m., numato dvi lęgis- 
latyvės įstaigos — Volkstag 
(parlamentą) ir senatą. Parla
mentas susideda; iš 120 narių, 
kuriuos gyventojai renka slap
tu ir visuotinų balsavifu. BaF. 
supti gali abiejų lyčių pilie
čiai, kurie turi nemažiau, kaip 
20 metų amžiaus. Senatas turi 
22 atstovu, kuriuos išrenka 
parlamentas. ,

Pirmininkas ir septyHP sena
toriai yra išrenkami ketujiems- 
metams ir sudaro vyriausybę. 
Vicc-pirmininkas ir trylika se
natorių renkama ncaprubežiųp- 
tam terminui.' Valdžioj jie už
ima antraeiles vietas*. Parla
mentas turi teisės, priversti se
natorius rezignuoti. Senatas ne 
tik kooperuoja, su parlamentu 
išleidime įvairių įstatymų, bet 
tuo pačiu laiku yra vyriausias 
laisvo miesto au.tęritetąs,

Laisvas Dancigo miestai 
kartu su Zoppot, 0( Balti ko. Mon- 
te Carlo), Oljvu, Langfuhr n 
jų apielinkemjs užima 1,8?3 
ketvirtaįniškų kilometrų ir tū
li 390,000 gyventojų (62 nuo
šimčiai protestpnų, 31 nuošim-

----------------- , —t--- - .,---

čiai katalikų). Pats Dancigo 
miestas turi 200,000 suviršum 
gyventojų.

Be miško ir anglių, lenkai 
per Dancigą eksportuoja cuk
rų, naftą, grudus, cementą ir 
t.t. Importas susideda ir že
mės ūkio mašinų, miltų, trąšų, 
odų ir silkių. Reikia žinoti, 
kad Dancigas yra vienas' svar
biausių centrų silkių prekyboj.
Audringasis periodas santy

kiuose tarp Lenkijos ir Danci
go, galima sakyti, jau praėjo. 
Per paskutinius kelis metus 
Tautų Sąjungai beveik nebrei- 
kčjo svarstyti Dancigo nesusi
pratimus'. Didelė dauguma 
dancigiečių tebėra karšti Vo
kietijos patriotai. Jie gal yra 
aršesni nacionalistai, negu Vo
kietijos gyventojai. Kai kurie 
jų dar ir dabar tebegarbina 
kaizerį ir yra* pilnai įsitikinę, 
kad laisvo miesto dienos yra 
suskaitytos. Bet gi bendrai 
imant, nacionalistų partija' 
“Deuschnationele Volkspartei”

•

žymiai prarado savo įtaką. Pai| 
lamente, kurį kontroliuoja scE 
cialistų ir katalikų koalicija 
nacionalistai randasi mažumoj

Ekonomiški reikalai pradedi 
imti viršų. Dauguma gyveij 
tojų supranta, jog ekonomiški 
atžvilgiu Dancigu i nepalygini] 
mai daugiau išrokavimo yi] 
pasilikti dabartinėj padėty, m 
gu susidėti su Vokietija. Danei! 
ga uosto judėjimas dabar y r 
keturis kartus didesnis, negi 
prieš karą. Ačiū tam prade.1 
sparčiai vystytis prekyba 
pramonė.

Lenkija nesikiša Į laisj 
miesto vidujinę tvarką. Ta’ 
dancigiečiai gali liuos'ai vysti 
ti vokišką kultūrą. Prieš kiJ 
Įniko į Dancigą buvo atsilankl 
Lenkijos premjeras. Ir danei 
giečiai pasitiko jį gana priela 
kiai. Tai duoda galimybes w 
keti, jog netolimoj ateityj tai 
Dancigo ir Lenkijos bus p| 
šalinti visokie nesusipratimai

—K. A.
1 --------------------------------------- 1

E. T, A. Hoffman \ ' Vertė J. PronsAw|

Velnio Eliksyras
(Tęsinys)

kurį jis dabar prieš save ma
to. Rado ir tą reikšmingą kry
žiaus ženklą kairėj kaklo pu
sėj, dėl kurio Tamstos procese 
'tiek daug kalbų buvo. Tadą 
išklausinėta vienuolio apie įvy
kius barono F. dvare. —
* —Aš esu biaurus, niekšin
gas nusikaltėlis, pasakoja jis 
prislėgtu, vos girdimu balsu: 
gilįai gailiuosi dėl visa, ką esu 
padaręs. — Ak, aš leidausi 
apgauti save ir savo nemirtin
gą sielą!... Pasigailėkit... duokit 
man laiko... Visa... visur prisi
pažinsiu.” —

Kai tik kunigaikščiui apie 
taj pranešė jis įsakė tuojau su
laikyti, prięš Tamstą procesą 
ir Tamstą paleisti. Tokia yra 
Tamstos paliuosavimo ^istoįįja. 
— Vienuolis nugabentas į ^kri
minalinį kalėjimą.“

Ar jis visame prisipažino? 
Ar jis nužudė Euphemiją ir 
Hermogeną? kaip yra su gra
fu Viktorinų?...

“Kiek aš žinau, kriminalinė 
byla prieš tą vienuolį prasidės 
šiandien. Bet kas liečia grafą 
Viktoriną, tai rodosi visa, kas 
sąryšy su tuo atsitiko musų 
dvare, turės pasilikti tamsu ir 
nesuprantamą,”

1 Bet koks yra sąryšy s įvykių 
barono F. dvare su katastrofa 
jūsų namuose, aš tikrai nega
liu. ,suprasti.

“Esmėj aš ir daugiau ma
iliau apie vaidinusius asmenis, 
kajp, apie patį įvykį.”

Aš Tamstos nesuprantu,
“Ar Tamsta gerai atsimeni 

mąųo pasakojimą apie kata
strofą, kurioj princas gavo ga
lą?“

Žinoma.
“Ar Tamstai Uida nepaaiškė

jo, kad Francesko nuodėmin
gai mylėjo tą italę? kad tai 
jip bwvo, kurs pirm princo įlin
dę į, jo nuotakos miegamąjį ii 
IH’incų nukovė? — Viktorinas 
yrą tos žemos niekšybės vai
šijus. — Jis ir Medardas yra 
vięnp tėvo supai. Viktorinas 
yrą dingęs be pėdsakų ir visos 
pastangos jį surasti likosi be 
vaisią.”
, Vienuolis jį numetė į Velnio 
Dputni. Lai bus prakeiktas be- 
yrętis brolžudys! —

Tame akies mirksny, kai aš 
smarkiai šiuos žodžius ištariau, 
tyliai — tyliai pasigirdo to iš
gamos vąiduoklingas kalėjime 
belsčiojimas. Veltui stengiaus 
nugalėti mane beapdmantį siau
bą. Gydytojas, rodos, nejuto 
nei to belsčiojimo nei mano vi
dujinės kovos. Jis tęsė toliau: 
“Ką... Tamstai tas vienuolis / 
pipsipąžino, kad iš jo rankos 
krito Viktorinas?“

Taip’... Maždaug iš jo sulau
žytų prasitarimų aš padariau 
tą išvadą, ir Viktvrino dingimą 

skaitau turint sąryšio su tu 
kad iš tikrųjų taip dalyki 
yra. Tebūna prakeiktas bepų 
tis brolžudys! —

Smarkiau subeldė ir sudej 
vo ir suaiksėjo; plonas juoki 
švilpdamas per visą kambf| 
pasigirdo, lyg šauktų: Medi 
dai... Medardai.*., ge... g... ge 
Įbėk! — Gydytojas nieko ij 
jausdamas tęsė toliau:

“Paties Francesko kilme, i| 
dos, yra apsupta ypatinga n 
slaptimi. Jis; be mažiausi.- 
abejones rodosi, buvo gimini 
gas kunigaikščių šeimynai. Ti; 
yra aišku, kad Euphemiją y| 
duktė...“

Su baisiu trenksmu, kad i] 
uždoriai sutraškėjo, atsida, 
durys, į vidų įsiveržė aul 
vokiantis juokas “Ho ho.. 1 
broliukai, lyg1 beprotis suriką 
hoho... čionai, drąsiau, drąsia 
jei nori su manim persimes^ 
Uhu vestuves turi; o m ui 
lipsiva ant stogo ir kovosil 
ir kurs antrąjį nustums, ll 
karalius ir turės gerti krauj;f 
— Gydytojas pastvėrę maną J 
sušuko: “Kas tai yra? kas I 
yra? Tamsta sergi... ištikriji 
pavojingai sergi. Tuojau, ti|( 
jau į lovą.” — Bet aš styroje 
į adaras duris, ar neįeis mal 
baisusis gretimiš, tačiau nic* 
nemačiau ir greitai pasitaisi] 
iš to laukinio išgąsčio, ky 
buvo mane lediniais nagais \ 
spaudęs. Gydytojas laikėsi nu 
mones, kad aš esąs labai ii 
sveikas, labiau negu pats nf 
nau, ir pateisino visa tai ka 
jimu ir smegenų sujaudinin 
kurį many procesas bus sul 
lęs.

Naudojausi jo vaistais, I, 
daugiau nei jo mokslas pad<| 
greitai pagyti tai, kad beit 
mas nebepasikartojo, ir 
baisusis gretimiš rodėsi vi JI 
kai mane apleidęs. I
Po sunkaus raiti išimo priepj 
iio Mc laidas ilgai sf go. 
Pagijęs jis netikėtai nusitin 
Aureliją. —- Kaip meilė atg 
vina sielą ir išperka nusikal

mus.
Viena rytą pavasario šaulį 

linksmai priberė mano kaml 
rį aukso spinduliais, pro k 
gą. i vidų j’iveržė saldus gė 
kvepėjimas; begalinis ilgės 
trauke mane orr-n j laisvę, • 
nežiūrėdamas gydytojo drau 
mo nubėgau j parką.

Medžiai ir krūmeliai 
kino pagijus j iš mirtingos 
gos. Lyg iš gilaus, sunkai 
sapno nubudęs atsikvėpiau, I 
gilus atrdusiaj buvo mano ii 
išpasakomo džiaugsmo žodžl 
kuriuos tariau į margų vali 
lėlių džiaugsmingą zvembia- 
ir zirzimą. 1

(Bus daugiau) 1

Į IMPERFECT IN ORIGINAL Į Ę
■hflKŪ



NAUJIENOS, Chicago, III.

2 d. Aštuoniolik-

.KORESPONDENCIJOS
Rockford, III.

Nelaimė. — Prakalbos

PO 40
Vidurių pakrikimai

yra pavojingiausi
Konstipacija lengvai gali 

patapti chroniška po 40 metų. 
Besitęsianti tuo gyvenimo lai
ku konstipacija gali iššaukti 
pilės atakas — ir daug kitų 
pakrikimų.

Dabok savo vidurius viso
kiame amžiuje. Saugok juos 
su ypatingu rupestingumu po 
keturių dešimtų. Kada jie 
būna reikalingi pagelbos, atsi
minkite, kad daktaras žino, 
kas yra geriausia dėl jų.

“Dr. Caldwell’s Syrup Pep- 
sin” yra daktaro receptas dėl 
vidurių. Išbandytas 47 metų 
praktikos, jis tapo rastas pil
nai veiksmingas pašalinime 
konstipacijos ir nuo jos paei
nančių nesmagumų pas vyrus, 
moteris ir vaikus visokio am
žiaus. Jis pasirodė pilnai 
saugus ir kūdikiams. ' Pada
rytas iš šviežių liuosuojančių 
žolių, tyro pepsino ir kitų ne
kenksmingų priedelių, jis ne
gali gnaibyti; nesusirgins ir 
nesusilpnins jus; gali būti 
vartojamas be žalos taip tan
kiai, ,kada tik jūsų kvapas 
būna prastas, liežuvis padeng
tas; kada lik galvos skaudėji
mas, aitrumas, gasai įspėja 
konstipaciją.

Sekamų kartų jus. tik paim
kite šaukštų šio šeimininio 
daktaro liuosuotojo. Pamaty- 
kit kaip jis yra skanus; kaip 
švelniai ir nuodugniai jis vei
kia. Tada jus žinosite kodėl 
jis patapo populiariškiausiu 
liuosuotoju pasaulyje. Dide
lės bonkos — visose aptie- 
kose.

Spalių 31 d. čia ištiko dide
lė nelaime Praną Praninskų ir 
jo šeimynų. Praninskas su sa
vo šeimyna: moterių, 13 metų 
dukrele ir dar viena svetima 
mergaite važiavo automobiliu 
iš Rockford,. III., apie 9-tų va
landą vakare namo i Loves 
Park ir susidūrė priešais su 
gatvekariu, einančiu iš Loves 
Parko. Gatvekariui smogus j 
automobilių, mirtinai sužeidė 
Praninskų.. ir jo dukrelę; mo
terį gi ir antrų mergaitę sužei
dė lengvai. Ir štai pasekme 
šios' nelaimės, dukrelė mirė ant 
rytojaus, lapkričio 1 d., o jos 
tėvas Praninskas mirė lapkr. 
3 d. Tėvas su dukrele palaidota 
kartu lapkr. 5 d. Liūdna, skau
du...

Velionis Praninskas buvo 
dar jaunas, 39, metų amžiaus, 
“Naujienų” skaitytojas ir buvo 
ramaus budo žmogus,’draugų ir 
pažįstamų mylimas. Iš užsiė
mimo buvo mėsininkas. Taipgi 
prigulėjo prie vietinės SLA. 77- 
tos kuopos.

Lapkričio 9 d. SLA. 77-tai 
kuopai čia kalbės gerb. P. Gri
gaitis, “Naujienų” redaktorius, 
apie SLA. padėtį ir bedarbę.

—P. A. Deltuva.

Lapkričio 
tojoj tautiečių kolonijoj, p, Čes
nausko svetainėj, koks tai tau
tiečių kliubas turėjo balių,- į 
kurį atėję neprašyti svečiai pa
kėlę triukšmą. Prie to reikia 
tiek pasakyti, kad kaikurie iš 
musų “jaunosios kartos” para
gavę “naminės” nuodų. ir sve
čiuose pradeda jaustis kaip na
mie. “Naminė’’ Ameriką veda 
prie naminio karo, kaip Kini
joj.

tiKtai keliolika lietuvių, tai te-

Dr. VV. B. Caldvvell’s

SVRUP PEPSIN
/I Doctor's Family Laxative

Nursė vadina ji “Ge
riausias Pilvo Tonikas”

Mrs. Laura B. Smith 
iš Merchantville, N. J. 
rašo: “Aš turėjau di
deles pasekmes su Tri- 
nerio Karėtuoju Vy
nu. Aš tikrai manau, 
kad tai yra geriausias 
markete pilvo tonikas. 
Aš rekomenduoju jį 
visiems mano pacien

tams“. šis grynų augmenų receptas pa
šalina užsikimšimus keturiose svarbiose 
vietose — pilve, kepenyse, pūslėje ir vi
duriuose.

Dykai įrodymas.
Gaukite bonką Trincrio Kariaus Vyno 
iš savo aptickininko. Dviejų dydžių, 
50c ar $1.25. Imkite per šešias dienas- 
Jeigu nepasigeresite. sugrąžinkite kas liko 
aptiekintnkui ir atsiimkite savo pinigus.

Trlner'syyĮne

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

MASTER SEWING MACHINE 
OPERAT1NG SCHOOL 

190 N. State St., lOth floor

Kalėdoms, Naujiems 
Metams

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDĘ 

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 
jusu vardu ir pavarde tik už $1.75.

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos 
1739 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL.Garsinkite^ ‘N-nose’

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas -------  i

Visko po truputį

F. Kaniauskas, kurs lapkri
čio 3 d. tik pradėjo dirbti prie 
Bridgeport Skalbyklos už išva- 
žiotoją, smarkiai važiuodamas 
užvažiavo ant šalygatvio ir ve
žimui apvirtus pats tapo skau
džiai sužeistas. Laimei, kaulai 
išliko sveiki. Nuvežtas ligoni
nėn, rytą metą sugrįžo, bet ko
kią savaitę negalės eiti į dar
bų, nes rankos ir pečiai yra 
labai sutrankyti. F. Kaniaus
kas yra senas'“Naujienų” skai
tytojas.

Morgan gatvėje lapkričio l 
d. naktį bevažiuodami kaikurie 
Bridžpcrto sportai, mašinų pri- 
sipylę gesolino, o patys prisi- 
pylę “aštuonioliktojo amend- 
mento”, apvirto ir kaikurie dar 
patys ii.tsik.ele. o vieną uuycže 
j ligoninę, ir, sako, labai rim

tai sužeistų. Atrodo, kad jei 
ne “prohibiciją”, ir policijai ir 
daktarams biznio nebebūtų.

Henry Ford automobilių dirb
tuvė pereitą savaitę jau dirbo 
po 2 dienas. Šią savaitę žada 
dirbti tik ketvirtadienį, lapkri
čio 6 d. Kiek dirbs ateity, vie
nas Fordas težino.

Western Electric Co- dirbtu
vės pereitų savaitę paleido dar 
keletu tūkstančių darbininkų ir 
per tą savaitę dauguma darbi
ninkų bedirbo tik po 4 dienas. 
Šių savaitę, sako, dirbs po 5 
su puse dienos. Vadinas, dirb
tuvės gubernatoriaus komisijos 
siūlymą sutrumpinti darbo sa
vaitę priėmė, bet darbininkus 
atleidinėja senu ruožtu.

Stock Yards kaikurios kom
panijos priėmė šiek tiek nau
jų darbininkų. Bet teko nugir
sti, kad atleido gerą nuošimtį 
senųjų darbininkų, būtent vi
sus kurie nesutikę, kad jų, al
gos butų mažinamos neva be
darbių šelpimui.

Kas ką laimėjo politikoje

šiuose rinkimuose Demokra
tai ir Kepublikonai laimėjo ge
rų vietų ir gerai apmokamų 
darbų. Darbo žmonės gi laimė
jo “O”, t arba tą patį, ką turė
jo prieš rinkimus. Apie 7,000,- 

■000 darbo samdinių, susikim- 
šę didmiesčiuose turės leisti 
žiemų “Jlooverio koteliuose” ir 
už “donaco skylę” bei kavos 
puoduką dėkoti už Amerikos 
“prosperity”.

Pasaulio Vergas.

Iš “Birutės” lagerio
į . • G *

Pirmasis Birutes šio sezono 
bandymas įvyks apie,mėnesį 
laiko vėliau. Tuo tikslu pa

nai tuojau muzika ir lietuviškos 
dainos skamba. Taip ir tame 
vakarėly j, kas su koncertiną, 
kas su pianu, kas su saxophoųe 
ir kitokiais instrumentais, ( už
traukė lietuviškų suktinį.

Jausmigesni muzikos mėgė
jai raitė kojas, o kiti šneku
čiavos apie didelius darbus, ko
kius Birutė turi užsibrėžus 
šiam sezonui. Pagal valdybos 
su;.janymą buvo pagaminta už
kandžių, kad pritraukti valan
dėlei šokėjus prie pasitarimo 
apie Birutės ateitį.

Pradžia tiems pasitarimams 
buvo padaryta per raštininkę, 
kuri nuo savęs velijo Birutei 
siekti aukštesnio meno dainoj 
ir muzikoj. Po to, pakvetė 
pirmininką Dr. Kliaugų pa
reikšti savo manymus.

Pirmininkas Dr. Kliauga sa
vo kalboj pabriežė, kad Biru
tės labui ir jos narių lavinimo
si yra būtinas reikalas turėti 
kaip galima daugiau rėmėjų; 
antra, išreiškė didelio užganė- 
dinimo dėl augimo Birutės cho
ro skaičium narių ir visų narių 
dideliu pasiryžimu darbuotis Bi
rutės garbei ir labui.

Po dabartinio pirmininko Dr. 
Kliaugos, buvusi pirmininkas, 
Dr. Biežis, trumpais žodžiais 
pabrėžė savo patėmijimus iš 
Birutės laikotarpio jam pirmi
ninkaujant ir dabartinio stovip. 
•Jisai mato didelę atmainą, ku
ri ypatingai pasireiškia na
ruose, kaip tai: pirmiau prie 
Birutės prigulėjo beveik išimti
nai ateviai jaunuoliai, o dabar 
čiagimiai. Tas kiekvienam lie
tuviui daro dideli džiaugsmų, 
kad dabartinis Birutės vedėjas 
gali užinteresuoti Amerikoj 
gimusį jaunimų lietuviška dai
na, muzika, šokiais ir abelnai 
juose palaikyti lietuvišką dva
sia. ■'■''

Po abejų pirmininkų^kalbų 
kalbėjo Nora Gugis, buvusioji; 
sekretorius ^.ypatingai pabrėžė 
savo įsitikinimus, kad. ' Birutė 
yra spindulys šviesos lietuviš
kos saulės, kuri gaivina širdis 
jauno Amerikoj gimusio vaiki
no ar mergnos, ir sako jam ir 
jai, kad jie yra lietuviai ir kad 
tokiais tur būt'visados.

Patikrinti josios žodžius po

kaip lietuvaitės Lietuvoj. Po jų 
dainavimo dar keletas ypatų 
palinkėjo Birutei sėkmingo se
zono, kaip tai Čeponis, Liutkus, 
Ručinskas ir kiti.

Vedėjas M. Jo^avitaš pareiš
kė padėką valdybai ir nariams 
už nuoširdų kooperavimą, lavi
nimosi daiųavime ir Kitokiuose 
reikaluose.

Ant galo, “dėdė” Micevičius 
davė peklos visiems choristams, 
kad turi atsiminti lankytis ant 
repeticijų punktualiai ir 
stengtis dainuoti kaip galima 
geriausia. Išklausius “dėdės” 
Misevičiaus prisąkymų ir vėl 
muzika pradėjo melodijas ir su
ardė pasikalbėjimą. Po to vis
kas. buvo, užbaigta šokiais, pa
siekiant rytmečio. Jeigu tas 
butų buvę Lįętuvoj, tai visus 
pempės būt palydėję namo.

—Birutės Sekretorė.

veda derybas su chain restora
nais’, kad jie duotų bedarbiams 
už korteles maistą. Korteleą 
apmokės draugijos.

Mokyklų taryba stengiasi iš
rūpinti sergantiems bedar
biams medicinos pagalbų. To
kią tikima įsteigti dantų klini
koj ant Loomis street.

Litsinger Motor ęompany 
duoda kavos ir “donatsų” 2(!0- 
300 bedarbių savo patalnoj, 
929 West Jacksbn blYd.

Rock Island Kaiįfoad prine
ša, kad nuo lapkričio 17 d. pri
ims atgal į darbą savo 2,000 
paleistų darbininkų. Iš tų Chi- 
pagoj priims 800 darbininKų.
■! 3 '<■ t'-TlP - ■ TSt.'1 B'1 "

Bedarbiams rūpins’ 
maisto ir gydymą

Komisijos pirmininkas Getz

Žemiau telpa mtHroąkopl* 
nė fotografija braižančių 
žvirgždų labai padidintų. 
Tokie žvirgždai subraižo 
paviršių, kuriuose paskui 
renkąs! purvai. ' Vepgkite 

braižančių Žvirgždų.

Viršuj telpa mikroskopinė 
fotografija Old Dutch 
Cleanaer kaip jis išrodo 
labai padidintas, —• mink
štos. pleskuotos, plokščios 
dalelės, kurios pašalinu vi
są nešvarumą nesubraižy- 
datnos ir nepažeisdamos 

paviršiaus.

šauktos aktyviškosios ir pasy-
viškosios spėkos ant šeimyniš
ko vakarėlio lapkričio 1 d., Uni- Nora Gugis kalbos, čiagimę lie-
vorsals Clubhouse. tu vaitos, V: Stradomskaitė ir

Spėkų susirinkimas įvyko j V. 'Miscvičįutė sudainavo porą
pilnoj galioj, ir žinoma, kur lietuviškų dainelių taip gerai

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 Antvcrpcn-New York 1906 iki 1915,
Iš Brenien-Baltimore 1901 iki 1915, .
Iš Bremcn-Philadelphia 1901 iki 1915,
Iš Bremcn-New York nuo 1901,
Iš Glassgow-New York 1912 iki 191^, •
Iš Hamburg-New York nuo 1901, ’ •; •«
Iš Libavos-New York 1907 iki 1915, \ >
Iš Livcrpool-Nevv York 1906 iki 1915. , •’
Iš Livcrpool'Philadelphia 1907 iki 1915,
Iš Rottcrylain-Ne vv York 1 906 ilęi 19 1 5,
Iš Southampton-Nevv York 1906 iki 1905.

Reikalaukite aplikacijų ir pridėkite 2 centu štampų, ir adresuokite:

P. MIK0LAINIS
188—190 Sands St., Brooklyn, New York.

Dar galima gauti geriaus;u Californiios vvnu<uriii

Kadangi geriausioji rūšis Califomijos vynuogių vėlokai ptinoko. tai vynuogių sezonas nusitęsė net į 
lapktitį. Kadangi prohibicijos direktorius Autos W. W. Woųd<ock pąteiškė. kad galinu gamintis vynuogių 
xunka išimtinam suvartojimui savo namuosę. tai tas labai padidiną vynuogių pareikalavimą. Paveikslėlis 
parodo kaip gyvai eina vynuogių prekyba 'geležinkeliu yarduose. kur vynuogės pardavinėjama tiesiai iš va
gonų. Bet jau nebedaug vynuogių beliko ir sezonas greitai baigsis. Kol kas vynuogių kokybe tebeu getą, 
u ir kainos yra žemos. „ . • JLms’JL

Geriausis dėl Porceliano ir Enamelio

s

I*

Oltl Dutch Cleansęr išlaikys jūsų maudynės kambari naują. Jjs 
yra geniausias dėl parcęliano ir enamelio, tilo, nikeliuotų trinjin- 
gų, faktiškai dęl visko maudynėje, kadangi jis neturi smilčių ir 
žvirgždų ir nebraižo. Old Dutch neturi savy rukščių ir graužian
čių medžiagų, jis nėra chemikališkas ir todėl nenuims gražaus 
paviršio blizgėjimo.
Old Dutch yra didžiausiu pažanga moderniškame sėkmingame va
lyme. Tai yra jūsų didžiausia pagelta prie namų valymų, Var
tokite Ol(| Dutch valymui grindų, malevotų ar enamehųptų dųrbu» 
langų, palangiy, ipetalo daiktų, virtuvės indų, refrjgeratorlų, fak
tiškai dėl viso valymo namuose.

Mrs. Jacob Bauer
—ChiengdH turtinga ir internacionaliniai 
garsi aristokratijos vadovfi—-lėidžia, kad 
jos brangus lininiai, šilkai, linžcrljos btl(- 
tų skalbiami tiktai su “tyriausiii nniilu 
markete—American Family Flakes”. Dau
gumoj Aukso Pakrantės pantų tai yra 
vienatinis muilas, kuriam patikima nc- 
jka|niiojanii skalbiniai, kadangi jis yra 
tyras Kaip tyras gali būti... saugios va
lančios dvigubos putos, kurios negali at
imti skaistumą šilkui, ar susilpninti plo
niausi audinį. Pas visus 
pardavėjus.

Amerkan
Family

WHITC

Flakes

Old Dutch yra sveikatos apsaugą, 
kadangi pašalina ne tik matomu* 
dulkes, purvus ir riebalus, bet taip* 
jau ir pavojingus sveikajaj nema
tomus nešvarumus. Jis užtikrina 
Stoikų Svarumų.

Jus taipgi mėgsite Old DutoĮl, ka
dangi jis nežeidžia ir nešiurMUna 
odos. Jis yra malonus liųnkmua, 
Old Dutch yra ekonomiškąjį—tru
putėlio užtenka ilgam

Nėra nieko, kas jam prilygtų
s
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Užauga i 120 iki 150 d. Uždar
bis ant cibuliu yra geras, nuo 
$600 iki $800 nuo akerio.

Pažinkim savo 
talentus

Dar apie Rio Grande 
Valley, Texas

Pasikalbėjimas su adv. 
Kučinsku

• vIŠŠiomis dienomis sugrįžęs 
Texas valstijos, iš Rio Grande 
Valley, kur turi nusipirkęs sa
vo 21 akrų ūkį, advokatas p. 
Kučinskas papasakojo savo į- 
spudžius' apie tą šalį ir ūkio 
galimybes.

Nauja civilizacija, pasak p. 
Kučinsko, ten sparčiais žinks- 
niais kįla. Kur prieš 15 metų 
visai nieko nebuvo, dabar mies
teliai, prekybos namai, mokyk
los, fi rmos, bankos ir bažny
čios lyg grybi dygsta. 'Vien tik 
Rio Grande Valley esą jau 31 
bankai. r

Rio Grande Vallley lietuvių 
p. J. Kučinskui yra žinoma tik
tai 4: patsai p. J. Kučinskas 
turi Rio Grande Valley, savo 
nuosavą ūkę, kurioje yra už
vedęs 21 akerių žemės sodą ir 
užsodinęs vaismedžiais — grape 
fruits, kurie už 4 metų jau 
pradės vesti vaisių ir greitoje 
ateityje p. J. Kučinskas su
lauks gero uždarbio iš to sodo.

Didžiumoje 
ley ūkininkai 
gas daržoves: 
tus, agurkus^
tomatės, ridikus, bulves. Vienu 
žodžiu Rio Grande Valley ga
lima viską ar visas daržoves 
auginti visą apskritą metą, 
dėlto,„ kad Rio Grande Valley 
nėra žiemos' ir ūkininkai au
gindami daržoves lenktyniuoja 
su Kalifornijos ūkininkais. Ku
rie greičiaus išaugina daržoves 
žiemos metu, tie laimingesni, 
gauna branginus už savo pro
duktus.

Tomatės yra auginamos 
kartus į metus; rudeniąis' 
mačių sezonas yra liepos h 
rugpiučio mėnesiai, žieminis se
zonas gruodis ir sausio mene
siai. Tomatės užauga Į 100 d. 
ir 140 d.; uždarbis ant toma- 
čių yra $200 iki $400 nuo ake
rio.

Ir taip dauginus, visokių dar
žovių auginama.

Rio Grande Valley netiktai 
daržovės auginama, ale augina
ma ir visokius vaisių sodus, 
kur daug vaismedžių yra uz.-> 
dinta. Pats p. J. 
turi sodą 21 akerių 
vaismedžiais, grape

Ūkininkams šioje 
su pardavimu savo
nėra jokio nesmagumo: 
ves ar vaisius nuperka 
nenurinktus ir užmoka tą 
na, kuri toje dienoje yra 

marketo, taip kad
šioje apylinkėje neturi 
nesmagumų ir nereikia 
savo produktus ir par- 

Chicagoje ped-*

du
10-

Kučinskas 
užsodinęs 

fruits. 
apylinkėje 

produktų 
darzo- 

dar

nu
tiki-

Rio C rande Val- 
augina skirtin- 

barščius, kopus- 
salotas, pupas.

įlinkai 
jokių 
važioti 
davinėti kaip
lioriai daro.

P. J. Kučinskas lapkr. 15 d. 
vėl važiuoja i Rio Grande Val
ley iš Chicagos su žemės rei
kalais. Geležinkelio iškaščiai 
yra nupiginta; važiuoja tam 
tikra grupė žmonių į Rio Gran
de Valley ekskursijos trauki
niu.

Kurie lietuviai teiraujasi apie 
Rio Grande .Valley žemės ūkį 
ar važiavimą sykiu su p. .J. 
Kučinsku į Rio Grande Valley, 
gali kreiptis į ji patį, nes jau 
tą kraštą ir sąlygas patyręs ir 
vėl ten važiuos lapkričio 15 d. 
.Traukins išeis iš Union stoties 
11:15 ryte. Visomis informa
cijomis kreipkitės šiuo adre
su: M r. .1. Kučinskas, 2221 
\V. 22nd St., Chicago, III.

Traukinys Rio Grande Valley 
pasieks lapkr 16 d. 7:00 M. 
ryto. Tris dienas 

•čiai Rio Grande 
vėl į Chicagą.

Visa, ta kelionė
ant ekskursijos traukinio, val
gis ir guolis, taip pat ir au*u- 
mobiliais važinėjimas per visą 
laiką iki sugrįš į Chicagą, yra 
nupigintas ligi $125.00, o taiį 
važiuojant pavieniui, mietas 
yra $52.00 į vieną galą, o 
imant lovą dėl miegojimo, dar 
$13. reikia dadėti, kas su u aro 
$65 važiuojant į vieną pusę.

—Pasaulio Vergas. ,

pabuvę sve-
Valley, grįš

dailą. čia dailininkas nors bū
damas jaunas, bet jau parodo 
daug ištvermės. Viename laiš
ke, rašytame broliui į Chicagą 
išsitaria: “Tu mano numylėta 
uaila, nors žmogaus amžiš yra 
per trumpas, bet tu—neištrūk
si nuo manęs!“

Vincas Grybas, skulptorius
Čionai mums tenka susipa

žint su žmogum lietuviu skulp
torium. Tai lietuviams' dar vie
na maloni naujiena, kad mes 
savo tarpe jau sulaukėme aukš
tojo talento žmonių.

Kaip žinia iš Lietuvos laik
raščių, tai Simanui Daukantui 
paminklas jau atidengtas Pa- 
pylėje, kur rašytojas 'yra pa
laidotas. Tai jaunojo skulpto
riaus vėlesnieji darbai. Kadan
gi šita profesija nėra taip 
lengva pasiekt, tai aš čia ir 
norėčiau apie minimą skulpto
rių biskį pakalbėt, nors apčiu- 
pai pabrėšt jo biografiją.

Suvirs dvidešimt metų at^al 
kada jaunuolis buvo apie dvy
likos metų, jau pas jį gausiai 
reiškėsi skulptoriaus talentai. 
Savo darbais, kokius jis tąsyk 
jau sugebėjo — dirbo, stebino 
plačios
zanavykus, 
pasireiškimu 
tos stambus 
kas. Paima
veža į Varšuvos dailės mokyk
lai

Taigi; po lenkiškų ponų globa 
jaunuolis žengė per slenkstį į 
dailos pasaulį. Rašo laiškus 
giminėms, džiaugiasi, kad esą 
dirbu dieną ir naktį, bet už tai 
mokslas švilpte švilpia. Jau 
pirmais metais parvažiavęs ant 
vakacijų Į tėvynę skulptorius 
pasirodo savo ponui ir kaimie
čiam ka išmano, v
gipso tėvo biustą, 
vaičio stovylėlę ir 
daiktukų—ir kągi,
miai geresni už pirmuosius^

Po vakacijų su dideliu pasi
ryžimu gryžta i Varšuvą stu- 

.dijuot. tolinus

apielinkės
Tuo
susidomėjo ir vie- 

dvarininkas len
tą jaunuolį ir iš-

kaimiečius- 
nepaprastu

dovanojus gražesniu oru, negu 
Kaliforniją ir daržoves Rio 
Grande Valley ūkininkai grei
čiaus užaugina viena ar dviem 
savaitėmis, negu Kalifornijos 
ūkininkai, kas' Rio Grande Val
ley ūkininkams duoda progą 
geras kainas gauti už daržovių 
produktus, pristačius žiemos 
metu j šiaurės didmiesčius. 
Jeigu Kalifornijos daržovės už
auga kartu, tai jau yra mažes
nis uždarbis, pertai, kad pro
duktų kainos atpinga.

Kokios daržovės yra augina
ma .Rio Grande Valley ir ko
kiu laiku ir kiek galima už
dirbti nuo akerio:

Bulves sodina nuo gruodžio 
26 d. iki kovo 1 d.; bulvės ne
ša pelno nuo akerio $450.00 iki 
$600.00. Bulvėms ima laiko 
užaugtii nuo 60 iki 75 d.

Kopūstai yra auginama nuo 
liepos 10 iki gruodžio 1 d.; už
auga nuo 120 
Kopūstai užauga 
rio nuo 6 iki 10 
yra nuo $60 iki

Barščiai yra 
spalio 20 d. iki 
Barščiams
65 d.; uždarbis 
$200 iki $300 nuo akerio. tal
pos yra auginamos dvejus sy
kius i metus'; pirmos buvo rug

io iki spalio 1 d., antros 
sausio 10 d. iki kovo 1 d.

iki 150 dienų, 
ant vieno a ke
tonų ; uždarbis I 
$135 už toną, 
sodinami nuo 
gruodžio 1 <1.

ima užaugti 45 iki 
ant barščių

nuo
Pupos užauga Į 50 ir 70 d.; už
darbis ant pupų $200 ant ake-

Cibulius augina nuo rugsėjo
15 d. iki spalio 30 d. Cibuliai

DEL ISIPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekviena jsipio- 
mą, žaizdą ar i&ibrėžimą 
bu Šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

į abi puses

Slenka metai kiti, skulpto
rius studijuoja visoms pajė
goms ir vėl rašo: “tas laikas 
man bėga per greitai, bet už tai 
mokslas šoka šuoliais pidmyn!“ 
ir ketvirtuose metuose Varšu
vos dailės parodoje laimi pir
mutine dovana už veikalą “Ko
va“. Vadinas “litvinas” išplė
šė garbę kur toje mokykloje 
buvo mokinių jau studijavusių 
net penkiolika metų!

Vėliaus iš Varšuvos išvažiavo 
studijuot į Krokuvą, o iš tenai 
į kitus Europos dailos centrus 
iki prasidėjo ta nelaimingoji 
pasauline karė, čia dailininkui 
prisiėjo pertraukti studijų mo
kslą. apie penketą metų. Karo 
laike tarnavo rusų fronte prie 
ligoninės. Bet karui pasibaigus 
dailininkas vėl gryžo prie savo 
užsibrėžto tikslo. Tik šį kartą 
susidarė kur kas sunkesnės ap
linkybės. Pirmutinis globėjas 
dvarininkas mirė, tada pinigiš- 
ką paramą prisiėjo susirast kur 
kitur. Kreipėsi prie Lietuvos 
valdžios, kreipėsi prie giminių 
—prašymą išpildė. Skulptorius 
iškeliavo - į Paryžių studijuot 
pas garsųjį profesorių A. Bour- 
delle keturiems metams. Nuva- 
žiaVęs į Pryžių čia jau susidū
rė* su visai kitokia dailininkų 
atmosfera, ir narsųjį tapytoją, 
čia patiko dailos audra: tartum 
susvyravo prieš savo galinguo
sius oponentus ir po kiek laiko 
viename laiške, tą tiesą pripa- 
žysta, bet ir kategoriškai už- 
reiškia: “mano dailos židiny, 
kokį jau sutvėriau, įvyko re
voliucija! ir visi diplomai išby
rėjo... bet nepasiduosiu! Pas 
mane spėkų užtektinai, ir aš 
jas greitai padauginsiu kelerio
pai”.

čia suprantama, kad tuomi 
dailininkas jau sako,, ant kiek 
daila yra aukštai tobula ir kiek 
joje paslapčių. Su aukščiau
siais užgyrimais baigęs Pary
žiuje savo studijas, skulptorius 
grįsta j Lietuvą, ir čionai pra 
sideda jojo pirmutiniai darbai 
Apie darbus, kuriuos jau dir
ba ir kuriuos projektuoja, kitą 
kartą.

Matydamas to jauno žmo
gaus tokią neilstančiu energiją 
ir geležine ištvermę per tiek 
metų, ir už , neatsi žadėjimą 
tėvynės-Lietuvos', esu įsitiki
nęs, kad toj profesijoj tu, Vin
cai, užkariausi vietą tarp pa
saulinių genijų, o Lietuvos, tau
tai pasodysi gražiausią leliją 
kultūros daržo.

jektas ddžiajam altoriui Ko- 
varsko bažnyčiai, projektas pa- 
minklui Vytauto Didžiojo Kau
ne, biustas Vytauto Didžiojo 
Jurbarkui. Tie paskutinių 
tVys projektai priimti ir dabai 
jau pradėti.

Iš Paryžiaus darbuotės
Buvo prisiųstas projektas 

paminklui ant Dėdės šerno ka
po (bet nesuspėjo ant laiko, 
randasi pas brolį Chicagoje). 
Kitas galia Įspūdingas ir origi
nalus kūrinys “Nutilo Kank
lės”, bet nežinia kada bus' rea
lizuotas, reikalauja daug lėšų, 

i Taipgi paruoštas pirmutinis 
I skičas “Mauši Ateina”, tai ga
na vaizdingas Lietuvos’ typas, 
ir dar keletas darbų yra pasi-

per ši ii metų įvykusią parodą 
Kaune už savo darbus skulp
torius laimėjo aukso medalį. 
Taj tiek fino kart. Dabar bu
tų žingeidi! žinot ar skulpto
rius rengiasi j ateinančią pa
saulinę parodą Chicagoje? Lau
kiama žodžio.

Dabartinė dailininko gyveni
mo vieta Jurbarke.

Su reikalais galima kreiptis: 
V. Grybas skulptorius

Jurbarkas, Lithuania.
—Amerikietis.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas

likę Paryžiaus muzejuj. Beje
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose. 

I *

Nuliejo iš
Kriviu Kri- c

dar keletą
darbai žy-

savo numylėtą

BIZNIO IR 
INFORMACIJŲ

NAUJIENŲ
METINE KNYGA

Lithuanian Business Directory
Išeis

Sausio 1 d., 1931
Kiekvienas “NAUJIENŲ” skaity
tojas gaus šią puikią ir 
“NAUJIENŲ” Metinę 

DYKAI!

įdomią < 
Knygą j

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

NŲ” METINEJE KNYGOJE.

NAUJIENOS

Nuo kūdikystės' dienų liki 
dabartinio' usoto vyro amžiaus 
prabėgo apie poras desėtkų 
metų vis bestudijuojant numy
lėtą dailą, kaip dailininkas nuo
lat išsireikšdavo, ir baigęs stu-( 
dijęs Paryžiuje gryžo į Lietu-! 
vą pabaigoje 1928 metų be! 
cento kinešniuje, gerokai pri- 
vargęs-pailsęs, ir dar prie tam 
bekeliaujant į Lietuvą, Berline 
patiko automobilių nelaimė, 
kur skulptorius išgulėjo Bėdi
no ligoninėje keletą savaičių. 
Pasveikęs ir gryžęs į tėvynę, Į 
nors Berlino daktarų buvo pa-' 
tariamas gerokai pailsėt, bet 
kur tau, kas čia išlaikys! Ant 
greitųjų pasiruošė liglaikinę! 
dirbtuvėlę pas savo seserį Mar
celę Urbanavičienę ir čionai 
pradėjo darbuotis. Paruošė 
projektą paminklui Simano 
Daukante, už projektą laimėjo 
pirmutinę dovaną 1,500 litų, 
darbai užbaigti, ir paminklas 
šiomis dienomis jau atidengtas. 
Projektas “Nežinomo Knygne
šio’’, jeigu tas bus kada reali
zuotas, bus įspūdingas pamink
las—tai gyvas tautos kančių 
aukuras. Projektas sarkofagui 
Vytautui Didžiajam dikčiai kom
plikuotas ir reikšmingas. Pro-

Kalėdinio
Taupimo Laikas

t \

jau atėjo. Dabar yra Ųiikas pradėti savo 1931 
Kalėdinio Taupimo sąskaitą. Pradėkite dabar 
ir jus galėsite lengvai mokėtis.

Žaislai, drabužiai, brangnienys — gali būti 
nupirkti pinigais iš Kalėdinio Taupimo. Arba 
(kaip šimtai kitų daro) jus galite panaudoti 
dalį pinigų investmentams.

Vilkinimas reiškia daugiau pinigų, kad pa
sivyti — jus norite turėti laimingas Kalėdas se
kamais metais, todėl dabar pradėkite tnupin- 
ti dėl jų.

GENTRArt&^BANK
ATRUSTCOMPANY

1110 West 35* Street
A State Bank • • AClearingHouseBank

Vartotų Automobiliu
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 įstaigą 
ir išsirinkite sau biskį vartotą automobi
lių. Pirkdami dabar jus sutaupysite daug 
pinigų. Mes turime didžiausį pasirinkimą 
vartotų automobilių visokių išdirbysčių.

M. J. Kiras Motor Sales
ii

CHRYSLER IR PLYM0UTH AUTOMOBILIŲ PARDAVINĖTOJAI
3207-9 So. Halsted St. Tel. Calumet 4589
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KASDIEN NUO 9 IKI 11 VAL. RYTO

Bedarbių šelpimo Fondas
Šiandien Fondo kasoje yra .............. $21.15

REIKALINGA SUAUGUSIEMS
ŠILTŲ RŪBŲ

Reikalinga neturintiems be
darbiams rūbų didelio mąsto 
(saizo), kaip vyrams taip mo
terims, Viršutinių ir apatinių, 
ir vaikams kuodaugiausia ava
lynių. Suaugusiam* reikalinga, 
kad turėtų ką užsivilkti darbo 
ieškoti einant, o vaikams ava
lynės būtinai reikalingos į mo
kyklas eiti. Vasarinių drabužių 
tuo tarpu ineldžiame nenešti.

plovčjas
be dar

iu.,
19

m.,

ve-

ne-
No-

mų darbininkas, indų 
ir kt.; nevedęs, 4 mėn. 
bo.

225. Darbininkas, 39 
dęs, turi 4 vaikus nuo 
9 metų. Nori į farmą\

226. Darbininkas, 58
vedęs, moka karpenteriauti. 
ri prie namų.

227. Vaikinas, 17 m., gyve
na su tėvais ir 4 kitais šeimy
nos nariais. Ką tik iš moky
klos. Niekas nedirba.

228. Darbininkė, 42
dęs, turi 3 vaikus; 18 
pats užsidirbs, 16 ir 14

m., 
m.

vė
jau

m. abu-REIKALINGA LĖŠŲ ANG
LIMS IR RENDOMS MOKĖTil , . _ ,

. !du eina į mokyklą. Atsiskyru-
Labai daug šeimynų, bedar- si, bet pagalbos negauna. Be 

bės prispausti stačiai šąla, netu-l darbo nuo gegužės mėn. Moka 
vedami kuo pečiaus pasikurti, I namų darbus, 
nes anglių neišgali pirktis. Taip j 
pat vis daugiau šeimynų atsi- vorsuotas, turi 2 
randa kritiškoj padėty su butų tas — bučeris.
rendomis: savininkai varo lauk 
už nepajėgimą rendos užsiino- į 
keti.

Bedarbių šelpimo .Fondas no- ir neteko darbo. 
_ . _ a a 1 1 \  1

229- Darbininkas, 55 m., di- 
vaikus; ama-

18 m., dirbo 
messengeriu. 

laiko. Sirgo 
Duota rūbų.

ri kiek galima tame reikale gel- i 231. Ikirbininkė, 38 m., ve
ldėti, bet tam reikalinga dau-|dusi, turi 3 vaikus, 14, 10 ir 
giau lėšų. Kurie negali kitaip 11 m. Vyras serga reumatiz- 
prisidėti bedarbiams pagelbėti, |mu ir yra išvežtas j Oak Forest 
prašomi kiek galint aukoti į (prieglaudą. Serga 9 metai, 
Bedarbių šelpimo Fondą.

230. Vaikinas,
VVestern Union
Be darbo metai

aujienų” Bedarbiams

pi metai nedirba. Pati 
(darbo 5 mėnesiai.

Pa- i 232. Darbininkas, 39

h 
neturi

m., ne-
gelbėti Stotis yra įsteigta su vedęs, bučeris ir dirbęs freight 
tikslu kiek galima savo vien- j bonse. Sirgo 5
genciams bedarbiams gelbėti jų 
sunkiausioj valandoje tomis iš
galėmis, kokios yra gaunamos 
iš gerų žmonių, aukomis, pri
glaudimu, maisto suteikimu, 
daktaro parupinimu, anglių, rū
bų, avalynių gavimu, ir kiek

'darbo metai laiko. Vyras labai 
'serga. Pasiųsta i Central Free 
i Dispensary, 1744 W. Harrison, 
Įgauti gydytojo pagalbos.

236. Mergaitė, viena iš 5 vai- 
1 kų._ Iš visos šeimynos tėvas vie
nas dirba už $15 savaitei. Duo
ta viršutinių rūbų ir mergai
tėms suknelių. Prašo darbo.

237. Darbininkas, 50 m., 
dęs, turi 2 vaikus, 15 ir 12 
be darbo 5 mėn.

238. Darbininkė, 32 m.,
dusi, turi 4 vaikus, 7, 5 ir 3 
metų ir 9 mėnesių. Be darbo 
9 mėn. Mažasis vaikas serga. 
Neturi anglių, reikia rūbų, 
gali eiti dirbti dėl vaikų.

239. Darbininkas, 39 m., 
dęs, sūnūs 19 m., gali karu
žinoti. Tėvas kabinot maker, be 
darbo 13 mėnesių. Turi namu-

ką, kurį gresia parduoti už 
taksas.

240. Darbininkas, nevedęs, 40 
m., 2 mėn. be darbo.

241. Vaikinas, 19 m., vienas 
iš 5 šeimynos; moka važiuoti 
karu. Prašo darbo.

SIUSKIT F6K 

NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

ve- 
m.,

ve-

Nc-

ve-
va-

Išvalykite Kraują Nuo 
Sveikatą Naikinančių 

Nešvarumų

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — ’ 
nusipirk typevvriterį.

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Akiu Gydytojai....

yetttves Akušeres
MRS. ANELIA K. JARVSH 

Physical Therapy & Midvvifė 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue
Pbohe 

Hčtnlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrk 
treatment ir mag
netu blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dt. Lauraičiu 
—. vlriuj Bielskio-RakHio aptiekos) po 
nr 2423 West Marųuette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefor 
nas Prospect 1930.

Senas ofisai toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
664J $o. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
RėZ. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Telofonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
DR. VAITUSH, OPT 

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Ofiso Telefonas Virrlnla 0030 
Ree. Tel Ven Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietą, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. NedOliom nuo 10 iki 12 die

na. Namą ofisas Nortb 8lde 
3413 FrangHn Blvd.

Valandos 8:80 iki 9:80 vakaro

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

Tel. Lafayettt 4146

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

Vidikas- 
LulevičienS

AKUSERKA

3103 S. Halsted St.
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6*iki 

9 vai. vakare

_____  Advokatai

“ITguTiT”
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 11 lt

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

Dabar yra laikas pradėti valyti jūsų 
sistemą nuo sveikatą naikinančių nešva
rumų. kurie susirinko jūsų kūne per 
keletą pastarųjų mėnesių. Kraujo srio- 
vė. kuri bėga visu jūsų kurni, išnešio
ja gerą sveikatą, ar pakrikimus, kurie 
verčia jus kentėti. Iš priežasties tiesaus 
ar išbadėjusio jūsų kraujo, jus galite pa- 
sjduoti daugeliui įvairiausių žmonių li
gų, kaip reumatizmas, neuritis, arba 
nupučkavusi ir spoguota oda. Del 
pilno išvalymo kraujo ir pašalinimo iš. 
jūsų kūno nešvarumų, Dr. A. G. 
Charnes, garsiam Kontinento gydytojui, 
pasisekė paruošti pastebėtinas gyduoles iŠ 
žolių, šaknų, žievių ir lapų, kurias jis 
vartojo per virš 5 0 metų savo priva
tinėje praktikoje. Šis slaptas medika- 
lis junginys dabar yra žinomas kaipo 
VIZ ir galinta jį gauti aptiekoje. Taip 
pastebėtinas yra tonikas VIZ ir taip 
malonus imti, kad daugelis imdami jį 
taipgi gavo pagelbos nuo konstipacijos, 
nerviškumo ir abelno suniegalejimo. 
Net ir vaikai aplaiko naudą. M. Wein- 
ger, 1246 S. Kedzie Avė., Chicago, sa
ko: “Viz padarė musų vaikus daug 
sveikesnius ir todėl daug linksmesnius. 
Nuo to laiko, kai jie pradėjo imti Viz jų 
apetitai labai pagerėjo. Aš nepajėgiu 
užtektinai išgirti Viz yž tą, ką jis 
dėl jų padarė”. Jeigu jus turite to
kius pakrikimus, kaip nešvarumas krau
jo. reumatizmas, konstipacija, nevirški
nimas, arba jaučiatės kokiu nors budu 
suniegalėjęs, nueikite pas savo aptieki- 
ninką ir gaukite $1.00 bonką VIZ ir 

[imkite sulig nurodymais per 10 dienų.
Jeigu jus tada nepasijausite kiekvienu 
žvilgsniu geriau, sugrąžinkite bonką ap- 
tickininkui ir arsiimkite savo dolerį. Tai 
yra jūsų garantija nuo Hcrb Tonic Cor
poration. savininkų VIZ, 179 N. Wells 
St., Chicago.

(Apgarsinimas)

Graboriai 
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve

756 Wesį35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 3 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—-8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phont Lafayettt 0098

A. A?OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 0381 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak 
3241 S’. Halsted St. tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakaro
Olis—Utar., Ketv. ir Subatog vak 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčioa v.

Dr, A. 1‘. Kazlauskis
Dentistas/

4712 South Ashland Avė.
Td. Bouhvątd 7589

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

PRANEŠIMA^
Phone Boulevard 7042

DR. G Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė f natrią vieta po
,. numenu

1545 W. 47th SL
Salimai Dfepositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R* BLUMENTHALGraborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenuė
CHICAGO. ILL.

OPTOMETRIST 
įpaikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Grosą Avė.

Tel. Yards 4817

darbomėn.
apie metus.

233. Vaikinas, 20
iš Lietuvos, baigęs 
Kalba angliškai pusėtinai. Dir
bo prie furniture re*iring. Bi
le darbo.

234. Darbininkas, vedęs, lu

Be

m metai

Dr. JOHN SMETANA

galima surasti kad ir kokio dar- ri 2 vaikus, 18 ir 11 m., labai
lio pas lietuvius. Toji pagalba 
bedarbiams jokiu bud u neirž-

sunkioj padėty.

235. Darbininkas, 50 m., ve-
kerta kelio jėškotis pastovių j , ' ’ 2 vaiku ' ’20 ir |9 m
darbų pas ne lietuvius, bet kiek 
galima tam padeda. Nes jei be
darbis gali gauti pagalbos gat- 
vekariui apsimokėti, koki šiltes
ni drabužį apsivilkti, tai ir dar
bo jėškoti yra lengviau. “Nau
jienos” nori ir daugiau pagel- j 
bėti, būtent anglių nupirkti, 
vendą apmokėti ir tt., bet tai 
priklauso nuo to, kiek tam at
jaučia ir padeda Chicagos lie
tusių visuomenė.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvės! kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

AUKOS IR DARBŲ
PASIŪLYMAI

Rubu aukavo šie lietuviai:

P. Mockienė, Ona Petkienė, 
Kazimieras Puišis. Suteikta rū
bų vyrams, moterims ir 3 vai- i 
kams.

Per vakardien ir šiandien ap-| 
rūpinti drabužiais 9 šeimynos.

Krank Ridlauskas pažadėjo 
duoti butą iš 4 kambarių ge
rai lietuvio bedarbio šeimynai.

F. Sabor nori seno vyro, be
namio, prie namų už pilną iš
laikymą.

Povilas Mitkus reikalingas 
apysenės moteriškės, kuri mo
ka prižiūrėti namus. Del sąly-l 
gų susitars vietoje.

Antanas Bivainis reikalauja 
geros moters į namus; gaus 
išlaikymą ir apmokėt.

M r. A. Bachunas reikalingas 
moters prie namų už algą. Pa- [ 
siustą.

219. Mergaitė, 18 m., baigu
si high school ir biznio kursą, 
išvyko pas M r. Malelą j Wau-
segan.

220. Darbininkė pasiųsta pas 
Mr. VI. Paulauską prie namų 
darbo.

Darbininkas, 45 m., pa
pas Julia Barkauskas.

RE1KAL1NGI PAGALBOS AR| 
DARBO BEDARBIAI i

222. Darbininkė, turinti 
taikus, 13 ir 8 metų. Nuo I 
žclio be darbo.

223. Darbininkas, senai 
darbo. Nori prie namų.

221. Darbi įlinkas, 51 m..

i 2 
bir-

be

nu

&

vieuas vaikas prigelbsti.

Juozapas Švedas
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 5 dieną, 10 valandą vakaro, 

19 30 m., sulaukęs 48 m. amžiaus, gimęs Eimantų kaime, Pašeltonių pa
rapijos. Tauragės apskr. Paliko dideliame nubudime mpterį Petronėlę, 
po tėvais Kailiuniukė. dukterį Bronislavą 14 m. ir sūnų Bronislovą 11 m., 
dėdes — Juozapą ir Joną Navardauskius ir dėdienes — Petronėlę ir Ma
rijoną, tetą Prancišką Valantiejienę, du švogeriu — Domininką Zaleckį ir 
Joną Janušą ir švogerką Oną Janušienę, o Lietuvoj brolį Kazimierą, tris 
seseris — Marijoną, Moniką ir Petronėlę. Kūnas pašarvotas randasi 
405 7 So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, lapkričio 8 dieną, 2 vai po piet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapa Švedo giminės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
MOTERIS. DUKTĖ, SŪNŪS IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Radžius, Tel. Canal 6174.

PERKĖLIMAS KŪNO

Barbora Margienė
--------- MARGE VIČIENĖ 

persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 26 d.. 1930 in. 
iiepos 10 d., 19 30, Šv. Kazimiero kapinėse.

Iškilmingas perkėlimas jos kūno į nuosavą lotą 
kapinėse įvyks ketvirtadieny, lapkričio H d., 1930,

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažystamus 
kėlime a. a. Barboros Margienės kūno. Busime 
dėkingi.

Nuliūdę
VYRAS MYKOLAS, DUKTERYS ir ŽENTAI. 

8052 Evans Avė.
Tel. Raddiffe 8 3 72.

Palaidota lapo

Šv. Kazimiero 
10 vai. ryte, 

dalyvauti per- 
visieins labai

WISSIG
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Prakr’ 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v.
4200 West 26 St., kampas KeelerAve., Tel. Cravrford 5573

tikuoja per daugeli metu ir iigydi 
OFISO VALANDOS: Kasdie

2314 W. 23fd PI., Chicago
SKYRIUS: .

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai- 
dorovėse ir kokiame re i- 
kale visuomet esti sąži- 
ningas ir nebrangus to- 
deL kad neturime iš- 
laidų užlaikymui sky- 
tių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Platt Bldfc., karnp. 18 St. 2 kukėtas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirią valandų. Room 3 .
PfibAe Cana! 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street 
Tel. Calnmet 3294

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

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

BotiJevard 5203 •

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
'Telefonas

Cicero 3724

A. L. Davidonis,M. D
4910 So. Mfchigan AVeniic

Tel. Kcnwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nup 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas it Chirurgas 

Š421 South Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų.

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

Į Vaitus Gydytoj ai

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas 

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

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

Miesto ofise pagal sutartį 
127 N. Dearborn St. 

Ketvergais ofisai uždaryti.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Cbįcago. III.

Tel. Victory 1115

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

/ Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted fcit. 

Tel. Victoty 4088

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avbhtte 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 025 7

DK. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone \Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 Hri 12 A. M.

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

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

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai, vakari 

Tel. Canal 3110 
Rezidepcijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriški} ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Ntfb 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
Vai. po pietų ir ano 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 Tj dieną

Phone Mldvay 2880

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

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

Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžinnas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room ^2117 

Tclepbone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Tclepbone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
—.o>—

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

Kampas Nortb Avė. ir Dameh Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunsvrick 4983
Namų telefonai Brnnlwi,ck 0597 

Ultravioletine ’čviela ir diathermia

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. xNedėt. nuo 10 iki 12.
Rez. Tclepbone Plaza 3202

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

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

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

Residence Phone Rlvenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisds:
2700 Devon Avė., Rogets Patk 3320

Valandos:
10-12 A. M.. 2-5 it 7-9 P. M.

Nedėlioms sulig sutarties.

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmetri 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

Oaklcy ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Kctvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utatninkats ir 

Pcroyčiuuiis 1 iki 4 v. v.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rcz. 6515 Rockwell bL 
Tel. Rcpubhc 9723
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Morning Star Kliubas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Northside

DusetiSkhi iškilme

šiuo laiku Northsidės pilie- 
Ičių gyvenimas eina labai ra
miai, rengdamiesi prie savo me
tinių parengimų. Tai Moruing 
Star kliubo bus pirmiausias pa
rengimas, kuris įvyks subatoj, 
lapkričio 15 d. Meldažio svotai- 
nėj. Nėra abejonės, kad šis kliu
bo parengimas bus sėkmingas, 
nežiūrint šių blogų laikų, nes 
kliubas turi ganėtinai savo ge
ru c

draugų.
ne-'f ii t būti Chicagoj niekam

L( ko girdėti apie Dusetiškius? 
i:!i yra dėlto, kad Dusetiškiai 

t ■ męs piliečiai, visų jų galima 
p; iškaityti apie dvidešimts šei- 
; iv.e J. Visi vedę, išskyrus tri
jų, kurie turbūt pasiliks ne
kiltus berneliais. Visi Dusetiš- 
l.iai geram stovy, išskyrus tuos 
(ris m kaltus bernelius, beveik 
visi turi savo gražias stubas 
ir mašinas, štai šeštadienį, lap
kričio 1 d. vienam Dusetiškiui, 
tai yra Juozui Budriui, buvo 

pare, svečių prisirin
ko skaitlingas būrys. Matyti, 
k d draugas Budris turi drau- 
c-j. Visi gražiai linksminosi ir 
linkėjo Budriams linksmo ir lai- 
1:1 ingo gyvenimo. Nors šiuo lai
ku narės prastą vardą turi, bet 
iš dalies nėra taip jau ir bai
li, jei jos yra rengiamos tik 

(H 1 draugiškumo. Jog sykį žmo
gus ant svieto gyveni ir kaip 
Ruda sueiti saviems pažįsta
miems, praleisti smagiai laikas, 
tai nėra nieko baisaus.

Bridgeportas
Dabar yra puiki proga nusi

pirkti vartotą automobilių

Pastebėjau, 
garsinasi M. 
Sales, (3207

kad “Nttu j ienose” 
J, Kiras Motor 
S. Halsted SI.) 
vartotus automo-

Aš jau senai rpaniau

r u rengta

bilius
pirkti automobilių. Todėl nuva
žiavau į augščiau pažymėta į- 
staigą. žiūriu, kad pas juos yra 
pusėtinai daug visai gerų auto
mobilių. Nors jie yra vartoti, 
bet išrodo puikiai, beveik kaip 
nauji. Pradėjau teirautis apie 
kainas. Pasirodo, kad dabar tų 
vartotų automobilių kainos vi
sai geros. Paklausiau p. M. J. 
Kiro: kodėl jie dabar tap pi
giai parduoda tuos gerus auto
mobilius?

— Matai tamsta, — paaiš
kino man M. J. Kiras, — mums 
reikia būtinai pratuštinti vie
tos 
tat 
liūs 
nos.

Nieko 
sirinkau 
mobilių, 
sumą ir
savo automobiliu. Ir nesigailiu, 
<ad dabar nusipirkau 
bilių, nes žinau, kad 
ku pirkdamas bučiau 
jęs dvigubai daugiau.

Kas mano pirkti automobi
lių, nepadarys klaidos, jei tuo
jau atsilankys į M. J. Kiro įstai
gą ir nusipirks sau automobi
lių, taip kaip aš kad padariau.

— Kostumeris.

dėl naujų automobilių, už- 
dabar vartotus automobi- 
parduodame už pusę kai-

ilgai nelaukdamas, iš- 
sau patinkamą auto- 
užmokėjau suderėtą

parvažiavau namo su

automo- 
kitu lai- 
užmokė-

Illinois Vaikas Yra 
Tvirčiausias

’^TANO sūnūs Edvvard kentė nuo pil
vo ir vidurių iki jis patapo 

siškii nerangus ir silpnas”, sako Mrs. 
E. A. Gielt, 484 1 N. Nobile Avė., 
Chirago.

‘Dabar yra visiškai kitaip, kaip jus 
galite matyti iš jo paveikslo. Jis yra 
tvirtas ir pilnas gyvumo. AŠ daviau 
jam California Fig Syrup. kadangi mo
tina jį vartojo. Jis padidino jo ape
titą. pastebėtinai jam pagelbėjo. Nuo 
to laiko aš pati vartojau California Fig 
Syrup su nauda kaipo liuosuotoją”.

Parodymui kaip Čalifornia Fig Syrup 
veikia kad atbudavoti ir sustiprinti li
guistą. turinti galvos skaudėjimą ir už
kietėjimą vaiką, sutvarkant ir sustipri
nant silpną pilvą ir vidurius. niekas 
negali būti labiau įtikinantis, kaip si- 
tokis pagyrimas.

Jūsų daktaras užgirs vartojimą šio 
tvro augmenų produkto --- taip tan
kiai kada tik dvokiąs kvapas, padengtas 
lietuvis. nerangumas, karščiavimas 
stoka apetito įspėja konstipaciją — 
ba kad neleisti viduriams užsikimšti 
k? šalčių ar vaikų ligų.

Kada perkate. žiūrėkite 
California ant kartono ir bonkos. 
parodo t ikrų jį.

VI-

ar 
ar-1

Brighton Park
Mykolas pajininkas

nepasiro- 
naujiena. 
pas seną 
pasakius,

Einu aną dieną Brighton 
Park gatvėmis ir žiūrinėja į 
gatvių pašalius, ar 
dys kokia laikraštinė 
Taip ir atsidūriau 
draugą, teisingiau
daugelio chicagiečių ir ypatin
gai Brighton parkiečių draugą 
M. Kriščiūną, 3144 43rd street- 
žiuriu, Mykolas Kriščiūnas pajų 
biznyje.

Savo name atsidaręs naują
žodžio Įduonkepyklą ir pajų dirbylką.

CALIFORNIA 
FIG StyRUP
LAXATIVE-TONIC for CHILDREM

“Tai ką gi sumanei, nejaugi 
bedarbius žadi maitinti, nes 
sviete bedarbė siaučia, o pats 
pradėjai duonos, keksų ir pa
jų bizni?” klausiu.

3POUN05Weight

QLALITY 
■ IN ■ ' ' 
EVERY, 

ouNce/
Sportų Sutrauka. Pasi
klausykite Blue Ribbon 
Sportų Sutrauką kiekvie- 
ią subatos vak., 6:45 v., 
Central Standard Time, iš 
WMAQ stoties, Chicago

P. Kriščiiinas nusijuokė 
ir sako: “Nieko panašaus. Ne
darbas manD bizniui negal 
kenkti, nes esu patyręs duon
kepys, keksų ir pajų kqiėjas, 
tai sugebu iškepti gerus keksus 
ir pajus ir kiek tik galima pi
giau parduoti. Tai manau atei
tyje iš to galėsiu ii’ pats pra
gyventi, nes iš tikrųjų jau nu
sibodo dirbti tose didžiųjų kom
panijų kepyklose”.

Laimingo pasisekimo, Myko
lai, svietą maitinti ir pačiam 
duonos turėti.

Reporteris P. M.

CHICAGOS
ŽIMIOS

šeštadienį bedarbių 
gistracija

re

NAUJIENOS, Chicago, III.

PRANEŠIMAI —
CLASSIFIEDADS.

susi-
vak.,

SLA. 238 kp. laikys mėnesinį 
rinkimą, lapkričio 7 d., 7:30 vai. 
K. Gramoųto svet., 4535 S. Rockwell 
St. Visi ir visos kviečiami atsilankyti 
ir prikalbindami naujų narių prisirašyti 
prie SLA. Taipgi kurių yra mėnesinės 
duoklės atsilikę, teiksitės atsiteisti.

J. Povilaitis.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Chicagos Lietuvių 
Choras ir jo spėkos

lietuvių 
siurprizą, 
Chicagos

Neužilgo C.hicagos 
publika turės malonų 
kai pamatys ir išgirs
Lietuvių Chorą Pirmyn sceno-

Ateinanti šeštadieni, lapkri
čio 8 d. nuo 9 vai. ryto ligi 5 
vai. po pietų visose 350 Chica
gos mokyklose 7,000 mokytojų 
registruos bedarbius. Spėjama, 
kad tą dieną pavyks užregis
truoti apie 150,000 bedarbiai. 
Bedarbiai, kurie negali patys 
nuvykti į bet kurią mokyklą 
registruotis, raginami atsiųsti 
apie save žinias laiškais i bile 
kuria mokyklų.

kalbės temoj: 
už Žmones?” 
už Savo Dic- 
Rašt ą-Biblija. 

Prakalba įvyks Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St., nedėlioj, lapkričio-Nov. 9 
d., 2:30

Kttn. M. X. Mockus 
“Ar Dievai Yra Doresni 
“Ar Žmones Yra Doresni 
vus?” Pagal Šventa

val. po pietų. , Kviečia visus 
Rengėjai.

Lietuvių Amerikoje Tautiškai 
laikys mėnesinį susirinkimą

Jaunų
Kliubas
pentkadieny. lapkričio 7 d., 7:30 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Visi nariai malo
nėkite laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų, kuriuos būtinai turime 
aptarti. S. Kuneviče, aršt.

Boulevard 6520 itea. Y aidi 4401
NORKUS & CO.

Perkraustęm rakandus, planus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto I 
miestą. Teisingas patarnavimas

1706 W. 47th St
CHltiAGO

- ---------o-----------

MSSIFiEO ADS.
Help Wanted—Malė

  Darbininkų reikia
GERAS darbas geram vyrui, kuri4) 

kalba lenkiškai ir nori pastoti salesma* 
nu. Turi būti vedęs. Tarp 25 — 40 
metų amžiaus. Mes mokam algą it 
komišiną — kol išmoks darbą.

Atsišaukite
LLOYD BUILDING 

J. Laukzen, 
Hammond, Ind.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris į kendžių 
Storą, turi būti patyrusi. 2300 West 
North Avė., 2ros lubos, front.

Belo Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

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

Mr- Steponavičius iš to seno 
vietinio Northsidės Pirmyn cho
ro padarė didelį ir gražų Chi- 
cagos Chorą. Narių Choras jau 
turi virš 60. Bet ne vien skait
liu Choras pasirodys, 
gerai ir dainuoja, nes 1 
na gerų spėkų.

Merginų Trio iš p-lių 
kiutės, O. Skeveriutės 
Stradomskaitės.

Vyrų Kvartetas iš F. 
vičiaus, J. Balandos, D. 
ir A. Ažukas.

Operetės “Paulinos” vaidini
mui, kurs įvyks lapkričio 23 
d., prisidėjo Chicagos daininin
kių žvaigždė, Anelė halaveiči- 
kiutė, soprano, Jonas Sersevk 
čius, gerai žinomas . tenoras ir 
puiki kontralto, p-lė Stella Šta- 
niuliutė. Kitas roles vaidins F. 
Jakavičius (labai juokingas) ir 
J. Balanda.

Chicagos Lietuvių Simfonijos 
Orkestrą, kurios dirigentas yra 
p. Steponavičius, grieš opere
tės partitūrą ir taip pat lydės 
kiekvieną Choro pasirodymą.

Be “Paulinos” vaidinimo Cho
ras ir Orkestrą dar turi net 
visus tris naujus programas pa
siėmę išpildyti įvairioms orga
nizacijoms. Vadinasi, Choras net 
dar viešai nepasirodęs turi pa
sitikėjimo musų draugijose. Ki
tos draugijos ir neapsigautų, jei 
tuos didžiulius Chorą ir Orkes
trą pasikviestų. R.

Automobiliai užmušė
virš 900 žmonių

Choras 
turi ga-

jer-

.laka-
Kezas

Švedas Juozas 
pasikorė

Lapkričio 5 d. rasta pasiko
ręs savo garaže lietuvis Juozas 
švedas, 48 metų, gyvenantis 
4057 So. Artesian Avė.

Pasiskolinęs iš savo žmonos 
$1.15 centų, už tos pinigus nu
sipirko virvę, ir kada žmona tai 
pamatė ir paklausė? kam tą vir
vę pirkęs, švedas atsakė, kad 
“moveriai” tą virvę palikę ir 
atidavė žmonai, sakydamas “Pa
imk, bus gera skalbiniams pa
džiauti”.

Po kiek 
jį patį ta 
vo garaže, 
ko Švedo
graboriaus J. F. Radžųaus Įstai
goje. Saužudystė pripažinta pa
daryta iš priežasties ligos.

Velionis paliko žmoną, sūnų 
ir dukterį. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, lapkričio 8 d. iš na
mų į Lietuvių Tautiškas kapi
nes. ’ R.

laiko tačiau rasta 
virve pasikorusį sa- 
Lapkričio 6 d. įvy- 
lavono tirinėjimas

Garsinkitės “N-nose”

Blue Ribbon Malt Extract keli 
metai kaip yra Amerikos stan
dartu kokvbės. Šiandie jis yra 
tokis pat.Nežiurint kur jus eisit. 
Daugiausia Amerikoj Parduo
damasis yra pirmas pasirinki
mas rūpestingų žmonių. Visuo
met supakuota pilni trys svarai

IFHte for Lena’a Froe Rccipe Booh for tleli-

cĄME PRlęt 
“'FOR O VE R 7 
40 YEARS
2f ounces for 2$cents 

pure, 

IZ/T’BAKINC 
flV POVVDER 

' erriaenf
it’j double acting

MIILION5 OF POUNDJ UfEO BY 
OUR GOVERNMENT .

Cook County šiemet ligi lap
kričio 2 dienos buvo ' užmuštų 
automobiliais 900 žmonių. Per
nai metais to skaičiaus pasiek
ta lapkričio 28 d.

Lyle vėl gązdina geng- 
sterius

Išrinktas lapkričio balsavi
mais ton pačion vieton teisė
jas Lyle vėl ėmėsi už gengste- 
rių. Vakar jis vsukonfiskavo 
gengsterio Terry Druggan bon- 
dsą $10,000, už kurį gengste- 
ris buvo paleistas j laisvę. Dru- 
ggano advokatai atėję pas Lyle 
aiškino, kad gengsteris sergąs 
nauju tuzinu naujų ligų, bet 
Lyle pareikalavo gengsterį at
vesti arba atnešti į teisiną.

2,000 čerepoky našlai
čiu Chicagoj

Paslaptis pasilieka kas link 
tų 2,000 čerepokų, kuriuos ra
do pereitą sekmadienį South 
Michigan Avė. tuščiame lote. 
Spėjama, kad juos kas nors 
atvežė į Cliicagą ir rengė čere
pokų lenktynes, bet dėl kokiui 
nors priežasčių neberengė ir 
“bėgikus” išvertė į gatvę. Field 
Museum priglaudė tuos beda
lius. Sako, jie' atgabenti nuo 
St. Louis.

Pranašystės pildosi?
Nepersenai buvo gandų, kad 

gengsteriai darys spaudimą, 
kad policijos šefas Alcock bu
tų pašalintas, nes perdaug esąs 
nesukalbamas. Ar tai dėlto, ar 
dėl kitų išrokavimų, bet jau 
skelbiama, kad majoras Thomp
son išgijęs rengiasi Įiolicijo^- 
šefu paskirti Carlos Ames, ku
ris yra i uty miškas Thompsono 
draugas.

Gelbės neišgalinčius 
apsimokėti rendas

bedarbiams 
pareiškė, kad 
kurių namuo- 
butus ir ne
bus perspėti,

rendas svarbiuose

Gubernatoriaus 
padėti komisija 
namų savininkai, 
se bedarbiai turi 
išgali užsimokėti, 
kad jiems
atsitikimuose garantuos labda
ringos draugijos. Bus siunčia
mi žmonės patirti padėti vie
toje, kur bedarbiai tikrai’ nega
li apsimokėti, ir prižiūrės, kad 
nebūtų metami lauk.

Pradės draskytis 
tomis

vie

Demokratai patys netikėję 
savo tokios pergalės nebuvo 
susimokę kas link vietų dalini
mo savo bičiuliams. Dabar spė
jama, kad prasidės didelis vie
tų valymas iš republikonų ir 
davimas saviškiams. Vadinas, 
savotiškų “bedarbių” prisidės.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Financial
FinanHai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai. ' 

Neimant komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

Business Chancea
Pardavimui Bizniai

BARGENA& Pardavimui groserne 
ir delicattessen krautuvė. Seniai įsteigtas 
biznis parsiduoda dėl mirties šeimynoj. 
5406 Wentworth Avė.

Speciullataa rydrrae chronllkų ir aauln lt* 
Jei kiti negalėjo jumis Ugrdyti, atsilan

kyki t pa» mane. Muno pilna* tAegEamlaavi- 
cnaa atldenga juatj tikrą Ura Ir jei m apel- 
imslu jva gydyti, sveikata jum* aurry* Ei
kit pa» tikra ipeciallata. knria aeklaua juaq 
kur ir kai juma skauda, bet pate paaakyi 
po yra

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ?

Mes skoliname nuo $50 iki $300 
be komiso. 

Atmokėkit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais

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

PARDAVIMUI krutamųjų paveikslų 
teatras, pilnai įrengtas rodymui vėliau
sių kalbančiųjų paveikslų, darantis ge
rą biznį, lietuvių apielinkėj. Parduo
sime biznį ir namą, ar tiktai biznį. Nė
ra kompeticijos. Del platesnių žinių 
rašykite: Naujienos, Box 1245, 1739 
S. Halsted*St., Chicago.

PARDAVIMUI groserukas labai pi
giai iš priežasties išvažiuoju kitan 
miestan. 6529 S. Racine Avė. Tel. 
Englewood 9350.

ralutlao ihetrtaininavimo—ku jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
oietu, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedi- 

lioj nuo 1B rvto iki 1 no Dietų

20 St.

po

AUTOMOBILIŲ DRAIVERIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAXI CO. 
pasiūlo jums tikrą progą. 

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

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

Checker Taxi Co.
1401 W. Jackson Blvd.

Monroe 3700
,-----o-----------

Mme E. Roman R.N.
Fizinė Therapija 

Mokslinis masažas. — Saulės, Elektros 
ir Medikuotos Maudynės.

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

Tel. Central 0729

Fizinės

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus pet 

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 061J arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgcčius ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam ir išmainom visokį turtą.
Inšiurinatn namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIF8ED ADS
Educational

MOKYKIS BARBERYSTftS 
' AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.

Business Service
_____Biznio Patarnayinias______

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojom ir
Dekoru o j am

3147 S. Halsted St.
Victory 7261. lies. Hemlodt 1292

PATENTAI, copyrights ‘— išradi
mai visokios rųšies.

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

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

PINIGAI
Farms For Sale

Ūkini Pardavimui

Mes skolinam nuo $50 iki $800 
Neimant) komiso 

Nuošimtis mokamas ant neiimok<to> 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra
38104 S. Ketlzie Avė.

80 AKRŲ juodžemio su budinkais. 
septynios mailės nuo Kenosha, ant ge
ro kelio. Geriausis bargenas apielin- 
kėje už $10.000.

Taipgi turime kitų ūkių dėl mainų. 
. S. B. BACEVIČIA, 

4807 — 7th Avė., 
Kenosha, Wis.

Radios
2 ATGAUTI Majestic Modelio 92, 

dviejų mėnesių senumo $94.50. Naujos 
tūbos. Matykit Mr. Art, 6136 So. 
Halsted St. *

Furniture & Fixturea
Rakandai-Įtaisai______

TURIME PARDUOTI TUO JAUS 
ELEKTRIKINl RADIO

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

3040 W. 62nd Street

PARDUODU visai mažai vartotą 
combination pečių, 4 skylės ant anglių 
ir 4 dėl gaso, vandenį taipgi šildo. Visai 
pigiai. 3917 W. 13 St., JBasement 
Janitor.

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai

PARDAVIMUI “Naujienų” išnešio
jimo Route — darbas 4 valandų anksti 
ryte . Uždarbis nemažiau $ 100 į mė
nesį. Kreipkitės į Bridgeporto Naujienų 
Skyrių. 32 10 So. Halsted St.

For Rent
PASIRENDUOJA 2 storai, adresu 

1922-24 West Chicago Avenue, ku
riuose per 21 metus buvo morgičių ir 
bonų įstaiga. Jeigu bus greitai vei
kiama, vietą galima nupirkti ar 
duoti su visu ofiso įrengimu ir 
Ypač tinka bankui, morgičių 
mento bizniui ir spulkos raštinei.

Cosmopolitan Bond and 
Mortgage Co., 

A. M. Hammann, 
Vice-Prezidentas

paren- 
vaultu. 
invest-

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

Moses Lake ežero distriktas užveria 
9.300 akrų Columbia baseino širdy. 
Centraliniame Washingtone — 2.300 
akru derlingos dirbamos žemės. Žemė 
yra vulkaniškų pelenų, paviršius biskį 
pašlyjus linkui ežero — puiki iriga- 
cijai — nėp nusausinimo problemos.

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

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

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

žemas kainas ir
— ir pataria 
Tiktai sekmin-

Exchange—Mainai
MAINYSIU ant Chicagos prapertės 

150 akerių farmą su visais įtaisymais, 
50 mylių iš Chicagos.

Šaukite Victory 7270
PASIRENDUOJA ofisas dėl dentis- 

to ar daktaro kartu su 4 kamb. apart- 
mentu. Frigidairc. 2415 W. Marųuette 
Rd.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

RENDAI 4 ruimai už $10 mėn. 
5 ruimai už $20 mėn. Patogus 
naujai dekoruoti. Kreipkitės 3653 
Halsted St. Tel. Boulevard 8421.

Furnished Rooms

ir 
ir 
S.

RUIMAI rendai pavieniams vaiki
nams arba merginoms ar mažai familijai. 
Šiltas vanduo, kiti parankumai.

3240 Emerald Avė.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS W INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 0455

RENDON kambarys vaikinui arba 
dviem merginom, karštu vandeniu apšil
domas, 2 lubos. 7011 «S. Artesian Avė.

PASIRENDUOJA ruimas vienam ar
ba dviem vaikinam, su valgiu ar be val
gio. Prie mažos šeimynos. Tel. Yards 
1612.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo brolio Juozo Kun
cevičiaus. kuris gyveno po adresu: 6894 
— 97 Avė., Kenosha, Wis. Aš atva
žiavau į Kanadą jau šeši mėnesiai ir 
negaliu sužinoti ar jis gyvas ar miręs. 
Kas žinote apie jį tai prašau pranešti 
man, už ką busiu dėkinga.

PRANĖ KUNCEVIČIUTĖ, 
c-o Čekanauskas,

Fort Whyte, Man., Canada.

Sutaupinkit $2,000.00
5 kambarių bungalow; 3 metų se

numo; furnasų šildomas; 2 karų gara
žas, šoninis įvažiavimas; gatvė ištaisyta; 
pirmo morgičiaus $2,000. Kaina nu
mažinta nuo $7.500 iki $6.500.

• Taipgi 6 kambarių rezidencija; 2 ka
rų garažas; 60 pėdų lotas; išmokėtas. 
Caina sumažinta nuo $5,500 iki 
$4,500. Tik $1,000 cash. arba mai
nysiu abu namu ant 2 ar 3 flatų, turin
čių vieną morgičių.

THE BEALTY SALES CO.
1613 W‘. 87th Street 

Cedarcrest 3900

SAVININKAS parduoda 50x125 lo
tą. dviejų augštų namą ir cottage už 
?argeno kainą. Randasi 55 1-553 W. 42 
St. šaukite po 6 p. m, Monroe 2786.
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