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Žemiu Nuslinkimai Užmušė 
Šimtus Žmonių Francijoje

Lyono mieste dešimt namų su visais jų gy
ventojais palaidoti griuvėsiuose; žuvo 
taip pat keliolika gaisrininkų ir polici
ninkų, atvykusių gelbėti

LYONAS, Franci ja, lapkr. 
13. — žemės nuo kalno nu- 
slinkimai praeitą naktį sunai
kino čia dešimt} namų ir už
mušė tarp 60 ir 100 asmenų. 
Nelaime atsitiko tuojau po vi
dunakčio, kai visi tų pakalnes 
namų žmonės miegojo.

Pirmas žemės nuslinkimas 
sutriuškino tris trobesius. Ne

žinomų buvo devyniolika gais
rininkų ir septyni policininkai.

Vyriausybė apskaičiuoja, kad 
daugiau kaip šimtas asmenų 
yra palaidoti griuvėsiuose. Ke
letas kūnų šiandie buvo atkas
ti, jų tarpe dviejų gaisrinin
kų.

Buvęs premjeras Herriot, ku
ris jau dvidešimt penki metai

laimės vieton tuojau atsisku
bino policija ir gaisrininkai, bet 
vos jiems atvykus pagalbos tei
kti, įvyko antras žemės nu
griuvimas, kuris visus juos už
bėrė.

Po to buvo dar keli nugriu
vimai, kurių bendrai buvo su
triuškinti dešimt namų su bu
vusiais juose žmonėmis. Į

Tarp žuvusių katastrofoje!

yi’a Lyono burmistras, dar ne- 
pasveikęs, atsikėlęs iš ligos pa
talo visų naktį pats vadovavo 
gelbėjimo darbui. Jis telegra
fu kreipėsi į kariuomenės šta
bą Grenobly, kad urnai butų at
siųstos dvi sapierų kompani
jos padėti gelbėjimo darbe.

Nugriuvimų priežastis buvo, 
kaip manoma, stiprus lietus, 
pylęs per pastaras dvi dienas.

Dideli vario kasyklų 
darbininku neramu- 

mai Peruvijoje
Muštynėse su policija 15 žmo
nių užmušti. — Neramumų vie

ton siunčiama kariuomenė. 
— Paskelbta karo padėtis

LIMA, Peruvija, lapkr. 13.— 
Del kilusių darbininkų neramu
mu, Peruvijos vyriausybė pa
skelbė karo padėtį Limos ir 
Jani no departamentuose: (ap
skrityse).

Dviejų šimtų kareivių būrys 
tapo pasiųstas į Cerro de Pasco 
vario kasyklų rajoną, kur va
kar įvyko kruvinų riaušių ir 
susikirtimų su policija. Penkio
lika žmonių buvo užmušti ir 
dvidešimt iHmki kiti rimtai su
žeisti. Tarp užmuštų buvo du 
Jungtinių Valstybių piliečiai 
vienas jų, John Chapman, iš 
Chieagos, — ir vienas austras.

Neramumų priežastis buvo 
kivirčai, kilę tarp jankių ir bri
tų kasyklų operatorių ir dar
bininkų.

Visi tenykščiai svetimšaliai, 
jų tarpe apie 350 Jungtinių 
Valstybių ir Anglijos piliečių, 
specialiais traukiniais pasišali
no į Limą, 125 mylias tolumo.

Tuo tarpu rimta padėtis pasi
darė Urnoj ir Callao, kur, dėl 
ginčų tarp britų medvilnės įmo
nių kompanijos ir darbininkų, 
Generalinė Darbininkų Federa
cija paskelbė visuotini streiką.

Savo dekretu, kuriuo įstei
giamą karo padėtis, vyriausy
bė skelbia, kad visiems darbi
ninkams, kurie pasiliksią savo

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

Nenusistojęs oras; kartais 
gali būt lietaus; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
pietų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 48° ir 55° F.

šiandie saulė teka 6:38, lei
džiasi 4:31. Mėnuo teka 11:57 
vakaro.

vietose, busianti suteikta pilna 
apsauga. Tuo pačiu dekretu Ge
neralinę Darbininkų Federaciją 
vyriausybė paskelbia neteisėtą, 
ir grūmoja, kad visi tie, kurie 
kurstysią darbininkus streikuo
ti, busią areštuojami ir tre
miami laukan iš Peruvijos.

To nežiūrint, Generalinė Dar
bininkų Federacija ketina vi
suotinį' streiką’ išplėsti ir į ki
tus Peruvijos miestus, jei bri
tų koncernas neišpildys darbi
ninkų reikalavimų.

Centralinių Peruvijos Gele- 
ižinkelių darbininkų sąjunga 
nutarė prisidėti prie streiko.

Radio karas tarp 
Vokiečių ir Lenkų
BERLYNAS, lapkr. 13. — 

Tarp Vokietijos ir Lenkijos ei
na radio karas. Kur tik vokie
čiai pastato naują radio stotį 
savo vakarų pasieny, lenkai 
tuojau savo pusėj stato dar 
stipresnę radio stotį, kad nu
stelbtų vokiečių stoties signa
lus. Prieš vokiečių stotis dabar 
lenkai stato galingą stoti To
rtine, kuri bus baigta pirmiau 
ne vokiečiai įrengs savo nau
ją stotį Heilberge, Rytų Prū
suose.

Del to vokiečiai dabar pro
jektuoja statyti keturias nau
jas galingas radio stotis, kurios 
turėsią nustelbti lenkų, fran- 
euzų ir čekų stotis.

J. V. jūreiviai nukovė 
du nikaragiečiu

MEKSIKOS MIESTAS, lapk. 
13. — Čia Jauta žinių, kad Ni- 
karaguoj, kautynėse su Jung
tinių Valstybių jūreiviais, bu
vo užmušti du nikaragiečių su
kilėlių vado, Pedro Altamirano, 
sūnus, Pedro Jr. ir Victoriano.

Altamirano yra vyriausias 
gen. Augustino Sandino padė
jėjas.

Bankininkas nusižudė
WEST SALEM, III., lapkr- 13. 

— Šuviu iš revolverio nusižu
dė čia Stuart Walser, 45, vie
tos First National banko ka- 
sierius. Jis sirgo asthma.

[Atlantic and Pacific Photo]

Svarbiausi Indijos valstybių kunigaikščiai, kurie dabar patys dalyvauja, arba yra atstovaujami, Britų-Indų round-table kon
ferencijoje Londone. Atvaizdas buvo imtas Britų Indijoje ir parodo indų kunigaikščius susispietusius apie vicekaralių, 
lordą Irwiną.

Sovietai sušaudė ne 
48 žmones, bet 73
MASKVA, lapkr. 13. — So

vietų G»PU (politinei policijai) 
paskelbus apie sušaudymą 48 
mokslininkų ir sovietų tarnau
tojų, Maskvoj pasklido girdų, 
kad iš tikrųjų sušaudyta ne 48: 
bet 73 žmonės. Girdai buvo pa
matuojami tuo, kad vienoj sa
vo kalbų generalinis prokuro
ras Krylenko pareiškė, kad bu
vę sušaudyti 73 nusikaltėliai.

Dabar tie girdai patvirtina
mi. Savo pranešime GPU buvo 
nutylėjus apie sušaudymą inži
nieriaus Vasiljevo, žinomo ko- 
operatoriaus Kalačevo, Maskvos 
mėsos biržos valdybos nario 
Makarovo, direktoriaus gydy
tojo Piegovo, “Moselprom’o” 
nario Bielovo ir kitų. ,

Nutylėjimas apie tuos sušau
dymus aiškinamas tuo, kad Nar- 
komindielas (užsienių reikalų 
komisariatas), pabūgęs, kad 
pranešimas apie tokį masinį su
šaudymą padarys labai blogą 
įspūdį Europos visuomenės opi
nijai, padaręs spaudimą j GPU 
visų sušaudytųjų neskelbti.

Nugriuvusios žemės už
mušė penkis kasyklų 

darbininkus

VANGOUVEB, B. C., lapkr. 
13. — Anyox kasyklose, pri
klausančiose Granby Consoli
dated Mining, Smelting and 
Power kompanijai, nuslinkusios 
uolos ir žemės užbėrė darbi
ninkų nakvojamą namą. Pen
ki darbininkai buvo užmušti ir 
vienas rimtai sužalotas’

Ispanijos Alfonsas pat
virtino nustatytas rin

kimų datas
MADRIDAS, Ispanija, lapkr. 

13. — Karalius Alfonsas šian
die patvirtino ministerių kabi
neto nutarimą laikyti parlamen
tinius rinkimus ateinančių me
tų kovo mėnesį, būtent, atsto
vų buto kovo 1, o senato — 
kovo 15 dieną.

15 colių sniego Mon
tanoj

GREAT FALLS, Mont., lapk. 
13. — šiaurinėj Montanoj va
kar siautė stiprios pūgos. Vie
tose tarp Conrado ir Brady, 
70 mylių į žiemius nuo Great 
Falls, sniego privertė 15 colių 
gilumo. Temperatūra siekė apie 
35° F.

Pranąšauja, kad ne
trukus turėsim tikro 

alaus
WASIIINGTONAS, lapkr. 13. 

— Marylando kongresmanas J. 
C- Linthicum sako, kad esą la
bai galimas daiktas, kad atei
nanti kongreso sesija, kuri pra
sidės gruodžio menesį, modifi
kuosimi Ii Volsteado prohibici- 
jos įstatj mą, taip kad busią 
leista gaminti' ir vartoti gerą 
alų ir lengvus v\nus.

Mr. Untliicurc yri neofic\- 
laus a’slovų buto antiprohibi 
cijos blcl’o pirmininkas.

Kropotkina apie so
vietus ir komunistų 

reagavimas

NEW YOBKAS, lapkr. 13.— 
Neseniai atvykusi j Jungtines 
Valstybes žinoma rusų darbuo
toja, A. P. Kropotkina, praeitą 
savaitę skaitė čia Town Hali 
salėje lekciją apie Busi jos Ko
munizmą.

Savo lekcijoje Kropotkina pa
reiškė, kad iš įvykusios 1917 
metų kovo mėnesį Rusų revo
liucijos idėjos šiandie Rusijoje 
nebeliko nė pėdsakų. Sovietų 
valdžios forma, tai — autokra
tija, pastatyta ant visokios lais
ves paneigimo ir špionažo. Ko
munistų režimą lektorė laiko 
daug žiauresnį dagi už buvu
sį caro režimą. Staliną ji api
budino kaip “žiaurų kaukazie
ti ir teisingą, kaip banditas Al 
Capone.” Propagandai sveti
muose kraštuose, pasak Kro- 
potkinos, bolševikai per metus 
išleidžią po 110 milijonų dole
riu. L
“Kcntrrevoliucinė idiote”, sako 

Daily Worker
Del Kropotkinos lekcijos ko

munistų leiborganas Daily Wor- 
ker savo lapkr. 10 dienos lei
diny įdėjo editorialą. Laikraš
tis, suprantamas dalykas, nie
ko nesako apie lekcijos turinį, 
o tik bolševikiškai lojoja Kro- 
potkiną. Ji esanti kontrrevoliu
cinė idiote, melagė ir šmeiži
kė. Savo lekcijomis ji norinti 
tik paskubinti karą prieš so
vietų Busi ją.

Sustreikavo Joniškio 
skerdikai

Jonišky sustreikavo žydų 
skerdikai. Jie reikalauja atly
ginimą padidinti.

Bus nauja sovietų 
rinkimų bolševikijoj 

komedija
MASKVA, lapkr. 13. — Vi

sos Rusijos sovietų suvažiavi
mas paskirtas ateinančių metų 
vasario 28 dieną. Delegatų į 
miestų ir kaimų sovietus rin
kimai įvyks gruodžio mėnesį.

Kadangi sovietų Rusijoje vi
si kiek žymesni dabartinio bol
ševikų režimo priešininkai yra 
sugrusti į galėjimus arba iš
danginti į trėmimo vietas, o 
politinės partijos, be komunis
tų, yra neteisėtos, tai supran
tamas dalykai, kad rinkimus 
“laimės” išimtinai komunistai.

I

Paryžiuj įvyks tarptau
tine aviacijos saugu

mo konferencija
PARYČIUS, lapkr. 13. — At

einančio gruodžio mėnesio 10 
dieną čia prasidės tarptautinė 
aviacijos saugumo konferenci
ja, kurioj daugelis valstybių 
bus atstovaujamos.

Bijodamas neturto, ban
kininkas nužudė vai

kus ir pats mirė
UN10NT()WN, Pa., lapkr. 13. 

— Sirgdamas neturto baime, 
R. W. Playford, žymus vietos 
advokatas ir bankininkas, nu
šovė ketvertą savo vaikų, mir
tinai pašovė savo žmoną ir pa
galiau pats nusižudė.

2,710 aeroplanų padirb
ta Jungt. Valstybėse 

per 9 mėnesius
WASHINGTONAS, lapkr. 13. 

— Jungtinėse Valstybėse per 
pirmus devynis šių metų me
nesius buvo padirbta 2,710 ae
roplanų. To skaičiaus, pasak 
prekybos departamento, 2,154 
aeroplanai susisiekimo ir pre
kybos reikalams, o 556 —' ar
mijai ir laivynui.

Tiesus radio susisieki
mas tarp Maskvos ir 

New Yorko
MASKVA, lapkr. 13. — šian- 

die įsteigiamas tiesus radio su
sisiekimas tarp Maskvos ir New 
Yorko miesto., Susisiekimas į- 
steigiamas per galingą Mask
vos radio stotį ir Radio Corpo
ration of America. Ligšiol radio 
pranešimai buvo transliuojami 
per Londoną.

Bandė linčuoti Italų 
konsulą Francijoje
TOULOUSE, Franci ja, lapkr. 

13. — Vakar čia tarp fašistų 
ir antifašistų įvyko riaušių, ku
rios gali, turėt rimtų diploma
tinių pasėkų.

Riaušės kilo, kai antifašistų 
būrys puolė Italijos konsulą ir 
bandė jį linčuoti. Įsimaišius po
licijai jį išgelbėjo. Keletas as
menų buvo suimti.

Del- neramumų Ha
vanoj paskelbta ka

ro padėtis

HAVANA, Kuba, lapkr. 13. 
— Del šiandie vėl įvykusių 
rimtų studentų riaušių ir kau
tynių su policija Havanoje, vy
riausybė paskelbė mieste karo 
padėtį. Visos mokyklos uždary
tos.

Neoficialiomis žiniomis, per 
riaušes buvo šeši asmenys už
mušti ir apie dvidešimt pen
ki sužeisti.

šiandykščiai neramumai kilo 
policijai bandant išvaikyti de
monstraciją, studentų sureng
tą ties EI Pais laikraščio įstai
ga, kur per vakarykščius ne
ramumus buvo nušauta viena 
moteriškė, Mercedes Barba- 
rossa. •-

Pral. Seipelis serga
VIENA, Austrija, lapkr. 13. 

— Pralotas Ignaz Šelpei, Aus
trijos užsienių reikalų ministe- 
ris ir buvęs kancleris, susirgo 
pleuritu.

.........................................

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.

Policija puolė darbi
ninkų demonstraci

ją; 6 sužeisti
NEW YOBKAS, lapkr. 13.— 

Policija puolė čia darbininkų 
demonstraciją ties viena kafe- 
terija West 34-toj gatvėj, kur 
pastaruoju laiku buvo kivirčų 
tarp samdytojų ir darbininkų.

Demonstracijoje dalyvavo 
daugiau kaip tūkstantis asme
nų. šeši demonstrantai buvo su
žeisti ir apie keturiasdešimt ki
tų suimti.

Sovietai projektuoja 
antrą “piatiletką”
MASKVA, lapkr. 13.—Augš- 

čiausia krašto ekonomijos ta
ryba jau paskelbė antrą dabar
tinio penkerių metų industria
lizacijos plano ciklą.

Tuo paskelbimu Maskva ža
da Rusijai kitus penkerius me
tus vargo, kovų, pasiaukojimų 
ir katorgos darbo, kai dabar
tinė -“piatilietka” pasibaigs 1933 
metais.

Antro “piatilietkos” ciklo pla
navimo darbai jau pradėti.

Ciklonas sunaikino 
miestą; daug žmo

nių žuvo
LONDONAS, lapkr. 13. — 

Pranešimas iš Banguno sako, 
kad baisus ciklonas (audra) vi
sai sunaikino Kyauk-Pyu mies
tu, vakariniame žemutinės Bur- 
mos pajūry, ir kad šimtai žmo
nių neteko gyvybės.

'Pasak pranešimo, visi namai 
buvo sugriauti, medžiai su šak
nimis išrauti ir buvę uoste lai
vai nunešti į jurą. Visoks susi
siekimas esąs nutrauktas.

Amerikietis duoda mili
joną dolerių klinikai

Francijoje

PARYŽIUS, lapkričio 13. — 
George Eastman, Amerikos ka
merų fabrikininkas, pasiūlė 
Paryžiaus miesto tarybai 25 mi
lijonus frankų (apie 1 milijo
ną dolerių) dantų ir gerklės 
klinikoms mokyklų vaikams į- 
steigti. Manoma, kad miesto 
taryba siūlomą dovaną priims-

Fizikos Nobelio dovana 
Kalkutos profesoriui

/
STOKHOLMAS, Švedija, lap

kričio 13- — Nobelio dovana 
už nuopelnus fizikos mokslo sri
ty šiandie tapo pripažinta Sir 
Chandrasekharai Venkatai Ba
njanui, Kalkutos universiteto 
fizikos profesoriui.
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Kas bttvo pranašaujama prieš 
įjrieš devynerius metUs, tas 

pranašttujataa ih dabar

Kur, randasi Amerikos' biznio 
lyderiai? — klausia Floyd W. 
Parsons. Ar bent vienas jų į- 
spėjo žmones apię besiartinan
čią katastrofą, kai pernai ame- 
riRiečiai -.susirgo š^ekūliacijos 
kvaituliu ir prAžiidė -'milionus 
dolerių biržoj? Kur jie rahdaL 
si dabar?

Dauguma jų įer juodus aki
nius žiuri į ateitį. Jie baimės 
apimti. Atrodo, kad iš praei
ties jie nieko^ nepasimokino. Jų 
atmintis nepaprastai trumpa. 
Kiekvieną kartą, sako Parsons, 
kai užeina krizis, tie biznio ly
deriai reiškia didžiausį pesi
mizmą. Girdi, dar niekuomet 
Amerikoj nebuvo tokie Surikus 
laikai, kaip dabar. Pasaulis 
dar niekuomet nebuvo tokioj 
chaotiškoj padėtyj. Tiesiog gre
sia katastrofa.

Ir ta istorija kartojama 
kiekvieną kartą, kuomet tik 
Amerikoj įvyksta ekonominis 
krizis. Nuo kraštutinumų žmo
nės negali pasiliuosuoti. .Jie 
yra arba dideli optimistai arba 
<lid(*li pesimistai. Kada Vis
kas eina sklandžiai, tai jiems 
atrodo, jog taip visuomet bus. 
Na, o kuomet dalykai pakryps
ta į blogąją pusę, tai aimana
vimams nėra galo.

Savaitrašty] “The , Saturday 
Evening Post” spalių 22 (L 1^21 
m. tilpo to paties Parsons strai- 
nis, kuriame pranašaujama biz
nio pagerėjimas. Prana*ava 
bankų prezidentai, korporacijų 
viršininkai, Jungtinių Valstijų 
senatoriai, prezidentai įvairių 
prekybos organizacijų ir vaiz
bos Ijutų viršininkai.

Kr-i spaudoj pradėta skelbti 
tie optimistiški pranaši viniai, 
tai dalykų padėtis juo tolyn, 
tuo pradėjo eiti blogyn. 1921 
m. sausio mėnesyje bedarbių 
buvo priskaitoma 3,173,000, o 
tų pat metų rugpiučio mėne
syj bedarbių skaičius pašoko 
ik į 5,735,000. Trylikoj pramo
nės šakų sumažėjo uždarbiai. 
Plieno liejyklose produkcija su
mažėjo ant 75 nuošimčių. Ki
tose pramonės šakose irgi be
veik tas pat.

žmonės, kurie pirma tikėjo 
optimistams, dabar persimetė į 
priešingą pusę, —pasidarė ne
pataisomais pesimistais. Vienas 
žymus redaktorius pareiškė, 
jog kainos dirbiniams ir darbi
ninku uždarbiai nukris žemiau 
prieškarinės lyginalos. Esą de
presija dar negreit tepraeis. 
Iš anketos, kuri buvo pasiųsta 
žymiausiems biznio lyderiams, 
galima padaryti išvadą, jog 
krizis dar tęsis apie porą me
tų. Dalykų padėtis Lotynų 
Amerikoj tebėra pusėtinai blo
ga, ir mažai tėra vilties, kad ji 
trumpoj ateityj pasitaisys.

Iš visur eina gandai, kad 
Amerika trumpoj ateityj bus. 
užversta importuotais dirbi
niais, ypač iš Vokietijos. Sa
koma, kad $10,000,000,000, ku
riuos paskolino iš Amerikos Eu
ropos šalys, niekuomet nebe
bus grąžinta. Amerikoj yra 
kiti Trockiai, kurie skelbia pa
niką ir blogus laikus, kad ga
lėjus žemomis kainomis supirk
ti akcijas, kurtas jie tikisi par
duoti su dideliu pelnu, kai lai
kai kiek pagerės.

Blogų žinių skleidėjai nie
kuomet nebuvo labiau veiklus, 
kaip dabar. Ir niekuomet ne
buvo daroma mažiau pastangų 
užbėgti toms žinioms už akių.

Kaip jau minėjau, tais žo
džiais buvo apibudintas 1921 
m. ekonominis krizis'. Atrodo, 
kad visa tai lyg taikoma dabar
tinei' depresijai. Pas žmones 
lyginai toks pat nusiminimas, 

kaip ir prieš devynerius me
lus. , Ir ^pravartu bu&‘ dar pa
stebėti/ kad krizis 1921 m. at- 
shigo kaip tik tuo laiku, kada 
pesimizmas buvo labiausiai įsi
galėjęs.

Labai galima, kad panašiai 
atsitiks ii* dabdr. Mažesniame 
e r didesniame laipshyj ekono
miški križiai yra gana panašus. 
Prie (iabartiiies santvarkos iš
vengti jų begalima. Jie ateina 
ir vėl praeina. Praeis ir dabar
tinis, dėl kurio žih'onėnis ten
ka tiek dalig vargo kentėti.

Akcljy' vėtU
Akcijų vertė ir vėl pusėtinai 

nusmuko. Lapkričio 1 d. New 
Yorko biržoj įregistruotų akci
jų vertė siekė $55,025,710,617, 
o spalių 1 d. $60,143,183,105. 
Vadinasi, per Vieną tik mėnesį 
akcijos nusmuko ant pelikių 
bilionų suviršnm dolerių. Per 
rugsėjo mėnesį akcijųi vbrtč 
sumažėjo ant pusaštuhto bilio- 
no dolerių.

Ligoninės
Pasirodo, kad ligonines yra 

viena stambiausių Amerikos 
pramonių. Dr. C. R. Boremo 
tyrinėjimai rodo, jog 1928 m. 
į ligonines buvo investuota $3,- 
100,000,000. Didelė dauguma 
ligoninių yra sūkurta ne dėl 
pelno.

Miniiaturiškas golfas

Per šiuos metus, galima ša
kyti, nepaprastai sparčiai au
go tik viena pramohe; ■—tai mi- 
niaturiško golfo aikštes. Tų 
golfo aikščių prižiūrėjimui per 
šešis mėnesius buvo reikalinga 
150,000 žmonių.

Reikia taip pat pasakyti, kad 
tai buvo nepaprastai pelningas 
biznis. Apskaičiuojama, kad 
per pereitus metus į mįniatu- 
rinj golfą buvo investuota 
$150,000,000, o įplaukų jis da
vė iki $225,000,000.

Daugelis pranašauja, kad tos 
golfo aikštes išdygusius kaip 
grybai po lietaus, taip pat jau 
greit ir pranyks. Tačiau pro
motoriai yra pasiryžę dėti vi
sas pastangas, kad palaikyti tą 
pelningą biznį. Per žiemą jie 
rengs didesniuose miestuose į- 
vairius turnamentus ir skirs 
didelius prizus. Tuo budu jie 
mano palaikyti žmonių susido
mėjimą miniaturiniu golfu. 
Kiek jiems tai pasiseks, —pa
rodys ateitis.

Elektros jėga
Per rugsėjo mėnesį elektros 

jėgos naudojimas kiek sumažė
jo,—buvo sunaudota 7,763,482,- 
000 kilovatinių valandų. Rug
piučio mėnesyj kilovatinių va
landų skaičius buvo pasiekęs 
7,877,562,000. Pasirodo taip 
pat, jog pastaruoju laiku vis 
daugiau ir daugiau naudojama 
vandens jėga elektrai gaminti.

Gazolinas
Pradžioj šių metų buvo skel

biama, jog gazolino naudoji
mas bus gal didesnis, negu per
nai. Taip iš tiesų ir buvo ligi 
paskutinio bertainio. Per pas
kutinį bertainį gazolino pradė
ta naudoti septyniais nuošim
čiais mažiau, negu normališ- 
kais laikais. Padariny j gazoli
no nebus sunaudota nei tiek, 
kaip pernai.—K.

PŠbrafigo varis
Per keletą pastarųjų mėnesių 

vario industrija gyvena sun
kius laikus. Vario kainos taip 
žemai nukrito, kad net dides
nes kompanijos buvo priverstos 
pardavinėti varį pigiau, negu 
jį pagaminti kainuodavo.

Šiomis dienomis tačiau bu
vo sušaukta vario gamintojų 
konferencija, kur kaip sakoma, 
prieita prie susitarimo suma
žinti vario produkciją. Ir to pa

sekmėj pradėta smarkai pirkti 
varį. Didžiausioji pasaulyj va- 
i'io gamintoja, Anaconda Co., 
lapkričio 13 d. pakėlė cento 
vario svarui, Ją pasekė ir kita 
kompanija. Dabar vario svaras 
kainuoja 10c. Tai, žinoma, ne
augsiu. kaina, sulyginus su ta, 
kuri buvo pavasary, būtent 18c 
svarui.—R.

Vienų ųietlų panikos 
sukaktuvės

Prieš metus laiko New Yor- 
' ko biržoj prasidėjo tokis kra
chas, kokio Amerikos istorijoj 
Bebuvo buvę. Spalių 29 d. Še
rai įvairiausių korporacijų pra
dėjo smukti galvatrūkčiais. Ki
lo tiesiog panika. Iš pradžią 
buvo bandoma tą krachą sulai
kyti. Net valdžia pradėjo žmo
nes raminti. Girdi, viskas 
tvarkoj; nėra ko nusiminti. 
Ėet kaip sunku yra sutaikyti j 
pakalnę riedantį akmenį, taip 
sunku buvo sulaikyti ir Šerų 
kritimą- Iki pat lapkričio 14 
d. Šerų verte krito tiesiog šuo
liais. Per porą savaičių Šerų 
vertė nusmuko beveik per pu
sę. Tokio dalyko Amerikos is
torijoj dar niekuomet nebuvo 
buvę. Ir blogiausiais panikos 
laikais šėrų vertė sumažėdavo 
ant 20 ar 25 penkių nuošim
čių, bet 47 nuošimčių niekuo
met nebuvo pasiekta.

Kodėl taip atsitiko? Nejaugi 
per tą trumpą laiką šėrų ver
tė gulėjo tiek daug nusmukti? 
Faktinai šėrai rodo įvairių kor
poracijų stovį. Sakysime, jei
gu kokios nors korporacijos šė
rai parsiduoda po šimtą dolerių, 
o už kelių savaičių nusmunka 
iki 75 dolerių, tai reiškia, jog 
tos korporacijos biznis eina vi
sai blogai. 'Tokiu budu šėrai 
yra, taip sakant, korporacijų 
biznio barometras. Kuomet kor
poracijų biznis gerai eina, tai, 
jų serai kyla, o kuomet biznis 
pradeda blogiau eiti, tai smun
ka ir šėrai.

Tai labai paprastas ir vi
siems žinomas dalykas. Bet 
kaip gi galėjo atsitikti, kad su
syk katastrofiškai pradėjo 
smukti visų korporacijų šėrai? 
Argi tai reiškė, kad biznis, 
kaip nuo magiko paikutės pa
mojimo, susyk irgi ėmė smuk
ti ?

Nieko panašaus'. Dalykas 
buvo toks, kad šėrų vertė buvo 
dirbtinai išpusta. Atsirado 
daugybė spekuliantų. Laikraš
čiai ome rašyti apie pasakiškus 
pelnus. Pavyzdžiui, Chicagos 
laikraščiai bent kelis kartus 
pakartojo, kaip viena moteris 
prieš devynis metus investavo 
į General Motors Šerus apie 
devynis šimtus dolerių ir už
dirbo apie • astuonias dešimtis 
tūkstančių dolerių.

Skaitydamas' tą pasakojimą, 
ne vienas pamanė: “Jeigu ji 
galėjo tiek uždirbti, tai kodėl 
man nepabandyti?” Ir bandė. 
Bando milionai žmonių, kurie 
turėjo vieną kitą atliekamą do
lerį. Pndarinyj šėrų vertė ėmė 
pūstis, kaip kokia pūslė. Ir 
aiškus dalykas ta pūslė anks
čiau ar vėliau turėjo trukti. 
Ir kai ji truko, tai desėtkai 
tukstąncių žmonių prarado sa
vo sutaupąs. Kai kurie iš tur
tingų virto tiesiog ubagais.

Ir kas blogiausia, kad tuo 
laiku, kada ta pūslė buvo pu
čiama, neatsirado biznio eks
pertų, kurie butų pasistengę į- 
spėti žmones apie besiartinan
čią katastrofą. Tiesa, vienas 
kitas ekonomistas pradėjo pra
našauti, kad biržoj gali įvykti 
krachas, bet tai buvo tik ty
ruose šaukiančių balsai.

Well, šiandien kaip po girta
vimo puotose žmonės serga pa
giriomis. Tik tos pagirios tę
siasi gana ilgai ir yra labai ne
maloniom.—K.

Krizis Friincijoj 
r

c Ant galb, atėjo ir Franci jos 
eilė. Kuomet per paskutinius 
kilis metus visoj Eiiropdj siau
tė nedarbas ir ekonomiškas 
krizis, tai Francijai faktinai 
truko darbininkų. Kiekvieną 
metą tūkstančiai darbininkų 
atvykdavo iš Italijos, Ispanijos 
ir kitų šalių. ' Ir visi tie imi
grantai susirasdavo sau darbo.

Daugelis manė, jog Francija 
stovi .ant tvirtų ekoiiomiškų 
pagrindų ir kad ją tiėbepalies 
dabartinė biznio ir pramonės 
depresija. Juo labtau, kad į>cr 
kelis paskutinius mėnesius iš 
visų pasaulio kraštų į Franci- 
ją .pradėjo plaukti auksas.

Bet štai visai nelauktai ir 
netikėtai atsitiko nepaprastas 
dalykas, kuris parodė, jog ir 
Francija laikosi ant molinių ko
jų, Prieš savaitę laiko nusi
bankrutavo vienas' tvirčiausių 
Francijos bankų. To nepakako: 
biržoj įvyko tikra panika, kai 
lopo paskelbta, jog penkios fi
nansinės firmos nebeatsilaikė ir 
susmuko.

Francuzai lyg iš miego atsi
budo. Atsibudo ir pamatė, 
kad toli-gražu ne viskas su jais 
yra tvarkoj. Pasirodė, kad 
biznio depresija ir pas jdoš jau 
yra pusėtinai jaučiatha. Bir
žoj viešpatauja tikra stagnaci
ja. Prabangos pramonė (iš- 
dirbimas visokių kvepalų, pa
puošalų) pusėtinai nusmuko.

Peikia žinoti, kad ta pramo
nė po karo pasilaikė vyriausiai 
eksportu į Ameriką. Kai tapo 
žymiai pakeltas muitas, tai su
mažėjo ir eksportas. Na, o tai 
savo keliu pagimdė krizį pra
monėj.

Bet dabartinis krizis paliete 
ne vien tik praoAngoš pramonę. 
Iš viso Francijos eksportas 
pradėjo smukti. Ir smunka pu
sėtinai smarkiai. Dar visai 
neseniai per męnesį Francija 
eksportavo įvairių dirbinių už 
9,000,000,000 frankų, dabarti
niu laiku eksportas vos besie
kia 7,500,000,000 frankų. Ir 
mažai tėra vilties, kad jis ga
lės trumpoj ateityj pagerėti.

Prieš keletą dienų pramoni
ninkų ir biznierių konvencijoj 
kalbėjo ininisteris Francois 
Pancet. .Jis pareiškė, jog rin
ka įvairiems dirbiniams yra 
gana prasta. Kompeticija da
rosi labai didelė, o todėl sunku 
yra biznis vesti. Tačiau esą 
vilties, jog neužilgo dalykų pa
dėtis pagerėsianti ne tik Fran- 
cijoj (kur ji niekuomet per
daug bloga nebuvo), bet ir ki
tose šalyse.

Šiuo tarpu Frakcijoj tikro 
nedarbo nors dar ir nėra, bet 
jau daugelyj vietų darbininkai 
nebedirba pilno laiko. Darbinin
kų būklę sunkina dar ir tas 
aktas, kad per paskutinius ke
lis mėnesius pragyvenimus pa
brango ant septynių nuošimčių 
s u viršų m.—K.

Christmas Club
Paprastai apie Kalėdas be

veik kiekvienas žymesnis* ban
kas atidaro vadinamą Christ
mas Club, kurin dedama indė
liai mažomis sumomis per me
tus laiko, o atėjus Kalėdoms 
visa suma su nuošimčiais iš
mokama depozitoriams. Gavę 
ant syk nemažą sumą pinigų 
taupintojai gali Kalėdas' švęsti 
gan linksmai—dovanų nestinga 
—gali patys sau ir kitiems do
vanas pirkti.

Christmas Clubs Amerikoj 
labai įėjo į madą ir jiems pri
klauso daug narių, kurie sude
da milžiniškas sumas pinigų. 
Apskaitliuojama, kad chicagie- 
čiai sudėjo $24,0()(j,000 j 
Christmas Clubs. O visoj 
Amerikoj sudėta , nuo $600,- 
000,'600 iki $700,000,000. Už 
tiek pinigų galima pusėtinai 
dovanų nupirkti. Ir nieko ste
bėtino, kad prieš Kalėdas Vidur- 
miesčio krautuvės per kelius* '■ * • savaites būna užsikimšę žmo
nėmis.— R.

PeMaug “gydytojų”
Nuo peretitų metų beveik vi

sos pasaulio valstybės atsidūrė’ 
nemalonioje padėtyje, iš kurios 
j oš dar nei šiandie nesuranda 
išeities. Viši jaučia, kad kas 
nors yra negerai su pasauliu, 
kad ką nors ; reikia daryti, kad 
bbtų visiems , gera ir! smagu 
gyventi. Bet kaip pastatyti pa
saulį į tibrmalį gyvehimą, kol 
kas nieko geto nepadaryta; ne
surasta tinkamos formules, Ku
ri atatiktų kiekvienai valstybei 
ir kiekvienai tautai, kad patai
syti dalykus atsirado Įvairių 
“daktarų” su dar įvairesniais 
receptais, siūlydami savo pata
rimus ir pagalbą.

Štai p. Briand siūlo padaryti 
Suvienytas Valstijas iš Euro
pos ir tuo budu panaikinti mui
tus. liet kitos valstybes į tai 
nevisai prielankiai žiuri. Nors 
tiesa, beveik kiekviena valstybė 
siitiiika, kad muitų sistema yra 
taisytina. Hitleris siūlo panai
kinti visas karo skolas ir iškar
ti visus kriminalistus ir tuo bu- 
du išgydyti pasaulį. Bolševikai 
sako, kad reikia nuversti visas 
pasaulio kapitalistines ir bur
žuazines valdžias ir atiduoti 
jiems valdyti pasaulį, tai taua 
esą bus rojus ant žemės... Bur
žujai tada sunkius darbus 
dirbs, o bolševikai žiūrės į juos 
ir rūkys storus cigarus. Pre
zidentas Hooveris rekomenda
vo aukštus muitus, kad iš kitų 
valstybių nebūtų galima įvežti 
pigių įlekiu šion šalin, bet pa
sirodo, kifd tas vaistas nieko 
negelbsti. Kaikurie, sako, kad 
reikia sutrumpinti darbo va
landas ir dienas, tad visiems 
bus darbo; bet kiti vėl nei 
klausyti apie tai nenori. Pieti
nės Amerikos žmonės' mano, 
kaip ir bolševikai paprastai ma
no, kad nuvertus valdžias pa 
dėtią tuoj pagerės. Ir jie jau 
pradėjo versti savo valdžias 
vieną po kitos. Ar nuvertus 
senas valdžias tose valstybės 
ateis geri laikai, phmatysime 
neužilgo. Muss'olini mano, kad 
tik fašistai gali išgelbėti pasau
lį. Lietuvos fašistai mano, kad 
niekas nemoka valdyti Lietuvą 
taip gerai, kaip jie. Vieni sa
ko, reikia taupyti, kad bedar
bę prašalinus, o kiti, kad rei
kia * praleisti gautus pinigus, 
kad tuo budti stimuliuoti pro
dukciją. Dar kito mano, kad 
taip greit, kaip Amerikoj pro- 
hibicija bus panaikinta, ateis 
geri taikai ir t.t. ir t.t.

Kuri iŠ tų “gyduolių” yra ge
ra, ar nei Viena jų negera* tai 
klausimas. Atrodo, kad yra 
perdaug “gydytojų”.—V. R.

Sumažėjo korporacijų 
uždarbiai

Nesenta buvo pranešta, kad 
vienas Chicagos Universiteto 
ekonomijos profesorius' pasa
kęs, jog šiemet kompanijos 
daug daugiau dividendais išmo
kėjusios pinigų, negu perėtais

Atjaukite Sveikatą ir 
Spėką Sii Šiito Ma

loniu Totniku •>
Jeigu jus e^ate nerviškas, jaučiatės 

sunicgalėję. turite konStipacija. nevirški
nimą, pilvo pakrikimą, arba jei jus ma
note, kad jūsų kraujas yra suliesėjęs ir 
jūsų sistema yra reikalinga toniko, pa
bandykite VlZ. kuris per 50 metų buvo 
slaptąs medikaljs receptas Dr. A. G. 
Chirnes,. garsaus Kontinento gydytojo, 
kuris praktikavo medidną kaip Euro
poj, kaip Amerikoj. Anne M. Poshek, 
1003 5 Avenūe M. Chicago sako: “Ke
letą mėnesių atgal aš buvau taip sunie- 
gajėjųsi, kad aš bijojaųs visiško nervų 
pakrikimo. Man skaudėdavo dešiniojoj 
ir' kairiojoj rankose, bet priėmus pirmą 
bonką VIZ, skausmai išdyko ir ai ne
pajėgiu užtektinai pagirti jį, kaipo to
niką. Tikrai siunčiu jums savo padėką 
už pagelbėjimą riian vėl atgauti norma
lę sveikatą.” VIZ yra mokslinis jungi
nys pačios Gamtbs gyduolių. Jis yra 
padarytas vien tiktai iš ekstraktų ge
riausių gydančių žolių, lapų, šaknų ir 
žičvių, kokias tik žino medikalė profe
sija dėl žmonių ligų, nuo kurių varto
jo Dr. Cnarnėš ir tiek daug dabar var
toja. Pabandykite padaryti bandymą 
VIZ. Jus galite gauti $1.00 bonką sa
vo aptiekoje. Imkite sulig nurody
mais per 10 dienų. Jeigu jis nepadarys 
dėl jus stebuklų, sugrąžihkite bonką 
aptiekininkui ir gaukite pinigus atgal. 
Tai yra jūsų garantija ntio Herb Tonic 
Corporation, savininkų VIZ, ,179 North 
\Vells St.. Chicago.

(Apgarsinimas) 

metais. Nežinia, ar profesorius 
klydd, ar korespondentas klai
dingai suprato profesorių. Bet 
pažiūrėkime į faktus.

Standards Statisctics prane
ša, kad šiemet 637 įvairių’ kor
poracijų neskelbė dividendų ir 
297 korporacijos sumažino sa
vo dividendus. Gi pereitais' me
tais per tą patį laiką - tik 156 
korporacijos neskelbė dividen
dų ir tik 48 koropracijos suma
žino.

Standard Statistics praneša, 
kad spalių mėnesyje amerikie
čiai gavo $545,081,526 dividen
dais.—R.

Trijų klasių traukiniai
į >. —————

Europoj beveik visose šalyse 
yra trys klasės traukiniuose. 
Dabar ir Amerikoj ką tai pa
našaus bandoma steigti ir iš
bandyti trijų klasių planą. Ne
seniai tą planą paskelbė Santa 
Fe ir Wėstebn Pacific geležin
keliai. Dabar tokį jau $laną 
skelbia Chicago, MihvaUkėe, St. 
Paul it Pdcific geležihkeliai.

Šitą planą vykdant nustato
ma sekamos kainos: Paprastai 
“standdrd slecpcr” važiuojant 
iš Chicagos į Seattle paliekama 
ta įtali, biilent $77.21. “Tetar
tai slėeper”—$6'6. Gi paprastam 
vagone važiuojant — $50. šis 
naujas patvarkymas įeis g’a- 
lion saėsio 1 d., 1931 metais.

‘Kurie nemėgsta didelių pato- 
guipų galės keliauti šiais gele
žinkeliais daug pigesne kaina, 
negu iki šiol. Šiuo planu ma

Atsiminkit Savo Šeimyną
senojoj jūsų tėvynėj per šiįs kalėdas 
pasiunčiant jai pinigų orderį ar pini
gų per kablegramų. Pasiuntimas pini
gų kablegrama kainuoja tiktai 50 cen
tų nežiūrint sumos ir jūsų giminės 
gaus juos į tiktai tris ar keturias die
nas.

Atsiminkit, kad ji šiemet labai
* įvertins pinigus

Clover Farm Store
3227 So. Halstcd St.

Didelis Išpardavimas ir Bargenai
Ant Rūkytų, Šviežių Mėsų ir Groserio 

Tiktai Subatoj, Lapkričio 15tą Dieną 
Lašmiukai, svaras .............................  24'/i c
Rūkyta Calif. Ham sv.......................... 17‘/z c
Rūkytas, dalelis kumpis sv................  24‘/z c
Rūkyta kiauliena, šmotais sv............. 32’Zzc
Jautiena dėl kepimo sy................  16’zzc
Kiaulienos Loins sv. .............   1914c
Raūgytų Kopūstų, 2 svarai,.......... 15c

CENTRArtS’^BANK 
A TRUST COMPANY 

1110West 35A Street
AStateBank * * * * AClearlngHouKBank

, Kava N. 333, 3 varai............................... 50c
Pet Milk ir Clover Farm 2 kenai už..... 17c
Clover Farm Miltai 24'/2 svarų už......... .
Clover Farm Miltai 49 sv.................... $1.39
Makaronai ir Spagheti 3 dėžutės...... . 20c
Muilas Big Ben svaras ................  5c
Prausimuisi Muilas Palmolive, Olivilo,

Jap Rosė 3 kavalkai už................. 20c
Nepamirškite atsilankyti ir persitikrinti 

musų teisingais pasiūlytais.

noma paakstinti pasažierių va
žinėjimą traukiniais.—V.

Illinois Motinos
Laimingas Radinys
Į£ADA mes randame, kad kokis nors 

mažas pataisymas suteikia vaikui 
pastebėtiną pagerinimą, mes stebimės ko
dėl mes pirmiau nesugalvojome duoti 
vaikui tą pagelbą.

Geras pavyzdys yra patyrimas Mrs. 
C. R. Davis* 5657 Emerald Avė., Chi
cago. Ji sako: “Mano mažoji mergai
tė buvo gana sveiką, bet aš pastebėjau 
kad ji nevilgo kaip turėtų valgyti ir 
kad ji neturi perdaug energijos.

“Aš norėjau ką nors daryti dėl jos. 
ir kadangi ihano motina vartodavo Ca- 
lifornia Fig Syrup. aš daviau jo ir 
Rosematy. Ji pagerėjo tiek daug, kad 
as stebiuos kodėl aš nieko nedariau dėl 
jos jailvo ir vidurių pirmiau. Jis pa
šalino užsikimšimą, suteikė jai puikų 
apetitą ir užtektinai energijos“.

Paakstinti Vaiko apetitą, padidinti 
energiją ir stiprumą, pagelbėti virškini
mui ir asimiliacijai, nėra nieko geresnio 
kaip tyras augmenų California Fig 
Syrup. Daktarai pataria jį vartoti kad 
atįdaryti yid,urius laike šalčių ir vaikų 
Ųgų, ar. kada tik prastas kvapas, pa
dengtas licžuviš. galvos skaudejiriias, ne
rangumas ir tt., įspėja konstipaciją.

Tikrasis visuomet turi vardą Cali- 
fornia. Todėl žiūrėkit jo kada perka
te. Visose aptickose.

(wn~ «. f______ i - t ,

CALIFORNIA
FIG SYRUP
LAXATlVE-TONIC/or CHILDREN
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Padaužų pareis 
k imas

pirmu kartu lietuviai turėjo 
dideli golfo turnamentą be, jo
kių gipčų. Lošė vienas padau
žų ministeris ir pats laimėjo;

Reporteris buvo visuose pik
nikuose ir visur rado kumpių, 
keptų ančių, vištų, žąsų, viso
kio skystimo mažose bonkose 
ir bačkose. Kitaip sakant, 
si piknikai puikiai pavyko.

vi-

kad

Visam svietui dabar prane
šame, pareiškiame ir, iš dalies, 
h-sakome, kad Įvyko sena j vi
ii laukiamas Padaužų iš numi- 

;. Kitaip sa- 
vakar vakare 
atjaunėjo ir 

budu tas vis- 
ne jūsų biznis.

Padaužos 
ir kartu

Kokiu
v ko, taiKas

1’0 40
Viduriu pakrikimai 

yra pavojingiausi

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

Dabok savo vidurius viso
kiame amžiuje. . Saugok juos 
su ypatingu rūpestingumu po 
V<eturių dešimtu. Kada jie Į 
auna Ibos

žino, I

I Čionais mes tiktai jau įvyku
si faktą konstatuojame.

Iš numirusių prisikėlimas, 
I kaip žinote, lengvai neįvyksta, 

•!o atjaunėjimas be vaistų ir-gi 
, Į neįmanomas. Bet atjaunėję
• žmones paprastai energingesni 

ir darbštesni, jau nekalbant 
apie kūnišką gražumą, jų ir

' sieloje švente atsiranda. O iš 
numirusių prisikėlę žmonės vi
suomet žingeidesni, nes gyveni
mas pekloj arba dangyj jų pa
tyrimų pundą labai paįvairina. 
Vadinasi dabar Padaužos bus ir 
daršbtesni ir žingeidesni. O

• tie iš musų, kurie stonus per
mainė arba kitokiu budu snau
dė, dabar galės savo humorą 
saujomis barstyti. Pradedami 
gyventi naują, erą mes konsti-

i tuciją nepanaikinom, bet tu- 
i lais žvilgsniais dar pagerino- 
i me. Tiesa, turėjome ištremti 
J kelis diktatorius, kaipo pavo
jingas' visuomenės ramybei as-
• menis, bet šiaip viskas jau ir 
i vėl tvarkoje. Išstumėm lauk 
, visus tuos, kurie mus gręždavo 
1 iš vidaus, o be išlaukinių prie
šų mes negalime ftpseiti.

Vadinasi, gerbiamos ir ger
biami mažai arba didžiai, ne
nusiminkit: Padaužų jokia pek
liška galybė nesunaikins ir 
galės sunaikinti. Kitaip 

ar nenorit, o 
oja ir gyvuos.

—Padaužos.

Užsienio Reikalų Mi- 
nisterio komunikatas

Skelbiame visam svietui ir 
pasauliui kas seka:

Einant tokias svarbias vals
tybines pareigas, 
Užsienio Reikalų

Nemažai gauna- 
paklausymų iš sve- 

kai dėl musų 
tai vienu, tai kitu
klausimu. Kaip 

bene vienas svar- 
dienų klausimų,

maumo jom, paaiškėjo,
Įstatų kom. nieko bendro netu
ri su finansų tvarkymu. Kiek 
vėliau apkaltina Fininsų kom., 
bet ir ši pasirodė esanti nekal
ta, tad likosi apkaltinta Kon
trolės kom. Kontrolės kom. 
paaiškinus, kad ji neatsakanti, 
duokim sau, už tuos žmones, 
kurie turi ilgus pirštus, tapo 
apkaltinta Skundų kom. Po il
go apkalbėjimo surasta, kad 
Skundų kom. visai nekalta ir 
apkaltinta ponas Prezidentas, 
kuris pasirodė irgi esąs nekal
tas. Pagalios prikinkyta ir 
prie p-lės Sekretorės, bet butų 
visai nemandagu kaltinti pane
le, nes ji leidė, tad galų-gale, 
visa kaltė suversta ant nabaš- 
ninko Paukščio, intestate, bu
vusio iždininko ir nutarta pa
traukti jį į Dievo sūdą ir iš
reikalauti iš jo $25,000. Tiki
masi jam pritaikinti kanoniš
kas teises.

—Padaužų žygūnas.
Padaužų filosofai savo išmin

ties stalycą šiuo klausimu at
veš kiek vėliau.—P. ž.

minyškų protestų ir (Įavatkų 
abejojimų. ,

Paskui. Jej kunigai atėmė 
iš pral. Olšausko sutoną ir jį pročiai, ir žmonių veislė susi-j rašte pasakyta: Palaiminti uba- 
kokioj nors zol$ristijoj pakabi- laukė naujos rūšies flagelantų, 
no, tai ką jie padarys su jo kurie ištroškę žemiško rojaus 
kelinėm, jei ir jas atėmė. Iš ir-gi patys save kikina, plaka- 
sutono butų galima škaplierių si ir patys kenčia kitokių ry- 
pridirbt, o iš kelinių kažin arjkščių smūgius’, 
priderėtų... Vadinasi, nežinom.! Mūsiškiai, iš dalies, dėl šiltų

Kitaip sakant, gerbiamieji, vietų bolševikais persikrikštinę l 
svarbus, klausimas'palieka neiš- tavorščiai pradėjo savikritikuo-1 
rištas. Kelinių klausimas, ma- ti— vieni kitus plaka, koiioja- Į 
tote gyvenime labai svarbus j si, burnojasi ir, 
svietiškiem vyram, o dvasiš- amžio fanatikai, 
kiem gal būt dar svarbesnis. Į rykščių 
Kas čia visas paslaptis besuži
nos. Mes manome, kad kelinių 
reikaluose Kauno Saules na
muose vargstančios ir dievui 
bei tėvynei tarnaujančios mi- 
nyškos gali duoti pusėtinai tik
rų paaiškinimų ir reveliacijų.

je gyvena, ne kaip jiems 
klojasi.

Mainosi laikai, mainosi pa-!

ten to, kad Stalinu rojuje .susisukus 
sau minkštesnį lizdelį)

Aš manau, teisybe' šventame

i gni dvasioje, nes jų yra kara
lystė dangaus. Krikščionių 
dangus ir bolševikų rojus, kaip 
pasirodo, parandavoja ruimus 
vienodiems burdingieriams, bu-

I tent dvasios ubagams.—P. I.

kai anie vidur- i 
užsiganėdinaI I kirčiais ir pamazgų ■ 

viedrais. Vadinasi, jie išsižio-j
ję laukia tos progelės, kada 
galės patys savo išaušintas 
gerkles' pamazgomis pavilgyti. 
Juo daugiau lupt gauni, iš da
lies, juo geresnis tavorščius. 
Už tai dabar jie vieni kitus ir 
vaišina, beržine koše. O vis dei

PI KAUPS 
BAMPO

Palieka juaų plaukus 
blizgančius. sveikus ir 
ne perdaug satinus. Pas 
jūsų pardavėją, arba 
prisiųskite 60c už pilno 
didumo bonkų.—Pinoud, 
Dept. M.. 220 E. 21 St.. 
New York. (Sempelio 
bonkutfi dykai).

Pinaud’s

Garsinkitės ‘N-nose’

kant

ne
sa

kaip ♦ antai 
Ministerio, 

negalima nereaguoti Į tuos fak
tus, su kuriais mums tenka 
diena iš dienos, naktis iš nak
ties susidurti.
me įvairių
timų valstybių 
nusistatymo 
tarptautišku 
jau žinome, 
biausių šių
yra nusiginklavimo klausimas, 
kuri bando rišti valstybių at
stovai susirinkę Tautų Lygom 
Kitas svarbus klausimas, tai 
bolševikų dumpinimas į sveti
mas valstybes, šitas begalo yra 
svarbus klausimas ir, anksčiau 
ar vėliau reikės jį tinkamai į- 
vertinti. O bene svarbiausias 
iš visų klausimų, tai bus mu
sų pačių reikalai!

Kadangi 'Padaužų Respublika 
i tuos ir kitus šių dienų svar
bius gyvenimo klausimus iki 
šiol žiurėjo pasyviškai, tad už- 

jradejo indomauti Pa- 
Respublikoš nusistaty- 
Gauname net iš pačios

Olšausko kelines

Modernieji flagelan 
tai arba bolševikų 

dievo rykštes
Viduramžiuose pagarsėjo fla- 

gelantai tuomi, kad jie viešai 
gatvėmis demonstravo, vieni 
kitus rykštėmis plakdami, vie
ni kitiems kailius perdami. Ki
ti, dar šventesni už šituos pus
galvius, apsivilko ašutiniais, 
marškiniais, kad savo griešną 
skūrą braižytų. Arba visas 
bunčius šventųjų nusitarė šuns 
kailiu apsimauti ir niekados ne
simaudyti. Vadinasi, po ašu
tiniais .marškiniais ir po šuns 
kailiu 
įvairių

SIŲSKIT PINIGUS
l Senąją Tėvynę

Padaužų vakacijos 
pasibaigė

tai

un” daktaro receptas dėl 
ndurių. Išbandytas 47 metų 
Taktikos, jis tapo rastas pil- 

s pašalinime 
nuo jos paci-

lančiu nesmagumų pas vyrus, 
ir vaikus visokio am- 
Jis pasirodė pilnai 

ir kūdikiams. Pada- 
šviežių 1 mosuojančių

nnus.

nesusirgins
jus; gali I

ne-
ir

Padaužos pereitą naktį 
baigė savo vakacijas ir visi, 
kaip vienas, įsikinkė į darbą. 
O darbo septynios galybės.

Musų atstovai Lietuvoje da
ro žygių, kad Voldemarą iš 
klebonijos paliuosuot ir atvežt 
: Ameriką žmonėms parodyt.

Reikės steigti padaužišką su
sivienijimą, nes jau dirva ga-

už

uai,
Jiina

jūsų

aitrumas, gasai įspėja

Jte šaukštą šio šeimininio 
laktam liuosuotojo. Painaty- 
it kaip jis yra skanus; kaip

.a iždo ir narių, o pildomą ta
rybą jau senai turime išsirin
kę vienu balsu. Priimame ir 
mokesčius, tiktai pašalpų dar 
nepajėgiame išmokėti.

Vakar pasiųsta sveikinimu 
telegrama tavoršeiui Paukščiui 
už jo proletarišką nusistatymą 
šapoje dirbti, o redakcijos dal

bų ržu-raudoniems

daužų 
mu.
Lietuvos nepriklausomos ir lai-jijn^s? 
kiliosios sostinės Kauno paklau- 
symų, 1 
žiuri i Smetonos diktatūrą ir 
Klaipėdos krašto reikalus: < 
Klaipėdą reikia grąžinti prū
sams ar dar pasilaikyti. Ot 
šitų ir kitų faktų ugdomi, mes 
ir norime, pareikšti pasauliui, 
kad anksčiau ar vėliau mes į 
šiuos klausimus bandysime 
tinkamai reaguoti. Ir tas lai
kas jau nebetoli.

Dar reikia vienas kitas žo
dis tarti kai dėl pačios Padaužų 
Respublikos vidujines padėties. 
Kada pereitą vidurvasari virto 
Padaužų kabinetas, tai nuo to 
laiko iki šiol Padaužų Prezi
dentui vis nepavyko sudaryti 
tvirtas kabinetas, ant kurio bu
tų galima be baimės pasiremti. 
Vienok po sunkaus kelių mė
nesių darbo, galų 
pasiseko sudaryti

kaip I adauzų Valstybe neturi kelinių^
( < 1 1 • 1 J 1 * *

Iš vienos puses Kauno kuni
gų teismas pralotai Olšauskui 
pasakė: nusivilk, broli Kristu
je, visus kunigiškus drabžius, 
atiduok mums sutoną, atbulą 
kalnierių ir kt. dvasiškus ru
blis.

Pasakė, tai pasako, ale mums 
visiems vienas dalykas visai 
neaiškus—būtent, kaip bus su 
praloto kelinėm? Juk grieką 
papildydamas pralotas Olšaus
kas tur būt buvo su kelinėm... 
Arba, jei s'utonas reiškia dva
sišką žmogų, tai ką reiškia ke- kritika religiškoj formoj, 
____ Ar iš tiesų, kaip da- rūšies; prisirengimas prie dan 
vatkos tiki, ktmigai ir pralotai giško 'gyvenimo, prie rojaus, h

* Mes manome, mes tikrai jau • nežinom, kiek 
i j kad gal būt tikrai turi, nežiūrint tokių šventų vyrų dabar roju-

ŠIUO metų laiku daugelis žmonių gal
voja apie pasiuntimą pinigų savo 

draugams ir giminėms Senojoj Tėvynėj.
šis didelis, stiprus bankas pasiųs jūsų 

pinigus saugiai ir greitai. Jums patiks 
daryti biznį su mandagiais žmonėmis, 
kurie kalba jūsų prigimta kalba.

apsigyvendavo milionai 
gyvų sutvėrimu, kurio 

šventą gero 'fanatiko skūrą, pu- 
apkandžiodavo ir ap-

puoguodavo. Tai buvo savi-1 J s’nvo i

sėtinai

Užsienio Departmentas

FOREMAN-STATE NATIONAL BANK
FOREMAN-STATE TRUST & SAVINGS BANK 

North I/iSalle Street, 
CHICAGO

Ja. Tada jus žinosite kodėl 
is patapo populiariškiausiu 
iuosuotoju pasaulyje. Dide- 
ūs bonkos — visose aptie-
ose.

Dr. VV. B. Calovvell’s

SYRUP PEPSIN

augai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos
61

lietuvių žurnalų

Laisvas Žodis”
“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dur

ininką ir valstiečių kovų už švie- 
esnę ateitį ir jų gyvenimą.
“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 

misos apaštalais ir kelia aikštėn 
lerikalų ir jėzuitu juodus darbus.
“L. ŽODIS” šyvo turiniu labai 

’airus, talpina daug paveikslų iš 
iso pasaulio gyvenimo.
“L. ŽODIS” eina kartas per 

esi ir metams kainuoja
tik 1 doleris

Dar gaunami šių metu pirmieji 
umeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
cbutu per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

mė-

jams.
Sveikiname naują 

Tarpininką ir vėliname 
ti bepartyviškoj partijoj ir be
šališkai faktus iškraipyti.

Vienas padaužų ministeris 
gavo žinią, kad bolševikai įstei
gė naują fondą. Rusijos pini
gams gelbėti. J tą fondą pri
ima tiktai sidabrą. Nikelių ir 
dolerių neima. “Vilnies” redak
toriai davę po kvoterj, ale ne 
šiur,. Padaužų ministerijos ka
binete baigia rudy t sidabrinis 
laikrodėlis, kurį galima butų 
paaukauk

Iš Bruklino gavome žinią, 
kad ponas Valaitis, “Vienybes” 
red., nusitarė važiuot Volde
maro gelbėt ir įkvėpimo parsi
vežt.

O musų jukdarys šitaip išsi
reiškė: Linkolnas paliuosavo 
nigerius iš vergijos,
arkliams davė laisvę, o Uve.ris 
paleido darbininkus iš darbo. 
Na, o “Vienybes” red. Valaitis 
savo gazietą paliuosavo nuo 
visokių principų. Lai gyvuoja 
gazieta be principų!

Paskutiniu laiku broliai vy
čiai šoka į akį savo tėvams 
dvasiškiems vadams, o broliu
kai jiems pekla grūmoja. Eina 
didelis karas, ir nežinia kaip 
bus. Padaužos pasiuntė šešis 
laivus savo piliečių gyvybę sau
got. Laukiama smarkių susi

gazietą 
pasilk-

Fordas

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

MASTER SEWING MACHINE 
OI’IRATINC, SC7HOOL

190 N. State St.. 1 Otb floor Musų reporteris' praneša, kad

gale, jam 
pusėtinai 

.tvirtą ir pastovų kabinetą ir, 
nuodabar Prezidentas žada 
griežtai imtis naujų reformų, 
kad atatinkamoj aukštumoj pa
stačius valstybės’ reikalus. Ti
kimasi, kad Prezidentas neužil
go išleist atsišaukimą i savo 
tauta. Laukite, c

( ) Antspauda ir parašas už
sienių Ministerio.

Padaužų Respublika, Vytau- 
metais, 500.to

S. L. A. Pilis
Nedaug laiko užpakalin, taip 

sakant, šiais Al Caponio metais 
įvyko SLA. viršūnių skodas. 
Parėdkas' buvo baisiai pavyz
dingas, nes visi prisilaikė mu
sų brangios organizacijos zo- 
Jconų ir maždaug prezidento 
Gegužio padavadijimų. Šiame 
skode aptarta, apšnekėta, pa
peikta, užgirta, priimta, at
mesta įvsų^ų-įvarriausių svar
bių ir nesvarbių dalykų, kurių, 
duokim sau, visų negalima nei 
pažymėti.

Vienas iš visų svarbių:svar- 
biausių dalykų dalykas, bracia, 
buvo suradimas’, kas, kaip, kur 
ir kodėl SLA. pinigus eikvojo. 
Iš ryto tapo apkaltinta apšvie- 
tos komisija eikvojime iždo, gi 
prieš pat pietus pasirodė, kad 
ne Apšvietos komisija, bet Įsta
tų komisija yra kalta pinigų

Tuojau, kaip tik pietus su-

NAMAI

Kalėdinio Taupimo
KLIUBO

Šiandie

Kalėdinio

Prisidekite Prie 
Musų

MES PATENKINAME 
VISŲ REIKALUS

Depozituok 5c, 10c, 25c, 50c, 
$1.00, $2.00, $5.00, $10.00 ar 
$20.00 kiekvieną savaitę ir 
turėsi pinigų ateinančioms 

KALĖDOMS

tikras kelias j finansinį 
pasisekimą.

PRADĖK DABAR!

THE STOCK YARDS TRUST AND SAVINGS BANK
THE STOCK YARDS NATIONAL BANK

4150 SOUTH HALSTED STREET
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IEŠKO MERO CHICAGAI

Vietiniai biznio ir politikos vadai čmė ieškoti 
“100% tinkamo” miesto galvos Chicagai.

Dabartinė miesto administracija esanti netikus: 
neveikli, įvairiems grašiagaudoms pataikaujanti, nesu
gebanti apvalyti miestą nuo gengsterių. Tuo gi tarpu 
artinasi pasaulio paroda. Kaip Chicaga atrodys pasau
lio akyse, jeigu ir 1933 m. čia dėsis' toki skandalai, kaip 
dabar kad dedasi? Reikia kitokio mero, negu dabarti
nis!

Reikia, tai reikia, bet vargiai galima tikėtis, kad 
tie biznieriai ir politikieriai “surastų” ką nors tikrai 
gero. Kai po pirmųjų dviejų Thompsono terminų buvo 
pastatyta Dever'io kandidatūra, tai buvo be galo daug 
prikalbėta apie nepaprastus to kandidato gabumus, tei
singumą ir kitokias dorybes. Bet ar Dever’io tarnybos 
metu kas nors Chicagoje pagerėjo?

Kad miesto galva galėtų būti teisingas ir ištikimai 
tarnauti žmonėms, jisai turi ’but laisvas nuo visų ryšių 
su “politiškoms mašinoms”, kurios yra sudarytos tikslu 
išnaudoti žmones. Bet kur tokį kandidatą gausi, ir jei
gu jisai atsiras, tai kaip jį išrinksi? Anąmet kandida
tavo į Chicagos merus prof. Meriam, tikrai gabus, 
darbštus ir sąžiningas žmogus. Bet rinkimuose už jį 
buvo paduota bene 17,000 balsų iš viso!

Taigi ir ieškok dabar, kad nori, “100% tinkamo” 
mero!

Vietoje to bergždžio ieškojimo, nuvažiuotų geriau 
delegacija į Mihvaukee, Wis., ir pakviestų socialistą. 
Daniel Hoan valdyti Chicagą.

SKUNDIMO IR IŠDAVINĖJIMO LIGA

Pas lietuvius yra daug keršto ir pavydo kits kitam. 
Tą ir mes, amerikiečiai, žinome iš patyrimo. Didžiojo 
karo metu, pavyzdžiui, “Naujienas” nuolatos skųsdavo 
valdžiai musų klerikalai (skunduose jie pasirašydavo 
“lojaliais Amerikos valdžiai lietuviais katalikais”), ir 
musų dienraštis dėl to ką tik nebuvo uždarytas.

Apie tą lietuvių palinkimą kits kitam keršyti skun
dais rašo “Pietų Amerikos Naujienos” (Argentinoje)1

“Pas lietuvius yra labai biaurus paprotys viens 
kitą įskundinėti. Kuomet vokiečiai buvo 1 okupavę 
Lietuvą, tai musų tautiečiai ėdėsi, vienas, kita skųs- 
darni vokiečių žandarams. Užėrųusi dalį Lietuvos 
bolševikams tas pats buvo. Šiandien Lietuvoje tuo 
žvilksniu tiesiog neįmanomas gyvenimas. Susipyko 
du kaimynai dėl vištos ir jau vienas iš jų bėga į 
žvalgybą apskųsti, kad jo kaimynas yra priešval
stybinis gaivalas. Argentinon atvykę lietuviai, ma
toma, irgi neatsižadėjo to bjauraus papročio. Tai 
viena iš bjauriausių lietuvių ydų.”
Argentiniečių laikraštis paduoda ir pavyzdį, kaip 

tenai lietuviai kits kitą išdavinė j a. Šituo negražiu dar
bu, būtent, pasižymėję komunistų “Rytojaus” štabo 
žmonės. Kai Argentinoje įvyko perversmas ir naujoji 
Uriburu vyriausybė ėmė areštuoti savo priešus, tai pa
teko į kalėjimą už priešvaldiškų lapelių platinimą ir 
komunistų organo redaktorius, ir ve ką apie jį prane
ša “P. A.’N”:

“...papuolęs į kalėjimą, pradėjo išdavinėti ne 
tik savo draugus, bet ir visai nekaltus žmones ir 
net tuos, kuriuos jis pats, čystydamas savo partiją 
ir rengdamas sau diktatūrą, buvo pašalinęs.”
Šituo nelemtu palinkimu prie skundimo ir išdavi

nėjimo galima išaiškinti tai, kad nemažas skaičius žmo
nių pas mus simpatizuoja tos arba kitos šalies žvalgy
boms. Sakysime, komunistai gėrisi ir negali atsigėrėti 
sovietų Ge-Pe-U agentais, o kraštutiniai dešinieji gina 
Kauno šnipų darbus. • •

Skundimas ir išdavinėjimas liudija ne tik apie* žmo
gaus kerštingumą, bet ir apie jo vergiškumą. Kas pa
sitiki tiesa ir savo jėgomis, tas nebando įkąsti savo 
priešui iš pasalų.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltu:

Metams __ _____$8.00
Pusei metu ____ _ 4.1)0
Trims mėnesiams .... — 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija ——_______  8c
Savaitei ------ -------- --- 18c
Mėnesiui_____ _ ....._____ ___ 7*c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paitu:

Metams___ 87.00
Pusei metu 8.50
Trims mėnesiams 1.75 
Dviems mėnesiams _______1.25
Vienam mėnesiui___________ ,75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ,88.00
Pusei metu .......—............4.01
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

SUSIVIENIJIMO GRIOVIMO
FONDAS “SUBOSTINO”

Tik-ką išėjusiam “progresy
vių” lapelyje įdėta SLA. grio
vikų fondo atskaita. Iš jos ma
tyt, kad per rugpiučio mėnėsį 
į fondą buvo įplaukę $674.30, 
o išmokėta $1,425.00. Viso pa
jamų fondas turėjęs $1,372.87. 
Atėmus rugpiučio išmokėjimus 
iš visų fondo pajamų, pasida
ro $52.13 deficito.

Bolševikų fondą Susivieniji
mui griauti “subostino” dau
giausia advokatų Sąskaitos. 
Chicagoje advokatams už by
los vedimą prieš SLA. (kuri 
byla buvo pralaimėta) buvo už
mokėta $500, o New Yorko ad
vokatui “už patarimus teismo 
ir kitokiais reikalais” užmokė
ta taip pat $500.

Juokinga, kada bolševikai 
kalba dar apie naujų byli) už
vedimą prieš SLA.

KAIP MUSSOLINI PATAPO 
“DIDVYRIU”

Vienas buvęs Italijos teisė
jas, kuris dabar gyvena užsie
niuose, apraše Ęuropos spau
doje, kaip Italijos juodmarški- 
nių vadas Mussolini patapo 
diktatorium. Savo aprašyme (ji
sai paduoda įdomių faktų apie 
fašistų “duče”.

Sakysime, karo metu nuo 
1915 m., Mussolini gaudavo iš 
Franci jos valdžios pinigų, ku
riais jisai leido šovinistišką, 
ura-patriotišką laikraštį “II Po- 
polo d’Italia”. Pradėjęs gauti 
francuzų pinigus, Mussolini 
staiga iš neitraliteto šalininko 
pavirto karštu karo rėmėju, 
Santarvės pusėje.

Fašistiškas judėjimas prasi
dėjo 1919 m. Į jį buvo įtrauk
ti daugiausia grįžusieji iš karo 
ir atleisti iš armijos kareiviai. 
Fašizmo vadai pradžioje buvo 
poetas Gabriele d’Annunzio ir 
Benito Mussolini. Kai d’Annun
zio 1919 m. rugsėjo mėnesyje 
užėmė Fiume uostą, tai Musso
lini per savo laikraštį paskel
bė aukų rinkimą tam “patrio
tiškam” žygiui paremti. Aukų 
buvo surinkta 300,000 lirų, bet 
šiuos pinigus Mussolini suvar
tojo savo laikraščiui (kurį frah- 
cuzų valdžia buvo paliovusi 
šelpti), ir iš to butų kilęs’ di
delis skandalas, jeigu d’Annun
zio nebūtų išgelbėjęs Musso
lini. Fiumės Užkariautojas pra
vedė užimtojo miesto taryboje, 
kad ši atsisako nuo 300,000 Ii-♦ 
rų, kuriuos pasiglemžė Musso
lini.

Toliaus Italijoje pradėjo kel
ti galvą bolševizmas. Komunis
tų sukurstyti darbininkai už
iminėjo dirbtuves šiaurinėje 
Italijoje. Mussolini šituos “re
voliucinius” komunistų žygius 
sveikino ir net įsikišo į dery
bas, užtardamas darbininkus, 
kuomet tas judėjimas susmuko. 
Bet paskui už kelių savaičių 
fašistų partijos nusistatymas 
griežtai pasikeitė. Mussolini ir 
jo bendradarbiai ėmė komunis
tus smerkti ir atvirai ginti 
darbdavių interesus. Nuo to 
laiko Mussolinio partiją pradė
jo remti valdžia, fabrikantai 
bankieriai.

Per dvejus metus ėjo pilie
tinis karas. Juodmarškinių 
gaujos užpuldinėjo ne tik ko
munistus, bet ir demokratines 
partijas. Rašytojas sakosi pats 
savo akimis matęs, kaip su
pleškėjo liepsnose ištisi miestų 
kvartalai Bolognos apielinkėse; 
kaip buvo' fašistų sugriauta 
daugybė atskirų namų, iš ku
rių gyventojai buvo išvyti ir 
nušauti arba peiliais subadyti. 
O valdžia piršto nepajudino 
žmonėms apginti. Premjeras 
Giolittį fašistiškus žmogžudžius 
finansavo.

Italijos valdžia norėjo pa
naudoti Mussolinio gaujas dar
bininkų judėjimui sutriuškinti.

Ji mane, kad juodmarškinius, 
kai jie savo kruviną darbą at
liks, bus galima lengvai nu
ginkluoti ir pasiųsti namo. Bet 
Giolitti nežinojo, kas yra kara
liaus Viktoro Emanuelio minty
se. Premjerą Giolitti pakeitė 
Bonomi; šiam atsistatydinus, 
jo vietą užėmė Facta. Bet šie 
du premjerai buvo visai silpni, 
ir fašizmas galutinai išsprūdo 
iš valdžios kontrolės.

1922 m. spalių 24 d. fašistų 
partija laikė suvažiavimą Ne
apolyje. Susirinko tenai apie 
30,000 ginkluotų Mussolinio 
banditų. Bet pats “vadas” nu
važiavime nepasirodė. Jisai Pa
sislėpęs lauke Milane, kol pa
aiškės, ar sukilimas bus sėk
mingas, ar ne. Nepasisekimo 
atsitikime jisai butų dumęs j 
užsienį.

Generolas Badoglio (kuris 
šiandie yra fašistas) pareiškė 
karaliui, kad per dvi valandas 
jisai sunaikinsiųs visų fašistų 
“armiją”, jeigu karalius jam- 
paliepsiąs. Bet Viktoras Ema
nuelis tuo tarpu vedė derybas 
su Mussolinio įgaliotiniu ir at
sisakė pasirašyti valdžios dek
retą apie karo stovio paskelbi
mų. Karalius sutiko perduoti 
Mussoliniui valdžią.

Juodmarškiniai, gavę tą ži
nią, sėdo Neapolyje i trauki
nius, kuriuos jiems davė val
džia, ir leidosi link Romos. Tik 
už 10 kilometrų (apie 6 mailes) 
nuo Romos jie išlipo iš trauki
nio ir pėsti atmaršavo į Itali
jos sostinę.

Už trijų dienų po to atvyko 
specialiu traukiniu iš Milano 
Mussolini, ir nustebinta šalis 
išgirdo, kad karalius iškilmin
gai priėmė ir paskyrė ministe- 
riu pirmininku plėšikiškų fa
šistų- bandų viršilą.

Tai šitaip, anot to Italijos 
teisėjo, įvyko “maršavimas į 
Romą”.

Sveikatos Dalykai
Triukšmas

Senovės graikų vietovė Sy- 
bamis parūpino “Teisę” keletą 
šimtmečių pirma Kristaus ga
dynės ūždrandžiant industrini 
triukšmą rezidencijinėse daly
se. Tasai graikų įstatymas bu
vo senovės Romėnų išjuoktas. 
Mat, Romėnai didžiavosi iš
tverme ir tvirtumu. Romėnai 
tyčiojosi iš graikų, pramanyda
mi net pašaipos pasakas, kad 
sybariečiai negalėjo miegoti 
ant rožių žiedų lapelių, kuomet 
bent vienas lapelis buvo su
raukšlėtas.

Anglų rašytojas Carlyle pa
sigamino tykų kambarį, savo 
darbui kaipo rašytojas. Paskil- 
bęs filosofas Schopenhau-er pa
reiškė, kad triukšmas' yra7 viso
kio galvojimo žudytojas. Juo
zas Pulitzer rašė ir pats tikė
jo, kad triukšmas kenkia svei
katai, laimei, taikai, ir nuosek
liam žmogaus darbui. Herbert 
Spencer smerkė triukšmą savo 
ausis vilnų, pupkučiais užsi- 
kimšdamas, kada jis segdavęs 
prie raštiško darbo. Spenceris 
yra pareiškęs: “žmogaus pro
tinę įtalpą galima atspėti pagal 
jo netoleravimų nereikalingo 
triukšmo.”

Dr. Shirley W. Wynne, New 
Yorko Commissioner of Health 
paskyrė iš 15 daktarų “Triukš
mo mažinimo komisiją”, šitos 
komisijos tyrinėjimai su garsą 
mieruojamu aparatu, atrado, 
kad New Yorko gyventojai pa
skendę triukšme. Tasai triukš
mas, aparatu mieruojamas nuo 
vos girdimo garso yra šimtų 
tūkstančių kartų garsesnis, ty
kiausiose New Yorko vietose, o 
triukšmingiausiose vietose sie
kia net dešimtį bilijonų kartų 
garsesnį triukšmų negu lengvai 
girdimi garsai. Garsų miera- 
vimas Bronx Zoologiniame dar
že įrodė, kad praeivis gatve ei
nantis 20 pėdų atstu nuo zoo
loginio daržo negali girdėti tig
ro staugimų ir knarksėjimų. 
Liūto kriokimai ir už trfscie- 

šimties pėdų dar girdimi.
Minėto komiteto narys, Dr. 

Bernard Sachs, prirodė, kad 
nuolatinis klaikus' triukšmas 
gadina girdėjimą ir kenkia dir- 
ksnių sistemai; gamina ištiži
mą darbe ir galvojime ir labai 
trukdo miegojimų, taip kad at- 
silsis dienos metu nei naktį 
dažniausiai negaunamas.

Dr. Foster Kenncdy, kitas 
to patie^ komiteto narys, Bel- 
levue ligoninėj bandymais pri
rodė, kad triukšmas daro stai
gų ir didelį spaudimų ant sme
genų ; trukdo “metabolizmą” 
(kūno sudėvėtų dalių išvalymą 
ir atitaisymų); dalinai ar visai 
apkurtina, jeigu triukšmas ne- 
sutrukdomas. Minties sukau

E. T, A. Hoffman Vertė J. Protiškai

Velnio Eliksyras t
(Tęsinys)

Buvau jau keturiolikos metų, 
ir vis dar buvau išdykusi, nesu
valdoma mergiotė, taip kad la
bai ypatingai skyriaus nuo 
rimto, išdidaus Hermogeno, ir 
tėvas dažnai sakydavo, jog Her- 
mogenas atrodąs' labiau esąs 
tyli mergaitė, o aš tikrai palai
das berniokas. Bet tai neužil
go turėjo persimainyti. Hermo-' 
genas pradėjo su dideliu prisi
rišimu ir visomis pajėgomis 
pratintis būti riteriu. Jis gy
veno vien kovomis ir karais, 
visa jo siela buvo tik to pilna, 
ir kadangi lygiai turėjo įvykti 
karas, jis prisispyręs' prašė tė
vų leisti jam tuojau eiti tar
nauti. Mane gi tuo pačiu laiku 
apėmė toks nesuprantamas 
tipas, kurio ašį pati nemokėjau 
sau išaiškinti, ir kurs bema
tant suardė visą mano esybę. 
Sieloj kilo kokia tai bloga sa
vijauta ir rodėsi apimsianti vi
sos gyvybės pulsą. Dažnai da- 
eidavau bemažko ligi apalpimo, 
paskui parėjo visokį stebėtini 
vaizdai ir sapnai, ir man vis 
rodėsi, kad aš turiu pamatyti 
pilną palaimos ir džiaugsmo 
dangų, ir tik lyg apsimiegojęs 
vaikas nepajėgiu akių atmerk
ti. Nežinodama pati kodėl, kar
tais galėjau būti mirtinai liūd
na, kartais be galo linksma. 
Del mažiausios priežasties daž
nai paplusdavau ašaromis, ne
suprantamas ilgesys pereidavo 
net j kūno skausmus, kad vi
sus sąnarius trūkčiodavo.

Tėvas pastebėjo mano ūpo 
permainų. Jis manė, kad tai 
yra tik suirę dirksniai, ir pa
kylėto gydytoją, kurs prirašė 
įvairių įvairiausių vaistų, ta
čiau be pasekmių. Pati nežinau, 
kaip tai atsitiko, vieną kartą 
netikėtai atsiminė man to neži
nomojo žmogaus senai užmirš
tas ■ paveikslas ir taip gyvai, 
jog man, rodėsi, lyg jis prieš 
mane stovėtų ir žiūrėtų į ma
ne pilnomis užuojautos akimis. 
“Ak! — argi aš turėsiu mirti? 
— kas tai yra, kad mane taip 
neapsakomai kankina?” Taip 
šaukiausi į aną sapnų paveiks
lą. Nežinomasis nusišypsojo ir 
atsakė: Tu myli mane, Aureli
ja; tai yra tavo kančia, bet ar
gi gali sulaužyti to priesaiką, 
kurs yra Dievui pasišventęs?^— 
Nustebusi pamačiau, šitas 
nežinomasis dėvėjo Kapucinų 
ordeno rubus. — •*

Susigriebiau iš visų pajėgų, 
norėdama išbustį iš tos sapnų 
padėties. Man pasisekė. Buvau 
stipriai įsitikinusi, jog tas vie
nuolis buvo tik man vaizduo
tės palaidas, apgaulingas vaiz
das, ir vis tik aiškiai nujau
čiau, kad atsidengė meilės pa
slaptis, Taip! — aš mylėjau tą 
nežinomąjį iš visų pajėgų savo 
atbudusiu jausmu, visa aistra 
ir širdingumu, kiek tiktai jau
na širdis gali pakelti.

Man pusiau sapne besant, 
protarpiais nežinomąjį lyg gy
va bematant, manę blogoji sa
vijauta, rodėsi, lyg pradėjo 
praeiti, pradėjau geriau jaustis,

pimas trukdomas, mokslas jau
niems ir suaugusiems prailgi
namas; kūdikių normalis augi
mas trukdomas. Triukšmas pa
gadina ūpą... Padidintas širdies 
ir arterijų įtempimas', trumpina 
tų kūno dalių tarnybos laiką, 
arba trumpina žmogaus amžių.

Lietuviai! vengkime triukš
mo... Pamylėkime tykų apgal
vojimą visko pirma kalbėjimo, 
o busime sveikesni ir laimin
gesni. Supykę, privalo įgėręs 
burnoje vandens laikyti tol, kol 
piktumas praeina, o kalbą su 
juoku pradėti. Gana mokini
mų. Kūdikių juokinimas-kute- 
nimas ir gąsdinimas lietuvių 
tarpe yra didžiausio smerkimo 
verta yda.

—Dr. A. K. Rutkauskas.

mano dirksnių antpuoliai su
mažėjo, vien tik tas neaplei- 
džiantis paveikslas, fantastinė 
meilė many pačioj esamos bū
tybės, darė mane panašią į 
užsisapnavusią. Del visa buvau 
lyg nebylė, sėdėjau draugystėj 
nekrutėdama, dažnai užsisvajo
jusi apie savo idealą, negirdč- 
davau ką į mane kalba ir at
sakydavau visai ne į paklausi
mą, taip jog galop pradėta į 
mane žiūrėti, kaip į labai išsi
blaškiusią.

Savo brolio kambary ant sta
lo pamačiau svetimą knygų; 
atskleidžiau jų, tai buvo iš 
angliško verstas romanas: Vie
nuolis! — Ledinis šiurpas nu
krėtė mane atsiminus, kad ma
no nepažįstamasis mylimasis 
yra vienuolis. Niekuomet ne
buvo man atėję į galvą, kai 
mylėti Dievui pasišventusį yra 
nuodėmė, gi dabar vienkart at
siminiau to sapnų paveikslo žo
džius: Ar gali sulaužyti prie
saiką to, kurs yra Dievui pa
sišventęs? — ir dabar tik tie 
žodžiai sužeidė mane, sunkiai 
krisdami į mano širdį. Pama
niau, kad toj knygoj galiu ras
ti kokių nors sau išaiškinimų. 
Pasiėmiau ją drauge, pradėjau 
skaityti, stebėtinai graži isto
rija mane pagavo, bet nuo tos 
vietos, kai įvyko pirmoji žody
ne, kai tas šlykštus vienuolis 
vis niekšingiau brido purvan, 
kai jis pagaliau susirišę su ne
labuoju, mane apėmė neišpasa
kytas pasibaisėjimas, ir aš at
siminiau Hermogeno žodžius: 
Motina kalbasi su velniu!

Na, aš pamaniau, kaip tas 
vienuolis romane, lygiai ir ma
no nežinomasis yra velniui par
sidavėlis, kuris mane nori su- 
vylioti. Ir vis dėlto negalėjau 
užgesinti meilės prie to vienuo
lio) kurs many gyveno. Dabar 
jau žinojau, kad yra ir niek
šinga meilė, priešingai mano 
meilė kovojo su jausmu, pripil
džiusi visą rųano krutinę, ir to
ji kova padarė mane ypatingai 
pervinga. Dažnai atsidūrus ar
tumoj su kokiu vyriškiu .mane 
apimdavo kažkoks nejaukus 
jausmas, man rodydavos, kad 
tas yra vienuolis ir mane pu- 
gaps ir nuvilks į pražūtį.

Vieną sykį grįžo iš kelionės 
Reinholdas ir daug pasakojo 
apie vieną pamokslininkų kapu
ciną Medardų, labai plačiai pra
garsėjusį, kurio ir jis pats 
...ryje su didžiausiu įdomumu 
klausėsi. Aš pamaniau apie tą 
vienuolį iš romano, ir mane 
paėmė nepaprastas nujautimas, 
kad mano mylimasai ir bijoma- 
sai svajonių paveikslas gali bū
tį ir yrą tasai Medardas. Pati 
ta mintis man buvo baisi, pati 
nežinojau, kodėl, ir mano pa
dėtie iš tikrųjų buvo keblesnė 
ir painesnė, neg u.š galėjau pa
kelti. Plaukiau lyg marėse nu
jautimų ir sapnų. Bet veltui 
stengiaus išvyti iš savęs tų vie
nuolio paveikslą; aš nelaimin- 

nuodėmingai meilei prie Dievui 
pašvęstojo.

Vieną sykį 'denas dvasinin-

kas, kaip paprastai, aplanke 
mano tėvą. Jis plačiai pasako
jo apie visokeriopas velnio 
gundymo pastangas. Viena kita 
kibirkštis pataikė ir į mano 
sielą, ypačiai, kur jis kalbėjo 
apie jaunos širdies beviltingai 
skaudžią padėtį, kur nelabasis 
nori įsilaužti ir sutinka silpną 
pasipriešinimą. Mano tėvas šj 
;ų pridėjo, lyg butų tai apie 
mane kalbąs. Vien begalinis pa-1 
sitikėjimas, tarė pagaliau d va-į 
siškis, tik nepakrutinamas išti
kimumas', ne vien artimiau-! 
siems žmonėms, kiek tikėjimui 
ir jo tarnautojams, gali išgel
bėti.

Ta ypatinga kalba nustatė 
mane, ieškoti bažnyčios paguo
dos ir palengvinti savo krutinę.
per šventų išpažintį ir gilią! 
atgailą. Kitą dienų anksti, ka-| 
daugi gyvenom rezidencijoj! 
norėjau nueiti į visai arti mu
sų namų esančių vienuolyną 
bažnyčią. Tai buvo pilna kan-; 
čib ir baisį naktis, kokią kada>
pergyvenau. Mane apspitcj 
biaurųs šlykšti paveikslai, ko
kių niekuomet dar nebuvau ma-, 
čiusi, niekuomet pamaniusi, tuo 
tarpu tarpe jų visų atsistoja 
anas vienuolis, man, lyg uorė 
damas gelbėti, ištiesdamas ran 
ką ir tarė: Ištark tik, jog ma 
ne mylį, ir visos nelaimės tavi 
apleis. Nenoromis turėjau at 
sakyti: Taip, Medardai, mylit, 
tave! — ir visos pragaro dva 
sios dingo!

Pagaliau išbadau, atsikėliau 
apsirengiau ir nuėjau į vienuo 
lyno bažnyčią.

Pro margus langus spalva 
tais spinduliais švietė vidui, 
rytas. Laisvas brolis šlavė ko 
ridorius. Netoli šalinių durų’ 
pro kurias aš įėjau, buvo pa- 
statytas šventos Rozalijos ai 
torius. Prieš jį sukalbėjau mal 
dų ir nuėjau prie klausykloj 
kurioj pamačiau sėdintį vien, 
vienuolį, šventas Dangau, pa 
dėk man! — tai buvo Medai! 
das! Nebuvo abejonių, man taj 
pasakė pati aukštesnioji galyį 
bė. Mane apėmė beprotiška bąi 
mė ir meilė, bet jaučiau, ka 
vien ištvermingas pasiryžimai 
gali mane išgelbėti. Aš jam is 
pažinau net savo nuodėmingi 
meilę prie Dievui pašvęstoji] 
ir dar daugiau, kaip tai!... ArrJ 
žinasis Dieve! tame akies mirk 
sny man rodėsi, kad begalini*! 
me nusiminime aš esu dažna 
keikusi tuos šventus ryšiu: 
kurie rišo mano mylimąjį, i 
tai aš jam išsipažinau.

(Bus daugiau)

KENTĖJUS NUO PIL 
VO DABAR VALGO 

KA JI NORI

KEPENŲ

NAUJAS IŠRADIMAS PAš/ 
LINA NEVIRŠKINIMĄ IR

PAKRIKIMĄ

“Mane vargino mai 
inkstai ir kepenys! 
rašo-Mrs.. M. Čarlį 
iš Tullytovvn, F 
‘‘Aš turėjau skaudė, 
mą ir opumą po m 
no kairiąja krūtim 
tas kartaįs priversd 
vo mano širdį dreb 
ti. bet visą tai dab 
išnyksta. Aš daį 

giau nebeturiu nevirškinimo ir valgau 
aš noriu . Aš esu labai patenkinta Ti 
nerio Karėtuoju Vynu — jis tikrai p 
statė mane ant kojų”.

Dabar nebereikia kentėti nuo piH 
paįrimų. širdies deginimo, aitrumo 
konstipacijos. Trinerio Kartusis Vyn 
nugali užsikimšimus keturiose svarbia 
vietose: pilve, kepenyse, pūslėje ir v 
dūriuose. Švelniai išvalo visą sistemi 
pagelbėdamas virškinimui, subudaVod 
mas naują nuojėgumą.

Pamatykit tai DYKAI

Imkit ka;
Tada. J 
žvilgsni"

Nucikit pas savo aptiekininką. Gaį 
kit bonką Trinerio Kartaus Vyno. Dvi* 
jų dydžių. 50c ar $1.25. 
nurodyta per šešias dienas, 
nesijausite 
sugrąžinkite kas liko

geriau kiekvienu
savo aptiekinink?

ir jis sugrąžins jums pinigus. j

TRINER’S 
BITTERWINE

———__ :___ .__ .. IMPERFECT IN ORIGINAL



Penktadienis, lapk. 14, 1930 ________ ____________________ NAUJIENOS, Chicago, III. 5

KORESPONDENCIJOS

Keųosha, Wis.

Kenosha, Wis.

SLA. 338 jaunuolių kuopos 
pa rengimas

Spalių 19 d. SLA. 338 jau
nuolių kuopa turėjo savo pa
rengimą. Vienas Bedarbis ra
šo “Vilnyj”, kad jam progra
mas nepatiko. Jaunuoliai savo 
susirinkime nutarė tam bedar
biui įžangą (50 centų) grąžin
ti ir dar magaryčioms pridėti 
penkis centus padengimui kitų 
“ekspensų”. Tad prašome Be
darbio atvykti gruodžio 2 d. į 
German-American Home, kur

K. Steponavičius

Cleveland, Ohio
Dr. V. Kudirkas Draugija

jaunuoliai 7:30 vai. vak. laikys 
savo susirinkimą. Jam bus į- 
žangos pinigai su mielu noru 
sugrąžinti.

Šiaip Kenoshos publikai jau
nuolių parengimas patiko. Reiš
kia, nors tai buvo pirmas jau
nuolių pasirodymas, bet jis bu- 
.0 gana geras.

Programo išpildyme dalyva
vo šie jaunuoliai: Adelė Spako- 
wicz, Auna Jocius ir Ameba 
Bagdonas komedijoj “Love Is 
Likę That”. Kvartetas susidė
jo iš Auna Bružas, Ameba 
Bagdonas, Auna Jocius, Rose 
Guzauskas. Kiti dalyviai buvo 
Anthony Bagdonas, Joe Bružas, 
Leo Jeslun ir Frank Jakutis. 
“Banjo” kvartetas susidėjo iš 
Eilėn Letzbatske, Bertha Winn, 
Mary Ahnen ir Auna Bružas.

—A m e I i.a Bagdonas.

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

Atvažiuoja “čigonai”
Kenoshos lietuviai su ne

kantrumu laukia “čigonų” ir 
rengiasi juos tinkamai pasitik
ti. Jau yra išpirkę kelis šim
tus tikietų, kad tik galėjus pa
matyti.

Mat, dalykas toks, kad SLA. 
212 kuopos Dailės Ratelis po 
vadovyste p. K. Steponavičiaus 
stato scenoj komp. St. Šimkaus 
operetę “Čigonai”. Operetės 
vaidinimas Įvyks lapkričio 16 
d., 4 valandą po pietų, German 
American svetainėj.

Operetės išpildyme dalyvaus 
R. Slegerienė, A. Laurinaitis, 
M. Balčaitienė, K. Druktenis, 
A. Pūras ir visas choras, kuris 
priskaito iki 50 narių. Prieg
tam dar atvyks iš Chicagos 
Simfonijos Orkestras po vado
vyste K. Steponavičiaus.

Kiek teko patirti, tad kaip 
vietos, taip ir aplinkinių mies
tų lietuviai yra labai susido
mėję operete. Jis visi rengia- 
sipamatyti “Čigonus”.

—Korespo n d en tias.

Lapkričio 7 d. įvyko Dr. V. 
Kudirkos Pašaipiuos Draugijos 
mėnesinis susirinkimas'. Susi
rinkimą atidaro pirmininkas 
Praškevičius. Pirmiausiai bu
vo perskaitytas protokolas iš 
pereito susirinkimo. • Jis tapo 
kaip vienu balsu priimtas. Po 
to sekė visokių komisijų ra
portai.

Iš pradžių viskas ėjo tvar
kiai, kol atsirado keli triukš
madariai, kurie pradėjo Viso
kius priekaištus valdybai dary
ti. Žinoma, ateina metinis su
sirinkimas, kur bus renkama 
nauja valdyba sekantiems me
tams, todėl musų bolševikai 
vėl pradeda savo paprastą ro
lę lošti. Jie nori kokiu nors 
budu prie valdybos prikibti, 
kad tuo budu savo pusėn pa
traukti kiek narių. Tačiau aš 
manau, kad jie šiemet tik tiek 
telaimės, kaip ir pernai, nes 
draugijoj jų tėra labai mažas 
skaičius. Šiaip visi kiti nariai 
yra susipratę ir išmintingi 
žmonės.

Patartina nariams kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti į sekamą 
susirinkimą, kuris įvyks gruo
džio 5 d. Lietuvių Svetainėje. 
Jei tai bus padaryta, tai bol
ševikai neturės progos nė pasi
rodyti.—John Jarus.

mą išpildė čia augęs jaunimas. 
Programą paruošė p. J. Bružas, 
kuopos organizatorius ir tvėrė
jas.

Programas pavyko visai ge
rai. Vėliau po Josimo ir dai
nų! prasidėjo šokiai, kurie tęsė
si iki vėlumos. Tai buvo pir
mutinis jaunuolių bandymas. 
Pageidaujama, kad jie ateity 
parūpintų ir daugiau tokių pa
rengimų.

ri susideda iš 20 akerių žemes. 
Apie namus randasi gražus so
das. Užlausiau, kaip patinka 
farmeriavimas. Gavau atsaky
mą, jog labai gerai. Girdi, j 
miestą jie nebenori grįžti. P-ni 
Gečienė apdovanojo lietuvišku 
suriu. Taipgi nusipirkome po
rą žąsų.

Gečai yra “Naujienų” rėrfiė- 
jai ir daug dirba SLA. 212 
kuopoj. Linkėtina jiems gero 
pasisekimo farmeriauti.

Kenosha, Wis.
Visko po biskį

Spalių 19 d. vietos SLA.i 338 
jaunuolių kuopa turėjo šaunų 
v a k a r ą German-American 
Home. Vakaras susidėjo iš 
muzikos ir dainų. Visą progra-

MILWAUKEE
YRA1S minučių

ARČIAU
Keturi nauji, greitesni traukiniai su
mažina penkiolika minučių važiavimo 
laiką tarp Chicagos ir Milwaukee 
North Shore Linija.

CHICAGOS

Downtown Station • Uptown Station
22 > So. Wabash Avė. Wilson and Broadwcy

Du iš šių vienos-valandos-ir-penkias- 
dešimt minučių de luxe skriejikų iš
eina iš Chicagos 8:05 vai. ryte ir 3:05 
vai po piet, abu turintys parlor-obser- 
vation' karus. Du gryšta iš Milwaukee 
— 8 vai. ryte limited ir 3 vai. po piet 
parlor-observation karų limited.

Kiekvieną valandą laikrodžiui mušant
Kiti greiti limited išeina į Milwaukee 
kiekvieną valandą laikrodžiui mušant 
iš Adams ir Wabash Loop “L” stoties. 
Visi traukiniai stoja prie Madison ir 
Wabash, Randolph ir Wabash, Clark 
ir Lake, Grand Avė., Belmont Avė., 
Wilson Avė., Uptown Station ir 
Howard St. Del informacijų telefo- 
nuokit Traffic Dept., State 0517, 
72 W. Adams Street.

Chicago North Shore and Milwaukee Railroad Co.
7 he Road of Service

Lapkričio 2 d. SLA. 212 kuo
pa laikė savo mėnesinį susirin
kimą. Tapo nutarta sekamą 
susirinkimą šaukti atvirutėmis, 
kadangi bus renkama kuopos 
valdybe, sekamiems metams^ 
Tapo taip pat nutarta pasiųsti 
pasveikinimą Dr. Graičiunui, 
kuris neseniai susilaukė 60 
metų amžiaus.

Reikia priminti dar ir tai, 
kad susirinkimas pašalino iš 
kuopos' vieną svieto lygintoją ir 
Stalino garbintoją. Mat, tas 
draugutis duoklių nemokėda
mas bandė būti Susivienijimo 
nariu. Nors dabartinis pirmi
ninkas stengėsi savo vienmintį 
pateisinti, tačiau jam tai ne
pavyko. • Tikras proletaras tu
rėjo iš buržujų organizacijos 
išsikraustyti. Šiaip kito nieko 
svarbaus susirinkime neatsiti
ko. Reikia manyti, kad seka
mas susirinkimas bus daug Įdo
mesnis.

Lapkričio 8 <1. pasltaįke gana 
vėlai eiti gatve. Staiga išgir
dau tautišką kalbą. Ogi, žiūriu, 
kalbasi F. Povilauskis su K F. 
Jankausku. Paklausiu, ką jie 
veikia taip vėlai. Atsako, kad 
kolektuoja pinigus už apgarsi
nimus. Mat, SLA. 212 Dailės 
Ratelis lapkričio 16 d. stato 
scenoj operetę “čigonai”. Kiek 
teko patirti, p. Steponavičius 
daug dirba, kad tinkamai tą 
operetę pastačius. Povilauskis 
su Jankausku irgi daug dirba, 
kad 'sutraukus kuodaugiausia 
publikos. O juo daugiau bus 
publikos, tuo Batelis uždirbs 
daugiau pinigų. ‘

Neužmirškite lapkričio 16 d. 
būti German-American Home, 
kur bus ta operetė pastatyta.

me tarpininkavo Martin’s Real- 
ty kompanija.

Prieš kiek laiko man pateko 
i rankas “Vilnis”. Ten vienas 
9 

peckelis bando pašiepti SLA. 
338 jaunuolių kuopos parengi* 
mą. Peckelis rašo, kad pirmi
ninkas prašė publikos po pro
gramo eiti į šalimai esantį na
mą, kur busią galima gauti už
kandžių ir gėrimo. Girdi, butų 
buvę geriau, jei su kepure bu
tų buvę parinkta aukos.

Man gaila/tų žmonių, kurie 
ant kito pamato musę, o ant 
savęs nepastebi nei meškos. Aš 
norėčiau paklausti to peckelio, 
kodėl jo draugai (o gal ir jis 
pats) dabar landžioja po smuk-

les ir prašo alaus ir samogon- 
kos rengiamam ALPK vaka
rui? Priegtam tas vakaras 
Specialiai rengiamai tuo tiks
lu, kad pakenkti Dailės Rate
liui. ,

Gal kas bandys užginti, kad 
ta draugija nėra vien tik sta
line ų kontroliuojama. Tačiau 
laktas yra tas, kad į rengimo 
komisiją jojo tavorščiai, kurie 
yra tikri ekspertai samogonką 
kolektuoti.

■ •
Aš patariu jums pasižiūrėti i 

savo nepraustą veideli, tąsyk 
nereikės kabinėtis prie kitų. 
Kolektavimo atžvilgiu su jumis 
vargu kas gali lenktyniuoti S!

—Kenoshietis.

Yra
LAIVŲ VARDAI

būtinai reikalingi gavimui pirmųjų ir antrųjų pilietybės popierių, kaipo ir 
PERMITŲ-LEIDIMŲ sugryžt Amcrkon.

Laivų vardus gana greitai surandu iš žemiau paduotų metų: 
Iš 
Iš 
Iš

• H 
Iš 
Iš
Iš 
IŠ

■ Iš 
Iš 
Iš

Reikalaukite aplikacijų ir pridėkite 2 centu štampų, ir adresuokite:

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

Antverpen-Ncw York 1906 iki 1915, 
Bremen-Baltimorc 1901 iki 1915, 
Brcmcn-Philadclphia 1901 iki 1915, 
Bremen-New York nuo 1901, 
Glassgow-New York 1912 iki 1915, 
Hamburg-New York nuo 1901, 
Libavos-New York 1907 iki 1915, 
Liverpool-New York 1906 iki 1915. 
Liverpool-Philadelphia 1907 iki 1915, 
Rotterdam-New York 1906 iki 1915, 
Southampton-New York 1906 iki 1905.

Lapkričio 5 d. aplankiau sa
vo senus pažįstamus p. Gečius. 
.Jie netoli Kenoshos prie U. S. 
41 kelio turi puikią farmą, ku

Lapkričio 9 d. pasitaikė su
sitikti p. L. Šulskį. Sužinojau, 
kad jis jau gyvena naujoj vie
toj. Pasirodė, kad jis savo na
mą sumaino su p. J. Bitvinskiu. 
Šulskis patenkintas, kadangi 
'dabar turi dviejų fialų namą, o 
pirma turėjo tik vieno. Mainy

8814-16 Rooflevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. K*dri* 8902

Atliekame Musų Atsakomybę
prieš Drabužių Pirkėjus

ĮSTEIGTA
1 8 7 9.

Per penkios dešimt vienus metus^ per kuriuos mes 
gaminome drabužius Clevelande, mes niekad nė per 
plauką neatsitolinome nuo tų tvirtų pagrindų, ant 
kurių šis biznis tapo įsteigtas... gaminti geriau
sius sulig musų išgalės drabužius, pardavinėti juos 
už žemiausią sulig kokybės kainą, ir garantuoti pa
tenkinimą kiekvienam kostumeriui.

Iš tos priežasties, mes ne tik parčdome daugiau 
žmonių, negu kuri kita įstaiga visame pasaulyje, 
bet musų teisingas nuopelnas ir musų drabužių 
vertė laimėjo patarnavimą ir pasitikėjimą daugelio 
tūkstančių tų žmonių, kurie pirmiau niekad nemo
kėdavo mažiau $50 už siutą.

Leiskite mums parodyti jums kokią didelę vertę 
mes įdėjome i siutus ir o verkautus, kuriuos dabar 
pasiūlome pasirinkimui... jie yra padaryti mode
lių ir didumų, kurie tiks jaunuoliui 16 m., kaip ir 
vyrui su 50 colių krutinę... įvairiausių naujų sty- 
lių, naujų audeklų ir naujų spalvų kiekvieno sko
nio patenkinimui.

J/u.są pasirinkimas mėlynų overkaytų ypač yra 
įdomus... jie yra šį sezonų labiau populiarus negu 
kada buvo... mėlyni Mellons dvieilio box styliaus ir 
pritaikintų velveto kalnierių modeliai... neblunkan- 
čiomis spalvomis dažytas vilnų audeklas, tiek pat 
gerai tarnaujantis, ant kiek ir madingas... vertės, 
kurios primena jums geriausius pasiūlymus dar 
prieš-kariniais laikais.

KIEKVIENAS OVERKAUTAS, TOPKAUTAS, 
BIZNIO SIUTAS AK IŠEIGINIS SIUTAS Ą| I 
KIEKVIENOJE RICHMAN BROTHERS SAN- ZALL 
KROVOJE VISOSE JUNGTINĖSE •VALSTI
JOSE YRA VISUOMET Už TĄ IJAČIĄ KAINĄ

114-118 South State Street

4011 West Madison Street

6400 So. Halsted Street

3220 Lincoln Avenue
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

tojas Steponavičius. Užbaigus 
, tos dienos tarimus, D r-jos Dr.
Biežis turėjo pamokinančią pa
skaitą apie sveikatą.

X. š.

Joniškietė apsivedė

Chicagos Liet. Dr-ja 
Savitarp. Pašalo, au
kuoja $15 bedarbiam

11

vitarpinės Pašalpos turėjo pa
prastą mėnesini susirinkimą. 
Nežiūrint, kad Draugijai pri
klauso virš septynių šimtu na
riu, bet šiuo sykiu randasi tik
tai trys ligonys.

šiame Draugijos susirinkime 
tapo nominuota valdyba dėl at
einančiu 1931 m. Mat Chica
gos Lietuviu Draugija Savitar
pinės Pašalpos Valdybos rinki
mus praktikuoja visai kitaip,
negu kitos draugijos, tai yra 
viešu referendumu. Baliotas su 
kandidatais yra siunčiamas 
kiekvienam nariui i namus, taip 
kad kiekvienas narys balsuoja 
kaip jam patinka. Nubalsavęs 
balintą gražina atgal komisijai, 
kuri paskui suskaičius balsus 
paskelbia balsavimo pasekmes. 
Tokiu budu valdybos rinkimuo
se dalyvauja visi Draugijos na
riai.

las svarbus šio susirin- 
nutarirnų, tai paaukuota

pinigai bus pasių-
i ienas”, kame v ra!

auka yra maža |

kad Draugijoj yra padaryta nu
tarimas, kad ant : 
daugiau aukauti
Ii ką doleriu.

Biznio komisija
1 Taugijos moterys 
co it

syk negalima

pranese, kad 
rengia bun- 

pasilinksminimo vakaVė-

d iena \Vicker Park svetainėj, 
yra rengiamasi prie di- 
Draugijos metinio kon-

1931 m. išpildyti programą yra 
užkviestas dabar Chicagoj di
džiausias lietuviu Choras, tai 
yra Chicagos Lietuviu Choras 
Pirmyn, kurį vadovauja gabiau* 

muzikos moky-

“Kas bus, močiute, kas bus? 
įšoko oželis i rūtų darželį,” 
taip klausė Mariutė Pa ūgy t ė 
savo mamos. Mama jai atsa
kė taip: Padėsim kilpeles, su
gausiu) oželį! tas bus, dukrele, 
tas bus!

Pereitą šeštadieni lapkričio 
S d. p-as Jurkinanas sužavė
tas Mariutės meile, nutarė su 
Mariute amžinai mylėtis — 
gyventi. Tani tikslui buvo pa
keltos šaunios vestuvės apie 
5 vai. vakaro šv. Kryžiaus 
bažnyčioje (Town of Lake), 
P-as Jurkinanas su p-le Pau- 
gyte buvo šeimynišku ryšiu 
surišti kadangi jaunieji buvo 
labai draugiški, lai ir plačiai 
buvo žmonių pažįstami, ypač

Tovvn of Lake apylinkėje, tai 
jų vestuvių pažiūrėti buvo su
sirinkus pilna bažnyčia žmo
nių. <- «

Trims kunigams einant ce
remonijų paneigus laike vin- 
cio, soliste p-le Ančiulė chorui 
ir vargonams pritariant su
giedojo tam momentui pritai
kintas giesmes. Paskui p. 
Brenciaus svetainėje, prie ap
dėtu stalu skaniais valgymais 
ir gėrimais, šauniai orchestrai 
grojant visi su pakilusiu lipu 
linksminosi ir šoko.

Malonu tokiose vestuvėse da
lyvauti prie Unksmių viešnių 
ir svečių, nė just nepajunta- 
nie kaip sekmadienio rytas 
abejo. Prie progos paminėsiu, 

[kadangi p-nia Paugicnė ir jos 
dukrelė Mariute yra Joniškie
čių Kliubo nares ir yra geros 
veikėjos, tai ir Joniškiečių- 
kliuhiecių daug buvo atsilan
kiusių į vestuves.

Linkiu jinai gražiai porai lai
mingo .* r saldaus gyveninio.

Joniškietis.

Kadangi Mariute prigulėjo 
prie choro, lai ir choristų-čių 
daug jos vestuvėse dalyvavo, 
kurie Įniks nuo laiko buriu 
susirinkę užtraukdavo čiu- 
dralala-čiudrala ir lt.

Tvarka buvo pavyzdinga.

| NAUJIENŲ j 
Pinigu Siuntimo Skyrius at
daras kaselio nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

p. J. BALANDA
nes

gali dainuoti žemu ir aukštu 
balsu, tai gražus ir linksnio 
budo jaunikaitis. Jis dainuos 
ir los Chicagos Lietuviu Cho
ro Pirmyn rengiamam vaka
re operetėj “Paulina”, nedė- 
lioj, lapkričio 23 d., Bohemian 
American svetainėje, 1 136 W. 
18th SI.

North Side
Balius

d.

VEIKITE I LAIKĄ!
Veikite Greitai Del Inkstų 

i Nereguliarumo.

JEIGU vargina pustės nereguliarumai, 
kelintasis naktį ir nuolatinis strėnų 

skaudėjimas, susidomčkit! Pagėlbėkit sa
vo inkstams prie pirmo ženklo pakriki
mo. Vartokite Doan’s Pilis.

Sėkmingos per daugiau kaip 50 me
tų. Patariamos visame pasaulje. Pardavi
nėjamos pardavėjų visur..

50,06!) Vartotojų Viešai Pataria Doan’s:
MII!’,. 'I'. COOK. II22K DARWIN DRIVE. LOS ANGELES. CALJF.. Rako:
“Aš turėjau kilnius. ištisinius skaudėjimus mano strėnose ir kariais taipgi 
n'frki.. i '< .< i h*: mus. Galvos skaudėjimai ir kvaituliai buvo bevelk kasdieni
niu atsitikimas. Mažiausias darbas mane taip nuvargindavo kad su vargu 
vaikfiėiojan. Doan’s Pilis teėinus pašalino visus šiuos simptomus ir pasijau
čiau nu kiekviena diena geriau po vartojimo Doan’a.”

Pilis ADI*r'tl°M rali M Lcy the Kidneys

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

DVIDEŠIMTIES PENKIŲ METU
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JI) JINIS
šeštadienį, lapkričio 

Morning Star Kliubo 
rudeninis balius Wicker Park 
svetainėj.

Morning Star Kliubas North- 
sidėj pirmas pasiskubino su pa
rengimu. Kaip jau nesykį bu
vo minėta, kad Morning Star 
Kliubas yra pašelpinis ir pa
silinksminimo kliubas, tai nė
ra abejonės, kad ir šis kliubo 
parengimas bus smagus ir link
smas. Patartina, kad visi, ku
rie myli praleisti linksmai lai
ką, turi atsilankyti i šį kliubo 
parengimą. —X. š. Lietuvių Auditorijoj

3133 South Halsted Street

KONCERTE DALYVAUJA ŠIOS ARTISTINĖS JĖGOS:

K. STEPONAVIČIUS, Muzikos Direktorius

Po Koncerto Linksmus Šokiai Griežiant Šauniai Orkestrai.

B KITCHEN 
fl ULENZER

Nota Cross Vford B 
noktu You Ūse,

Kitchen
LENZER

HtiRlS ONLY DIRT 
CįEANS • SCOURS 

JjRUBS- polishe?

RUDENINIS

Balius su Šokiais
Rengiamas

Lithuanian Morning Star Kliubo 
Suimtoje, Lapkričio-Nov. 15,1930 

Wicker Park Svetainėj, 
2040 W. North Avė.

Ižang'a 50c.
Pradžia 7:30 valandą vakare.
Puiki muzika Joe Spetilos.

Atsilankę j šį Balių tikrai busite užga
nėdinti. . Kviečia KLIUBAS.

NEDĖLIOJĘ,

LAPKRIČIO-NOV. 30 d., 1930
Pradžia 7 Valandą Vakare

TAI BUS DIDŽIAUSIAS, IŠKILMINGIAUSIAS IR PUIKIAUSIAS ŠIO SEZONO KONCERTAS

Chicagos Lietuvių Pirmyn Choras, 65 dainininkai 
Chicagos Lietuvių Symphonijos Orkestras, 40 muz. 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, 30. dainininkų 
Chicagos Lietuvių Vyrų Kvartetas:

F. Jakavičius, J. Balanda, D. Kežas ir A. Ažukas

Merginų Trio: O. Berkiutė, O. Skeveriutė ir V.
Stradomskaitė

Duetas: O. Berkiutė ir O. Skeveriutė
P-lė Valerija Čepukiute, smuikininkė , 
A. Salaveičikiutė-Steponavičienė, solistė.

»

Širdingai kviečiame visus Chicagos ir apielinkių miestelių lietuvius ir lietuvaites dalyauti šiame jubilieji
niame koncerte.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOS CENTRALINE KUOPA.



Penktadienis, lapk. 14,. 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kongresmano Hull kal
ba prieš prohibiciją

Trečiadienio vakare Republi- 
konų National Committee turė
jo banketą Union Leaguc Club. 
Chicagoj, kur buvo pakviesta 
ir kitataučių grupės. Lietuvių 
Kepublikonų. kliubus atstovavo 
Dr. Graičiunas.

Kongresmenas W. - M. Hull 
savo kalboj pasakė f

“Balsuotojai aiškiai pasireiš
kė, kad jie yra prieš 18 amend- 
mentą ir prieš Volstead įstaty
mą. Mano įsitikinimas yra, kad 
18 amendmentas turi būti at
šauktas ir Volstead aktas kuo- 
greičiausia modifikuotas, kad 
galima butų duoti laisviems 
žmonėms alų laisvai nuo taksų 
ir licencijų mokesnių. Kad bu
tų galima jį pardavinėti visur 
ir bile kur be jokių federali- 
nių suvaržymų. Suprantama, 
kad atskiros valstijos neturėtų 
būti varžomos, jei nori suvar
žyti alų pas save.

Kasmet įstatymų keliu turi 
būti autorizuota gamyba 60,- 
000,000 galionų vvhiskey ir val
džia priversta padaryti kon
traktus ant tokio kiekio me
dicinos reikalams vvhiskey už 
1O centų galionui net pelno, 

drugistui ir parduoti ne bran
giau kaip po 85 centus bon- 
ką. įstatymu turi būti įvesta 
sistema, leidžianti daktarams 
užrašinėti žmonėms medicinos
reikalams brinką 
$1.00.

vvhiskey po

Išleidžiant tokius įstatymus 
ims galima įgyvendinti susi vai 
dymą, panaikinti butlegeriavimą 
ir suteikti žmonėms vvhiskey 
medicinos tikslams 100% gry
na ir prieinama kaina. Drastiš
kieji Jonės 5 ir 10 Įstatymą

JOKŪBAS ŪSELIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 1 2 dieną, I I :40 valandą 
vakare. 19 30 m., sulaukęs 96 
metų amžiaus. gimęs Tauragės 
apskr.. Švėkšnos parapijoj, Pem- 
piškių kaime. Amerikoj išgyve
no 34 metus. * Paliko dideliame 
nuliudime tris dukteris Oną 
Šedvilienę. Heleną Šniaukšticnę. 
Barborą Nelson, žentą H. Nelson 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 34 1 E. Kensington Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, lap
kričio I 7 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš teA bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jokūbo Ūselio gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Dukterys, Žentas ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

ANTANAS KARDELIS
Persiskyrė 

lapkričio 1 
landą ryte, 
metų 
apskr.. 
kaime, 
metų, 
pusbrolį Alfonsą Dilevičių. 
minės ir draugus, o Lietuvoj mo
tiną Anelę, du broliu — Fransiš- 
kų ir Joną ir seserį Heleną. Bu
vo narys Unity Pašelpinio Kliu- 
bo. Kūnas pašarvotas . randasi 
4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks panfltėly, 
lapkričio 1 7 dieną. 8 vai. ryte 
iš Eudeikio koplyčios į Švento 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio stelą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. /\ntano Kardelio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Pusbrolis, Giminės ir 
Drauc/ai.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
tius Eudeikis. Tel. Yards 174*1.

Laidotuvėmis' rūpinasi pusbrolis 
A. Dilevičia ir draugas N. Du- 
back. ...........................   • 

su šiuo pasauliu 
2 dieną. 11:30 va- 
19 30 m., sulaukęs 38 

amžiaus. gimęs Ežerėnų 
Rimšių parap.. Žibakių 

Amerikoj išgyveno 17 
Paliko dideliame nuliudime 
į Alfonsą Dilevičių. gi- 
ir draugus.

turi būt taip jau panaikinti. 
Jie nesugebėjo pagydyti svai
ginamų gėralų gamybos ir par
davinėjimo pikto ir pridarė 
daug sunkenybių žmonėms. Vie
nuolika metų prohibicijos įtiki
no gyventojus, sausuosius ir 
slapiuosius, kad įstatymų mo
difikacija yra reikalinga, nuimt 
grąžinti įstatymams pagarbą ir 
tvarką”.

tau virš 100,000 užsire
gistravo

Papildoma registracija dar 
Žymiai padidino užsiregistravu
sių bedarbių skaičių. Spėjama, 
kad jau skaičius žymiai pra
lenkė 100,000. Iš tų yra virs 
37,000 bedarbių, kuriems rei
kalinga skubiausia pagalba.

Pradėtas pagalbos darbas, 
pirmiausia aprūpinant moteris 
ir vaikus. Dar dėl 2,000 žmo
nių patalpas baigia ruošti Sal- 
vation Army, ant 712 West 
Monroe street.

Cook county taryba vakar 
nutarė skubinti šid gatvių dar
bus’: Ashland avė., Lincoln 
avė., Kedzie avė., Hillside avė., 
Rosalie rd., Crawford avė., 
State st., 55th st. ir 76 st.

KulturosKertelė 
----------- I 

Verta pamatyti indlony 
Vargus

Cinema Art Thcatre šią sa
vaitę eina naujas, nepaprastai

Imsiu jui ardyti, •valkata Jum» nurryi. BU-. 
S t paa tikrą apeclallatą. kuria aeklaua įuaų l 

ir ir k&a jurui skauda.' bet patu pasakyt [ 
po aalutlao ifavaamlaavimo—kaa jums yra1

Dr. J. E. Zaremba j
20 W. Jackson Blvdn netoli State St.

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 no 
oietų, nuo 5 iki 7:3G vakaro. Nedi

dini nuo rvto iki 1 no pieta 

Nuliūdę liekame
Moteris Justina Praninskienė 
ir Sūnūs Edvardas.

Daktaras AA WISSIG,
Kapitonai Hf Pąaauliniamu kare

Specialistas iš Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

įdomus filmas “The Silent 
Enemy”. Tas filmas yra su
loštas pačių indionų tolimuose 
Oritario tyruose, kur jie gyve
na ir vargsta savo visai dar 
ptimityvį gyvenimą. Su nepa
prastu vaizdumu matai žmo
nių kovą su žiauria gamta, 
plėšriais žvėrimis, šalčiu, ir 
kas svarbiausia, su badu. Pa- 
mėgsti tuos žmones visa šird
žių, kaip jie laikosi savo pa
pročių, kaip ištikimi savo gi
minės įstatymams ir kaip 
karžygiškai moka aukautis 
vienas už visus ir visi už vie
ną.

Kode! lietuvių nesi
mato?

Jau dažnai buvo minėta, 
kad kas sekmadienį 3:15 ir 
4:15 vai. duodami nepa
prastai gražus koncertai Art 
Institute, Fullerlon Hali. Kon
certą duoda Little Symphony 
orchestra, kaina tik 25 centai. 
Sekmadieniais puikiausia pro
ga kultūringai laiką praleisti, 
apžiūrint meno parodą ir įvai
rius meno eksponatus ir dar

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠĖRKA 
3 103 S. Halsted St. 

Telefonas 
Victoty 1115

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

MRS. ANELIA K. JA RUSU 
Physica! Therapy & Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avemie

Phone
Hernlock 9252

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

FRANK PULGINAS- 
PRANINSKAS ir 
DUKTĖ ALENA

Spalio 31 d. apie apie 9 vai. 
vakare. Praninskų šeimyna važia
vo namo automobiliu iš Rockfoę- 
do į Loves Park ir North Second 
gatvėj. 10 bloke prie Oakland 
Avė., susidūrė su gatvekariu. Ne
laimėj liko mirtinai sužeistas 
Frank Pulginas-Praninskas, 39 
metų amžiaus ir jo duktė Alena, 

1 3 m. amžiaus. Sykiu važiavu
sios jo moteris ir svetima mergai
tė sužeistos lengviau. Sužeistuo
sius nuvežta į Šv. Antano ligoni
nę. kur duktė Alena pasimirė lap
kričio 1 d., 5 vai. ryte, o Pulgi
nas-Praninskas mirė lapkričio 3 d., 
2:50 vai. po piet. Lapkričio 
5 d. tėvas ir duktė tapo palaido
ti Willwood kapinėse.

Pulginas-Praninskas ir Alena 
paliko dideliame nuliudime mote- 
rį-motiną Justiną Praninskienę, 
sūnų Edvardą, 10 m. amžiaus, 
tris seseris: Amerikoj — Anelę 
Pičiunienę, švogerį Pičiuną, Sta
nislovą Rudaučienę, šyogerj Ru- 
daučią. švogerį A. Petrauską, pus
brolį Prancišką, pusseserę K. La- 
bunskienę: Lietuvoj — seserį Vik
toriją Jonenicnę. Gimęs Švai- 
nikų kaime. Naujamiesčio parap.. 
Panevėžio apskr. Amerikon at
vyko 1906 m. Priklausė prie 
SLA. 77 kp.

Norintys plačiau sužinoti apie 
Praninskų nelaimę, kreipkitės ad
resu: J. Praninskicnė. 301 Grand 
Avė., Loves Park, Rockford. III.

Kuoširdtngiausia ačiuojam visiems 
dalyvavusiems mano mylimų vyro 
ir dukters laidotuvėse, taipgi 
ačiuojam už gėles ir tiems, kurie 
sudėjo tiek daug vainikų nežinau 
ir kaip beatsidekuoti.

koncertu pasigerėti. Bet kelin
tą kartą einant, neteko dar 
jokios lietuviškos būtybės ma
tyti.

Žvėrys ir žmonės 
Field Museum

Galima matyti arklių evo
liucijos procesą, pradedant 
įiuo tų laikų, kada arkliai te
bebuvo ; su trijų pirštų • posiia- 
įomis, maži kaip avys. Nau
jai atgabentų totem (“kry
žių”) ,. eskimosų iršiaurės in- 
dionų gyvenimo vaiždų ir tt.

Chicago Civic Opera
Kitos savaitės operų programa

Pirmadienį, vakarą, lapkričio 
17 d. 8 P. M. Cavaleria Rus- 
tieana (itališkai).

Mes skelbiame, kad laike sunkaus 
laiko-bedarbės

Dr. J. Shinglman
4930 W. 13 Ši.

CICERO

(kuris praktikuoja Ciceroj apie 
25 metus)

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

gydymą už pusę kainos

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

Graboriai

J. F. BADŽIUS
PIGtAUSLS LIETUVIS 

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

bų išdirbystės.
v OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Aventie 
CHICAGO, i£l.

S. D. LAI'IIAVKII
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai- 
dotuvėse ir kokiame rei- 
kale visuomet esti «ąži- 
ningas ir nebrangus to- 
dėl, kad neturime ii- 
laidų užlaikymui sky- 
rių. VfflP*

3307 Auburn Avė.
CHICĄGO. ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ŽOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

I *

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted SL 
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

Antradienio vakarą, lapkričio
18 d. 8 P. M. Madonos Karo
liai (itališkai).

Trečiadieių vakarą, lapkričio
19 d, 8 P. M. Madame Butter- 
fly (itališkai).

Ketvirtadienį vakarą, lapkr.
20 d. 7:45 P. M. Mcistersinger 
(vokiškai).

šeštadieni pavakary, ]apkr. 
22 d. 2 vai. P. M. L’Amore dei 
Tre Re (Trijų Karalių Meilė) 
(itališkai).

\ šeštadienį vakarą, lapkr. .22 
d.- 8 P. M. Lorenzaccio (fran- 
euziškai). Kainos populiariškos 
nuo 75c ligi $4.

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Tel. Lafayettc 4146

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

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
rumas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vkikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pieūį.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South .Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AK SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
. 756 West 35ih St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie sRvo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 
laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Grosą Avė.

Tel. Yards &17

Lietuviai gydytojai ~ 

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas / 

3147 So. Halsted Street 
Tel. Calumet 3294

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1-—3 it 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. •Mapletvood Avc.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
34G4 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M. t

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

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

Tel. Brunswięk 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

R,esidcnce Phone Ravcnswood 1664 
t)r. J. Ashmenckas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4 Ofisas:

2700 DevOn Ąve., Rogcrs Park 3320 
Valandos:

, 10-12* A. M., 2-5 ir 7-9 P. M. 
Ncdėlioms sulig sutarties.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUMIS

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

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

Ofiso Telefonas Virginla 003fl 
Ros. Tel. Von Buren 8888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dle- 

■ą. Namų ofisas North Aide 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 Iki 0:80 vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St, 
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kązlauskiš
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

Dentistas
Persikėlė i naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banlęą 

arti Ashland Avė.

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 Boulcvąrd 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage ' 2822

DR. W. P. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue k 

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
- Iš RUSUOS -

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 įki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos 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, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Llidvvay 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

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

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Tel. Boulevard 9320

Dr. Michael S. Korba
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Ray. Labaratorijos •

5161 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.

, 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 
Rez. Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Rooni 111^ 

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

Gyvenimu vieta
3323 South Haltted Street

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

i

A. A.°OLIS

R. A. VASALLE
(VASILIAUSKAS)

t . ADVOKATAI
11 South La Šalie Street, 

Room 1701 Tel. Randolph 6381 
Valandos puo 9 ryto* iki 5 vai vak. 
3241 S’. Halsted St. tel. Victory D562

• Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utar., Ketv. ir Sukatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios ▼.

Phone Frank Įin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted SL

J. R. WAilXliES
Lietuvis Advokatas

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

kampas Michiga</Ave. ''
Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 

Miesto ofise pagal sutarti;- 
127 N. Dearborn St.

Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kttchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

elefonas Canal 2552 
f Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Ta.šlakis
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje
Room 2414

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

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

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
TeL Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell SL
Tel. Republic 9723 i
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_________________ NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, ]apk. 14, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SKUBIAI REIKIA PAGEL
BĖTI

BEDARBIAMS 
PAGALBA

Darbininkas, vedęs, turi 2 
vaikus, 16 ir 10 mętų, apie me
tai be darbo. Nebeturi rendos 
užsimokėti ir savininkas varo 
lauk. Vakar pašauktas į teismą 
dėl išsikraustymo iš buto. Ne
turi pečiaus, kuo tų kambarių 
pašildyti. Gal kas turi atlieka
mą šildomą pečiuką?

Kasdien nuo 9 vai. ligi 
vai. ryto

12 NORĖJO PAGELBĖTI, PATS 
NELAIMĖN PAPUOLĖ

('■fljui prašoma neateiti, nes. A. Motojunas atrašė tokį laiš-

bedarbių šelpimo

G. Baronas ........
George Skoby ....

kasoj buvo
.... $57.21 

įplaukė:
... 1.00 [
... 2.00
... 2.00

IGerbiamoji Mrs. Jurgelionis.
Liūdna man pranešti Tam

stai, kad mus ištiko didelė ne
laimė. November 9 (j., nedėlios 

jau 
na- 
pa- 
su-

yra kasoje

PRANEŠIMAS PAGALBOS
REIKALINGIEMS BEDAR

BIAMS

vakare apie 10 vai., mes 
gulėjom, kai užsidegė musų 
mas. Vargais negalais mes 
tys pabėgom. Pakol patys 
sitvarkysim, dabar esame kitur
prisiglaudę. Ką ir bekalbėti apie 
kitų gelbėjimą. Mes buvom pri
žadėję paimti vieną bedarbį ir 
užlaikyti iki padėtis pagerės, 
bet dabar nebegalime.

Tie, kuriems butinai reika
lingi drabužiai ir avalynės, ga
li kreiptis i “Naujienų” Bedar
biu šelpimo Skyrių kasdien, iš- 
< .vrus šventadienius, nuo 9 vai. 
i vto ligi 12 vai. dienos, ne vė
liau.

Antanas Statkus dovanojo 
vyriškų drabužių.

Anna Anužis atvežė drabu
žių.

Barbora šimanauskienė dova
nojo drabužių.

Geo. Mickus dovanojo mote
rišką apsiaustą (coat).

Dar labai reikalinga didesnes 
mieros (saizo) drabužių nuo 40 
lt>i 46, vyriškų siutų, ypatin- 
< ii kelinių, apsiaustų ir apati
niu rūbų, nes vis dar daug be- 
(, irbių atsiranda, kurie neturi 
kuo apsivilkti išeidami darbo 
jčškoti.

dar-

LIETUVIŲ
VALANDA
Radio W-O-R-D Stoties

202 
Metrų

1480 
Kilocycles

' TARPTAUTINIS BIBLIJOS
u TIRINETOJU SUSIVIENIJIMAS

Nedelioje, 
Lapkričio-Nov. 16 d
Lvgiai nuo I iki 2 vai.
Programas bus įvairus ir 
mus. Bus dviejų pasikalbėjimas 
į klausimus atsakymai.

Antrašas laiškams:

po pietų, 
labai įdo- 

bus

Studio W. O. R. D.
201 North Wells St..

Chicago.

Mrs. J. česna nori duoti 
bo vyrui ant ūkės į Iowa 
stiją. Užmokės kelionę, duos 
visą pragyvenimą ir primokės 
suilg susitarimo.

Mrs. VVinievich jėško vyro 
ar moters prie namų. Sulig su
sitarimo.

Motiejus Rudaitis, jėško mo
ters pasidarbuoti krautuvėj, 
sulig susitarimo.

Mrs. Stizanna Norman rei
kalauja plumberio.

Pranešta atatinkamiems be
darbiams apie šiuos 
mus.

pasiuly-

širdžiai atjaučia tuos sunkioje 
valandoje su šalčiu ir badu be
kariaujančius bedarbius.

Neklausdamos ar jie yra so
cialistai, katalikai, tautininkai 
ar komunistai, visais rūpinasi 
lygiai sulig išgales, visiems 
gelbsti kiek įmanydamos. Ar gi 
geresnio pasišventimo, bereikia? 
Lietuviai darbininkai turėtų 
“Naujienoms” dėkingi būti už 
tokį jautrumą dėl darbo žmo
nių.

Bet štai atsiranda žmonių ir 
dargi laikraščių, kuriems las 
“Naujienų” labdaringas darbas 
nepatinka. Paleido rėkti, plū
sti, priekabių ješkoti prie to 
prakilnaus darbo. Bet kaip jie 
patys rupinasi bedarbiais?

Jie šelpia, bet tik žodžiais, 
o darbais dar paskutinius cen
tus išvylioja! Nežiūrint į blo
giausią darbininkams laiką, pas 
juos be pertrauko tęsiasi įvai
riausi vajai, vakarei i ų-vakarė- 
liai, po kurių priedanga pasku
tinius centus iš bedarbių vy
lioj a.

Bet delko gi kaip vieniems 
taip kitiems tas “Naujienų” 
kilnus bedarbių šelpimo dar
bas nepatinka?

Dėlto, kad “Naujienos” pra
dėdamos tą darbą nejučiomis 
užlipo kaip vieniems taip ki
tiems ant kornų. Mat “Naujie
nos” parodė, kad ne riksmu, ne 
keiksmais badaujančius ar šą
lančius sušelpsi, bet nuoširdžiu 
atjautimu ir pasidarbavimu. Ne
užtenka kalbėti apie klasių ko
vą. Ta kova gali eiti savo ke
liu, bet kai badas, šaltis ir iš 
to mirtis pradeda žiūrėti i akis, 
tai jei tuo momentu atsiranda 
žmonių, kurie tokiu ar šiokiu 
budu sušelpia, vadinasi, pri- 
gelbsti žmogui vargą pergyven
ti, tai kas tyčiojasi-tyčiojasi ne 
iš tų, kurie šelpia, bet 
kuriuos šelpia.

Duokim sau, jei kokią 
visų parapijų pavapi jonai 
kytų 
esate 
ir jei 
kurine 
nę ir
kaip anie tūkstančiai bedarbių 
darbo žmonių, tai kas žiu ar 
atsirastų bent vienas klebonas, 
kurs atsisakytų gelbėti savo 
kolegą bedarbį kleboną, ypatin
gai, jei tam badas ir mirtis į 
akis žiūrėtų? Kad ir čia kaip 
tas dangus butų gražus ir an
gelų pilnas, bet ar bent vienas 
klebonas ukvatytus kraustytis 
ten iš priežasties skurdo ir ba
do čia ant žemės?

Burdingierius sušau 
dė šeimininkę

Mrs. Brazauskienė mirtinai su
žeista. Burdingierius Zerkai- 
tis jėškomas

Josephinc Brazauskienė, 35 
metų amžiaus, našlė, gyvenan
ti 3232 So. Union avenue su 
sūnum P. Brazausku, 14 me
tų, tapo turbūt mirtinai sužei
sta trimis revolverio šūviais pe
reito trečiadienio vakarą, 11 va
landa.

Pas Mrs. Brazauskienę gyve
no įnamis (burdingierius) 
liūs Zerkaitis, 55 metų 
žiaus. Trečiadienio vakarą 
šeimininkės ir burdingerio
sidėję ginčiai esą dėl rendos ir 
burdo neužsimokėjimo. Mrs. 
Brazauskienė esą paprašiusi ar
ba užsimokėti arba išsikrausty-

Ju
ani- 
tarp 
pra-

pietų seneliams, tai, man ro
dos, čionai įvyko klaida. Labda
ringiems darbams kliubas nie
kad nėra atsisakęs.

Turiu primint, kad kliubas 
ne vien savo narius patekusius 
sunkioj padėty — ligoj gausiai 
rėmė, bet ir pašalinius, jeigu 
tiktai yra tiesiog atsikrcijSia- 
ma į kliubą. Kiek man žinoma, 
tai vienas is virš minėto komi
teto buvo atsilankęs į svetai
nę jau po susirinkimo, ir ka
dangi kliubo patvarkymu viso
kį užkvietimai yra svarstomi 
susirinkime, tada aš patariau 
kad komitetas teiktųsi • pasiųst 
kliubo sekretoriui J. Dapkui pa
kvietimą raštu. Nors laiko bu
vo užtektinai, bet pasirodo.kad 
sekretorius komiteto laiškučio 
negavo. Taigi kur nors įvyko

Su pagarba,
J. Grybas, kliubo pirm.

iš tų

diena 
pasa-

visiems kunigams, kad 
paliuosuojami iš darbo, 
atsirastų tokių klebonų, 
mažiau tebuvo pragyve- 
atsidurtų tokioj padėty,

ĮDUOTA DRABUŽIŲ, 
AR KITKO ŠIEMS 

BIAMS:

MAISTO
BEDAR-

Motiejus Sventkauskas, An
tanas Petraitis, A. Sharkis, 
George Kedis, Adomas 'Gimbe- 
lis, Pranciškus Ebenskas, Joe 
Sutkevičius, Kastantas Jukne
vičius, Juozas Raugeliunas, S- 
Aukštakalnis, Jonas >Laurinė- 
nas, Jonas Basiojokas, J. Dam
brauskas, Justin Blaškauskas, 
Antanas Bencšiunas, Jonas 
Snarskis, Charles Gvildys, John 
Kirkilas, Frank Žitkus, Igna
cas Urbanavičius, Zofija Sin
kevičienė, Anna Kalinski.

Agnieškai , Grigalauskienei 
duota pačiai ir vaikams dra
bužių, čeverykus ir valgius: ka
vos, duonos, lašinių ir kopūstų.

Maggie Kazakevičienei ir vai
kams drabužių ir valgių: ka
vos, bulvių, cukraus, mėsos/ 
sviesto ir duonos.

Kaz. Puišys, gavo valgių —• 
mėsos, kavos, cukraus, sviesto 
ir duonos.

K. č.--------- 7----
Organizuojasi Ku 

piškėnų kliubas

Prakilnus darbas

Kupiškėnų Kliubo pirmutinis 
susirinkimas bus Lapkričio 14 
d., 8 vai. vakaro, Justino Ku
lio Aptiekoj, 3259 So. Halsted 
St., Chicago, III. Mėnesinės duo
klės, numatoma, bus 10c i mė
nesį.

Visi Kupiškėnai prašoma at
silankyti į minėtą susirinkimą. 
Bus renkama valdyba ir aptar

to kliu- 
tos 
kad 
ant

or
ėsi 
su-

Užėjus didelėms bedarbėms, 
“Naujienos” pirmosios ir iki 
šiol vienintelės ka tikrai nuo-

ta — apkalbėta svarba 
ir uždavinys — mieris 
ganizacijos. Pasirodyk!, 
Kupiškėnas; atsilankyki
sirinkimo ir dar paraginki — 
kurie dar nežino apie tai. Ku
piškėnų jau daug prisirašė.

Kupiškėnas.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS Kensington

ŠVIEŽIOS DRESSED FANCY STEWING 
CHICKENS (vištos)

Mirė senas Kensingtono gyven
tojas — Jokūbas. Ūselis

12'20
Šviežia liesi Pork.Roast
Minkšta sultinga Pot Roast........
Liesi Pork Loins...........................•
Minkštas sultingas Round Steak 
No. 1 Frankfurtts, 2 svarai už ... 
Country Style Bacon (lašiniai) .. 
Šviežia “stew” aviena .................

17l/-c
19'^c

25c
14'Ac

3631 So. Halsted Street

Užvakar naktį čia pasimirė 
gal seniausias amžiumi Kensing- 
tono lietuvis — Jokūbas Ūselis. 
Jis mirė sulaukęs not 96 metų 
amžiaus. Amerikoj išgyveno 34 
metus, daugiausia Kensingtone.

Paliko dideliame nuliūdime 
tris dukteris, Oną Šedvilienę, 
Heleną šniaukštienę, f Barborą 
Nelson ir žentą H. Nėlson ir 
gimines. Kūnas pašarvotas pas 
dukterį Oną šedvilienę, 341 E. 
Kensington Avė. Laidotuvės 
bus pirmadienį, 8 vai. ryte, į 
Visų šventų bažnyčią ir į šv. 
Kazimiero kapinėse. Laidotuvė
se patarnauja p. Eudeikis.

( classified^ds7~Į
Furniture & Fixtures

Rakandai-Itaiaai

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų /
Turime išparduoti 50 krosinių augšdiaiiRiop 

rūšies neatsiimtų iš RtoradžiaiiH rakandų.
DidžiatiRios vertAa kokios buvo pasinlytoH is

torijoj, susidedančios iš visokios 
rūšies rakandų.

10 ELEKTRIKINIŲ RADIO 
ir 

$45.00 ir
susidedantys iŠ Sparton, Majesfic 
Bell Rmlio . 1 ” ___
3 šmotų miegamojo kamb. setai $45.00 ir ag 
3 Šmotų Seklyčių setai .... 
Day Beda ......................................
Codar Chests .............  .....
Valgomojo kambario setai.... 
Įvairus 7 
įvairus 
įvairios 
Kaurai, 
Grindų J 
Pusryčių 
Dinette i 
Gasiniai . 
Garbadžiaus degintojai ....... $10.00
Hot Blast Pečiai . 
Kietų anglių Aiklomie 
Circular Šildomieji 
Upright Pianai ...........
Grojikliai Pianai ......

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino ar 
našlio, teisingo, negirtuoklio žmogaus, 
nuo 30 iki 40 metų amžiaus, 
26 metų našlė, turiu vieną 
sau lietuviškai ir angliškai, 
bus gražintas.

Rašykite

aš esu 
vaikutį, Ra- 

Paveikslas

Jackaon 
augR

auKH. 
augn. 
aVKH.

< U • ■ ■ , 
IIUKH, 
auKH. 
aiiKH, 
ailKH. 
aUKH. 
auga 
aiiKH. 
augH 
augu, 
auga 
nugR 
augH. 
augs, 
augs,

1 739 S.

Box 1246 
Naujienos 

Halsted St., Chicago.

Zerkaitis vietoj apsimokėti ar 
išeiti, pasiėmęs revolverį palei
do i šeimininkę visus šešis 
šūvius, kurių trys ją kritiš
kai sužeidė per vidurius, ir pats 
pabūgo ir pasinaudodamas nak
ties laiku pasislėpė.

Kadangi Mrs. Brazauskienė 
bebuvo viena namuose ir mir
tinai sužeista, o sūnūs tuo lai
ku buvo kur tai lauke, tai kol 
sunūs sugrįžo, nebuvo kam grei
tos pagalbos suteikti.

Nelaimingoji nuvežta į pavie
to ligoninę, nors tebėra gyva, 
bet yra rimtoje padėty ir ko
voja su mirtim. Pašaukta po
licija, -apžiurėjo vietą ir pra
dėjo kaltininko jėškoti.

Reporteris P. M. 
--------------- x_

Roselando Šelpimo
Komitetui

Del Oa'k Forest prieglaudos 
senelių

Ge^biamiejie, kas link Golden 
Star nedalyvavimo surengime

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Choro ."Pirmyn” 

rengiamam vakarui,1 kuris atsibus lap
kričio 2 3 d., Bohemian American Hali, 
Tikictus galima gaut nusipirkt iš kalno: 
“Naujienose”, 1739 S. Halsted St., 
Knygynas Lietuva. 3210 S. Halsted St. 
ir pas visus choro narius. Komitetas.

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas atsibus pčtnyčioj, lap
kričio 14 d.. Amalgamated Centro name 
33) So. Ashland Blvd., 7:30 v. vak, 
Malonėkite susirinkti laiku, nes šiame 
susirinkime bus nominuota valdyba dėl 
ateinančių metų. F. Prusįs, sekr.

Morning Star Kliubas rengia pasi
linksminimo vakarėlį, subatoj. lapkričio 
15 d., Wicker park svetainėj. 2040 
North Avė. ^Pradžia 7 vai. vakare. 
Visus kviečiame atsilankyti.

Komitetas.

Roseland. — Lapkričio 14 d., 7:30 
vai. vakare svetainėje, 341 Kensington 
Avė.. įvyks Kliubų ir Draugijų Susi
vienijimo susirinkimas. Susirinkimas 
svarbus, jame bus raportų, pranešimų ir 
bus svarstoma nauji reikalai susivieniji
mo labui. Visi nariai ir narės ir visi 
tie. kurie norite prisirašyt atsilankykit 
paskirtu laiku. Sekretorius.

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 tercikalinga jūsų pradžiai.

Musų Mr. Grcen mielai suteiks jums/ 
pilnas informacijas be jokių pareigų.

Checker Taxi Co.
1 401 W. Jackson Blvd.

Monroc 3 700

Mme E. Roman R.N.
Fizini Therapija 

masažas. — Saulės, Elektros 
l. .— Fizinės 
nkštinimasis.

Room 1513

Mokslinis
ir Medikuotos Maudynės.

kultūros liesinantis man
162 N. State St..

Tcl. Central 0729

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

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonas. 
Skolinam jpinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADS
— II 1111————

Educational

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEjUE, ( 

672 West Madison Street.

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malovojam, Popieruojam ir 
Dekoruojant

3147 S. Halsted St.
Vietom 7261, R®». Hemlock 1292

išradi-PATENTAI, copyrights - 
inai visokios rųšies.

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

SUTAUPINKIT ant anglių Boulcvard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais: 
Nutmcg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų ‘lodais. GOVALIS.

Houlevard 6520 Vardu
NORKUS & CO.

i'erfrraustom rakandus, pianus ir vi 
<okius biznius, taipsri IŠ miesto I 
miestą Teisimaras patarnavime*

1706 W. 47th St.
, CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS

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

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

Financia)
Finansai-Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

PINIGAI
S800Mes skolinam nuo ?50 iki 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant. neišmok*to» 

sumos
Financė Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

$25.00 
$5.00 
$10.00 
$20.(»O 

Dreseriai ...........    $5.00
Vanities ........................... $5.00
I aivos ........................... $3.00

visokio didumo ...... $1.00 
Lempos ........................... $3.00
į setai ........................... $8.00
setai ................................. $15.00
pečiai ........................... $10.00

................. ... 712.70 
...... $5.00 

$10.00 
. $15.00 
.. $15.00 
.. $25.00

TIKRI BARGENAI
Pirkite anksti. Pirmieji atėję gaus geriau. 

' Atdara utarninke, ketverge ir subatoj, 
vakarais iki 0 p. m.

Weber Bros. Storage Co.
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South State Street

ir

ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
Ir 

ir 
ir 
ir

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ 
vyrų, vaikų,
Mes parduodame 
už nuo 75% iki 

Megztos vilnonės 
moterų. Seni

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

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

504 W. 33rd St., arti Normai 
Tel. Victory 3486

Atdara kasdie ir vakarais.

mote-

Automobiles

sve-

Ave.

PARDUODA pigiai Cadillac Seda
ną, nes aš apleidžiu šia šalį. Galėsite 
matyti subatoj ir nedėlioj. Walter 
Zongaila, 3630 S. Union Avė., 2 lu
bos iš užpakalio.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠVAŽIUOJAME į Californiją. 
Priversti parduoti 4 kambarių rakandus 
su pianu ir Victrola. No dealers. Tele
fonas Mansfield 0315.

For Rent
PASIRENDUOJA Bridgeporte 5 

kambarių flatai, su maudyne, $18, 4 
kambarių flatai $12. Tel. Yards 3703.

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

moderniškas 
flatas su sleeping porčiais, 
renda pigi, $25.00, graži 
šviečia visi* dieną. 10017 
Tel. Commodore 1285.

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

PASIRENDUOJA 
kambarių 
šildomas, 
ta, saulė 
State St.

PASIRENDUOJA gražus 4 
rių flatas, pečiais šildomas, 
furnišiuotas kambarys vaikinui 
ginai. 5442 Leland Avė. 

-------- O——

Pa r t nėr s Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris į Mooving 
ir Expressing biznį, gera proga, kas ne
bijo darbo. Biznis išdirbtas per daug 
metų. 6601 S. We$eern Avė. Tel. 
Republic 4 170.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGA shearmanų dėl Scrap 
Iron Yardo. Turi turėti mažiausia 3 
metus patyrimo. Iroųuis Steel b Iron 
Co., 4620 W. Roosevelt Road./

Help 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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
geroj vietoj, nėra arti tokio biznio, 
3601 S. Emerald Avė.

—-----0--------

PARDAVIMUI 12 ruimų Rooming 
House, geroje vietoje, turi būt greitai 
parduota visai pigiai. 2953 So. Michi- 
gan Avė., Calumet 3982 .

TURIU tuojaus paaukoti delikatessen 
už $500. Įsteigtas 23 metai. 7 W. 
65 St.

o

PARDUODAM Restoraną su Room
ing House 15 kambarių. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Nupirksit pi
giai. 2113 So. Halsted St.

BARGENAS. Pardavimui grosernė 
ir bučernė su mažu namu. Telefonas 
Lafayette 8780.

PARDAVIMUI cigarų ir tabako što- 
ras, renda pigi, apleidžiu miestą. 1822 
Canalport Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

5 
ap- 
vie- 
So,

kamba-

ar mer-

PASIRENDUOJA gražus 4 didelių 
kambarių flatas, pečiais šildomas, nau
jame name. 7248 S. Talman Avė.

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

PASIRENDUOJA 5 kambarių flatas 
už pigią rendą. Jeigu prižiūrės pečių. 
6742 So. Artesian Avė. Republic 8508.

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

RENDON 4 kambarių flatas, 
toiletas, gazas ir elektra. Rendos 
$10.00 mėnesiui, 732 W. 22nd 
arti Halsted St. 

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

yra 
tik 
St.

PASIRENDUOJA Storas — 3 kam
bariai ir 
su visom 
grosernės. 
St., tarpe 
Lafayette

basement, vandeniu šildomas 
vigadom dėl bučernės arba 

Renda $40. 2138 W. Coulter 
Leavitt ir Hoyne Avė. Tel. 
8206.

Furnished Rootns
PASIRENDUOJA ruimas vaikinui 

su valgiu arba be valgio, prie mažos 
šeimynos. 3139 So. Emerald Avė.

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

PASIRENDUOJA kambarys su visais 
patogumais dėl švarios ypatos. 6111 S. 
Albany Avė., 2 fh Tcl. Prospect 10434 

. -------- o-------- '

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

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

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

Tos derlingos žemės yra įvairios — 
nuo lygių iki kalvuotų. tinkamų farine- 
riaviiAui su traktoriais ar arkliais — iki 
kalnuotų, tinkamų ganykloms ir gyvu
lių auginimui. Kainos 
apielinkės ir rūšies žemės 
$25 už akrą neišdirbtos;
$40 už akrą išdirbtos.

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

Leiskite mums pagelbėti jums. Duo
kite klausimus, angliškai, jei galima. Ra
šykite dabar dcl nemokamos, paveiks
luotos knygelės. Pasakykite mums ko
kios farmos jus norite, ar ,grudus. ar 
gyvulius jus norite auginti. Visi klau
simai bus teisingai atsakyti. Jokių jums 
pareigų. Žemos kelionės kainos farmų 
ieškotojams. R. W. Reynolds, Commis- 
sioner, The Milwaukee Road. 94 2-7. 
Union Station, Chicago, Illinois.

įvairuoja sulig 
nuo $5 iki 

nuo $15 iki

rekomendtto-

RENDON kambarys vaikinui arba 
merginai, apšildomas, 2 lubos, 7011 S. 
Artesian Avė.

-■>

IŠSIRENDUOJA kambarys garu ap
šildomas, moderniškam name, pusė blo
ko nuo strytkario. V. Petrušonis, 4445

Personai
Asmenų Ieško

ATVAŽIAVUS iš Lietuvos paieš
kai: dėdės Jurgio Ginkevičiaus, paeina 
iš Lietuvos. Panevėžio apskr., Smilgių 
vai., Jasnagurkio kaimo. Meldžiu at
sišaukti patį, ar kas kitas praneškit. 
Prieš karą gyveno Philadelphijoj.

MARIJONA KOZEVNIK
75 N. Roadway, Aurora, III.

PAIEŠKAU brolių — Simano ir Juo
zo Savickų, taipgi sesers Agotos Macie- 
junienės iš Vigrelių kaimo, Gražiškių 
vai., Vilkaviškio apskr. Turiu svarbų 
reikalą. George Savickas. 500 South 
State St.

Exchange—Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysiu 

savo namus Chicagoj į ūkį arba namą

22 St., Tel. Canal 5529.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai

Pžul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS y INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

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

PARDAVIMUI 4 flatų po 4 kamba
rius namas labai pigiai ant lengvų išmo
kėjimų. Didelis reikalas pinigų, arba 
mainysiu štoro ar bučernės. 4601 So. 
Francisco Avė. Tel. Lafayette 9858.


