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Sovietai siunčia na* Anglai proponuoja 
mo suomių komu 

nistus
visai panaikinti 
mirties bausmę

Suomiai įtaria, kad Maskva
grąžina OGPU išlavintus pro-1 Daily Herald praneša, kad ne 
pagandistus.

LONDONAS, lapkr. 20.

HELSINKIS, lapkr. 20. — 
Per pastaras kelias dienas so-. 
vietų Rusijos vyriausybe grą
žino per sienų į Suomiją gau
sų skaičių suomių komunistų, 
kurie praeitą vasarą buvo iš
vykę į sovietiją, tikėdamies, 
kaip jie patys sako, rasti ten 
geresnes sąlygas, ne kaip Suo
mijoje. .Jie sako, kad sovietų 
vyriausybe elgusis su jais žiau
riai, daugumą jų sukišus į Pet- 
rovsko kalėjimą, kaip nepagei
daujamus, ir tik dabar palei
dus ir išvijus atgal j Suomiją. 
Pasak jų, Petrovsko kalėjime 
dar esą daugiau kaip šimtas 
suomių, laukiančių ištrėmimo.

Kadangi suomių sienos sar
gybiniai pastaruoju laiku su-Į 
ėmė daug suomių 
bandžiusių 
Rusiją, tai 
mano, kad 
gal” suomių
sovietų triukas.
tent, kad sovietai nori čia 
teisėtu keliu grąžinti į Suomiją 
gausų skaičių propagandistų, 
gerai išėjusių OGPU [sovietų 
politinės žvalgybos] mokyklą.

trukus parlamentui busiąs pa 
siūlytas 'sumanymas per atei 
nančius metus, dėl eksperimen 
to, mirties bausmę pakeisti ka 
Įėjimu iki gyvos galvos.

Tuo tarpu, iki įstatymas būt 
priimtas, vidaus reikalų minis- 
toriui busiu patarta mirties nuo
sprendžius, kurie bus paskelbt 
iki Kalėdų, pakeisti kalėjime 
bausme.

“3 milijonai” sovietijo: 
komunistų vaikų “pro 

testuoja” Viena svarbiausių Rio de Janeiro, Brazilijos sostines, gatvių, kur per ką tik įvykusių revoliu
cijų buvo šaudymų tarp revoliucininkų ir senosios valdžios partizanų.

Lietuvos Naujienos
Kastuvu sukapota gal

va ir išmušti dantys
Jau seniau kažko pykosi Liud

vinavo valse., Varnupių k. ke
li piliečiai, štai, spalių 13 d. 1 
vai. nakties minėto kaimo Vin
cas ir Juozas Kurtinaičiai, Mo
tiejus ir Antanas Valentai už
puolė to pat kaimo gyventoją 
Kazį Giedraitį ir jam su kas
tuvu smarkiai sukapojo galvą 
ir išmušė pryšakinius dantis. 
Visas sukruvintas buvo atvež
tas į Mariampolės ligoninę ir 
čia paguldytas. Dabar jau sveik
sta, bet dantų vis vien nebėr.

šiam prasižengimui išaiškin
ti vedama kvota.

Vaikai norėjo kiaušinių 
išsikepti...

Naivių kaime (Kupiškio vals
čiaus) spalių mėn. 13 d., die
nos metu sudegė pil. Kosto Gil- 
dučio klojimas, tvartai, dvi 
kiaulės, iškulti grudai ir apde
gė pašaras. Nuostolių padaryta 
gan daug, nes trobesiai buvo 
neblogi.

Gaisras kilęs, kaip nukentė
jusio vaikas prisipažįstąs, kad 
jie su kitu 7 metų gyventojo 
vaiku norėję kiaušinių išsikep
ti ir pašalėje susikūrė ugnį.

Padegė namus

komunistų, 
pereiti per sieną į 
suomių vyriausylM? 
tas “trėmimas 
komunistų yra 

Ji mano,

at
tik 
bu- 
tik

MASKVA, lapkr. 20.—“Pa- 
sipiktinę begėdišku Amerikos 
valdžios elgesiu,” kuri jaunų 
New Yorko komunistą, Harry 
Eisemaną, pasiuntė į kalėjimų, 
“daugiau kaip 3 milijonai pio
nierių ir jaunų komunistų,” jau
nesnių kaip 16 metų amžiaus 
laiko mitingus, priima rezoliu
cijas ir kviečia Eisemaną atsi
lankyti į sovietų Rusiją.

Pasak rezoliuciją, tas New 
Yorko komunistų vaikas tapęs 
“fašistinės Amerikos buržuazi
jos teismo“ nuteistas vieniems 
metams kalėjimo už tai, kad

. !•••!_ i jis bandęs pagerinti vaikų są-iliinois valstijoj ban- lygas ir mokslų viešose Jung-i 
kai gerai stovi tinių Va,stybii’ m°kykl°se-

“Lietuva blogesnė ir 
už prūsokus”

ne-Lietuvos žandaras Kaune 
leidęs lenkų svečiams nei len
kiškai kalbėtis

springfield, m tapk,. Mussolini apk a r p o 
20. — Valstijos Auditorius Os- . . .
car Nelson savo pranešime sa- cUg&S VaiStybeS taf- 
ko, kad nors’ kitur Įvyko bankų 
užsidarymų, bet Chicagoj ir iš 
viso Illinois valstijoje bankai 
gerai stovi.

Valstijos bankų pastaroji re
vizija, pasak Nelsono, parodė, 
kad Illinois bankų rezervai iš 
viso yra 20 n uos. didesni kaip 
depozitų atsakomybės, o “cash” 
ir perkamieji popieriai prašoka 
depozitų atsakomybes 50 nuoš.

Tai, sako Valstijos’ Audito
rius, parodo, kad Illinois ban
kai tvirtai stovi.

nutarė ap
tarnautojų 
nuo 12 iki

iždas gaus

Sovietams reikia 
jono vokiečių 

bininkų

“mili- 
dar-

ROMA, lapkr. 20. — Kad pa- 
I dengtų biudžeto deficitų, dik
tatorius Mussolini 
karpyti valstybės 
ir valdininkų algas 
35 nuošimčių.

Tuo apkarpymu
daugiau kaip 50 milijonų dole
rių pajamų.

Algų apkarpymas paliečia 
apie milijonų žmonių, jų tarpe 
60,000 valstybės valdininkų, 30,- 
000 pašto 
valstybės 
tarnautojų, 
etc.

Deficitas
dėl milžiniškų išlaidų kariuo
menei ir laivynui.

tarnautojų, 25,000 
prekybinių įstaigų 

160,000 mokytojų,

biudžete pasidarę

20.BERLYNAS, lapkr.
Berlyne pasirodė išlipintų skel
bimų, kuriais stambiu šriftu 
skelbiama, kad “Reikia milijo
no darbininkų”.

Pasirodo, kad to milijono vo
kiečių darbininkų reikia sovie
tų valdžiai. Skelbimuose nuro
doma laikas ir vieta susirinki
mų, kuriuose busią perskaity
ti atitinkami pranešimai.

Susirinkimus ir pranešimus 
organjzuoja vadinama l“Tarp- 
tautinė Pagalba”, viena Komin- 
terno (komunistų internacio
nalo) agentūrų.

Chicago lenkų “Dziennik 
“Zwiazkowy” vakar įdėjo per 
visų pirmąjį puslapį didžiausio
mis raidėmis antraštę: “Lit- 
wa gorsza od prusakovv”, ir po 
ja šitokį Lenkų telegrafo agen
tūros pranešimą iš Varšuvos:

“Lenkams Lietuvoje Remti 
Komitetas praneša, kad per 
Kauną, Lietuvos stolicą, grįžo 
į savo namus lenkų mažumos 
Vokietijoje atstovai Kaczmarek 
ir Dominirski ir lenkų mažu
mos Čekoslovakijoje atstovai 
Chabot ir Junga. Visi jie da
lyvavo lenkų tautinių mažumų 
konferencijoje, kuri buvo lai
koma ' Rygoj, Latvijoj, ir ku
rioj buvo kalbėta ypačiai apie 
persekiojimus, kuriuos kenčia 
lenkų mažuma Lietuvoje-

“Atvykę į Kauną, tie užsie
nių svečiai norėjo susitikti su 
lietuvių lenkais, bet Lietuvos 
vyriausybė neleido ne tik su
rengti kokį nors susirinkimų, 
bet nei priimti delegatų priva
tiniuose Kauno lenkų namuo
se. Kauno geležinkelio stoty lie
tuvių žandaras, kjuris stropiai 
dabojo delegatus, užgynė jiems 
kalbėtis lenkiškai su tais len
kais, kurie buvo atvykę į vag- 
zalą jų pasitikti”.

>ORHS,.te
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesį uola ir šal
čiau; vidutiniai ir stiprus va
karų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 60° ir 68° F.

šiandie saulė teka 6:46, lei
džiasi 5:47 vakaro.

Penki jurininkai žu 
vo dviem laivam 

susidūrus
ANTVERPENAS, Belgija, lap

kričio 20. — Antverpeno reide 
vakar per stiprių audrų susi
darė britų garlaiviai Continen
tal Freighter ir Hebble. Pirma
sis, smarkiai sužalotas, pasken
do kartu su penkiais įgulos 
žmonėmis. Kiti penki, jų tar
pe kapitonas Scott, buvo išgel
bėti.

Mauretania išgelbėjo 28 
paskendusio švedų lai

vo žmones
NEW YJORKAS, lapkr. 20.— 

Praneša, kad atplaukęs į New 
Yorką garlaivis Mauretania iš
gelbėjo Atlanto vandenyne, ties 
Cape Rače, Newfoundlande, dvi
dešimt aštuonis švedų krovi
nių laivo Ovidia įgulos žmones, 
jų tarpe kapitonų Carlsoną ir 
jo žmonų. Laivas Ovidia, smar
kiai nukentėjęs per audrų, pa
skendo. '

Chicagos “Daily Nevvs” ko
respondento, p. Farsono, reve- 
lįacijų apie tai, kaip gerieji 
lenkai su savo kazokais Rytų 
Galicijoje glosto bizūnais uk
rainiečius, iki tie, taip glosto
mi, išsikrausto pas Abraomą, 
“Dziennik Związkowy” visai ne
girdėjo.

Jungtinės Valstybės ir 
Francija turi 60% viso 

pasaulio aukso

WASHINGTONAS, lapkr. 20. 
,— 60 nuošimčių viso pasaulio 
aukso guli dviejų valstybių 
skryniose: Jungtinių Valstybių 
ir Francijos. / * 

šių metų lapkričio 
Jungtinės Valstybės, 
nės rezervo komisijos
mu, turėjo $4,530,000,000 auk
so. Francija turi $1,999,000,000.

1 dienų 
federali- 
praneši-

LIMA, Peruvija, lapkr. 20. 
— Įvykusiame čia duely buvo 
nušautas Antonio Caceres, žy
mus advokatas. Jo priešininkas 
buvo vienas Felixa Tello.

Irgi rekordas: 42 metus 
buvo susižadėję .

OROVILLEX Cal., lapkr. 20.
— Pagaliau čia vakar Įvyko 
laimingos Joe Daviso ir Miss 
Virlindos Seward vestuvės, ku
rių juodu laukė, susižadėję prieš 
42 metus.

Juodu norėjo susituokti dar 
1888 metais, bet Virlindos tė
vai buvo priešingi. Kadangi nei 
Virlinda nei Joe nenorėjo pyk
tis su tėvais, tai abudu nutarė 
laukti. Dabar tėvai mirė, ir juo
du susituokė.

Prof. A. Einšteinas 
apie bolševizmą ir 

fašizmą
New Yorko “Fbrum” žurna

las savo spalių mėnesio sąsiu
viny išspausdino prof. Alberto 
Einšteino straipsnį antrašte “Į 
ką aš tikiu,” kuriame jis iš
dėsto savo filosofinės ir poli
tinės pasauliažvalgos pagrin
dus. Be kita jis sako:

“Politinis mano idealas yra 
demokratija. Turi būt gerbia
ma kiekviena individualinė as
menybė, bet niekas neturi būt 
paverčiamas1 idolu. Esu įsitiki
nęs, kad visokia aristokratine 
prievartos sistema pagaliau tu
ri išsigimti, nes prievarta neiš
vengiamai veda į moralinį su
gedimą. Istorija rodo, kad gar
sių tironų įpėdinai visados bu
vo niekšai. Del to aš visados 
buvau aitrus priešininkas to
kių režimų, koki šiandie kad' 
yra Rusijoje ir Italijoje”.

North Carolinoj už
sidarė šeši bankai
ASHEVILLE, N. C., lapkr. 

20. — Čia ir artimiausioj apie- 
linkčj šiandie nebeatsidare še
ši bankai, didžiausias jų vietok 
Central Bank and Trust Com- 
pany, kapitalizuotas $1,000,000.

Kentucky užsidarė bankas
LOUISVILLE, Ky., lapkr. 20. 

— Šiandie čia užsidarė dar 
Union Central Bank, šeštas šią 
savaitę. Visoj Kentucky valsti
joj šią savaitę užsidarė dvyli
ka bankų.

Stirnų medžiotojai dau
giau žmonių, kaip stir

nų nušovė
M1NNEAPOLIS, Minu., ląpk. 

20. — Nuo praeito šeštadienio, 
kaip atsidarė stirnų medžioji
mo sezonas, medžiotojai Minne- 
sotos valstijoje nušovė jau aš
tuonis žmones.

Trys kariuomenes kali
niai pabėgo iš forto

FORT TilOMAS, Ky., lapkr. 
20. — Išpiovę geležinius savo 
kameros lango grotus, iš forto 
kalėjimo pabėgo trys kariuo
menės kaliniai, nubausti ter
minams nuo 6 mėnesių iki vie
nų metų. Pabėgėliai yra:, John 
Lumpkins, Carson Gjllian ir 
John Alaburdzinski iš Detroito.

Spalių 19 d. Skapiškio mies
tely kilo didelis gaisras ir pil. 
Mažeikos sudegė keletas namų. 
Įtarimas krito ant pil. Marke
vičienės, kurį suimta.

Kentucky banko prezi
dentas pasikorė

UOKSE CAVE, Ky., lapkr. 
20. — Vakar čia rado savo na
muose pasikorusį Williamą V. 
Bell, First National Bank of 
{Torse Cave prezidentą. Mano
ma, kad jis nusižudė iš susL 
rupinimo dėl blogos savo ban
ko padėties.,

Keletas žmonių žuvo 
miestelio gaisre

' CORDOBA, Vera Curz, Mek- 
sika, lapkr. 20. — Kilęs gais
ras beveik visai sunaikino Pa- 
raje Nuevo miestelį, astuonias 
mylias nuo Cordobos. Keletas 
asmenų žuvo ugny, taipjau ke
letas kitų skaudžiai apdegė-

Smarkios vėjo audros 
ir liūtys Madeiroj

FUNCHAL, Madeira, lapkr. 
20. — Madeiros salą šiandie 
aplankė smarkios vėjo audros, 
perkūnijos ir liūtys, padariu
sios.didelės žalos. Daug žmonių 
buvo sužeisti, o viena moteriš
kė perkūno nutrenkta. * ,

Ar tai tokios yra mo
kytojų pareigos?

ŠIAULIAI. — Šiaulių gimna- 
zjioj mokėsi toks mokinys .In
delis. VII-oj klasėj. Pernai, kai 
buvo leistos organizacijos, jis 
aktyviai dirbo “Kultūros” bū
rely. Anksčiau mokėsi Pane
vėžio gimnazijoj. Nesenai di
rektorius ir mok. Kavaliauskas 
pasikvietė JodelĮ į kabinetą, pa
kišo popierį ir liepė rašyt pra
šymą, kad jis norįs išstoti iš 
gimnazijos. Jei nerašysiąs, bu
siąs pašalintas. Jodelis nuste
bo tokiu staigiu reikalavimu, 
apie kurį nenori duoti jam net 
su tėvais pasitarti, ir atsisakė 
rašyti prašymą, reikalaudamas 
motyvų. Direktorius ir Kava
liauskas pasakė esą J. pralei
dęs daug pamokų ir Panevėžy 
dirbęs kažkokioj organizacijoj. 
Atvykus Jodelio globėjui p. A. 
pas direktorių, jr Kavaliauską, 
šiedu aiškiai'* pasakė, esą Jode
lis esąs komunistas, nepagei
daujamas elementas ir tt. Tuo 
tarpu policija apie Jodelį nie
ko panašaus nesako. Ar čia 
pedagogai nesisavina policijos 
pareigų?

Užmušė tarnaitę
Garliavos vai. gyv. Kalašin- 

skas pranešė policijai, kad jis 
išvažiuodamas Kaunan tarnaitę 
Laupinaitytę palikęs bemie
gant, o sugrįžęs radęs tarnai
tę užmuštą. Policija nustatė, 
kad Laurinaitytę užmušė pats 
Kalašinskas. Kalašinskas su 
Laurinaityte gyvenęs.

Nepadaro bubnų

Protestuoja prieš sam
dymą darbininkų iš ki

tos valstijos
CHAMPAIGN, III., lapkr. 20. 

— Vietos darbo unijos, taip 
pat Champaign ir Urbanos 
burmistrai, aštriai užprotesta
vo, kad tam tikriems Illinois 
Universiteto statybos darbams 
darbininkai importuojami iš 
Indianos valstijos.

Jie pareiškia, kad tiems dar
bams turi būt samdomi tik 
Illinois darbininkai, kadangi 
čia darbas yra apmokamas’ iš 
šios valstijos fondų.

Papa Pijus rengia nau
jų taikos enciklikų

VATIKANO MIESTAS, Itali
ja, lapkr. 20. — Praneša, kad 
papa Pijus XI rengia naują 
encikliką visuotinės taikos ir 
nusiginklavimo klausimais.

Protestuoja prieš pro
jektuojamą bulių kovą

NEWARK, N. J., lapkr. 20. 
— Newarko meras Congleton 
gauna iš visų Jungtinių Val
stybių dalių daugybę protestų 
prieš rengiamas čia lapkričio 
30 dieną kautynes su buliais, 
kuriose herojum turės pasiro
dyti vienintelis amerikietis to
readoras Sidney Franklin.

Suėmė greitųjų valtį su 
$40,000 gėrimų

NEW YORKAS, lapkr. 20.— 
Pakraščių sargyba suėmė ju
roj ir į' uostą pargabeno grei
tąją svaigiųjų gėrimų kontra
bandos valtį su trimis kontra
bandininkais. Suimtų gėrimų 
vertė apskaičiuojama $40,000-

LUOKĖ. — čia visą pereitą 
žiemą po apylinkes moterėlės, 
vaikščiojo rinkdamos pinigus 
kaž kokiems bubnams Luokės 
bažnyčiai, žadėjo Velykoms par
vežti, \ bet neparvežė ir dabar- 
Kunigai, nė žodžio neprasitaria 
apie surinktus pinigus.

Kaikas žada prašyti atgal pi
nigus.

Subsidija Meksikos pre
kybos laivynui

■MEKSIKOS MIESTAS, lapkr, 
20. — Respublikos prezidentas 
Rubio pasirašė įstatymą, ku
riuo valdžia teikia subsidijos 
laivų statyįkloms, statančioms 
laivus Meksikos prekybos lai
vynui. ’

TOKIO, Japonija, lapkr. 20. 
— Iš Yubari praneša, kad ten 
vienose anglies kasyklose įvy
ko sprogimas, kurio dešimt an
gliakasių buvo užmušti ir šeši 
kiti pavojingai sužeisti.

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

legramų per NAUJIENAS.
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
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Sprendžiant iš atsakymu, ga
lima spręsti, kad pas žmones 
yra pritarimas steigimui tokio 
ceptro, kur jie galėtų savo / 
rankdarbius parduoti. Todėl p. 
Bielinis be jokio atidėliojimo 
pasiryžo Įsteigti kooperatyvą,

APŽVALGA

Automobilių pramonė

iš Detroito ateina linksmes
nės žinios. Atrodo, kad laikai 
]K> truputį gerėja. Automobi
lių pramonėj pasireiškia dides
nis veikimas. šiomis dienomis 
apie keturi tukstančtai darbi- 
ninkų tapo priimti į Oakland ir 
Fisher Body dirbtuves. Mano
ma, kad trumpoj ateityj dar
bai ten pradės dar geriau eiti.

Tiesa, priežodis sako, jog 
viena kregždė pavasario nesu
daro. Bet šiaip ar taip, kregž
dės pasirodymas paprastai reiš
kia, jog pavasaris prisiartina. 
Pagerėjimas darbų automobilių j 
praiųonėį, reikia manyti, 
pat yra prajovas to, kad 
kieji laikai praeina.

Gary nuomonė

pramonėj

panašiu budu. Todėl žmonės 
privalo būti labai atsargus ir 
nesirašyti ant kiekvieno po
piergalio, kuris jiems yra pa
duodamas.

Lietuvos rankdarbiai

Humbugieriškos licitacijos

vienas Į : 
stambiausių tūzų yra Theodore 
Gary iš Ka iksas • City. Prieš | 
kiek laiko jo buvo paklausta, 
ką jis mano apie biznio depre-i 
siją ir nedarbą. Ir Gary pa- • 
reiškė gana Įdomią nuomonę. 
Pasak jo, prie dabartinių sąly
gų geriausias receptas paša
linti yra sutrumpinimas darbo 
valandų. Darbininkai nepriva
lėtų ilgiau dirbti, kaip penkias 
dienas per 
pasakė jis, nebus galutinai pa
šalinta tol, kol tinkamai nesu
sitvarkys visas pasaulis.

Kaip žinia, stambiosios kor
poracijos dabartiniu laiku de
da visas pastangas pašalinimui 
ai bu bent modifikavimui anti- 
trustinių įstatymų, 
kad tai žymiai pagerins biznio 
padėtį. Gary 
nuomonė 
tymų atšaukimas,

Kiekviename didmiestyj per 
metus yra surengiama po ke
liolika licitacijų, kur parduoda
ma iš varžytinių visokie daik- 
"lai. Tas licitacijas paprastai 

rengia graznų krautuves. Ant 
langų jos išdeda didžiausias iš
kabas, jog dėl tam tikrų prie
žasčių turi eiti iš biznio ir vi
sas savo prekes parduoda už 
pusdykį iš varžytinių. Kai su
sirenka burys žmonių, tuoj 
prasideda komedija. Licltacijos 
vedėjas iškelia kokį nors laik
rodėlį ir pradeda jį girti. Gir- 

taipi di, jis kainuoja $25,—kiek kas 
j už ji duoda? Iš publikos vi- 
' suomet atsiranda pirkėjas', ku- 
I ris pasiūlo dolerį ar daugiau. 
Kitas pakelia tą kainą, trečias 
pasiūlo dar daugiau etc. Kada 

I įvaroma daug daugiau, negu 
I laikrodėlis yra vertas, tai lici- 
tacijos vedėjas suduoda plaktu
ku ir pareiškia, kad parduota.

Žmogelis sumoka, sakysime, 
dešimtį ar daugiau dolerių ir 
mano, kad tai didžiausias bar- 
genas. Tuo tarpu tas laikro
dėlis gal nei penkių dolerių nė
ra vertas.

Šlą vasarą teko praleisti 
Lietuvoj. Mano kelionės tiks
las buvo ne tik aplankyti savo 
tėvynę ir saviškius, bet tuo pa
čiu laiku kiek galima arčiau 
susipažinti su dabartiniu Lietu
vos ekonominiu gyvenimu. Kaip 
žinia, prieš mano išplaukimą į 
Europą New Yorke Įvyko eko-. 
nominė konferencija. Toj kun- 

ferencijoj aš išsitariau, kad 
amerikiečiams butų pravartu 
užmegsti artimesnius ryšius su 
Lietuva prekybos srityj. Taip 
pat pasižadėjau, jog nuvykęs 
Lietuvon aš bandysiu, kiek tai 
bus galima, ištirti tenykščias 
sąlygas. 'i •

Kelis, mėnesius praleidęs Lie
tuvoj, aš turėjau progos daug 
ką patirti. Esu tikras, kad 
Amerikos lietuviams butų visai 
į sveikatą palaikyti artimesnį 

į kontaktą su Lietuva. Ypač tuo 
turėtu susirūpinti biznieriai. 
Ši kartą aš apibudinsiu, tik vie- 

f ną sritį. Vėliau,, manau, turė
siu galimybės pakalbėti bend
rai apie Lietuvos ekonominę 
padėti.

aš nuvažiavau su 
Kadangi sūnūs pa- 
Amerikos atstovy- 
,tai kartu su juo

savaitę. Depresiją
Dabar pravartu bus pažiūrė

ti, kaip tas “monkey busineSs” 
yra daromas. Pirmiausiai rei- 

žinoti, kad iicitacijos verkia
dėjas turi kokius tris ar ketu-1 Randais, 
ris padėjėjus, kurie yra žinomi 
kaipo “cappers”. Tie padėjė
jai maišosi tarp ' publikos ir 
dalyvauja varžytinėse. Jie fak

Jos sako, i tinai atidaro in užbaigia varžy-
tinęs. Jeigu už parduodama

laikosi kitokios daiktą neįsiuloma pakankamai^ 
Vntitrustinių įsta- tai nuperka “cąpper

jis,! ir pinigus sumoka. Tikrumoj gi i 
vargu turės bent kokią reikš- Jam tie pinigai tuoj yra grą* 
mę. šiuo momentu stambiosios ’ žinami, o neva parduotas daik

tas, prabėgus kai kuriam lai
kui, vėl yra siūlomas publikai^ 
kuri susideda iš skirtingų as
menų. Ir ta komedija tęsiasi 
per keletą dienų, kol išparduo
dama visokie beverčiai daikte?.

Chicago Better Business Bu
reau apskaičiuoja, kad kas me
tą su pagalba tų humbugieriš- 
kų licitacijų iš žmonių yra iš-

■ viliojama milionai dolerių,

pramonės vedėjams gal labiau 
nei kas kita yra reikalingas są-

K dėdų dovanos
Manoma, kad šiais metais 

Kalėdų dovano;, nesumažės. Jos 
bus perkamos, kaip ir papras
tai. Tačiau šiais metais bus 
labiau atsižvelgiama į praktiš
kumą. Vadinasi, bus daugiau j 
perkama tokių dovanų, kurios 
turės praktišką nauda.

Suktas biznis

kuris' net

Darbai prie keliu ir tiltų

Garsinimuose sakoma,, dabartiniu laiku 
, ku- delis, darbai prie 
gerai tų bus pradėti 
i vy- greičiau.

turi automobilius ir

į Peerlcss Products, Ine., 
jiems buvo paaiškinta, jog 

pardavinėja radio pri- 
ąutomobiliams. Pir- 
priimtuvai tapo įdėti 
ieškančių automobi
li, pardavėjui juk 

“sėmpelis” yra būtinai reikalin
gas. Po to kandidatams tapo 
pakištas koks tai popier
galis pasirašyti. Girdi, tai jūsų 
raštiškas pasižadėjimas', kad 
jus sutinkate musų firmai 
dirbti.

ta firma 
iYntuvus 
minusiai

visa šeima, 
siliko dirbti 
bėj Kaune 
nutarė apsigyventi ir kiti šei
mos nariai, — žmona1 ir duktė. 
Pirmiausiai turėjo apsirūpinti 
butu. Kadangi Amerikos vice
konsulas turėjo apleisti Kauną 
ir vykti Į Paryžių, tai aš iš jo 
perėmiau butą

Tačiau aš norėjau ji 
grynai

kuris rūpinsis rankdarbiais.
Tas kooperatyvas turės dve

jopą reikšmę: viena, jis prisi
dės prie palaikymo liandyj 
rankdarbių meno, o antra, duos 
Lietuvos žmonėms progos liuo- 
su laiku užsidirbti vieną kitą 
centą. Taigi kooperatyvas bus 
naudingas ir iš ekonomiško ir 
iš dailės atžvilgių.

Bet kokią reikšmę Lietuvos 
rankdarbiai gali turėti Ameri
kos lietuviams? Turiu paša 

kyti, jog Amerikoj rankdarbių 
menas yra kaip ir pranykęs. 
Tik Kentucky kalnuose gyve
nantys žmonės dar užsiima 
rankdarbių gaminimu. Savo 
gražumu ir artistiškumu jie jo
kiu budu negali prilygti prie 
lietuviškųjų rankdarbių. Tačiau 
nueikite į didmiesčio krautuvę 
ir bandykite Kentucky. gami
nių nusipirkti. Pamatysite, kad 
už juos reikia mokėti, kaip 
aptiekoj. *

Kodėl tad lietuviai negalėtų 
toms krautuvėms parduoti savo 
tautiečių rankdarbius? Aš ma
nau, kad amerikonąms tie 
rankdarbiai patiktų ir jie juos 
tikrai pirktų. Reikia tik jų 
atsigabenti. Čia mes ir susi
duriame su importo iš Lietu
vos įvairių rankdarbių klausi
mu. Jei tas’ reikalas butų tin
kamai suorganizuotas, tai biz
nieriai, kurie užsiimtų importu, 
galėtų ir patys neblogai vers
tis ir tuo pačiu laiku prisidėtų 
prie Lietuvos žmonių ekonomi
nio gyvenimo sutvirtinimo.

—J. Varkiala.
su visais ra-

lietuviukaispapuošti 
dirbiniais. Čia ir s'usiduriau su 
rimta problema^,. Pasirodė, kad 
visame Kaune nėra nei vienos 
krautuvės, kur butų pardavi
nėjami rankdarbiai. .

Lietuvėj rankdarbius galima 
gauti tik miesteliuose laike tur
gų. Tad man’ ir teko pusėtinai

j {)o tuos turgus pasivažinėti. 
Pasitaikydavo taip, kad užeini 
turguj koki gražų audinį ir 
nori jį nupirkti. Bet nėra sa
vininko. Išauki viena valanda, 
lauki kitą, o jo kaip nėra, taip 
nėra. Mat, jis kur į smuklę 
Įlindęs baliavoja. Išlaukus iki 
vėlumos, dažnai tekdavo namo 
grįžti su tuščiomis rankomis.

Turiu* pasakyti, jog neįmano
mai daug laiko teko praleisti, 
kol pasisekė supirkti už kelis 
desėtkus dolerių ■ Įvairių rank- 

1 darbių.
Tuo reikalu man teko kalbė

tis su žemės ūkio ministerijos 
valdininkais. Aš jiems papa
sakojau, kaip savo laiku rraik-

Didžiojo karo skolos 
ir pasaulinio ūkio 

depresija
I

Pasaulinio, ūkio Represija, ra
šo “Tautos Ūkis’’,^šiandien gy
vai diskusuojamas? Įvairus eko
nomistai mokslininkai jį formu
luoja įvairiai— perprodukcija, 
perdidelė jnveštacija Vokietijo
je (Landsburgh), permaža in- 
vestacija pasaulyje, klaidingo
mis aukso judėjimo kryptimis 
tarptautinėj rinkoj ir t. p.

Čia paduodamos vieno žino
mesnių Vokietijos ekonomistų 
Dr. Dalbergo straipsnio min
tys, kuriame jis išsitaria pa
saulio ūkio depresijos klausi
mu. Nors pastarąjį jis nagri
nėja išeidamas daugiau iš Vo
kietijos ekonominių Interesų, 
tačiau daug jo minčių yra vi
siškai priimtinos ir įsidėmėti
nos.ii tų. Tam tikslui yra 

$250,000,000. Atsi- 
i tai, kad nedarbas!

1 darbiais buvo rūpinamasi Ru
sijoj. Pavyzdžiui, Maskvoj bu
vo įsteigtas rankdarbių muzie
jus, kur buvo sukrauti įvai
riausi daiktai.' Ant kiekvieno 
rankdarbio buvo pažymėta kai
na ir adresas to asmens,, kuris 
jį padarė. Publika be jokio 

Moon Motor kompanija atsi- sunkumo galėjo tame muzieju- 
durė resyverio rankose. To pa
reikalavo dalis šėrininkų, kurie 
savo peticijoj 
kompanija daugiau , nebeveikia 
ir todėl privalo būti formaliai 
likviduota.

yra gana di
kcijų ir til- 

kaip galima

Mcon Motor kompanija 
resy veria rankose

pareiškė, kad

Originalus garsinimas

Chicagos kompanija, kuri 
automobiliams spe-| 

, tu-|
ri tokį obalsį: -Jūsų ausys ži- i y^nkainš
J)0” Į, o i Lnlafniiao cncVomhn I

tai atsakoma to prietaiso tu-Į u 
tavimu. Tai savotiškas garsini
mosi būda

“Nusamdytieji” - pardavėjai pardavinėja 
sugi išta namo ir laukia, kada cialius t litavimo prietaisus 
juos pašauks dirbti. Laukia 
vieną dieną, laukia kitą. Tik 
štai netikėtai iš kolektorių 
agentūros jie gauna praneši
mą, kad reikia tiek ir tiek su
mokėti už radio priimtuvą. Vė
liau paaiškėja, kad jie pasira
šė po radio pirkimo kontraktu 
ir magaryčioms dar užtraukė 
morgičių ant savo automobilio.

“Chicago Better Business 
Bureau”, kuris tą reikalą tyri
nėja, sako, jog yra ir daugiau 
tokių firmų, kurios daro biznį

je nusipirkti tokių rankdarbių, 
kokių ji tik norėjo. Muziejus 
buvo savo rūšies tarpininkas: 
ten žmonės palikdavo savo 
rankdarbius parduoti. Už par
davimą muziejui jie mokėjo 
tam tikrą komisą. Kodėl, aš 
pareiškiau tiems valdininkams, 
Kaune neįsteigti toks muzie
jus?

Į mano sugestiją žemes mi- 
^u" | nisterijoj pažiurėjo skeptiškai.

kad 
ga

dusų ^usys Z1~ j Valdininkams neatrodė, 
Kai telefonas suskamba, | Kaune muzįejus ųutų

_ .... . . ! Įima Įsteigti.
Tačiau susirado žmogus, 

tuo reikalu labai susldomc- 
Tai buvo amerikiečiams Ne
pažįstamas Kipras Bielinis, 
su dideliu entuziazmu stvė-

Per trumpą laiką

Cigarai moterims

“Cigarai moterims” rodomą 
New York o tabako krautuvėse. 
Tie cigarai yra Paryžiaus pro
duktas. Bet reikia manyti, 
kad neužilgo ir Amerikoj pra
dės dirbti specialius moterims 
cigarus.—K.

ris 
jo.

j rai
Jis
rosi darbo, 
išsiuntinėjo apie penkis tūks
tančius anketų tiems žmonoms, 
kurie užsiima rankdarbių gami
nimu. Išpildė anketą keliolika 
šimtų žmonių.

Ir I)aweso ir Joungo planu 
kasmet plaukia 2 miliardų vo
kiečių R. M. į pasaulinę pinigų 
Tinką be jokio atlyginimo, ir 
būtent 2/3 visos sumos per 
Franciją j Angliją ir USA., o 
%, kaip atstatymo, išlaidų grą
žinimas, palieka Franci joj ir 
Belgijoj. Šios milžiniškos su
mos perkeliamos iš vieno ūkio 
į kitą be jokio atitinkamo ūkiš
ko atlyginimo ir todėl, savai
me aišku, kad tokios rųšies fi
nansinės operacijos negali ne
paveikti trukdančiai į pinigų ir 
prekių apyvartą •pasauliniame 
ūkyje. Valstybės, kurios gau
na šias milžiniškaš sumas, nėra 
pasižadėjusios ar tai vaidenti 
tik pasaulinio rentiero vaidmenį 
ir tuo pačiu atitinkamai suma
žinti savo ūkišką pajėgumą 
pasaulinio ūkio apyvartoj (pav. 
eksporte), ar tai įvežti dau
giau prekių iš skolingų valsty
bių, ar tai sutvarkyti tarptau
tinį mokėjimo aparatą taip„ 
kad sumokamų politinių skolų 
sumos vėl galėtų grįžti inves
tuojamų kapitalų pavidale į 
tas valstybes, kurių jos buvo 
sumokėtos. Minėti skolų mo
kėjimai be tinkamo ekonominio 
arba finansinio išlyginimo, su
kelia nenormalius aukso judėji
mus, kurie sukrauna didelius

aukso fondus toms valstybėms, 
kurios jų ūkiškai nereikalauja.

Kasmetinis 2 miliardų RiM. 
Vokietijos mokėjimas' Francijai 
ir per Franciją Anglijai ir U. 
S. A. reiškia iš vienos pusės 
pirkimo galios sumažėjimą Vo
kietijoj ir iš kitos' —padidėji
mą Francuzijoj ir per ją Ang
lijoj ir U. S. A.

Kokiu budu vyksta ekonomi
nis šių skirtumų išlyginimas ? 
Tai turėtų vykti tuo budu, kad 
valstybės už joms padidintą 
pirkimo galią ir Vokietijos są
skaitom pirktų iš pastarosios 
atitinkamoj vertėj prekių .arba 
naudotųsi jos kitokiais ūkiš
kais patarnavimais. Toks išlyginimo būdas šių dienų ekono- 

minems sąlygoms, deja, šian
dien nepritaikomas. Smarki 
protekcionizmo politika dides
nio pasaulio valstybių skaičiaus 
ir Francuzijos ir U. S. A. ne
duoda galimybės atlyginti Vo
kietijai už perleistą pirkimo ga
lią kitoms valstybėms atitinka
mų prekybos balansoi pertekliu
mi. Priešingai, iš Vokietijos 
išvežti kapitalai grįžta į Vokie
tiją kapitalų reeksporto ke
ikus.

Penkių metų bėgy (1925— 
1929 m.) Vokietija • investavo 
svetimų kapitalų 20 miliardų 
RM5 t. y. vidutiniškai 4 miliar- 
dus RM., metams', ir būtent, 
virš 50% šios sumos trumpalai
kio kredito pavidale. Tokio di
delio svetimų kapitalų pareika
lavimo prięžastis buvo nenor
mali krašto ekonominė būklė 
dėl karo nuostolių, infliacijos, 
kolonijų nustojimo, politinių 
skolų mokėjimo (2 miliardų R 
M. kasmet) ir kitų priežasčių. 
Iš kitos gi pusės ir sąlygos sve
timiems kapitalams pastarai
siais metais Vokietijoj buvo 
palankios — aukštas kapitalų 
nuošimtis ię palyginamai žemas 
vertybes popierių kursas ir 
ir žemės sklypų žemos Rainos. 
Pastaroji aplinkybė žymiai pa
lengvino svetimų kapitalų in- 
vestacijos eigĄ.

Kalbamo laikotarpio bėgy 
kiekvienais metais Vokietijoj 
buvo jaučiama didelę kapitalų 
stoka. Priešingai buvo .Fran
cuzijoj,—•’ čia nuolat buvo jau
čiamas kapitalų perteklius, ku
ris' be tinkamo sunaudojimo z 
galimybių buvo sterilizuojamas 
j auksą. Pav. Francuzijos auk
so ištekliai kaskart didėja ir, 
nežiūrint didelių rūpesčių siste- 
matiniu kapitalų rūpesčiu, pini
gų rinkoj jaučiamas vis didė
jantis perteklius'. U. S. A. są
lygos yra panašios, nes 'kas
metiniai sumokėjimai ‘karo 
skolų sąskaįton apie 200 mil. 
dolerių, taip pat perpildo šalies 
pinigų rinką. Tuo budu ' mo
kamojo balanso aktyvai, kuris 
susidaro dėl reparacijų mokė
jimo, trukdo normalų aukso ju
dėjimą ir pinigų apyvartą tarp
tautinėj rinkoj.

Priešingai Vokietijoj — čia 
kapitalai priverstinai išvežonn 
didelėmis sumomis. Vokietija 
nustoja didelę sąvo įpirkimo 
galios dal|. Tarptąutinėj pre
kių rinkoj ji todėl dalyvauja 
su žymiai sumažintų žaliavos 
ir žemės ūkio produktų paklau
su. Tai jaučia visų pirma 
svarbiausi žaliavos gamintojai 
—Britų Imperija ir U. S. A. 
Rezultate tarptautinėj rinkoj 
žaliavos ir žemės ūkio produktų 
gamintojams gaunasi ypatingai 
nepalankus paklausų ir pasiųlų 
santykis ir iš to sekanti bloga 
kainų konjunktūra.

Šis blogėjančios konjunktū
ros tempas buvo ypač pagrei
tintas 1929 m. Jo.ungo pianą 
svarstant. * Tuo metu iš vienos, 
pusės dėl pasitikėjimo stokos 
užsienio valstybės laikėsi labai 
rezervuotai paskolų davimo 
klausimu Vokietijai, iš kitos gi 
pusės ir pati Vokietija vengė 
kapitalų importo iš užsienio. 
Del šių priežasčių 1929 m. Vo
kietijoj buvo investuota sveti
mų kapitalų' tik 373,6 mil. RM. 
prieš 1,5 miliardų RM. viduti
niškai kasipet iki 1929 m. Sta
tistikos daviniai šiuos išvadžio

jimus patvirtina, nes 1929 m., 
kuomet Vokietijos pirkimo ga
lia buvo ypatingai susilpnėjusi, 
kainų kritimas tarptautinėj 
prekių rinkoj (žaliavai) buvo 
ypač smarkus.

Nereikia pamiršti, kad Vo
kietija turi 65 milionus gyven
tojų, turj didelę pramonę ir 
pasaulinėj rinkoj butų stam
biausias žaliavos pirkėjas, jei
gu nebūtų mažinama jos įpir
kimo galia, šiandien pasaulinė 
žaliavos rinko td stambaus pir
kėjo yra nustojusi, šis faktas, 
neabejotinai, yra viena svar
biausių priežasčių šiandieninei 
pasaulio ekonominei depresijai; 
šis faktas' davę reikšmingą 
pradžią kainų kritimui visoj 
pasaulinėj, rinkoj. U. S. A. ir 
Britų Imperijoj dėl kritusių 
kainų žaliavai daug įmonių 
susiaurino savo veikimą, atlei
do darbininkus nuo darbo, su
mažino jų atlyginimus, tuo bu
du sumažino plačių masių var
tojimo galią. Taigi, prasidėju
si kainų kritimo banga greit 
palietė ir kitas ūkio sritis.

Kainų kritimas, kuris sutruk
dė visą pasaulinės gamybos 
aparatą, reiškia medžiaginės 
gerovės ir turtų sunaikinimą 
gigantiškų mastu. Čia netenka

minėti nesuskaitomus miliar- 
dus nuostolių, dėl kurių kritimo, 
fondo biržoje ,čia reikia kreipti 
dėmesį j produkcijos mažėjimą 
pasauly. Vokietijoj 1929 metų 
antrame ketvirty produkcijos 
indeksas buvo 109,1 (1928 m. 
=100), bet 1930 m. antrame 
ketvirty 84,6, t. y. per metus 
sumažėjo 25%. Panašiai buvo 
ir kitose valstybėse, ypač šiau
rės' Amerikoj.

Tinkamiausias t būdas pana
šioms pasaulinio ūkio depresi
jos priežastims pušalintj butų 
pasaulinė kooperacija lygiam 
kapitalų paskirstymui. Ten, kur 
yra žaliava ir geri darbininkai, 
turėtų būti duodami ir kapita
lai prieinamomis sąlygomis. 
Tai yra svarbi problema busi- 

mai Tarptautinio Banko politi
kai.

dėl impfovuHj re 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite ūžsikrttimo! 
Gydykit kiekvieni iaipio- 
m<, žaizdą ar isibržžūuą 
su liuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zenite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyta.

i 01d Dutch
Cleansęf

įžibinusiu
Moderniškas Budas Valyti 

Ir Apsaugoti 
‘ Geriausius

Parcelianus ir Enamelį
Kada jus vartojate ()ld Dutcb, jus naudojate 

pažangiausią ir praktiškiausią valymo metodą, 
.lid neturi jokių braižančių žvirgždų. Jis nebraižo. 

Jis neturi rykščių ir graužiančių medžiagų—jis 
nėra chemikaliŠkas. Old Dutch išlaiko namų gra

žumų. Jis yra geriausias dėl sinkų ir maudynių, bal
tų ar skaisčiai spalvuoto inųrccdiano ar enameHo; dėl 
malevotų sienų ir medžio darbų; puodų, indų ir 
visokios rųžies virimo sudynų. Tile; grindų; ni

keliuotų daiktų; laągų dr veidrodžių; refrige- 
ratorių; enameliuotų ar malevotų rakandų, 
etc. Tas faktas, kad Old Dutch nekenkia 

rankoms yra' geriausias įrdoymas jo 
tyrumo ir saugumo

Old Dutch yra ekonomiškas, 
kadangi jo ilgiau ištenka.

TURĖKIT PINIGU SEKAMOMS 
KALĖDOMS

prisidėdami prie musų KALĖDINIO TAU1MMO
KLIUBO dabar. 1

Į savaitę padarys jus nariu. 
Kiti kliubai’ sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63r<! Street

♦.SK-Ift Roo«ev«it Rd 
arti St. Louii Ava.

CHICAGO/ ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. K»dzb 3002
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Lai gyvuoja Džianas Liesis“, 
Dvidešimkė štai kita 
Vėl ant baro išsitiesus, 
Lai gyvuoja ir šita.

VASARA
PRALEIDUS

vyriausybei gali parašyti kiek
vienas piemuo, žodžiu, visi 
principai jau Kaune ir apielin- 
kėse senai principuoja. O čia 
Amerikoj tie principai jau rei
kšmės nebeturi— jie niekados 
nieko ir nereiškė.

Pasiliko, vadinasi, Rimkos 
principai, ale žmonės, tų prin
cipų jau nebegaudo. Paliko 
vienas Vaidyla, kuris dar šne
ka, bet ir jo šnekta jau 
dejavimu atsiduoda.—Mat.

Kas tai yra moteris

tik

III DALIS

I ji ūke-Miške
Nors yra daug gražių vietų, 
Kur gyvenimas smagesnis, 
Bet nerasit visam sviete 
Musų brolių laimingesnių.
Visuose miškuos krūmeliai 
'l iesą sakant, jaukų, puikus, 
Bet nėra tokių

Nė armonikų,
Stiklai skamba,
Vyrai moteris vaišina— 
čia visi lietuviai mylis, 
Ir vaikinai ir merginos.
Šalę kelio karčiamėlės
Į pastogę savo šaukia:
Čia alutis, naminėlė
Plaukia dieną, naktį plaukia.
Nėr paukštelių giedorėlių,

Mes jaunieji broleliai namo, 
namo.

Išjaunimužėlio namo, namo...
Lygus keliai cementuoti

Bevažiuojant 
Pražuvo

takelių, 
nė smuikų.
kumpiai tyli,

Kartais liesa voverėlė 
Pasirodo ir šuniukai.
Čia gelių nerasit
Čia tik piktžolės 
Uodų, musių čia 
Biliūnai uliavoja.
Žalių varlių čia dumblyne 
Orkestras naktimis groja, 
O gyvatės ant mėšlyno

jokių 
bujoja, 
visokiu v

Senos vištos kai mergelės 
Strapinėja, kojos klypsta, 
Jos primerkusios aketes 
Bando lesti, bet nevyksta.

O kapai seni už kelio 
Statuloms pasidabinę 
Tartum šaukia mus

Nor užgult jiems ant 
krutinės...

Maži vaikai bėginėja, 
Praeiviams liežuvius rodo 
Ir tėvams išmetinėja

Kai aptemsta medžiai, 
krūmai,

Atsiranda giesmininkų: 
gieda kumos, 

aplink ui. 
guli bonkos. 
kaulai, 

trejankos,

Rėkia kūmai, 
Ūžia miškas ir

Štai jau tuščios 
Ir mėsos belikę 
Ir išdžiuvo jau 
Nusiminę visi Raidai. '
Dabar žolės jau malonios 
Nieks nesigaili drabužių— 
Virsta vargšės, griūva 

ponios,
Virsta vyrai ir meilužiai
Senberniai automobiliuos 
Gyvnašles rimtai ramina: 
Senos kumos nusivilę 
Stovi gluosnius apkabinę.
Seni vyrai Įsikaušę
Sėdi, pyksta ir vaitoja, 
Kad nuplikę jų pakaušiai, 
Kad jau meilė neputoja.

U DALIS

Viduje

Jeigu nori pagarsėti
Musų tarpe, tai palauk: 
Turi galvą pasidėti 
Ir sąžinę mesti lauk.

Galva musų sunkenybė, 
Tiktai ant pečių našta: 
Kam nešioti tą bjaurybę 
Ir -gyventi kaip višta?

Arba sąžinė kam tikus? 
Gal įkaušus nusispiaut...

Lengva doleriu priraut.

Mums neduoda dolerių:
Lai gyvuoja
Dar storesnį

pilvai stori, 
moterų.
mesk ant baro— 
tokia mada----

1 )\ idešimtkę
Čionais mus
(Jausi snapsą ir cigarą, 
Gal ir antrą kai kada...

Laikas, broliai, jau važiuoti, 
Kepures jau bobos deda.
Jau nebliko dešimtinių, 
Dolerukai ir tie nyksta. 
Baras sausas ir statinės—

Dainininkų nebeliko— 
Vieni snaudžia, kiti keikia, 
Kad tik kvoteris paliko, 
Kad i darbą eiti reikia.

—Mat.

Svajonės apie 
naminę

šilkais misiuke papuošta, 
Prašyk pantukės pakukžda. 
Ir gavęs slaptai užlaikyk, 
Kur pirkęs niekam nesakyk.

Naminė priešų daugel t u r,— 
Sausieji ieško jos visur.
Jie trukdo man tave ragaut; 
Jei bėgsiu paeitos gal nušaut, 
‘laikinu aš jų matyt, —

girtas“ guli snieguose, 
vilkas staugia miškuose.

Kaip
Kaip

Taip trokštu munšaino turėt, 
Misiukei skolas atmokėt.
Lai bobos juokias iš manęs 
Vis tiek aš pirksiu iš tavęs. .

Skanu y r’ gerti ir jauniems, 
Mylėti drąsiai gelbsti jiems. 
Storos misiukės šypsena 
Prie jaunų lenda nors sena.’

(Tikras atsitikimas)
Vadinasi, nemeluoju, bet 

sybę sakau: vienas pilietis pra
žuvo bevažiuojant, tarsi žemė 
jį butų prarijusi, dingo ir tiek. 
Klausykite kaip ten buvo, jei 
norite teisybę surasti.

Aną dieną į lietuvio aptieką 
atvažiavo garsiojo lietuvio ra
šytojo pavardę turinti pora 
(Davatkų gadzinkų autoriaus), 
taip sakant pasisvečiuoti, ir 
kur buvęs nebuvęs prisistatė 
vienas ne mažiau žinomas Čika
gos lietuviams fruktas. Aptie- 
korius nusitarė uždaryti aptie
ką, nes laikas jau vėlus. Pore
lė pasisiūlė pavežėt savo api- 
nauju fordukų. Viskas gerai.

Musų karžygis, tasai kursi 
prapuolė, atsisėda i užpakalinę 
sėdynę kai pridera netikėtai 
užklydusiam vyrui. Pradžioje 
viskas gerai ir laimingai, bet 
parvažiavus į garsųjį Bričpor- 
tą jo, to vyro, jau nėra... Ieško 
aptiekorius, ieško Gadzinkų au
toriaus turinti pavardę porelė, 
bet nėra ir gana. Nors ėmęs 
pasikark, bet jisai, vadinasi, 
dingo kai kamparas. Ir niekas 
nė nematė, nė nežino kodėl, 
kodėl, kaip, kur ir kada dingo.

—Viaudetiautas.

tei-

(Indų legenda)
Senai, labai senai Tvaršti 

sutvėrė pasaulį. Bet, kai pasku
tiniu sutvėrė žmogų, pasirodė, 
kad buvusi jo žinioje statybinė 
medžiaga jau visa sunaudota; 
nebebuvo jokios, kiek patvares
nės medžiagos, iš kurios jis ga
lėtų sutverti moterį.

Tuomet Tvaršti labai nusi
minė, ir ėmė įtemptai galvoti. 
Ilgai galvojęs, pasielgė šiaip: 
Jis paėmė mėnulio apskritumą, 
gyvatės vingiuotumą, vijoklių 
susiraizgymą, žolės lankstumą, 
nedrės lieknumą, skaistų sau 
lės spindulių linksmumą ir de
besų ašaras,) vėjo nepastovumą, 
kiškio bailumą, povo puošnumą, 
diemanto kietumą, pūko nuo 
žvirblio kaklo minkštumą, me
daus saldumą 
rūmą, 
sniego 
pumą, 
sa tat 
padarė

Po to, kai moteris jau buvo 
sutverta, pašaukė žmogų ir 
jam dovanojo.

Žmogus paėmė moterį ir nu- 
ijo su jaja, bet po aštuonių 
dienų jis atėjo pas Tvarstį ir 
sako: “Viešpatie, ką per sutvė
rimą tti man dovanojai! Jis tie
siog- nuodyte nuodija man gy
venimą, tai jis“ verkia dėl kiek
vienos smulkmenos, tai nuolat 
plepa, gaišina man laiką, ne
duoda dirbti ir nuolat serga.

Aš atėjau prašyti tave, Vieš-

ir tigro žiau- 
ugnies karštumą ir 
šaltumą, kėkšto ple- 

turklio burkavimą, vi- 
sumaišė draugėn, — ir 
moterį.

Girtuoklio laimes trokšta 
jiems; >

Pila Į gerklę gulintiems.
Kičine vyrų kupina,— 
Misiuke lenda ir gana.

—Pustapdėdis.

Principai be žmonių
Mes jums naujieną čionais 

pasakome: principai gyvuoja 
be žmonių, o žmonės be princi
pų iš mužikų didžiai gerbia- 

| mais pasidaro. Reiškia, ar šiaip

Visi tarakonai pyksta ant 
Padaužų už atvirumą. Čia mes 
bandysim prie uždarų durų 
kalbėti. Reiškia, ne visiems 
bus aišku, ale dauguma norin
čių suprasti supras. Dalykas,' iš 
dalies, visai paprasta. Ir štai:

Daug metų atgal, kfii dar 
Padaužos be kelnių vaikščiojo, 
ne didelio ūgio pusėtinai rim
tas lietuvis, ponas Rimka, užsi
manė privirti ir prikepti prin
cipų tiems žmonėms, kurie bi
jojo socialistų, o kunigams ran
kas viešai bučiuoti jau nebe- 
drįsdavo. Ponas Rimka, dieve 
duok jam sveikatą, užsigeidė 
sukurti vidurinę partiją, kuri 
eitu v 
šinę 
kuri 
ma,

viduriniu keliu, —nė į de- 
nė į kairę, aiškiau sakant, 
niekur neitų. Tai, žino- 

geras principas biologiškai
žiūrint: prieky žūsi, užpakaly 
lupti gausi, geriaus stovėk ir 
žiopsok, tai gal dar kaip nors 
išliksi. Visgi ponas Rimka nu
matė vieną dalyką: Lietuva 
neprigulminga, kurią valdo ne 
maskoliai, ale gryno kraujo 
lietuviai. Sava armija, sava 
policija ir savi pinigai. Net ir 
štampos lietuviškos.

Dabar viskas jau senai įvy
ko. Rimkos nėra. Kaune lietu
viškas Smetona gyvena, lietu
viški policistai girtus piliečius 
lietuviškai apkeikia, prošenijas

Receptas suteikia vidu
riams tikrą pagelbą
Išlavinkit savo vidurius bū

ti reguliariais; išsivalyti tuo 
pačiu laiku kiekvieną dieną; 
ir tai taip pilnai, kad jie pa
šalintų visas atmatas. Syrup 
Pepsin—daktaro receptas—pa
gelbės jums tai atsiekti. Kada 
jus imate šį junginį liuosuo- 
•j ančių žolių, tyro pepsino ir ki
tų vertingų priedelių, jus pa
dedant viduriams patiems sau 
pasigclbėti.

Dr. Caldvvell’s Syrup Pep
sin yra išmintingas dalykas 
imti kada tik jums galvą 
skauda, ėda atirumas, jaučia
tės pusiau ligoniu nuo konsti- 
pacijos. Kada jus neturite 
apetito ir prastas skonis ar 
prastas kvapas padaro, kad 
jus esate pilnas nuodingų 
medžiagų ar rūgščios tulžies.

Dr. Caldwell studijavo vi
durių pakrikimus per 47 me
tus. Jo receptas visuomet 
veikia greitai, nuodugniai; 
niekad negali pakenkti. Jis 
išvalo ir pasaldina visą virš
kinimo kanalą. Jis suteikia 
tiems persidirbusiems 
riams jiems reikalingą 
bq.

Paimkite truputį Dr. 
well*s Syrup Pepsin

vidų- 
pagel-

Cald- 
šiandie

jus pasijausite rytoj'— ir bu
siančias dienas. Duokite jį 
kūdikiams, kada jie būna li
guisti ar karščiuojantys; jiems 
patiks jo skonis! ' Jūsų aptie- 
kininkas turi jo dideles bon- 
kas, jau prirengtas vartoji
mui.

-> Dr. W. B. Caldvvell’s

SYRUP PEPSIN
A Docior's Family Laxative

I

patie, kad tu paimtum jį atgal, šoko ir dainavo 
nes aš su juo negaliu gyventi” kaip jis įdomiai žiurėjo į mane, 
ir Dievas atsiėmė iš žmogaus kaip žaidė su manimi, linksmi- 
moterį atgal. Bet po aštuo
nių dienų žmogus vėl atėjo pas 
Tvarstį ir sako “Viešpatie, ne
žinau, kaip tat nutiko, bet 
man gyvenimas, nuo to laiko 
kai iš manęs atsiėmei tą su
tvėrimą, labai pasidarė nuobo
dis. AŠ atsimenu, kaip jis

prieš mane,

no mane, atiduok jį man vėl 
atgal.”

Ir Tvarsti atidavė vyrui mo
terį atgal. Bet lygiai po trijų 
dienų vyras vėl atėjo pas Tvar
stį ir sako: “Ne, Viešpatie, da
bar aš galutinai įsitikinau, kad 
sutvėrimas, kurį tu man dova
nojai, daro daug daugiau skaus-

mų. Meldžiu tave, imk jį at
gal!”

Bet Tvarsti-supykęs suriko:
“Eik šalin, žmogau, ir tvar

kykis pats kaip gali!”
—Bet negaliu gyventi su mo

terimi,—sakė žmogus.
—Bet negali gyventi ir be 

jos—atkirto Tvaršti.
Tuomet žmogus pasišalino ir 

sako: “Och aš nelaimingas! 
Ne su moterim negaliu gyven
ti, nei be jos”.

SIŲSKIT PINIGUS
/ Senąją Tėvynę

Mrs. Richard S. 
Folsom

—viena iŠ ChicasroH ryškiausių asmeny
bių ir ainfi "PlrmoH Seiminus”, aako: 
‘'Pastebėtina yra kaip American Family 
Flakes apnausro ploniausius dalykėlius ir 
palieka juos švarius, inlnkAtus ir švel
nius”. American Family Flakes 
savy nieko, kas galėtą pakenkti švelniau
sioms spalvoms, ar susilpninti 
sius audinius Šilko, bovelnos, 
—ar net rayono. Pas visus

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 paliks 
daryti biznį su mandagiais Žmonėmis, 
kurie kalba jūsų prigimta kalba.

neturi

ploniau- 
vilnų, linu 

pardavėjus.

IKJH33I

American 
Family 

WHIT£ 

Flakes

Įsteigta 1879

PIRKITE 
DABAR 

kad 
atsteigti 
gerovę

•f

Dabar-Ovęrkautų Laikas

Užsienio Departmentas
3-čiam augšte

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

33 North LaSalle Street, 
CHICAGO

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

BROTHERS

Publika
i

Y ra Partnerys pas 
Richman Brothers
Richman Brothers yra visai skirtingi nuo Dile ku
rio kito drabužių biznio Jungtinėse Valstijose — ir 
jeigu jus nežinote to skirtumo jus negalite tinka
mai įvertinti nepaprastą viršenybę Richman Dra
bužių ir jų vertės. ? c ■ ,

Tai ištikrųjų nėra tiek biznio kiek kooperatyve 
organizacija, kurjoj kiekvienas darbininkas yra še- 
rininkas ir publika yra partnerys.

Pas Richman’s yra bendras interesas tarp visų, ku
rie ten dirba, nuo Prezidento iki naktinio sargo. 
Darbininkas pelnosi iš kompanijos pasisekimo. 
Kompanija laimi delėi lojalįškumo ir atsidavimo 

. savo darbininkų. Publika pasinaudoja; iš abiejų 
šių pusių kooperacijos.

Richman Brothers nusistaymas yra skaityti publi
ką, musų drabužių pirkėjus, kaipo partnerius. Pla
čiai kalbant, dideli dividendai yra išmokami 
Richman kostumieriams, kada tik jie pętka siutą, 
topkautą ar overkautą. Tie dividendai yra for
moje didelių cash sutaupimų...sutaupimų, kurie 
siekia daugelį- milionų dolerių į metus.

KIEVIENAS BIZNIO SIUTAS, TOPKAUTAS, AR 
IŠEIGINIS SIUTAS KIEKVIENOJE RICHMAN 
BROTHERS SANKROVOJE JUNGTINĖSE VAL
STIJOSE YRA VISUOMET Ųž VlENĄ’ IR 
TĄ PAČIĄ KAINĄ.

114-118 South State Street

4011 West Madison Street

yra geras laikas apsilankyti Richman sankro
voje ir pačiam pamatyti pastebėtinus sutau- 
pimus, kuriuos padaro gąlimu ši visiškai 
skirtinga drabužių gaminimo organizacija,

6400 So. Halsted Street

3220 Lincoln Avenue• , - •

t IMPERFECT IN ORIGINAL
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Paryžiuje tam pačiam Poincarė sovietų įgaliotiniai pa
veda ginti bolševikų interesus!

Sovietų ginče su kai kuriais Ispanijos biznieriais 
dėl kokio ten komercijos dalyko reikėjo abiem pusėm 
pasirinkti arbitratorių. Ispanai siūlė socialistą advoka
tą (ir parlamento atstovą) Paul Boncour, bet Maskvos 
įgaliotiniai jį atmetė ir pareikalavo, kad arbitratorium 
butų Raymond Poincarė. Pastarasis tapo paskirtas, ir 
dabar “alkana hyena”, kaipo pasitikimas žmogus so
vietų valdžios ir Ispanijos biznierių, bando jų ginčą 
išspręsti.

Tai matote, kiek 
apie “imperialistų

yra Maskvos riksme 
prieš sovietų Rusiją!

NEDARBO KONFERENCIJOS

kuriems be- 
kam kitam. 
Federacijos

visas darbi- 
valstijų ir

valstijų gubernatorius bei miestų merus 
panašius komitetus bedarbiais rūpintis. Jis 
ragina, kad darbo unijos organizuotų darbi- 
komitetus, kurie bendrai veiktų su valstijų 

n

protas nesiekia. Jisai neturi senso 
kiek daro valstijų gubernatoriai ir

Amerikos Darbo Federacijos prezi-

Vakar buvo pranešta, kad New Yorko gubernato
rius Rooseveltas šaukia rytinių valstijų gubernatorių 
konferenciją nedarbo klausimams apsvarstyti.

Prieš keletą savaičių Illinois gubernatorius Em- 
merson buvo sušaukęs Chicagoje biznio ir politikos va
dų konferenciją tam pačiam tikslui. Panašių konferen
cijų jau yra įvykę ir kituose miestuose.

Šitų konferencijų rezultate paprastai susidaro ko
mitetai, kurie registruoja bedarbius arba kitokiais bu
dais tyrinėja bedarbių padėtį ir svarsto planus, kaip 
bedarbiams padėti. Kokių nors didesnių vaisių jos. iki 
šiol dar nėra davusios.

Bet ką tuo tarpu veikia tie žmonės, 
darbių būklė turėtų rūpėti labiau, negu 
Štai kas pranešama apie Amerikos Darbo 
prezidentą:

William Green išleido atsišaukimą į 
ninku unijas, ragindamas jas dalyvauti
miestų bedarbiams padėti komitetų darbuose.

Tai ir visas organizuotų Amerikos darbininkų va
do “veikimas”.

Apie tai, kad darbininkai reikalautų valstybinės 
apdraudos nuo nedarbo, Mr. Green, žinoma, neužsime
na, nes šitoks būdas kovoti su nedarbu jo akyse yra 
“pažeminantis darbininkams”. Išdidžiam laisvos “kont- 
rės” piliečiui naudotis Valstybine parama, netekus už
darbio, butų, girdi, vistiek, kaip priimti išmaldą 
(“dole”). Bet Amerikos Darbo Federacijos prezidentas 
yra priešingas net ir tam, kad darbininkai iš viso ban
dytų ko nors atsiekti savo pajėgomis. Žinioje apie aukš
čiams paminėtą Greeno atsišaukimą sakoma:

“Green nurodo į pastarąjį Amerikos Darbo 
Federacijos konvencijos priimtą nutarimą, būtent, 
prašyti prezidentą Hooverį, kad jis paskirtų fede- 
ralinę komisiją kovai su nedarbu ir taip pat para
gintų 
steigti 
dėl to 
ninku
ir miestų komitetais.
Gubernatoriai ir merai skirs komisijas, o jus, dar

bininkai, dėkitės prie jų ir veikite su jais bendrai! To- 
liaus to p. Greeno 
padaryti bent tiek, 
miestu merai. c

Kodėl negalėtų
dentas sušaukti bendrą visos Amerikos darbininkų or
ganizacijų konferenciją nedarbo klausimui apsvarstyti?

Darbo Federacija turi apie trejetą milionų narių. 
Yra; be to, da keletas milionų darbininkų kitose unijo
se, kurios Federacijai nepriklauso: geležinkelių tarnau
tojų brolija, Amalgameitų rubsiuviųtunija, ir t. t. Visų 
šitų organizacijų atstovai galėtų susirinkti į daiktą ir 
bendrai pagvildenti tą taip opų darbininkų klasei rei
kalą. Nėra abejonės, kad šitokia konferencija giliau 
ištirtų nedarbo problemą ir surastų tinkamesnių būdų 
bedarbiams padėti, negu visi tie politikieriai, kapitalis
tai ir “pryčeriai”, kurie gubernatorių bei merų konfe
rencijose savo liežuvius plėšia, skanius pietus pavalgę, 
apie “patriotizmą” ir “artimo meilę”, o nieko praktiško 
nesugalvoja.

Bet p. Green ir jo sėbrai iš Amerikos Darbo Fede
racijos tokios konferencijos savo noru nešauktų, jeigu 
ta mintis ir ateitų jiems į galvą. Jie bijotų, kad penkių 
ar šešių milionų organizuotų darbininkų atstovai, suė
ję j daiktą, gali pasisakyti už saVarankišką darbininkų 
veikimą ir už kitus dalyku^, kurių' Federacijos lyderiai 
nekenčia.

Visuotinos darbininkų konferencijos idėją turėtų 
skleisti darbininkų unijose socialistai ir kiti pažangus 
elementai, idant masės priverstų savo lyderius ją įvy
kinti. •

POINCARĖ GINA SOVIETŲ INTERESUS

Kuomet Rusijoje sovietų valdžia žaibus ir perkūni
jas svaido ant buvusio Francijos premjero, Raymond 
Poincarė, galvos, vadindama jį “alkana hyena” ir bjau
riausiu konspiratorium prieš “proletariato tėvynę’’, tai
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numirė 
Italijos 
fašizmo

Romoje neseniai 
Luigi Facta, buvęs 
premjeras prieš patį 
perversmą 1922 m. Jisai buvo
paskutinis liberalinės valdžios 
galva Italijoje.

Anglijos laikraštis “Manches- 
ter Guardian”, rašydamas apie 
jo mirtį, primena, kad premje
ras Facta, taię pat kaip ir du 
jo pirmtakai, Giolitti ir Bono- 
mi, leido kariuomenes viršinin
kams aprūpinti “jtiodmarški- 
nių” gaujas automobiliais’, šau
dyklėmis ir revolveriais, kad 
jos galėtų sunaikinti socialistų 
ir katalikų organizacijas ir vie
tines administracijas.

“Rugsėjo mėnesyje”, tęsia 
anglų laikraštis, “kada jau 
buvo galima numatyt, kad 
rengiamasi prie fašistiško 
perversmo ir jisai buvo vie
šai diskus’uojamas fašistų 
spaudoje, Facta vienam ban- 
kiete Pinerolo, kur dalyvavo 
3,300 svečių, užtikrino, kad 
viskas pasibaigsią kuo ge
riausia. Už keleto dienų prieš 
maršą Romon fašistų kon
gresas Neapoly pasibaigė 

'prakalbomis ir Šukiais, ro
dančiais/ kad maršas Romon 
netrukus įvyk.v Tam mo
mente Facta galvojo apie ka
ro stovio paskelbimą ir pa
sipriešinimą fašistų žygiui 
karo jėgomis. Valdžios pro
klamacija buvo išlipinta Ro
moje ir kituose miestuose; 
ir tose vietose, ku? to rezul
tate fašistų gaujas pasitiko 
(kaip, pav. Cremonoje) įsta-' 
tymų ir tvarkos jėgos, fa
šistai buvo lengvai išsklai
dyti.

“Atrodo, kad karalius pra
džioje nebuvo priešingas pa
sirašyti karo stovio paskel
bimą, bet kariuomenės vadai 
ir kiti perkalbėjo jį neduoti 
savo parašo, idant nekiltų 
pilietinis kalras, ir pasiteisin
ti tuo, kad proklamacija bu
vus paskelbta be jo žinios. 
Facta nusileido — sako net, 
kad jisai, prieš savo kabine
to norą, patarė karaliui te
pasirašyti — ir tuoj aus pa
sitraukė iš savo vietos. Ka
ralius veikiai mušė telegra
mą Mussoliniui, kuris’ buvo 
Milane ir faktinai buvo lai
kinai padėtas po areštu ifž 
kariuomenės kurstymą prie 
maišto, kviesdamas ji suda
ryti ministerių kabinetą..

“Buvęs premjeras Facta 
nedalyvavo liberalų pasiprie
šinime fašizmui, bet koope
ravo su pirmąja fašistų val- 

• džia, o vėliau priėmė net iš 
Mussolinio vietą senate.” 
Šis pasakojimas patvirtina 

tą, ką neseniai rašė Europos 
spaudoje vienas buVęs Italįjos 
teisėjas apie fašistišką pervers
mą Italijoje.

Plėšikiškos Mussolinio gau
jos laimėjo pilietinį karą su 
pagelba kariuomenes viršinin
kų, karaliaus- ir “liberalų 
džios.

mą, kaip praneša rusų socialis
tu gautos Berlyne, žinios.

Į kalėjimą yra sukišti taip 
pat ir keletas kitų stambių 
sovietijos šulų:

Generolas Bliucher, kinų nu
galėtojas Mandžurijoje;

Andrejevas, aukščiausios *ka- 
ro tarybos narys;

Antipovas, pašto ir telegrafo 
komisaras (ministeris);

Gen. Ržutinas ir buvęs arti
mas Stalino draugas Ordžoni- 
kidze (gruzinas). Pastarasis 
yra bene Rusijos komunistų 
partijos generalinio sekreto
riaus pavaduotojas, t. y. arti
miausias Stalino bendradarbis.

Jie visi esą susekti, kaipo

dalyviai slaptos organizacijos, 
atkreiptos prieš Stalino dikta
tūrą.

Sakoma, kad juos išdavęs’ vi
sos Sovietų Sąjungos premje
ras Rykovas, kurį jau ilgokas 
laikas stalincai atakuoja už 
nukrypimą, j “dešinįjį dportu- 
nizmą”.

Pats Rykovas esąs išsiųstas 
į Suchumą, Kaukaze, kur prieš 
keletą metų buvo išgabentas 
“sveikatos tais’yti” Trockis, 
prieš ištremsiant jį į Turkes
taną ir vėliau į Turkiją.

Tai jau, vadinasi, griūva pa
tys didžiausieji bolševizmo 
stulpai.

Kad Bykovui tenka keliauti 
Trockio etapais, tai nenuosta
bu, nes kova tarp Stalino ir 
dešiniosios opozicijos komunis
tų partijoje jau seniai eina. 
Bet gen. Bliucherio, komisaro 
Andrejevo, sekretoriaus Ordžo- 
nikidze ir kitų Stalino bendra
darbių suėmimas tai jau yra 
visai panašus į “valstybės per
versmą” įvykis. Gali būt, kad 
tie asmens konspiravo prieš 
Staliną, bet kas tuomet yra iš
tikimas diktatoriui? Tik jisai 
pats!

Diktatūra virsta atvira au
tokratija.

vairius

ZULUSAI
Afrikos zulusai. —Karingumas. 

—Zulusų lazdos.—Kaip vaikai 
yra pratinami peštis. —žmo
nų pirkimas. — Kaip zulusas 
bando patikti savo sužadėti
niai. — Žalusiai perka žmo- 
ans “ant išmokėjimo”. —Kur 
zulusai mėgsta (apsigyventi. 
—Zulusų vaikai. —Alaus gė
rimo baliai.

žmonos akį pa-

val-

STALINO ŠLUOTA

Neseniai buvęs sovietinėm 
Rusijos premjeras Sircovas yra 
ne tik išmestas iš tos vietos, 
bet jau ir

Dar visai neseniai zulusai 
buvo karingiausi Pietų Afri
kos žmonės. Bet dabar tas jų 
karingumąs jau baigia pranyk
ti. Tik kartais nuo karto jie 
susipeša tarp savęs ir ypatin
gomis lazdomis daužo vieni 
antriems galvas’. Tos lazdos 
yra pusėtinai ilgos ir ant vie
no galo turi didelį “guzą”. Jos 
paprastai yra daromos iš labai 
kieto medžio.

Kai nuveiktas zulusas pame
ta savo lazdą ir pradeda bėgti, 
taj nugalėtojas nepalieka jį ra
mybėj, bet stengiasi pasivyti. 
Ir jeigu jam tai pasiseka, tą
syk lazda vėl iš naujo pradeda 
dirbti. Nugalėtojas muša savo 
auką /oi, kol toji netenka są
mones’. Su tuo patvarkymu, 
kad negalima mušti gulinčio, 
zulusai nesiskaito.

Senieji zulusai visokiais bu
dais stengiasi palaikyti tarp 
jaunųjų karingumą? Jaunuosius 
jie iš pat mažens mokina, kaip 
vartoti Lazdą. Net vaikai,# ku
rie vos gali parėplioti, yra ska
tinami vieni antrus medžio la
pais plakti. Jei tarp vaikų j- 
vyksta nesusipratimai, tai 
jiems paduodama medžio šakos’, 
kuriomis jie bando savo ginčą 

Ir ginčą paprastai
laimi tas, kuris gali smarkiau 
kirsti ir daugiau 'skausmo pa
kęsti. Kuomet vaikai, kiek pa
auga, tai savo nesusipratimus 
jie riša pagaliais. Tos mušty
nės ne visada, susyk pasibaigia, 
—peštukai savo ginčą kartais 
“sprendžia” per kelias dienas. 
Mat, pirmo mūšio pralaimėto
jas nenori pasiduoti ir ant ry
tojaus vėl bando savo giliukj.

Ta zulusų peštynių savybe 
daro įtakos ir visam jų gyve
nimui. Zulusų piršlybos visai 
nepasižymi romantiškumu. Jei
gu pas mergaitę pasireiškia pa
geidaujamos savybės, tai ji pa
prastai yra parduodama jau
nystėj, kuomet neturi nei de
šimties metų. Pasitaiko ir dar 
keistesnių dalykų: tam tikruo
se atsitikimuose tėvai parduoda 
savo mergaitę tuoj, kai toji 
gimsta. Tačiau vyras, kuris

tris laz-

o zulusas 
pa pažas-

prikabina

išspręsti.

r patupdytas į kalėji- tuo budu nusiperka žmoną, ne

tam labai dar galimas daiktas, 
kad originaliais “ant išmokėji
mo plano” išradėjais yra zulu
sai, o ne amerikiečiai. Spręs
kite patys. Zulusaį “ant išmo
kėjimo” perka net žmonas!

Sumanė, sakysime, zulusas 
įsigyti sau žmoną.'Eina jis pas 
mergaites tėvus ir pradeda de
rybas. Jeigu tos derybos pa
sibaigia sėkmingai, tai kavalie
rius tuoj įneša pirmą mokėji
mą,—paprastai keturius galvi
jus. Praėjus keliems metams, 
kai mergaitė gerokai paauga, 
kavalierius turi įnešti antrą 
mokėjimą. Paskutinis’ mokėji
mas daroma, kai mergaitei su
kanka septyniolika, metų ir ji 
jau gali eiti žmonos pareigas.

Toks “ant išmokėjimo” žmo
nos pirkimo planas ne visuo
met kavalieriui pasibaigia lai
mingai. Pasitaiko, kad pasisu
ka turtingesnis jaunikaitis, ku
ris gali viską ant karto Sumo
kėti. Tokiame atvėjyj mergai
tės tėvai didelių ceremonijų 
nedaro, ypač jeigu gali išside
rėti didesnę kainą.* Pirmam 
kavalieriui yra grąžinamas “be 
nuošimčių” įneštas jo turtas, 
kuris susideda iš galvijų, o 
mergaitė parduodama kitam vy
rui.

Reikia pasakyti, kad zulusui 
nėra draudžiama turėti dau
giau nei vieną žmoną. Jeigu 
jis yra turtingas, tai jis gali 
nusipirkti visą desėtką pačių. 
Tačiau kiekvienai žmonai j iš 
privalo parūpinti atskirą patal
pą, savo rųšies palapinę, į ku-gali jos gauti tol, kol jai nesu

kanka maždaug septyniolika 
metų amžiaus.

Betai kada mergina gali pa
sirinkti sau vyrą, kadangi ją 
tėvai paprastai parduoda tam 
vyrui, kuris daugiau moka. Ta
čiau vyras visuomet bando sa
vo busimos
traukti. Jis vaikšto pasipūtęs, 
kaip gaidys; nešioja 
das, skėtį, ir armoniką. Kartais 
apsirengia net civilizboto žmo
gaus drabužiais. PraVartu taip 
pat pridurti, kad^ skėčio jis 
niekuomet nenaudoja tam tiks
lui, kuriam jis yra skiriamas: 
Ii j a ar saulė šviečia, 
visuomet skėtį laiko 
tim pasikišęs.

Prie diržo zulietis
bent kelis peilius ir visokias 
dėžutes. Įsigijimui tų visų 
daiktų jis išleidžia Visus savo 
pinigus. O jeigu dar vienas 
kitas skatikas lieka, tai Jis 
nusiperka spalvotą abrusą ir 
persimetęs jį per petį eina sa
vo sužadėtinę žavėti. Jeigu 
mergina j jį ir j d papuošalus 
neatkreipia dėmesio, tai tame 
atvejyj jis be niekur nieko 
pradeda ją savo lazda “meilin
ti”. Ir mūša tol, kol mergina 
visais zulusų dievais nepasiža
da jj thyleti. Iš kitos pusės, 
jeigu merginai kavalierius pa- 
sidaboja, tai ji jam dovanoja 
kai kuriuos s’avd papuošalus. ,

Amerikos biznieriai, sako 
Barnett Harris, didžiuojasi tuo, 
kad jiems priklauso kreditas 
už išradimą “ant išmokėjimo 
plano”. Gal niekur kitur taip 
nėra prasiplatinęs pirkimas 
“ant išmokėjimo”, kaip Ameri
koj. Turi/ žmogus porą šimtų 
dolerių kišenėj ir nori nusi
pirkti naują automobilių. Kaip 
jis tai gali, padaryti? Labai pa
prastu budu. Jis nueina pas 
automobilių pardavėją ir išdės
to savo reikalą. Automobilis 
gal kainuoja kelioliką šimtų do
lerių, bet pardavėjai viską su
tvarko taip, kad žmogus ji 
gali įsigyti “ant išmokėjimo”. 
Įmoka porą šimtų, o likusią su
mą moka dalimis. Kai kurie 
žmonės “ant išmokėjimo” turi 
supirkę beveik viską, — ir na
mus, ir rakandus, ir autamobi- 
lius, ir drabužius, ir kitokius 
dalykus. Juokdariai sako, kad 
dažnai tas amerikoniškas “m- 
stalmerit plan” (“ant išmokėji
mo planas”) tikrumoj reiškia 
“when-you-catch-me plan”.

Tačiau nors amerikiečiai ir 
daug visokių dalykų perka ant 
išmokėjimo, vienok zulusų jie 
toj srityj dar riesūkirto. Prieg-

rią tik ant pilvo atsigulus te
galima įšliaužti.

Šiaip zulusų gyvenimas nėra 
labai surikus. Vyrai užsiima 
medžiokle ir gyvulių auginimu. 
Moterys prižiūri namus, neša 
vandenį ir malkas. Vaikai pra
tinami prie darbo iš pat ma
žens. Septynių ar aštuonių 
metų berniukai ir mergaitės 
jau padeda dirbti savo tėvams. 
Berniukai paprastai gano gy
vulius ir baido varnas nuo už
sėtų laukų.

Zulusai paprastai apsigyvena 
tokiose vietose, kurios yra pa
rankios trims atžvilgiais: 1, 
randasi netoli nuo vandens; 2, 
prie miško, ir 3. turi sklypą 
derlingos žemės. Kita svarbi 
sąlyga yra ta, kad kur nors ne
toli privalo augti lala palmės ir 
amgana medžiai, iš kurių yra 
padaromas labai tvirtas alus.

Zulusai yra labai dideli alaus 
mėgėjai ir apie jokią prohibi- 
ciją nenori nei girdėti. Laikas 
nuo laiko jie kelia alaus gėrimo 
balius. Tąsyk jie alaus prida
ro gana ir sukviečia žmones 
iš visos apielinkės. Iš pradžių 
prisilaikoma didelių ceremoni
jų. Pirmą kaušą išgeria vy
riausias zulusas. Bet tas forma
liškumas neilgai tesitęsia. Ka
dangi alus yra labai tvirtas, 
tai netrunka daug laiko, kaip 
visi gerokai palinksmėja. Ir , 
juo tolyn, tuo jie darosi links
mesni. Prasideda tada didžiau
sias sumišimas: vieni šoka, ki
ti juokinsi, treti savotiškai dai-

E. T. A. Hoffman ' Vertė J. Pronskut

Velnio Eliksyras
(Tęsinys)

—Mesk kvailybes, Šoefeldai, 
mesk kvailybes...

“Aš vadinuos Pietro Belcam- 
po, užpykęs sušuko: taip Piet
ro Belcampo, čia Italijoj, ir ži
nok, Medardai, aš pats, aš pats 
esu kvailybė, kuri sukasi visur 
paskui tave, kad stovėtų šalia 
tavo protingumo, ir tu dabar 
gali tai suprasti, ar ne, bet 
kvailybėj tiktai tu atrasi išsi
gelbėjimą, nes tavo protas yra 
pasigailėjimo vertas daiktas, 
jis klajoja šen ir ten ir turi 
prisidėti kvailybės draugystei!, 
kuri jahi padės atrasti tikrą 
kelią tėviškėn — -tai yra į be
pročių namą, kur mudu abudu 
patekom, mano broluži Medar
dai.”

—Aš visas sudrebėjau, aš 
atsiminiau matytą žmogystą, 
šokinėjantį vyrą žemės spalvos 
apsiauste, ir aš neabejojau 
Šoefeldą man tiesą sakant.

“Taip, mano broluži Medar
dai, garsiai ir mosikuodamas 
kalbėjo Šoenfeldas: taip mielas 
brdluži. Kvailybė atrodo ant 
žemes, kaipo tikroji dvasių ka- 
taliėtiė. Protas yra tik nepa
slankus įpėdinis, niekados ne
sirūpinąs apie tai, kas 
už valstybės ribų, kuris 
nuobodumo mankština 
vius parado aikštėse, o
žus išlaukiniam priešui, jie ne
sugebės tinkamai iššauti. O 
tikroji žmonių karalienė — 
kvailybe įtraukia tada su bub- 
nų ir triubų linksmybes gar
sais. Pasikelia vasalai iš savo 
vietų fr nenori daugiau stovė
ti, sėdėti ir gulėti pedanto dva
ro rėdytojo įsakymu; jis išsi
gandęs’ žiuri ir sako: “Žiūrėkit, 
mano geriausius mokinius kvai
lybė pasisavino, išblaškė, be
pročiais padare, — taip, jie Iš
ėjo iš proto. Broluži Medardai, 
tai žodžių žaislas, bet kvailybes 
rankose jis tampa žėrinčiu ge
ležim, kuriuom ji iškreipia min
tis.

“Dar kartą aš Tamstos pra
šau, jeigu tu gali, mesk bepro
tiškus plepalus ir pasakyk man. 
kaip čia atsiradai, ir ką žinai 
apie mane ir mano rūbą, kuri 
aš vilkėjų — tariau Soenfeldui. 
Ištaręs tuos žodžius, sugrobiau 
aš jį už abiejų rankų ir paso-

dinau į krėslą. Jis užsimerkė 
ir giliai alsuodamas, rodos, ką 
tai mąstė.

“Aš jums išgelbėjau gyvybę 
jau antru kart, pradėjo jis ty
liu ir užkimusiu balsu; juk aš 
padėjau pabėgti jums iš preky- 
miesčio ir buvoti tas, kurs jus 
atgabeno čionai!

—Bet dėl Dievo, dėl visų 
šventųjų, kur jus radote ma
ne? — Akimirksniu jis pašoko 
ir žibančiomis akimis pažiūrė
jęs į mane, sušuko: “Ak, bro
lau Medardai, nebūčiau aš ta
vęs atvilkęs ant savo silpnų 
pečių, tu gulėtum sutriuškin
tais sąnariais.” #

Mane šiurpas sukratė, kaip 
negyvas sudribau į krėslą, tuoj 
laiku atsidarė durys 
įėjo mane prižiūrįs’

“Kaip Tamsta čia 
kas** Tamstai leido 
kambarį?” Taip jis 
ant Belcampo, kurio
sirodė ašaros ir melsdamas ta
rė: “Ak, mano gerbiamas po
ne! ilgiau aš negalėjau susilai
kyti, nekalbėjęs su savo drau
gu, kurį išgelbėjau nuo mir
ties!” Aš susigriebiau. Pasa
kyk man, mielas brolau, krei
piaus j vienuolį: ar tikrai šis 
žmogus mane čion atgabeno?—j 
Jis tylėjo. —Aš dabar žinau, 
kur esu; aš nujaučiu, jog bu-l 
vau baisioj padėty, bet TamsJ 
t£ matote mane jau visiškai 
pasveikusj, ir todėl 
dabar sužinoti viską, 
šiol man tyčia buvo 
kad nesijaudinčiau.

Dalykas toks, atsakė vienuoJ 
lis: šis vyras atgabeno Tams
tą čionai prieš pusketvirto me
nesio. Kaip jis pasakojo, Tams? 
tą radęs menkai gyvą miške, 
keturios mylios iš čia, ir paži
nęs, jog tai B. vienuolyno ka
pucinas vienuolis Medardas, ku\- 
ris keliaudamas i Romą ėję?* 
tais’ keliais, kur jis gyveno 
Tamsta buvai blogiausiame sto
vy: ėjai, jei 
jus paleido, 
reikėjo pilte

(Bus

ir skubiai 
vienuolis, 
atsiradau?

užsipuolė 
akyse pa

dedasi 
tik iš 
karei- 
isiver-

aš turiu’ 
kas lig-, 

nesakyta.

vedė, stovėjai, j e
Valgi ir gčrimi

*augiau)

ATĖJO naujas “Kultu 
ros” numeris 10. Kaina 4<r 
centai. Galima gauti “Nau ; 
jienose”.

Į IMPERFECT IN ORIGINAL
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mo
liškai

DUOTA DRABUŽIŲ

kainų krcipkitčs į vietinį savo agentų ar

SUTEIKTA PAGALBA

Kensington

o

LAXATIV£-TONIC/or CH1LDREN

PAULINA iŠ tirto l&HB ® I w
Bohemian -- American Svet

2 veiksmų komiškų operetę stato

CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS “PIRMYN Pastatyme dalyvauja

Nedelioj, Lapkričio-Nov. 23 d., 1930 J. Sarsevičius

J. BalandaStella Staniuiiutė
Visas ChorasF. Jakavičius

Simfonijos Orkestras

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

Kalėdinės Ekskursijos į 
LIETUVĄ laivu

Buvo ..........
Bill Dudor ..

Fonde yra

$83-21
1.00

$84.21

Susivienijimo 
trinkimas.

reikalauja 
darbo

COMPLETE
th Tubes

kad 
skai- 

yra

Rich-
dirbtuvės Clcvelande ir

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

PASIŪLYTA DARBŲ
ŠIANDIEN

Hayes Monument 
Company 

2724 W. lllth St.

Jokūbas Ūselis mirė lapkri
čio 12 d. sulaukęs 96 met# am
žiaus. Jis čia gyveno per kele
tą desėtkų metų. Turėjo daug 
pažįstamų, todėl nemažai atsi
lankydavo prie velionio grabo. 
Atsilankę apgailestavo, kad se
nas pažįstamas bei draugas nuo 
jų atsiskyrė ant visados. Gra-

BEDARBIŲ ŠELPIMO 
FONDAS

Jauniausias gubernatorius. — 
Philip La Follette, vos 33 metų 
amžiaus, išrinktas Wis‘consino 
valstijos gubernatorium.

Skyrius priešais di
džiuosius vartus 

Holy Sepulcbre 
kapinių.

Tel. Bcveriy 0601 
“Amžių Akmens“ 

paminklai. 
Augščiausia 

kokybė. K 
Žemos kainos.

Didžiausias pamin
klų pasirinkimas 

Chicagoje

aitrumą 
silpniems.

rekomend uoja 
produktą. 
Jis veikia 

laike šalčių 
alos ir 

vidi 
tokiais

Mirusiam nariui išrinkta grab- 
nešiai jr sargai prie grabo. Tuo- 
mi susirinkimas ir užsibaigė. 
Ateinantis susirinkimas bus 
priešmetinis. Jame bus renka
ma valdyba ateinantiems me
tams ir visokios komisijos. 
Kiekvieno nario ir narės parei
ga atsilankyti.

S. S. LEVIATIIAN
(Pasaulio didžiausiu laivu) 

išplaukiančiu iš New Yorkd gruodžio 6tą 
, (per Chcrbourg)

asmeniškai vadovaujamas prityrusių keliavimo expertų

1NCORPORATED

3417-21 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 4705

“Įsigijimas serų jusų kom
panijoj yra netik privilegija — 
tai, kuo jus galite didžiuotis— 
bet kartu reiškia ir bendrą at
sakomybę už gerovę Richman 
Brothers Co., kurios partneriu 
jus patapote.

Paulina Stanislovaitis, Apalo 
nija Rutkauskienė, Pranas TVė 
ri jonas.

bas buvo pašarvotas prie duk
ters Gedvilienės; buvo gėlių nuo 
draugų, pažįstamų ir giminių.

Laidotuvės įvyko lapkričio 17 
d. Suvažiavo daug draugų ir 
pažįstamų mašinomis. Kensing
ton avė. buvo nustatyta maši
nų; suskaičiau jų 40. Į namus 
atvažiavo kunigas, atliko cere- 
tnonijasxpric grabo. Po to gra
bas buvo išlydėtas į’ karavoną. 
Tada mašinos susieidavo ir pa
traukė link Visų šventų para
pijos bažnyčios. Bažnyčioje at
sibuvo pamaldos už velionį. Po 
pamaldų velionį išlydėjo į šven
to Kazimiero kapines, čia pa
lydovų buvo daugiau mašino
mis. Manau, jų galėjo būti ma
šinomis apie 50. Gražaus svie
to buvo, įspūdingos buvo šer
menys Jokūbo Ūselio. Gerais, 
dorai gyvenęs draugas ir miręs 
sutraukė daug žmonių. Iškil
mingos laidotuvės buvo, retai 
pasitaiko tokios. Ilgai atsimins 
tie, kurie buvo tose laidotuvė
se. Labiausiai atmintyje bus ir 
neišdils iš atminties tiems, ku
rie palaidojo savo tikrą tėvą.

Korespondentas.

mo 
prižiu

Mrs. Auna Baker, Ona Gra- 
bąliauskienės mergaitėms, Anna 
šąputis, J. Kateliunas.

Jonas Avelis, 
terš prie namų 
rėti 2 metų vaiką. Jokio kito 
darbo. Gyvenimas vietoj. Atly
ginimas pagal sutartį. Atsi- 
šaukit į Komitetą. *

Mrs. Bose Katkus prižadėjo 
duot išlaikymą ir leisti moky
klon 13 metų mergaitę, kurios 
motina, našlė, randasi sunkioj 
padėty.

Jau buvo nutarta duoti pas
kolą "nariui, kuris pirma atsi
kreips į valdybą. Paskola dar 
nesuteikta, todėl, kad formališ- 
kai narys neatsikreipė į val
dybą dėl paskolos. Susirinkime 
Ivanauskas pranešė, kad reika
lauja paskolos Tarvidai. Na
mas jų pusantro pagyvenimo, 
reikalauja paskolos tik vieną 
tūkstantį dolerių. Tokią paskolą 
galima duoti. Išrinkta komisi
ja, kuri kartu su valdyba ap
žiūrėtų namą ir popieras, kaip 
duos paskolą.

S. S. GEORGE WAŠH1NGTON
(Didžiausias Amerikos cabin laivas)
išplaukia gruodžio lOtą

(Tiesiog i Hamburgą)
Asmeniškai JOSEF TURCK, gerai žinomo New Yofko 

reprezentanto, vadovaujant.
Abi ekskursijos suteiks Jums galimybę būt savo tėvynėje laiku 

švęst linksmas Kalėdas. Pilni prirengimai gali būt iš anksto padaryti 
jūsų ir jūsų bagažo transportacijai, tiesiog į Tamstos kaimą.

Pilnų informacijų 
tiesiog į

kams 
tinių 
launa didelio 
aprėdalų. Todėl 
galite paaukauti ar 
drapanų, viršutinių 
— šioje valandoje 
vyriškų reikalinga 
niems vaikams nuo 
metų, ypatingai 
atveskite į B. Š.
ba praneškite kur randasi, mes 
paimsime.

Prie sutvarkymo visų šliau
kanti! drabužių, etc., naujoje 
vietoje, šiandien dirbo bedar
biai Pr. Tverijonas ir Frank 
Samsonas.

A. Brijunas, reikalinga mer 
gaite prie namų. Turi mokė
ti anglų kalbą. Po $8.00 dole
rius savaitėj ir visas išlaiky
mas. Pasiųsta No. 310.

George Pacelskis, reikalingas 
mergaitės lengvam darbui prie

F. Grūdas, gali duoti bied- 
nai moterei išlaikymą.

George Pazelskls, reikalingu 
mergaitė telefonų priėmimui.

Fr. Kelpša, reikalinga mote
ris, gali eiti namo nakvynės. 
Mokestis ir išlaikymas.

Bill Dodor aukavo $1.00.
Išmokėta Tveri jonui ir Frank 

Samsonui pietums $1.00.
Aukavo drabužiais Mrs. Anna 

Anužis ir Mrs. Anna Washke-

Jums, naujieji šerininkai, 
s galime tik pasakyti: ‘Mes 

priimame jus į didelį 
darbininkų šerininkų, 

visuomet dalyvavo, ge- 
r bloguose laikuose, šios

Lapkričio lt d. įvyk 
I). Susivienijimo susirinki
mas. Nariu atsilankė viduti
niai. Nesmagi žinia gauta, kad 
narys J. Ūselis mirė. Tur būt 
jis čia buvo seniausias žmo
gus Kėnsingtone ,iš lietuvių. 
Jis turėjo 96 metus amžiaus 
ir mirė. Manau retam nariui 
iš Susivienijimo narių pasi
taikys sulaukti tokios senat
vės. Jis nieko sdu atrodė, bet 
pastaruoju laiku buvo pradė
jęs sirgti ir išsirgo 31 savai
tę. Sirgo Valentą ir Jankaus
kas. Dabar atsimaldavo; šiuo 
laiku susivienijimas neturi 
ligonių.

rup 
turintiems 
užkietėjimą 
stančiais
menų 
skonį 
durių 
išvalo be 
J j vartojant 
riais 
tampa sutvarkyti ir sustiprinti 
stebėtinos kombinacijos figų syrupo 
senn.i eliksyro.

Žiūrėkite vardo California kada į 
kat. Tai pažymi tikrąjį.

me, 
mielai 
skaičių 
kurie 
ruošė t 
kompanijos pasisekime, ir mes 
tikimės visuomet užsitarnauti 
jūsų pasitikėjimą. Jums, senie
ji šerininkai, kurie dabar pa- 
dauginot skaičių Šerų, mės iš- 
reiAkiame savo tiži augsmą, 1<»<1 
mes turime jus’ su mumis ir 
mes tikimės, kad netolimoj at
eity jus bandysite dar labiau 
suteikti kiekvieną pagelbą, kad 
padidinti vertę jusų šėrų jusų 
kompanijoje’ ”,

vaikų, tlarbo valandos nuo 8 
ryto ligi 5 popiet. Keikia 
keti

bai patogiame ofise (ačiū ge
riems savininkams Bridgeport 
Furniture Co.) randa daug, 
daug darbo. Būtinai reikia gau
ti maisto žmonėms, šiandien 
buvo keli tiesiog prašyti val
gyti — argi nesiras lietuvių 
savininkų restauranų, krautu
vių, etc., kurie nepasigailės be
turčių teikdajni maisto. Taip
gi nėra skaudesnio vaizdo, kaip 
kad pamatai mažus vaikučius, 
išblyškusius, basus, be jėgos — 
o tokių ateina kasdien su sa
vo motutėms j ieškoti pagalbos. 
Už tad reikalinga gauti vai- 

drabužių, batų ir apa- 
— taipgi 'kasdien reika- 

numerio vyriškų 
kas turite ir 

maisto, ar 
r apatinių 
daugiausia 
ir mažes- 
8 iki 14 

berniukams;
Komitetą ar-

Ofiso naujas adresas: 
bridgeport furniture 

COMPANY
32>1 South Hialsted Street 

Tel. Victory 1657 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 

tiktai

Richman Bros. Co., Ameri
kos didžiausi vyrų drabužių iš
dirbėjai, turintys 58 sankrovas 
55 skirtinguose miestuose, da
bar yra 100 nuoš. įstaiga, kur 
darbininkai valdo visą jos 
common staką.

Pereita savaite dirbtuvės sa- C *

Įėję, pirmininkas N. G. Rich
man, prezidentas Charles Rich
man ir vice-prezidentas ir ge
neralinis manažeris Frank C. 
Lewman išdalino 1,600 darbi
ninkų Richman Šerus, kurių 
marketo vertė viršija $500,0004

Tai vra ketvirtas atsitiki- v
mas, kad kompanija išdalino 
Šerus tarp savo darbininkų. 
Daugiau kaip metai atj>al 50,- 
900 Šerų tapo paskirta Rich- 

mnn darbininkams. Kokią nė 
vietą jis užėmė dirbtuvėje, ar 
dirbo kurioje sankrovoje, kiek
vienas darbininkas turėjo tei
sę pirktis Šerus po $50, nors. 
Šerai tada parsidavinejo daug

PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis reikalavimas siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 j savaitę. f. 
Lengvas, malonus dar- 
bas. Mes galime pri- ZTaUTA 
rengtu operatorkos vic- K\
tai į trumpą laiką. -Jįzf
Dienomis ar vakarais.
Maža kaina.

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St., lOth floor

Richman Brothers Co., drabužių fabrikantų, darbininkai priima išmokg- 
tus Šerų certifikatus, siekiančius vertėje virš $500,000. Tai yra ketvirtas 
šėrų išdalinimas, kurį Richman Brothers Co. padarė savo darbininkams. 
Kiekvienas darbininkas, nuo porterio iki prezidento, dabar yra kompa

nijos šėrininkas.
augštesne kaina.

Pirmiau perkant Šerą darbi
ninkai prisiimdavo, kad iš kiek
vienos mokesties butų atitrauk
ta tam tikra suma, šį kartų 
darbininkams buvo duota du 
metus laiko išsimokėti, bet jie 
galėjo išsimokėti kada tik no
rėjo, už ką jiems buvo duota 
6 nuoš. paluksfhų.

Iki lapkričio 1 d. š. m., 1,600 
darbininkų užbaigė išsimokėji- 
mą ir pirmininkas Richman iš
dalino certifikatus ir čekius už 
išmokėjimo nuošimčius. Kiti 
darbininkai gaus certifikatus 
kaip tik baigs išmokėjimą.

Vakar tapo paskelbta, 
visi Richman darbininkai, 
čiuje apie 3,800, dabar 

kompanijos šerininkai. 
man
Lorain'e dirba praktiškai pilnų 
laiką. Laiške savo darbinin- 
kams-šerininkams kompanija 
sako:

Nurse vadina jį “Ge
riausias Pilvo Tonikas” 

____ Mrs. Laura B. Smith 
iš Merchantville, N. J.

■ įįž rašo: “Aš turėjau di-
dėlės pasekmes su Tri- 
ncr*° Kirčiuoju Vy- 
nu. Aš tikrai manau, 
kad tai yra geriausias 
markele pilvo tonikas. 
Aš rekomenduoju jį 
visiems mano pacien- 
augmenų receptas pa- 

keturiose svarbiose

UNITED STATES LINES
CHICAGO OFFICE GF.NEttAL OFFICES

Charles Krcilek. Gcn. Agt. 45 llroudnny
216 No. Michigan Avcnuc New York City

Susivienijimas buvo prisidė
jęs prie surengimo Oak Forest 
ligoniams pietų. Komisija pra
nešė, kad pietai su programa 
suteikta ligoniams. Be to buvo 
dalinama ligoniams pinigai. Vis
kas nusisekė gerai. Atskaita 
tilpo laikraščiuose. Likę pini
gai bus išdalinta ligoniams ant 
Kalėdų. Pagirtinas draugijų 
darbas, kad laipinąs ligoniais.

tams . Sis grynų 
šalina užsikimšimus 
vietose — pils*. kepenyse, piršlėje ir vi
duriuose.

Dykid įrodymas.
Gaukite bonką Trinęrio Kartau< Vyno 
iš savo aptiekininko. Dviejų dydžių, 
50c ar $1.25. Imkite per šešias dienas. 
Jeigu nepasigerėsite. sugrąžinkite kas liko 
aptiekininkui ir atsiimkite savo pinigus.

<8 stiprios lubos — 3 Screen 
Grid Aniplifajeriai. — Super- 
Selektiviškumas. Naujas Kal- 
bčtuvas. — Naujas Vaizdin
gas Tonas.

per 

ORĄ
KAS NEDĖLDIENI NUO 1 IKI 2 
VAL. PO PIETŲ iš stoties WCFL 

970 kyl. ir
KAS KETVERGAS NUO 7 IKI 8 
vai. vak. iš stoties WHFC. duodamas 

JOS. F. BUDRIK KRAUTUVĖS 

ftPU/ 
Perfected 

screen grid 
superheterodyne

Illinois Motina 
Išrišo Problemą 

"MANO mažoji duktė Elizabcth. už
duodavo man daug rupesnio’’, 

sako Mrs. M. Wagner. 8 30 N. Hoinan 
Avė.. Chicago. “Ji buvo nerangi, ne
norėdavo žaisti ir turėjo labai menką 
apetitą’’.

“Ji nemažai kentė nuo šalčių iki aš 
neužgirdau apie California Fig Syrup 
ir nutariau duoti ir jai. Fig Syrup pa
stebėtinai Eljzabcth pagelbėjo. Ji dabar 
yra stipri; gali išvengti šalčių, turi ge
rą apetitą ir virškinimą; yra geras 
sveikatos paveikslas, kaip jus galite ma
tyti’’.

r virš 50 metų California Fig Sy- 
pagelbėdavo kūdikiams ir vaikams, 

galvos skaudėjimą, 
Daktarai tuk- 
I tyrą aug- 

Vaikai mėgsta jo 
švelniai atidaryme vi- 
ar vaikų ligų. Jis 
greitai vaikų sistemą, 

iriai- patainpa > tcgulia- 
pasilicka, kadangi jie 

šios pa-

Bitter 
Wine

CALIFORNIA
FIG SYRUP
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sarmata tvarkai, sarmata vi- 
jsam surėdymui, bet koks ant- 

kad jos 
karalius

ausis visai šaliai, 
liečius gengsteriu 
išmaitina!

pi-
be

Cicero

Nelaime, o kaip kam ir laimė

Brazauskienės 
nesuranda

užnuišiko e taip senai, keletas dieną

Ką mate ir nugirdo 
Senas Petras
Al Capone valgykla

Sausieji su Slapiaisiais turė
tą tą tarpusavę kovą išrišti 
patys tarp savęs, ir tai butą 
galėję senai įvykti, jei ne tie 
doleriai, ypatingai šių “sausą
ją gadynę.” Taip čia kaip ir 
kitur praeina audra, praūžia, 
sukrato apylinkę, ir bematant 

’ vėl viskas ramu, gyventojai 
kvėpuoja ir nedrąsiai viens 
kito klausinėja, ar ilgai taip 
dalykai bus?

Draugyste Lietuvos Karei
viu su uniformos skyrių se
kantį sekmadienį žada suju
dinti apylinkę. Nepraleiskite 
progos pamatyti maršuojan- 
eius .unįformuočius apie tre
čią valandą po pietą.

Uniformose nariai susiren
ka pas fotografą p. Krušinį, 
1435 So. 49th Cl.; p. Krosinis

patyręs savo profesijoj, nuims 
visą paveikslus ir tie paveiks
lai bus pasiąsti Lietuvon, kad 
pamatytą, jog ir čia yra ka
reiviu su aštriausiais kardais, 
kurie reikalui priėjus gatavi 
eiti talkon prieš lenkus Vilnių 
atimti, ir tas galima, nes ka
reiviai visuomet yra pasiren-

Tą patį vakarą įvyksta 
Draugystės metinifj parengi

amas Liet. Liuosybės svetainė
je, pradžia 6 vai. vak. Bus su
lošta vieno aklo farsas “OSS 
arba silabinė iškilmė.” Veika- 
liukas trumpas ir pilnas juo
ku. Bukite laiku, nes pavėla
vę gailėsilės. Bus dovanos 9 
draugams, po aukso žiedą, 
pagaminti laikrodininko p. 
Pociaus.

Po programo bus šokiai, 
grojant Vytauto . 
Tad ligi pasimatymo.

Raudonos Rožes Kliubas 
lošimo 

Basket bąli. Pereitą metą tas 
lošis sekėsi gerai, reikia laukti 
kad ir šiemet seksis gerai.

Pereitame susirinkime Kliu
dąs nutarė dar vieną sporto 
skyrių, chess and eheckers. 
Tuo tarpu to sporto mėgėjai 
rengkitės, nes progai pasitai
kius reiks susikibti.

Kliubas rengia šokius Padė- 
kavonės dieną, vakare Liuosy
bės Svetainėje. Šokių mėgėjai 
rengkitės.

orkestrai, sparčiai rengiasi prie

Pereitą šeštadienį p. Lukš
ienės svetainėje! įvyko šauni 
surprais party, jaunavedžiams 
p. Krenčiui ir jo sužiedotinei. 
Krenčius yra Senas vietos 
gyventojas, linksmaus budo

sukonfiskuota du moderniš
kai įrengti bra voriukai. Ne 
bravoriukai, ne tokie kaip 
kūmutės vartoja, bet dideli 
“up to date” bravorai. Jie čia

Lapkričio 17 d- tapo palai
dota Josephine Brazauskienė šv. 
Kazimiero kapinėse. ’ Iš karte 
pralotas Krušas nenorėjo pri
imti velionės kūną į bažnyčią, 
tik vėliau susitarę.

Brazauskienė paliko keletą 
tūkstančių turto, iš kurio ii 
palaidojimo išlaidas padengs ir 
sunui, kurs yra 14 metų, dar 

. I paliks.
Velionės vyras esąs miręs šio

je šalyje, o ne Lietuvoje gy
venąs, kaip buvo kalbama.

Julius Virketiš (pirmiau bu- 
skelbiama Zerkaitis), kurs

greitumu pasklido
žinia, kad Al Capone, 

didžiausių Chicagos ir 
Amerikos gengsteriu ir 

butlegerių karalių, įsteigė vėl-> 
t ui valgyklą Chicagos bedar
biams!

Pora savaičių atgal 935 So. 
State street kažkas atidarė ne
mokamą valgyklą, kur bedar
biams pradėjo duoti po tris<kar- vo 
tus per dieną Valgyti. Laikraš- nušovė J. Brazauskienę, dar tė
čių reporteriai . ir politikieriai bejėškomas. Sako, policija' km 
pradėjo interesubtis, kas yra tai apie 14th Plac 
tas geradaris, kurs aikvoja tiek 
pinigų bedarbiams. Ir tik po 
dviejų savaičių patirta, kad tą 
valgyklą finansuoja Capone. 
Bematant didžiojoj spaudoj pa
sirodė paveikslai valgyklos ir 
jos fundatoriaus Capone, ir Ca
pone iš paskilbusio kriminalis
tų kriminalisto kuo tik ne ge
riausiu piliečiu pradėtas gar
sinti.

Pereitą antradienį ir Senam 
Petrui teko papuotauti pas po-

siu 
vienas

po

radusi Vir- 
kečio revolverį užstatytą pas 
tūlą barberį už $10.00.

Dabar pasakoja, kad ginčas 
ir tragedija įvykę ne dėl pa
prastu ginču dėl bordo. Virke- 
tis gyvenęs pas Brazauskienę 
per ilgus metus' ant burdo ir 
vėliau buvęs kaip ir “star bor- 
der” ir turėjęs su šeimininke 
finansiškus reikalus. Tai dėlto 
kilę barnis ir žmogžudystė.

Sukapotosios moterys pasveiko

kas juos čia įrengė, niekas ne
matė ir nežino. Suprantama, 
šią gadynę tokiu dalyku ne
valia ir matyti, nė uostyti, 
bet ką tu čia darysi, kad žmo- 

mių yra su geromis uoslėmis, 
ir jie vadinasi “sausieji*” arba 
“prohibišenai” ir turi ilgas 
uosles. Del ją gana tankiai 
nukenčia ir nekalti žmonės.

kiu budu susirinko daug ir 
visi gražiai pasilinksmino.

Tik ant galo patėmyta, kad 
kaikurią apsiaustai slęnka per 
langą. Kilo panika. Patikri-i ____________
mis, pasirodė, kad trūksta 3
apsiaustų ir jų tarpe paties j Skelbimai Naujiefiose 
jaunojo, šią gadynę reikia/1duoda naudą dėlto, 
būti labai atsargiems ir apsi-Jkad pačios Naujienos 
saugoti nuo vagių. yra naudingos.

—K ores Ji.

DVIDEŠIMTIES PENKIŲ METU
durno. Pusryčiai, pasirodo, duo
dami nuo 7:30 ryto kol tik vi-1 
si pavalgo. Capone “svečiai” 
gauna po “3 donacų” skylutes 
ir po kavos puoduką, Pietus 
prasideda nuo 11:30; duoda 
zupės, sriubos, kruopų “bowl” 
ir 3 riekutes duonos. Vakarie
nė nuo 4:30, — duoda “stew” 
sriubos ir 3 riekutes duonos.

Valgytojai eina eilėmis iš lau
ko. Kiek pavalgiusių išeina, tiek 
naujų įleidžia, nes du vyrai 
(matyt Caponio leitenantai) sto
vi prie durių ir tvarko eiles 
iš lauko. Viduj reikia pačiam 
pasitarnauti. Vienas vyras pi
la, antras duoną po tris ne

gana spar- 
Asloje yra 
valgiui pa-

Teko girdėti, kad Mrs. Bar
bora Šembelienė ir Mrs. Ona 

I Baltušienė, kurias pamišėlis Ro
ma? Bankevičius peiliu ir kir
viu buvo sužeidęs, jau grįžu
sios iš ligoninių.

Tragedijos auka, Bankevičius, 
Romo tėvas, kurį sūnūs nudū
rė peiliu, palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse lapkričio 18 d. 
su bažnytinėmis apeigomis.

Komas Bankevičius tebėra 
kalėjimo ligoninėj. Jo žaizdos, 
kuriomis jis kėsinosi nusižudy
ti, atrodo nepavojingos ir jis 
matomai išgys.

JUBILIEJINIS

Išvalykite Kraują Nuo 
Sveikatą Naikinančių 

Nešvarumų
paklausiau

čiai eilės traukiasi, 
keturi dideli’ stalai 
sidėti ir atsisėsti.

Vieno tvarkdarių
ar daug per dieną bedarbių pa- 
valgidinate? Atsakė, kad atei
na per dieną po tris tūkstan
čius žmonių!

Kurs nori daugiau kaip vie
ną porciją gauti, tas turi vėl 
eiti lauk ir vėl stoti i eilę iš

tai ma

igiausią

Pietus atrodė neblogi. Kruo
pu sriuba turėjo riebumo pa
kankamai, tik kadangi buvau 
vienas iš paskutiniu, 
žai tirštumų beliko.

Pažiurėjus į tokią 
eilę bedarbių, stovint
viuose, pasidarė šiurpu, kaip 
turtingiausioje 'šalyje sveiki 
žmonės turi eilėmis eiti ir lauk
ti bliudelio sriubos, tartum Lie
tuvoj davatkos bobinčiuj prie 
“jaunojo kunigėlio” išpažinties 
eidamos.

N A U J I E N Ų 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldicniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Dabar yra laikas pradėti valyti jūsų 
sistemą nuo sveikatą naikinančių nešva
rumų. kurie susirinko jūsų kūne per 
keletą pastarųjų mėnesių. Kraujo srio- 
vė, kuri bėga visu jūsų kunu, išnešio- 

I ja gerų sveikatų, ar pakrikimus, kurie 
verčia jus kentėti. Iš priežasties tiesaus 
ar išbadėjusio jūsų kraujo, jus galite pa
siduoti daugeliui įvairiausių žmonių li
gų. kaip reumatizmas. neuritis, arba 
nupučkavusi ir spoguota oda. Del 
pilno išvalymo kraujo ir pašalinimo iš 
jūsų kūno nešvarumų. Dr. A. G. 
Charnes, garsiam Kontinento gydytojui, 
pasisekė paruošti pastebėtinas gyduoles iš

I žolių, šaknų, žievių ir lapų, kurias jis 
j vartojo per virš 50 metų savo priva- 
tinėje praktikoje. Šis slaptas medika- 

! lis junginys dabar yra žinomas kaipo 
VIZ ir galima jį gauti aptiekoje. Taip 
pastebėtinas yra tonikas VIZ ir taip 
malonus imti, kad daugelis imdami jį 
taipgi gavo pagelbos nuo konstipacijos, 
nerviškumo ir abelno suniegalėji'mo. 
Net ir vaikai aplaiko naudų. M. Wein- 
ger, 1 24 6 S. Kedzie Avė., Chicago, sa
ko: ‘‘Viz padarė musų vaikus daug 
sveikesnius ir todėl daug linksmesnius. 
Nuo to laiko, kai jie pradėjo imti Viz jų 
apeti'tai labai pagerėjo. Aš nepajėgiu 
užtektinai išgirti Viz už tų, ką jis 
dėl jų padarė”’. Jeigu jus turite to
kius pakrikimus, kaip nešvarumas krau
jo. reumatizmas, konstipacija, nevirški
nimas. arba jaučiatės kokiu nors budu 
suniegalėjęs. nueikite pas savo aptieki- 
ninkų ir gaukite $1.00 bonkų VIZ ir 
imkite sulig nurodymais per 10 dienų. 
Jeigu jus tada nepasijausite kiekvienu 
žvilgsniu geriau, sugrųžinkite bonkų ap- 
tiekininkui ir atsiimkite savo dolerį. Tai 
yra jūsų garantija nuo Herb Tonic Cor
poration. savininkų VIZ, 179 N. Wells 
St., Chicago.

(Aperarsinimas)

b

Lietuvių
3133 South Halsted Street

A uditorijoj

NEDĖLIOJĘ,

LAPKRICIO NOV. 30 d., 1930
■ Pradžia 7 Valandą Vakare

TAI BUS DIDŽIAUSIAS, IŠKILMINGIAUSIAS IR PUIKIAUSIAS ŠIO SEZONO KONCERTAS

KONCERTE DALYVAUJA ŠIOS ARTISTINES JĖGOS:

Moters!
Apdrauskite

Savo Kailinius 
už mažą

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

Padarykite tai tuo jaus asikreipdamos į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.

Chicagos Lietuvių Pirmyn Choras, 65 dainininkai 
Chicagos Lietuviij 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-Iė Valerija Čepukiutė, smuikininkė
A. Salaveičikiutė-Steponavičienė, solistė.

K. STEPONAVIČIUS, Muzikos Direktorius

Po Koncerto Linksmus Šokiai Griežiant Šauniai Orkestrai.

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

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOS CENTRALINE KUOPA.



Penktadienis, lapk. 21, 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

Guziko laukia 15 metų 
katorgos?

-------- y------------ --------------

Mirtis už liudymą prieš 
žmogžudį

Užvakar Chicagos gengsteriai 
bandė antru kartu nužudyti po
licininką James McBride, liudi
ninką prieš gęngsterj, žmogžu
dį ir darbo unijų raketerį Jack 
(Tripirštį) White. Spalio 30 d. 
McBride buvo peršautas geng- 
sterių bevažiuojant iš Melrose 
Park gatvekariu į teismą liudy
ti prieš tą gengsterį. Nuo to 
laiko McBride guli ligoninėj. Va
kar slaugė pamatė, kaip 5 vy
rai pasislėpę ant užpakalinių 
laiptų bandė išversti lango tink
lelį ir įeiti į tą kambarį, kur 
policininkas ' gulėjo. Pašaukta 
policija, bet banditai buvo pa
bėgę.

Banditas Maddox, kurį polici
ninkas nurodė kaip savo pašo- 
vėją, buvo suimtas ir padėtas 
po $10(^000 kaucijos, 
sėjas David jį paleido 
000 užstato.

Baigiasi teismas Jack Guzi
ko, Al Capone “finansų minis- 
terio” už nusukimą valdžiai mo
kesnių $229,000. Guzikas, turi 
daugiau kaip $1,000,000 gry
nais pinigais, “susitaupęs” per 
pastaruosius 3 metus, ir vald
žiai nieko iš to nedavė. Gresia 
15 metų kalėjimo ir $30,000 
pabaudos.

Suimtas Capone 
cagoj?

Chi-

Vakar vakarą ptusklido gan
dai, kad Chicagoj, kur tai West 
Sidc tapo pagautas pats di
džiausias Chicagos valdovas ir 
gengsterių karalius Al Capone.

Capone agentai ir advokatai 
zuja po policijos stotis, jėš- 
kodami savo Viešpačio ir no
rėdami jį tuojau išimti už 
“habeas corpus”, bet valdinin
kai tyčia sakosi nieko nežiną.

nesibijo nė dzūko, ristikų tėvo.
Stanley Bagdonas, vedėjas 

Universal atletikos kliubo irgi 
mano susikibti su kuo nors.

Viepą gerą idėją turi Bag
donas, — surengti vienas ris- 
tynes prieš Kalėdas, Bridgepor- 
to apielinkėje ir visą pelną skir
ti dėl biednuomenės, Kalėdų bes- 
kutėms.

Kas iš ristikų interesuojasi 
apie tuos ar kitus dalykus, kaip 
tai susitarimui dėl ristynių, — 
tai atsišaukite pas S. Bagdoną, 
Universal atletikos kliube, 814 
W. 33rd St. šiandien Komar 
treiniruojasi; galite, kas nori
te, matyti jį apie 8 vai. vaka
re. ' — žvalgas.

bonis su savo talkininkais at
liko.

Išdalinta dovanos nariams, 
nesirgusiems per 10 ir 20 me
tų. Vakaro vedėjas p. T. S. Ja
nulis, pirmininkas, apibudino 
draugystės nuveiktus darbus ir 
ragino būti Palaimintos Lietu
vos nariais. Prisirašė apie 50 
naujų narių.

Toliau buvo suloštas veika
las “Adomas ir Jėva”, kuri sta
tė ir vaidino p. Sabonis su sa
vo grupe. Atlikta labai puikiai. 
Po to buvo šokiai. Pelno liks 
gero. ' Buvęs, P.

York, lapkr. 18 d- šie lietuviai:
Anielė Andrešiiinienė, į Bos

ton, Mass.
Povilas Pruskauskas, į Pitts- 

burgh, Pa?
Ona Pientisė, j Chicago, III.
Pranas Svirskis, į Waterbury, 

Conn.
Juozas Voidyla, į Chicago, III.
Jonas Zyniger, j Canada via 

Halifax.

Lietuviai Gydytojai
Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

ĮvairųsGydy tojai

Kraujo, odos, chroniškas

Reporteris J. S.

bet tei- 
už $10,-

Gubernatoriaus Bedar
bės Komiteto Komu

nikatas

Advokatai prieš 
biciją

prohi-

American Bar Association 
nariai turėjo balsavimą dėl 18 
amendmento, ir pasekmes išėjo 
tokios, kad 13,799 balsai išėjo 
už amendnHuito panaikinimą ir 
6,340 už jo plikimą. Vadinas 
du prieš vieną.

T’uotarpu sausieji “snupe- 
riai’’ prašo dar padauffinti lė
šas jų kovai su slapiaisiais, ir 
tokiu budu turės $17,400,000 
prohibicijai gilinti. Už tuos pi
nigus sausieji žada pasamdyti 
dar 500 sausųjų šnipų ir 
naujų inspektorių.

Du gengsteriai eis 
elektros kėdę

90

Įbrauk Bell ir Bichard Sulli- 
van, kuriuodu nušovė restora- 
nininką Christ Putras, teisme 
rasti kaltais ir jiems rengiama 
mirties bausmė. Bell liudijo, 
kad jiedu su Sullivanu norė
ję išgauti iš Patras $10,000, 
kuriuos jiems buvę žadėta už 
Lingle užmušimą, bet Sullivan 
tvirtina, kad jiedu Patras nu
žudę paprastais plėšimo tiks
lais.

Pirmas gengsteris gavo
6 mėnesius

Pagaliau baigta byla prieš 
vieną iš stambiausių “visuome
nės neprietelių” James Sam- 
mons, kurį apkaltino sulig se
no 1874 m. įstatymo'už valka
tavimą, ir priteisė 6 mėnesius 
akmenų skaldyti. Tai pirmas 
iš didžiųjų žuvių, kurs ligi šio] 
nuteistas tuo senu įstatymu. 
Bet Sammons advokatai . žada 
nepasiduoti.

Vice-prezidentas prašo 
neišmesti jo sūnų 

is buto

Užvakar S. V. vice-preziden
tas Charles Curtis atsiuntė per 
telegramą $400 savo sūnaus, 
advokato Harry Curtis, 180 E. 
Delavvare place, žmonai, kad ji

rio jau atvažiavo bailifas su 
policininkais išmesti už nemo
kėjimą rendos per 6 mėnesius: 
V’yro tuo tarpu nebuvę namie. 
Išmetimas laikinai sulaikytas 
pačiam vice-prezidentui pra
šant.

A u to mobiliu paroda

su Roosevelt Road 
Viadųct atidarymu, 

šeštadienį, lapkričiuateinantį
22 d. prieš piet įvyksta autcS 
mobilių procesija, kuri prasi
dės Wackcr Drive prei Michi
gan avė., 10 vai. ryto. Norin
tieji dalyvauti, yra kviečiami 
paties majoro Thompsono, pa
sivažinėti.

Atvažiavo iš Lie 
tavos

Palaimintos Lietuvos
Draugystės vakaras

Įvyko Liet. Auditorijoj, lapkr. 
16 d. ir gana gerai pavyko. Pu
blikos privažiavo gana daug. 
Išpildyta koncertas, kur gerai 
žinomas dainininkas p. K. Sa-

Lietuvės Akušerės

S.S. laivu “Oscar” II stačiai
Klaipėdos atvažiavo į New

Mes skelbiame, kad laike sunkaus 
laiko-bedarbės

Dr. J. Shinglman
4930 W. 13 St.

CICERO

(kuris praktikuoja Ciceroj apie 
25 metus)

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

gydymą už pusę kainos

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

o

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Akių Gydytojai

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Biejskio-Rakščio aptiekos) po 
ar 2423 West Marųuette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

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

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Ofiao Telefonai Virrlnla 0080 
Bez. Tel. Ven Buren 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandai 11 ryto tki 1 po pietų. 2 Iki 4 Ir 
8 tį 8 vakaro. NedOUom nuo 10 iki 12 die

na. Namu ofliai North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandoi 8:80 iki 0:30 vakaro

GYDO

7 iki 10

Advokatai

•381 
vak. 
0563

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State

1800 So. Ashland
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Banko

Avenue

Ofiso Tel. Victpry 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rtisas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—3 po pietą, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šveatad. 10—12 dieną.A. K. Rutkauskas, M. D

4442 South Western Avenue

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

AKUŠERKA 
3103 S. Halstcd 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

St.

Graboriai <

kt. sa-

Rūpinasi

JOE ROM AR JAU CHICAGOJ

A. MASALSKIS

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt ?515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avęnue
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139

gimęs
parap., Žvaka- 

Amerikoj išgyveno 
Paliko dideliame «nu-

— Oną ir 
Franciškų.

seserį Mari-
Kunas pašarvo-

subatoj, lap- 
vai. ryte iš 
Panelės Šv. 

kurioje atsi-

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halstcd St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Phone 
Hemiock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment k mag
netu blankets ir 
tf. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui aky
lių.

3807 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Prašo pranešti, kad $5,(>(K),- 
000 fondas bedarbei gelbėti yra 
keliamas visame Cook apskri
ty; kad jau 115,000 yra užsire
gistravę bedarbių, iš kurių 41,- 
000 yra reikalingi skubiausios 
pagalbos, ir kad registracija dar 
tebevedama visame apskrity, ir 
greit bus paskelbtos galutinės 
žinios.

Į Komitetą įeina visokios or-1 
ganizacijos, tan>e kurių 'ir dar- ; 
bo uilijų, ir Sočiai Agencies ir ! 
Komercijos asociacijos ir 
vanoriy veikėją!.

Visos išlaidos eina per tą ko

mitetą. K-tas stengiasi koor
dinuoti šelpimo darbą, kad be- 
pasikartotų klaidos.
gauti maisto, pastogę ir darbo 
šeimynoms ir šeimynų galvoms- 
Tam reikalui veikia Free Em- 
ployment Bureau.

Komaras žada apsigyventi 
Chicagoj ant ilgesnio laiko. Ko
mar treiiiiruojas Universal at
letikos kliube 3 vakarus į są- 
vaitę. Treiniravime ima daly- 
vumą Adomas Vidžius ir kiti. 
Kada susiima su Vidžium, tai 
draskos kaip tigrai-

A. Vidžius jaučiasi labai ge
rai, — gali kibti bile su vienu:

PETRAS PAKELTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 19 dieną, 8 valandą ry
te, 1930 m., sulaukęs 43 metų 
amžiaus, gimęs Ukmergės apskr., 
Šilų parap., Laukagalėnų kaime. 
Amerikoj išgyveno 22 metus. Pa
liko dideliame nuliudiinc moterį 
Veroniką, po tėvais Janulyčią, 
sūnų Petrą, marčią Leoną, anū
kę Caro! ir gimines, o Lietuvoj 
motiną Kotriną, 3 brolius — 
Jeronimą. Juozapą ir Joną ir se
serį Marijoną. Kūnas pašarvotas 
randasi 5624 W. 64 St., Clearing

Laidotuvės įvyks subatoj lap
kričio 22 dieną, 9 vai, ryte iš 
namų į Užgimimo Panelės Šv. pa
rapijos bažnyčią, 
gedulingos
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero

Visi a.
nes. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Marti, 
Anūkė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius Eudeikis, Tel. Yards

kurioje atsibus 
pamaldos už velionio

kapines.
a. Petro Pakekis gimi-

Daktaras
Kapitoną*

Specialistas iš

Vidikas 
Lulevičienė

9252

prie 
duoda 
electric

esti

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

DR. VAITUSH, OP 
LIETUVIS AKIŲ ( 

SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakaęe 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė.

Phone Lafayette 0098

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 11H 

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

Gyvenimo vieta
• 3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevacd 1310
VaL: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 rgto

127

Te!. Yards 1829

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

TAMOŠIUS SAPATAVIČ1US 
(SAPIT)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 18 dieną, 2:30 valan
dą po piet, 1930 m., sulaukęs 62 
metų amžiaus, gimęs Vilniaus 
apskr., Dobiškių 
galių kaime. 
36 metus, 
liūdime dvi dukteris 
Mortą, tris sūnūs —■ 
Juozapą ir Tamošių. ( 
joną ir gimines, 
tas randasi 6 3 23 S. V/hipple St

Laidotuvės įvyks 
kričio 22 dieną, 8 
namų į Užgimimo 
parapijos bažnyčią, 
bus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Tamošiaus Sapata- 
vičiaus gimines, draugai ir pažįs- 
tamč esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Dukterys, Simai, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

JUOZAPAS DZIENIUS 

šiuo pasauliuPersiskyrė su
kričio 18 dieną, 8:16 valandą 

vakare. 19 30 m., sulaukęs 4 3 
metų amžiaus, gimęs Suvalkų rcd., 
Vilkaviškio apskr., Paežerių vals
čiuj, Jurkšų kaime. Paliko dide
liame nuliudime moterį Magdele- 
ną, po tėvais Ražiutė, Liudvina- 
vos parapijos, Anikilų kaimo, 3 
dukteris — Onutė, Juzefina ir 
Adelia. 2 pusseseres — Ona ir 
Magdė Vaitemičiutės, 2 pusbroliai 
—Vincentas ir Antanas Anskie- 
čiai. Buvo narys Literatūros 
Draugijos — Socialistų veikėjas 
18 metų. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4153 S. Rockwell St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
lapkričio 21 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Dzienio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris. Dukterys, Pusseseres, 
Pusbroliai ir Giminės.

' Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Lulevičius, Tel. Victory

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 
1327 So. 49th Ct

Telefonai
Cicero 3724

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C., Z. VEZELIS

-------- Q--------

A. A. OLIS
R. A. VASALUS 

(VASILIAUSKAS) , 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randtjph 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai 
3241 S'. HaUUid St. te). Victory 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utar., Ketv. ir Subatog vak. 
Vajsalle—Pan., Ser. ir Pitnyčiog v.

WISSIG
Panauliidame kare 

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENSJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje kosėjimų, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir iigydš 
tūkstančius ligonių. Patącimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
uuo 10 ryte iki 1 vai. it nuo 5-8 vak. Nedėliotais nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 Si., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

J. F. KADŽIUS
PlGIAUSIS LIETUVIS 

ĮABORIUS CHICAGOJ l
Laidotuvėse! patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todei, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

..-------------------------------- L

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted ft.

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė. 

Tel. Yards 4317

Dentistas
Persikėlė i naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.

Salimai Depositors Banką 
skersai gatvės nuo 

Pedples Banką 
arti Ashland Avė.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Bouleyard 3697 
3315 South Halsted St

'į ■— .O ,.

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
4ftl0 So. Michigan Avenue

Kenwood 5107Tel. 
VALANDOS: 

nuo 
nuo

9 iki 11 valandai ryte;
6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

VaL: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 So. Mapletoood Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez, 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P, Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Pbone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

Kampas Nortb Avė. ir Damen Avė. 
Vai. t 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunjwįck 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Residence Phone Ravenswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas:

2700 Dcvon Avc., Rogcrs Park 3320 
Valandos'.

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ren. 2859 S. Leavitt St„ Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

iki

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmad>eniais nuo 10 iki 12

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukce Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

M.

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

st.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 
vai. po pietų ir nuo 7 ik: 8:3 0 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

lubos

iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
“ietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.

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. Nedžl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telepbone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

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

Tel.

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

kampas Micbigan Avė.
Pullman 595*0—namų Pull. 6377 

Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj* nuo 9 iki 6

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 
Cor. Washington and Clark St|.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117 
Telepbone Randolpb 6)27 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Repųblk 9600 —;--------- o - ■.—

V. W. RUTKAUSKASADVOKATAS
29 S. La Šalie St. Room 780 
Tel. Central 6890 VaL 6—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525
------O

Paul M. Adomaitis
Advokatus

Ofisas vidurmiestyje
Room 2414

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

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

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. J3oulevafd 2800 

Kez. 6515 So.
Tel. Republic 9723

Ro<’kw*»!I Si.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
Choras ir operetė 

Paulina

vų ir kitokių luomų. Tik antrą 
dieną, pirmininkavimą užėmus 
inž. Stasiui Kairiui, darbas pra
dėjo eiti sklandžiau ir tuojau 
prieita prie svarbiausių isto
riškųjų tarimų.

Iškelta Lietuvai autonomijos 
reikalo klausimas, kuriuo pir
mas prabilo kairysis adv. An
drius Bulota; kiti: adv. Sleže
vičius (nuo Odesos lietuvių), 
kun. Aleksandravičius ir Povi
las Višinskis (nuo Demokratų).

Vasara praėjo, atėjo ruduo, IKitas svarbiausias klausimas po 
tuoj bus ir žiema. Vakarai ilgi laisves klausimo buvo žemės re- 
ir nobodųs, na ir kur dingsi? forrna, .kuriuo išsitarė apie 30

Kas myli dailę ir dainą, ar valstiečių, ir darbininkų buk- 
nebu t gerai, kad prisidėtum prie Lės klausimas, kuriuo praktiš- 
(’.hicagos Lietuvių Choro “Pir-|ką programą patiekė Socialde- 
myn”?

Ten bus darbo 
galima naudingai ilgus žiemos [posėdy tartasi 
vakarus praleist gražų ir nau- būdų, kaip Seimo nutarimų at- 
dingą darbą dirbant. Chore yra siekti. Praktišką taktikos pra
virtos visiems, ir jauniems ir grarną patiekė inž. S.» Kairys, 
senesniems, visi sykiu lavinasi Vakare lapkričio 22 d. (gruod- 
ir sykiu pasilinksmina. žio 5 d.) pusiau dešimtą vai.

Ypatingai smagu žiūrėt į jau- hnž. Kairys perskaitė lietuviš- 
nimą (kurio chore randasi ga- Lai jr lenkiškai Seimo nutari- 
na daug), nes jie nesitranko mus, prieš kuriuos neatsirado 
kur nors palei gatves, bet lavi-1 vieno priešingo balso, 
naši savo tėvų kalboje, dailės 
darbą dirbti.

Taigi tėvai savo vaikus pa
raginki!, kad jie prisidėtų prie 
Chicagos Lietuvių Choro ir tam
sta matytumėt savo vaikus dir
bant gražų darbą. Prie choro 
galima prisirašyt kiekvieną pir
madienio vakarą, kuomet būna 
choro pamokos, nuo 8 iki 10 
valandai vakaro, Meldažio sve
tainėj, 2244 W. 23rd PI.

Sekmadienį, lapkričio 23 d., 
matysim choro darbuotę, ką jis 
veikia ir ko lavinas.

Bus* statoma scenoje dviejų 
veiksmų komiška operetė “Pau
lina”. Tai gražus veikalas, Chi- 
cagoje pirmą sykį bus statomas 
scenoje, Bohemian American 
svetainėj, 1436 W. 18th St. Pra
sidės 7:30 vai. vakare.

Butų labai malonu matyt 
skaitlingą publiką atsilankiusią 
Į musų šį parengimą, nes pri- 
dnotume mokytojui ir visam 
chorui daugiau energijos dirbt 
tokį gražų darbą, kurį dirba 
Chicagos Lietuvių Choras.

Choro pirmininkas.

visiems, bus
mok ratai.

Ketvirtame ir paskutiniame 
dėl praktiškų

Nors Seime buvo gana “so- 
glašatelių”, tačiau didžioji dau
guma pravedė tiems laikams 
gana radikalius nutarimus, sta
čiai paskelbiant kovą, boikotą 
ir karą caro vyriausybei ir nu
rodant taktiką, kaip iškovoti 
autonomiją ir kaip tvarkyti 
kraštą laisvę laimėjus.

Burnside
Teko pamatyt kilbasninką

Vilniaus Seimo 25 
metų sukaktuvės

“Labai būna garbė visiems kan
kiniams už laisvę ir žmonių 
gerovę . . . susispieskime krūvon 
visi, kam rupi prikėlimas Lie
tuvos iš miego, iš neturto, iš 
iš'tamsos ir nužeminimo.
(Atsišaukimas į Lietuvių Tautą, 
lapkričio II d., 1905 m.)

APVAIKŠČIOJIMAS ĮVYKS 
LAPKRIČIO 30 DIENĄ 

LIET. AUDITORIJOJ

Man apsilankius į šią koloni
ją pasisvečiuoti pas pažįsta
mus, teko išeiti apžiūrėti mies
telio. Einant Cottage Grove 
žiūrim, tik atpiška su didžiau
siu triukšmu pats kilbasnin
kas, ir sustojęs prie šalygatvio, 
išlipo ir nešinas rankoj didelę 
kilbasą sušuko “Revoliucija!”

Priėjo net prie bučernės du
rių ir vis “revoliuciją” šaukia. 
Čiupinėjo čiupinėjo duris, bet 
nebegali atidaryti, matyt, gero
kai linksmas buvo. Bučeris iš
ėjo, atidarė duris ir kažko 
rūsčiai paklausė. Kilbasninkas 
pradėjo kažką ant pirštų aiš
kinti, bet nebuvo galima nu
girsti, ką jis nori pasakyti.

Mano draugas paklausė, ar 
aš tą juokdarį pažįstu. Atsa
kiau, kad ne, tuomet jis papa
sakojo, kad tai esąs garsusis 
Roselando ir Burnsaidės “ko
misaras”, paprastai kilbasninku 
vadinamas, tai tas ką verčiasi 
kilbasomis ir žmonių terlioji- 
mu per Bridžporto šmeižtlapj.

Paklausiau draugo, ar tai tik 
nebus tas pats, ką kadaise gy- 

Bostone ir iš ten naktį 
slapstosi 

“Taip”, 
gyvena 
svetima
komunistus tas nenau- 

nes ir bolševikų teziai 
“Otdai ženu tovarišču, 

tik keista, 
j pačiu die-

po svetima 
atsake drau- 
svetima pa- 

motere”. Sa-

niečevo!”, 
kilbasninkas 
taip girtas, 
ant drąsos ima, nes 

plakti, o

at-
ša-

ne-

Vilniaus Lietuvių Didysis Sei
mas, įvykęs senuoju kalendo
rių lapkričio 21 ir 22 d. (gruo
džio 4 ir 5 d.), buvo pasek
mė didelio revoliucinio judėji
mo Lietuvoj, žmonės kaimuose 
ir valsčiuose darė susirinkimus, 
vijo lauk žandarus, uriadnin- 
kus, asesorius ir zemskius, ru
siškus mokytojus, steigė savo 
kalboje mokyklas ir rengėsi prie 
didžios kovos už laisvę.

Caro valdžia turėdama pakan
kamai kariuomenės ir kazokų 
daugely vietų darė žiaurias 
prieš-represijas, dragūnai kapo
jo valsčiuose žmones, gaudė ju
dėjimo vadus, neleido rinkti 
stovų į Seimą, į kurį visa 
lis vienvaliai rengėsi.

Dideliu vargu, valdžios
atsiklausus, ant riziko prisirin
ko Vilniun tokios minios at
stovų ir svečių lietuvių, kad 
visas miestas Seimo dienomis 
sulietuvėjo. Seimas įvyko Vil
niaus miesto salėj, kur prisi
rinko virš 2,000 atstovų iš vi
sos Lietuvos ir tolimų koloni
jų: Petrapilio, Maskvos, Odesos, 
Varšuvos, Rygos ir kt.

Seimo prezidiuman buvo iš
rinkti D-ras Basanavičius (be- 
partyvis), Stasys Kairys (Lie
tuvos Socialdemokratų partijos) 
ir Antanas Smetona (nuo Liet. 
Demokratų partijos), kunigas 
Bučys (dabartinis rusų vysku
pas) ir kar. Stankūnas.

Seimas pirmą dieną pralei
do vien tik ’ kalboms ir nusi
skundimams iš nukankintų vals-

veno 
pabėgęs 
pavarde, 
gas; jis 
varde ir 
kati, pas 

j iena, 
skelbia 
i bolše 
kad tas 
novidžiu

“Mat,
reikia daug liežuvį 
nuplyšę liežuviai netepti nebe
siplaka, tai ir šlapina; be to 
jie turi keletą savo raudonų 
landynių, kur kilbasninkas turi 
stalininę vierą skelbti, o ten 
labai šlapia”.

Fe, sakau; kad jau ir svieto 
nesisarmatija.—Jonas.

Burnside
Orintus patiko nelaimė

Vietos gyventojas J. Orintas 
sumanė išmainyti savo namą į 
ūkį Wisconsin valstijoj ir nu
tarė važiuoti apžiūrėti. Tarpi
ninkauti apsiėmė S. L. Fabijo
nas', 809 W. 35th St. J. Orintas 
ir Mrs. Orintienė dar pasikvie
tė savo seserį vietos biznėrę 
Mrs. M. Macukevičienę, kuri 
apsiėmė drauge važiuoti į Wis- 
consin.

J. Macukevičius draudė savo 
čių, miestų darbininkų atsto- žmoną važiuoti, sakydamas, ga-

[Pacific and Atlantic Photo]

Edith Mason
viena žymiausių Chicagos Civic 
Operos primadonų. Pernai me
tais ji išsiskyrė su savo vyru, 
operos dirigentu Giorgio Pola- 
cco ir 
rurgo 
Dabar 
vorsą.

ištekejo už Chicagos chi- 
Dro M. A. Bernstėino. 

ir su pastaruoju ima1 di-

Ii kokia nelaimė ištikti automo
biliu bevažiuojant, bet norėda
ma šviežiu oru pakvėpuoti, ne
paklausė ir išvažiavo visi ketu
ri.

Apžiūrėję Wisconsine keletą 
ūkių grįžo namo. Bevažiuojant 
nepastebėjo, kad yra labai stai
gių susisukimų ir vienoj są- 
sukoj atsimušė į stulpą. Auto
mobilis apsivertė ir sudužo, 
kad neapsimoka ir taisyti.

Mrs. Macnkevičienei nuplau
ta kaires rankos pirštai. Mr. 
Orintui stiklai supiautse ap
siaustą ir šiaip lengvai sužei
dė, bet jis dar galėjo važiuoti 
namo traukiniu. Mrs. Orentic- 
nė labai susitrenkė, bet žaizdų 
jokių nepadaryta. Mr. Fabijo
nui stiklai supjaustė rankas.

Dabar visi yra namie. Vie
tos žmonės juos gerai pažįsta, 
kaip bolševikų veikėjus. Mrs. 
Macukevičienė buvo SLA. 63 
kuopos kasininkė, iš kur buvo 
paliuosuota už kuopos griovi
mą, dabar yra kasininkė rau
donojo 
kuria 
15 atskalūnų, prisidengę SI 
kuopos vardu. —Jonas.

i “susivienijimo” kuopos, 
keli bolševikai tveria iš 

tA.

Brighton Park

Stasiūnaite
Antana to- v

sekmadienį,

Gerai žinomas Brighton par- 
kiečiams biznierius Antanas 
Jokantas, brolis kontraktorių 
Jono ir Juozo, senas “Naujie
nų” skaitytojas, ir rėmėjas, ir 
buvęs' kontestantas, sumanė 
nors sykį savo gyvenime apsi
vesti ir Antanina 
kaip tik ir pataikė 
kiame upe.

Lapkr. 16 d.,
prie Nekalto Prasidėjimo baž
nyčios, apie trečią vai. p. p. su
sirinko minia iš keleto šimtų 
žmonių, dauguma Brighton 
parkiečiai, laukti atvykstant 
jaunavedžių į bažnyčią. Jiem 
atvykus suėjo visi į bažnyčią, 
buvo pilnutėlė, netik žemai, bet 
ir ant viškų; viduje bažnyčia 
papuošta buvo painiomis, takas 
nuo durų iki altoriaus, ir žva
kių daug žibėjo. (Įspūdis’ pri
minė ką tai nepaprastą, ką tai 
jautraus, kas buvo matoma 
kiekvieno susirinkusių veide.

šalę manęs stovinti moterėlė 
kukžda, “na tai graži poriukė”; 
gi antroj pusėj stovintis vyras 
juokaudamas tarė, “tai dar vie
nas laisvę praranda!” Poteriau
jant suėjusių tarpe nebuvo ma
tyt.

Už keleto minučių jaunave
džius surišo neatmezgamu maz
gu ir Antanas su Antanina 
žingsniavo palmuotu taku lin
kui durų, kur juos pasitiko 
ypatingai jaunuomenė, prisiren
gę su ryžem, pupom, ir kito
kiom sėklom, kurias bėre dide
liu gausumu ant jaunavedžių 
galvų.

Vestuvių puota atsibuvo va-

Man prisiminė matyti vestu
vių nuotykiai Lietuvoj, kur 
brolio vestuvėse buvo kaip bro
lis, taip ir nauja broliene, pa
sitinkama net1 su basliais ir 
biauriausiais žodžiais. 6 čia 
kaip žiuri ant kiek broliai nuo
širdžiai patarnauja ir gerbia, 
tai yra gražu.

Bet dar trys broliai Jokan
tai lieka nekaltais berneliais. 
Kuris iš jų bus next?

T

Buvo kaip ir
Kada 

franeuzai

NAUJIENOS, Chicago, III.-
kare Lietuvių Auditorijoj, kur 
buvo rūpestingai prirengta 
kaip valgių ir šiaip visokių 
skanumynų, čia svečių susi
rinko apie pora šimtų; būva ne
tik lietuviai, bet ir kitataučių 
daugiausia franeuzų. Mat, p. 
Jokantas per ilgus metus Brig
hton parke būdamas biznyje 
prigyveno labai daug draugų 
ne tik lietuvių, bet ir kitatau
čių kas parodė šiame nuotyky j.

Po puikių pietų prasidėjo šo
kiai prie geros muzikos ir su
sitvėrė c/iorai, iš lietuviškų dai
nininkų: keletas Pirmyn choro 
narių ir antras choras ameri- 
konų-franeuzų.
savo rųšies kontestas. 
lietuviai dainuoja, 
jiems ploja su dideliais kompli
mentais, kada franeuzai dai
nuoja lietuviai tuom patim 
atsimoka, bet kada to vakaro 
svarbiausioji kaltininke ponia 
Antanina Jokantienė su savo 
sesute Elzbieta, Stasiūnaite, 
užtraukė duetą, tai turėjo ne
tik abu chorai, bet ir visi sve
čiai ir viešnios, klausytis ir 
gėrėtis jųjų balsų sutaikymu. 
Reikia pasakyti, jog jos abi tu
ri augštus* ir gražius balsus.

Vakaras buvo labai smagus, 
rodos, kad vienos šeimynos na
riai. Patarnavimas mandagus. 
Daugiausia darbavosi broliai Jo
kantai, Jonas, Juozas ir Jurgis.

AUTOMOBILIŲ DRAIVERIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAXI CO. 
pasiūlo jums tikrą progą. 

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

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

Checker Taxi Co.
1401 .W. Jackson Blvd.

Monroe 3 700

Mme E. Roman R.N.
Fizinė Therapija 

masažas. ---- Saulės, Elektros
Medikuotos Maudynės. — Fizinės

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

Tel. Central 0729

Mokslinis 
ir

PRANEŠIMAI
L.. S. S .Chicagos Centr. kuopos susi

rinkimas įvyks šeštadieny, lapkričio 22 
d., 8 v. v., Naujienų ■ name. Visi nariai 
prašomi būti, nes yra daug svarbių rei
kalų. — Sekretorius.

Dvidešimties Penkių Metų Jubilieji
nis Koncertas, Lietuvių Auditorijj, 3133 
So. Halsted St., Nedėloje, Lapkrtčio- 
Mov. 30 d., 1930. Pradžia 7 vai. 
vakare. Tai bus didžiausias, iškilmin
giausias ir puikiausias šio sezono kon
certas. Koncerte dalyvauja šios artisti
nės jėgos:

Chicagos Lietuvių Pirmyn Choras, 6 5 
dainininkai, Chicagos Lietuvių Sympho- 
nijos Orkestras, 40 muzikantų, Chica
gos Lietuvių Vyrų Choras, 30 daininin
kų, Chicagos Lietuvių Vyrų Kvartetas: 
F. Jakavičius, J. Balanda, D. Kežas ir 
A. Ažukas, Merginų Trio: O. Berkiu- 
tė, O. Skcveriutė ir V. Stradomskaitė, 
Duetas: O. Berkiutė ir O. Skeveriutė. 
p-lė Valerija Čepukiutė. smuikininkė, A. 
Salaveičikiutė-Steponąyjčienė, solistė, K. 
Steponavičius, Muzikos Direktorius. Po 
koncerto linksmus šokiai griežiant šau
niai orkestrai. Širdingai kviečiame 
sus Chicagos ir apieiinkių miestelių 
tuvius ir lietuvaites dalyvauti šiame 
biliejiniame koncerte.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chicagos Centralinė Kuopa.

LIETU V?Ų~MOTERŲ 
DR-JOS APŠVIETA 

23 metų
JUBILIEJINIS VAKARAS 
SUBATOJE, LAPKRIČIO 

(NOV.) 29 d.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 

3133 S. Halsted St.
Muzika gera, pono J. Rakausko 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Įžanga 50c ypatai.

BpeclallitM ryd/me chroniškų ir aauja li
rų. Jei kiti negaiš J o jumis i* gydyti, ataflan- 
kyklt paa mane. Mano pllnaa iiegBarnlnayi- 
maa atidengs jūsų tikrų Ura ir jei at apai- 
Imalu jua gydyti, avelkata juma aurry*. Bu
kit paa tikrą apeciaUata, kuria neklaua juaų 
kur ir kaa juma akauda, bet pate paaakya 

ralutlao ilegtaminarimo—kaa luina

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorin 

-CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Iki 1
oietus nuo 5 iki 7:39 vakaro. Nedi

dini nuo m ryto iki 1 no Dietų

PO

211 St.

PO

VI- 
lie- 
ju-

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

Penktadienis, lapk. 21, 1930

CLASSIFIED APS. ~Į
Business Service
Biznioį j^tarnavimaa
APSAUGOKIT SAVE

Prisidėkite prie Landlords Protective 
Bureau. Visokis patarnavimas nariams 
dykai. $3.00 už 1 metus, $5.00 už 2 
metus, $7.00 už 3 metus, $10.00 už 
5 metus, birgenas. Prisidėkit šiandie.

B. R. PIETKIEWICZ « CO. 
2608 W. 47th St. 

Tel. Lafayette 1083

FURNIŠIUOTI kambariai. 1, 2, 3 
su kičinetu apartmentai ir atskiri kam
bariai. Priimam vyrus su valgiu. Pui
kiausi vieta apsistoti atvažiavusiems iš 
kitur, gera transportacija ir graži prie 
parko vieta.

G. N. M. BRUNDZA 
Deming Plaza 2500 North 

4 77 Deming Place 
-------- O--------

Financial

SKOLINAM PINIGUS
Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
MORTGAGE BANKERS 

Po valstijos priežiūra
6755 So. Western Avenue

Tel. Grovebill 1038
---------O--------

KAMBARIAI
Švarus kambariai su visais patogu

mais, geriausia transportacija; nakvynė 
50c,, savaitė $3.50, kichinetai 1, 2, 3 
ruimai $6.00 saivaitėj ir augščiaus.
NEW WASHINGTON HOTEL 

2318 Washington Blvd.

PINIGAI
Mea skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokitoi 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtures
TURIME PARDUOTI TUOJAUS 

ELEKTRIKINĮ RADIO
Gražus Freize Seklyčios Setas, tikro 

riešuto miegamojo ir valgomojo setai, 
3 Wilton kaurai, lempos ir viskas kita 
mano gražiame 4 kambarių apartmente. 
Vartoti ne daugiau kaip 3 mėnesiai. 
Ateikite tuojaus adresu.

•3040 W. 62nd Street
-------- O--------

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų
Turimo i&parduoti KO krovinių aui?WiauflioR 

rufiics neatRiimtų ifi Btoradžiaus rakandų. 
DidžiausioH vertės kokios buvo pasiūlyto^ is

torijoj, BURidedančioB ifi visokios 
rūšies rakandų,

10 ELEKTRIKINIŲ RADIO 
susidedantys ifi Sparton, MajcBtie ir Jackson 
Bell Radio ..... ......................... $45.00 ir augs
.3 šmotų miegamojo kanib. setai $45.00 ir ag 
.3 šmotų Seklyčių setai .... $25.00 ir augs. 
Day Beds ............................ .. $5.00 ir augs.
Cedar Chesta ....................... ... $10.00 ir augs.
Valgomojo kambario setai— $20.00 ir augs, 
įvairus Dreseriai ................ .....$5.00 ir augs.
Įvairus Vanities —............... .... $5.00 ir augs.
Įvairios Lovos ___________ $.3.00 ir augs.
Kaurai, visokio didumo ____ $1.00 ir augs.
Grindų Lempos .............. ....... $.3.00 ir augs.
Pusryčių setai ___________ $8.00 ir augs
Dinette setai _____________ $15.00 ir augs.
Gasiniat pečiai ------- --------- $10.00 ir augs
Garbadžtaus degintojai ____  $10.00 ir augs.
Hot Blast Pečiai ...................... $5.00 ir augs
Kietų anglių Šildomieji —___ $10.00 ir augs
Clrcular Šildomieji ______  $15.00 ir augs.
Upright Pianai ..... ................ $15.00 ir augs.
Grojikliai Pianai ................. $25.00 ir augs.

TIKRI BARGENAI
Pirkite anksti. Pirmieji atėję gaus geriau. 

Atdara utarninke, ketverge ir subatoj, 
vakarais liti 0 p. m.

Weber Bros. Storage Co. 
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South State Street

KAMBARYS ant rendos dėl vaikinų 
ar merginų su visais parankumais, su 
valgiu ar be, prie mažos šeimynos. 
6609 So. Campbell Avė. 

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

IEŠKAU 2 burdingierių su ar be 
valgio. 1822 So. Ruble St. 2 lubos iš 
fronto.

For Rent
5 ir 4 KAMBARIŲ flatai ant ren

dos, elektriką, vanos ir visi įtaisymai. 
4622 S. Sacramento Avė.

Business Chances
Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, cigarų, ci- 
garetų ir visokių smulkmenų, 6 kamba
riai gyvenimui su maudyne. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus. 919 W. 3 5 St.

PARDUODAM Restauraną su Room- 
ing House 15 kambarių, biznis išdirb
tas per daugelį metų, nupirksit pigiai 
arba priimsiu bile ką į mainus. 2113 
S. Halsted St.

rengiamam vakarui, kuris atsibus lap
kričio 23 d., Bohemian American Hali, 
Tikietus galima gaut nusipirkt iš kalno: 
“Naujienose”, 1 739 S. Halsted St., 
Knygynas Lietuva, 3210 S. Halsted St. 
ir pas visus choro narius. Komitetas.

Šiuomi . šaukiamas Amer. Lietuvių 
Daktarų Draugijos susirinkimas, kuris 
atsibus Universal State Bank Club’e — 
8 14 W. 33rd St., penktadieny, lapkri
čio 28 d., š. m., 8:30 vai. vakare.

Šį syk pasitikima skaitlingo nariais 
susirinkimo, nes randasi keletas svarbių 
klausimų išsprendimui.

Dras A. L. Graičunas, sekr.

Operetę “Paulinų’’ stato scenoje Chi
cagos Lietuvių Choras Pirmyn, nedė
lioję, lapkričio 23 d., Bohemian-Ameri- 
can svetainėj, 1436 W. 18 St. Prasidės 
7:30 vai. vak. Operetė Paulina gra
žus ir juokingas veikalas. Choras iš 
savo pusės stengsis kuogeriausia išpil
dyt; Kviečiame publiką skaitlingai at
silankyti ir paremti chorą. Komitetas.

Chicagos Lietuvių Choro generalė 
praktika tsu orkestda įvyks nedėlios ryte 
kaip 10 valandą. Bohemian American 
svet., 1436 W. 18<K St, 1 Visi. Choro 
ir orkestros nariai bukit1 laiku, kad ne
reiktų vieniems kitų laukti. Valdyba.

Iškilmingas Rožinis Balius ir Šokiai, 
rengiami Liet. Teatr. Dr-tės Rūta No. 1, 
įvyks nedėlioj, lapkričio 23 d., Chic. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Pradžia 7 v. v., įžanga 50c. Bus 
suteikti garbės ženklai nesirgusiems per 
1 0 metų, 
imami be įstojimo.
atsilankyti.

Taipgi nauji nariai bus pri- 
Visus kviečiame 
— Komitetas.

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
fiįp pataria Lietuvos bankai

CLASSIFIEDADS.
» I n«... I ! . ......- ■ ■<

Educational
-> . Mokyklos .

MOKYKIS BARBERYSTftS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘ0E,

672 West Madisdn Street.

Miscellaneous for Sale
_________Įvairus PardaviTnai________

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ
Storų ir plonų, dėl vyrų, vaikų, mote
rų ir merginų. Mes parduodame 
megztinius sveterius už nuo 75% iki 
100% sutaupirtią. Megztos vilnonės 
kojinės dėl vyrų ir moterų. Seni sve- 
teriai sutaisomi.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

F. SELEMONAVIČIA, savininkas 
504 W. 33rd St., arti Normai Avė.

Tel. Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarais, 

----c-----------

Farms For Sale
Ūkiai Parda yim ųj

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

Moses Lake ežero distriktas užveria 
9,300 akrų Columbia baseino širdy, 
Centraliniame Washingtone — 2.300 
akrų derlingos dirbamos žemės. Žemė 
yra vulkaniškų pelenų, paviršius biskį 
pašlyjus Jinkui ežero — puiki iriga- 
cijai — nėra nusausinimo problemos.

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

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

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

PARSIDUODA medžio išdirbimo ma
šinos, gerame stovyj, greitam pardavimui 
nebrangiai, nes greitu laiku išvažiuoju 
Lietuvon. Povilas Strungis, 3 604 Lowe 
Avenue.

Exchange—-Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysiu 

savo namus Chicagoj į ūkį .arba namą 
mieste Lietuvoj. Julius šliekis, 2019 W. 
22 St., Tel. Canal 5529.

Business Service
Biznio Patarnavimas______

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St'
Vieton 7281. Itoa. Hemlock 1292

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo tėvo Domininko 
Mikšėno, paeina iš Kolesninkų parapi
jos, Bosvidonių kaimo, Vilniaus rėdybos, 
Trakų apskričio. 23 metai kaip Ame
rikoje. Girdėjau kad gyvena Scranton, 
Pa.

Duktė Frances Mikšenykė 
4738 W. 55 St. 

Chicago, III.

IŠSIMAINO grosernė j dviflatį na
mą. /

3 73 5 So.Į Emerald Avė.

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

Partners Wanted
Pusininkų Rdikia

PAIEŠKAU pusininko į bučernės 
biznį, turi pažint reikalą nuodugniai. 
J. J., 922 So. Paulina St. 1 lubos iš 
užpakalio.

Real Estate For Sale
Nam«i-Žemč Pardavinini

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 0455

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

REIKALINGAS partneris nevedus, 
su mažu kapitalu, kuris norėtų prisi
dėti prie atidarymo bučernės. 33 5 1 W. 
38 PI.

Boulevard 6520 Rea. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi 
šokius biznius, taipsri ii miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS teisingas vyras ar 
moteris prisidėti su> $2500 prie gero ho- 
telio biznio, nešančio didelį pelną. Gy
venantys Chicago atsilankykite ypatiškai 
tarp 6 ir 9 vai. vakare, o iš toliau ra
šykite lietuviškai ar angliškai.

MRS. CLARA FOOTE
23 18 Washington Blvd. 

Chicago, III.

EIK! ŽIŪRĖK! PIRKI
Gražiame Roselande 4 fl. po 5 kamb. 

ant 2 lotų, šviesus, vėliausi įtaisymai. 
Kaina tik $9.800. Cash $2500. Pa- 
siskubinkit.

S. L. FABIAN « CO. 
809 W. 35th Stą 

Tel. Boulevard 0611

A 
■>

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Help Wanted—Female

MOTERIS negalėdama išlaikyti, par
duoda labai pigiai 4 lotus laukuose, kur 
galima laikyti gyvulius; visi improve- 
mentai, apart gatvių; $600 įmokėti, ar
ba mainys ant nedidelės grosernės. Ma
tyt galima subatoj ar nedėlioj.

5319 S. Nottingham Avė.
Tel. Hemlock 4676.

Klauskit Mrs. H. Jurša

Darbininkių Reikia
PAIEŠKAU moters nejaunesnes 24 

metų į virtuvę, patyrimas nereikalingas. 
Valgis ir guolis vietoje. 944 W. 37 PI.

PARSIDUODA namas labai nepapra
tai pigiai. Pirmas flatas 6 ruimai, ant
ras flatas 4 ruimai, kaina tik $2500. 
Savininko antrašas: Garden, Mich, P. O. 
Box 65, Joe Baltrtnai.


