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Roosevelt Laimėjo 42 Valstijas, 472 Elektorius
6Hooveris Laimėjo Tik 

Valstijas, 59 Elektorius
Hillųuit į N. Y. merus 
gavo 248,425 bajsus

Biržos Šerai pakilo ir 
tuoj nupuolė

Socialistų baisai žyni ai padidė
jo, bet galutinų davinių dar 
nežinoma f

Dar niekad republikonai nebuvo taip skau 
džiai pralaimėję prezidento rinkimus

New York, lapkr. 9. — Socia
listas kandidatas į New 
merus, Morris Hilkfuit 
248,425 balsus. Tai 
padidėjimas socialistų

Dar niekad nuo civilio karo 
laikų demokratai nebuvo lai
mėję tokios pergalės, kokią jie 
laimėjo pereito antradienio rin
kimuose.

Demokratų kandidatas Frank 
lin Delano Roosevelt laimėjo 
42 valstijas su 472 elektorių 
balsais. Dabartinis prezidentas 
Herbert Hoover laimėjo tiktai 
6 valstijas su 59 elektoriais.

Tokios pergalės demokratai 
nuo civilio karo nėra turėję. 
Didžiausias demokratų laimėji
mas buvo kada Theodore Roose
velt suskaldė republikonų bal
sus ir rinkimus laimėjo demo
kratas Woodrow Wilson. Bet ir 
tada Woodrow Wilson laimėjo 
tik 435 elektorių balsus, kuo
met Rooseveltas laimėjo 88 
elektorius ir reguįįąris repub
likonų kandidatas prezidentas 
Taft tiktai 8 elektorius. Dagi 
patys republikonai nėra laimė
ję tiek elektorių, kiek dabar 
gavo demokratas. Daugiausia 
elektorių balsų republikonų is
torijoj yra gavęs prez. Hoove
ris kai jis pereitais rinkimais, 
1928 m., nugalėjo demokratą 
Al Smith. Bet ir Hooveris ta
da gavo tik 444 elektorius, tai
gi 27 elektoriais mažiaus, negu 
jų dabar gavo Rooseveltas.

Franklin D. Roosevelt laimė
jo šias valstijas (sekanti po 
valstijos vardo skaitlinė parodo 
kiek ji turi elektorių balsų):

Alabama— 11; Arizona—3; 
Arkansas— 9; California—22; 
Colorado—6; Florida— 7; Ge- 
orgia—12; Idaho—4; Illinois — 
29; Indiana— 14; Iowa 
Kansas—9; Kentucky—11; Lo
uisiana—10; Maryland—8; Mas- 
sachusetts—17; Michigan— 19; 
Minnesota—11; Mississippi—9; 
Missouri—15; Montana—4; Ne- 
braska— 7; Nevada—3; New 
Jersey—16; New Mexico — 3; 
New York—47; North Carolina 
—13; North Dakota—4; Ohio 
—26; Oklahoma—11; Oregon— 
5;^hode Island—4; South Ga- 
rolina—8, South "Dakota — 4; 
Tennessee— 11; Texas— 23; 
Utah—3, Virginia—11, Wash- 
ington —8; West Virginia—8; 
Wisconsin—12; Wyoming —3. 
Viso 42 valstijos su 472 elekto
rių balsais. Reikalinga išrinki
mui 266 elekt. balsai.

Prez. Hooveris laimėjo tik 
šias valstijas: Connecticut —8; 
Delavvare—3; Maine—5; New 
Hampshire—4; Pennsylvania— 
36; Vermont—3. Viso 6 valsti-

jos su 59 elektorių balsais.
Kiek kuris kandidatas i pre

zidentus yra gavęs balsų, dar 
tikrai nežinoma, nes balsų skai
tymas dar nėra užsibaigęs. Kiek 
ikišiol balsų suskaityta, tai 
Roosevelto balsų dauguma toli 
nėra tokia didelė, palyginant su 
milžiniška didžiuma jo elekto
rių balsų. Rooseveltas iki šiol 
yra gavęs virš 14,000,000 balsų, 
o Hooveris—virš 10,000,000.

Rooseveltas, kaip išrodo, bus 
pirmas prezidentas, kuriam 
teks tarnauti trumpesnį termi 
na, būtent iki sausio 1 d., 1937 
m., nes pirm negu baigsis jo 
terminas, valstijos veikiausia 
jau bus patvirtinusios konsti
tucijos pataisą, kuri panaikina 
tą keistą padėtį, kad išrinktas 
prezidentas turi/ laukti 4 mėne
sius pirm užima vietą, o naujas 
kongresas turi dAukti net 13 
mėnesių (Užvakar išrinktas 
kongresas susirinks tiktai gruo
džio

59

mėn., 1933 m.)

Japonijos kareiviai 
žuvę Manžurijoj

Tokio, lapkr. 9. — Iš Tsit- 
sihar, Manchuko (Manžurijoj) 
pranešma, kad 59 Japonijos ka
reivių pulkelis veikiausia yra 
žuvęs toje apielinkėje susirėmi
muose su sukilėliais chiniečiais. 
Jau 11 dienų apie jį negauna
ma jokių žinių.

Rytoj Musių Paliaubų

Chicago.—Rytoj miestas švęs 
mūšių paliaubų dieną—paminė
jimų 14 metų sukaktuvių kaip 
užsibaigė didysis pasaulinis ka 
ras—lapkričio 11 d., 1918 m.

Mokyklų viršininkas nu
teistas kalėjiman

Los Angeles, Cal., lapkr. 9.— 
Elliot B. Thomas, buvęs Redon- 
do Beach mokyklų viršininkas, 
tapo nuteitsas nuo 1 iki 14 me
tų kalėjiman. -

Jis • suklastavo išmokėjimų 
kvitas, pasisavino mokyklų pi
nigus ir taip sudaręs, kad išrū
dytų Jog jį kas išvogė, pabėgo 
į Seattle, kad apsivesti su kita 
mergina.

4 valstijos prieš pro 
hibiciją

NAUJAS ILLINOIS GUBERNATORIUS — 
demokratas; užvakar laimėjęs rinkimuose, 

' tjįi aplaikė didžiausių laimėj

HENRY 
kuriuose 

imu

HORNER 
demokra-

Didelis demokratų 
laimėjimas Illi

nois valstijoj

32 valstijose guber
natorių vietos teko 

demokratams
Į visas valstijos vietas ir Cook 

paviete republikonai nepra
vedė nė vieno savo kandida
to

Minnesotos gubernatoirum
, rinktas Farmer-Labor parti

jos kandidatas Floyd B. 01- 
son

iš-

apielinkei federa* 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, tarpais galbūt 
sniegas; tiek pat šalta.

Saulė teka 6:33; leidžiasi 4:- 
85.

Washington, lapkr. 9. —-An
tradieny keturios valstijos vi
suotinu balsavimu pasisakė 
prieš prohibiciją atšaukdamos 
tų valstijų prohibicijos vykini- 
mo įstatymus. Tos valstijos 
yra: Louisiana, Michigan, New 
Jersey ir Cailfornia.

Mefbourne, Australijoj, lapkr. 
9.—.200 jurininkų apleido Aus
tralijos karo laivus, protestuo
dami prieš algų nukapojimą.

Chicago.— Illinois valstijoje 
demokratai aplaikė • pilniausią 
pergalę ir republikonai. nepra 
vedė nė vieno savo kandidato 
į jokią valstijos valdvietę.

I

Illnois gubernatorium išrink 
tas teisėjas Henry Horner, vice 
gubernatorius—Thomas F. Do » 
vonan, valstijos sekretorius — 
Edward J. Hughes, audtiorius- 
Edward J. Barret, iždininkas— 
John C. Martin, Attorney-ge- 
neral—Otto Kerner, augšč. teis 
mo klerkas— Adam F. Bloch, 
apeliacijų teismo klerkas (1-mas 
distr.)—Sheldon V. Gpvier.

Senatorium išrinktas VVilliam 
H. Dietrich. Kongresmanais 
“at large“ (nuo visos valstijos) 
—Walter Nesbit ir Martin A. 
Brennari.

Visi jie yra demokratai. Taip
jau išrinkti trys demokratai 
Illinois universiteto globėjais.

Cook paviete visas vietas, 
kur tik buvo rinkimai, laimėjo 
demokratai. 

...
Illinois valstijoje taipjau bu

vo renkami 10 kongresmanų. 
Septynias vietas yra laimėję 
demokratai. Trys tebėgą./abe
jotinos, nes dar nepabaigti 
skaityti balsai.

3 užmušti, 8 sužeisti 
rinkimų muštynėse 
. į, .....;,įt.... . ‘

Louisville, Ky., lapkr. 9. — 
Trys žmonės liko užmušti ir 8> 
sužeisti, 4 jų gal mirtinai, rin
kimų muštynėse penkiuose 
Kentucky pavietuose.
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renkami 10 kongresmanų.

Užvakar greta visos šalies vy
riausybės —prezidento, atsto
vų buto ir dailės senato — 34 
valstijose buvo renkami ir gu
bernatoriai. Kaip visur taip ir 
čia rinkimus laimėjo demokra
tai. Jie išrinko 32 gubernato
rių, kuomet republikonai laimė
jo .tik dvi gubernatoriaus vie
tas. Minnesotos gi gubernato
rium tapo išrinktas Farmer- 
Labor partijos kandidatas 
Floyd B. Olson. Tai vifenatinis 
tos partijos laimėjimas, nes jai 
nepasisekė pravesti nė vieno 
atstovo ar senatoriaus.

Prie demokratų laimėtų gu
bernatorių reikia priskaityti ir 
Maine valstiją, kur demokratų 
gubernatorius laimėjo rūgs. 12 
d. rinkimuose, (nors prezidento 
rinkimuose ši valstija nuėjo su 
republikonais).

Republikonų gubernatoriai 
laimėjo tiktai New Hampshire 
ir Kansas valstijose.
sine gi, kur visuomet laimėda
vo republikonai ir kur nomina
ciją pralaimėjo pažangusis La 
Follete, gubernatorium, kaip iš
rodo, tapo išrinktas demokra
tas A. G. Schmedeman.

Wiscon

Polo Alto, Gal., lapkr. 9. —- 
Prezidentas Herbe# Hoover tk 
kiši išvažiuoti iš savo namų šeš
tadieny ir būti Wąshingtone at. 
einantį trečiadienį.

/ U,,...—

Yorko 
gavo 

didelis 
balsų.

Laimėjęs mero rinkinius demo
kratas O’Brien gavo 1,055,768 
balsus.

Padidėję socialistų balsai
Washington, lapkr. 9. —Nors 

dar nežinoma kiek kuris kandi
datas į prezidentus tikrai yra 
gavęs balsų, bet pirmosios ži
nios rodo, kad socialistų bal
sai yra žymiai padidėję. Tik 
dešimtą dalį visų balsų suskai
čius, socialistai turėjo jau 192, 
073 balsus. Tuo tarpu gi Nor
man Thomas 1928 m. balsų ga
vęs 267,420, iš kurių 107,332 
balsai buvo paduoti New Yorko 
valstijoje, šiemet gi New Yor- 
ke dar tik pusę balsų suskai 
čius Thomas turėjo 146,764 bal
sus.
Norman Thomas pareiškimas

Soteialistų kandidatas Nor
man Thomas, kuris rjnkimų 
dieną praleido Ghicagoje, So
cialistų partijos raštinėje, i šie i 
do pareiškimą, kuriame tarp 
kitko sako:

“Jei mes gausime 1,000,000 
balsų, mes busime padrąsinti; 
kiekvienas balsas virš 1,500,000, 
bus labai padrąsinantis. Bet 
kiekvienas balsas virš 2,000,000 
bus priežastim didžiausia džiau
gsmo.

“Mes žinome, kad mes nelai
mėsime, bet nežiūrint • kaip ma
žai bus balsų, ši kampanija yra 
pergalė. Intelektualia kapita
lizmo bankrutas, pasireiškiąs 
tuštume abiejų senųjų partijų, 
padaro socialistų balsą vienatinį 
turintį reikšmės. Ilgainiui abi 
susilies į kokią nors fašizmo 
formą ir socialistai bus viena
tinė opozicija.

“Nėra didelio skirtumo kuri 
didžiųjų partijų laimės. Galbūt 
po rinkimų bus mažas pagerė
jimas ekonominių sąlygų, bet 
jis nebus amžinas. Ir jis nebus 
labai didelis“.

Norman Thomas sako, kad 
kiekvienas už socialistus paduo
tas balsas buvo sąmoningas, pa 
duotas su įsitikinimu, nes taip 
vadinamų protesto balsų socia
listai nesusilaukė— tie protes
tuotojai nuėjo su demokratais 
ir Roosęveltu.

Thomas vakar sugryžo į New 
Yorką.

• Berlynas, lapkr. 9. — Vokie
tijos monairehistą organizaėljoA 
įsteigė centrą, iš kurio pradėjo 
agitaciją už kaizerio sugrąžini* 
mą j VokietijpsSostą

Pasimirė Stalino pati

New York, lapkr. 9.— šįryt, 
ant rytojaus po prezidentinių 
rinkimų, biržoms atsidarius, iš- 
pradžių buvo prasidėjęs kiek 
didesnis Šerų pirkimas ir Šerai 
ėmė pamaži kilti. Bet tuoj aus 
užėjo pardavimų banga, Šerai po 
biskj vėl ėmė kristi.

Tik vien Tokio biržoje Šerai 
žymiai pakilo, pasitikint, kad 
naujas Jungt. Valstijų preziden
tas ne tiek priešinsis Japonijos 
ekspansijai Manžurijoj.

Kviečiai Chicagos grudų bir
žoje biskutį atpigo.

Didžiosios šalys, kurios buvo 
susidomėjusios šiais rinkimais, 
gana prielankiai atsiliepia apie 
Roosevelto išrinkimą ir kiek
viena šalis tikisi iš to gerumų 
—žinoma, pirmiausia sau. Taip, 
Vokietija tikisi, kad Jungt. 
Valstijos galbūt sumažins mui
tus ir palengvins skolų naštą. 
Francija pasitiki gludesnės ko
operacijos. O Rusija iš Roose
velto laukia pripažinimo.

12 žmonių žuvo, 103 
sužeisti audroje 

Kubos saloj
»

OficialiaiRyga, lapkr. 9
Maskva paskelbė, kad ten pa
simirė Nadią, Staljn, 30 m., žmo
na Rusijos diktatoriaus Juozo 
Stalino.

25 sužeisti besiginčijant -apie 
rinkimus

A.ŲH, .11.,..! . III!,

Ateinantis kongre 
sas pilnoj demokra 

tų kontrolėje
Demokratai turės didžiumas 

kaip senate, taip ir atstovų 
bute

,Hava«^r-Kąb°>lapkr..9. — 
12 žmonių liko užmušta, 108 su
žeisti. ir daug namų sugriauta 
didelėj audroj, kuri užklupo 
Gamajauni miestą. Santa Clara 
provincijoj.

Šis apskaičiavimas prisiųstas 
iš audros paliestos vietos susi
siekimo ministerijai.

Policija gi pranešė vidaus, 
reikalų ministerijai, kad ji yra 
užimta pirmosios pagelbos tei
kimu ir dar oficialiai neapskai
čiavo žuvusiųjų skaičiaus.

30,000 sukilusių manžu- 
rų kovoja japonus

Tokio, lapkr. 9. — Japoniją 
laukia sunki kampanija— nu
malšinti 30,000 sukilusių Man
žurijoj chiniečių, kurie siaučia 
į rytus nuo Mukdeno. Tik da
bar bus galima pradėti prieš 
juos kampaniją ir ji turės būti 
greitai baigta, kol neužėjo di
dieji Manžurijos šalčiai. Sukilę 
liai gi laiko savo rankose tur
tingiausią Manžurijos dalį.

Washington, lapkr. 9. —At
einantis 73-čias kongresas, ku
ris tapo išrinktas antradienio 
rinkimuose, kaip senatas, taip 
ir atstovų butas— bus pilnoje 
demokrtų kontrolėje. Roosevel
to laimėjimą prezidentiniuose 
rinkimuose, artimai sekė demo
kratų laimėjimas kongresmanų 
rinkimuose. Daug žymių re
publikonų kongresmanų ir se
natorių, kurių išrinkimas buvo 
neabejotinas, rinkimus pralai
mėjo, jų valstijoms nuėjus su 
demokratais.

Į senatą išrinkta 24 demo
kratai, buvo pasilikę 31, tokiu 
budu demokratai turės senate 
mažiausia 55 vietas. RepubP- 
konai išrinkti 4, buvo pasilikę 
30, viso republikonų senatorių 
34. Farmer-Labor neišrinko nė 
vieno, bet yra pasilikęs vienas 
senatorius. Apie 6 senatorių 
išrinkimą dar nėra aiškių žinių. 
Didžiumai reikalinga 49 sena
toriai. ?

atstovą -Jmtą firinkta^lO 
demokratą (buvo 218), repub
likonų išrinkta 68 (buvo 209). 
Dar nėra tikrų žinių apie 148 
atstovus, bet neabejotinai di
džiuma jų bus demokratai. Di
džiumą sudaro 218 atstovų.

Be to ateinantis kongresas 
bus šlapias, nes didžiuma iš
rinktųjų atstovų yra slapieji; 
sausiejiHaimėjo tik kelias vie
tas.

Bet ir dabartinis, 72-ras kon
gresas, bus demokratų kontro 
liuojamas. Dabar demokratai 
turėjo didžiumą vietų atstovų 
bute. Darinkus gi keletą sena
torių užpildymui vakansijų, de
mokratai turės didžiumą i» 
senate. Dabartinis konrgesas 
susirinks gruodžio 5 d. taip 
vadinamai trumpąja! sesijai, ku
ri tęsis iki naujojo prezidento 
inauguracijos kovo 4 d. Po to 
kongresas išsiskirstys. Naujasis 
gi, pereitą antradienį išrinktas 
kongresas pirmąjai sesijai su
sirinks ateinančių metų gruo
džio mėnesį, jei naujasis prezi
dentas nesušauks ankščiau, spo- 
cialei sesijai.

NEUŽMIRŠKITE SAVUOSIUS
LIETUVOJE PASVEIKINTI SU

Kalėdų Šventėmis
Pasiunčiant nors mažą dovanelę tiems, kurie 
yra jums taip artimi ir brangus.
Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigą; negu 
kokį siuntinį.
Atsilankykite į Naujienas, kurios . už ma
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ D Y K A I. Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon.

j

! St. Glairsville, 0., lapkr. 9.— 
25 žmonės liko sužeisti mušty
nėse, kurios kilo besiginčijant 
už rinkimą davinius. Muštynią 
apielinkėje daug langą išdaužy 
ta ir keli automobiliai apversti.

■: ■'! !.r ' ‘‘/i'.'- ■ . .
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Pinigą siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo
h ■
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA

ilsuotojų Daina

jau
NAUJIENOS

S1O

Guminiai Doleriai

kaip ątvaisdssota

SORE THROAT
ame

(Telegrama)

Ir kiekvienas jųjų prašo: 
“Lai balsuotojas užrašą 
Juodų kryžių į langiukų 
Dėl geresnio sau giliuko.

ros griuvėsius, kad čia pat, 
Chicagojė, yra finansinių griu
vėsių, kurių jis pats yra pada
ręs. Ot, čia, tai butų verta pa-

Kad balsuoti yra lengva, 
Žino tai ir draugas. KJinga 
Ilgas popieris drukuotas 
Kandidatų pr i pakviptas.

Padaužų Respublika 
ir pasaulinė paroda

kaįp Rusu oi 
duonos pirk

:• ■■ ■■

Sųkoma, kad, 
sijoti- bolševikai 
Ijolševikų

Bolševikai urmu va 
žiųoja Rusijon

Luckies nęra žąllia tabaką

Pili pas.— Todėl, kad jeigu 
jis bu|ų milijonų dolerių pa
vogęs, tai butų buvęs išteisin-

nesiplovė 
Lambert Pharmacal Co., Si, 
Mm M*,

oį^yęBeauty^ok
MufuioCo^Dept.n. S „9 E>QUipSt.,CWcaio

Atsakymas P. Agri 
kultūros Dep-to 

Vedėjuj.

sakysim, pr aplyšo * puspadžiai; 
uždėjai guminį doleity prikalei

Havanoj, Kuboje, teismai 
nujjaufje tųlft Tątųrėzų. 29 
mętų kalėjimo už/ tai, ka& be
darbis, nęturėdapm^ valgy-; 
ti, pavogė 45c.

studijuoti griuvėsių kalnus, 
kur galima butų surasti daug 
įdomesnių dalykų.

—P. Archeologas.

Ipsull’as dąr vis “tebe 
studijuoją” arehpo,-

Juk sakau jums, geri žmonės, 
Gyvuliai, tai ne beždžiones— 
Tik išrink it demokratų, 
O dramblys te kojas krato...

Daug galvoti čia nereikia, 
Kur’s gyvūnas yr’ geresnis. 
Vienas kitų labai keikia, 
Bet abudu jie neveikia.

—Pad. Piesennikas

no, 1 
buy.ę atsi^DlP) 
pasmerkiu gražių, 
“fifty-fjflyV už, nę gražaus vy
ro nugalabijimų*

Gyvuliai juk žmones valdo: 
Dramblys, asilas (ar mulas) 
O jei kiaulę*) dar pridėtum, 
Tai “prosperity” turčium!

Pasinaudojimas 
Depresija

Bagotas ponus kai apsiya? 
gi a, !<ai jam yra taikoma “in
teligentiškas teisino, sprendi? 
mas”. Kai apsivagia paprastas., 
pilietis, tai jis yra baudžiamas 
sulig įstatymų, kad kiti nevog
tų arba įstatymų nelaužytų, p.

W pM’n‘ O®«e>
WAM»n<GTON. d. af .

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai .......
' 118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium .....
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas .......................... ............. .
' 170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas),............
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas .......... ..................................
120 pusi, 

Pačiavimasis pas įvairias Tautas, 89 pusi.............
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurių, suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais).........   $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

Kai dėl paviliono, tai Padau
žoms didelio nereikėjų. Butų 
galima dėl ekonomijos liot 
dog stand*—budelę pasistatyti, 

atžvilgio 
jugalvoti 
matote,

retu. Dalyto WBfi. W> «W®i gak0 
njekuojąet neužmirštame tėty 
sybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl 
šis puikus tabakas, jį tinkamai 
pasendinus, išnokinus, pprlpi-

viams ir jurininkams* 
dėl šios priežasties visi bolše
vikai, kurie tik g»H ištrukti iš 
kapitalistiškos vergijos, bėga 
Rusijon. Daug bolševikų krei
pėsi į Padaužų Respublikos 
konsulatų gauįi vizų pervažia* 
vinį ui per musų Respublikų. 
Susigrūdimas) didžiausias, ei
lės bolševikų stovi prie musų 
konsulato, taip, 
piliečiai eidami

Įėjimo. Ąįspėk, už kų jį nu
baudė?

P įlipąs. ■— Gal būt, iš ko 
norėt centų, pavogė!

Motiejus

viską, 
ir. •popieriniu, 

numato- 
didžio,

įsra 
neži

kam duoti. Tada natūraliu 
budu ateis komunizmas ant 
ašarų pakalnės. Tada nebus, 
pasididžiavimo savo tūptais, 
nes kiekvienas slėps savo tūp
tų, nuo tjį, kurie prašd, Vadį? 
naši, visi dejuos ir gėdos ne
turės.

Depresija išmokins žmones 
daug naujų dalykų. Ji ir žmo
nes perdirba aut savo kurpa
lio. —Padauža Pisorius.

na savo ponų, 
tant, išeina taip: 
ponas (Hooveris) 
presijų.”

Piliečiai, kurįę

Kodėl jam reikėjo važiuoti 
Atėnus, Graikijon, “studijuo- 
” senovės graikų archifiektu-

pirmiau da
vė kitiems, dabar turi progų 
atsiimti. Imkim sau burdingie- 
riai, kurie seniau pirko “mi
si ukem” sukneles, dabur nors 
trumpam laikui ant burdo ga
li pagyventi už dykų. O jeigu 
atsiras drųsa, tai galima gy
venti kiek Įik nori, bile tik 
už kajriieriaus paėmę nemeta 
lauk. Dar geriau tiems bufr. 
dingieriams, kurių burdingbo- 
siai rendos nemoka. Jeigu nie
kas nemokėtų rendų, tai ir 
kolektavimas iš mados, išeitų. 
Pradžia padaryta gera,—pato 
niekas! nesisiulia, bet reikia 
prašytį Kas moka geriau pra
šyti, tas moka prie sųlygų 
taikysis.

Kai visi piliečiai išmoks 
prašyti ir imti* tai tada nebus

rauti šį bei tų išstatyti. Sa
kysime, senos pančiakos ir 
juostos, senoviški baltiniai, 
supraskit, viskas rankų ir na
mų darbo, butų geri dalykai 
dėl parodos. Be to, Padaužos 
‘tiri labai daug išradimų, ku
riuos dar nepaleido į svietų ir,

važiuoju Rū
tinis įstotį į 

audonųjų, armijų 
ir gauti 100, nuoš. pąrčiauptų 
pėdę. Be to, nei kapitąjįstai 
nei buržujai šioj šaly daugiau 
jų neišnaudosiu. —P. Rep.

Tai iš ekonominio 
geresnio, dalyko ir 
nebūtų galima. Čin 
butų galima ir bizn 
savo eksponatus iškabinti ap
link budelę. Parodininkai suė
ję liot dogsų valgyti, galėtų 
pamatyti eksponatus, o ekspo
natų atėję pamatyti, galėtų 
bot dogsų nusipirkti. Taigi 
nusisekimas butų iš visų pu
sių — iš materiališko ir mora
liško atžvilgių. Taigi sukrioki
me, piliečiai.

— Susirūpinęs paroda.

Turi nemažai išradę visokiau
sių pilių, kurių anų metų ne
mažai išsiųsta Rusijon. Dabar 
užėjus depresijai pilių eks
portas sumažėjo. Parodoje 
gal būt galima joms daugiau 
rinkų surasti. Kai kurios tų 
pilių, tai tikrai stebuklus da*

Praeitam “Padaužų Filoso
fijos’’ numery Pad. išradimų 
departamentas paskelbė naujų 
išradimų. Būtent: kaip namie 
pasidaryti pigaus tabako.

Išradimas yra sveikintinas, 
bet per vėlai. Geriau sakant* 
išradimas pavėluotas. Ten yra 
sakoma, kad tabakų galima 
namie pasigaminti iš ųžuolo 
arba vyšnių medžių lapų. La
pai jau supuvę. Aš pa’ps band
žiau išradimu pasinaudoti, 
bet negalėjau. Todėl iki kito 
rudens teks rūkyti buržuaziš- 
kų makorkų.

Toliau. Agrikultūros ir 
dimų departamentas gal 
nojo, kad jeigu norima grei
čiau depresijų panaikinti, tai 
galima tų padaryti rūkant 
kvoierinius cigarus. Tai pada
ryti galima sekančiai: Kai 
vienas draugas nučiulpia kvo- 
terį cigaro jai kitus du kvo- 
teriu cigaro kiti du draugui, o 
ketvirtas gatvėj radęs nuinęur 
ta galų pabaigia... Tai prole- 
tariškas rūkymas! — P. Pip.

MEDŽIOTOJAS MEDŽIOTAS!
“Gamta savo t#Aspnof* - kaip alpaizdųota 
garinu, dailininko R. Atkinson Pox . . • 

tarp., įnirtusio buf/alo 
medžiotojų,

nesuvalgysi' dolerio kai blyno, 
betį už tai su guminiu doleriu 
taip pat bus galima ‘ \ 
pirkti, kaip

Dolerių didumas 
mas maždaug įokio 
kai]> prieš depresijų buvę A- 
merikos “bumažkos”. Jeigu 
reikalui prisėjuą. didesnio, lopo 
reikėtų, tai juk guminį dolerį 
galima ištempti...

Aukso valiuta numatppiąt 
panaikipti, kad pasaulio vals
tybės neturėtu už kų varžytis.

—Pinionziį Ministerija.

LISTERINE
relieves

No viena, tongas.
kad4 Ghįcągoj^ v^k nėm, 

; kadt teismaa

įsigykite pakol dar turime

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS- KNYGAS

Daugelis pasaulio valstybių 
ir respublikų jau seniai pri
sidėjo prie surengimo pasau
linės parodos Chicagojė. Vie
nos jų nutarė dalyvauti pa
rodoje ir pasistatyti pavilio- 
nus, kitos gi, atvirai'pasisakė, 
kad dėl depresijos negali da
ly vau* i parodoje. Dabar beli
ko tarti savo žodį Padaužų 
Respublikai, ar ji prisidės prie 
parodos, ar ne. O jei prisidės, 
tai kodėl prisidės, o jei ne 
prisidės, tai kodėl neprisidės, 
į šiuos klausimus reikėtų at
sakyti netolimoj ateityje ir 
nedvejojančiai. Laikas 
trumpas, o darbo daug.

Šio rašinio autorius yra 
kęs palaikyti abi pusi 
klausimo, tai yra, kad prisidė
ti prie parodos ir kad nepri
sidėti. Mat, dalykas toks yra, 
kad jis kol kas nenori varyti 
šiuo klausimu jokios propa
gandos.nė už, nė prieš. Nori 
tik išgirsti nusistatymų kitų 
šios Nepriklausomos Respubli
kos piliečių.

. .Kai kurie piliečiai pasakys, 
kųgi mes galėsime išstatyti pa
rodoje, jeigu ir nutarsime pri
sidėti. Tiesa, Padaužų Respub
lika neturi aruodus prisikro
vus įvairių dalykų išstatymui. 
Bet piliečiai visgi galėtu su-

Kadangi pinigai pradeda iš 
mados išeiti, lįai Padaužų Pi- 
nionzų Ministerija numato iš
leisti naujus dolerius.

Iki šiol buvę popieriniai ir 
geležiniai pinįgai yra labai ne
parankus ir nepraktiški. Po
pieriniai greit suplyšta, su
šlampa, o geležiniai per daug 
sunkus—kišeniiui plėšo, barš
ka ir piknikuose išsibarsto.

Guminiai doleriai yra ge
riausi. Pavyzdžiui, ‘ pųsįtaįke 
žmogui nelaimė,—flat. tųjprį 
gavai, Išsiėmei iš kišenės, ne
lyginant blynų, guminį dolerį, 
paspiaudei ir užlipinai tajero 
skylę. Kmn čia ^ap monkey 
biznis pirkti tajerams lopų, 
kad tas pats pinigaų gali ip bę 
pirkimo darbų atlikti. Arba,

Kaip visuomet, taip ir de
presijos laiku, yra daug viso
kių progų žmogui pralobti ar
ba dalinai pasinaudoti.

Apsukrus piliečiai jau senai 
ta proga naudojasi, nes jie ži
no kaip.

Daleiskime sau šitokį pavyz
dį. Pirmiausia reikia apsipran
ti su padėčia. Reikia vis pra
šyti ir prašyti iš savo draugo 
arba kaimyno, pinigų pasko- 
lin'i. Apie atidavimų nereikia 
nė mislyti, tiktai reikia pFl^a- 
deti atiduoti. Reikia labai sau
gotis, kad skolintojas nesu
prastų kų skolininkas mano. 
Kai prisiskolinsi tuzinui arba 
daugiau draugų, tai pamatysi, 
kad yra labai pelningas biz
nis, tai norėsi ir daugiau pa
siskolinti. Kai skolintojas pa
prašys skolų atiduoti, jam ga
lima nusiskusti, kad “laikai 
labai prasti, draugas,, — pa- 
’auk.” Galima sakyti, kad “ne
turiu” arba stačiai atšauti, 
kad “šiais laikais visai nėra 
nė mados remias mokėti arba 
skolas atiduoti.”

Apsipratus su šitokiom sųly- 
gom, toliau dalykai jau daug 
sklandžiau eis. Suprantama, 
kas neduoda,—nu padu pri
spaudęs neišlupsi, bet juk yra 
daug tokių, kurie duoda ir dar 
tavo žodį priima už garbę.

.Juk ir Darvinas yra pasa
kęs, kad kiekvienas gyvas 
daiktas taikosi prie sųlygų, o 
kas nemoka prisitaikyti, tas 
žųsta. Suprantama, kad uųly- 
gos negi taikysis prie žmogaus 
arba kiįo kurio gyvo- sutvėri
mo. Hooveris irgi skelbė, kad 
“kiekviena depresija išaugi-

Atbulai skan
“kiekvienas 

išaugina de-

Ncužleiskite Inkstų ir Pustės 
Nereguliarumų.

Jeigu jus vargina pūslės nereguliarumai, 
kelimasis naktimis ir kurtus strėnų 
skaudėjimas, greitai susidomėkite šiais 

simptomais, Jie galbūt įspėja tulus inks
tų ar pūslės pakrikimus.

HUmĮguikiausią, patį džiamas per
TX pąikjansiŲ> tabaku visame Striku
RUaaulyJIe, bet tas dar nęiMSki-, žmoniš kai® > “KV toaged?’: 
na koM žmonės visur skaito ^$ai kod€11 kiekvieno miesto, 
Ltufe^ike, lengviau^ ciS” i^dybt^vM^

kad* 
leągyi ciganetai, ; '

Dabok Savo InKstusl

G h.i c a g ą, — Mumą pra* 
neša, kad tuks>nčiai bolšęvįr 
kų, daugiausiai lietuvių, pas
taromis dienomis remiasi ap
leisti šių kapitalistiškų šalį^. 
Kaip jau žinote šiomis dieno
mis Rusijos bolševikai pareit

pWę visiems

įkvėpta kovot 
buliaus ir la^ipfajndifaįut t . 
kurių privedė gyvulį,prie inyk-
sio puolimo. “Gamta sųpp rįatptppi 
Švelni ir Lengva** — ir žalias tabakas 
neturi vietos cigaretuosa.

Maiiejusy — Gaikraštįs rašo, 
kad Jonųt Daproęlęų teismas! 
nubaudę iki gyvos galvos ka?

................................... 'U!,.................................... ^.""71 
s. ■ ■ ■

' i^>WiiiuJJ/ir.iLLuNifįiįįTrriiu

Usūrine, bęv«iK tųome. <
užmuša turinčias bendrumo 
uu paprastais Saliais bakteri- ; 
jasl Tas.: palengvina jųjų ,

taipjau labai veiksminga tie^

vartotojai atsideda ant Doan's Pilis. Gi- 
riamos visoje šalyje. Gaukite Doap's 
šiandie,

Doan’s Pilis re.

r*Vl
i
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pavizdžius. (taip ir kvartete, kuriems va- rauskai yra garniui dėkingi
už įpėdinį.—Senas Petras.

P.

X-1

APSAUGOJIMUI SAVO SKAITYTOJŲ

NAUJIENOSZaka-

Šiuomi siunčiu

Niekas 
terpen-

užvakar 
dukrele 
svečius

So. 
jiems

bėjant, jos batukų kulnis už^ 
kliuvo už laipto ir ji nupuolė, 
persilauždaina kairiąją ranką.

Garnys aplankė p; M. Zakaraus
kų šeimyną

P. Elena Saura (Saurienė), 
2212 W. 23rd -Place, 
vakare nuvažiavo su 
ir vyru, p. Sauriu, į 
pas švogerį.

Mergaitė bežaizdama, išbėgo 
į gatvę. Motina tai patėmijusi, 
skubiai ėmė bėgti paskui. Be-

Saurienę ištiko nelaimė, kuo
met mėgino pasivyti dukre
lę ir neleisti jai pabėgti j gat
vę.

Bndgeportas

Lietuvaites
I

Iš-

kuo

kur 
buri 

pasi-

savo 
kęst

Reikalas, sukrusti, nes mažai 
laiko^beliko; ikišiol mažai kas 
buvo nuveikta

Nedėliomis ano 10 ryto iki 1 vai 
kampas Kceler Avė. Tel. Crawford 5573

NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

$8.00 Chicago j e
$7.00 Amerikoje

Prašau užrašyti man Naujienas ant metų ir prisiųsti 
$1,500.00 Accident Apdraudos Policy.
Pilnas vardas ir pavardė 

Adresas 

Amžius 

Kam užrašote? 

Ar giminė? 

Jo adresas

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Universal Banko depoz. komitetas Įteikia peticiją Swansoniri Dr. Kowarskas nuėmė roent- 
geno spindulių paveikslą (X 
ray). Sako, kad kaulas yra 
įskeltas, h*t navojaus nėra.

Svarba lietuvių da
lyvavimo Chicagos 

Pasaulio Parodoj

Iki pasaulinės parodos laiko 
liko labai mažai, nepilnai 8 
mėnesiai, o mes lietuviai tu
rime mažai dar ką nuveikę. 
Iš komiteto pusės yra visai 
mažai pasidarbuota, o čia jau 
parodos atidarymas visai ne
toli. Kaip girdėti, tai Lietuvo 
oficialiai nedalyvaus, šitie 
sunkus laikai, beabejonės, at
silieps ir Į Parodą Chicagoje, 
nes ki*ps viešpatystės dalyvau
damos, gal neskirs tam tikslui 
per daug išlaidų. Bet didžiu
moj jos visgi dalyvaus. Kada 
Lietuva atsisakė dalyvauti, tai 
visas darbas paliko amerikie
čiams lietuviams. Vadinasi, 
jeigu Chicagos lietuviai ką 
nors padarys ,tai ir bus viskas. 
Pasirodyt kuo nors tokiose pa
rodose reikia rūpestingo ir ge
ro prisiruošimo, j Kitaip tai 
tik išeis vardo žeminimas. O 
susilaukti pažeminimo tokiuo
se tarptautiniuose parengi
muose, gali susidaryt ir nema
žas nuostolis lietuvių tautai 
ateityje. Ypatingai turi būt 
svarbu, kad čia gimusiai lietu
vių kartai parodyti Lietuvos 
kulturinius darbus aiškioj 
šviesoj: lietuvių mena su liau
dies dainomis, kurių lietuvių 
tauta turi labai daug, taipgi 
lietuvių literatūrą pradedant 
nuo ratelio ir baigiant knyga 
ir abclnai su visoms lietuvių 
tradicijomis.

Prisiruošę rūpestingai, lietu
viai ■ turėtų kuo pasidžiuoti 
prieš kitus. Mums išeiviams, o 
labiausiai, čia augusiai kartai, 
nereikėtų rausti prieš 
svetimtaučius draugus, 
pažeminimą ir amžinai atsi
žadėti savo bočių šalies, 
eivija — Lietuvos žmones, Lie
tuvai turi būti ir yra brangus 
turtas. Jeigu čia augę lietu
viai susipažins su savo bočių 
kultūra, beabėjo, jie skaitys 
sau už garbę būti lietuviais ir 
visokiuose reikaluose visad 
bus naudingi ir rems Lietuvą. 
Kraštui tas yra būtinai reika
linga ir jam turi būt labai 
brangintina, nes tuomi tiktai 
Lietuva galės skaitytis lygi ki
tiems. Be|, jeigu darbas butų 
ar bus neprirengtas kaip rei
kia, tai tik bus nuostolis — 
didelis nuostolis.
Reikia stengtis pasirodyti 

geriausiai
Jeigu Lietuvai tenka 

nors pasirodyti, tai ji 
stengtis už vis geriausia 
rodyt Amerikoje. Dėlto, kad 
čia daugiausia gyvena Įvairių 
tautybių žmones, čia Lietuvos 
didžiausia išeivijos dalis, čia 
pasaulio biznio centras. Aišku, 
delko čia yra reikalinga pasi
rodyt kuogeriausiai.
Ikišiol niekas nebuvo nuveikta

ir iš to ima sau
Bet čia darosi keista, kad 
žmogus užimdamas tokia svar
bią vietą kaipo pasaulinės pa
rodos lietuvių komiteto pirmi
ninko, dar nieko iki šiol ne
veikė?
Dar y ai ima suspėt kas nors 

paruošti

dovavo Įžymus muzikos prof. A. 
Pocius.

O tarp gražių dainų buvo į- 
domių kalbų ir gražios muzikos. 
Kalbėjo komp. A. Pocius, p. 
Augustinavičius ir p. šaltimeras. 
o programo vedėjas J. Krukas 
pasakė daug įdomių pranešimų 
ir nurodymų, liečiančių geresnį

Man rodos kad dar butų ga- žmogaus gyvenimą. Prie to Vi
limą suspėti tinkamai prisi- so, graži ir rinktina muzika 
rengt su muzika ir dainomis ir linksmino kiekvieną klausyto- 
lietuviams paskirtose dienose ją. Taipgi čia buvo pranešta 
koncertų salėj pasekmingai rinkimų pasekmės, kas tikrai 
išpildyti bent koncertinę dalį, buvo įdomu kiekvienam girdė- 
Taipgi lįurėt savo pavilijonas ;ti.—Klausytęjas. s .
arba parenduot 4,000—5,000 
ketv. pėdifgaF nepareitų labai 
brangiai. Nors tai butų ne- 
perdidelė vieta, bet, man ro
dos, jau galima butų gražiai 
papuošti Įvairiais išdirbiniais, 
kaip tai: rankų darbais me
džio srity, audimo, įvairiais 
mezginiais, taipgi skulptūros 
ir piešimo kuriniais kokius 
Lietuva jau turi. O dar gal 
butų galima kaip ką ir spe
cialiai suspėt pagamint. Tai 
tik dalis; galėtų būti ir daug 
daugiau tokių dalykų. Lietu
vos valdžios pareiga butų — 
visomis pajėgomis remti šitą 
darbą. J. Grybas.

Konservatorijos dai
nininkai gražiai, dai

navo per radio
Peoples Furniture Co. krau

tuvių kas antradienio duodami 
radio programai, kas kart vis 
pasižymi savo skirtumu ir į- 
vairumu. Praeito antradienio 
programas pasižymėjo, skirtu
mu nuo kitų, nes jį pildyti buvo 
pakviesti Konservatorijos dai
nininkai, kurie rodos dar pirmą 
sykį pasirodė per radio. Reikia 
pasakyti, kad šauniai ir tarti- 
nai sudainavo keletą gražių 
dainų, kaip dvigubame kvartete

Universal State Banko depozitorių komitetas valstijos prokuroro rastinėje įteikia Swansonui 
peticiją, kurioje reikalauja pradėti “grand jury” tyrinėjimą į Universal State Banko reikalus. Sėdi 
prok. Svvanson. Stovi iš kairės į dešinę, Antanas Rypkevičius, adv. A. A. šlakis, kuris laiko ran
kose peticiją, pp. Miščikaitienė, Kemėšienė, Balčiūnas, Rūta, ir advokatai žuris ir P. Adomaitis. 
Svvansonas prižadėjo komiteto reikalavimus išpildyti.

Spalių 18 d., antrą valandą 
po pietų garnys aplankė p. Zac- 
ker-Zakarauskus, 3437 
Union Avė., palikdamas 
gražią dovanėlę—sūnų.

Mykolas ir Kostancija

LABAI GRAŽUS
SIDABRINIAI IR 

AUKSINIAI 
PASVEIKINIMO

LAIŠKAI *
KURIUOS GALITE PASIŲSTI 
SAVIEMSIEMS LIETUVON

TĖVELI, MOTUTĘ, 
BROLI IR SESUTĘ, 
— PASVEIKINTI SU 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS!!!

Kaina Tiktai 5 Centai

Užsisakant paštu, prisiųskite 3c 
persiuntimo lėšoms. Gausite:

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Nusilaužė ranką be 
sivydama savo 

dukrelę

— DUOS —

DYKAI! £ A Antį ;'.CS'.®NTDYKAI! 1 ,3UU-ŪŪ S'S

tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins 
savo prenumeratą ant vienų metų.
Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

Terpentinas Greit 
Sustabdo Šaltį 

Krutinėję.
Seni gydymo budai yra geriausi, 

iki Šiol neišrado nieko geresnio už 
tlną, kuris sėkmingai palengvina Salti krū
tinėj. Jisai tuojaus pataiko i “skaudamą 
vietą," suSvelnina užsidegusias plėves Ir 
iSvalo oro praėjimus.

Bet terpentinas turi būt grynas, ir jisai 
turi būt tinkamai sumaišytas su ointmontu 
1S mentolio ir kamparo. Tokį tinkamą mi
linį . jus kaip tik ir gaunate kada vartojate 
Turpo Vaporing Oiiitment; vaistai nuo Šal
čio kuriuos vartoja tūkstančiai per 80 metų.

Jeigu jus krūtinėn itrlnslte Turpo Vaporiz- 
ing Ointmentą ir įkvėpuosite Šiltus garus nuo 
Turpo Eleetj’ie Vaporizer, jus galite sustabdyti 
bylo Šaltį -f >avienų tritinentu. ,. Visas 
IStaisymas -— AJhkatant Turpo Elec
tric Vaporizer ir stikline su Turpo Vapor- 
izing Ointment kainuoja tiktai 08 , centus. 
Nusipirkite pas savo vaistininką Šiandie. 
Grąžinsime pinigus, jeigu busite neužganė
dinti.

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

NAUJIENOS tik ką atspausdino gražią, didelę spalvuotą 
MADŲ KNYGĄ. Joje rasite ne tik madas, bet ir šiaip nu
rodymus ir pavyzdžius išsiuvinėjimams, skrybėlaitėms ir 
t. t. Kaina tik 10 centų.

Užsisakykite tuojaus

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Chicago LAW School
-------------------------------ACCREDITED------------------------------

The study of law develops and equips 
LEADERS. Most of our Lojding Men, including 
our Prosidonts, Kovo been Lawyors. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thoro lt alwayt a Groat 
Demand for Mon and Womon wlth Legal Tralning. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
Ona Bubject at a įima. No Time Lošt Now Classos 
formed nlno tlmos a Yoar. Start Studylng and Earn- 
Ing Crodits at any Time. ENTER NOW. VLB. Degree 
In Throe Yoars. Day and Evening Classos.

PRE-LAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
14 EAST MONROE STREET

A. A. Anderion, Prosldent Talaphon* Registrai. State 414S
(Esi. Fcb. S. im)

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli “etų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nno 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. f“ 
4200 West 26 St.

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jutų mechanikai 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustiąimas $1.00, Clutch $7.00, 
Valvcs graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai.
pirmos klesos. mechaniką.. Darbą 
rantuojame. Taisome ir jusq 
muose. Palaukite mus — 

Lafayette 1329 
4357 So. Wasbteftaw Avė..

kampas 44 ir Wasbtenaw

Mes dirbome kompanijai ui 
ga- 
na-

OU TUKT VMA6JTT 
1 NOTmN'”&OS 5* X. 
OOULD'MF TALKBD 
TUAT OU> fel^b INTO 

THE ’BROOK.LYN 
-------- , _

Tinkamas prisiruošimas prie 
parodos kaip ir biskĮ pavėluo
tas. Jeigu jau nuo dabar pra- 

' dėt, tai jau reikėtų gerokai 
subrust. Apie metai laiko at
gal p. J. J. Elias, Universal 
State Banko prezidentas; buvo 
apsiėmęs tą darbą dėl pasau
linėj parodos kaipo lietuvių 
skyriaus centralinio komiteto 
pirmininkas, bet iškalno aptu
rėjęs garbės medalių nuo Lie
tuvos valdžios už savo “dide
lius darbus tautos labui” kaži 
kodėl sutingo ir iki šiolei dar 
nieko nenuveikė. Aš jam ne
pavydžiu garbės, bile žmogus 
to užsitarnauja. Visuomenė 
visada gerbia tuos žmones, 
kurie ką nors naudingo veikia 
pirmose eilėse, nes ji įvertina

ssssausssasssaa 
OVR STBHO 
USES THE?
TOUCH

NOUR HAT

RED"XWkNT TO eONGRATUUmr / 
NOO ON YOUfc. YlONbEfcFLH- 
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RINKIMAMS PRAĖJUS b
*•

Rašo Dr. J. P. Poška at
ivmmBES

Šventasis Kaktusas
♦

ligonius, randa, kad ligonių kenčia nuo dešiniame šone. Be skausmas šioje ku

lte 
75c

SKAUSMAS VIDURIŲ 
DEŠINIAME ŠONE

Jo tėvyne ir išvaizda, 
rik'Os milijonai ir 
dievaitis.

88.00 
4.00 
B.00 
1.50 

.75

—Ame* 
actekų 

Kaip žiuri į Šv. 
Kaktusą musų laikų medi
cina. Karalaitis?” motina savo kuris verkė

Entered M Second Olas* Matter 
Mareli 7th 1814 at tha Port Office 
of Chicago, I1L tuutar tba art oi 
March 8ra 187$.

Naujienos etas kasdien. IMdriant 
•ekmadienins. LeidUa Naujhmi Ben
drovė 1788 Sj Balrted SU Catatfo, 
UI. Telefonas MooseveM 8500.

SVEIKATOS SKYRIUS
r Oscar NVUde Vertė A. Kartonas.

Linksmasis Karalaitis

UMsakjMo kaiaoir 
Chicagojt — paltai 

* Matams ----- -----
Pusei metą ----- ---- -
Trim* mtaesiams 
Dviem mteeeiam 
Vienam mineaiui -......-

Chlcagoj per iineiiotojuaa 
Viena kopija -

Savaitei -------- -- , ■ ....L ......
Minėtai -į__ ,. ,........ ....

Suvienytose Valstijose, ne Cbicacoj, 
paltą: *

Metanui ..... ..  — 87.00
Putei metą....... ...........    8.50
Trims mtaesiams ........   1.75
Dviem mėnesiams 1.25

1 Vienam mtaesiui .... „„......  .75
Lietuvon ir kitur uisieniuoM 

(Atpiginta)
Metams 88.00
Pusei metą _  , .... ...... . 4.00
Trims mtaesiams 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu karta sa uisakyma.
., 4T , i ..I'.. . ===XS

šį Skyrių Tvarko ir Prišiurf.
AMERIKOS LIETEVHJ DAKTARŲ DRAUGIJA

Litmutniata Nevi Fub. Co*» Ine. 
178> ftMttk Malrted Stiert
Telephone RoomveH 8500

Editor P GRIGAITIS
tetteMteh ■■ute —■■■ I—nitei m..... i m fcn i i n i i i • » i--........... b i iH—iiimMh.

Sobscrtottai Ratai:
M « JS?
00 per fter In CMcaoo

I
““''.. ............................................ " ■'....... ................. ... ........... .........■......... .............-......... ........ ‘ ' - ' • ...................................    į . , .. .. "buvo rasta, kad ekstrakte yra daug Visty alkolbidų si erinių ir chlorinių junginių.1*894 meteis buvo išjungti šie alkolbidUi: “peyotlinas’?, “meskalinas”, “Ibfoforinas” ir “anhalortidynas” Meskalinas yra visų nuodingiausioj! pe- yotl’o sudėtinė dalis, nuo kurios ir pasidaro haliucinacijos, gi lofoforinaa yra stiprus nuodas ir labai kenksmingas sve^ batai, iššaukiantis galvos skaudėjimą ir vėmimą.Dr. Aleksandrai Rouhier patašė knygą* “Le PeyotF*, kur sutraukti visi bandymų su peyotl rezultatai* Peyotl arita

. ................... . I.*.I...»|..*»I. i ***...IH,I,I*MI- llhlIOb

se. Tą izoliacijos (atsiskyrimo) politiką negalėjo juk 
nuosakiai vykinti nė republikoniškos valdžios; Hoove- 
ris, pavyzdžiui) buvo paverstas siuntinėti savo atsto
vus į visokias tarptautines konferencijas ir paskelbti 
moratoriumą karo skoibms; savo prakalbose jisai nuo
latos kartojo, kad net ir depresija atėjusi į Ameriką 
iš kitų šalių. Bet jeigu Jungtinių Valstijų reikalai yra 
taip ankštai suriSti su kitų kraštų reikalais, tai yra ne
išmintinga Amerikai neimti iniciatyvos ir atsakomybės 
pasaulio politikoje*

Ar Rooseveltas yra pasiruošęs tiems uždaviniams, 
sunku pasakyti* Bet jisai turi progą pasitarnauti kraš
tui. Tik, deja; sulig Jungtinių Valstijų konstitucija^ 
per keturis ateinančius mėnesius dar sėdės Washing- 
tone senieji šeimininkai, kuriems balsuotojai pereitą 
antradienį “davė saktį”.

šventasis kaktusas tikrai iššaukia Haliucinacijas, ypatingai regėjimo. Tos haliucinacijos' pasižymi nepaprastu' varsty gausingumu ir gertomis jų permainomis. Jis taip pat labai pakelia fizines ir dvasines pajėgas.Tarpe savo kenksmingųjų savybių' peyotl iššaukia vėmi- ’mą- ir apetito praradimą, d pripratus jį' vartoti visiškai išeikvoja organizmą. Dėlto peyotl tapo Uždraustas eilėj su( morfijų ir kokainu, su kūrinta' jis tari' bendrą, butenl kad! ir prie jo vartotojas pripratęs nebegali atsikratyti.
Prezidentui Hooveriui neteks sėdėti antrą terminą 

Baltamjame Name. Republikonai pereitą antradienį ta
po sumušti smarkiau, negu kada nors per paskutinius 
80 metų. Kad jie pralaimės, buvo galima pramatyti iš 
anksto, ir “Naujienos” tatai pasakė pačią rinkimų die
ną, nurodydamos kartu priežastį, kodėl jie turi pra
kišti. Lapkričio 8 d. “Naujienose” buvo pasakyta taip: 

“Republikonų partija yra suskilusi visai pana
šiu budu, kaip kad ji buvo suskilusi 1912 metais; 
kuone visi anų metų ‘bull-mooseriai’ dabar yra per
simetę į Franklino D. Roosevelto pusę. Jeigu dvy^ 
liktais metais demokratai sumušė republikonus, 
kuomet pastarųjų dvi frakcijos kovojo tarp savęs, 
tai atrodo, kad šį kartą demokratai turi laimėti 
daug lengviau, kuomet viena republikonų frakcija 
yra ne tiktai atskilusi nuo partijos, bet ir persime
tusi į demokratų pusę.”
Šitą spėjimą antradienio balsavimai pilnai patvir

tino, nes, iš tiesų, Rodseveltas dabar laimėjo dviem 
valstijom daugiau, negu Wilsonas 1912 metais, o balsų 
skaičium jo pergalė yra dar didesnė. Dvyliktais me
tais WUsonas buvo gavęs mažiau balsų, negu abi re
publikonų frakcijos; bet šį kartą demokratų kandida
tui teko labai didelė absoliutiška balsų dauguma.

Negalima tačiau pasakyti, kad antradienio balsa
vimas butų buvęs labai sąmoningas, žmonės balsavo 
prieš Hooverį, bet už ką jie balsavo, tai dauguma jų 
vargiai ir patys žino.

gėrimus, kokie tinka jam^ o ne gerti ir valgyti ką jis nori. Susirgus nereikia laukti ir duoti ligai įsigalėti, bet ieškoti pas gydytoją pagalbos, tuomet sutaupysite daugiau* pinigų* ir sveikatos .

mano pati privalo mėgti ke-1 “Ar jus skrisite su manim?” pagaliau tarė Kregždė, o Nendrė tik papurtė galvą, nes ji

Rašant šiuos žodžius, dar nėra tikslių žinių apie 
vadinamuosius “protesto balsus0. Socialistas Norman 
Thomas veikiausia bus gavęs milioną su viršum. Kitos 
dvi grupės — komunistai, ir Socialist-Labor partija — 
yrd permenkos, kad5 jiedvi galėtų turėti kokios nors 
reikšmės. Tačiau,v bendrai imant,, “protesto balsų” iš 
viso pasirodė mažiau, negu buvo galima tikėtis. Nei 
demokratams, nei republikonams jie kulkas jokio pavo> 
jaus nesudaro.

Socialistams šiuose rinkimuose pakenkė ta aplin
kybė, kad balsuotojų masės buvo pasiryžusios būtinai 
“nubausti” Hooverį ir jos atidavė savo balsus stipriau* 
šiam jo oponentui Kas nori mušti, tas susiranda ir 
lazdą, anot tos patarlės. Kas yra labai supykęs, tas 
griebia pirmą pakliuvusį po ranka pagalį. Frankliną 
D. Rūoseveltą balsuotojai pavartojo, kaip pagalį, išlupti 
kailį Hooveriui. Bet kai jų piktumas praeis ir jie apsi
žiūrės, kad pagalys jiems dauginus nebe reikalingas, 
tai tuomet prasidės jiems naujas galvosūkis.

Čia bus progos socialistams ir visiems tiems, kurie 
balsavo už Thomasą (o jų gal yra ne mažiau, kaip pus
antro miliono), pasidarbuoti, kad tas minias pakreipti! 
į savo pusę.

Šiaip ar taip, balsavimai parodė, kad Amerikoje 
dar ne tik kad nėra “revoliucinės situacijos”, apie ku
rią pasakoja užsimerkę komunistų apaštalai, bet miK 
žiniška žmonių dauguma dar nė neabejoja apie viešpa
taujančios ekonominės sistemos išganingumą.

šiuomi straipsniu noriu* kreipti tomistų dėmesį į tai; ką reiškia skausmas dešiniame šone. Gydytojai, egzaminuodami dauguma skausmų abejones,no dalyje reiškia, kad vienas arba kartais ir daugiau iš tų organų, kurie randasi šioje kūno dalyje yra sugedę arba ligos apimli.Dešiname vidurių šone mes turime tulžį, kasos galvutę, dešinįjį inkstą, didžiosios žarnos galą, ant kurios kabo ap- pendiksas, o moterys dešinįjį ovarą. Kadangi čia turime tiek daug svarbių organų tai ir nenuostabų, kad skanumas šioje kūno dalyje pasitaiko taip dažnai.Iš tų visų organų, kuriuos randame šioje kūno dalyje ri- mčiausį pavojų sveikatai ir pačiai gyvybei sukelia sfaiguš appendikso įdegimas. Jis geit išauga, prinoksta ir greit trūksta apliedamas žarna? pūliais, nuo kurių užsidega vidurių plėvėa ir žmogus miršta nuo peritonito. Užtai. pajutus staigų appendikso įdegimą reikia ko greičiausiai pasidėto** ti operacijai ir prašalinti gyvybei gręsiantį pavojų.Antras pavojingas organas dešiniame šone, tai tulžius pūsle. Tulžies pūslės įdegimas arba kataras tankiai pasitaiko, ypatingai pas nutukusias moteris, bet šią ligą kai kada galima prašalinti su vaistų pagalba. O jeigu tulžies pūslėje priauga akmenukų, tai tuomet nė jokios gyduolės j,ų neprašalina —operacija būtinai reikalinga. Akmenukai atsiradę tulžies pūslėje auga didyn ir didyn, o jeigu jų neprašalina, tai pūslė, nebegalėdama jų išlaikyti, plyšta ir viskas pasileidžia ant vidurių. Tuomet jau pagelbos nėra!Nemažai nemalonumų bei skausmų dešiniame šone sukelia didžioji žarna, ypatingai tas jos galas, kuris randasi toje kūno dalyje, žmonės tankiai gauna bendrą tos žarnos įdegimą, nuo kurio ligonis jaučia skausmą ne tik dešiniame šone, bet jaučia visų vidurių gėlimą ir perdidį vidurių liuosavimą. Tokiame atsitikime gydytojo pagalba yra būtinai reikalinga.Pasitaiko ir taip, kad di-r džiosioa žarnos galas, kuris randasi šiame šone, labat padidėja arba pąsiliuosuoja iš normalės vietos sukeldamas skausmus šioje kūno dalyje..Galvutė kasos ir dešinis o- varas mažiau žmones kanku ną» bot ir <ie organai kartais tampa ligos apimt j.Apsaugoti nub viršminėtų pavojų yra galima, žmogus privalu pasirinkti ir valgyti

garsiai padaryti asmenišką patėmijimą.“Toli nuo čia,” tęsė statula, žemu mu^įkaliu balsu, “toli, mažę j e gatvėje yra beturčių namelis. Vienas namelio langas atviras, pro kurį aš matau sėdinčią moterį prie stalo. Jos veidas įdubęs ir nudėvėtas, o rankos- yra šiurkščios ir raudonos, adatos subadytos, nes ji yra siuvėja. Aistro gelbs ji išsiuvinėjo* ant šilko balinei suknelei Karalienės garbės tarnaitei nešioti sekančiame Karališkame baliuje. Kambario kerčioje jos mažas sergantis sūnelis guli lovoje. Jis karščiuoja ir prašo apelsinų. Jo motina tegali duoti jam tik upės vandens, todėl jis verkia. Kregžde, Kregžde, Kregždele, ar nenuneštum jai rubiną iš mano kardo rankenos? Mano kojos yra pritaisytos ant šios papėdes, tad aš ir negaliu pasijudinti.” <“Manęs laukia Egipte,” tarė Kregždė. “Mano draugės skraido aukštyn ir žemyn viršuj Nilo ir kalbasi su didelėmis lotusų gėlėmis. Greitai-jos eis tapti didingo Karaliaus kape. Ten yra pats Karalius savame dažytame karste. Jis yra apvyniotas geltona drobe ir išbal- samuotas aromatais. Aplink jo kaklą yra- šviesių žalių nefritų retežėlis, o jo rankos lyg nuvytę lapai.”“Kregžde, Kregžde, Kregždele,” sakė Karalaitis, “ar nepasiliktam su manim vieną naktelę ir nepabutum mano pasiuntiniu? Vaikas taip ištroškęs, o motina taip nuliudu- ,si.”‘“Aš nemanau, kad man vaikai patinka,” tarė Kregždė. “Praeitą vasarą, kai aš buvau ant- upės, ten buvo du nemaloniu vaiku, malūnininko su- nu* visuomet svaidžiusiu akmenis į mane. Žinoma, jie neužgaudavo mane, mes kregždes pergerai skraidom, kad jie pataikytų, o aš-gi esu iš šeimos pasižymėjusios savo tikrumu. Vis-gi tai buvo nepagarbos ženklas.” ,j Bet Linksmasis Karalaitis atrodė taip nuliūdęs, kad Kregždelei pagailo jo. “Čia yra labai šalta,” tarė ji, vis-gi aš pasiliksiu su- tavim vieną naktį ir busiu tavo pasiuntiniu.”. “Ačiū, tau, Kregždele,” tarė ^aralaitis., Taip ir išlupo Kregždelė iš Karalaičio kardo rankenos di- įdį rubiną ir, laikydama snapelyje,- nuskrido viršuj miesto stogų. (Bus daugiai)

Aukštai' viršuj miesto ant aukštos kokunnos stovėjo Linksmojo Karalaičio* statulą. Visas jis buvo buksuotas plonais švelnaus aukso lopais, joakys buvo* iŠ dviejų šviesity 'taip buvo* prisirišusi prie savo safyrų, o* ant jo kardo rankenos spinksėjo didelis raudonas rubinas.Ir juo visi labai gėrėjosi,. -“.Jis yra- gražus^ lyg vėjavaikis/’ išsitarė vienas Miesto' Tarybos atstovas, kuris norėjo pagarsėti kaipo turintis ar-> tistišką* skonį, “tik nevisai tiek naudingas”, jis pridūrė, bijodamas, kad žmonės nepamanytų jį esant nepraktišku^ o tokiu tikrai' jis nebuvo.“Kode! tu negali būti, kaip tas Linksmasis klausė protinga mažo šunelio, mėnulio.Linksmasis' Karalaitis nei sapnuoti nesapnavo verkti ko nors.”“Aš džiaugiuosi, kad kas nors ant šios- žemes yra gana linksmas,” žiūrėdamas į stebuklingą statulą murmėjo viltį pametęs žmogus. , <“Jis atrodo lygiai, kaip angelas,” sakė Prieglaudos Vaikai, išeidami iš katedros^ apsivilkę šviesiais švarkais ir šviesiais žiurkštukais*“Iš ko jus žinote?” •tematikos magistras, vieną nesate matę.”“A! bet mes matėme sapnuose’,, atsakė vaikai; o Matematikos Magistras Šaipėsi ir atrodė labai žiaurus, nes jis ■nepritarė vaikų sapnams.Vieną naktį viršuj- mietso perskrido Krekžįelė: Jos draugės jau buvo išskridę į ^Egiptą šešias savaites anksčiau, o ji viena pasiliko, nes ji įbuvo įsimylėjusi gražiausią iNČhdrę. Kregždelė pirma susitiko Nendrę anksti pavasarį kai vieną sykį ji skrido viršui i upės, begąudyd ama didelę geltoną plaštakę, ir taip susidb- įnėjo jos ploiity liemeniu, kad ji sustojo* pasikalbėti-“Ar aš galiu mylėti tave?” tarė Kregžde,- kuri buvo pratusi greitai prieiti prie tikslo, o Nendrė žemai nusilenkė prieš ją. Todčl KregždČ plasnojo ir plasnojo aplink Nendrę, savo j sparneliais' pasiekdama vanL■. sukeldama si- •dabrines bangeles. Tai toks buvo jos meitavimąsis be tę- sitesiąs visą vasarą.“Tai juokingas- prisirišimas/’ čiauškėjo kitos kregždės* “.Ji neturi pinigų; o ji tdri! perdaug giminių,0 ir, tięsa, upe buvo veik pilna Nendrių, Dr kai ruduo užėjo; visos' Kregždės išskrido.Kai jns visos buvo išskridę, likusi Kregždė Ilgėjosi ir pradėjo nttobodatav savo Meilužės.’ “Ji neturi kalbos,” tarą Kregždė “Ąš prisibijau, kąd ji nebūtų kokietė, nes ji visą** da kokietuoja su' vejuin*” tikrai, kada tik vėjas papusi davo,. Nendrė gražiausiai nUsh- lenkdama sveikindavo jį/ “Aš pripažįstu, kad' ji yra namų: mylėtoja,?’ tęsė Kregžde, “įet aš mėgątu kelionę, todėl ir

namų*“Jus tyčiojatės iš manęs,” šuktelėjo Kregždė. “Aš skrendu* į Piramides. Likite sveika'!,” ir ji išskrido. 
K Ištisą dieną ji skrido, o naktį'- ji pasiekė miestą. “Kur aš apsistosiu,” tarė ji. “Turiu vilties, kad' miestas yra pasirengęs.” Tada* ji pamatė statulą ant aukšto pagrindb. “Aš apsistosiu ten,” šuktelėjo ji. “Tai yra* gera vieta su daug tyro oro.” Tad ji ir nusileido* tiesiog tarpe Linksmojo* Karalaičio kojų,1 “AŠ turėsiu auksinį miegamąjį,” pamažu ji sau tarė, be- sižvalgydama apUnk> ir jau rengėsi miegoti; bet kai ji dėjo galvą po* sparneliu, didelis lašas vandens užtiško ant jos. “Koks tai keistas daiktas!”, ji šuktelėjo, “nėra nei' vieno debesėlio ant dangaus, žvaigždės gana aiškios ir šviesios, o vis-gi* lyja* šiaurinėje Europoje klimatas' tikrai yra baisus. Nendrė mėgdavo lietų, bet tas tai buvo* tik jos sau- myla*” .Tada- ir vėl- vienas lašas nukrito*“Kam-gi yra verta* statula, jeigu negali' apginti nuo lietaus’?” tarė ji-; man* reikia ieškoti* gero kamino,> ir jb nutarė skristi;| Bet ji nespėjo išplėsti sparnelius, kaip* trečias' lašas nupuolė,< o ji pažiurėjo aukštyn, ir pamatė — Al ką-gi ji' pamatė?Linksmojo Karalaičio akys buvo pilnos ašarų, ir ašaros ►riedėjo* per jo auksinius skruostus* Jo veidas prie mėnulio šviesos, buvo tbks gražus,, kad Kregždė net susigraudeno.< “Kas tu* esi?w ji klausė.• “Aš estu linksmasis Kara- flaitis.”. “Tad ko*gi tu verki?,” teiravosi- Kregždė; “tu sumirkei mane.”“Kada aš buvau gyvas- ir tu* rojau' žmogaus širdį” atsakė statula, “ašį nepažinojau ašarų, nes* aš- gyvenau Sana- Sanci Paiociują,. į- kurį litidėsis neįleidžiamas* Dienos* laiku aš žaisdavau aty savo draugais darže, o vakare aš vesdavau šokį Didžiojoje Salėje. Aplink daržą buvo didinga siena, bet aš neturėjau noro klausti, kas yra už sienų; nes viskas ap* Jink mane buvo taip gražu* Mano dvariškiai vadindavo Linksmuoju Karalaičiu, ir tiktąjį aš buvau linksmas; y eigų smagumas yra linksmumas. Taip ašt gyvenau ir taip aš numiriau* Dabar, kai jaU įesu negyvas, jie mane pastatė i,čia taip aukštai, kad aš galiu Matyli visą bjaurumą ir visus -mano miesto- vargus,! ir neįrs įmano širdis yra padaryta iŠ švino, aš- negaliu nieką kitą veikti, kaip tik verkti.” '■ “Kaip tai, ar jis nėra gryno aukso?” Kregždė tarė saui Ji buvo perdaug mandagi, kad

šventas Kaktusas yra viena iš daugelio kaktusų rųšity Moksle jis vadinamas Echi- 
nocactus Williamsi; čiabuviai jį vadina p e, y o t 1. Auga laukiniame pavidale Meksikoj ir Jungtinių f Valstijų Texas valstijoj. ’šventasis yra vištoskiaušinio didumO; mėsingas, elastiškas, apaugęs švelniais plaukeliais ir silpnai kvepia baltuoju fosforu. Auga prie pat žemėti, paąįslėpęs žolėj. Auga pavieniai^, bet pasitaiko poromis ir po tais krūvoj; Toliau į Meksikos pietus auga ir grupėmis, vadinamomis ”/na- 
Jofler:,Tokius “majoner” žino tik indljonai, kuriems šventasis kaktusas yra ypatingo kulto daiktas. To kaktuso sunką išgėrusi pakelia ūpą ir sukelia vizijas, padeda, ilgai tverti be muisto ir miego, ne* sunktas; fizinius darbus dirbant. Anot* indi jonų šventasis kaktusas? turi ir telepatijos iššaukimo? galią..Indijonai vartoja peyotf kaip vaistą svarbiausiomis ligoms, o kadangi anot, jų ligąs* yra piktos dvasios darbas, tadl payotl yra saulės dievo įsiku-j nijimas ir nukovoja piktas1 pajėgas. Dėlto actekai pe- yotlį vadina “teomamacat” ar-* ba “dievo kunti”;. Gimini vartojančios ir garbinančios* peyotl, valgo jį su didžia tįstomis. maldos ceremonijoinife^ džiovintą plonais blyneliais.Peyotl rinkti eina: procesi* jos, kaip pas mus maldininkai (denį, ir taip į atlaidus. Pirm to ilgai pasninkauja. Phkelėj procesija, kunigų vedama, atlieka įvairias maldoa ceremonijas.; Geriausią to švento kaktuso istoriją parąšė vienuolis Bernardino de' Šahagun, at* lankęs -Meksiką- 1529 metais ir ten ilgįau pagyvenęs su indi*? jonais. Toj savo istorijoj vienuolis Bernardino su pasibaisėjimu tą augalą vadina velnišku. Dėlto per visus viduramžius indijonai buvo sniarkiai persekiojami dėl pdytyl g^rįtinįmo. į H h? Pirina^ pradėjęs peytyįl moksliškai tirti buvo ThoMas Mitn sęhell Scott, keliautojas ir ftnėtojas, Blęsperimentaltai peyotl buvo ištirtas 1888 metais, pagaminęs iš peyotl ąks> raktą “anltaįųp4m?*» Ištyrus

raudonaisi baltaistarė Ma-“jųs nei
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(y betgi* yra geriau, kad laimėjo Rooseveltas. Vie* 
na, tarp administracijos ir kongreso galės būt daugi aus? 
kooperavimo; kuomet šias abi valdžios šakas kontro* 
liuos ta pati partija. Jeigu butų pasilikęs republikonas 
prezidentas, kuomet kongrese daugumą turi demokra
tai, tai per ateinančius dvejus metus* valdžia butų bu
vusi’ suparalyžiuota.

N^uja administracija galės (jei norės), be to, ap
valyti valstybės aparatą nuo bereikalingų valdininkui 
kurių prisirinko daug įvairiose įstaigose republikonų* 
valdymo laikais ir ypač per kelis paskutinius uprospe- 
rity” metus. Hooyeyiui butų buvę sunku nuo jų nusi
kratyti; nes jie jam “savi žmonės”.

Rooseveltui bus lengviau taip pat pakeisti valdžios' 
politiką bent tais opesniaisiais klausimais, kur senasis,, 
dar Hardingo ir Coolidge’o laikais priimtas valdžios 
nusistatymas pasirodė nepraktiškas. Sakysime, seniai 
reikėjo pripažinti sovietų Rusiją ir užmegsti su jas pre
kybos santykius; bet Hooveriui ir jo patarėjams neleis 
db jų “unaras”^ tatai padaryti. Amerika taip pat ture* 

oti su Europa, o ne laikytis nuoša-l tokius valgius ir gerti tokius

KULTŪRA Na 10, Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose.

1 ‘‘Tfrimiim* (No. 4) 
Kaina Sc Mtekvfeno:
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NA®JAS-
ANGU6KA*- 

I.HmviSK'AS-

ŽODYNAS
Apie 400 puslapių 

į $2*60 Sur Persiuntimu 

taibii pmogūs ir būtiftai* rtikatta* 
' gar kiekviehahv asmeniui; Tat rt 
. žodynas, bet- enciklopedija. Jisai 
■ gerai sUttHgttft, pilim it aiUciai 

didėUmis ruidtmir* { atspausdint*. 
? Jame ne tik pažymėti žodžiai, bet 

paduąti ir jų ištaKmas. Užsisa- 
kykitit sak vien^ žtekdie.

NAUJIENOS 
iVS^St). Htafeted 3t. 

CHICKCO, ILL.
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DemokrataiLaimejoVisus 
Cook Apskričio Urėdus

■Įft' V.! . IW.Į»t >. luut"—
Rooseyelto) laimėjimas įnešė visus, demo* 

kratų kandidatus į valdvietes 
ateinančiam terminui;

z

Cuurtney— Cook iųiąkiičio, valstijos prokuroras;
Sw.an6on: pralaimėjo 200,000. balsų-

3 nukentėją, automobi
lio- — gatvekario 

nrlaimėje

Demokrates senatorius Tho- 
mąs J. Goyrtney, kandidates į 
Grok apfkričfoh v^stijos pi»lw- 
rorus,( kartu su kitms demokra
tų kandidatais, toli pralenkda
ma repuMikonų oponentus, 
laimėjo beveik visas pavieto 
viętes. Dm* ąbejojąmą apie kai 
kurias vietas, pavyzdžiui tei
sėjus, bet galima pasakyti, kad 
ir abejotinos vietos teks demo
kratų kapdidatams. žmonių pa
linkima PTAe demokratų, kan
didato į prpzidentus Ęoosevel- 
tą, lyg didžiulė banga, įnešė 
visus, menkesnius demokratų 
kandidatus j valdvietes.

Cook apskritys, balsavo štai 
kaip: (visos skaitlinės negalu
tinas)

Rooseveltas — (Chicago ir 
ąpieljnkiiĮiai, apskričio mieste
liai) 902,783.

Hooveris — 659,363
Jį V. senatorius:

Dieterięh (dem.) — 780,257 
Glenn (nep.) — 681,170.

Gubernatorius:
Horner (dem.) 974,835.
Small (rep.) 557,486.

Vice?githernatorius:
Donovan (dem.) 775,367.
Sterling — (rep.) — 616,406

Seęretary of State: 
Hughes (dem.) — 740,387. 
Stratton (rep.) — 661,032.

State Auditorius:
Barrett (dem.) 707,062.
Wrjght (rep.) 593,150.
Kiti demokratų kandidatai, 

laimėję vietas į valstijos urė
dus: Kerner (dem.) 771,791 
balsą j altorney-general, Meyer, 
Freęman, Karraker, visi demo
kratai, į Illinois universiteto 
globėjus, Bloch, dem., i aukš
čiausio teismo klerkus ir Neš
kit ir. Brennan, dem., į valsti
jos kongresmenu?.

Pavieto urėdus laimėjo šie 
demokratų, kandidatei;
Cook apskričio vai. p^okuioras:

Courtney (dem.) — 907,040. 
Swanson (rep.) — 595,505.
Govier dem„ 746,000 balsais 

j ap.eliącįnip teismo klerkus, 
Fardy, 744,925., ir; AĮlegretti, 
77p,9?5, į superior teismo tei
sėjui, Smith. 808,706, į re- 
corder of deeds, Conroy, 737,- 
040, į Circuit, teismo teisėjus, 
Riedi, 732,000, į, apskričio, ge-

Tpuhy, Frfadman ir 
Woodhull, į sanitarinio distrik- 
to globėjus, Zintak, j Superior 
teismo klerką, Walsh, į coro-. 
nerio vietą ir Traeger, j apskri
čio komisionierius.,

1..... .
, Politikieriai buyo bizi prieši 
rinkimus. Tuščios krautuvės 
Užimtos varymui; agitacijos^ už 
savus kandidatus į; valdvmtes. 
•Viepi, sil kitais gipčijoąiš ap|< 
gatvių dėl kadida^ų ir> ėjo, į 
laižybas. Kurie dar, turėjo 
pinigų rizikavo, norėjo, užsi* 
dirbti! pragyvenimui. A& pinį 
nau, berizikuodami ir. tuos 
pačius paskutinius centus 
prarado. Rooseveltas buvo iš
rinktas darbininkams nebusi iŠ 
jo jokios naudos. Juk per. ei
les metų Amerikoje, nėra bu
vę kitokios partijos kandida
tas į prezidentus, kaip tik de
mokratų arba republikonų. 
Pooseveltas elgsis kaip jam 
diktuos bosai.

III.................... JI "■I"—

hiift ncgalį/nųstotii hjio.SnėU?’ 
j imu, Otrodoąeiųi gatv^ 
turtingas, viri pasiturintį.pinif 
guočiai šnekiną^ Taip žmo? 
gus šneki per dienas*; Ta šnę-r 
kfa. privarginą, Įganau ąąu 
gplų gale kam tos notos yra 
reikalingos?!

■»irt>rnirtwmyi
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TJię firstt “Blptf^ ’social
Prie kampo Division ir Hąm- 

lin gatvių susidūrė gatvekaris 
su ąųtoipobilių. Dr. Staib, 5243 
Parker avė., kuris važiavo au
tomobiliu, buyo užmuštas vie
toje. Kiti du, Ęąri Gorbeil ir, 
Frederick Dąn buyo skaudžiai 
sužeisti. Gatvokario motormo- 
nas, A. Saklen, lengvai stiklų 
Apipjaustytas.

Chicagon sugrįžo Insul
to. sūnūs

Praleido kelioliką savaičių su 
savo tėvu Europoje

Vakar traukiniu iš New 
Yorko į Chicago atvažiayo nur 
sibankrutinusio elektros mag
nato sūnus Samuel Insull, Jr., 
kuris praleido 
su
vo j Paryžių, 
jo

kelias savaites 
tėvu Europoje,. Jis išvažja- 

skubotai prieš 
tėvo apkaltinimą už vagys-
ir pinigų išeikvojimą.

Prezidento rinkiniai 
komunistai ir kitos 

Roselando žinios
Kopiuuis/ai. ir kąp^ąibląi;, po* 

litikirr jai bm>Q. bizi prieš 
rinkimus; komunistai “kal
sią” revoliuciją draugijose...

Bimbiniai, yra išnaųdotojąj 
darbininkų, kaip ir kapitalisr 
tai. Atsimenu, kaip jų gara
že vienas žmogelis ščyrai tar
navo, vjaa. sųyo. spėką, ir tur
tą aukavo. Mirė biednas, su
vargęs, neturėjo kuo paąjląį; 
doti. Bimbiniąi. jo, palair 
(lojimu nesirūpino. Tapo na
bagėlis palaidoiįa^ miesto ka-

Gerai visiems žnomas Piktu- 
žis apsiyedė sų importuota 
mergiųa. iš Kanados. Šliubą 
ėmė bažnyčioje. Piktužis tu
rėjo keblumą, kol, išųipkp Ę°- 
tpriųs, nps juos jau buyų, pąr 
įniršęs. Nabagėlis turėję mo
kintis ir rengtis prie Miwhp» 
lyg imdamas pilietiškas, popiet 
ras. Ką vargšus amerikonas 
darys, kad grinorka nepasiy 
duoda, nesutinka apsivesti bq 
bažnyčios. TJurėjp., ir būvą 
priverstas Wl> daryli,. kąių 
janb diktavo importuota mer* 
gina,

$20,000,000 bonų laidai 
ląįlRi; wltimuosą

$20,000,000 pagalbos 
laidos klausimas, kuris 
atiduotas Ghicagos ir 
apskričio balsuotojams išrišti, 
susilaukė teigiamo atsakymo. 
Balsuotojai daugumoje užtvir
tino bonų laidą. Konstitucijos 
pataisymo naujų bankinių įs
tatymų klausimų likimas dar 

• nėra galutinai žinomi, bet spė
jama, kad juo# atmetė. Praė
jo Chioagos mumcipalio teismo, 
įstatymų pataisymai.

bonų. 
buvo 
Cook

šiandien.Gajrfield Parke 
atsidaro auksažiedžių 

paroda
Šiandien GąrfięJd pąrko oraų: 

žerijose atsidaro auksažiedžių 
(chrysanthemum) paroda. Ji 
nusitęs iki gruodžio 4 d. Oran* 
žerija atdarą, kiekvieną dieną 
nuo 8 ryto iki 10 vai. vakaro.

JONAS A. RŪKAS
Persiskyrė su šiąą pasaųlių. lap- 

' kriėįo 9 d., 1932, 6;50 valandą 
ryte,. 1932 m., sulaukęs 46 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime mo- 

4 tęrį Della (po tėvąįs Katiliūtė). 
t sūnų. Joną 5^ m., bjolj Juozapą 

(Export, Pa.), pusbrolį 'Kazimie
rą Ruką^ uošvius Ęya k Juozapą 
Katilius, 2. švogeriup Žįgpiontą ii 

t Mdridų toolknę Agotą
į ię, Stanislovą DimaYičius ir gimi

nes Amerikoj. Lietuvoje tėvą Ka
zimierą. du brolius ir gimines.

r Kūnas pašarvotas randasi 3Q36 
! W. 42nd Št.

Laido^uyės įvyks, šeštądienį lap
kričio 12 dieną, 1 vai. po pietų iŠ 
njjųų bus nulydėtas į Taptįš^s 

:i kapines.
Visi a, a. Jono A, Ru^o., gį- 

v minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kvįečiami dalyvauti 

, laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliui- lickąnję,
4f<M«rK, Supus, Brolis, 
Uoįpiaį, Sypųciai, Brolienė 
itOhninis.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Nteąbkjs. T/j. ąpįdęvaįd

gą velt<

Thp fipstt “Blruįę’ ’social of1 
the season, wa8 hęld. lašt Sat- 
urday a| thę IyiUiuanian Audi
torium with ail.of the custom- 
ary trimųiįngs, and now the 
hpysM anį, girls Cgn, sefjte bąck 
tp , thpib certain
įppąsųrp of, sątisfaction. The 
ųpąįity an$l, chąracter of( thę 
Ętoųtes* W»l8 cap, įę aitri- 

Tokiems geriausi vaistai butijj te, tĮie able manageinent 
Q jų galima gaųti| Yocius. and Al Bag-

IMS,kn^nf idPU. tNVo worthįes see
kuris randasi prie 110 gatvės, to tllat everjrfepdy s taken, 

oarp qf, and rpyajly entęrtąin- 
Mt.bųh of. course, tfrey could’ti 
do alb qf Cęriaių*
of the rpgųlarjs, ąre alvyays 
wjljingt tp.lįę Of servjęę.

The ųew braęę of, offjęęr^į 
vvere ąjl, oų band tp sęe. thajti 
everything was going along as. 
it, shoųld. Lest ypu baven-t- 
heard' the right honarAble Mr. 
Ai Micęvięh is ouf ncw presi- 
dent—the- “BĮrųjies” hayįng 
reluctantly permitted* Doctor 
KĮįaųgą tp ręsigų — apd Ąn- 
thony Stelmok is ęur vįce?nre- 
rident. Mjss Be.rnięę Tuipaą is 
the financial secretary and 
l^ląripii; Langių tbe recordįng 
spc,rętąry,; The treasiiry. tp re* 
main a.secret ■’

The Spotlight **
The evil eye waxed a mite 

misty at the paPty and thus

Dar yra lięfavių, kurje už
siima ginčais. Mat nėkurie 
išmoko ir pamėgdžioja bjmbi- 
nius komunistus, Tokie karš
tuoliai per dienas mala liežu
viais, kol dar šiltą, Ąįrodytų, 
lyg jie butų nepilno, pypto.

knygos.
George Bųlljnano. knygyne

ir Indiąna, avė* Knygyne ga-i 
Įima skaityki knygas, galimą 
neštis, ir namo* Tvarka, kny
gyne gera, Nekurie nepratę 
lankyti knygynus, sako kadi 
perdaug ranpai ir tylų knygy
ne. Jeigu nebus, tylu, tąi kaip 
skaitydamas knygas galėsi, su
prasti ką skaitai*
1 O kurie negalite skaityti 
knygas, tąj galite išmokti,. Ši 
šalis mokina ir. nori, kad 
kiekvienas žmogus mokėtų 
skaityti ir rašyti. Tokia įstai’ 
ga yra Fenger mokykla. Su
augę galite lankyti, ir mokįn7 
tis vakarais. Mokinama veb 
tui. Kurie nepatingėsite ir ge
rai mokiųsitės, tai. per kelęty 
žiemų galėsite išmpkM skaity
ti ir rašyti, Tada, nebereikės 
ginčytis dėl; tuščių dalykų, gą7 
fedte ramiąi) skaityti knygas 
ir rainiai laiką praleisi^.*

Buvo, laikai, kada žnidnės 
tupėjp “tekamstyą” ant trupn 
pų polų, ypač Ęaino, notas. Jų 
pirkdavo, be palipvos, viepi šų 
kitais lenktyniavosi, panašiai 
kaip rinkimais. Bet dabar ki" 
tokie laikai užėjo. Įlos uutes 
neduoda ramumo, negalį žiųo- 
^ųs,užmigti nak’imis,.O,dieųę7

Telefonas .■ ¥»rds 1138

GtaDoriai

Stanley P: Mažeika 
Graborius ir 

BaJzan)iųQtoj?is 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319> Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

sim; a*" ?<?.*■..... 't. "■1 ■■'"i1 -r*

ppobably missed some of the 
choicer scandals.

Buk it remembers well Uja t 
sąjnę people werę there.

The others weren*t needed 
anyway. So to say.

Apdioh so many thipg&hąp-

Vanpįe blossoiųed forth in 
hęr p^emiere Birutė debut.

Qjueer, if VAnnie’s there sp- 
niebddy’s boųnd, to get. soused.

l#ęrf hę^uty is 80 intox,ięąt(- 
ing, Ynu? kno?v.

Wayne King be the waltz- 
king you< say.

\yropg agąip. W stejmok.
j And. °h tljose robbers. Poort 
Bjlly Winphęsten

He did try to dance wįth 
Marion so. The viper.

Hail to Ihe polka champ! 
Oph la la.

Tca hot? Ask Antoinette. 
SjiP hąs a way of< letting one 
know.

Supę was a Black Sąturday 
for Tony Gedvil, Cheer up 
kid.

Somphow it neems.Schnukąs 
is gettįng old,

Būt his sis^er. AJi mę.
A bottle of wine and you i n 

the Wilderness.
Aw shucks Ade Azukas’ 

ithere. Kid Omar is out.
i Some of the Rex boys had 
a guilty look. Wonder why?
* Just one happy family būt 
don’t tell anyone .
! —Y e ever įveary,

Mad Monk,

Graboriai

v^**^"*^******"^^*'" ........

Lietuviai GydytojaiLietuviai Gydytojai
DR- 1 Vi=U: s“c 

’ersikėliau, į erdvesnę ir patogesnę vietą 4J30 Archer Avenup
3325 So. Halsted St ----------- -

Val?pdo^: nuo 10 ryto iki 2 po pietų L Pboa<e Boulevard 7Of^- 
it nuo 6 iki 8 vakare 1 —* ~ *»■ <-*—**- ——

šventadieniais nuo 10 iki 12> 
Phone Boulevard 8483

DM M

SIŲSKITE' GfiLES TELEGRAMA

LOVELI KIS
KVffiTKJMNKAS

NUSKINTOJ KVIETKOS

3316, S, £WątMl^. T< B0Ulevard 7314

Priąmpm į Visa$ Miestą Dalis 
V,e$C.uv<p^^ Bąnkietams i^ Pagrabąms Vainikai

■> ....... . « WH.. —
...» ■ JL.JrJJ.. • l|J LJŪI- • . J l Av

.. .............. ........... • . - ■ _________ ____

•' 1 . - ■ 1 . ..................... ..............

oram KUKZiaiisia
GRABMių

BUDRIKIS ir vU;i»igtoĮMiiO; publiką W,sW4> WiKi“to- 
į o^Į^ino^ užt^iOS- nieko

n#rpiwo£kmte už mirusio i musų
: jafaitn Ii bite (talie,.
' Ęeikątai esant, mm aatmO* Motete fe Jm. 
. nanHiS'te atveftii-mauHj.isteįg^, kur natesite pamatyti di*. 

džiausi pasirinkimą: sratej ir -kųs reitenm ir 1^ te pa.
I tarnavimu jiune. visai, abatei nereikto mokėti, nežiūrint 
, fetei;w vp*

ĘŲDJSIKJS J^rą. vienatinį Hefuvių graborius, kuris 
teiktai ambnlaoce* patarnavimą, sįi ekspertu .lietuviu p»-

• terjiaptpjn- Byted’IJeturiosį Mojerpiškos ;Kjoplyčios D?1 
iMMS, BamkRe-EUDą^ pfm negu kreipsįtte kur

EUDEIKIS
• / > ■ j ; M-; '?
j ' Oidg^dfisasi ' ' '

Sįouth Hęrnutagc Avcnu©
; YARDS 1741 ir 1742
f .•■■■>: \ , •.. - I'i'V..
MlJi- I'T-J C-l-  1"1 --i'-jri-l ‘l »n t u---'!—  —ii! "■ l-’Ų    -.'—B——

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja. laiodtuvėsę, kuopigpujiia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu, busite, užganėdinti.
Tek Ropseyęk 2515 arba 2516 

2314 23x-d PU Chicago
SKYRIUS:

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

S.MSKWAS
GRABORIUS nv balsamuoto 

Didėlė ir''graži koplyčia dyka;

Tek Ropsevęlt 7532

Phone Boulevard 4 
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži- 
nją«n ir. nębrąnRus4 to
dėl, kad neturime iš- 

v laidų užlaikymui sky
rių. ’

3307 Aubum Avė
CUICACO, ILL.

I. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St.lWM

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct

Telefonas, 
Cicero 3724

Oją

DR? VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI 

Palengvins akių įtempimą, kuris ėst 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigime 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudami 
akių karki* nuima kataraktų, atsitaisė 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengi; 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuos 
egzaminavimas daromas su elektra, paro 
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyd; 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan 
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis paga 
sutarti. Akinių kainos per pusę pigiaus 

' kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNĘR
LIETUVIS,> AKIŲ SPECIAIJSTj

DR; A. J. GUSSEN 
LJPTJJVIS DENTIStĄ? 

Valandoj: nuo 9 ryto iki 9 vakaro

€, K. Kliauga <4
1 DENTISTAS _
. Utarnitikais, Ketvertais ir Subatomu, 
2420 W. Maręuette Rd. arti Wsetern Av 
n ?*** .. . 
Panedėliais, Seredomis ir- Petnyčiomu 

1821 So, Halsted Street

DR. C. KASPUTIS L

DENTISTAS. |K,
Grįžo U Europos it Vii praktikuoja! 

senojoj vietoj, 
VALĄNDQ$: 10-12 A. M. 2-6 P. U. “ 
7-9 P. M. Sekmadieniais Ir ketvirtadū- Į 

suTsT^Sa si ■ ]
Tri. BOULEVARP 9199 | J

A. MONTVID, M. D. L
W«ft Towu State. Bąnk Bite, 

2400 W, Madison St,
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8. vale. m

Tel. Seeley 7330 M
Namų telefonas Bramyrick, 0597, | ta

Ak L Davidonis, M.D 1 
4910 So. Michigan; Aveniie l

Tek Kenwood 510?z
VALANDOS:

nuo 9 iki H valandai ryte;
nuo 6' iki 8p valandai vakare. J 

apart; itfįntadienio, ir ketvirtadienio

Phone Canal 6122 I

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

Valandos: 1—- ir. 7—8 ,
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So, Richmond Street

Telefonas Republic 7868 1

Office Valapdos, 2-4; 7-9 ,
4140 Archer. Avenue

Tel. Lafayette 7650 J

5>r. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .
Res. 2130 W. 24th St 

Tel. Canal 0402-
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913. 1 <

DR. BERTASH
756 W; 35th St

Cor. of 3Stb ti Halsted Sts) L
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

t M 1 , 4 • ' ■ f t . , I
Ofiso ięJRe?. TeL Boulevard 5914'

DR. N UKELS
756 W. 35th St

1 (Cor. of 35tb « Halsted Sts)
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9, 

Nedėldieąiais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Gydo savp ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v, Į 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South ffalsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A, Siakis 1

Moterų ir Vaikų ligų Specialistė | 

4145 Archer Avė;
' Ofisų. Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vąį- kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakarę. Utarninkais ir 
Ketvergaįs. Į

Rez. TeL HYDE PARK 3395

DR.T. DTOITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Acęhęt Avenue 
j , Telefonas Virginia 0036

Rez, 66.00 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z; ZALATORISl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted Street 
į CHICAGO, ILL.

į DR.MT. STRIKOL’IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

0 OFISAS:
’ 4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso valandos, ano S Iki 4 ir nuo e Iki 
a 8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti 
e . Ofiso Tel.: Boulevard 7820
- Namų Tel.: Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146
- VALANDOS:
. nuo 9 iki U valandai ryto

uuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. A. L. YUSKA 
2422* Haequ»tte fįd.

Imnpas, 6 7 th ir Ąrtesian. Avę.
Telefonas Grovehill 15f>5

Valandos nuo 9 iki ll ryso( npo 2,-4J 
ir 7-9 po pietų, seredoms po, pietų h.

* nedėliotus! pagal' st|šitar|ųią,.

CICERO, ILL.
X-Ray , . . Phone Cicerų J26Q

Dentistas
į So,. Ashland Avė.

arti, 47th Street

Hemlock 8154

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marguette Road

DR.HERZMAN
nr IS RUSIJOS — 

Gerai lietuviams žinomas per 25 me- 
is kaipo patyręs gydytoja* chirurgas it

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
loterų. it vaikų pagal naujausius me
ldui X-Ray ir, kitokius elektros prie- 
lisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
p25« W. IStįt St^, mtgį Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo S iki. 7130 vaL vakaro.

T,el. Capal, 3110 
Rezidencijoj telefonai 

Hyds Parh. 6755 at Qrytrdt> 7464f

3R. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai f 

OFISAS 
4729 South Ashland Aus., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

4uo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
'ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vri. 
rakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų. 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

•r.. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Ąvsnus 

Ofiso valandos:
10 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telepbone Plaza 3200

>fis9; Tel., Viętory. 6893
Rez. Tel. Dreięl 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

'pecialutat odos ligų ir Ventriikų ligų

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

l/al.t 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v.
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N, Deatborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3J23 South Halsted Street 

Teį. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieni 

vakari, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A.A SLAKIS
Advokatas

M irsto Ofisas 77. W. Washington St.
Room 905 TU. Dearborn 7966

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų
———■II ....................  •

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archsr Avt. Tat, Lafayttts 7337

Namų Tek Hyde Park 3395

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonai Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki 6

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Monroe St,

Room 1005
Telefonas State 7660: Valandos 9-5

Vakare:
6459 S. Rockwell St.

Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St.
Tel. Republic 9723

J.P.WAITCHES
ADVOKATAS

5Ž E. 107th St.—prie Michigan Avė.
Tel. PaUman 5950—6377

' 4400' So. Wood St»—Kervergo vak.
Tel. Lafayettc 6393

■|6Q' N* LaSalle St. — pagal sutarti

Komplikuotuose 
Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th $t.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
•' ■ /

8

William C.. Mitchell 
LIETUVIS. ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telepbone Hemlock 1323 

Valandose 9 ryto tld 9 vakaro 
Nedėliomis pagal suttcd,



nsvjienot,

CLASSIFIED ADS
PRANEŠIMAI

Laiškai Pašte

Automobiles

Magiškas divonelis
VISOS

CLASSIFIED ADSšie gerai žinomi daini

Radios

mie

2870 ROOSEVELT
8500

2958

$2.50

MADOS MADOS
3181

3149 3149per kratine

(Vardas ir pavardl)

3191 3181Halsted

Baigiasi Terminai Paduoti 
Claims i Uždarytus Bankus

906 No. Western Avė. 
Tel Humboldt 4766

kutino 
nimų, 
nebus.

byla 
grę-

544 Stokus Clemins
549 Wanda Agnieszka
552 Woveris Anton

Penktadienį, Chicagos Lietu 
vių Auditorijoje įvyks Pašau-

> pažymlti 
l savo var- 
lekvieno pa-

Visos draugijos, kliubiai, veikė
jai raginami siųsti atstovus 
ar dalyvauti asmeniškai

mar
mėtų

nu
metu

PARDAVIMUI 1927 Lincoln Sedan 
už $295, labai gerame stovyj. S. Kara
lius, 9927 S. Micbigan Avė.

Penktadienį Pasauli
nes parodos liet 

skyr. susirinkimas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

J.MACKIEWICH
Mortgage Banker 
2324 S. Leavitt St 

Phone Canal 1678

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime 
mams

šiandie įvyksta Bert 
Walkerio mirties 

tyrinėjimas
Dvi savaites atgal jį nužudė 

lietuvis Antanas Girskis; už
mušėjas sėdi kalėjime^

[Acme-P. K A. Photo] *

F. Lamont Belin iš Waverly, 
Pa., kurį prezidentas Hooveris 
paskyrė Jungt. Valstijų amba
sadorium Lenkijoje.

3191 — 
gas materijolas, 
amžiaus mergaitėm

Universal State banke pasku
tinė diena claims paduoti turė
jo būti šiandien, bet depozito
rių komitetas išgavo iš teisėjo 
J. J. Burke prailginimų iki 
gruodžio 31 d. Kadangi depozi- 
toriai reikalavo prailginimo, ko
mitetas kreipėsi į teisina ir jį 
išgavo.

Suknelė
2, 4 ir 6 metų amžiaus

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

Depozitorių komite
tas apie J. ElijoŠiaus 

—A. Šlakio byla
Gins advokatų Šlakį nuo už 
puolimo ir kels teisme fak

tus apie Elijošių

SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
VISUOMET NEŠA NAUDOS!

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St, Chicago.
čia Įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No. _____
Mieros

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Atnaujinam Matrasus
Nauji užvalkalai ,................ .......

padaromi į vieną dieną.

kad Magiškas 
jums tokias malonias 

Tokie puikus ciga- 
geriausių radio pasi- 

nuo-

Užsidariusių Central Manu- 
facturing District Bank and 
Trust Company, 1110 W. 35th 
Street, ir Peoples National Bank 
and Trust Company, 47th ir 
Ashland, depozitoriai turi pas
kutinę progų šių savaitę paduo
ti savo claims—ieškinius.

Claims turi būti paduoti, jei
gu depozitorius nori atgauti už
darytus pinigus. Jeigu claims 
nėra įduotas receiveriui, depozi
torius parodo, kad atsisako nuo 
savo pinigų ir kuomet bus iš
mokami dividendai, nieko ne
gaus. Kiekvienas depozitorius 
turi tai atsiminti ir kuo grei
čiausiai tai padaryti.

Cenįral Manufaęturing Dist
rict banko receiveris, tuo tarpu, 
pareiškė, kad paskutinė diena 
claims paduoti buvo pirmadie
nis, lapkričio 7 d. Bet jeigu ku
rie depozitoriai dar susivėlavo 
dėl rinkimų ar kitų kliūčių, ga
lės claims įteikti šių savaitę. 
Vėliau paduoti ieškiniai nebus 
pripažinti.
Universal Banko dep. komitetas 

išgavo prailginimų

Šiandien paskutinė diena paduoti ieškinius 
| Peoples Bank, o Central Mf g. Bank sutin

ka priimti suvėluotus ieškinius

1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 
$31.50; G. H. arba Philco Lo-Boy Con- 
sole $18.50. 2332 Madison St.

rinkų praktiškiems išradi 
patarimas dykai.

H. SANDERS,
536 So. Clark St.

BUYERS OF CHICAGO 
La Šalie St. Tel. Franklln 0300

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

“Depozitorių komitetas vi
suomet gins advokatų Šlakį”, 
pareiškė komiteto pirmininkas 
S. Strazdas, “ir dės pastangas, 
byloje iškelti visus žinomus

kelnaites mažutei mergaitei. Sukirptos mieros

šrandien paskutinė proga pa
duoti claims į Peoples Bankų

Peoples National Bank ir 
Trust Company paskutinė diena

šiandien Copk apskričio la
voninėje coronerio jury pradės 
pomirtinį tyrinėjimų į Illinois 
Packing Company furmono 
Bert Walkerio mirtį. Jį nužudė 
Antanas Girskis, kuris atėjęs 
vienų vakarų vėlai į darbų, be 
to įsigėręs, su* bosu susiginčijo 
ir drožė jam į krutinę ir nu
garų su peiliu.

Antanas Girskis 
čiausiai apkaltintas 
dyste. Dabartiniu laiku jis 
Cook apskričio kalėjime, 
coronerio tyrinėjimo jo 
nueis į grand jury. Jam 
šia ilgų metų kalėjimas.

faktus apie Elijošių ir apginti 
advokatų nuo jo užpuolimo.

“Byla yra pamatuota tik gan
dais, todėl ji neturi dideles 
svarbos ir J. J. Elijošius nieko 
su jo neatsieks. Depozitorių 
komitetas tęs savo darbų to
liau ir jokie gąsdinimai jo ne
sutrukdys.”

Oficialis komiteto pareiški
mas bylos reikalu bus paskelb
tas už kelių dienų

Universal State banko depozi 
torių komitetas rengia oficialį 
pareiškimų spaudai apie banko 
prezidento ir adv. A. šlakio 
byla ir netrukus jį paskelbs. J. 
J. Elijošius patraukė advokatą 
į teismų penktadienį, lapkričio 
4 d., kaltindamas jį šmeižtu ir 
reikalauja $75,000 atlyginimo 
už padarytų žalų.

“Byla pamatuota gandiais”, 
sako komitetas

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU 
i St. Louis .............. $1.50

Kantas City ............ . $4.50
Detroit .............................. $2.00
Los Angeles ................. $20.00
New York ..................... $10.00
Philadelpbia ................  $12.00
Wasbington, D. C......$12.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tel. Dearborn 9765, Chicago

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatiį namų stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40, 
Cash. Darbą pilnai garantuojame.

CONSUMER’S ROOFING WORKS 
4348 -50 W. Harrison Si.

Kedzie 8463 — • 
Naktinis Telefonas Columbus 7741

2958 
pritinkamu kalnierium. Galima siūdinti 
Sukirptos mieros 36. 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę

Šią savaitę prasidėjo musų 3 mėnesių skelbi
mų vajus (Advertising Campaign)

Kadangi žiema beveik jau čia pat, tai jus, 
biznieriai, turėtumėt būtinai pradėti garsinti

SAVO BIZNIUS

lines Parodos, Lietuvių sky
riaus susirinkimas. Jame bus 
renkamas komitetas. Visos Chi 
cagos ir artimų miestelių drau 
gijos, kliubai, kuopos ragina
mus į susirinkimų siųsti savo 
atstovus. Be to, veikėjai/ pro
fesionalai, visuomenės darbuo
tojai raginami atsilankyti asme
niškai.

Laikas jau trumpas, paroda 
neužilgo bus atidaryta, o lietu 
viai ikišiol mažai ką tenuveikė. 
Todėl, reikia suskubti.—A.

Šie laiikal yra atėję Ii Europon 
Kam jie priklauso, tegul nueina ! 
vyriausiu paštų (Claia ir Adam* 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti oris 
langelio, kur padėta iškaba “Adver* 
tised Wind^w” looėj nuo Adams gat- 
vis, pasakant laiško NUMERĮ, kai) 
kad Šiame surašė pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikra laika, o pas* 
kui sunaikina.

519 Ilasz Wiktorija
524 Kastantinaviciene Baszi
529 Markis D
537 Petras Dr Sandor

3181 — Mokyklon 
terijos, naujoviškos mados 
amžiaus panelėms.

REIKALINGAS janitoriaus pagelbi- 
ninkas, turi būt unijistas, nevedęs. Ra
šykite paduodami amžių ir kiek norite 
algos. Naujienos, Box 1505, 1739 So. 
Halsted St.

Universal State banko depozitoriai išgavo pra 
liginimą iki gruodžio 31 d.

Augusiai moterei naujos mados rudeninė suknelė su labai 
įierium. Galima siūdinti iš vilnonės materijos arba šilko.

Dar priima claims į Central 
Manufacturing Bankų

Patent Attorney
Patentai

Dar nėra pervėlu pradėti pamokas apie 
pilietybę, todėl Advokatas Grišius kvie
čia visus katrie įdomauja šiuo klausimu, 
atsilankyti ant pamokų . ketvirtadieny*], 
lapkričio 10 dieną, 7:30 valandą va
kare, jo raštinėje antrašu 4631 South 
Ashland Avenue, tel. Boulevard 2800.

PARDAVIMUI bučernė, pigiai, nes 
man persunku, labai graži ir gera vieta. 
Jarosz. 2159 Oakley Avė.

Mažutei mergaitei patogus rūbelis. Dabar pigus yra 
su baltu kalnierium. Sukirptos mieros 2, 4 ir 6

Mes Mokame Cash 
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVES BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 N. LaSalle St. priešais City Hali 

Kambarys 610

Be operacijos ar |čirfikimų. Be priverstino 
poilsio. Šis paprastas gydymasis namie leid
žia fams atlik t i savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emerald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad jus 
I trumpą laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai- 

ykltės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptiekininkas nepasitaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

Norint gauti vien* ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžiu, prašome iš
kirpti paduota blankui 
duoti pavyzdžio numer 
mier* ir dildai parašy 
dą, pavardę ir adresų. I 
vyzdžio kaina 15 centu, siųsti pinigus arba naši___________
kartu su užsakymu. Laiškui reikia 
adresuoti:

Įvairumas yra gyvenimo prieskonis, 
sulig senu priežodžiu, ir lygiai taip 
pat įvairumas yra radio pasilinksminimų 
prieskoniu. Pažymėtiniausis pavyzdys 
radio programos įvairumo yra suteikia
ma Lucky Strike radio valandoje.

šios programos magiškas divonelis 
tris kartus į savaitę atneša -per visas 
Jungtines Valstijas milijonus namų pa
saulio geriausių orkestrų muziką. Be 
šių garsių orkestrų muzikos, antradienių 
vakarais Magiškas divonelis atneša ra
dio klausytojams garsių bylų dramatiza- 
cijas, išspręstų United States Department 
of Justice agentų. Kiekvienas šis dramos 
perstatymas yra tikras apsakymas pasi
remiant ant United States Bureau if In- 
vestigation dokumentų. Aiškiai su
prantama, netikros pavardės čia yra pa
vartotos.

Ketvirtadienių vakarais, Magiškas Di- 
vonėlis radio klausytojams duoda moder
niško barono Munchausen gražiausiu 
juokų ir aukštos rūšies apsakymų. Ba
rono tikra pavardė yra Jačk Pearl, ir 
kurio išsitarimas “Was you there?” ta
po viena iš radio sensacijų.

Be to, šeštadienio vakarais Magiškas 
Divonelis atneša dainų mylėtojams bal
sus Evelyn Herbert ir Robert Holliday, 
kurie padainuoja iš operečių nepamirš
tamų dainų. šie gerai žinomi daini
ninkai su žavinčiais savo balsais, išneša 
radio klausytojus iš kasdieninių darbų 
pasaulio į romansų šalį.

Todėl ir aišku, kad Lucky Strike iš
dirbėjai, kurie1 rengia šias programas, 
deda visas pastangas radio klausytojams 
duoti puikiusitis radio pasilinksminimus, 
lygiai kaip jie neaplenkia nieko neatli
kę, savo pastangose .suteikti rūkytojams 
puikesnį, grynesnį, ir tikrai lengvą ci- 
garetą.

Lucky Strike išdirbėjai, gaminime šio 
popularaus užsirukymo, naudoja tik 
puikiausi tabaką. Bet šis dar neišaiški
na, kodėl žmonės visur šioje šalyje pri
pažįsta Lucky Strike tikrai lengvu ciga- 
retu. Po to, kaip šis rinktinis tabakas 
yra tinkamai pasendintas ir išnokintas, 
yra perleidžiamas per pagerinantį spragi- 
nimo procesą, įimant vartojimą ir ultra
violetinių spindulių, nes Lucky Strike 
išdirbėjai pripažįsta tiesą, jog Gamta sa
vo žalumoj retai švelni ir lengva. Luckies 
nesiranda žalio tabako, nes jie yra spra
ginami.

Spraginimo procesas buvo išrastas iš
imtinai dėl Lucky Strike ir joks kitas 
cigaretas jo neturi. štai kodėl Lucky 
Strike ir yra visų skaitoma tikrai leng
vais cigaretais.

Todėl ir nenuostabu 
Divonelis atneša 
radio programas, 
retai užsitarnauja geriausių radio 
linksminimų, ir Luckies išdirbėjai 
latai stengiasi duoti jums ant radio ge
riausius pasilinksminimus kokius tik 
gali gauti. (Advertisemėnt).

eiti tinkama suknelė, iš šiltos, praktiškos 
Sukirptos mieros 11, 13, 15 ir 17

bus grei- 
žmogžu- 

sėdi

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
mažu namu.

Lafayette 8780

kolei kai- 
Gyvenanti 
asmeniškai 

knygų bei 
o toliau gyvenanti nuo Chica- 
reikalaukite katalogo prisiųs- 

centų štampą persiuntimui, 
ryte

Dėl
Skelbimų Kainų

Kriaučių Lokalūs 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj lapkri
čio .11 d„ Amalgamated Centro name, 
333 So. Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. 
Malonėkite dalyvauti visi, nes šiame su
sirinkime bus nominacijos valdybon atei
nantiems metams. F. Prusis, sek r.

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

“Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas 
prekės parduodamos už pusę kainos, šim- 
tai skirtingų knygų visokiausio turinio i 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli* 
nių, orakulų ir monų, juokų, ir tt 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, spil- 
kų, branzalįetų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga 
nos nupigintos iki pusei. 
Cbicagoj malonėkite pribūti 
pasipirkimui sau reikalingų 
gintarų, 
gos — 
darni 5 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas
3653 So. Halsted St., 

Chicago, Iii.
Tel. Yards 4754

claims paduoti buvo vakar, bet 
dėl rinkimų ir kitų priežasčių, 
receiveris priims ieškinius nuo 
depozitorių ir šiandie n.

tai jau bus pas
progo. Daugiau prailgi- 
kaip pareiškė receiveris,

2870 — Paprasta bet elegantiška po piet arba*' ant baliaus dėvėti 
suknelė. Tinka i šjuodo arba šviesesnes spalvos šilk'6. Sukirptos 
ros 14. 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

COAT,
Turime du vagonus STANDARD POCAHON- 
TAS ant treklų ir kad peeulalkytl ifikrovimą 
pristatysime 10-ties tonu krovini C. O. D. 
po $5.75 5 tonu po $0.00—3% tonų—po 
$0.35 TIKTAI 3 DIENAS.

UNITED COAL ------------ “ -------------
10 S

Personai
__________ Ašmena Ieško *

PAIEšKAU apsivedimui merginos 
arba našlės Puncko ar Kalvarijos para
pijos, 35, 45 ar 48 metų amžiaus. 
Atsišaukite laišku adresuodami Birszton, 
Box 1503, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

Exchahge—Mainai
PARDUOSIU arba mainysiu 180 

akerių farmą su gyvuliais ir mašinom 
30 mylių nuo Syracuse, N. Y. ant ga- 
radžiaus arba gazolino Station. Box 
1501, 1739 So. Halsted St.

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
tinas, oro šviesą, ir pataisome pečius 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Business Service 
Biznio Patarnavimas _

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų bintas suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 Wesc Division St.

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu viii 40 metų

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS teisingas žmogus pa
gelbėti į bučernę. A. Barshis, 2714 W 
47th St.

Help Wanted—Female 
barbi ninicių Reikia___

ŠTAI YRA JŪSŲ PROGA PADA
RYTI PINIGŲ

PONIOS ir PANELĖS išmokite da
ryti kvietkas, kurios ne tik išrodo, bet ii 
jaučiasi kaip gyvos. Mokinimas už dyką. 
Jus galite parduoti kvietkas su pelnu 
Joms rinka visuomet atsiras. Neatidelio- 
kitę; ateikite tuojaus.

REALISTIC FLOWER STUDIO
9 W. Washington St., 2ros lubos




