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Kur komunistai dėjo šimtus tūk
stančių dolerių, kuriuos jie surin

ko Sacco - Vanzetti ginti?
Jie skelbėsi surinkę pusę miliono dolerių, bet Sacco ir Vanzetti Gynimo 

Komitetas gavo iš jų vos $4,300

BOSTON, Mass., rugp. 31.— 
Komunistai Amerikoje patys 
sakosi, kad jie surinkę pusę 
miliono dolerių Sacco Ir Van
zetti ginti, 1x4 Sacco-Vanzetti 
Gynimo Komitetas, vienintelė 
organizacija, kuri per septyne
rius metus vedė nužudytųjų 
gynimo darbą, tam reikalui iš 
komunistų gavo tik 4,300 dole
rių.

Taip dabar paskelbia Gynimo 
Komiteto viršininkai. Gardner 
Jackson, pirmininkas, ir Ąliss 
Mary Donavan, sekretorius.

Pranešimas, kad komunistai 
Amerikoje buvę surinkę 500 
tūkstančių dolerių Sacco-Van- 
zetti gynimo fondan, buvo pa
skelbtas komunistų leidiny In- 
ternazionale Presskorrespon- 
denz, išeinančiame Viennoje. 
Tokia suma buvo paduota A- 
merikos komunistų pranešime 
trečiam (kom'.nistų) interna
cionalui.

Senai žinomas faktas, kad A- 
merikos komunistai blofuoja 
kominternui savo pranešimuo
se apie “didelius komunistų 
pasisekimus” Jungtinėse Vals
tybėse. Labai tad galimas daik
tas, kad ir šį atvejį jie pgblo- 
favo — padavė daug didesnę 
sumą, ne kad iš tikro jie buvo 
surinkę. Bet taip pat yra fak
tas, kad Sacco-Vanzetti gyni
mo fondui jie buvo surinkę 
iš darbininkų tūkstančius ir 
dešimtis tūkstančių dolerių. 
Kur tie tūkstančiai dingo, jeigu 
Sacco-Vanzetti Gynimo Komi
tetas, vedęs visą septy nerių 
metų kovą už pasmerktųjų iš
vadavimą, gavo iš komunistų 
viso tik $4,300? Ką komunistai] 
padarė su jais, — patys su
vartojo juos saviems tikslams? 
Ar tiesiai — patys Juos suval
gė?

Pinigus Sacco-Vanzetti gy
nimo fondui komunistai rinko 
per savo Emergency Defense 
Committee New Yorke ir per 
savo International Defense 
Committee Chicagoje. New- 
yorkiškis Emergency Defense 
Committee Sacco-Vanzetti fon
dui surinkęs $7,000, bet Sacco- 
Vanzetti Gynimo Komitetas iš 
jo tegavęs $300. Iš chicagiškio 
Defense Committee gauta 4,- 
000 dolerių.

Sacco-Vanzetti Gynimo Ko
mitetas per septynerius metus 
darbo Sacco ir Vanzetti gynimo 
reikalams surinkęs viso 350 
tūkstančių dolerių. Toj sumoj 
yra gauti iš komunistų šaltinių* 
$4,300. Gynimo Komitetas, ku
rio centras yra Bostone, prane
ša, kad netrukus jis paskelb
siąs pilpą surinktų Ir išleistų 
pinigų apyskaitą.

Gardner Jackson, Sacco-Van
zetti Gynimo Komiteto pirmi
ninkas, pareiškė, kad Komite
tas neturįs jokio ryšio su Citi- 
zens National Committee for 
Sacco and Vanzetti, kuris šau
kia New Yorke Sacco-Vanzetti 
konferenciją.

Gynimo Komitetas ne
gavęs nė maskviškio 

kominterno $1,000
NEW YiORKAS, rugp. 31. — 

Aldino Felicani, kuris organiza
vo gynimo komitetą, per sep
tynerius metus vedusį kovą

kad jiem rūpėjus labiau savo 
partinė propaganda, ne kad iš 
tikro gelbėjimas Sacco ir Van
zetti.

Savo kaltinimus Felicani re
mia tuo, kad komunistai su
rinkę dideles pinigų sumas ne
va Sacco ir Vanzetti gynimo 
fondui, bet Sacco-Vanzetti Gy
nimo Komitetas palyginti vi
sai maža iš jų tegavęs. Felica
ni yra Gynimo Komiteto iždi
ninkas.

International Labor Defense, 
komunistų organizacija, kuri 
savo centrą turi Chicagoje, 
Sacco-Vanzetti Gynimo Komi
tetui atsiuntus viso labo $4,000, 
nors ji Saco ir Vanzetti gyni
mo reikalui buvus surinkus ke
leriopai daugiau.

Newyorkiškė komunistų įs
teigta organizacija, vadinama 
Sacco-Vanzetti Emergency De
fense Committee, kuri, pasak 
Felicani, pati prisipažįsta surin
kus $7,000 ,davus tik $300, pa
aiškindama, kad jos išlaidos 
prašokančios surinktąją sumą, 
ir tuos $300 ji aukojanti iš sa
vo kasos.

Sacco-Vanzetti Gynimo Ko
mitetas negavęs dagi to $1,000, 
kurį buvęs paskyręs maskviš
kis komunistų internacionalas.

Tibete užmuštas Vokie
čių mokslininkas

KĖBLINAS, rugį). 31. — 
Praneša, kad Tibeto-Kinijos 
sienoje buvę tibetiečių užmušti 
profesorius VVilhelm Filchner ir 
du misionieriai, vienas jų ame
rikietis, antras britas. Prof. 
Filchner buvo didžiausias pa
sauly Vokiečių gamtininkas.

Ką žmogus jaučia iški
lęs 8 mylias į dausas
PARYŽIUS, rugp. 31. — 

Francuzų aviatorius Jean Cal- 
lizo sumušė visus iškilimo auk
štyn rekordus. Jis buvo iškilęs 
42,651 pėdų. Jis tečiau sako, 
kad taip aukštai kilti niekdos 
nebebandysiąs. Taip aukštai iš
kilęs į dausas jis jautęs bai
siausią vienumą ir nusiminimą. 
Jo akys nieko nebemačiusios k* 
ausys buvę paralizuotos.

N. Y. muzikininkai gau
na daugiau algos

NEW YIORKAS, rugp. 81.— 
American Federation of Musi- 
cians pasirašė su samdytojais 
naują kontraktą, kuriuo einant 
New Yorko teatrų muzikinin
kai gauna nuo $7 iki $15 dau
giau algos savaitėje. Algos pa
didinimu naudosis daugiau 
kaip trys tūkstančiai muziki- 
ninkų.

Vaidybos ir muzikos kome
dijų teatrų Muzikininkai gaus 
$15 priedo, ir jų savaitės alga 
bus dabar $80, tuo tarpu kai 
įvairybių ir kintamųjų paveik
slų teatrų muzikininkai gaut 
$7 priedo, arba minimum $75 
savaitėje.

DUBLINAS, Laisvoji Airių 
Valstybė, rugp. 31. — Airijoj 
prasidėjo smarki politinė kam-

Sacco ir Vanzetti gyvybėms iš- panija. Seimo rinkimai įvyks jėjas Elvvell. Sužeistieji buvo
gelbėti, kaltina komunistus, rugsėjo 15 dieną. pasažieriai.

Atlanto lakūno, pulk. Lind- 
bergho, vargai

Gavo 3,500,000 laiškų su įvai 
riausiais biznio ir nebiznio 
pasiūlymais

NEW YORKAS, rugp. 31. — 
Komandorius Fitzhugh Green, 
Atlanto vandenyną perskridu- 
sio jauno lakūno, pulk. Charles 
A. Lindbergho, sekretorius, 
žurnale Popular Science rašo, 
kad Lindbergh galįs .gauti $1,- 
000,000, jei tik jis dabar vestų 
žmoną ir jungtuvių ceremonijas 
darytų prieš kintamųjų paveik
slų kamerą, ir dar $6,000,(KM) 
daugiau jei priimtų tuos biz
nio pasiūlymus, kurie jam bu
vo padaryti nuo laiko, kai jis 
perskrido per Atlantą.

Per tą laiką lakūnas gavęs 
3>/2 miliono laiškų ir 1OO tūks
tančių telegramų ir kablegra- 
mų su įvairiausiais pasiūlymais 
ir linkėjimais, jų tarpe tauks*' 
tančius merginų laiškų su pa
sisiūlomais tekėti už jo. Jis 
gavęs 14,4000 pakietų, 5,000 
eilėraščių, daugiau kaip $10,- 
000 vertės pašto ženklelių laiš
kams atsakyti. Daugiau kaip 
500 “artimų giminių” kreipė
si į jį dėl paramos. Laiškų dau
giau gavo nuo moterų ir mergi
nų, ne kad nuo vyrų.

Daugelį laiškų lakūnas. Lind
bergh atsakęs savo ranka, bet 
tūkstančiai kitų nuėję į gurbą 
be atsakymo.

Atstovai i Turky seimą 
prezidento paskirti

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, rugp. 31. — šiandie pa
skelbta sąrašas 300 asmenų, 
kuriuos respublikos prezidentas 
Mustafa Kernai Paša parinko 
kaipo atstovus Turkijos sęime. 
Jie yra žmonių ' renkami, bet 
kadangi jokių opozicijos kandi
datų nėra, tai jų išrinkimas 
yra patikrintas.

Naujieji atstovai susideda 
iš juristų, diplomatų, inžinie
rių ir ekonomistų. Jie renkami 
dėl savo praktiško žinojimo ir 
dėl politinių gabumų.

Kasykloms įgriuvus žu
vo 8 mėty vaikas

SCRANTON, Pa., rugp. 31. 
— Olyphante, netoli nuo Scran- 
tono, senoms Hudson Coal kom
panijos kasykloms įdubus, bu
vo gyvas palaidotas žemėse vie
tos gyventojo Dobranskio vai
kas, 8 metų amžiaus. Subėgę 
žmonės po ilgo darbo išėmė 
vaiką nebegyvą. Gelbėjant be
maž nežuvo keli kiti žmonės, 
įvykus dar keliems žemės įgriu- 
vimams.

2 užmušti, 3 sužeisti 
traukiniams susidūrus
PAINESVILLE, Ohio, rugp. 

31. Du žmonės buvo užmuš
ti, trys kiti sužeisti, Niekei 
Plate prekių traukiniui susidū
rus su Baltimore and Ohfo pa- 
sažieriniu traukiniu. Užmušti 
buvo pasažierinio traukinio 
mašinistas H. Ludze ir Jo padė-

•.Pacific and Atlantic Photo]
Mrs. Mary Waite, vyrėja ant laivo American Trader/ mie

gančiam jos meilužiui refrigeravimo inžinieriui Louis Fisher su- 
pydė į gerklę karboliaus ir jį nunuodijo. Ji tapo areštuota Ang
lijos valdžios. ,

Garlaivis sudužo; 250 pa- 
sažieriu išgelbėta 

r ■■ ■ •

VVRANGELL, Alaska, rugp. 
31. — Užėjęs unt uolų ties Sey- 
mouro sąsiauriu, sudužo pasa- 
žierinis garlaivis Princess 
Charlotte, plaukęs iš Skagway, 
Alaskoj, į Vancouverą, B. C. 
Nelaimė atsitiko praeitą naktį. 
Garlaiviui šaukiantis pagalbos, 
nelaimės vieton, pasiskubino ar
ti buvę kiti laivai ir visus 250 
garlaivio pasažierių, paėmę, 
pargabeno į Wrangellį. Prakiu- 
žęs garlaivis bandoma atvilkti 
į uostą.

Du darbininkai nutroš- 
ko gazais

MILVVAUKEE, Wis., rugp. 
31. — Rialto elevatoriuje čia 
nuodingais gazais nutroško du 
darbininkai, Frank Kozanic, 33 
m., ir Frank Pohalski, 39 m., 
abudu šeimynų tėvai. Gelbėda
mi juos buvo pritroškę kiti du 
darbininkai, bet jie atgaivinta.

Turkai nori savo šven
tadienį švęsti sek

madienį
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija, rugp. 31. — Turkų preky
bos rūmai padavė krašto .sei
mui Angoroje peticiją, kad 
musulmonų šveitadienis, šven
čiamas visados penktadienį, bu
tų įstatymu perkeltas | sek
madienį, kaip kad jį švenčia 
krikščionių kraštai.

Chicagai ir i'.pielinkei federa
linis oro biuras šiai diena! pYa- 
našauja:

Iš viso gražu, nors kiek debe- 
siuota; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar . temperatūros buvo 
tarp 61° ir 74° F.

šiandie saulė teka 6:14, jlei- 
džiasi 7:26. Mėnuo leidžiasi 
10:15 vakaro

Sovietai suėmė 26 taria
mus Brity šnipus 
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LENINGRADAS, rugp. 31. 
—a Politinė sovietų policija, 
žinoma kaip Ge-Pe-U, areštavo 
dvidešimt šešis asmenis, kalti
namus /dėl šnipavimo Anglijos 
žvalgybos tarnybai Suomijoje. 
Dauguma suimtųjų, jų tarpe 
keletas moterų, tarnavo įvai
riose vietose kariuomenėje, 
laivyne ir civilines tarnybos įs
taigose.

I x

Žemes drebėjimas Brity 
Kolumbijoje

VANCOUVER, B. C., rugp. 
31 — Mieste* ir apielinkėj pra
eitą naktį buvo jausti žemės 
supurtymai, kuriuos lydėjo po
žeminis dundėjimas. Žmonės 
buvo išgąsdinti. Ar padaryta 
kur žalos, žinių nėra.

Amerikos lakūnai 
Konstantinopoly

KONSTANTINOPOLIS, Tur- 
kija, rugp. 31. — Amerikos la
kūnai Schlee ir Brock, kurie 
monoplanu Pride of Detroit 
skrenda aplink pasaulį, iš Bel
grado, Jugoslavijoj, šiandie at
skrido į Konstantinopolį.

3 darbininkai užmušti 
gazams sprogus

1*. .. : * — 

WEST UNION, W. Va., rugp. 
31. — Porto Rico miestely, ne
toli nuo čia, natūralinio gazo 
įvadai sprogus buvo trys dar
bininkai užmušti, *keli kiti pa
vojingai sužeisti.

BURMISTRAS SUSTREIKA
VO DEL ALGOS

ABERY(SWYTH, Anglija, 
rugp. 31. — šio miesto, turin
čio 10,000 gyventojų, burmis
tras paskelbė streiką, reikalau
damas daugiau algos, kadangi 
su 150 svarų ($750) metams 
jis negalįs gyventi.

DETROIT, Mich., rugp. 3L 
•— čia areštuota Rockfordo 
(III.) pastorius F. W. Tegner, 
41 m., kaltinamas dėl apleidi
mo savo žmonos ir vaikų.

Laivy kompanijos atpigins 
kabiny bilietus

PARYŽIUS, rugp. 31.
Praneša, kad transatlantinių 
garlaivių kompanijos savo kon
ferencijoje Briusely taria 
nuo lapkričio 1 dienos atpiginti 
"kelionės bilietus pasažieriams, 
keliaujantiems brangesniųjų 
kategorijų kabinose.

Cunardo ii Frarcuz* gr.ria 
vių linijos jau nutarusios pir
mos klasės pasažierių bilietus 
atpiginti 10 nuošimčių, o Jung
tinių Valstybių linijos žadan
čios kainas bilietams dar labiau 
apkarpyti.

.. ............ T

Ispanijos seimas busiąs 
sušauktas spaliy mėnesį
MADRIDAS, Ispanija, rugp. 

31. — Diktatorius Primo de 
Rivera pristatys karaliui Al
fonsui pasirašyti dekretą, ku
riuo nacionalinis krašto seimas 
sušaukiamas ateinantį spalių 
mėnesį. Nacionalinis sei
mas sutaisys naują Ispanijos 
konstituciją.

Kinai metę planą apdėti 
svetimus laivus 

mokesčiais
VVASHINGTONAS, rugp. 31. 

— Valstybės departamentas 
gavo pranešimą, kad Kinų na 
cionalistų valdžia metus save 
bandymą apdėti 50 nuoš. dides
niais muito mokesniais laivus, 
atplaukiančius į Šanchajų.

Mergina keliaus raita 
1,500 mylių

PARYŽIUS, rugp. 31. —Vie- 
na franeuzailė, m-lle Dorango 
21 metų amžiaus, vakar raita 
išjojo arabų veislės arkliu krės 
noti 1,500 mylių iš Paryžiaus į 
Berliną, o iš ten atgal per Briu
selį ir Haagą. Ji tikisi galė
sianti kasdien nujoti po trisde
šimt penkias mylias.

Japonija ištrauks ka
riuomenę iš Šantungo
TOKIO, Japonija, rugp. 31. 

— Ciesorius Hirohito davė ofi- 
cialinį pritarimą ištraukti Japo
nų kariuomenę iš Šantungo 
provincijos, Kinuose.

ST. PAUL, 'Minu., rugp. 31. 
— Jungtinių Valstybių Circuit 
teismas šiandie atmetė valdžios 
peticiją atnaujinti bylą prieš 
International Harvestcr kom
paniją

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys 18 daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarai! 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paltą ii kitą 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visiftką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuoki! pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, 111.

Anglijos aviatoriai skren- 
. dy j Kanadą

LONDONAS, rugp. 31. — 
Anglų aviatoriai, kapt. Leslie 
Hamilton ir pulk. F. F. Min- 
chin, skrenda per Atlanto van
denyną į Kanadą

Milžinišku Fokkero monopla
nu, St. Raphael, jie išskrido iš 
Upavono, žiemių vakarų pusėj 
nuo Southamptono, šiandie 
kaip 7:32 ryto pagal Anglijos 
laikrodį (2:32 ryto pagal New 
Yorko laikrodį). Jie skrenda į 
Ottavvą, Kanadoj, 3,7(M) mylių 
tolumo nuo Anglijos.

Su lakūnais skrenda, kaip 
pasažierius, princesė Lowen- 
stein Wertheim, kuri tą skridi
mą per Atlantą finansavo.

Netrukus prasidės bu
vusio Graikų diktato

riaus teismas
. ATĖNAI, Graikija, rugp. 31. 

— Praneša, kad buvęs diktato
rius Pangalos, kur dabar laiko
mas įkalintas tvirtovėje Kretos 
saloje, netrukus bus pargaben
tas į Atėnus ir atiduotas į tei
smo rankas. Pangalos kaltina
mas dėl valstybės išdavimo ry
šy su jo padarytu 1925 metais 
perversmu ir pasigrobimu val
džios.

M misteriai,' kurie padėjo 
tuomet jam padaryti pervers
mą, bus taip pat teisiam?.

Buvęs Indianos guber
natorius paleistas 

iš kalėjimo
ATLANTA, Ga„ rugp. 31. — 

Warren T. McCray, buvęs In
dianos gubernatorius, išbuvęs 
federaliniame baudžiamajame 
kalėjime trejus metus Ir ketu
ris mėnesius, šiandie tapo iš 
kalėjimo paleistas.

McCray, kai jis buvo India
nos gubernatorium, buvo apkal
tintas dėl naudojimo pašto ap- 
gavingiems tikslams, x ir buvo 
nuteistas dešimčiai metų bau
džiamojo kalėjimo.

Pasiskandino šokęs nuo 
laivo i jūres

NEW YORKAS, rugp. 31.— 
Francuzų garlaiviui Paris plau
kiant į New Yorką, jūrėse šo
ko nuo laivo į vandenį vienas 
pasažierius, Oscar Petty, 32 
metų amžiaus. Jo kūno nebe
surado. Petty per pastarus dve
jus metus studijavo Sorbonos 
universitete, ir dabar grįžo 
profesoriauti Cohimbios univer
sitete.
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LEIDIMAS DĖBSO RADIO
STOČIAI JAU GAUTAS

Federalė radio kompanija 
jau davė leidimų E. V. Dėbso 
atminties radio stačiai, kuri ta- 
ix> nupirkta iš VVSOM stoties. 
Stotis bus VVoodhaven, Long 
Island, N. Y. Ji bus operuoja
ma 245.8 p. vilnių ilgiu. Ji tu
rės dalintis laiku su kitom sto
tim, kaip tą darė ir senoji sto
tis. Pašaukimo raidės tapo pa
keistos į WEVI). Buvo manyta 
stotį pavadinti WDEBS, bet 
negauta leidimo, kadangi pen
kios raidės yra rezervuotos tu
rintiems radio aeroplanams, 
lodei stotis tapo pavardinta 
Dėbso inicialais- EVD. (Eugene 
Victor Debs). Stotis pereis 
pilnon Dėbso Radio Fondo kon
trolių spalio 1 d., bet jau ir 
dabar stotis buvo naudojama 
skleidimui atsišaukimų už Sacco 
ir Vanzetti. Per ją kalbėjo 
ir ką tik atvykusi iš Italijos 
Vanzetti sesuo Luigia, maldau
dama užtarimo savo broliui.

Dar reikia pinigų galutinam 
nupirkimui stoties, jos pageri
nimui ir o|>eravimui. Aukas 
reikia siųsti Debs Memorial Ra
dio Fund, 31 Union Square, 
New York, N. Y.—B.

Bent dabar turėtu matyti
Vos tik spėjo praslinkti apie 

kokie keturiolika metų, kuomet 
darbininkuose buvo maž-daug 
vienoda mintis, vienodi princi
pai apie darbininkų pasiliuosavi- 
mą iš po kapitalistinės atginęs 
vergijos, man atvykus į šią ša
lį’ 1913 m. iš Lietuvos. Nors 
tais laikais Lietuvos žmonės 
buvo išaikvoję nova spaudos 
laisvę, bet, deja, toj spaudoj 
negalėjo laisvai išreikšti savo 
mintis delei žiaurios carizmo 
priespaudos, Šioj šalyje jau
čiausi kur kas linksmesnis, nes 
galėjau skaityti laikraštį ar 
knygą, nors ir gatvėj —nieks 
neklausė, ka tu skaitai ir kas 
ta per knyga. Arba paimsi 
bent vieną laikraštį, darbinin
kų klasei pašvęstą: čia randi 
pilna gyvų straipsnių, kuriuo
se gvildenama darbininkų kla
sės reikalai; tai vėl agitatyviš- 
kas straipsnelis, kuris šaukia 
darbininkų klasę prie vienybės, 
prie didesnio susipratimo, prie 
solidarumo. Gana dažnai tų 
laikų laikraščiuose būdavo dėta 
straipsniai, raginantys darbi
ninkus šviestis daugiau kiek 
galint, kad atėjus momentui ga 
lėtų patys savo reikalus ap
ginti žodžiu, patys būti savo va
dais. Tokj laikraštį perskaitęs, 
jautiesi lyg ant slenksčio iš ka
pitalistinės vergijos į laisvą So
cialistinį pasaulį, ir pilnas vil
ties lauki, kad praslinks da ke
li metai. ir viso pasaulio dar- 
ininkai susijungs į vieną dide
lę organizaciją, su kurios pa- 
gelba nebus sunku pašalint vi
sas tas sunkenybes, kurios sle
gia darbo žmones.

Da man būnant Lietuvoj, 
kucmet nuo Socialistų partijos 
kandidatavo į prezidentus na- 
bašninkas Debsas, tai viso pa
saulio darbininkai atidžiai tė- 
mijo, kiek socialistas gaus bal
sų. Tuosyk ir laikraščiai rašė 
ir žmonės kalbėjo tarpe savęs, 
kad jeigu Amerikos darbininkai 
ir toliau taip sparčiai eis prie

L.S.8. VIII Rajono Centro 
Komitetai:

Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — Anton Jusas, 3959 Ar
cher Avė., Chicago, III.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi
cago, Iii.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W.
Division St., Chicago, III.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė., Chicago, III.

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

apšvietus, tai neilgai trukus ka
pitalistų viešpatavimui bus ga
las. Ir iš tikrųjų gal butų 
taip ir išėję, jei ne nelemta 
Rusijos bolševikinė liga, kuri 
savo bakterijom užkrėtė viso 
pasaulio darbininkų organiza
cijas, ir nuo tų bakterijų da 
ir dabar darbininkai nemažai 
kenčia, ir kolei ta liga nubus iš 
darbininkų taiqx> pašalinta, to
lei darbo klasė nepajėgs sueiti 
į vienybę ir nepajėgs apginti 
savo reikalus.

Jau nekalbant apie kokios 
naujos organizacijos tvėrimą, 
bet kad nors likusioms butų 
leidžiama be jokių kliūčių tvar
kytis ramiai. Bet paimkim laik
raštį tuoj pamatysim, kad ko
va su bolševikais eina visose or
ganizacijose, ar tai butų eko
nominės, ar politinės, ar net 
pašelpines. Ir čia nė vieno su
sirinkimo negalima ramiai at
laikyti delei tos nelemtos bol- 
ševistinės propagandos. O kuo
met dvi srovės pešasi -tarne sa
vęs, tai, žinoma, organizacija 
no didėja, bet mažėja, nes dau
guma narių, nepu kęsdami tokių 
ginčų, pasitraukia iš organiza
cijos.

Tai prie ko mes prieisim su 
šitokiais savo nusistatymais? 
Asakymas liekasi vienas: prie 
nieko. Jei būtumėm laikęsi prie 
socialistų partijos visi sutarti
nai, kaip mes lakėmės keturio
lika ir penkiolika metų atgal, 
tai šiandie būtumėm turėję tū
kstančių tūkstančius narių los 
partijos, ir tik su tokia skait
linga partija darbininkai gali 
sau ne tik tos dienos reikalus 
apginti, bet ir ateitį užtikrinti; 
ir dabartiniu laiku, kuomet 
Massachusctts valdžia rengėsi 
nužudyti du darbininkus, Sacco 
ir Vanzetti,—lutų užtekę pasa
kyti, kad mes neleisime tų 
rzmonių žudyti! T. t neturint 
stiprios partijos, kuri galėtų 
darbininkus apginti nebus galo 
žudynėms. Žudo dabar, žudys 
ir ateityje, nes kapitalistams 
nėra rimto priešo. Kaltas ar 
ne —jie gali daryti, ką jie no
ri, nes darbininko gyvastis jų 
rankose.

šitokiem dalykams dedanties, 
bent dabar turėtų akys atsida
ryti tų žmonių, kurie dirbo pra- 
giaštingą darbą, ardydami stip
rias darbininkų organizacijas ir 
palikdami juos be ’okios apsau
gos išnaudotojų malonei.

—Gulbiniškis.

DĖBSO KNYGA—“WALLS 
BARS”

Tik-ką išėjo iš spaudos kny
ga “VValls and Bars”, kurioje 
nabašninkas Eugene V. Dcbsas 
aprašo savo patyrimus įvariuo- 
se Amerikos kalėjimuose, kur 
jam teko .praleisti keletą me
tų, “pakutavojant” už savo pa
sišventimą darbininkų klasės 
reikalams.

Knyga parašyta labai gyvai. 
O kai dėl jos turinio, tai reikia 
pasakyti, kad vargiai rasi visoje 
pasaulio literatūroje tokią gi
lią ir aiškią kaptalistinės bau* 
dimo sistemos, kaip šiame di
džiojo Amerikos socialisto kū
rinyje.

Jos kaina tik $1.50. Reikia 
kreiptis į National Office, So- 
cialist party—2653 VVashington 
Blvd.—Chicago, III.

Socialistu Partijos 
pareiškimas

Socialistų Partijos naciona- 
lis ekzckutyvis komitetas išlei
do dėl Sacco ir Vąnzcitti nuga- 
latbinimo ilgoką pareiškimą na
riams, draugams ir simpatiza- 
toriams. Tarp kitko tenai sako
ma:

“Svarbu šioje ‘byloje’ 
mums yra tai, ką ji reiškia 
Amerikos žmonėms bendrai 
ir darbininkų klasei ypatin
gai. šių dviejų kankinių nu- 
galabinimu suduota smūgis 
tiems, kurie siekia prakilnes
nės ir teisingesnes visuome
nes santvarkos. Mes nesutin
kame su sociale Sacco ir Van
zetti filosofija, bet mes atsi
žadėtume laisvės idealų ir 
rengtume dirvą kitų mirčiai, 
jeigu mes nekaltume iškilmin
go protesto prieš biaurų pa
sityčiojimą iš teisingumo, ku
riuo šiuo du idealistu tapo 
pasiųsti j mirties nasrus. Tas 
pats likimas grasina kitų 
krypsnių ir įsitikinimų idea
listams, kurie stoja prieš vi
sagali korporacijų kapitalą, 
valdantį šią respubliką, kaip 
kad valdydavo vidruamžiuo- 
se feodalai baronui.

“Dabar, kuomet paprastas 
fabriko darbininkas ir žuvų 
pardavėjas yra suradusiu pa
stovią vietą milionų žmonių 
širdyse visuose pasaulio kraš
tuose. musų i>areiga yra pa
dėti ištirti tiesą, idant butų 
amžinai prikalti prie gėdos 
stulpo tie, kurie yra prisidė
ję prie šio |>asibaisėtino ‘teis
mo’. Musų uždavinys pasi
rūpinti, kad tokiais begėdin- 
gumais niekuomet dauginus 

m butų teršiami teismų rekor
dai šioje šalyje.”
Pareiškimas, po kuriuo pasi

rašo Victor L. Berger, Morris 
Hillquit, VVUiam Vau Essen, 
VVilliam Sno\v, Joseph Sharts, 
James D. Graliam, James Oneal 
r nacionalis ekzckutyvis sekre
torius VVilliam II. Henry, — 
baigiasi laginimu, kad Socialisy 
tų Partijos nariai stiprintų savo 
organizaciją ir kad šimpa tizato- 
riai stotų į partiją.

K. Bielinis 

Iš darbininkų judėjimo 
istorijos

(Atsiminimai)

(Tęsinys)

Darbininkų skerdynės ties 
Rygos geležinkelio tiltu

Nieko nelaukdamas, didinau į 
žinomus draugus, kad tiksliai 
sužinočia, kas tą dieną įvyko, 
štai kas pasirodė: Apie prieš
pietį daugelis dirbtuvių, nieko 
nelaukdamos, sustreikavo. Dar
bininkų dauguma metėsi į Mask
vos priemiestį, kad sustabdytų 
to priemiesčio dirbtuvių dar
bus. Šitas žygis pavyko. Atė
jusios darbininkų minios, jvyk- 
džiusios protesto streiką prieš 
sausio mėn. 9 d. Peterburgo 
skerdynes, Didžiąja Maskvos 
'jatve grįžo namo, visai nema- 
nydamos imtis kokių nors kitą

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..............  $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ........... *1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai- 
k.irnu ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ............................................. >3.00
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir aršiausias , 
paltas. ,

KAUNO ALBUMAS ........................................................................  50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose ......  ITJMI
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................................................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos iodyniliu. Išleistai 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................................................... 55c
Namų darbai, namini sąska’tybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
■ "■'n    ■ -Li lllllL ■ iii'h "« !'■ n/',,"

jrarr.TiKvnc;. cfiicspj, m

žygių. Kuomet minia prisiar
tino prie geležinio tilto, į ją 
be jokio perspėjimo iš dviejų 
pusių pasipylė šūviai. Pasiro
do, kad gatvių mazge iSrikuo- 
tas Rygos mokomasis puskari- 
ninkų batalionas. Jis ir atliko 
šitą baisią ramių manifestantų 
žpdynę. £jo kalbų, kad Rygos 
gubernatorius, berods, Zvegin- 
cevas sužinojęs, kad darbinin
kų minia eina miesto link ir 
bijodamas, kad toji minia ne- 
apsuptų jo paties, iš didelės 
baimės įsakė išvesti puskurinin- 
kų batalioną ir įsakė be ato
dairos šaudyti. Įsakymas buvo 
įvykdytas. Tik imt guberna
toriaus 'bailumą, jo kinkų dre
bėjimą, ir tik Rusijoj buvo ga
limi panašus įsakymai:’ šaudyti 
beginklę, protestą reiškiančią 
darbininkų eiseną.

Skerdynėse buvo daug aukų: 
apie šimtą užmuštų ir veįk dvi
gubai lengviau ar sunkiau su
žeistų. Sausio mėn. 13 dieną 
įnešė dar didesnio pasipiktini
mo ir sukėlė plačias, pasyves 
mases ir blaškė jas į mirtiną 
kovą su dvokiančiu caro reži
mu. Caro valdžia, pralaimėju
si MamlžiurijoH laukuose, galė
jo pasigirti sausio mėnesio lai
mėjimais Peterburge, Rygoje ir 
kt. Rusijos vietose. Atsakyda
mas j kruviną skerdynę, Rygos 
proletariatas pe kelių dienų 
paskelbė grandiozinį visuotinį 
protesto streiką. Mestąją pirš
tinę vakarykščiai vergai drąsiai 
pakėlė.

Jauno vado laidotuvės
Užmuštųjų sausio m. 13 <1. 

skaičiuje buvo Rygos Politech
nikumo studentas Pečiurkinas. 
Jaunuomenė ir studentija ruo
šėsi Pečiurkino laidotuvėms. 
Po poros dienų laidotuvės į- 
vyko. Vietos administracija bi
jojo jas uždrausti. Ties papuoš
tais juodomis gędulos vėliavo
mis Politechnikumo Rūmais 
rinkosi žmonių minios. Pasiro
dė karstas Rygos gatvėmis 
sulingavo tuktantinė minia, ly
dėdama nepažįstamą, nežinomą 
studentą, kilusį iš tolimo Rusi
jos pakraščio-1-31bfro. Per visą 
miestą iki pat kapinių laidotu
vių eigos nieks nedrįso nutrauk
ti ar jai kliudyti. Policijos gat
vėse niekur nesimatė. Ją, ma
tomai, paslėpė, kad n erei kalin
gai minios neerZllltų. Kapinėse 
po visų ceremonijų prasidėjo 
viešas mitingas. Kalbėjo vienas 
latvių s. d. organizacijos narys. 
Buvo trumpesnių kalbų rusų 
kalba. Po kailių dalis minios 
pasuko į Aleksandro gatvę ir 
neorganizuotu buriu norėjo iš
eiti į minėtąją gatvę. Bet gatvės 
galo (kur dabar naujoji Gert
rūdos bažnyčia), aikštelėje iš
vydome raitų pikomis ginkluotų 
kazokų karre (trikampį), kuris 
ramiai laukė minios. Minia 
stabtelėjo dalis pašlijo į kitas 
gatves, l>et patsai jos branduo 
lis įsidrąsinęs praėjo pro mi
nėtąjį kazokų trikampį, įsuko 
į Aleksandro gatvę ir slinko 
miesto link. Kazokų būrys sto
vėjo gan ilgai, praleido pro sa
ve visus ir kiek palaukęs žings
niu sekė j>askui minią. Susida
rė gan skaitlinga, rami, bet į- 
tužusių žmonių manifestacija. 
Kažkas iš minios sustabdo 
tramvajaus vagoną. Minia su
stojo. Sustojo ir kazokai.

\Kelvirtad., Rūgs. 1, 1927
Miniai prislinkus arčiau į 

miestą ir susibūrus gatvių kam
puose, kazokai prisiartino prie 
burių; jų vadas, senas, praži
lęs pulkininkas, išjojo j priekį 
ir, gerokai atsitolinęs nuo savo 
karinės bazės, laliai ramiai ir 
įtikinačiai prašė skirstytis. Nie
kas jo neklausė. Pasigirdo 
trumpus, greitos replikos—kam 
jie šaudo žmones, vienas kitas 
išsitraukė iš kišenės buldogą ir 
grąsiuo nevidonams. Pulkinin
kas visa tai matė ir girdėjo, 
bet nekreipė į tai jokio dėme
sio; tik tikino ir prašė, daugiau 
tikino nei prašo, kad minia 
išsiskirstytų ir nepriverstų 
jo, nieko blogo nemanančio, get
rai suprantančio musų nuotai
ką, vykdyti duoto jam griežto 
įsakymo, šituo būdu senis pul
kininkas, padirbėjęs geroka va
landą, visiškai ištirpdė įtūžusią, 
kerštingą minią. Matomai, šj 
kartą administracija pabijojo 
vartoti tas priemones, kurias 
pavartojo į ramesnę ijninią sau
sio m. 13 d. ties geležinkelio 
tiltu.

7 K

Į Lietuvą!
Sausio mėnesį laikinai baigėsi 

mano darbuotė Rygoje. Penk
tųjų metų dvasia sukėlė visus 
gyvuosius Lietuvoje. Iš Vil
niaus atėjo keli kvietimai mesti 
Rygą ir vykti Lietuvon, nes ir 
tenai darbas buvo išsiplėtęs ir 
buvo reikalinga daug pajėgų. 
Panevėžiečiai kvietė į save pa
sitarti svarbiais klausimais. 
Nuvykau, čionai buvo sutartas 
pirmasai musų pamokslas Ku
piškyje, ir paskirtas jam lai
kas—vasario mėn. 27 dieną.
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Peoples Furniture Co

DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CHICAGOJE
Užpildytos su augščiausios rųšies, Pianais, RadioniH, Rakandais, Kau

rais, Pečiais ir visokioms namų reikmenims.
Taipgi išdirbineja dailiausius seklyčioms setus 

nuosavoje dirbtuvėje.
Ir yra autorižupti pardavinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentus.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.

Tik pailgindami prekių rųšis ir gerai Įsi
vaizdindami j Jums teikiamą patarnavimą 
ir tvarkingą šios pirklybos vedimą, Jus da- 
žinosito, kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų reikmenis labiausiai atsakančiose 
(Most Reliable) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniais busite geriau patenkinti 
lankydami Peoples Furniture Co. Krautu
ves, nes jus čia rasite geriausias prekes ir 
patarnavimą už mažesnį atlyginimų.

Lengvius Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę 

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė
01----UI----------M. -h’----------« j

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky- 

' rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St.
Lafayette 3171 Canal 6982
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas
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Malonus Kampelis

Kiekvienas myli atsisėsti patogiai, mink
štam kamputyj savo namuose ir ten pasi
likti! Tai yra, žinoma, jeigu žmogus turi 
tokj kamputi.

Yra tik stebėtina, kaip numatomai leng
vai jus g’alit įsitaisyti sau tą malonų kam
pelį, jeigu jus skaitysit Naujienose Rakan
dų skelbimus ir tėmysite pasirodančias 
progas!

Tai Geras Įpratimas
Skaitykit Naujienų 
Skelbimus Kasdiena
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Lietuvaitės Nuotykiai 
Argentinoje

(Tęsinys)

Ilga kelionė vandenynu... 
Dienos neužmirštamos. Nauji 
kraštai... Gražus miestai... Žmo
nės keisti.. Galų gale š. m. ba
landžio 25 d. atvykom į Bue
nos Aires’o uostų... Mano drau
gė, kuri jau čia buvusi, mano 
priviliojo prie savęs.

A pi bėgom miesto gatvėmis, 
parašiau tėvams ilgiausius LJš 
kus, aprašydama šį naująjį pa
saulį, taip didelį ir taip gražų. 
Ir buvau sužavėta. Mano drau
gė pradėjo dirbti šaldytuvuose 
ir aš viena namie pradėjau vys
tyti savo gyvenimo planą.

Jau buvau girdėjusi, kad e:i 
su kinų artistais pasimatyti 
sunku, ir buvau bemananti pra
dėti bet kokį darbą, kaip kad 
mano draugė.

Musų sugraudintas žvilgsnis 
iššaukia vėl jaunuolės ašaras.

—Paskiau... paskiau... Vy
ras su autu atvežė artistą ir 
mane su juo supažindino: var
tų Zigmuntas. šitas žmogus 
man kalbėjo meilindamosi s apie 
kino, apie savo busimą kelionę 
į New Yorką, apie mano gyve
nimą tenai, apie mano grožį... 
Aš, įbauginta, atidžiai jo klau
siau, jam atsakinėjau teigia
mai. ..

AČIŪ VIDURIUOSE
“ Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

WENNERSTENS
'njoheniian tTypo

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKII

Mrs. Antelių Jarusz-Keushillas' A. VIDIKAS-LDLEVICH 
AKUftERKA

3252 So. Halsted St.

Šoferis

Vieną dieną į namą, kur gy
venau, atvyko vienas šoferis. 
Kalbėjo su manim. Įkalbinėjo, 
kad ilgiau ten nepasilikčiau be 
darbo, kad galinti lengvai už
sidirbti sau pragyventi... Priža
dėjo supažindinti mane su vie
nu kino ąrtistu ir kvietė mane 
pasivažinėti jo aute.

Įsivaizduokit Tamstos mer 
gaitę, kuri buvo tiek padariusi, 
kad taptų kino artiste. Ji ne
galėjo nepatikėti nors ir nepa
žįstamam šoferiui, kuris, be to, 
elgėsi taip padoriai ir manda
giai. Ėjau su juo...

“—Paimk savo gurbelį,— pa
tarė jis.

—Bet kam? — paklausiau. 
Paimk bus geriau.

—Bet tai mano drabužiai... 
Dar geriau... paimkit...
Gerai...”

Įlipau į autą. Apsukom daug 
gatvių, galų gale privažiavom 
prie vieno namelio nežinau ko-

“ Įeikit, čia yra mano žmo
na...”

Įeiname.

Pirmas patarimas
Mus sutiko moteriškė... 

graži moteriškė, bet pašiurpu
si.. . Tuojau supratau, kad esu 
blogos moteriškės akivaizdoje 
šoferis su jąja kalbėjosi žydiš
kai. Pasirodė, kad jau buvo 
laukiama manęs atvykstant, 
nes jau buvo paruošta šokolado, 
macų, alkoholio, cigaretų, mu
zika... Taip, fonografo muzi
ka.. .

Vyras j mane žiurėjo šypso
damasis, mane glostė ir sakė:

“ Mažyte, tu uždirbsi sau 
laimę, turi auksinę išvaizdą...” 

Po to moteriškė, glamonėda
ma, šoferiui pasišalinus, man 
kalbėjo... davė patarimų... 
man rodi nėjo savo brangeny
bes... savo drabužius... ban
ko knygelę...

šitie žodžiai man pasakė tie
są... Supratau, kad esu atsidū
rusi ant bedugnės krašto.... ir
traukiausi... traukiausi...

Bet kaip juokėsi 
kė!

“—Nebūk kvaila, 
vienintelis dalykas,

ta moteris-

nes tai yra 
kam esi.

—()t tai tu, nebūk užsispy
rusi... Tuo labiau, kad jau nė 
ra išeities...

— Ob? kaip?
Nurimk ir neverk... Bus 

geriau, jeigu elgsiesi su manim 
geruoju... Eikš išgersim ir pa
šoksim... Esu patenkinta, nes 
turėsiu tave už draugę...

Dabar pasijutau visų apleis
ta ir palikta tokiam darbui, 
koks čia yra...

Sekvestruota
Priėjusi prie šios savo 

kojimo vietos, jaunuolė 
vaite užsidengė sau veidą skare
le. Dreba ir verkia..... Bet tuo
jau išsiblaivo ir pradeda, nežiū
rėdama į mus:

—Mane išlaikė ten kelias
dienas...

pasa- 
lietu-

vis

sušuko,

į gatvę ir pradėjau bėgti... Bu
vo sekmadienis, praeitas sek
madienis... Nubėgau pas savo 
draugę ir su jąja, jos pataria
ma, sugrįžom į kvartalą, ku
riame buvo tas namas, tik į 
kitą kraštą, keturių tarpgatvių 
atstume: į konsulatą.

Konsulate buvo vietos lietu
vių susirinkimas, su kai ku
riais vyrais ir^moterimis kal
bėjau... Jiems apsakiau
ką... Įėjo konsulas ir man lie
pė pnsakotįZAlano pasakojimas 
jį labai paveikė.

Niekšai! 
niekšai!

Kai kurie tautiečiai pasiūlė 
palydėti mane į namus. Vienas 
man pasakė, kad taip atsitinka 
u daugeliu jaunuolių, svetim

šalių, kurios vienos atvyksta j 
šį kraštą.

—Tas Zigmuntas, — pridėjo, 
- nėra joks artistas: ne 

kitas kaip “inaquereaux”..
Į “Kritikos” redakciją

Konsulas man patarė, kad 
paskelbčiau savo atsitikimą. Ki
ti patarė kreipktis į “Kritiką”, 
ir noriu, kad ši savo skiltyse 
apskelbtų policijai mano pra
nešimą. Bet aš norėčiau žinot, 
ar turiu grįžti šį vakarą į tą 
namą ir žiūrėti, kas ten dedas, 
kad galėčiau surinkt daugiau 

moterų ir vyrų... Girdėjau bal-1 prieš tuos, kur ten gy-
sus, kvatojimą, riksmą... Vie- Į vena •
nas prisiartino prie manęs su I \ Ąr ^drįstum Tamsta su
gavo patarimais, kad neičiau ^en?
gatvę, nes dar Zigmantas nesu-1 savęs, ne, nes bijau
grįžęs... Vėliau mano kamba-1 Pusnies...
”yje lenkė ir jos vyras man pa
tarinėjo... tais pačiais paža- 
lais, kuriuos jau buvau girdė-1 žiūroje, 
’iisi iš lupų pirmosios mote
riškės.. .

Aš atsakinėjau į viską, kad 
taip, bet mintyje planavau kaip

Mano sumanymas buvo pa-

Mane pervežė į kitą namų... 
su tuo pat autu... Į namų, iš 
kurio užvakar pasisekė išbėg
ti... Tame namu gyvena žydas 
Jonas ir h-n k ė jo žmona, kurios 
vardo nežinau 
’abai 
’iatogų 
mane

Mane sutilpo 
maloniai, įgyvendino į 
ir elegantišką kambarį, 
glamonėjo ir stengėsi 
viltį, simpatiją.. . Ar

tistas Zigmuntas ten buvo mei
lus ir malonus.

Nuoga /
Kai vakare išėjau iš savo 

kambario, namuose buvo daug

Zigmuntas vėlavusi... Mote
rys įeidavo į mano kambarį ir 

mane žiūrėdavo... Vienas vv- 
•as, nedorėlis, į mane pažiurė
jo nuo galvos iki kojų įvertin
damas.

Paskiau sugrįžo Zigmun
tas.

čia vėl jaunuolė uždengia 
veidą skarale, verkia... Pro 
išaras sako:

- Mane nurengė 
matyti nuogą...

Ir matė... visi....

norėjo

Viliojimas
—Negalėjau bėgti. Mane sau

gojo. Kiekvieną minutę Zig- 
nuntas ar Jonas, ar lenkė atei- 
lavo ir man kalbėdavo...

“—Busi turtinga... Tai, yra 
/ienintelis būdas pinigams už
dirbti... Keikia, kad Šiandien 
išvyk tum... ”

Artistas Zigmuntas autorite
tingu tonu atvirai mane sUĮja- 
žindino su savo planu, nieko 
neslėpdamas:

“ Tave paliksiu Brazilijoj... 
Ten turiu savo skyrių... geros 
draugės... Turi patenkinti ma
ne, dėl to tave pirkau...

Ir prie šio visi pridurdavo 
savo saldžiais žodžiais, tėviš
kais patarimais, glostymais...

“Kokia laimė!”
Prievarta

norėjau duot sau at
buvau ant bedugnės

— Kai 
skaitą, 
krašto...

Atvedė klientus... Man mo
kėjo. .. Mane prievarta užpuo
lė... Nebuvo išeities... Pro 
kur išbėgsi? Kas girdėjo mano 
riksmą? Koki dievai klausė 
mano meldimų? Vienintelė ma
no priemonė buvo draskymas 
nagais, bet tuo užsitarnavau 
dar brutališkesųės ir be per
maldavimo bausmės. ’

Mane nugalėjo. Mane ap
draskė. Taip... Taip., mano 
sielą pripildė rimto susirūpini
mo... Motina mano! Motinėle 
mano!

—Neverk, Tamsta... Nusi
ramink... kas atsitiko toliau?

—Aš nežinau... nežinau...
Man liepė eiti į gatvę, eiti 

viduriu gatvės su savo gurbeliu, 
bet atsargiai, su nieku nekal
bėti apie savo padėtį, nes prie
šingai tas, kur mane seks, ma
ne nušausiąs be pasigailėjimo...

Ir išėjau... galų gale! Išėjau

kas

—Ne, turi Tamsta eiti į kon
sulatą ir pasilikti konsulo prie-

-Yra daugiau tautiečių, ku
rie taip pat man žadėjo padėti.

Konsulate sužinosite, kur aš 
esu, jeigu policija bus reika
linga mano pranešimų.

Anchorena 426
-Ar nori Tamsta, kad tie- 

asmens butų nubausti?
Žinoma, kad taip! Palikt 

juos ramybėj, kad žvejotų dau
giau aukų? Aš juos kaltinu di
deliu prasižengimu ir noriu, 
kad juos padėtų į kalėjimų.

—Kur yra tas namas?
Gatvė Anchorena, 426...

- Keturi tarpgatviai nuo kon
sulato?

Taip, nes šis toj pat gat-( 
vėj Nr. 28...

Pergyveno savo dramą
—Ar norite pagalbos sugrįžti 

j savo tėvynę?
Jaunuolė daro neigiamą ženk

lą, apsikniaubia ir pasilieka

at- 
na-

galvodama.
Paskiau pakelia galvų, į mus 

energiškai pažiūri ir sako:
—Perdaug skaudu į tai 

sakyti: aš negaliu grįžti į 
mus taip išniekinta. Pirma
riu atstatyti savo gyvenimą ir 
tuomet grįšiu.

-»-Ar vis dar trokšti Tams
ta tapti kino artiste.

—Nežinau... viena kų galiu 
pasakyt, tai nors ir nieks nenu- 
filmato, bet pergyvenau savo 
dramų... o tai yra vaisius dau
gelio baimės ir skausmo valan
dų.

Leokadija
Prieš eidama fotografuotis, 

jaunuolė lietuvaitė ištiesia ran
kas savo draugėms, nusišypso, 
išreikšdama lengvų liūdesį.

Figūra, atsitolindama savo 
žingsniais, patraukia visų do
mesį.. .

Vardu Leokadija... Turi dvi
dešimt metų... ir jau pergyve
no savo dramų... dramų dau
gelio tų, kur išdrįsta vienos 
keliauti Buenos Aires’o linkui.

Vertė Juozas Bukevičius.
[“Lietuvos Žinios”] 
(Pabaiga)

Babies Love lt
Del skilvio ir vidurių aeuma- 
iumų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip lis saugus Kūdikių 
Lauative.

Mas. Winslow*s 
Syrup

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriosi 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik 
ras “Phillips Milk of Magnesia’ 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina • tris sykius daugiau 

, acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonnte of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso 
kių gasų. Jis neutralizuoja gai 
žumo rūgimą viduriose ir prašu 
tina visokius rugštumus iš vidų 
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil 
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per Tht i 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H ' 
Phillips nuo 187t.

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal Futcrtj.

Viršuj Universal
State Bank

GERESNIO SKONIO 
tikri apyniai 

sumaišyti su turtmįju salyklu 
Nėra Ailificialiu Prieskoniu k •

— ................ . ... .
Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMESTRTST

Kuomet namiškiai
namuose reikalauja 

pinigų

AND

NION

Siųskit juos 
telegrafu

Jūsų motina arba jūsų moteris 
ir vaikai priklauso nuo 
užlaikymo. Jus neturite 
kuoti siųsdami paštu 
kad jie kelionėj kur 
Prie to dar, gal jiems 
gi yra pinigai tuojau.

Saugiausia ir greičiausis bū
das pasiuntimas pinigų namo, 
kuomet toli esat savo darbe, y- 
ra geriausiai vaitoti Western 
Union Money Order Service. 
Tiktai nueiklt į arčiaus; Wes- 
tern Union Telegraph ofisą. Į 
valandą laiko po užmokėjimo 
pinigų sumos kurią norite pa
siųsti, jūsų šeimyna turės tuos 
pinigus savo rankose.

Su pagelba musų Cable Mo
ney Order Service jus taipgi 
galite siųsti ptnigus j senąją tė
vynę, jie ten gaus J. V. dole
riais arba vietos pinigais.

jusų 
rizi- 

pinigus, 
nežūtų, 

reikalin-

THE
WESTERN UNION 

TELEGRAPH 
COMPANY

JŪSŲ

akys tai jūsų didelis turtas.Jūsų
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnai 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų akių 
higienojeivisiems.

Dr. C. Michel
IJ ET U V Y S OPTOMETRI ST A S

3401 So. Halsted St.

Sutrinimai
Greita pagelba nuo skaus
mo. Apsaugoja nuo če- 
veryko spaudimo.

Aptiekoae ir čeverykų 
krautuvėse

DlScholl's 
"Z/ino-pads

Uždekit vien* ir 
skausmas 
pranyks

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St. 
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 metų

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

Skaityk šitą —
Dabar!

Per pusę šimtmečio mes studi
javome kokių patogumų reikia 
keliaujantiems per okeaną ir 
kokio patarnavimo pigiomis 
kainomis.
Mes žinome, kaip jumis užga
nėdinti.
Geri patogumai 2 klesos cabin 
ir 3 klesoj.

White Star Line 
Red Star Line

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.

Musų geras atstovas viską iš
aiškins jpms. Arba atsišaukite 
j musų Pasažierių Departmentą.

127 So. State St. 
Chicago, III.

Naujas 1927 m. modelis 
Geriausios vertės visur
_____LietuviškiColumoia Rekordai

W. W. KIMBALL CO
306 S. Wabash Avė.

KIMBALL BU1LDING

Tel. Boulevard 0214
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St, Chicago, UI.

skelbimai Naujienose 
duoda naudą deltų, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo*

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevett Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

APRŪPINAME VISUS JŪSŲ REIKALUS LABAI GREITAI
— pirkime ir pardavime — 

NAMU, LOTŲ, FARM V. BIZNIŲ
. DOKUMENTUS
) KONTRAKTUS
Į PALIUDYMUS
' IR KITUS DOKUMENTUS

Musų Ofisas atdaras dėl visų
S. J. DARGUŽIS

Real Estate—Notaras
807 W. 18th St. Tel. Canal 4960

DAROME:

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012 

Tel. Dearbom 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St,

Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak. 
Nerišliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojlmai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičlami.

John Kuchinskas ir
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nerišlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p, p.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Te!.: Hyde Park 8895

BLDG. 
St.
Clark

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephona Randolph 5357

Vakaraia 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Repablic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullrnan 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

advokatas
11 S. La Šalie St, Room 2001

Tel. Randolph 1034- -Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards (1062
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

PŠtnyčioa

AKUŠERKA
3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos 
ikrai 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
n ingai 
nauja, 
re ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.^

Už dy^k pa 
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki ,
9 vai. vakare.

kolegiją* 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių {tempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G.
LIETUVIS

Valandos f nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W, F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartj

Telephone Yards 0904

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 13 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nerišliomis nuo 10 
iki 12 dieną. ___

Rea. telephone Plaza 82flQ

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2288, Boulevard 4136

------

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 libos

Chicago, UI-e 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas 3102 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
rišliomis ir šventadieniais 10—12 dlen.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki, 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fgirfax 6358

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam Šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam
ant. lengvo išmokšji 
tno.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Garsinkitės Naujienose
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Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltu:

Metams
Pusei metų____ »_________
Trims mtnesiams 
Dviem mlneeiama

’ Vienam mSnesiui
Chicago je per nešiotojus i 

Viena kopija ___________
Savaite^-------------------- ------

Suvienytose Valstijose, ne Ch 
paltai

Metams ----- ----------------------
Pusei metų_____.____
Trims mėnesiams .................
Dviem mėnesiams —- -
Vienam minėsiu! _________

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams_____________________$8.50
Pusei metų 4J0
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Monay 

orderiu karta su slsskyinu.

$8.00 
4.05 
2.50 
1.50
.75

18c
75c

17.00
8.50
1.75
1.25 
.75

[Apžvalga/

ĮSPĖJIMAS opozicijai

sė susideda iš keliolikos milio- 
nų. Milžiniška Kusi jos darbi
ninkų dauguma tuo budu, kuri 
nesideda prie komunistų, visai 
neturi teisės politiniai organi
zuotis.

Rusijos komunifltų partijos 
centralhiis komitetas ir centra- 
linė kontrolės* komisija bendra
me savo posėdyje nutarė tuo 
tarpo nebausti aštriau Trockio 
ir Zinovjevo vadovaujamos 
opozicijos, tik išreikšti jai grie
žtą papeikimą. Šitas kompromi
sinis nuosprendis buvo padary
tas po to, kai opozicijos 
viešai atsižadėjo kai 
savo “paklydimų”.

Bet kompromisams 
viešpataujančiosios sroves
opozicijos rusų bolševikų parti
joje, matyt, artinasi galas. Po 
minėtojo centralinių įstaigų 
nutarimo “Iz vesti j a” įdėjo rus- 

Amerikos miestuose beveik viskas, išimant Keičią įspėjimą Trockini ir jo vien- 
trobų, tarnaujančių tiesioginiems administracijos reika-jminčiams, kuris baigiasi lokiais 
lama, dalį mokyklų ir kai kurių labdaringo pobūdžio įs- žodžiais: ~

vadai 
kurių

tarpe 
ir

MIESTO VALDŽIA BIZNYJE.

Amerikos miestuose beveik viskas, išimant keletą

taigų, — priklauso privatiniems savininkams. Privati
nės kompanijos čia valdo gatvekarius, elektrikos gamini
mo stotis, gazo dirbtuves ir telefonus; privatiniems as
menims priklauso kuone visa žemė miestuose ir kiti da-: 
lykai. Ir Amerikoje yra plačiai pasklidusi nuomonė, 
kad tik šitokia tvarka esanti išmintinga ir praktiška. 
Jeigu, girdi, susisiekimo priemonės, šviesos ir šilumos j 
šaltinių gaminimas ir 1.1, patektų į rankas miesto vai- j 
džios, tai viskas pradėtų eiti velniop: patarnavimas pa-j 
sidarytų blogas, valdininkai vogtų viešą turtą ir luptų 
kyšius iš žmonių, o pačiose įmonėse sustotų visoks pro
gresas, kadangi butų užmušta “privatinė iniciatyva”.

Bet Europoje jau daugelyje vietų ima viršų visai 
priešingas supratimas. Visoje eilėje miestų, ir tai kar
tais labai didelių, yra plačiai išvystytos municipalės įmo
nės ir žmonės jomis daugiaus patenkinti, negu tuo,

"Turėdamas galvoje pir- 
mesniuosius draugų Trockio 
ir Zinovjevo užpelnus, jisai 
(centro komiteto ir centraii- 
nės kontrolės komisijos ple
numas) stengėsi juos dar iš
gelbėti partijai ir padarė 
paskutinę pastangą taikiu 
budu išspręsti ginčą: jisai
dar paliko juos centro ko1 
mitete ir pasitenkino aštriu 
papeikimu. Dabar nuo pačių 
nubaustųjų priklausys, kokia 
bus jų padėtis toliaus, t. y. 
ar jie dar bus Lenino parti
jos ir pirmose revoliucinio 
pasaulio proletariato eilėse, 
ar partija turės per jų gal
vas žengti toliaus.” 
“Paskutinė pastanga” geru-

ką privatinis biznis teikia miestų gyventojams Ameri-,^^ užbaigti ginčą su opozicija, 
c JMI Į kaip matome, buvo padaryta nek oje.

Nesenai įdomią apyskaitą paskelbė Vokietijos So
stinė Berlynas, kur, pasirodo, miestas valdo stambias 
pramones ir joms klojasi visai gerai. Štai keletas skait
linių iš tos apyskaitos:

Miesto gazo dirbtuvės pernai metais davė Berlynui 
68,000,000 markių pajamų, atnešdamos 12,800,000 mar
kių gryno pelno (t. y. apie 3,000,000 dolerių). Miesto 
gaminama elektriką davė pajamų 105,000,000 markių 
ir gryno pelno 19,600,000 markių. Už vandenį miestas 
paėmė per metus 18,000,000 markių ir padarė 5,800,000 
markių pelno. Gatvekariai davė miestui 105,000,000 
markių, iš ko gryno pelno pasiliko 18,000,000.

Tuo budu nuo šitų įmonių Berlinui paliko 56,000,000 
markių, kuri suma, žinoma, tapo įdėta į miesto iždą. Jei
gu tokią sumą miesto vyriausybei butų reikėję surinkti 
mokesniais, tai kiekvienas gyventojas — suaugę vyrai, 
moters, seniai ir vaikai — butų turėję sumokėt po 14 
markių! Galima todėl suprasti, kodėl net ir privatiniai 
biznieriai Berlyne šiandie jau daugumoje nėra priešingi 
tam, kad miestas valdytų tas įmones.

Be aukščiaus minėtųjų stambiųjų pramonių Berly
no valdžia užsiima da ir kitais bizniais. Ji turi, pav. 
statybos departamentą, kuris teikia paramą žmonėms, 
norintiems įsigyti namus. Šio departamento metinė 
apyvarta dabar siekia 155,000,000 markių ir neša gryno i 
pelno 2,000,000. ( 
tik 300,000 markių!

Miesto valdžia, toliaus, užsiima skelbimų ir plakatų 
lipinimo bizniu; turi savo anglies, malkų ir kitokios kū
renamos medžiagos sandėlius. Garsinimų biznis neša 
jai 2,000,000 markių metinio pelno, o kuro pristatymu 
miestas dabar jau daro 2,000,000 markių apyvartos (pra
dėjęs viso su 20,000 markių) ir 250,000 markių pelno 
per metus.

žodžiu, visa eilė įvairiausių įmonių ir kiekviena jų 
gražiausiai tarpsta. Berlyno patyrimas rodo, kad ko
rupcija (vagystės, suktybės, kyšiai) tuose miesto biz
niuose ne daugiaus turi progos atsirasti kaip privatinė
se tos rųšies įstaigose.

Miesto dirbtuves, municipalius sandėlius ir kitką ve
da ne politinių partijų bosai arba jų pastumdėliai, bet 
tam tyčia paskirti žmonės, kurie tam darbui turi tinka
mo išlavinimo ir gabumų. Nuo politikos klausimų ir 
partinių rietenų tos miesto įstaigos yra griežtai skiria- 
mos. * z 7 1

labai lengva širdžia. Bet abi 
busi ginčijančios frakcijos kol- 
kas dar sugebėjo bendrą savo 
kailio reikalą pastatyti aukš
čiaus už visus kitus sumetimus.

Ir Stalinas ir Trockis žino, 
kad galutinas bolševikų parti
jos skilimas turėtų iššaukti 
ginkluotą kovą tarpe priešingų 
bolševikams frakcijų, nes dik
tatūros sąlygose kitokio budo 
išspręsti nesutikimus tarpe val
džios ir jos oponentų nėra, kaip 
tik smurto kelias. Ėmus gi bol
ševikams vieniems su kitais 
“argumentuoti” šautuvais ir 
1 lašininėms armotoms, visa 
Lolševikiško despotizmo sistema 
sugriūtų.

Gyvenimas tečiaus verste 
verčia diktatorių priešus kilti 
prieš valdžią. Todėl šita laiki
noji taika bolševikų partijoje 
vargiai tęsis ilgai.

SĄŽININGUMO DAR 
ŽIAU.

kairiųjų

MA- (

musų 
komunistų “Aidą” mes anąkart 
pasakėme, kad jo bedėjai turi 
ne daugiau išmanymo, kaip 
dešimties metų vaikas. Dabar 

į tenka pastebėti, kad sąžiningu- 
. mo jie turi dar mažiau.

O jo įsteigimui pradžioje buvo paskirta I Tas laikraštėlis, pav. skelbia
ve ką:

“Komunistų diktatūros nė
ra ir jie niekam ir niekur jos 
neuždėjo. Kusijoj yra prole
tariato diktatūra, kurią Ru
sijos proletariatas uždėjo 
ant savo prispaudėjų — bur
žujų saujalės ir palaiko ją 
per sovietą.”
Mes nemanome, kad “aidie- 

’ butų taip žiopli, kaip iš
rodo, skaitant aukščiaus paduo
tus žodžius. Jie, be abejonės, 
žino taip pat, kaip ir visi kiti 
žmonės, kad Rusijoje tikroji 
valstybės galia randasi komu
nistų partijos rankose Ir kad 
sovietų valdžia faktinai yra 
partijos valdžia (ko nė patys 
bolševikai neslepia).

Jie žino, be to, kad visos 
litinės partijos Rusijoje, 
mant komunistų partiją, 
uždraustos, — nežiūrint, ar jos 
susideda iš darbininkų, ar iš 
buržujų, ar iš kokių kitų visuo
menės sluoksnių. 
' Pagaliau, jie žino, 
inunistų partijai Rusijoje pri- 

geba šitaip savo reikalus tvarkyti, tai kodėl negalėtų tąjklauso tik keletas šimtų tuks- 
pat padaryti ir New Yorkas, Chicaga arba kitas kuris \7k"ninkk?^ "T. t")’

Amerikos didmiestis? kuomet Rusijos darbininkų kla-

I it

po- 
iši-
yra

£ 11 £111
Jeigu Berlynas su keturiais milionais gyventojų su-

i
kad ko-

tenai esanti įvesta tiktai prieš 
darbininkų prispaudėjus!

Dešimties metų vaiko protas 
gali nesuprasti (ir nesupran
ta), kas geriau darbininkų la
bui, dikatoriškas despotizmas 
ar demokratija. Bet meluoti 
per akis — tai ir vaikui nepri
tinka. Kas meluoja taip, kaip

Tečiaus, akivaizdoje šitų fak
tų, “aidiečiai” nesidrovi tvir
tinti, kad komunistų diktatūros tie “aidiečių” peckeliai? tas ne- 
Rusijoje nesą ir kad diktatūra turi sąžinės.

.1 >

tų,
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i Apie įvairius Dalykus Į

Veido savybių įtaka 
žmogaus gyvenimui

Plastiška chirurgija. —“Apsigi
musio kriminalisto” veidas.—i 
Eksperimentai San Quent1n 
kalėjime.— Karkus veidas ir 
kriminališkas gyvenimas. — 
Kriminalisto evoliucija. —Ar 
kriminalistas turi išorinių 
pažymių?—Vieno jaunuolio
istorija. — Kaip operacija iš
gelbėjo smuikininką. — Ne
suvaldoma mergaitė. — Vei
do permainymas ir žmogaus 
būdas.

Permainykite žmogaus veidą 
ir jus permainysite jo būdą.

Tokią nuomonę nesenaf^na- 
reiškė Dr. Gustav Aufridit, 
garsus vokiečių chirurgas, kuris 
dabar apsigyveno New Yorke.

Plastiška chirurgija ateityj 
gali lošti neįmanomai svarbią 
rolę. Jos pagalba bus galima 
reformuoti užkietėjusius kri
minalistus arba apsaugoti žmo
nes nuo kriminališko gyveni
mo. Iki šiol plačioji publika 
į plastišką cihrurgiją paprastai 
žiūrėdavo kaipo į “atjaunini
mo” priemonę. Atsirado moters 
veide perdaug raukšlių, na, ji ir 
traukia pas chirurgą, kad “iš
temptų” odą. O kuomet vei
das nėra raukšlėtas, tąsyk jau
nesnis jis atrodo.

, ' i*

Plastiškos chirurgijos specia
listai pradėjo pastebėti, jog pas 
daugeli kriminalistų veidas yra 
sukoneveiktas, atstumiantis. 
Pradėta daryti eksperimentai, 
kurių vertė 
neįmanomai didelė. Tyrinėji 
mas parodė, 
veidas jokiu 
gimusio kriminalisto” pažymys, 
kaip paprastai manoma. Toks 
veidas greičiau pastumi jo 
savininką ant kriminališko ke
lio.

Įdomus eksperimentai, kurie 
nesbnai buvo padaryti San 
Quentin kalėjime (Kaliforni
joj), kaip tik patvirtina tą teo
riją. Trims kaliniams, kurie 
pareiškė, jog dėl savo išžiuros 
jie tiesiog negali vesti teisingą 
gyvenimą, buvo padaryta ope
racija. Jų veidai, taip sakant, 
buvo visiškai perdirbti. Kai ki
ti kaliniai sužinojo apie tas 
operacijas, jie irgi pradėjo rei
kalauti, kad jų veidai butų pa
taisyti. Jie tarsi instinktyviai 
nujautė, kad naujas ir gražes
nis veidas duos jiems galimy
bės pradėti naują gyvenimą.

Pažiūrėkime dabar į tą psi
chologišką ryšį, kuris, be abe

jonės, egzistuoja tarp veido 
ir kriminališko gyvenimo. Mes 
visi, sako Dr. Aufricht, žinome 
tipą, kurio veidas primena 
mums kriminalistą. Tokio ti
po nosis yra paprastai plokš
čia ir plati, ausys didelės, lu
pos storos, o veidas išmargin
tas randais. Toks veidas yra 
ne tik atstumiantis, bet tuo 
pačiu laiku primena Lombroso 
“apsigimusiam kriminalistui” 
duotų apibrėžimą. Tačiau rei
kia turėti galvoj tą faktą, kad 
turintis tokį 
“apsigimusis

pataisos namus. Ji pasidarė tie
siog nebesuvaldoma. Nuolat 
l)cginėdavo su berniukais ir 
vesdavo gan įtartiną gyveni
mą. Daktarams patariant, ta
po nutarta padaryti operacija 
ir ištaisyti jos sudarkytą veidą. 
Mergaitė, sako Dr. Aufricht, 
šiandien yra visai nebepažįsta
ma. Ji elgiasi taip, kaip ir visos 
normališkos mergaites.

IŠ tų pavyzdžių aiškiai ma
tyti, kad “naujas” veidas daro 
didelės įtakos žmogaus budui. 
Kiekvienam psichologui yra 
žinomas tas faktas, kad vidu
jinis žmogaus gyvenimas turi 
tendencijos sutapti su išorine 
asmenyl>e. Maskarade dalyvau
jantys žmonės ne tik išoriniai 
bando impersonuoti visokius 
kunigaikščius, toreadorus ir kt., 
bet ir vidujiniai, t. y. jie ban
do perduoti impersanuojamų as
menų cliarakterį. štai kodėl, 
sako Dr. Aufricht, veido savy
bių permainymas permaino ir 
žmogaus būdą.—K. A.

celiano pramonė pasiekė aukš- 
čiausj tobulumo laipsnį. Vienas 
kinų mokslininkas, gyvenęs 
VIII šmt., išrado fcierverką. Jo 
metodas surado daug pasekė
jų. Visos tos rakietos, ugnys, 
fejerverkai buvo žinomi Kinuo
se prieš kelioliką šimtmečių. 
Kinų nuopelnas žmonijai, kaip 
matome, yra ne mažas.

Gegutės paslaptis

ateityj gali būti

jog atstumiantis 
budu nėra “apsi-

veddą dar nėra 
kriminalistas”.* 

Žmogaus veidą gali sukoneveik- 
ti Liga arf>a nelaimingas atsiti
kimas. Bet vieną dalyką gali
ma tikrai pasakyti:! sukone- 
veiktas veidas daro didelės įta
kos žmogaus elgesiui. Darkų 
veidą turintis vaikas yra visų 
išjuokiamas. O kai jis paailgė
ja, tai niekas su juo nenori 
draugauti; jis niekur nėra pa

pakenčiamų
Prisiėjo tenkintis

Kadangi

geidaujamas. Aišku, kad laikui 
bėgant jis pradeda jaustis esąs 
visuomenės išmata.

Žmogui su darkiu veidu nėra 
lengva ir darbas gauti. Į jį žiū
rima su nepasitikėjimu. Drau
gijoj jis irgi netinka, — visi 
nuo jo šalinasi. Jeigu, sakysi
me, žmogaus nosis yra suplota 
arba jo veidas išraižytas, tai jis 
tuoj prie valkatų ir žudeikų 
yra p ri skaitomas. Toks žmo
gus jaučia, kad jo veidas yra 
atstumiantis, todėl jis pradeda 
nuo savo pažįstamų šalintis, o 
ieškoti sau draugų ten, kur į 
veido “mapą” nekreipiama dė
mesio. Kitais žodžiais sakant, 
jis atsiduria visuomenės pa
dugnių klampyne. Į tą klam
pyną jis patenka ne dėl to, kad 
pas jį butų kriminališki palin
kimai, bet todėl, kad j padorią 
draugiją jam buvo durys užra
kintos.

Taip dalykams esant Cesare 
Lombroso išvedžiojimai apie 
“apsigimusj kriminalistą” neata- 
tinka tikrenybei. Kriminalistas, 
kaipo tokis, neturi jokių ypa
tingų pažymių veide; bet dar- 
kus veidas gali ir iš gero žmo
gaus padaryti kriminalistą.

Kad taip iš tiesų' yra, mes 
tuoj pamatysime iš pavyzdžių. 
Vieną jauną vyruką ištiko ne
laimė ir jo nosis tapo baisiai 
sudarkyta. Bankas, kur jis 
pirma dirbo, atsisakė jį priimti 
atgal. Nors jis buvo gan su
manus ir gabus jaunuolis, bet 
niekur negalėjo 
darbą gauti,
blogiausiais darbais, 
buvusieji jo pažįstami nebeno
rėjo su juo sueiti, tai jis pra
dėjo sau draugų ieškoti kitur, 
būtent, tarp visuomenės padug
nių. Tuo pačiu laiku jis pra
dėjo labai girtuokliauti. žo
džiu, pasidarė tikras valkata.

Brolio raginamas, jis po ilgo 
svyravimo sutiko, kad jam bu
tų padaryta plastiška operaci
ja. Operacija pasisekė ir jo no
sis tapo sutaisyta. * Jaunuolis 
tiesiog stebuklingu budu persi
mainė: jis nustojo girtuoklia
vęs, atnaujino ryšius su savo 
buvusiais draugais ir pradėjo 
vesti visais atžvilgiais padorų 
gyvenimą.

O štai kitas pavyzdys. Jau
nas smuikininkas iš pat mažens 
turėjo sudarkytą veidą. Jis pri
sidėjo prie kvarteto, kurio kon
certai buvo nepaprastai sėk
mingi. Po kelių menesių kon- 
certavimo jis visiškai persimai
nė. Jis lyg bijodavo į publi
ką žiūrėti, tankiai susimaišy
davo ir išviso labai keistai elg
davosi. Ant galo, jis rezigna
vo iš kvarteto. Klausiamas, 
kodėl jis tai padarė, jis prisi
pažino, jog negalįs prieš pub
liką pasirodyti. Esą jis jau
čiąs, kad publika į jį su pasi
bjaurėjimu žiūrinti.

Draugų atkalbinėjimai nieko 
negelbėjo. Jaunas smuikinin
kas ėmė rodytis pigios rųšics 
vodeviliuose ir vartoti narkotus. 
Buvo manoma, kad iš jo nie
ko gero jau nebebus. Tačiau 
vienas kvarteto narių prikalbi
no, kad jis pasiduotų operaci
jai. Smuikininko veidas tapo 
sutaisytas. Padarinyj jis pasi
darė visai kitoks žmogus. Nu
stojo vartoti narkotus ir su di
džiausiu pasišventimu vėl pra
dėjo studjuoti muziką.

Kaip darkus veidas gali pa
stūmėti į kriminališką gyveni
mą net vaiką, bus aišku iš se
kamo pavyzdžio.

Viena jauna New Yorko mer
gaitė keletą kartų pateko į

Įvairenybės
— ■ • -i

Kinų nuopelnas 
žmonijai '■

šilko pramonė pirmiausia pa
sirodė jau gilioj senovėj pas ki
nus. Dar prieš Kr. gimimą ki
nų šilko audiniai buvo žinomi 
įvairiose pasaulio šalyse. Dar ir 
dabar švelnus ir tvirtas kinų 
šilkas neturi sau lygaus Euro
poje. Taip pat garsus kinų po
pierius. Pirmame šimtmety Kr. 
gimus kinų popieriaus gamini
mo būdą išrado Caj-Lun ir 300 
m. praslinkus šio popieriaus 
lakštai buvo visuose Kinuose 
ir net Rytų Tukestane. Apie 
800 m. kinų popieriaus gamini
mo budo paslaptį sužinojo ir 
arabai ir XIII šmt. popierius 
užkariavo visų Europą. Visi ge
rai pažįstame kinų arbatą, por
celianą ir kinų feicrverkus( ug
nis). Jau IV šmt. Kr. gimus 
arbata buvo populiarus kinų 
gėralas apie kurį Anglija ir ki
tos Europos šalys sužinojo tik 
XVI šmt. Kiti europiečiai, ne
žinodami kas daryti su arbatos 
lapeliais, ruošdavo iš jų net Sa
ločius ir kitus šiltus valgius. 
Jau VIII šmt. Kinosc žydėjo 
pordeliano pramonė, kurios ga
miniai XI šm. 'buvo plačiai ži
nomi Europoje, o 1700 m. por

Gegutės atlekia į musų kraš
tą kiekvienus metus. Gamtinin
kai gali ramiai sekti jų gyve- 
nijną, bet iki šiol vienok, šis 
paukštis žmonėms yra paslap
tis. Gegutė — patinas bent pen
kis kartus didesnis už j>ataitę. 
Anksčiau manyta, kad gegutė 
eudeda 8 kiaušinius, bet dabar 
pasirodė, kad ji sudeda jų nuo 
15 iki 25. Gegučių kiaušiniai 
būna įvairių spalvų, bet vienos 
ir tos pačios — būtinai vienos 
spalvos. Ji paprastai pasirenka 
tokius lizdus, kurių kiaušiniai 
savo spalva panašus į jos kiau
šinius. Bet ne visada jai tai pa
siseka padaryti. Jaunos gegu
tės prie pirmos progos išstu
mia iš lizdo jo teisėtus gyven
tojus. Bet nuostabu tai, kokiu 
pasišventimu lizdo savininkai 
išpeni tuos didžiulius. Dažnai 
pastebima, kad paukščiai gegu
tės paukščiams atneša visai ki
tų vabzdžių, negu savjems.

Stiklas—plienas
Ispanų inžinierius De Bovis 

išrado tokį kietą stiklą, kad jį 
laikant prieš veidą, galima 
drąsiai šauti į jį iš revolverio, 
kurio kulka jo nepramušanti. 
Naujam stiklui pranašaujama 
didelė ateitis.

I

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

Antanas Zymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago, UI. 

Tel. Boulevard 3669

Nusipirk ir 
perskaityk visą
GYVENIMĄ
— nusidžiaugsi.

....... . .

Prenumerata metams $2
Pusei metų $1
Kopija ............................................  20c

Lietuviai
................ * ■ " I ■ ' I R

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir* Chirurgas
2201 West 22nd Street

(Cor. Leavltt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Map!ewood At.

• Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

ir 6:80 iki 9:80 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St Chicago, III.
S " ■■■—!■■■■■ ..I. .11.1 II l<

OR. MARGĖMS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nut 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

b mm — ................................. . ib ni.rt
■ , ■ — ■ _______________

A. L. Davidonis, M. D. 
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos: 4 *u<> ® Jjd J1 v,al- 
t nuo 6 iki 8 vai. vakare

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

18'21 So. Halsted St. 
chieato, III.

_Dąktarai
Dr. A. J. KARALIUS '

Gydytojas ir Chirurgas 
3303 S. Morgan St.

Chicago, UI.
Tel. Boulevard 2160 

*— Valandos —
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Ir 6 iki 9 valandai vakareV Z

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milvaukee Avė. Koom 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermiaV ......

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. h— ........ ,

---------- ■ 1 ’
A. K. Rutkauskas, M. D. 

4442 S'o. Western Are.
Tel. Lafayette 4146

j nu0 ^ki 11 v. ryto Valandos / nuo g 9 vaj
b.....................................................— I . ........... M <

r**..........    - ' " '
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. V eželis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO, ILL.
M.fM ■■ ■ ■■ ■■

... ...................................— ■'■■■ — " .... ...........................

Off. Yards 3557 Kės. Hemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 SOUTH KALSTEI) STREET 

CHICAGO, ILL.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland

2 Base hits Domikaitis Stan 
kus, Fryeras, Novak.

Struck out by Y'uknis. T. 4 
Novak 4, Christie 2.

Base on -balls,—” Yuknis,
3, Novak 4, Christie 2.

Double play Yuknis F-to 
mikaitis to Yuknis J.

Pajak—to Buckas —to 
vak.

—G. S. Korespondentas

F

Do-

No

Golden Star

išlai-Ir vėl musų bolininkai 
mėjo rungtynes, tai jau trečias 
iš eilės, šį sykį musų au- 

- komis (vietinis) buvo 
Phoenix Tigers. Rungtynės į- 
vyko, sekmadieny, rugp. 28-tą, 
Phoenix, 111., 151-ma ir llals-

miestu- 
taip sa

kant, musų kaimynai. Ta kolo
nija, kaip ir kitos, vakarinė 
dalis Chicagos, turi gražų# būrį 
lietuvių, bet ir jie pirmą sykį 
gavo pamatyti bolininkų Jauk
tą, kuriam vien tik lietuviai 
priklauso, ir pasigėrėti savu 
jaunimu lošiant jam bolę. Nors 
Phoenix’iečiai pralošė, 
nebuvo malonu musų 
nams, 1 
jai. atidavė

Phoenix yra mažas

ir tas 
kalmy-

SLA. 36 kp. reikalu
SLA 36 kp. nariai šiomis 

dienomis gavo laiškus nuo SLA 
Centro Sekretorės P. Jurgeliu- 
tės, kad nebemokėtų jokiu 
duoklių senajai, pašalintą jai 
SLA 36 kp. valdybai, nes tokie 
mokesčiai nebus Centro pri
imami ir tokie nariai nusižengs 
prieš SLA konstituciją. Visi 
tos kuopos nariai, jei jie nori 
pasilikti SLA. nariais, mokes
nius turi mokėti naująjai val
dybai.

Kaip girdėti, daugelis narių, 
gavę tų laiškų, pareikalavo iš 
buvusio f’nansų sekr. A. Lietuv
ninko grąžinti sumokėtus pi-

bet kaip sporto mylėto- nikus> U't t,,sis J1108 Mažinti 
mums garbę už atsisakęs. Buvęs kp. vice-pirm.

lošimą,

išmušimu bolės, kaip gaudimu

(fielding).
Nors iš kalno mus gąsdino^

kad Tigers tigrai esantys
smarkus ir skaudžiai kandą.
nes šiame sezone tik, esą, pra-

šaukia šiandie neva 36 kp. ne-

I paprastą susirinkimą buk ap-

lošę vieną susirėmimą, bet tas 
mūsiškius nenugąsdino ir gale | 
pasirodė, kad tie musų 
labai prijaukinti, ba 
mums neįkando, ale dar 
vė leisdami mūsiškiams 
kti jų 16 dantų, šešis 
jiems palikom; ką darysi, juk 
ir jie turi sau maistą susikram- 
tyti, juk ne koše yra penimi. 
Taip man sakė draugas Phoe- 
nix’ieti3j\ bet aš manau, kad 
mano draugas kaimynas buvo 
padaręs- klaidą — jeigu ne ta
da, tai dabar turės penėti košę 
pakol tigrams išaugs dantys.

~ -Prie apgalėjimo Phoenix Ti
gers kožnas vienas iš musų lo
šikų prisidėjo. Pavyzdžiui, V. 
Domikaitis išmušė “home 
run”; Jonas Fryeras tą dieną 
išmušė 4 sykius bolę (1 hits) 
į 4 kartus stojimo; A. Stankus 
taip pat. žodžiu sakant, mūsiš
kiai kaip įsilinksmino traukti 
dantis tigrams, sunku buvo su
stabdyti juos.

Galutinas rezultatas: Golden 
Star gavo 16 bėgimų, o Pho- 
enix Tigers gavo tik 6. Metėjų 
bolės, (Pitcher) buvo T. Yuk
nis, o priešu pusė naudojo 4 
metėjus; gi 5-tas Rooney — 
buvo atėjęs, metė tik vieną bo
lę ir gal būt pabūgo musų mu
šiko, ar gal nenorėjo savo var
do sugadinti; nuėjo nuo lauko 
(diamond) nesakęs nei vieno 
žodžio. Gerai padarė, ba nega
lima jį kaltinti, kad pralošė.

tigrai 
ne tik 
pasida- 
ištrau- 
dantis

4 Bet pasalintoji valdyba neturi 
teisės šaukti 36 kuopos susi- 

I rinkimo, nes ji tai kuopai dau
giau nebepriklauso, o be to 

i niekurie buvusios valdybos na- 
| riai, kaip Lietuvninkas, Briedis 
ir k. yra patraukti teisman už 
negrąžinimą SLA knygų ir jų 
byla bus nagrinėjama rugsėjo 
S d. Būdami patraukti teis
man, suprantama, jie jokių mo
kesčių priiminėti negali.

Taigi šiandie Kondroškos ir 
Delkaus šaukiamasis susirinki
mas nebus ir negali būti 36 
kuopos susirinkimu ir, alielnai, 
nariai, apsaugojimui savo, kai
po SLA narių, reikalų, nepri
valėtų mokėti jiems mokesčius 
ar turėti su jais kokių nors rei
kalų, nes tuo gali prarasti na
rio teises. —36 kp. Narys.

Komp. St, Šimkus 
Chicagoj

gerai jį pažįsta birutie- 
su kuriais jis darbavosi 

porą metų. Gerb. Šimkus 
prisidėjo prie “Birutės”

taipgi kiti buvo tikri 
žvaigždės ir puikiai pa- 
prieš tūkstančius žmo-

kac 
tokio 
kafl>

tebekalba apie buvusį pikniką
Karolis Požėla ir Pranas Nor

kus, o 
sporto 
si rodė 
nių.

Daugelis dabar kalba, 
niekas iš lietuvių negali 
didelio pikniko surengti, 
“Naujienos”.

Dabar laukiama kito didelio 
pikniko, kuris bus rugsėjo 18 
dieną. Tame pačiame Calumet 
G rovė, ką ir “Naujienų” pikni
kas. šį pikniką rengs Boselanc 
Botling Co. savininkai, šios 
kompanijos savininkai yra lie
tuviai? o vietos lietuviai gyven
tojai lietuvius biznierius visa
da remia, taigi galima tikėtis, 
kad ir šis piknikas bus didelis.

Reporteris.

Marpuette Park
Naminiais reikalais

— Rytinis Mar<|uette Parko 
kampas yra apleistas, medžiai 
nudžiūvę, žolė parudus. Ir ne
ieškodamas priekabių prie mies
to valdininkų žmogus turi pa
sakyti, kad miesto “tėtušiai” 
kolei kiu»4 nedniitr domės krei
pki į musų apielinkę. Faimki- 

mc toliau kad ir gatvių šlavi
ma ir laistymų. Gatvių čia dar
nešluoja ir nelaisto.

ne
turi iš ko?

—Reikalas yra. Ir tegul 
nešluotų kasdien, tegul peršiuo- 
ja nors porą kartų savaitėj. 
Jei gali palaistyti kitas gat
ves, kodėl gi negalėtų palaisty
ti musų apielinkės gatves? čia 
statoma naujų namų; dulkių 
nusėda daug; pwvažiuotų mies
to kubilas porą ar tris vakarus 
savaitėj gatvėmis, nuplautų 
dulkes, šiukšles, atgaivintų 
orą; kitaip galėtume atsikvėp
ti.

O kai dėl pinigų, rėikalingų 
gatvių apvalymui, mes nežino
me, ar miestas turi jų tiems 
reikalams, ar ne. Vieną dalyką 
tečiaus žinome, būtent tą, kad 
šios apielinkės gyventojai mo
ka taksų daugiau, negu kitų, 
turias prižiūri geriau. Pavyz
džiui, mes mokame taksų čia 
<ai kuriais atvejais nuo $300 
k i $350 už porą florų. Ir jei 

mums dedama tokios taksos, 
lai mažų mažiausia mes galime 
tikėtis, kad bent musų apielin- 
<ė bus švariai palaikoma, ant 
<iek tas švarumas pridera mies- 
;ui palaikyti.

Ret ir patys gyventojai pri
valo stengtis palaikyti švaru
mą — ar ne?

—Suprantama. Ir turime pri
sipažinti, kad šiek tiek kaltės 
išpuola ir mums, štai popieros. 
Jos metama gatvėn ne retai. O 
rodosi nesunku butų jas sude-

jau

lietuvių ar svctim-

las pravažiuojančio karo gu
mos, ar neapšlubs pienininko 
arklys, užmynęs stiklą. Neži
nome, kieno vaikai yra tokie 
išdykę
taučių. Veikiausia svetimtaučių.

šiaip tečiaus musų apielinkė 
yra viena gražiausių lietuvių, 
apgyventų apielinkių. Pats tas. 
faktas, kad lietuviai atsikraus
tė į čia, liudija, jog jie ieškojo 
ir susirado dailią vietą, idant 
galėjus gražiai ir ramiai gy
venti. Gi išimčių pasitaiko taip 
vienoj šeimynoj, kaip apielin
kėj. —Reporteris.

(Pabaiga)

Lietuviams turėty būti 
įdomu

litlką asmuo patarė Reporte
riui atkreipti “Naujienų” skai
tytojų domę į naują įstatymą, 
priimtą Illinois valstijos legis- 
laturos paskutinės sesijos. Kal
bamas įstatymas yra toks:

Trečią pirmadienį balandžio 
mėnesio ateinančių metų bus 
vadinamos “primaries”, tai yra 
nomi na vitnas kunti idatų mies
to valdininkų vietoms. Ant ba- 

lotų bus taipgi padėti vardai 
vadinamų precinktų “committee- 
men’ų”, tai yra oficialių poli
tinių partijų atstovų precink- 
tuose.

bėgo laikraštį nupirkti. Ant jo 
užvažiavo f ordas, šoferis areš
tuotas, areštuoti ir važiavusie
ji. Nugabenti į Marquette sto
tį. Nelaimė atsitiko vakar, 2:80 
vai. po pietų.

Vaikučio kūnas pašarvotas 
2230 Blue Island avė. — tė- Iv 
vų namuose. Laidotuvėmis rū
pinasi graborius Badžius, 668 
W. 18 St.

Laidotuvės bus Šeštadienyj, 
3 d. rugsėjo, kaip 1:30 vai. po 
pietų Į Tautiškas kapines.

Gimines, draugai ir pažįsta
mi prašomi atsilankyti į šer
menis ir paguosti mus šioj ne
laimingoj valandoj.

Paliko nubudime a. a. Alfon
so tėvas, motina ir dvi sesutės, 
Violeta ir Delorė.

Vincentas Liutkus.
> ________

Šemaičiutės laimėjo plau 
kimo rungtynes

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 Sp.«Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neriš
lioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA;
2226 Marshal! Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Emma laimėjo antrą, o 
šutė Marė laimėjo 
prizą.

myliospusantros 
rungtynėse — nuo 

Pier iki Schiller gt.

Pastaba: Mano ofiaaa dabar randasi
> naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMTTPIHTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins aklą įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę Ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
TeL Boalevard 7589

jos se-
trečią

25 METĮĮ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Eknpc/rtaH tyrimo akių ir 
pritaikimo akinių 

1801 South Ashland Avė. 
Platt Bldg., kamp. 18 St., 8 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebftkit mano iškabas 

Vnlandoe nuo 9 ryto iki 8:80 vak.., T 
Nedalioj uždaryta. * O52». į-

■ 1 t ■

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojaa 
2314 W. 23rd Plaee 

Chicago, UI,
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meidėlu at- 
Rišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Kad tokių kandidatų vardus 
galėjus padėti ant baloto, rei
kia, idant to precinkto (kuria
me kandidatas gyvena per po
rą metų) ir tos partijos (ant 
kurios platformos asmuo kandi
datuoja) nors 10 piliečių, tu
rinčių teisės dalyvauti “prima- 
ry” balsavimuose, pasirašytų 
peticiją įvardydami kandidatą; 
kad tą peticiją pasiųstų pavie
to (county) klerkui ne anks
čiau, kaip 60 dienų pirm “pri- 
mary”, ir ne vėliau, kaip 40 
dienų pirm “primary”.

“Primary” balsavimo laiku 
bus išrinkti precinktų kapito
nai iš padėtų ant listo kandida
tų. Kadangi į wardą įeina apie 
nuo 20 iki 25 precinktų, tai 
bus išrinkta kiekvienoj wardoj 
apie 25 precinktų kapitonai 
(arba precinktų Committee- 
men’ai). šie kapitonai kiekvie
ni savo wardoj išrinks po vie

nių pirmininką (čermoną), ku
ris įeis į centralinį didžiųjų par
tijų “committeemen’ų” komite-

Didelėse 
plaukimo 
Municipal 
----- pei-eitiį. ■ Bekmatlivnį tarp 

mėtojų buvo ir lietuvaitės se
sutės Emma ir Marė šcmaičiu- 
tės. Jos laimėjo antrą ir trečią 
prizą‘ <’

Pernai panašiose rungtynėse 
Emma Šemaičiutė buvo laimėju
si pirmąją vietą. Šiemet pir
moji vieta teko Isabelle Smith, 
kuri tą pusantros mylios per
plaukė į 33 min. 43 sek. Emma 
pabaigė 27 sekundomis vėliau. I 
Marė gi, kuri pernai buvo lai
mėjusi penktą vietą, dabar lai-1 
mėjo trečią, pabaigdama plau
kimą tik kelioms sekundoms vė
liau už savo sesutę Emmą.

Rungtynėse dalyvavo 242 
plaukinkės, kurių tik 205 nu
plaukė paskirton vieton ir ga
vo auksinius medalius. Tarp 
nuplaukusių ir gavusių tuos me
dalius yra dar dvi lietuvaitės: 
Isaliel Rudaitis iš Cicero ir I. 
Kučinskaite iš Harrison parko.

Town of Lake
DavLs Sąuare parkutis

Simpatiškaa — 
Mandagus - 
Geresnis ir Pi 
gesnis Už Ki 
tų Patarnavi
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage A v.

Tel. Yards 1741 ir 4040
■ SKYRIUS • x r 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 Sb. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

SERGANTI ŽMONES

Home runs
3 base hito

Golden Star: AB B. 11.

Fryeras J. C. F. 4 5 i
Reni k S. S. 5 ’ 2 o6
1 lominikaitis 2. B. <> 2 3
Stankus 3. B. 6 1 4
Zinkus L. F. 2 0 0
Gricius R. F. 3 1 1

Erstinas R. F. L. F. 2 1 0
Klimavičius E’. C. 4 0 i
Yuknis J. l.B. 4 2 0
Yuknis T. P. 1 2 0
Urlikas 1. B. 0 0 0

39 16 16
l’hoenix Tigers : AB H. R.

Zienty L. F. 3 1 1
Novak P . L B. 5 2 2
Pajak SS 4 0 0
Kiff C 4 .1 2
Mickey 3. B. P. 2 0 0
Christie C. F. P. 3 0 0
Hame 1. B. 0 0 0
Mare k 2. R. 4 1 2
Buckas 3. B. 4 0 1
Petersen R. F. 4 0 1
Žarnas CFP. 44 1 2

37 11 6
Golden Stars R. H. E.

2 116 11
Phoenix Tigers

2 0 2—16 16 1

200004 [) 0 0—6 11 2
- Domikaitis 
Jonas Fryer;

šeštadienio vakare rengiama 
priimtuvių vakarienė

/ __________

“Birutė” susilaukė naujo ve
dėjo, kuris prieš septynerius 
metus apleido Chicagą, o taip
gi ir Ameriką. Tai — komp. 
Šimkus.

Komp. Stasys Šimkus ame
rikiečiams jau gerai žinomas, 
ypač 
čiai, 
apie 
daug
išugdymo. Nėra tad mažiausios 
abejonės, kad ir dabar “Biru
tė” pradės savo darbą su paki
lusiu upu.

Ačiū komp. St. Šimkui, Klai
pėdoj tapo sukurta muzikos 
konservatorija ir simfoniškas 
orkestras. Daugelis amerikiečių, 
kurie buvo parvykę Lietuvon 
pasiviešėti, girdėjo Klaipėdos 
simfonišką orkestrą. Tas orkest
ras, visi pripažįsta, labai ge-

Komp. Šimkus buvo pirmasis 
konservatorijos direktorius ir 
orkestro dirigentas.

| Chicagą komp. Šimkus at
vyko kupinas energijos. Jis at
sivežė su savim daug muzikalių 
kurinių, kuriuos cliicagiečiai 
turės progos pirmą kartą iš
girsti.

Sekamą sekmadienį rugsėjo 
3 d., 8 vai. vak., Lietuvių Au
ditorijoj yra rengiama komp. 
Šimkaus priimtuvių vakarienė. 
Visi birutieČiai, “Birutės” rėmė
jai ir jos patriotai esate kvie
čiami dalyvauti vakarienėj.

—R.

Roseland
Didysis “Naujienų” piknikas 

jau praėjo, bet Roselando ir 
apielinkių gyventojai dar vis

kad

ta.£
Reikia žinoti, kad nors pre

cinktų kapitonai nėra apmoka
mi asmenys, bet jie lošia re- 
jublikonų ir demokratų partijo

se ytin svarbią rolę. Jie daž
niausia susižino su stambiaisiais 
>artijos bosais; jie rekomen

duoja asmenis įvairiems miesto 
džiabams; jie rekomenduoja sa
vo partijai kandidatus įvai
riems oisams; jie, taip sakyti, 
yra tiltu tarp pačių stambiųjų 
os ar kitos partijos šulų ir 

valdininkų ir minių; jie pir
miausia susižino su savo par
tijos bosais įvairiais apielinkės 
reikalais. Taigi jie lošia labai 
svarbią rolę Chicagos politikos 
gyvenime.

Chicagoj esama tokių apie-

Pirmadieny j, rugsėjo 5-tų, 
pamokos norintiems tapti šios 
šalies piliečiais. Suteikiama pil
niausios informacijos, kurios 
yra reikalingos-gavimui pirmų
jų ir antrųjų popierų. Pamokų 
pradžia kaip 7 vai. vakare.

Rugsėjo 8-tų kksa medžio 
darbų berniukams.

Maudymosi sezonas užsidarys 
pirmadienio vakare, rugsėjo

Davis Sųuare parko prižiūrė
tojai ir prižiūrėtojos planuoja 
jau programų žiemos sezono 
darbuotei. Apie tai bus savo 
laiku pranešta. Tčmykite.

Siųskit pinigus per
naujienas

gyventi, vaikams neldi- 
gatvėse kelti kermošių, 
paprastai įsako vaikams 
kiemuose (yarduose) ar-

užkabinėja praeivius! 
karštų pirtį savo vai-

apielinkė yra dar ne

—O kaip su vaikais? Žinote, 
aną dieną einu gatve Rock- 
w>ell, regis. Ir matytumėt, vai
kučiai kokių 10—12 metų, bū
rys užkabino mane, — paste
lėj o
taip butų padarę ant To\vn of 
Lake lenkučiai, nebūčiau pri
siminęs. Bet šioj apielinkėj ne
sitikėjau to.

—Well, su vaikais yra taip. 
Vaikai turi pabėgioti, vaikai 
turi žaisti bolę, bet žmonės, ku
rie yra pratę ramiose apielin- 
kėse 
džia 
Tėvai 
žaisti
ha ant tuščių lotų. Ir jau, gink 
Dieve, tėvai pamatys, kad jų 
vaikai 
Užkurs 
kams.

Musų
taip tirštai apgyventa. Tuščių 
lotų čia tiek ir tiek. Vaikams 
reikia bėgioti; jiems reikia 
žaisti. To niekas neužginčys. 
Bet tušti lotai arba vietos par
kas yra geniausios vietos jų 
žaismėms.

Beje, prisiminei apie tai, kad 
patį užkabino vaikai gatvėj. 
Esame pastebėję poroj blokų, 
kad vaikai tyčia blaško stik
lus gatvėn. Jie, mat, norėtų 
pažiūrėti, ar neperskros stik-

nalport avenue ir 18-ta gatvė, 
Marųuette Park, Brighton Park, 
To\vn of Lake ir kitos, kur 
tam tikrus precinktus sudaro 
kuone vien lietuviai. Todėl • tai
. ie ir turėtų iš kalno susiorga
nizuoti ir pravesti savo kandi
datus į precinktų kapitonus. Ir 
naujas įstatymas jiems užtik
rina pasisekimų lietuviais ap
gyventose vietose, jei tik jie 
norės jo. —Reporteris.

Nelaimė lietuvių šeimynai
Alfonsas Lįutkus, 81/2 . metų 

apkąs mokyklų berniukas, ku
rio tėvai Vincentas ir Petronė- 
ė Liutkai gyvena 2230 Blue 
sland avė., tapo užmuštas au- 
omobilio.

Nelaimė atsitiko ant 22 gat
vės prie Ashland avė. Vaikutis

ir greičiausio iinigydynv 

puiUrklt n>

Dr. B. M. Hoss 
Specialistu

J® trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chroniškų ir užkrė- 
Čiamų ligų, kraujo, 
pūslės, privatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi

tarimas dykai. Jis vartoja Amerikos 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto aukito. Vy

rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet Panedllyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

Tonikę

Moterys 
Giria

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas* ir 
nebrangus, todėl kadi 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė
CRICAGO, ILL.

Mrs. Emily Prihoda—Chetek, Wis., 
rašo: “Aš vartoju Severa’s Regu- 
lator jau tūlą laiką, ir man jis la
bai daug gelbėjo. Severa’s gyduo
les prisieina girti visuomet.”
W. F. Severą Co., Cedar Hapids. Iowa

SIVEP4Š 
ntGULATOh.

V

KAROLINA JUOZAITIENĖ
Mirė Rugpiučio 30 dieną, 6:15 

valandą vakare, 1927 m., sulau
kus apie 68 metų amžiaus; gi
mus Panevėžio apskr., Smilgių 
parap., Smilgių miestelyj palik
dama dideliame nubudime savo 
mylimuosius ir mylinčius dvi 
dukteris Anastaziją Ivanauskie
nę, Veroniką Pilipavičienę, du 
žentus, du sūnūs, Karolj ir Do
mininką, marčią Jievą, brolį 
Kazimierą Eringj ir brolienę 
Antaniną, kurie randasi Spring- 
field, 111. Dabar randasi pri
rengta j paskutinę kelionę, na
muose 826 W. 34th St.

Laidotuvės jvyks Pėtnyčioj, 
Rugsėjo 2 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Karolinos Juozai
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami ir taipgi draugai liku
sių nubudime jo mylimųjų esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame, Dukteris, 
Sunai, Žentai, Marti, Brolis ir 
Brolienė.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Alfonsas Liutkus

KAZIMIERAS SKERUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučio 29 d., 5:15 vai. 

po pietų, 1927 m., sulaukęs 62 metų amžiaus. Paeina iš Kau
no rėdybos, Telšių apskričio. Vištovino sodžiaus, Amerikoje 
išgyveno 30 metų. Paliko dideliame nubudime Amerikoje 
dukterį Juozapiną ir žentą John Chapas, vieną sūnų lietu- 
voj Justiną, vieną seserį Chicagoj Oną Simutis. Kūnas pa
šarvotas, randasi pas dukterį, 453 Vermont St., Blue Island, 
Illinois. %

Laidotuvės įvyks Ketverge, Rugsėjo 1 dieną, 8:30 vai. 
iš ryto bus nulydėtas j šv. Petro ir Povilo parapijos bažny
čią West Pullman, o po gedulingų pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines. ’ j ; ,

Kviečiame dalyvauti visus gimines, draugus ir pažįsta
mus laidotuvėse.

Nubudę liekame,
''' I T Duktė ir žentas Chapai.

Liko užmuštas automobilio 
rugpiučio 31 dieną, 2:30 valan
dą po pietų, 1927 metų, sulau
kęs 8K> metų amžiaus, gimęs 
Chicago, III. paliko dideliame 
nuliudime motiną Petrunelę ir 
tėvą Vincentą, 2 seseris, Viole
tą ir Dclores.. Kuiną Paliulienę 
ir kuininą J. Lipskl.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2230 Blue Island Avė. Tel. Ca
nal 4457.

Laidotuvės jvyks subatoje, 
rugsėjo 3 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kupinės.*

Visi A. A. Alfonso Liutkaus 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir 
sveikinirrią.

Nuliūdę liekame, Tėvai, 
rys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauju 
borius Rudžius. Tel. Canal 6174

atsi-
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Tarp Chicagos 
. Lietuvių

Pastabelės
apva-

Bet, vyrai, 
Žmonės 

paukščiai

visus ko-

Clevclando komunistai 
gino Aimanavičių, bet po laiko 
suprato, kad negerai padarė. 
Taigi kitas liežuvninkas, J. Že
brauskas, atšaukė,
po laiko susipratote! 
senai žino, kas per 
jus esate 

♦ ♦ *
Martinkaitis iškėlė

munistų triksus aikštėn, o ypač 
apie Zalpį ir Andrulį. Tai And- 
drulis sušuko, kad melas! Jis 
nurodė, kad dagi tas žmogus 
nemokąs jųjų pavardžių para
šyti. Kas gi gali tas pavardes 
teisingai parašyti, jei jos 
tankiai yra mainomos? 

♦ ♦ ♦
Jei “Naujienų” nebūtų, 

komunistai neturėtų kuo
Komunistų 

išeitų

taip

tai 
savu

NAUJIENOS, Chicago, ID.
——--- ------

Ketvirtad., Rūgs. 1, 1927

Announcements
Pranešimai

For Rent

Pagal įsakymą Didžio “Perkūno” 
Vaidylos visi renkasi Ketvirtadieny, 
Sept. 1, 1927 m., 8 vai. vak. Bub daug 
naujų svarstymų, taipgi bus duodama 
kiekvienam broliui dovana. Krivys.

SLA. 226 kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimą nedčlioj, rugsėjo 4 dieną, 
2 valandą po pietų, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė.

Visi nariai ir narės malonėkit lai
ku pribūti j susirinkimą ir kurie 
esatį' neužsimokėję, malonėkit užsi- 
mokėt. K. čepulcvičius, rašt.

Dr-stė Lietuvos Dukterų rengia di
delį išvažiavimą su dovanomis, sek- 
madienyj, nigs, k d., Willow Springs 
priešais Tautiškas kapines. Pradžia 
10 vai. ryto. įžanga visiems liuosa. 
Tėmikit draugijos iškabų, bus puiki 
muzika, grieš l muzikantai, taigi 
visus kviečiam atsilankyt. Komitetas.

SLA. 335 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadieny, 7:30 v. vak., 
rugsėjo 2 d., Raymond Chapel svet., 
816 W. 31st St., Chicago, III. Visi na- ; 
riai tutinai atsilankykit j susirinkimą, 
nes daug yra dalykų dėl apsvarsty
mo. Valdyba. i

RENDAI dviejų kambarių flatas, ‘ 
elektriką, ice box ir sienoj lova. Ren- 
da $45. 6602 Western Avė. Matykit 
J. Welichka, 6684 So. Maplewood Av. 
Tel. Republic 3769.

Business Chances
Pardavimui Uliniai

RENDAI 5 ruimų flatas patogus 
kambariai. 3520 So. Lowe Avė. Ist fl.

RENDON 8 kambarių flatas, $30, 
3637 So. Halsted St., gera vieta dėl 
rooming house, atsišaukit, 8435 Eme
rald Avė., rear.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo Ceader grojiklį 
pianą su 75 roleliais ir suolelis už $75. 
Priimsiu $30 cash, o kitus .išmokėji
mais į 3 mėnesius nuo tinkamų žmo
nių.

. SA VESTY, 
G512 So. Halsted St.

$850 vertės grojiklis pianas už $125. 
Roleliai, benčius, cabinet. Duosime 
ant kredito, šaukit Normai 9432.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Delikatesen krautuvė pardavimui, 
įsteigta per 9 metus, su vilais rakan
dais, viskas modemiška. 28 W. 75 St.

PARDAVIMUI pigiai saliunas, 4 
kambarini užpakalyj pragyvenimui ir 
garažas. Priežastis pardavimo — li
ga. Renda už viską $50. 2508 W. 38 
St. netoli kampo Archer Avė.

PARDAVIMUI pigiai restaurantas, 
geroj vieloj tarp uirotuyių. Visą 
ba pusę parduosi)

i St. Pullman 4396.

Real Estate For Sale
N«mai-ŽemiPard»vimil

PARDAVIMUI per budavotoją 5 
kambarių naujas moderniškas medi
nis bungalow, galima padaryti 4 kam
barius ant viškų, fumas Šildoma, ti
le grindys ir maudynės, įmūryta va- 
na, modemiška konstrukcija, gatvė 
cementuota, gera transportą c i j a, 
$6900, išmokėjimais. 2138-40 74th Av. 
R. J. Brett. 4005 Mihvaukee Avė. Kil
dare 6405

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

Financial 
Finansai-Paskolos 

2-rus MORGICIUS
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO 
1647 W. 47th St.

pn-1

j ar- 
usę parduosiu. 11955 S. Halsted

Real Fstate For bale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

50 pėdų prie 63 St. netoli Central, 
$200 pėdai, 75 pėdų prie 63 St. netoli 
Austin, $125 pėdai. 63 St. 42 pėdų 
kampas, netoli Cravvford, $200 pėdai, 
50 pėdų prie 79 St. netoli Hamlin, 
$175 pėdai. 5 akrai Central Avė. ne
toli 79 St. Applegate, Wentworth 9172

NAUJAS mūrinis namas, 11 pa
gyvenimų ir 2 Storai, vėliausi jtai-1 
symai, sienos, lovos Ir vanos su 
lietum; parcelinis Ice box ir parce-‘ 
linės šėpos virtuvėj. Kevance boi
leris, garu šildomas. Morgičius bai- ----- ; • t ---------
gins tik už 5 metų. Parduosiu pi- mūrinis bungalow, $5300, pastatysim 
ginu JM500 negu vertas. ’

Kreipkitės tuojau, 
du

Miscellaneous

NIEKO nereik įmokėti, 5 kambarių

Gražus 5 kambarių mūrinis namas, 
karštu vandeniu šildomas, 2 karų ga
ražas, cementuota gatvė, gražioj apie
linkėj, geriausis bargenas North West 
Side, lengvais išmokėjimais. Pama- 
tykit šį bargeną tuojau, savininkas 
3458 Natchez Avė. Tel. Palisade 5690

Pardavimui 10 biznio lotų ir kam
pas, yra visi įrengimai, N. E. kam
pas 55 ir Ridgevvay St. $75 pėdai. Tel. 
Saginavv 6722.

Už $3500 nupirksite 2 flatų meili
nį namą, po 6-6 kambarius, vanos, 
elektra, gasas, pečiumi šildomas, už
pakaliniai porčiai, cementuota ėlė, 
\'z bloko nuo 41 St. karų linijos. Lo
tas 25x125. Rendos $45 į mėnesį. 
Biskj įmokėti., Tel. Commooore 1184

Padarysite 
metu dvigubus pinigus.

A. VISBAKAS
6409 S. Kedzie avė.

Hemlock 3825

ant jūsų loto. Išmokėjimais kaip ren- 
’ da. Rašykit arba telefonuokit J. D. 

į Rogers Construction Co., 189 W. Ma- 
dison St. State 7622.

Pirkit savo apielinkėj, tiesiai iš ol- 
i sėlio. Turime didelių mierų, 42-50. 
Nėra seal kautu, mink-squirrel trim, 
$125. Kailiniai kautai perdirbami bi
te styliaus $25, 2 metai garantijos. 
Singer & Cohen, 1826 Milvvaukee Av. 
Brunsvvick 3057.

SU mažu įmokejimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabudavo-

LIETUVIAI
Pastatysime ir finansuosime 5 kam
barių namą ant jūsų loto, arba 2 ar

ta ir moderniškai įrengta. Jei | 3 flatų. Pinigų nereikia. R. r.
. . v . i x i DOBROTH & Co., 3153 Montrose Av.kas nori, gali pirkti ir už cash. į juniper 7807.
VT J • > K I

š pre-

pasi-
Lietu-

špaltas užpildyti, 
laikraščių špaltos 
so tuščios. 

* *
Boselando juokdariai 

juoke, kad Liaudanskis
voj nebuvęs, tiktai iš Brookly
no atvykęs spyčius sakyti. Ba
cevičius gi tuojau pradėjo tuos 
Žmones šmeižti ir žadėjo paro- širdies ligos ir reumatizmas paeina 
dyti tikras lietuviškas 
Net pats buvo nuvykęs į Dėt 
roitą persitikrinti ir 
žiūrėti. Bet iki šiam 
kios žinios nėra, ką 
matė ir girdėjo.

Porannal ' GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan-
, rcrauzmi (|ai, greitam pardavimui, 3 šmotų

--- ------- parloro setas, 7 šmotų riešutinis val- 
I IFTUVIAI gomo kambario setas, 3 šmotų mieg-

Kurie esate pirkę Sub-division že*l ™iml° eetaa, apringaai, matrosas, vir- 
me ir jums nori panaikinti kontrak
tus arba jus nesutinkate su kontrak
tu, tai pasimatykit su manim tuojau.

A. B. ALLEN
134 N. La Šalie St. Central 3355

TONSILAI IR ADENOIDAI 
TIK UŽ $25

30x150 biznio lotas, prie Burlington 
St., netoli Brant St., Westmont, III. 
kaina $1400, išmokėjimais. Taipgi lo
tas prie 95 ir Loomis, 37*4x125. Par- 

| duosiu greit ir nebrangiai. Phone 
. Hemlock 5184. '

tuvės setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir ' ■ - ------------ ---  ■■ -----------
cfuu" ftS UŽ dalimis,, Pardavimui 11 kambarių namas, y-
654- N. ( lark St. ra ga8as> elektra, cementuotas skie

pas, 5152 S. Kildare Avė. arba 6 kam
barių flatas rendon, nebrangiai. PI- 
TASSI, 2312 W. Van Buren St. Tel. 
West 0749.Pardavimui gražus aržuolinis sta

las ir G krėslai, $25, 656 W. Garfield 
Blvd. Tel. Boulevard 3741.

VVŽas. *nuo tonsilų. Išimkit juos dėl
* ‘ savo apsisaugojimo, Dr. Frank L. I 

Nathnnson, 3846 W. Madison St. Van j 
Buren 7556.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Geras lotas sekamas nuo kampo 
prie 79, netoli valstijos kelio, 25x125, 
lengvais išmokėjimais. Walter J. Paul, 
Real Estate, 3236 W. 55th St. Apt. 2.

vyžų pa- 
laikui jo- 

Bacevičius

♦

Liaudanskiu 
tiek aukų pririnko, kad ir pa
tys tyli. Tik vienas kuprotas 
oželis pasakė, kad surinkę 400 
dolerių; Liaudanskui, esą, tekę 
300 dolerių pragyvenimui. O 
kitas šimtas išėjęs už svetaines 
ir komunistinei gazietai už 
spaudos darbus. Tai išrodo pui
kus biznis —■ ar ne?

Komunistai su

PA.IIEŠKAU partnerio, aš turiu če- 
verykų taisymo dirbtuvę ir turiu l’ar- 
mą prie gero kelio. Aš manau uždėt 
gasolino stotį, vienam per daug dar- j 
bo ir nesutenku pinigų. Kas turit pii 
nigų, meldžiu prisidėt, visados laimė
si! aš užtikrinu. Adresas John Tellai- 
sha, 1913—52nd St., Kenosha, Wis.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia 

REIKIA jaunų moterų hotelio dar
bui, gera alga. 1246 So. Wabash Ave.

REIKALINGA moteris arba mer
gina dėl namų darbo. Valgis ir guo
lis. Geras mokestis. 3800 Emerald Av.

Brooklyne susitvėrė 
sąjunga. Komunistų ] 
stovavo Pruseika ir abu broliu 
Steponavičių. Fašistus atstova
vo J. O. Sirvydas, o klerikalus

Remeika. Apie tokią | 
nei “Vilnies” I*

. Senai sakyta, kad priežasties

Help VVanted—Male-Female
pusę 'Darhinirdcy Reikia________

VYRAI IR MOTERYS 
AR JUS NOIŪTE DIRBTI?

AR JUS GALITE SUVARTOTI
PINIGUS

Lietuviai—gyvenkit lietuvių distrikte 
Pardavimui 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, mažiau negu metų senumo, 
Edison parke, yra visi įrengimai ir 
apmokėti, 2 blokai nuo bažnyčių, mo
kyklų ir krautuvių, karštu vandeniu 
šildoma, kaina $10,800. Parduosiu 
quity už $2800, arba geras cash pa
siūlymas nebus atmestas. Tel. New- 
catle 2436.

PARDUOSIU savo 17 metų išdirb
tą čeverykų biznį, namą ir staką. Lo
tas 24x135, kaina $40,000, cash $15,- 
000, kitus išmokėjimais, krautuvė ir 
6 kambarių flatas viršui, 2 karų ga
ražas. 1647 W. 63rd St. Tel. Pros
pect. 3394.

Namas randasi puikioje Mar- 
quette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių .ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

PASIRINKIMAS sampelinių kaili
nių kautų, pamušas biskj suteptas, 
parduosiu nebrangiai, šaukit Neve
da 3588.

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogųTuriu 2 lotus, 35 mylios tolumo, y- į •- — , ~ - . «... -

ra visi įtaisymai, suros ir apmokėti, ■ dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 
aš noriu 6-12 apartmentų, dadėsiu r? unijos darbininkai samdomi.
cash, arba gal man patiks maža iš
mokėta farma. GREEN, Austin 3074

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
8411-14 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

 ! 100x235 pėdų j Lisle, Mclntosh sub- 
i diviziją, paaukavimas už $500 eųuity 

MANAGĘK1O už <$300t Mr> whnlen. Prospect 8700
Gera proga atsakančiam vyrui su ka
pitalu, investuoti į pelningą įstaigą ir 
vesti Chicagos ofisą. Del tolimesnių 
informacijų atsišaukite.

R. B. HUFFORD, sectetary, 
Mayflower Transit Co. Ine. 
612 Merchants Bank Bldg. 

Indianapolis, Indiana.

Tiktai $1,000 įmokėti. ’
Ką tik užbaigtas gražus muro-gele- 
žies konstrukcijos namas, aržuolo tri
nias, karštu vandeniu, šildomas, vė
liausios mados įrengimai, gražioj a- 
pielinkė, 25 minutės važiavimo iki vi- 
durmiesčio, C. B. & Q. Kaina teisin
ga, pasiulykit patys. Pamatyk šį bar
geną, 6940 W. 30th PI. Taipgi mes 
pastatysime namą ant jūsų loto be 
įmokėjimo. H. Finegold, 4704 N. Saw- 

PARDAV1MUI biznis ir prapertė Ver Ave- Phone Keystone 2487-8860. 
prie Main St. su bučeme. arba be --------------------- —----- -----------------
bučernės. Savininkas nori apleisti biz- Lietuviai darykit biznį su lietuviais, 
nį. Del informacijų atsišaukit po 6 kampinė krautuvė, 5 kambarių flatas, 
vakaro, 2835 W. 24 Bųųlęvard. 3 karų mūrinis garažas, gu.ima var- 
---------------------------i—— ---- ---------—. toti kaipo ofisą, mainysiu į lotą ar-

PARDAVIMUI pieno ir groserio ; į“ 
krautuvė. Turiu parduoti « priežaa- {• Pa«' Real Estate. 3236 W' 66th St 
ties ligos. 1802 W. 46 St. Apt> z .

________  PARDUOSIU arba mainysiu ant Irt “hS-.
Ar jus norite dirbti vieną valandą ' namo savo Restauraną ir Soft Drink P? 1794

Kvailio- nuo 7:30 iki 8:30 kiekvieną vakarą?; Parlor. 248 E. 157th St. Tel. Harvey J* b>zn1** Atsišaukit, 1724
> pasidauginimo musų 498 J. Harvey, III. I west oist oi.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer-1

sąjungą
nis nekosėja. Senai sakyta, kad priežasties pasidauginimo musų 
, . . . e v. . . . , , .. biznio, mes atidarėm keletą naujų
komunistai, fašistai ir klenka- departamentų, nėra skirtumo ar jus 
lai eina išvien. esate profesijoj i

¥ | mes turime vietą dėl jūsų, jei jus tik
pašvęsite vieną valandą kiekvieną 

pradeda “Nau- vakarą, me« mokėsime jums $40 j sa- 
Vipnvhė” vaitę. Turi biskį mokėti angliškai. 
vriijuv MES PERTIKRINOME KITUS

>, MES PERTIKRINSIME IR JUMIS 
1 šis darbas netrukdys jūsų dabartinio 
. užsiėmimo. Darbas yra paprastas, 
j patyrimas nereikalingas ir visai ne- 
l reikia nieko pardavinėti. Jus galite 
I tikt tai vietai, jei jus turite 25 me
tus amžiaus. Jei jus esate tas žmo
gus, kuris nori pasiekti ką nors auk- 

I štesnio, negu (labartinis jūsų užsiėmi
mas, toiiel atsišaukite asmeniškai 
pėtnyčioj, rugsėjo 2 d., 8 vai. vaka
re, 12 aukštas, Towers Bldg., 6 N. 
Michigan Avė. Tas tiktai liečia tokius 
darbininkus, kurie nori dirbti, kurie 
nori ką nors atsiekti. Randasi neapr- 
ribuotų progų šiame naujame projek
te, bet jus turite veikti greit,—VEI- 
KiT TUOJ — nes tos vietos bus už 
imtos labai greit. Tai yra didžiausia 
proga Chicagoj, ir jei jus esate regas 
darbininkas ir atsakysite j tai greit, 
nes aplikacijos nebus priimamos po 
pėtnyčios, rugsėjo 2 d., 8 vai. lygiai, 
12

Kai “Vilnis 
j ienas” šmeižti, tai 
turavoja: mat, toks tokį pažįs
ta ir pietums pavadina!

—B. J. špokas.

Ratilo pataisymas
apiePrie korespondencijos 

Tautiškų kapinių apielinnę.
Reporteris raportuoja, kad 

surprais parė įvyks rugsėjo 10 
dieną. Tai gal yra tiesa, o gal 
ir ne. Dalykas toks, kad Kau
las yra pirmininkas rengimo 
parės komisijos, taigi jis tik 
vienas ir tegali paskirti laiką 
—10 dieną rugsėjo, o gal ir ve- ‘ 
liau.

O kai dėl numirėlių, tai iš 
jų nebuvo nei vienas kviečia
mas, dėlto, kad jau Ratilas tu
rėjo ekspirensą iš

Krautuvė ir du flatai pardavimui, 
lotas 25x125, lengvais išmokėjimais. 
6510 Cottage Grove Av. Prospect 6589

PARDAVIMUI 3 arba 4 lotai ne
toli Norwood Parko per savininką, 
30x125 ir 40x125, nebrangiai. Telefo- 
nuokit savininkui. Mansfield 9090.

5 kambarių bungalow, sienose lo
vos, elektra, gasas, cementiniai šaly- 
takiai, moderniški parankamai, par
duosiu pigiai, savin. Mansfield 9090.

2 aukštų mūrinis namas, 3 karų ga
ražas, 50 pėdų lotas, modemiškas, ne
paprastas bargenas. Palisade 3432,

Gražus 5 kambarių mūrinis bunga- 
low, 2 karų garažas, $10,000, cash 
$3500, kitus lengvais išmokėjimais, 
didelis nuleidimas už cash. Savinin
kas 2288 N. Keating Avė. Phone 
Belmont 1395.

Geriausias pirkinys North Side. 
Biznio namas, gėriai apšviestas na
mas ant Clark St. S. W. kampas Mor- 
se Avė., 7 krautuvės, 16 ofisų, 1 lo
tas, kaina $150,000, eųuity $45,000, 
dalį priimsiu j mainus. M r. KRULAN 
11 S. I>a Šalie St,, Rm. 738 Tel. Ran
do! ph 0884.

KANDYS 
BLAKĖS

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
TI NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERMINATING CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

MARŲUETT’e Manor, 2 flatų na
mas, kaina tik $13750 greitam par
davimui. Sun parlor, garu šildomas, .
2 karų garažas, telefonuokit savinin- Aš Parduosiu o~ą_n g , g-__
kui Hemlock 6315

Gražus 6 kambarių mūrinis bunga- 
low, dideli kambariai, stikliniai por- 
čiai, karštu vandeniu šildomas, 2 ka
ri] garažas, lotas 35x125, gatvė ir 
ėlė cementuota ir apmokėta, trauki
nių ir gatvekarių transportacija. 5011 
Windsor Avė. Kildare 7555.

Exchange—Mainai

NEGIRDĖTI MAINAI

LIETUVIAI

mą už $1350, tiktai $150 cash ir per 
5 metus išmokėti, netoli Irving Park 
A. H. Monk, 2235 N. Marmora Avė. 
Tel. Berkshire 0243.

LEISKIT atlikti jūsų karpenterys- 
tės darbą. Taisymas ir cementinis 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas. Triangle 8998.

ra skirtumo ar jus PARDAVIMUI grosernė ir bučer- PARDUODU arba mainau 6 ruimų* 
arba turite amatą, n®» verta $2500, paimsit viską už $475. 1 bungalow Beverly Hills, vėliausios

- Prie krautuvės yra 6 kambarių flatas niati08 visi įtaisymai. Parduosiu ne- 
ir garažas ir rendos viso tik $60. 5253 brangiai arba mainysiu ant bučernės 

Princeton Avė. arba grosernės ar delikatesen Storo.
PARDAVIMUI lotas Ciceroj, pigiai, 105JįJ So* 

lengvais išmokėjimais. Rašykit, Nau- Phone Bever y
jienos, 1739 S. Halsted St. Box 964. j "" ’

aukštas.
TOWER BUILDING
6 N. Michigan Avė.

rėjo ekspirensą iš pirmesnių ' REIKIA patyrusių pardavinėtojų dėl 
Jiarių, kurios buvo rengiamos pardavinėjimo dviejų kainų audinių ir 

_ „ * , čeverykų/ krautuvė. Didelė alga ir
numirėliams. Ir jeigu kuris iš, komisas. Samuel’s Cloak, 1237 South 
numirėlių bandys įsibriauti į 
musų rengiamą parę, tai bus1 
išvarytas su policijos pagelba.

O jau pati parė, tai, žinoma, 
bus viena prakilniausių, todėl 
kad Baulas pats prižiūrės tvar
ką ir jis gali užtikrinti, kad 
tą parę jis užrekorduos, ba ki
taip visa parė butų be verčios.

Man rodosi, kad skaitytojai 
gerai atsimena, kokią parę su- toj 
rengė Baulas p-nui Vaznonlui. 
Taigi ir ši nebus nei biskj pras
tesnė, o gal bu t ir geresnė.
Išaukite! — Jūsų Rautas.

ttelp Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA antrarankio bekerio prie 
kepimo juodos duonos ir bisketų. J. 
Aleksa, 3339 So. Morgan St Phone 
Yards 7258.

REIKALAUJU reprezentantų viso
se lietuvių kolonijose, uždarbis $50 
j savaitę ir aukščiau, bedarbis ar dar
be būdamas nedaro skirtumo. Rašykit

B. Jasudes & Co.,
2015 So. Robey St. Chicago, III.

REIKALINGAS bučerys patyręs 
savo darbą. Darbas nuolatinis. 1446 S. 
50 Ct. Cicero, III.

vėliausios
Parduosiu ne-

NAŠLĖ parduos eųuity, 50 pėdų 
Elston Avė. biznio lotas, 50x125, 
etfuity $1500. Palisade 6933.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi N a u j ienose.

REIKALE' GAS laikinas bučeris, 
; 2209 W. Lake St, Melrose Park, III. 
Tel. Melrose Park 8033.

Fumished Rooms

v

RENDON kambarys dviem ar vie
nam vaikinams, be valgio, 3rd floor, 
1939 Patomack Avė.

-------------------------------------------------- i TRANSFERINIS KAMPAS—N. W.
SOFT DRINK Parlor nrie Archer KAMPAS ARCHER IR CRAWFORD, 

Ave ir Cal fondą"BrighVon Parke ^0^ GERAS PASIŪLYMAS
Savininka? pri'rstasB pmdCoH neš ' NEBUS ATM ESTAS. SAVININKAS 
turi kitą biznį, randasi labai geroj LAWNDALE 6688.
vietoj, kaina nebrangi. i ---- ------ — '

Atsišaukit Pardavimui naujas apartmentinis
3601 Paulina St. - namas ir krautuvė, 2 didelės krautu

vės su skiepu, 6-4 kambarių apart- 
mentai, 4 karų garažas, rendų $6540, 
su $40,000 galit veikti, kaina $53,000, 
priimsiu lotus kaipo jmokėjimą. 3801 

| N. Crawford Av^ Irving 2634.

NAMAS, 2 LOTAI
Parsiduoda 8 kambarių namas, pa

togioj vietoj, 2 lotai žemės, graži pie
vutė, vaisiniai medžiai. Visai arti 
prie Marųuette Parko. Apžiūrėti gu
lima trečiadieniais ir šeštadieniais po 
pietų. 3234 W. 64th St.

DEL LIGOS
Esu priverstas parduoti,

Savo bučernę,
PIGIAI

Sena išdirbta biznis per
10 metų.
Geram biznieriui labai 
tinkama vieta.
Atsišaukite telefonu —

Canal 4960

MARQUETTE Manor 2-5 kamba
rių, naujas mūrinis namas, modemiš
kas, karšiu vandeniu šildomas, 2 karų 
garažas, platus lotas, turiu greit par
duoti, nes apleidžiu miestą dėl ligos. 
Parduosiu UŽ tikrą bargeną. W. H. 
Kelps & Co., 2419 W. 69th St.

Išsimaino štoras su keturiais fla- 
tais. Parduosiu už $13,500 arba mai
nysiu ant praivit namo, lotų arba bu
černės.

Išsimaino mūrinis cottage 4 kam
barių su extra kampiniu lotu. Na
mas randasi netoli 63rd ir Crawford. 
Parduosiu už $7500 arba mainysiu 
ant didesnio namo nepaisant apielin- 
kės arba priimsiu bučemę kaipo pir
mą jmokėjimą.

UŽ dyką barbesnės biznis su vi
sais vėliausios mados įrengimais. 
Kainavo $3500, o aš parduosiu už 
$750.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

GENERAL Service Construction Co., 
1214 Grand Avė., Telephone Monroe 
0611, Specialistai visokios rųšies na- 

1 mų taisymo. Pakeliam namus, ce- 
mėntuojam pamatus, įdeda m šalygat- 
vius, karpepterių darbą atliekam, per- 
taisom krautuvių frontus ir tt. •

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 
šį skelbimą. Roosevelt Auto Hospital, 
1154 So. Albany. Van Buren 8341.

Pardavimui per savininką naujas 
• mūrinis 3 flatų namas, su garažu, 

gatvė ir ėlė cementuota ir apmokė
ta, $14,000. 4874 Homer St. Albany 
4084.

PARDAVIMUt naujas mūrinis na
mas, 2 flatų, 6-6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, vėliausio styliaus. 
O jei norite aš jums pastatysiu na
mą. Atsišaukit prie savininko ir bu- 
davotojo.

6937 S. Artesian Avė., 1 fl.

Mainys
Grosernes 
BuČemes 
Lotus 
Automobilius

PASTATYSIM ant jūsų loto 5 kam
barių mūrinį bungalovv, aržuolo tri- 
mas, furnas šildomas, už $5150, iš
mokėjimais pagal sutartį. David 
Whithelaw, Builder, 4417 N. Major 
Avė. Kildare 8490

GENERALIAI kontraktoriai, plyti
nis darbas, plumbingas, namų pama
tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se
ni, lengvios sąlygos. Gaukit musų 
apskaitliavimą prieš pradendant dar
bą. Bell Contracting Co. Harrison 
069^, nedėlios vakarais Plaza 1820.

ANT

PARSIDUODA Soft Drink Parlor, 
cigarų ir tabako krautuvė. Turi būt 
greit parduota už teisingą pasiulimą. 
444 W. 29th St.

Puikus biznio lotas, frontage 83 pė
dų 6 kambarių moderniška cottage, 
garu šildoma, prie 75 St. 1% bloko j 

------------------------------------------------- ( vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai- 
GROSERNĖ ir bučernė pardavimui, i ntt

geras nuolatinis biznis, cash biznis, ma,s- Tel. Radcliffe 0825.
$1800 cash, mainų nenoriu. 2837 W. 
39th St. Lafayette 7624

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė, 
gera vieta, 13 metų biznis, 6 kamba
riai užpakalyj, parduodu dėl ligos. 
1408 So. Union Avė.

PARDAVIMUI pigiai barbernė. At
sišaukit į Aušros Knygyną, 3210 So. 
Haįsted St. Box 247.

MODELINIS NAMAS
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
7 kambarių, Colonial styliaus namą, 
presuotų plytų, 2 karų garažas irgi 
presuotų plytų, graži tile prausynė, 
įmūrytas lovys, gasu šildoma, elek
trinė ledaunė, kieto medžio grindys, 
cementuotas skiepas. Namas, kuria
me* gyventumėt su pasididžiavimu. 
Visi modemiški parankumai, tas na
mas yra puikiausiai pabudavotas sa
vo rųšies. Del informacijų ir pasikal- 
bėiimo šaukit Mr. Tompkins, Kildare 
1959. MES PASTATYSIME ANT 
JŪSŲ LOTO NAMĄ BE ĮMOKĖJ1MO

Namų ,
didelių 
mažų 
vidutiniu. 

Tuoj teiraukitės pas
S. J. Dargužis

807 W. 18th St.
Canal 4960

Financial
Finansai-Paakoloa

PARDAVIMUI grosemė, vaisių 
krautuvė ir trokas, tarpe bučernės ir 
kepyklos. Priežastis pardavimo — li
ga. Gera biznis. 603 West 31st Street

PARDAVIMUI grosemė ir bučer
nė, sena išdirbta biznis, lietuvių ap- 
gyventoj apielinkėj. Tel. Yards 5888, 
3002 South Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, lietuvių, lenkų apgyventoj vietoj. 
Gera biznis. Pardavimo priežastis— 
liga. Tel. Humboldt 2995.

PADAVIMUI soliunas su geriau
siais įtaisymais pigiai, ant bizniavos 
gatvės. 2445 W. 47th St.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė. • Atsišaukit į trumpą lai|cą, 
nes turiu greit parduoti. 716 W. 31 St.

PARDAVIMUI bučernė, darbo yra 
dėl 2 vyrų. 2753 W. 55th St.

RėlKIA prie presų darbo, namų, 
prie da^ų, įrankių ir mašinerijos, eks
pertų prie galutino užbaigimo planų, 
sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
721 Fulton, Haymarket 6961.

Bridgeport Painting 
& Hardware (Jo.

Malevojam ir popieruojam. UHaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St
Phone Yards 7282

J. S. RAMANCIONLS

Buk Gaspadorius
Mokėk Rendą sau
Pirk šį namą už $1000
Nupirksi 4 fl. po 4 kamb. muro 

namą, reikalingiausi įrengimai
Visai nejausi kaip rendos likusius 

išmokės.
Pasiteiriauk —

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St. 

Cana! 4960

Kas nori greitai
Parduot, Mainyt ar Pirkt 

Namą 
Biznį 
Automobilį 
Farmą

Atsiliepkite pas mus
Gerus Bargenus greit per 
pašarangą išleidžiam.

Musų kostumeriai laukia, ką turit, 
dėl musų turgaus praneškit telefonu 

807 W. 18th St.
Canal 4960

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas moderniškas me 
dinis bungalow, galima padaryti 4 
kambarius ant viškų, fumas šildoma, 
tile grindyą ir maudynės, įmūryta va- 
na, modemiška konstrukcija, gatvė 
cementuota, gera transpo r t a c i j a, 
$6900, išmokėjimais. 2138-40 74th Av. 
R. J. Brett, 4005 Milvvaukee Avė. Kil- 
dąre 6405.

ATNEŠ 16% INVESTMENTAS 
Pardavimui prie 3821 So, Califomia 
Avė. pečium šildomas, mūrinis na
mas, 5-4 kambarių flatai, krautuvė su 
gyvenimui kambariais iš užpakalio, 
galit pirkti su bizniu arba be biznio, 
$3000 cash reikia, šaukit savininką 
vakarais. Irving 3069.

^jAKRO pardavimui, prie 105 ir 
Turner, S. E. kampas, savininkas, 
10501 S. Turner Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių muro 
bungalow arba mainysiu ant medi
nės arba lotų. Pardusiu pigiai, 7231 
So. Maplewood Avė.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontra«tus 
INTERNATIONAL 

. INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

■---- • " 1-—
ANTRIEJI morgičiai byle kokia su
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die
ną, geromis sąlygomis. Pamatykite 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark SI. 

Room 820 Central 6260

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago
■ ■■ 1 n—«■■ ■»»—■■■ ■ —

ELECTRIC KONTR AK TORIUS 
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.) 
2522 So. Halsted St., Chicago 

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo Šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted St.. Chicago, HL


