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Voldemaras Kelia Bylą 
Lietuvos Valdžiai

%

Buvęs diktatorėms kaltina valdžią dėl pa
darytų jam nuostolių ir dėl bandymo 
nugalabinti ji su pagalba papirkto po
licininko

KALNAS, rugp. 5. — Buvęs 
ministeris pirmininkas Volde
maras skundžia Lietuvos val
stybę, reikalaudamas padary
tas jam nuoskaudos atlygini
mo.

Savo skunde dėl priverstino 
iškraustymo jo iš buto ir iš
trėmimo Voldemaras sako, kad 
prieš jį buvę pavartota tokių 
priemonių, kuriomis norėta ty
čia suprovokuoti ji elgesiams, 
kurie duotų preteksto jį nuga
labinti! Slaptosios policijos 
agentas Gricius, kuris buvo ko
mandiruotas jį sergėti, turėjęs 
būt papirktas, kad jį, Volde
marą, nužudytų. Už tai polici
ninkui Griciui buvę pasiūlyta 
30 tūkstančių litų.

Kaip liudininkus, Voldema
ras be Griciaus įvardija dar 
keletą studentų.

Jis paduoda daugiau atsiti
kimų, kur vidaus reikalų mi
nisterija neva darius žingsnių, 
kad jis, Voldemaras, butų iš

agentai, nei prekybų atstovy
bių tarnautojai nieko nežino
tų apie tai, kur ir kam tie 
50% grynų pajamų bus pa
siųsta. Fondas busiąs žinioje 
tam tikro, Kremliaus paskir
to, asmens Europoje, kuriam 
visi tie pinigai busią siunčia
mi. Gautas sumas tas Krem
liaus agentas padėsiąs Angli
jos ir Vokietijos bankuose taip, 
kad niekas nežinotų, jogei jie 
yra asmeninė bolševikų vadų 
nuosavybė, ir kad reikalui at
sitikus jie galėtų gauti pini
gus be jokių kliūčių.

Stalinas griežčiausiu būdu 
protestavęs prieš panašaus fon
do steigimą, bet daugelis žy
miausių bolševikų, jų tarpe vy
riausias raudonosios armijos 
vadas Vorošilovas, augščiausios 
ekonominės tarybos pirminin
kas Kaga'novičius, kominterno 
[komunistų internacionalo] gal
va Molotovas ir užsienių pre
kybos komisaras Mikojanas, 
paėmę viršų. Jie pasakę Sta
linui, kad bolševikų režimas ga
lįs būt ir ne amžiaus, ir kad 
komunistų partijos vadai turį 
būt prisirengę visam kam.

Po ilgų ginčų Stalinas/paga
liau, kad ir labai nenoroms, lei
dęs savo draugams tokį “atsar
gos” fondą steigti, bet kartu 
jis išreikalavęs, kad greta bu
tų sukurtas antras 100-to mi
lijonų dolerių fondas, kurio pi
nigai eitų pasaulinės komunis
tų revoliucijos prirenfifimui.

Kai kurie komisarai siūlę 
abudu fondu laikyti Amerikos 
bankuose, bet tas pasiūlymas 
buvęs atmestas. Buvę nurody
ta, kad, jeigu bolševikų dikta
tūra griūtų, pabėgti į Ameriką 
jiems butų sunku. Pinigai, va
dinas, turį būt kraštuose, ku
riuos bolševikų vadai galėtų 
lengviau pasiekti. Del to sovie
tų prekybos agentai Ameriko
je savų grynų prekybos paja
mų 50% turį taip pat siųsti 
į Europą.

Sovietų planavimo komisijos 
pirmininkas Križanovskis taip 
pat buvęs priešingas tų fon
dų kūrimui. Jis sakęs, kad 
kiekviena kapeika esanti reika
linga penkerių metų industria
lizacijos programui įvykinti. 
Bet toks Križanovskio lojalu
mas sovietų statybai esąs aiš-

Sovietų vadai apsi
rūpina pinigais, jei 
tektų bėgt užsienin
Steigia lOOto milijonų dolerių 

fondą užsieny, kad, jei jų 
diktatūra griūtų, pabėgę iš 
Rusijos komisarai turėtų iš 
ko gerai gyventi

Chicago Tribūne korespon
dentas Lorimcr Hammond, grį
žęs iš sovietų Busijos j Lon
doną, eiliniame savo pranešime 
sako, kad sovietijos valdovai 
steigią sau tam tikrą 100 mi
lijonų dolerių “atsargos fon
dą”, jeigu, nedieve duok, Ru
sijoje griūtų bolševikų valdžia. 
Tas fondas busiąs laikomas 
Anglijos ir Vokietijos bankuo
se, ir bolševikų komisarai stei
gią jį tuo tikslu, kad, jeigu jų 
diktatūra butų nuversta' ir 
jiems tektų bėgti į užsienius, 
jie galėtų, be vargo ir rūpes
čio dėl duonos kąsnio, gražiai 
sau gyventi buržuaziniuose kra
štuose.

Tokį šimto milijonų dolerių 
fondą įsteigti buvę Kremliuje 
nutarta vos prieš keletą savai
čių. Einant nutarimu, sovietų 
užsienių prekybos komisaras 
Mikojanas pasiuntęs visoms 
sovietų prekybos atstovams už
sieniuose slaptą įsakymą, kad 
iš jų prekybinių operacijų gry
nų pajamų butų į tą fondą 
atskaitoma 50%. Kartu preky
bos ‘atstovams esą įsakoma, 
kad nei diplomatiniai sovietų

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Gražu; nedidelė tęmperatu- 
ros atmaina; vidutiniai žiemių 
rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 65° ir 72° F.

Šiandie saulė teka 6:02, lei
džiasi 7:45. Mėnuo teka 1:16 
ryto.

kelio pašalintas. Su juo esą 
pasielgta kaip su didžiausiu 
nusikaltėliu ir dar blogiau, nes 
apielinkėj per 40 kilometrų nuo 
jo trėmimo vietos nesą nei gy
dytojo, nei kitokios mediciniš
kos pagalbos, kurios jis, rei
kale, galėtų prisišaukti. Ir ka
dangi niekam nebeleidžiama jo 

I aplankyti, tai jis negalįs at
likti nė būtiniausių savo pri
vatinių reikalų.

Socialdemokratų spauda ma
no, kad Voldemaras savo po
litinio vaidmens dar nepabai
gęs, ir kad todėl reikią būti 
atsargiems' su juo. Tarp stip
rių opozicijos partijų kairėj ir 
dešinėj, dabartinės vyriausybės 
padėtis labai silpna ir netikra. 
Laukiama tad, kad vyriausy
bė bandys susitarti su dešinią
ją opozicija', tariant, su kleri
kalais. Nežiūrint daugelio prie
šingumų ir kivirčų, klerikalų 
partija vis tik vyriausybei yra 
daug artimesnė, ne kaip kai
riosios partijos.

k i namas tuo, kad jeigu tas 
“penkmečio” programas su
smuks, už nepasisekimą jam 
pačiam teks savu kailiu pasi- 
mokėti, nes kiekviename ne
pasisekime sovietų galvos ran
da, ant ko visą kaltę suver
sti. O kadangi Križanovskis yra 
atsakingas už “penkmečio” pla
no vykdymą, tai už nepasise
kimą įvykdyti jis gali būt ap
kaltintas dėl “sabotažo” ir 
“kontrrevoliucijos” ir nuteistas 
sušaudyti.

To Križanovskis bijąs. Del 
to jis, lygiai kaip ir Stalinas, 
'“atsargos” fondui nepritarę. 
Bet dauguma Kremliaus komi
sarų, kuriems rupį iš anksto 
savo ateitį apsidrausti “dėl vi
sa ko,” paėmę viršų.

Ateivių apdraudos 
organizacijų turtas 
siekia 200 milijonų

DETBO1T, Mich., rugp. 19. 
— Laikomame čia nacionalinių 
fraternalių organizacijų kon
grese buvo pranešta, kad Jung
tinėse Valstybėse yra daugiau 
kaip 200 svetimkalbių frater
nalių apdraudos organizacijų, 
turinčių bendrai apie 40,000 
skyrių su daugiau kaip 3,000,- 
000 narių. Visų jų apdraudos 
turtas bendrai siekia daugiau 
kaip 200 milijonų dolerių, o 
bendra narių apdraudos suma
siekia' arti 2,000 milijonų do
lerių.

Kai kurios tų svetimkalbių 
fraternalės apdraudos organi
zacijos turi nuosavas kolegi
jas, mokyklas suaugusiems ir 
vaikams, senelių prieglaudas ir 
našlaitynus.

Amerikos specams 
ir Maskvoj nebloga

MASKVA, rugp. 19. — Del 
stokos maisto ir kitokių pro
duktų, sovietų vyriausybė lei
do svetimų kraštų specialis
tams ir korespondentams išsi
rašyti maisto produktų iš už
sienių.

Ligšiol tokia privilegija nau
dojos tik svetimų kraštų di
plomatinės atstovybės.

Einant nauju patvarkymu, 
muitas užsienių produktams, 
kuriuos parsigabendina svetimi 
specialistai ir korespondentai, 
žymiai sumažintas. Pavyzdžiui, 
už porą pusbačių bus imama 
10 rublių; drapanos — 25 ru
bliai kilogramui; konservuoti 
produktai — 1 rublis kilogra
mui; šilkų kojinės — 50 rub. 
kilogramui; tabakas ir cigare- 
tai — 10 rub. kilogramui. Mui
las leidžiamas be muito.

Bet patys sovietijos gyven
tojai maisto produktus gauna 
tik pagal kortas ir labai men
kutėmis porcijomis, kadangi 
daugelio produktų ir prekių vi- 
sai nėra.

Žiurkių armija eina iš 
Sibiro j Kinų žemę

PEIPINGAS, Kinai, rugp. 19 
— Kinams vėl gresia pavojus 
būti “rusų armijos” užpul
tiems.

Milžiniška milijonų žiurkių 
armija žygiuoja' dabar iš Sibi
ro į Mongoliją ir žiemių Man- 
džuriją — žygiuoja kaip tik
ra armija, vedama savo vadų 
ir komanduotojų, kurie žino, 
kur eina. Etapais sustoja tik 
maisto pasiieškoti. ’

Pirmi žiurkių armijos avan
gardai pasiekė jau apielinkes 
netoli Harbino, ir miesto vy
riausybė ėmėsi priemonių ko
vai šu žiurkių pavojum.

[Atlantic and Pacific Photo]

Kur minia pakorė du juodukus
Marion, Ind. Paveiksle matomas Grant apskričio (county) 

teismo rūmas ir kiemas, kuriame minia užpereitą savaitę pa
darė linčo “teismą” dviem jauniems nigeriams, pakardama 
juos to kiemo medžių šakose. Tik armijos atsiuntimas apsau-
gojo miestelį nuo rasinio karo.

Misteringi ka i i n i ų 
mirimai sovietų ka

lėjimuose
LONDONAS, rugp. 19.—Ry- 

giškis Morning Post korespon
dentas praneša, kad sovietų 
Rusijos kalėjimuose pastaruo
ju laiku labai dažnai atsitinka 
misteringų, netikėtų mirčių. 
Paprastai mirusiųjų kūnai iš
duodami jų giminėms, tačiau 
jų mirties priežastis nepavyk
sta nustatyti.

Be kita, praneša apie šito
kį atsitikimą. Leningrade tarp 
mirusių kalinių buvo vieno 
anatomijos profesoriaus sūnūs. 
Profesorius, gavęs savo sūnaus 
kūną, padarė skrodimą ir su
rado, kad mirties priežastis bu
vo kraujo pripludimas į sme
genis. Toliau tyrinėdamas, mo
kslininkas susekė, kad kraujo 
pripludimas parėjo nuo {smei
gimo į smegenis plonytės plie
no adatos.

Profesorius kreipėsi dėl to 
į vyriausybę, bet iš GPU gavo 
trumpą atsakymą: jei jam 
esanti brangi kitų vaikų gy
vybė, tai tegu jis savo tyri
nėjimus paliaująs.

f

Sovietai mokės caro
skolas anglams?

LONDONAS, rugp. 19. — 
Daily News ir Chronicle pa
skelbė pranešimą, kad sovietų 
diktatorius Stalinas nutaręs 
pasiūlyti Anglijos kreditoriams 
tartis dėl jų nuostolių Rusi
joje atlyginimo.

Keturi asmenys žuvo 
pervažai apvirtus

AVESTMORELAND, N. H., 
rugp. 19. — Connecticuto upė
je apvirto pervazo valtis, plau
kusi iš East Putney, Vt., į 
Westmorelandą.

Du pervazo gabenami auto
mobiliai nugrimzdo dugnan ir 
buvę juose keturi asmenys pri
gėrė. Kiti keleiviai buvo išgel
bėti.

Vandervelde, belgų 
socialistų vadas, 
lankosi Rusijoj

MASKVA, rugp. 19.—Į Mas
kvą atvyko su savo žmona gar
sus Belgijos socialistų vadas 
Emile Vandervelde, vienas Sor 
cialistų Internacionalo vadų. Jis 
kaip privatinis asmuo keliauja 
į kai kurias Azijos šalis ir 
pravažiuodamas sustojo dviem 
dienom Maskvoj, pamatyt ir 
savo žmonai parodyti senąją 
Rusijos sostinę.

Vandervelde pasakė, kad jo 
kelionė per sovietų Rusiją ne
turinti nė kokių politinių tik
slų, ir kad jis nesimatęs nė 
su vienu oficialiu sovietų val
dininku.

Kanada sumažina 
imigraciją per pusę

OTTAWA, Kanada', rugp. 19 
— Kanados nutarimas suvar
žyti imigraciją iš kontinento 
Europos reiškia, kad kolei nau
jas patvarkymas bus galioje, 
imigracija į Kanadą turės su
mažėti bent 50%.

Naujas patvarkymas bus 
naudingas tik Anglijai, kadan
gi imigracijai iš Anglijos du
rys paliekamos atdaros. Iš kon
tinentinės Europos kraštų ga
lės į Kanadą atvykti tik toki 
imigrantai, kurie turės pakan
kamai pinigų žemės ukiui įsi
steigti, bet tokių, žinoma, ne
daug tebus.

Suėmimas dviejų ameri
kiečių Rusijoje

STALINGRADAS, SSSR., 
rugp. 19. — Čia tapo areštuo
ti du amerikiečiai, Luis ir 
BraUn, dirbusieji traktorių į- 
monėje. Pirmasis jų kaltina
mas sumušimu darbininko ne
gro, antrasis — išžaginimu vie
nos komsomolkos (jaunos ko
munistės). Abudu atiduodami 
teismui. Luis buvo komunis
tų jaunuomenės sąjungos na
rys.

Ką Indų žvaigždininkai 
skaito žvigždėse

DELIU, Indija, rugp. 19. — 
Universalinės astrologų draugi
jos pranašavimais, Indija at
gaus savo nepriklausomybę ne 
anksčiau kaip 1942 metų ge
gužės mėnesį. Indų nacionalis
tų vadas Mahatma Gandhi bus 
iš kalėjimo paleistas apie šių 
metų gruodžio 17 dieną, o An
glijos Darbo partijos vyriausy
be bus nuversta šių metų spa
lių mėnesį.

[Kaįp kunigų pamokslais 
apie dangaus linksmybes ir 
pragaro baisybes, taip indų 
žvaigždžių skaitytojų pranaša
vimais galite tikėti, galite ne
tikėti.]

Meksika projektuoja 
visai panaikint mir

ties bausme 
C 

____________ t

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
19. — Meksika svarsto nau
ją baudžiamojo įstatymo pro
jektą, kuriuo, jeigu įstatymas 
bus priimtas, mirties bausmė 
krašte bus visai panaikinta.

Nusikaltimai, kurie ligšiol bu
vo baudžiami mirtim, bus bau
džiami kalėjimu iki 30 metų.

Penki asmens žuvo 
oro nelaimėse

Įvairiose vietose vakar įvy
ko keturios aviacijos nelaimės, 
kuriose penki asmenys užsimu
šė, o du kiti buvo sužaloti.

San Antonio, Tex., užsimu
šė du aviacijos studentai, jų 
aeroplanams susidūrus ore, 200 
pėdų augštumoj.

Netoli nuo Dalias, Tex., 
dviem aeroplanams susikūlus 
užsimušė lakūnas Roy Kute- 
man ir jo pasažierius Phillips. 
Antro aeroplano pilotas P. 
Dickcrson pavojingai susižalo
jo.

Honolulu užsimušė J. V. ar
mijos lakūnas Įeit. Maurice 
Works, 29 metų amžiaus.

Wichita' Falls, Tex., jų aero
planui nukritus skaudžiai su
sižalojo aviacijos instruktorius 
Walker ir jo mokinys Leo Voss, 
18 metų amžiaus.

Nušovė negrų, kirviu 
užmušusį moteriškę

’ BRENHAM, Tex., rugp. 19. 
—• Farmoj, netoli nuo čia, ne
gras Cevahis Ben kirviu už
mušė ^avo šeimininkę, Mrs. 
Travis Smith, 40 metų 'am
žiaus. Galvažudys paskui bu
vo jos vyi’o nušautas.

Žemės drebėjimas
PIS A, Italija, rugp. 19. — 

Volterroje, netoli nuo čia, va
kar buvo vėl jaustas žemės 
drebėjimas, išgąsdinęs gyven
tojus.

Bulius užmušė farmerį
URBANA, la., rugp. 19. — 

Įsiutęs bulius, kurį jis varė gir
dyti, mirtinai subadė čia savo 
šeiminjinką, farmerį EdvvaiUą 
Drippsą.

Profinterno kongresas
MASKVA, rugp. 19.—Mask

voje dabar prasidėjo penktas 
profinterno — profesinių są
jungų internacionalo — kon
gresas.

LIETUVOS ŽINIOS
Klaipėdos krašto pienui 

Vokietija sumažino 
muitus

ir leidžia įvežti 20,000 dvigu
bų centnerių mokant muito tik 
po 2 markes už dvigubą cent
nerį.

Paleistas “Dzien. Ko-
wienski” redaktorius
KAUNAS. — Iš Kauno ka- 

Įėjimo paleistas “Dzien Ko- 
wienski” redaktorius B. But
kevičius. Butkevičius buvo ko
mendanto įsakymu nubaustas 
2000 litų už nesilaikymą spau
dai taisyklių, bet negalėjo į- 
nešti minėtos sumos ir buvo 
padėtas kalėjiman 2 mėnesius. 

Lenkų visuomenė surinko 
2000 litų, bet Butkevičius pra
nešė paaukoti juos lenkų švie
timo organizacijoms ir išsėdė
jo visą skirtą jam laiką.

Peiliu vieną nudurė, ki* 
tą smarkiai sužalojo
Liepos 20 d. Panevėžio apsk., 

Naujamiesčio valse., Stultiškių 
vienk., pil. Breivė Tadas pei
liu sunkiai sužeidė piliečius 
Ruzgą Balį ir Klikuną Julių. 
Ruzgas mirė tuojau vietoje, o 
Klikunas lengviau sužeistas nu
gabentas Panevėžio ligoninėn. 
Pil. Breivė suimtas.

Žmona nenorėjo vogti, 
tai vyras ją užmušė

Avižlių kaime Papilės vai. 
gyveno Jurgis ir Ona Narščiai. 
Apylinkiniai žmonės juos įtar
davo vagiliaujant, nes tai šis, 
tai tas prapuldavo.

Gegužės mėn. Ona Narštie- 
nė pabėgo nuo savo vyro ir 
kaimynams pradėjo pasakoti, 
jog jinai su vyru negali su
gyventi, nes pastarasai patsai 
vagiliaudamas verčia ir ją tai 
daryti. Jei ji vogti nenorinti, 
tai vyras visaip kankinąs ir 
mušąs.

’ Kaimynų įtaka Narštienė bu
vo sutaikinta su vyru ir vėl 
grįžo pas jį gyventi. Birželio 
mėn. 2 d. Jurgis Narstys pra
nešė, kad staiga mirė jo žmo
na. Kilo įtarimas.

Teismo valdžiai darant skro
dimą paaiškėjo, jog pas miru- 
siąją yra apie 100 įvairių nuo 
mušimo žaizdų ir kad pasta
roji mirė nuo kankinančio mu
šimo.

žiaurusis vyras tuoj suimtas 
ir uždarytas į Šiaulių sunkių
jų darbų kalėjimą.

Iš Zarasų apskr. prane
šama,

kad liepos 29 d. 10 vai. lenkai 
suėmė musų Užusienio sargy
bos rajono policininką Praną 
Stankevičių. Stankevičius buvo 
paskirtas prie pereinamojo 
punkto Laukštainio kaimui, iš 
kurio gyventojai eidavo į šia
pus administracijos linijos lau
kų darbams. Stankevičius su
imtas musų pusėj ir dar iki 
šiol negrąžintas. Lenkai, kaip 
paprastai, suėmimo priežasties 
nenurodė.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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Detroit, Mich.
Detroito lietuvių žiniai

Kaip žinoma, kiek laiko tam 
atgal J. Pronskus, gabus ra
šytojas, sumanė išleisti gražią 
knygą, pavadintą “Arionų Pri
sikėlimas”, žinoma, su prenu
meratorių pagelba.

Aš esu vienas, kuris paėmiau 
iš gerų lietuvių užsakymus. 
Dauguma net pinigus sumokė
jo ir net buvo paklausimų, kada 
minėtą knygą galima bus gau
ti.

Taigi dabar turiu už garbę 
paskelbti visiems, kad’ knyga 
jau randasi pas mane, adresu 
7307 American Avė., Detroit, 
Mich.

Taigi, kuriems bus paranku, 
tai prašau ateiti pasiimti gra
žią knygą, o kurių antrašus 
žinau, tiems aš pats pasiųsiu.

Bet kadangi dauguma užsi
mokėjusių yra SLA'. nariai, 
tai ateikite į SLA. 852 kuopos 
susirinkimą, ten ir knygą ga
lėsite gauti. Taipgi gavau ke
letą knygų daugiau negu buvo 
užsisakyta, tai bus galima gau
ti ir nusipirkti, kas nebuvo 
dar užsisakęs.

'Puriu nuo savęs pridurti, 
kad knyga yra graži iš lauko, 
kuri papuoš kiekvieno lietuvio 
knygyną, o dar yra gražesnė 
iš vidaus... Kiekvienas lietuvis 
perskaitęs tą knygą nesigailės. 
Taipgi tiems, kurie per mane 
užsisakė, tariu širdingą ačiū.

J. Ambrose,
7307 American Avė., 

Detroit, Mich.

Detroit, Mich.
Visko po biskį iš praeities

šią vasarą musų “draugų” 
bulgarų komunistų vietinė kuo
pa buvo surengus “komuniz
mo” reikalams pikniką. Kaip 
paprastai, visi piknikų rengė
jai vežasi vežimus prisikrovę 
įvairių valgymų ir gėrimų. Ir 
musų “draugai” bulgarai ko
munistai vežėsi pilną vežimą 
prisikrovę įvairių gardumynų, 
ir dėl bulgarų komunistų lai
mes, ar nelaimės, bevažiuojant 
keliu sugedo vežimas ir į tą 
syki tuoj pribuvo kapitalistų 
blaivybės vykdytojai. Tuojaus 
ėmė ir padarė peržvalgą kar 
tame vežime yra vežama, kad 
tekis sunkus yra, ir tarp ko 
kito užtiko stiprių svaigalų: 
alaus, vyno ir namie virtom 

degtinės. Tapo areštuoti 7 pik
niko rengėjai komunistai. Jų 
tarpe buvo bulgarų komunistų 
organo “Saznanie” atsakomin- 
gasis redaktorius. Apie porą 
savaičių vėliau bulgarai komu
nistai savo organe paskelbė 
pasauliui melagingą žinią, ra
šydami: “Vietinė bulgarų ko
munistų kuopa turėjo suren
gus pikniką ir vežime besive
jant į pikniką valgių, gėrimų 
ir literatūros, policija sulaikė 
vežimą, padarė kratą, ieškoda
ma svaiginančių gėrimų. Svai
galų nerado, tik rado komunis
tinės literatūros ir ją konfis
kavo kaipo priešvalstybinę li
teratūrą, ir sąryšyje su litera
tūra areštavo 7 komunistus 
veikėjus” ir t. t.

Nors ta komunistinė žinia 
buvo pilnai melaginga, bet, 
man rodos, kad bulgarams ko
munistams bus tikrai naudin^ 
ga, nes jie dabar turės gerą 
progą aukų pasirinkti iš nesu
sipratusių darbininkų.

0 0 0
Musų “draugai” raudonieji 

fašistai varde SLA. 21 ir 200 
kuopų miesto darže, Palmei1 
Parke, surengė “visiems” šio 
miesto lietuviams “suvažiavi
mą” ir tame “suvažiavime” 
buvo apie 120 ypatų. Pirmiau
siai' “draugas” K. Tamošiūnas 
perstatė kalbėti raudonuosius 
fašistus: Dr. Palevičių. Dan

tę ir L. Joniką. “Draugai” 
raudonieji fašistai bandė susi
rinkusiai publikai persistatyti 
tikrais raudonaisiais kankiniais 
(nes jie yra buvę SLA. 86 sei
mo delegatais-draskytojais) už 
“prolitarų” reikalus, o aplink 
sėdintieji didžiumoj > turėjo 
smagaus juoko. Taipgi rinko 
ir aukas SLA. “gelbėjimui” 
ir surinko iš 7 ypatų 21 dole
rį su centais.

Dabar, po SLA. 36 seimo, 
SLA. 21 ir 200 kuopose kyla 
“revoliucija” prieš musų “drau
gus” komfašistus. Kiek ta “re
voliucija” bus naudinga SLA., 
tai parodys tik netalima atei
tis.

0 0 0
Beje, SLA. 352 kuopoj yra 

viskas geroj tvarkoj ir ši kuo
pa pilnai stovi su SLA. konsti
tucija ir su SLA. 86 seimo ta
rimais. Tik čia yra vienas rau
donųjų fašistų šnipas, kurį 
musų “draugai” komfašistai 
tikslingai čia atsiuntė su tiks
lu kelti nesusipratimus tarp 
narių. Jis jau kelintą sykį 
komfašistų organe “Vilny” 
bando melagingai visus įvykius 
perstatyti ir tuo demoralizuoti 
eilinių narių ramybę. Bet jam 
tas nepavyks.

0 0 0
Darbas ir darbininkai 

Detroite

Ford Motor Co, su liepos 12 
diena uždarė savo dirbtuvę ir 
visiems darbininkams davė tris 
savaites pasilsėti. Kugpiučio 4 
dieną iš ryto visi darbininkai 
vėl gryžo atgal prie savo dar
bo. 0 ant rytojaus, rugpiučio 
5 dieną, daugelis darbininkų 
gavo neapribotam laikui vaka- 
cijų į bedarbių eiles. Vėliau 
daug darbininkų atleido nuo 
darbo. Dabar yra sakoma, kad 
pas p. Fordą dirba tik pusė 
tiek darbininkų, kiek dirbo 
praeitus metus tuom pat lai
kotarpiu. Taipgi ir kitos dirb
tuvės daug atleido darbininkų 
nuo darbo.’ Todėl darbo ieškan
tieji čionai nevažiuokite, nes 
darbo vietoje rasite skurdą ir 
daug tūkstančių bedarbių dar
bininkų gatvėse. O pragyveni
mas yra labai brangus.

0 0 0
Kuomet šiame mieste darbai 

gerai dirbosi ir darbininkai ge
rai uždirbo, tai turėjo progos 
ir keletą centų susitaupyti 
ateičiai. Ale daugelis darbiniu- 
kų susitaupinę po kelis šinite- 

liug dolerių pirkosi sau aristo
kratiškus namus, vertės po 
$10,000—15,000 ir t. p., įmo
kėdami po kokius $700 arba 
po 1000 dolerių, o visus kitus 
imdami ant paskolos. O dabar, 
kai darbai ir uždarbiai suma
žėjo, tai tiems vargšams dar
bininkams gresia pavojus ne
tekti, ir jau daugelis neteko, 
tų buržuaziškų budinkų už ne- 
išmokėjimą paskolų ir nuošim
čių. Taigi ką pirmiau sunkiai 
bedirbdami buvo sutaupę dėl 
ateities, tai dabar viską pra
randa ir tampa tikrais prole
tarais, nes pirmiau tokie dar
bininkai visai nesirūpino, kad 
butų gerai organizuoti į uniją 
ir į i>olitinę organizaciją, kurių 
pagalba butų galima savo bū
vis pagerinti ir be tų buržu
aziškų budinkų.

0 0
Ford Motor Co. automobilių 

dirbtuvėje dirba apie 500 mo
tery. Jos taipgi dirba po 8 
vai dienoje ir gauna lygią algą 
kaip ir vyre i. Darbą duoda 
tik tokioms moterims, kurių 
vyrai šioj dirbtuvėje prie dar
bo tapo užmušti. O jei tokią 
moteris p. Fordo darbininke 
apsiveda su kitu vyru ir bo
sai sužino, kad toji moteris jau 
yra upsivedus su kitu vyru, tai 
tuojau ją atleidžia nuo darbo, 
sakydami: tu esi vedus, tai 
tau neįeik dirbti, tavo vyras 

tau ir tavo vaikams gali duoną 
uždirbti.

000
Mažiukams butlegeriams da

bar yra labai sunkus laikai. 
Viena kad labai sumažėjo gir
tuokliai iš priežasties bedarbės, 
o antra, tai buržuazlška val
džia labai persekioja tokius 
biznierius. Žinoma, dideliems 
biznieriams-butlegeriams tas 
nieko nekenkia.

000
Ford Motor Co. dirbtuvėje, 

jei darbininkas prie darbo su
sižeidžia ir dar gali nors kiek 
pavaikščioti, tai turi kas dieną 
nueiti į dirbtuvę ir ten išbūti 
po 8 valandas kaip ir sveikas 
darbininkas, ir gauna tokią 
pat savo algą, kokią jis gavo 
sveikas būdamas.

0 0 0
Komunistų vaidmuo tarpe 

darbininkų

Musų “draugai” raudonieji 
fašistai rengia įvairias “de
monstracijas” prie kurių prisi
deda pašalinės publikos ir ke
liolika valdiškų šnipų ir suda
ro kelis desėtkus publikos. Tuoj 
vienas iš mus “draugų” drikt 
ant “soap box” ir pradeda gar
siai rėkaut, sakydamas: “reik 
buržujų valdžią išvyti iš šio 
pasaulio, kad neduoda mums 
duonos ir darbo” (ale kiek aš 
pažystu savo “draugų” raudo
nųjų fašistų, tai jie nė vienas 
nenori darbo dirbti, tik jųjų 
tikslas yra kaip nors pragy
venti be darbo ir dar gerai). 
Ale rimti žmonės į tokius 
triukšmadarius visai atydos ne
kreipia. Tai nors patys “drau
gai” per savo organus pasigi
ria, kad tokioj ir tokioj de- 
monstacijoj buvo 10,000 bedar
bių darbininkų ir t.t. Juk me
las nieko nekainuoja, o dar 
prie to renka ir buržujinius 
dešimtukus iš aplink stovinčių 
proletarų. >

0 0 0
Raudonųjų fašistų “Auto 

Workers Unija” gyvuoja tik 
ant sklypelio raudonos popie
tes, ale jei kurioj nors dirbtu
vėje darbininkai išeina į strei
ką, tai tuojau puolasi mus 
“draugai” komunistfašistai 
tarp tų streikierių pasėt tam 
tikrą nesusipratimą, kad dar
bininkai negalėtų tinkamai su
sivienyti prieš kapitalistus ir 
kovot už geresnį duonos kąsnį 
ir darbo sąlygų pagerinimą.

0 0 0
Mus “draugai” komunistfa

šistai sako: “Fordo darbinin
kus reik suorganizuot į Auto 
Workers Uniją ir išvesti į 
streiką, ir reikalauti darbo są
lygų pagerinimo” ir t.t. O aš 
teisi ngui paHakysiu : kol pono 
Fordo dirbtuvėje bus tokia sis

tema darbe, ir mokės tokias 
algas, kokias moku, tai iš For
do dirbtuvės ne vieno darbi
ninko neišvytum į streiką nė 
su buldogu. O jei ir darbinin
kai ten sustreikuotų ir iš dirb
tuvės išeitų lauk, tai aš esu 
tikras, kad mano visi “drau
gai” komunistai pasiliktų ske- 
bauti, nes pas Fordą dirba 72 
tautų žmonės ir jie turi įvai- 
rių-įvairiausį supratimą apie 
darbininkų klesos reikalus. O 
prie to jei Fordo darbininkai 
sustreikuotų, tai antrą dieną 
p. Fordas gautų tiek skobų, 
kiek tik jam reikia, nes jis 
moka aukščiausias algas savo 
darbininkams. Be abejonės 
mano “draugai” komunistai 
supyks už teisybės pasakymą, 
bet tai nieko tokio blogo.

0 0 0
Komunistai visada garsiai 

rėkauja, kad buržujai namų 
savininkai bedarbius darbinin
kus mėto lauk iš stubų už tai, 
kad nemoka pandos. Tai jau 
tas yra Amerikoj priprasta 
prs buržujus. Bet štai navat- 
nas dalykas’. Neperseniai aš 
nuvažiavau į vieną miesto dar
žą ir radau būrį komunistų. 
Tai ir aš ten sustojau pasitei
rauti, kadp komunistai išde- 
portuos buržujhię valdžią iš 
\Vashington, D. C. ir ten pa- 
tupdys savo draugą W. Z. Fos-

««.... — I.*...... ................... .. «■■■!.I'

terį kaipo “proletarų diktatū
ros” vykdiittoja. O jųjų tarpe 
rMdau vieną stambų komunist- 
buržujų namų savininką X. Jis 
turėjo į kišenių įsikišęs komu
nistų organus “Laisvę”, “Vil
nį” ir “Daily VVorker”, o ran
kose turėjo Lenino težins ir 
ten besikalbant jis pasisakė, 
kad pereitą metą ir šį metą 
turėjo išmest 3 bedarbių šei
mynas iš stubų už nemokėji
mą “randų”. Tai mat kaip ko
munistai savo vado Lenino į- 
sakymą pildo.

0 0 0
Ford Motor Co. perka senus 

jvairios rųšics automobilius ir 
moka už kiekvieną po $20. 
Perka tik su ta sąlyga, jei 
pirksi iš Fordo naują Fordo 
automobilį. Tuos senus auto
mobilius sudrasko ir tinkamas 
dalis sutaiso ir vėl parduoda 
tiems, kurie reikalauja tokių 
dalių. O netinkamas dalis 
siunčia j pečių, sutarpina ir 
padaro naują geležį.

—“Komunistas”.

Atviras laiškas Si- 
mons-Simokaičiui

Tamsta:
Nuo to laiko, kada pradėjai 

spausdinti hektografuotą pilną 
nesąmonių savo “Liaudies Tri
būną”, ir siuntinėti ją visiems, 
kurių tik adresus gavai, tai to
ji “Tribūna” iki šiol buvo 
siuntinėjama ir mano adresu.

Todėl, aš čia Tamstai viešai 
pareiškiu, kad ant toliaus toji 
“L. Tribūna” (Ligonių Tribū
na) mano adresu nebūtų siun
tinėjama, nes iš to nė Tamsta, 
nė Tamstos “kompanijai” jo
kios naudos nebus, apart iš
eikvojimo popieros ir laiko.

Taipgi, aš tikiu, kad su pa
našiais asmeninio keršto ligo
niais nė jokis protingas žmo
gus nendres turėti reikalo.

—P. A. Deltuva, 
Rockford, III.

Vasarotojai užtvino 
Lietuvos Saharą

Liet, laikraščiuose skaitome: 
Kuršių Neringa— saulės ir 

juros kraštas — nepaprastai 
gausiai lankomas norinčių pa
ilsėti sekmadieniais ir vasaro
tojų. šis lietuviškas rojus, 
ypač Nida, dar niekados nema
tė tiek žmonių, kaip šiais me
tais. Nidos vardas, matyt, pa
vilioja ne tik mūsiškius, tyro 
oro ištroškusius, bet vis pla
čiau praskamba ir užsieniečių 
tarpe.

Jau birželio mėnesį čia buvo 
tiršta. Liepos menesį užplūdo 
vasarotojų tokie būriai, kad vi- 

si viešbučiai ir pensijonatai 
sauskimšai prisigrūdo. Šiuo 
tarpu pačioje Nidoje ir apylin
kėje nėra nei vienos žvejų ba
kūžės nei šiaip sau kokio gy
venamo namo, kur nebūtų ap
sistojusių vieno ar kelių sve
čių. Kokia čia kamšatis gali
ma suprasti iš to, kad šešta
dienį, sekmadienį ir vėliau at
vykę vasarotojai, visą pusdie
nį bėgioję butų beieškodami, 
buvo priversti vėl sėsti j gar
laivius ir nešdintis į kitas Kur
šių pajūrio vasarojimo vietas.

Del tokio nepaprasto antplū
džio, įvyksta net netikėtų da
lykų. Pavyzdžiui tarp Nidos ir 
Juodkrantės gulįs žvejų kai
melis’ Preilė, ligi šiol jokios 
reikšmės neturėjęs, sumanė iš
naudoti progą, įrengė maudy
nes, truputį pasireklamavo ir 
taip pat susilaukė apščiai sve
čių. Dabar džiaugiasi. čia 
gyvena žvejai, kurių svarbiau
sias ir gal net vienintelis pra
gyvenimo šaltinis—žūkle. Eko
nominė žvejų būklė nepavydė
tina, tenka šiems lietuviškiems 
juros vilkams ir labai skurdžių 
dienelių pragyventi, ypač ru
dens ir žiemos metu. Vasarop 
mėnesiais dėl to stengiasi jie 
kiek galėdami daugiau užsi
dirbti, pasirūpinti žiemai, ir 
reikia pasakyti, kad tas jiems 
vyksta. Vasarotojų daugybė, 

o vis išalkusių, ypač žuvies, 
kurios vietiniai žvejai gerokai 
čia pat parduoda, paskui butai, 
kurių taip trūksta.

Be to dar, vasarotojai mėgs
ta ir pramogas’, pav., paplau
kioti buriniais laiveliais užma
ry išilgai kopų, kas duoda žve
jam tai ppat šiokių tokių pa
jamų.

Graži, pasakiška Kuršių į- 
larikos gamta, mėlynas dangus, 
aukštos kopos, smėlio jura ir 
pušynai užinteresavo ir meni
ninkus, dailininkus, rašytojus. 
Čia vasaroja ne tik mūsiškių 
keletas anksčiau bėgusių , į už- 

pietų Europos kurortus, 
užsieniečių, kurių tarpe 
vokiečių rašytojas, No-I

bet ir 
Žymus 
belio laureatas Thomas Mann. 
Thomas Mann atvažiavo čia 
pailsėti ir nors vietinių tarpe 
kelia didelio susidomėjimo, ta
čiau viešai retai kada pasiro
do. Matosi ant aukšto kalno jo 
lietuviško stiliaus vila, langai 
beveik visuomet plačiai atida
ryti, bet nei languose, nei ap
link namus nesimato nei jo pa
ties, nei jo šeimos. Thomas 
Mann gyvena atsiskyrėlio gy
venimu. Tiktai vakare, kai 
saulė jau neriasi į jurą, išeina 
jis pasivaikščioti į pakrantę, 
ar į parką, paskui vėl grįžta ir 
nesirodo ligi rytojaus.

Auction Sale! AuclionSale!
Proga uždirbti didelius pinigus. Pamatykite tuojaus tuos 

namus. Parsiduos ant v

AUCTION SALE, SUBATOJE, 
RUGPIUČIO-AUGUST 23, 1930

3čią valandą po pietų
DU NAMAI 3339-31341 AUBURN AVĖ., Chicago, Illinois. Vie

nas namas su keptuve. Biznis išdirbta per 20 metų, tik reikia 
tikram biznieriui užimti ta vieta. Galima nusipirkti ta namą ir 
biznį su mažai pinigų.

ANTRAS NAMAS, .3341 AUBURN AVĖ., trijų lubų aukščio, 
garu šildomas, penki fintai, du po penkius, du po keturis, vienas 
šešių kambarių, didelis, gražus štoras su grindims marmolinių 
plytų, visas namas aržuolo vidus, ištaisytas, visi moderniški intai- 
symai, beamed ceilings, consoles, buffets, marble vestibules, dviejų 
karų mūrinis garadžius.

Tie namai randasi gražioj vietoj ant Bridgeporto, netoli Šv. 
Jurgio parapijos ir mokyklos, ir pusę bloko nuo Armour mokyklos. 
Visi geriausi patogumai. Su mažai pinigų įmokėjus galima įsigyti 
vieną iš tų puikiu namų.

Anthony A. Olis ir B. A. Vasalle, advokatai, ofisas 11 So. 
La Šalie Street, parduos šituos namus. Bus pardavėjai šitų namų 
ant Auction Sale.

MARGUTIS IR $5.00
Kas užsiprenumeruos metams MARGUTĮ už $2.00, tas gaus do

vanų knygomis, arba muzika, dainomis, už $5.00.. Laikas — iki 31 
liepos. Vėliau dovanų negausite. Margutis kainuos $1.50 metams.

Margučio ofiso valandos: nuo 9 v. ryto iki 10 vai. vakaro, šven
tadieniais uždarytas.

MARGUTY gausite įvairių knygų, muzikos, rekordų ir laikraščių. 
Ofisas ir knygynas randasi antram bloke i vakarus nuo VVesterų 
Avenue ant 69th SL (Adresas: 2437 W. 69th St-, Chicago, II!.).

Chicagiečiai esate kviečiami atsilankyti ir užsirašyti MARGUTĮ.
Margutis yra muzikos ir daini} mėnraštis. Išeina kartą į mėnesį.

Labai patogi ir lin
ksma kelionė

Švedų Amerikos

Su

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiama dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

LIETUVA
Per Gottenburgą, Švediją 

artimais susisiekimais su
KLAIPĖDA.

Puikiais Motorlaiviais

GRIPSHOLM
KUNGSHOLM

ir s
S. S. Drottningholm

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. Varbas, 
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

1930 Metais išplaukia
laivas iš New Yorko:

23 
d. 
d.
20 
d.
11 
18 

Lapkričio 1

DROTTNINGHOLM Rūro.
GRIPSHOLM Rugsėjo 6 
KUNGSHOLM Rūgščio 13 
DROTTNINGHOLM Rūgs. 
GRIPSHOLM....... Spalio 4
KUNGSHOLM ....... Spalio
DROTTNINGHOLM Spalio 
GRIPSHOLM

O

Musu laivai yra greiti, dideli 
ir moderniški. Išplaukia bevelk 
kas savaitę iš New Yorko ir 
atgal. Jei Tamsta manai at
lankyti savo Tėvynė Lietuva 
dėl platesnių informacijų 
kreipkitės prie arčiausio agen
to arba pas:

SWEDISH 
AMERICAN LINE

181 N. Michigan Avė., 
CH1CAG0, ILL.

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą IJetuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvejų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažystami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir Savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

It Sure I* Hot!
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Sovietą Rusija krau 
stosi i Aziją

Maskva keliama už Uralo 
kalnu.

Bolševikų taktika bauginti 
Rusijos gyventojus “buržuazi
nių šalių invazija“ taip pri
gijo per tuos 12 metų, kad da
bar ir patys komisarai apsir
go persekiojimo manija.

Vadinamasis penkių metų 
planas nėra tiek noras pakel-

pastanga apsiginkluoti nuo už
kulnių ligi dantų. Jau gana 
to fakto, kad į tą penkių me
lų planą įeina ir milijoninių 
armijų išlavinimas, ir moterų 
mobilizacija, ir kariškų orlai- 

chemikalu cvių, ir nuodingų 
intensyvi gamyba.

Karas yra viso to
torius. Pradedant
Stalinu, baigiant
“pionierių“, kiekvienas “ge 
ras“ komunistas Rusijoj šiau

plano au- 
diktatoriu 
jauniausiu

pasaulio kapitalistinės valsty
bės ankščiau ar vėliau atsiųs 
savo milžiniškas armijas jų 
raudonajai “utopijai” užimti.

Tas baubas nebėra juokas 
sovietų vadams. Jie jau rim
tai tiki tam, kuo ligi šiol ki
lus baugino. Pastangos indu- 
strilializuoti kraštą yra dalis 
jų apgalvotos apsigynimo pro
gramos.
Kare* ir persekiojimo manija.

Raudonasis karo štabas yra 
tiek tikras, kad invazija įvyks, 
jog baigia prirengti valdžios 
iškėlimu iš Maskvos į kurią 
nors nepasiekiamą vietą už 
Uralo kalnų, Sibire. Stalino 
penkių metų plano vienas 
svarbiausių uždavinių yra pa-

slrines dirbtuves, kur butų ga
lima gaminti ginklai, amuni
cija, sprogstamoji medžiaga, 
maistas, apdarai ir kitokios 
karo ir prov/zijos reikmenys.

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patam auti

S. L. Fabian & Co
809 W. 351 h St.
Tel. Boulevard 0611

S. P. Kazwell & Co
2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Prospect 2102

—------------------------- —------------- --------------———■
Pastangos organizuoti stam- vojus dėl apsileidimo kaip de] 

Inas farmas, vedamas stačiai 
karišku metodu, yra taip pat 
dalis to plano. Re to valdžia 
daro bandymus, kas geriau 
augtų, rugiai ar kviečiai Sibi
re, šaltuose šiaurės Užuralio 
distriktuose.

JNAUJimNVis, vnicagu, m.
m am/ 1 ■ r. .y.—

sabotažo.

Kaip gaminami inžinieriai.
Maskva visaip išnaudoja ka

lėjimų gyvenimą tam pačiam 
planui. Tam tikslui prakti
kuojama areštai įvairių inži
nierių ir mechaniku už bet 
mažiausią priežastį. Tokie 
areštuoti profesionalai yra 
trumpai palaikomi kalėjime, 
paskui paleidžiami ir paver
čiami “pramonės tremtiniais“.

Tokie “pramonės tremtiniai” 
jau be mažiausio atsikalbėji- 
mo privalo paklusniai tar
nauti per visus penkerius me
lus be jokios algos vyriausy-

rublis
’gus 50 amerikoniškų 
ir verčia rusišką darbi-

pu viename tik Kremlių- gara
že korespondentas mate auto
mobilių : 8 Rolls-Royces, 12 
Packards ir keletą modelių 
vertės kiekvieną po $10,000, ir 
daug kitų Europos ir Ameri
kos modelių, naujausios ga
mybos. Tai tie priklauso ko
misarams ir jų sąjunginin
kams raudoniems raketie- 
riams, kurie lupa proletariatą.

Būriai tokiu bildu įsigyti 
nemokamų inžinierių yra siun 
čiami už Uralo, į Sibirą, į Cen

Rolševikiškas būdas darbi
ninkams skriausti

Raudonieji pinigai yra sta
čiai raketas. Tas raketas yra 
milžiniškas bet griežtai priva
lus.^ štai kaip tai daroma:

Sovietų valdžia skelbia ir 
verčia kad kiekvienas 
yra 
centu
ninką padaryti darbo vertės 50 
centų kad gąutų rublį. Krem
lių finansieriai dabar džiau
giasi savotiška privačia inflia
cija (pinigų nusmukimu). Jie 
perka užsieniuose savo rub
lius po 12 ir 15 centų, impor
tuoja juos slaptai į Rusiją ir 
tada prisiperka Rusijos darbi
ninkų gaminių, manufaktūros 
ir kitokių gėrybių skaitant 
kiekvieną rublį 50 centų ver
tės. Dabartinė Sovietų preky- 

vedama tik

Cirkui užbaigus 
gastroles

sienų, kur jie privalo 
kariškus kelius, siau- 
geležinkelius ir fortus.

stano
statyti
ruosius
Atrodo, kad Raudonoji Rusi
ja yra sparČiąi ruošiama išsi
danginti į Azįją.

Volga užversta amerikoniškais 
traktoriais.

Rusijos farmų industriali
zacijai gresia didelė katastro
fa dėl to vien. 1 kad rusiškieji 
farmeriai ir jų “mekanikai” 
gadina ūkio mašinas taip greit 
kaip tik jas įgauna.

Vienas amerikoniškų farmų 
mašinų pramonininkas Rusi
joj pasakoja, kaip sunkus yra 
ten jų darbas. “Nespėjame 
įstatyti traktorių, plaunamąją 
ar kitokią ūkio mašiną, kaip 
bėdos ir prasideda. Volgos 
upė yra priversta nuo vieno 
galo tiki kito geriausiomis 
amerikoniškomis, angliškomis 
ir vokiškomis ūkio mašinomis, 
kurios sovietų vyriausybei 
kainavo milijonai dolerių per
nai metais. Rusiškos rankos 
visiškai sugadino jas dėl ne
mokėjimo elgtis ir dėl aplei
dimo.“

Ir sovietijoj, Amerikos poliei- 
ja muša bolševikus!

“Blogiausia, kad didžiųjų 
sovietiškų farmų komunistiški 
bosai leidžia savo darbinin
kams daryti su mašinomis kas 
tik jiems patinka. Mašinos 
pernai parduotos yra taip 
biauriai vartotos, kad šiemet 
jie padarys daugiau nuostolių 
nei naudos, jei jas dar var
tos.“

Kiekvienas vaikezas čia turi 
pilną teisę “inžinieriauti”. Pa
kelėmis matosi mašinų dalių 
krūvos suverstos, išardytos 
jaunų komunistiškų vaikų. 
Vienas amerikoniškos firmos 
Charkove agentas, buvęs karo 
policistas, pats lydi savo ma
šinas į pardavimo vietas, ir 
su savo politiška lazda duoda 
per kepures kiekvienam ko
munistui, kas bando nagus 
prie mašinų kišti. Bet kai tik 
mašinos parduodamos ir pri
ėmėjai atsirašo, jis nebesikiša, 
ir farmerių vaikai pradeda 
“inžinieriauti“. Jei Sovietai 
nesuskubs išauklėti tinkamų 
mašinoms % mekanikų, jų far
mų planui gresia didesnis pa

kos sistema yra 
tuo

Kad
savo

laidu.
paslėpus tą nepadorų 

darbininkų ir valstiečių 
ą, Sovietų autoritetai

rftjvaržo ir užsienių atstovybes 
ir korespondentus tą pat dary
ti. Būdami susitepę mat ty
lės apie juos. Tuo tikslu jie 
nedaro nieko dviem didelėms 
Europos ir Azijos legacijoms, 
kurios tokiu bildu apmoka vi
sas savo išlaidas du syk pi
giau. Tos pat rūšies kyšiai 
yra siūlomi užsienių kores
pondentams.

Kremlio politikierių sąjunga 
su kriminalais

Vienas Amerikos korespon
dentas Lorimer Hammond sa
kosi būdamas Maskvoj gavęs 
pasiūlymą iš vienos Sovietų 
privilegiuotos legacijos pirk
tis rublių po 20 centų. “Lai
kyk tai patamsyje“, pasakė di
plomatas. “Kremlio ponai už
merkia savo akis, kada mes 
gabename rublius iš Berlyno, 
Londono ir Tokyo, bet nėra 
reikalo pasakoti, kodėl taip

ne nekliudęs

daro. Mes žinome labai ge
rai, kaip jie lošia savo kome
dijas ir jie žino, kad mes ži
nome . Tai ir yra, delko jie 
leidžia mums šmugeliauti kiek 
lik reikalinga mums ir musų 
draugams.

Rusijoj visi yra užimti tuo

Užpereitą sekmadienį (rugp. 
10 d.) pasibaigė Chicagoje 
gastrolės didžiulio cirko vardu 
Barnum, Beiley ir Ringling 
Bros. Seniai buvau matęs tą 
didįjį cirką.

Bendrai, reikia pasakyti, kad 
kaip visame gyvenime viskas 
mainosi, keičiasi, reiškia, pro
gresuoja, taip ir šiame cirke 
daug permainų matyti įvairio
se dalyse.

Pirtniausia teko aplankyti 
vadinamą “side, show” ir pa
matyti aukščiausį pasaulyje 
vyrą. Rodosi, ir ašį esu dar,vy
ras. Bet per jo tarpkojį galiu 
stačias praeiti,
viršugalviu jo kelnių dugno. 
Vyras 8 pėdų 6 colių aukščio. 
Iš tolo atrodo laibas, bet arti 
gana stambus — tik per strė
nas, rodosi, gali turėti apie 
tris pėdas pločio. Šiaip tai sa
kytumei gremėzdas, be jokio 
vikrumo, o ir išvaizdos ne ko
kios. Pasirėdęs kaip galvijų 
piemuo, ba Texase yra augęs, 
EI Paso mieste. Dar jaunas, 
tik 33 metų.

Sekantis numeris buvo, ku
riame kardus arba šobles rija. 
Nebuvo man įdomus. Liežuvių 
taipjau galybes demonstravo. 
Įkabina kukį per liežuvį, ant 
to kukio užkabina keną didu
mo kaip verdulis (samovaras), 
pilną geležų, ir suka tą keną 
aplink. Nežinau, ar ten ištik- 
rųjų perkiša tą kukį per liežu
vį. Bet rodosi, kad taip pridė
tas prie liežuvio kukis neišlai
kytų keno sunkumo.

Toliau 
iš Kairo 
įkaitintą 
spirga,
gal jums ne kaip atrodo, bet 
man tai taip skanu, kaip jums 
ledus (aiskrimą) valgyti. O 
jei kas netikite, tai, girdi, pa
ragaukite!

Paskui grupe neūžaugų — 
brolis ir trys seserys. Brolis 
25 metų atrodo, kaip 3—1 me
tų vaikas, bet apseina. kaip su
augęs ir ruko storą cigarą. 
Jaunesnioji s'esuo, mergina 18 
metų, kokiu coliu aukštesnė už 
brolį; vyriausioji, 26 metų 
mergina, sakytumei yra 6—7 
metų mergaitė.

Arba ve riebiausia mergina 
pasaulyje. 18 metų; nieko įdo
maus, tik molio kupeta. O štai 
vyras be rankų apsigimęs. Vis
ką kojomis daro geriau, nei ki
tas rankomis: pav. barzdą ap- 
siskuta senoviška bntva, plau
kus gražiai susišukuoja, vinis 
s'markiai įkala į medį — viena 
koja laiko’ vinį, o kita kai duo
da plaktuku, tai kaip dailydė.

Gi ve vokietis, kaip persta
tytas buvo, iš Berlyno. Jis ap
suko galvą į užpakalį, o ji 
žvalgosi iš čia. Dar toliau — 
parodoma mažiausias vyras pa
saulyje. Jis 22 metų amžiaus, 
o jo ūgis 26 coliai; ir apsiėji
mas jo yra kūdikiškas. Tryli
kos metų mergina tai tikra 
žalčių karaliene: visa žalčiais 
apsivyniojusi s’ukinėjasi.

Didysis programas
Pirmoj (palapinėj žvėrinčius. 

Čia daugiau įvairių žvėrių, nei 
Lincoln parke. Viduryj 
pės 
kos 
mis, 
mis.

Antroj palapinėj rodoma vi
sokie akrobatikos numeriai, 
kuriuos išpildo Žmonės, gyvu
liai ir žvėrys. Jų šposai ir trik- 
sai kai kurie ytin įdomus'. 
Vaikščiojimas dratu taip pa
prastas pasidaręs, kad ne tik 
vaikštinėja juo, bet ir pirami- 
das stato, štai dratas kokių 
10—12 sieksnių ilgio. Eina juo 
du vyrai vienas ] 
pasiėmę apie trijų 
gio kartę. Ateina 
krėslu, užlipa jis 
pasistato ant jos

ros ir siekiasi pačiupti už. 
gerklės. Klaunas mėgina iš
trukti, o giltinė neatsilieka nr 
per colį. Publikoj juokas, spie
gimas. Pagalios iššovė kiaunę, 
iš kanuolės, o tas, nukritęs ant 
tinklo, ir šokinėja.

Buvo dar daug kitokių nu
merių. Abelnai, tenka pasaky
ti, kad Barnum cirkas bene 
bus turtingiausias pasaulyje.

žinius.

šokdina. Ir jau kaip bolės mė
tyme ir gaudyme, tai jie yra 
tikri specialistai. Jie, be to. 
groja tam tikrus instrumentus 
ir daugybę kitokių šposų pri
daro. Taipgi pasirodė ir kiti 
žvėrys ir gyvuliai gana įdomus 
savo šposais ir triksals.

O jau tų klaunų ir šiaip vi
sokių juokdarių, tai į visus 
nespėsi nė įsižiūrėti. Bet vie
nas jų numeris atrodė naujas. 
Vyras nepaprastai greitas, bė
ga kaip viesulus nešamas. Api
bėgo jis apie visą cirką. Užpa
kalyje jam pritaisytas skele- 
tonas, panašus giltinei. Skele- 
tonas nutvėrė klauną už kup- yra naudingos.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

grupe muzikantų ir 
gražuolės, baisiomis 
kaip pakabintomis

kem- 
Afri- 
lupo- 
dišė*

Greita Laivų Kelionė į Europą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBĘRTBALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie
sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mus populiariais kambariniais laivas:

ST. LOBIS, MIWAUKEE IR CLEVELAND
Del informacijų kreipkitės i lokalinius agentus musųŲamburg-American Line

Chicago

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Špeciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

Rusiskos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

8114*16 RoomtcU Rd. 
arti St. Loui* Avė. 

CHICAGO. ILL.

WISSIG
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

egiptčnas, persistatęs 
miesto. Jis raudonai 
geležį laižo, liežuvis 

durnai rūksta. Sako,

atą. Vyriausias juodosios spe
kuliacijos bosas yra buvęs če
kus galva, Trelesser, dabar 
Kremlių ekonomijos biuro vir
šininkas. Turint bosu tokį tū
zą visiems parazitams yra 
rojus.

Koks gerbūvis pačioj Mask
voj, gana to kad visame mies
te, su virš 3,000,000 gyventojų, 
yra tik 40 taxi cabs! Tuo tar

paskui kitą, 
sieksnių il- 
trečias, su 
ant kartės, 

i krėslą ir 
pats ant jo atsistoja. Dar ir 
mergina išeina — ir ant dra- 
to, ii’ ant kartės, ir ant krėslo, 
ir pagalios tam vyrui ant pe
čių atsistoja, ir dar ramiai ne
silaiko, o visokias gimnastikos 
figūras išpildo. Po to visa pira- 
mida permaršuoja dratu ir 
išsiskirsto.

Taipjau jurų liūtai dratu 
eina, ir dar bolę *ant nosies

"KANADOS LIETUVIS

RAUDONOJI GYSLA 
Išgydoma be Peilio 

UŽ ŽEMA MOKESTI
Žlibumas, niežėjimas, kraujo 

tekėjimas, prasikišimas. Raudon- 
gyslių (Pilės) arba kitą mėšlinės 
nesmagumu, padarome sveiku be 
pjovimo ar deginimo, ligonbučio 
arba sugaišinimo laiko darbe. 50 
metų pasekmingo gydymo atvežta 
iš rytų į Chicagą, garantuoju 
jums pasveikimo nuo 2 iki 10 sa
vaičių. Lengvais, nedideliais iš
mokėjimais. Ėkzaminavimas dykai. 
Vienos savaitės trytmentas dykai, 
dėl patikrinimo jus galimumo iš
gydyti, arba prisiųskit dėl 5 dienų 
namų pagelbos trytmento DYKAI.

PILĖ DEPARTMENT, S-M-S.
HEALTH INSTITUTE, 
1869 N. Damen Avė.

Chicago, Illinois
Valandos 10 iš ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj 10 iš ryto iki 2 po pietų.

M

Ntanr
HOST 
TEMoen 
MO3E«EARS

ON IO DAY

NAUJI AKINIAI IO DIENV NEMOKAMAM IfiBANDYMI’I
Leiskite man pasiųsti jums Aiuos valiausio styliaus Naujus Shelltex Komforto Akinius su 
Aiškaus Regėjimo stiklais 10 dienų nemokamam išbandymui. Gražiausi akiniai kokie 
pagaminti per daugeli mteų. Nešiojami daugybės žmonių. Populiarus visur. Pagražina 
išvaizdą. Nepažeis opiausios nosies ar ausų. Lengvus. Leis skaityti smulkiausi raštą, (verti 
ploniausią adatą, matyti ARTI ir TOLI. Graži dėžutė pridedama dykai. Patenkinimas ga
rantuotas. Jeigu jus nebusite nustebinti ir patenkinti, jeigu jus nemanysite, kad mano 
akiniai tiktai už $2.08 nėra geresni už tuos, kurie kitur parsidavinėja po $15.00, jus ga
lite pasiųsti juos atgal. Jus nerizikuojate nė vienu centu.

PRISIUNČIAMI NEMOKAMAM IŠBANDYMUI ANT MANO RIZIKOS — NKHIV8KIT 
NE VIENO CENTO — PRISIŲSKIT TIKTAI KUPONĄ

Aš žinau, kad tie akiniai suteiks jums toki pastebėtiną regėjimą ir patenkinimą, kad aš 
sutinku prisiųsti juos išbautlymul. Pasnaudokite šiuo dideliu bargenu. Atsiminkite—nū cento 
iš kalno. Laikykit pinigus namie. Prisiųskit kuponą dabar:

DR. S. J. RITHOLZ,------------- ------------- “ ~
Registruotas Optomestristas. Užtivirtintas

Išpildyklt ir prisiųskit nemokamo 
išbandymo kuponą 

DR. S. J. RITHOLZ, 
Hm. G. H. 213. - 

Station C., Chicago, III.
Aš noriu išbandyti jūsų naujus Shelltex 

Komforto Akinius per 10 dienų ir patirti

HTATION C, CHICAGO, ILL.
Illinois valstijos. Po Valstijos valdžios priežiūra 

kaip aft galiu juos įsigyti be kaštų, taipgi 
prisiųskito naują katalogą.
Vardas .................................................... amžius.........

Adresas

Miestas vaisi S

Pirmas ir Vienintelis Kanados 
Lietuviu Laikraštis

Eina kas mėnuo, žurnalo formoje, 20 puslapių. Įdo
maus ir patraukiančio turinio; talpina įvairaus turinio 
straipsnius, apysakaites, eilutes, žinias ir t. t. Turi 
turiningą jumoro-juokų skyrių “Juokai ir Gryzbatos”, 
su iliustracijomis.

Be to teikia žinių apie Kanados lietuvių gyvenimą 
ir jų darbuotę naujame pasaulyje. “Kan. Liet.”, toks 
laikraštukas, kurį kiekvienas lietuvis pamils. Prenu
merata: Kanadoje, Amer. J. V. ir Pietų Amerikoje 
$1.25. Lietuvoje ir kitur $1.50. Laikraštis šiuo tarpu 
spausdinamas mimeografu, bet aiškiai įskaitomas. 
Kanados lietuviams jisai patinka, tad ir jums patiks.

Redakcijos ir Administracijos adresas:

“Kanados Lietuvis”
12 Givens St, Toronto, Ontario, Canada

tSY WESTPHAE.

BORN

FRANCE

-wenTTo 
cHicAGo

FIRST parT IN 
c o medy

BY
ARNE MORRlSON 

' THE 
vvesTcoTTs

LBAD IN -

STAKfcS 
v/iTH 

U0WELU 
SHERhAAh?

five year 
c: O NT RAST 

\NlTH
A.L V/OOpS

CAhAE To

V/iTH PAREHfc 

IN 1913

THEN — 
'THE 

vaarionetTe 
MAN * 

wiTH OLRICH 
HAOpT

FIRST TALKING 
( PicTuRE —i 
THE Hole IN IhE 

\NALL
PLAYEO IN —v . 

'THE LADY LIKS 
-MAWED TO 
NoRMAN FOSTER

STAR DUST Copyright Midvvest Feature Service

GOOD IN 
THE STAGE 
MERSION OF 
' THE.

- ■ ■ . ' ■ c', . ■. A

■ ■ ■ ...................... ■ ______



NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscriptlon Rataai
|8.0t per year in Canada
$7.00 per year outaide of Chicago
$8.00 per year in Chicatro

8c per copy

Entered as Second Claii Matter 
March 7th. 1914. at tha Port Office 
of Chicago, Ilk, undar the act of 
March 8rd 1879. '

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujiena” 
Bendrovi. 1789 So. Halsted St.. Chi- 
caro. III. Telefonas Eoosevelt 8500.

DAUGIAU KORUPCIJOS ĮRODYMŲ

REVOLIUCIJA IR PROVOKACIJA

Nužudytojo gengsterių vado, J. Zutos, dokumen
tuose surasta dar daugiau įrodymų, kad tarp krimina
listų ir politikierių Chicagoje ir jos apielinkėse gyvuo
ja artimi ryšiai. Iškilo aikštėn, būtent, kad Zuta sko
lino pinigus Evanstono policijos viršininkui ir kad iš 
jo yra gavę šimtus dolerių kiti valdiški žmonės, pav. 
valstijos senatorius Carr. Į škandalą, pagaliau, tapo 
įveltas ir Chicagos anglų dienraščio ‘‘Daily News” vie
tinių žinių redaktorius: jo $50.00 vertės iškeistas čekis 
užtikta tarpe Zutos popierų.

Del šitų atidengimų kai kam darosi pusėtinai karšta 
Chicagoje. 0 publika žiuri ir mokinasi — politikos! 
Tik kažin ar lekcija nebus užmiršta iki sekančių rin
kimu? v-

Buvęs sovietų diplomatas Besiedovskis įdėjo į laik
raštį, kurį jisai redaguoja Paryžiuje, buvusių čekistų 
(bolševikiškų žvalgybininkų) grupės atsišaukimų į Ru
sijos darbininkus ir valstiečius. Tame atsišaukime sa
koma, kad Maskvos diktatoriai išleidžia kasmet po 30 
milionų dolerių (arba 60 milionų rublių) žvalgybos rei
kalams užsieniuose.

Ką gi ta žvalgyba svetimose šalyse daro?
Visų-pirma ji, kaip ir kiekviena slaptoji policija, 

užsiima šnipinėjimu. Bolševikų GPU, pavyzdžiui, pa
pirkusi Suomijos konsulą Rumanijoj ir Lietuvos kon
sulą Jugoslavijoj, kad jie teiktų slaptų informacijų 
(tur-but, daugiausia apie savo valdžias ir jų ryšius su 
kitomis valdžiomis) Maskvai.

Kita sovietų žvalgybininkų darbo dalis tai — reng
ti provokacijas. Maskvos čekistai užsieniuose, pasiro
do, organizuoja rusų monarchistus ir tas organizacijas 
palaiko Maskvos pinigais; jie agituoja už carizmo at- 
steigimą Rusijoje; jie remia monarchistų spaudą ir 
net moka algą monarchistų organo redaktoriui!

Gal kas stebėsis, kam slaptieji bolševikų agentai 
tokiais darbais užsiima. Juk Maskva nekenčia monar- 
chizmo ir skelbia visam pasauliui, kad kokio nors Ki- 
rilos pasodinimas į Rusijos carų sostą butų baisiausia 
nelaimė Rusijos valstiečiams. Bet dalykas yra labai 
paprastas. Rusų monarchistai Berlyne arba Paryžiuje 
yra reikalingi tam, kad Stalinas galėtų jais gąsdinti 
Rusijos valstiečius! Jeigu valstiečiai nebijotų grįžimo 
caro, kuris gali vėl atimti iš jų žemes ir atiduoti bajo
rams, tai jie nesiduotų bolševikiškiems despotams eng
ti. Reikia, vadinasi, rūpintis, kad monarchizmo baubas 
neišnyktų. Ir Stalino žvalgyba rūpinasi, užlaikydama 
išplėštais iš Rusijos mužikų pinigais monarchistų or
ganizacijas ir laikraščius užsieniuose.

Gudri politika, ar ne?
Gudri, bet šlykšti. Tokia šlykšti, kad nieko šlykš- 

tesnio nesugalvodavo ir caro žandarijos viršininkai, už
laikiusieji provokatorių Azefą.

Tai mat į ką išsigimė “revoliucija sulig Leninu”.
Trečias Maskvos provokatorių užsiėmimas tai — 

vogti. Čekistai, kurie “veikia” užsieniuose, šluoja gau
namus iš savo vyriausybės pinigus, kada tik gauna 
progos. Ir šluoja ne mažoms gumoms, bet šimtais tūks
tančių dolerių.

O Rusijos darbininkas ir valstietis už visa tai mo
ka savo kruvinu prakaitu.

Ar yra nors vienas sveiko proto žmogus, kuris ga
li tikėti, kad šituo keliu bus “išvaduotas pasaulis” nuo 
kapitalizmo?

SUDIE MASKVAI

vo komunistų partijos nariu 
dešimtį metų, bet galų gąle 
įsitikino, kad jos politika jo
kios naudos darbininkų klasei 
duoti negali.

Frankfurto, Vokietijos, mies
to tarybos komunistų frakci
jos pirmininkas. Steffens, ir 
jo žmona, pasitraukė iš Vokie
tijas komunistų |>artijos ir 
įstojo į Socialdemokratų par
tiją.

Apleisdamas maskvinius, Ste- 
ffens pareiškė, kad jisai išbu-
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DEMOKRATAI VIRSTA 
SOCIALISTAIS

Vokietijos demokratų parti
ja prieš keletą savaičių nuta
rė užsidaryt ir jos vadai, kar
tu su kai kuriais kitais politi
kos veikėjais, dabar organizuo
ja naują , “Valstybės Partiją”.

Toli gražu tečiaus ne visi 
buvę demokratų lyderiai ir na
riai eina į tą naują partiją. 
Pažangesnieji jų, kuriems de- 
mokratybės principai tikrai ru
pi, dedasi prie socialistų. Taip, 
jau buvo minėta, kad į Social
demokratų partiją įstojo bu
vęs Demokratų partijos antra
sis pirmininkas Erkelenz.

Tą patį žinksnį padarė ir 
Illa Uth, buvęs Demokratų 
partijos centro valdybos narys.

Įstojo į Socialdemokratų par
tiją taip pat ir demokratų at
stovas Prūsų seime, Rave.

Kada šitaip krinka buvusios 
Demokratų partijos eilės, tai 
darosi vis' įdomiau, kokių re
zultatų parodys rinkimai į 
reichstagą, kurie įvyks atei
nančio mėnesio 14 d. Spauda 
pranašauja kraštutinių partijų 
— fašistų, ir komunistų — lai
mėjimą ir vidurinių partijų 
susmukimą. Bet gal bus ir ne 
visai taip.

PAKŠTAS SIŪLO “SUKAN- 
TONINTI” LIETUVĄ

Nors Lietuvos tautininkai 
bara vai. liaudininkus už jų 
neva per dideli nusileidimą 
lenkams Vilniaus klausimu, o 
krik, demokratai daro tuos 
pačius priekaištus ir liaudinin
kams' ir tautininkams, bet at
rodo, kad kone visose Lietuvos 
srovėse šiandie yra žmonių, 
kurie ieško kompromisų su 
“broliais Pietuose”. Štai, pav. 
“Vilniaus Rytojus” (krik.- 
dem. krypsnio) iškelia aikštėn, 
kad šiemet Lietuvos klerikalų 
šulas prof. Pakštas siūlė len
kams tam tikrą planą susitar
ti dėl Vilniaus.

Pakštas sumanęs padalinti 
Lietuvą į kantonus, padarant 
iš Vilniaus krašto atskirą kan
toną, kuriame vadovaujanti ro- 1 
lė priklausytų lenkams. Šitą 
savo planą jisai išdėstęs “rink
tųjų asmenų tarpe”, Vilniuje, 
per praėjusias Velykas. Vilniš
kis klerikalų laikraštis pasako
ja apie tai šitaip:

“Šiemet Velykų atostogų 
metu prof. Pakštas lankėsi 
Vilniuje ir keletoj Rytų 
Lietuvos provincijų. Būda
mas' Vilniuje) suruošė paskai
tą rinktųjų asmenų tarpe 
Vilniaus išsprendimo klausi
mu. Paskaita buvusi paskai
tyta prancūzų kalba. Į pa
skaitą buvo pakviesta lenkų 
laikraščių redaktoriai (bū
tent ‘Kur. Wil.’ ir ‘Slowo’>, 
keletas sanatorių (pilsuds- 
skininkų. — “N.” Red.), 
peoviakų ir berods du ar vie
nas lietuviai. Nors kaip mi
nėjau, paskaita buvo skaity
ta mažam būreliui, bet jau 
kitą dieną Vilniuj buvo pla
čiai apie ją kalbama ir ga
lop ‘Przegląd Wilenski’ Nr. 
11—12 viešai pasakė apie 
tą paskaitą. Todėl lieprasi- 
žengsime laikraštininko pa
reigoms, jeigu tuo klausi
mu tarsime vieną kitą žo
dį.”
Matote, nuo Velykų ligi da

bar buvo tylima, kad visuo
menė nežinotų, apie ką “pa
rinkti” Lietuvos klerikalai ta
riasi su “parinktais” lenkų po
nais. Kalbėt apie tai laikrašty
je butų buvęs “nusidėjimas”.

Dabar apie Pakšto projektą.
“Prof. Pakšto nuomone 

(gal ir yra tik jo vieno)”, 
tęsia laikraštis, “iš dabarti
nės Nepriklausomos Lietu
vos ir Vilniaus krašto rei
kėtų padaryti kantonine Lie
tuva su 3—4 kantonais'. Pir
mas — Klaipėdos kantonas, 
kuriam priklausytų dabarti
nis Klaipėdos kraštas ir Kre
tingos, Tauragės, Telšių, 
Mažeikių, Šiaulių ir Rasęi- 
nių apskritys. Gyventojų tą
sai kantonas, turėtų virš 
800,000. Antras kantonas — 
Kauno, kuriam matyt butų 
priskirta likusios Nepr. Lie
tuvos apskritys, šis kanto
nas turėtų apie l‘/2 miliono 
gyventojų ir butų lietuviš
kiausias. Trečias iš eilės —
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Vilniaus kantonas, kurio sie- 
nos sunku numatyti, bet gy
ventojų turėtų apie 1,300,00. 
Be to, patsai Vilnius galima 
butų padaryti laisvu, nesu
rištu su savo kantonu, kaip 
ir visos kantoninės Lietuvos 
sostine.

“Pasak autoriaus projekto, 
sudarius šitokią Lietuvą, ji 
išlaikytų pusiausvyrą tarp 
germanų ir slavų pasaulių 
ir, be to, kaipo tranzito 
kraštas, turėtų didelę nau
dą. Kartu, be abejo, pakiltų 
ir subiednėjęs Vilnius.”
Pakštas, pagaliau, siūlęs 

ypatingu budu sutvarkyti lie
tuvių klausimą Vilniaus mies
te: jisai manąs, kad dabartinį 
Vilnių lietuviai privalą palikti 
ir kraustytis į Karolinką, Vil
niaus apielinkėje, statyti te
nai naują lietuvišką miestą.

Kuo yra įdomus p. Pakšto 
sumanymas? O gi tuo, kad ji
sai be galo primena kadaise 
uoliai pirštą Lietuvai Hynuanso 
projektą. Nuo savęs Pakštas 
pridėjo tik Karolinką.

PIRMOS PASTANGOS SU
KURTI NAUJĄ AMERIKOS 

LIETUVIŲ JUDĖJIMĄ

Tokiu paantgalviu “Lietuvos 
Aidas” deda oficiali straipsnį 
apie Am. lietuvių ekonominę

Ar Lietuva Pasirengus 
Taikos Sutarties Revizijai

“Ponai pešasi, o nuo mužikų 
kuodai lekia” 

Šiais metais Europa pradeda 
rodyti savotiško persiorganiza
vimo ženklus, būtent, vienuo
lika valstybių yra pasidalinę į 
dvi priešingas grupes. Penkias 
jų, Italija, Vokietija, Vengri
ja, Lietuva ir Bulgarija reika
lauja dabartinės Europos žem- 
lapio pakeitimų, grąžinant 
joms taikos sutartimi atim
tas arba vėliau pagrobtas te
ritorijas, ir grasina taikai pa
vojum tol, kol tie klausimai, 
nebus patenkinančiai išspręsti.

Kita valstybių grupė, šešios 
skaičium, būtent, Francija. 
Belgija, Lenkija, Čekoslovaki
ja, Rumunija ir Jugoslavija 
yra dabartine padėtim paten
kintos, taikos sutartim kitų 
šalių sąskaiton pasipelniusios, 
ir atkakliai laikosi už padėtį 
kaip yra (status (juo). /

Tai grupuotei reikia tik Ku
kio nors ypatingo įvykio išeiti 
į atvirą antagonizmą. Musso- 
lini tuo spekuliuodamas jau 
net pranašu pasidarė, ir 1935 
metais pranašauja didelio Eu
ropos karo.

Bet nereikia laukti ir tiek 
laiko. Bile kurios valstybės 
aktingesnis žinksnis ar skam
besnis žodis pasirodo galįs' su
kelti tikrą alarmą. šiomis die
nomis Vokietijos okupuotų 
kraštų ministeris Treviranus 
viešai pareiškė, kad jau atėjęs 
laikas Vokietijai pareikalauti 
Paryžiaus taikos sutarties re
vizijos ir Rytprūsių lenkų ko
ridoriaus grąžinimo. Vokietijai, 
ir pareiškė, kad , Vokietija jau 
rengiasi šio rudens Tautų Są
jungos sesijoj tą. pasiūlymą į- 
nešti.

Treviranuso pareiškimas su
kėlė tikrą sujudimą Francijoj 
ir Lenkijoj. Atrodo, kad griež
tas Francijos užsispyrimas ir 
užsistojimas už Lenkiją gali 
tuo tarpu Vokietiją nuo pana
šaus žygio sulaikyti. Bet tai 
tik kuriam laikui. Taikos su
tarty yra kliauzelė, 19 straips
nis, kuriuo leidžiama karts nuo 
karto iškelti ir apdiskus'uoti 
klausimus, surištus su ta su
tartimi. jei pasirodo tai reika
linga taikos labui.

Francijai pakėlus triukšmą 
Vokietijos pasiuntinys Franci
jai atvyko į Berlyną, kaip 
skelbiama, ragindamas Vokie
tijos vyriausybę tuo tarpu ati

konferenciją New Yorke. 
Straipsnis baigiamas šiais žo
džiais:

“Ligi šiol Amerikos lietuviai 
turėjo daugelį tikybinių, parti
nių ir politinių konferencijų ir 
“kongresų” —ir tose veikimo 
srityse jie yra pusėtinai gerai 
susiorganizavę. Ekonominėje 
srytyje, nors yra keletas ar 
keliolika tūkstančių nesuorga
nizuotų lietuvių “biznierių” — 
ligi šiol nieko dar nebuvo pa
daryta. i

ši konferenciaj todėl tenka 
laikyti kaipo pirma organizuo
ta pastanga pastatyti ant kojų 
naują Amerikos lietuvių judė
jimą. Be abejo, tas yra musų 
emigracijos progresyvaus no
kime požymis.

Konferencija parėjo pakilio 
ir entuziastinga nuotaika, ši
tokių reikalų organizacijai; ži
noma, reikia nemažai laiko ir 
tik ateitis tegalės parodyti 
praktiškus šitos konferencijos 
rezultatus. Neabejotina, kad 
Amerikos lietuvių mintis, ligi 
šiol labai veikli abstraktinėse 
srityse (partijos, politikos ir 
t. t.), šios konferencijos inicia
tyva yra pastatyta ant realaus 
ekonominio kelio bėgių ir su 
laiku, gavus daugiau impeto, 
galės suvaidinti svarbią rolę 
ne tik Amerikos lietuvių tarpe, 
bet ir jų santykiuose su Lie
tuva”.

dėti tą klausimą ligi patoges
niam laikui, būtent kol Saaro 
problema bus galutinai išrišta 
ir kol Tautų Sąjunga bus re
organizuota, kaip Italija yra 
pasiūliusi. Tuo pat tarpu 
Francija, norėdama įkaitimą 
atšaldyti, reikalauja Lenkiją 
padaryti visokių reformų savo 
santykiuose su Vokietija, bū
tent sušvelninti savo tarifų po
litiką Dancigo koridoriuj, kad 
nebeerzintų vokiečių ir ne tiek 
kliudytų Vokietijai susisiekti 
su Rytprūsiais. Bet tai yra 
tik laikinos kumparo dozės li
goniui.

Lietuvius šis susikirtimas 
rūpina tuo ypatingai, kad pa
ties' Traviranuso pasiulymu, 
Vokietija yra gatava “sumai
nyti” Lenkijos koridorių j 
Klaipėdos kraštą. Treviranus 
tuos mainus motivuoja tuo, 
kad, girdi, paskutiniu laiku, 
Lietuvos santykiai su Lenkija 
jau tiek pagerėjo, kad jau ga
lima juos abejus sutalpinti 
Klaipėdoje arba kad lietuviai 
gali savo tarpe susitarti su 
Lenkija mainais dėl Klaipėdos 
ir Vilniaus teritorijos dalių.

Lietuvos laikraščiuose mato
me paaštrintas replikas į Vo
kietijos spaudą, kuri pastarais 
metais nepaprastai atkakliai 
pradeda atakuoti Lietuvą dėl 
Klaipėdos krašto, smerkia ten 
viešpataujančią diktatūrą, ir 
nedviprasmiai reikalauja Klai
pėdos krašto grąžinimo Vokie
tijai.

Vokietija ne tik muitais blo
kuoja Lietuvą ir Klaipėdos 
kraštą, bet stačiai per savo ge- 
neralį kosulatą kišasi į Klaipė
dos krašto reikalus ir šeiminin
kauja kaip kokioj Vokietijos 
dominijoj.

Visų tų debesių Lietuvos 
liaudis nemato ir negirdi, nes 
valdžios spauda labai mažai te
sako, o opozicijai neleidžia. Vi
sas atsikapojimas eina tik iš 
valdžios kabinetų, į kuriuos 
Vokietija labai mažai tekreipia 
domės. — “Revoliucinė” Lietu
vos valdžia (kaip ji pati va
dinasi) bandė įsigyti Vokieti
jos meilę savo pataikavimu ir 
dideliu nuolaidumu, suteikdama 
Vokietijos piliečiams, pirkliams 
ir agentams Lietuvoj stačiai 
pilietines teises. Tai visai nie
ko negelbėjo, ir vokiečiai dar 
drąsiau savo gieda. Tuo tarpu 
“revoliucinė” valdžia pradėjo 
karą savo tarpe, ir visas akis 

atkreipė į ametoniškių kovas 
su voldemariškiais. Gyventojai 
į tą komediją žiuri ir ploja, ir 
nebemato, kas už sienos darosi.

“Lietuvos žiniose” naujai 
buvo įdėtas, kažkaip praleistas 
labai reikšmingas vedamasis, 
kur valdovams aiškiai parašy
ta “Mane, Tekel, Fares” (Su
skaitytos tavo dienos). — Bet 
jei žodžiai pasiliks tik žodžiais, 
baimė, kad tie žodžiai nebūtų 
pranašystė platesne prasme.

Ar Lietuva pasiruošusi be- 
nokstantiems įvykiams ? Deja, 
ne.—P.

Nėra išeities
Visokių bėdų Petras savo 

laiku pergyvenęs. Rodos jau 
truks ir gana, bet žiūrėk atsi
randa išeitis' šiokia ar kitokia. 
Dabar bet-gi didelis glėbys vi
sokių bėdų jį užgulė, ir jau 
nusitarė savo kūną kirminams 
atiduoti, tiktai nenorėjo dūšią 
velniams pasiusti.

Eina Petras į kleboniją ir 
pertraukia prabaščius platoniš
ką meilę.

—Aš kunigėli, su reikalu—ta
rė Petras Jėzų pagarbinęs, o 
kunigo rauką pabučiavęs—no
rėčiau išsispaviedoti ir dūšią 
išganyti.

—Ateik rytoj į bažnyčią — 
nukirto prabašęius — kleboni
joj tokius driskius aš nespa- 
viedoju...

—Kunigėli, aš galėčiau porą 
dolerių... daugiau neturiu... Ku-

Velnio Eliksyras
E. T. A. Hoffmano įspūdingas kūrinys pasirodys 

“Naujienose” ateinančiame šeštadienio 
numeryje

Hoffman’as, pereito šimt
mečio garsus Vokietijos rašy
tojas, autorius daugumai žino
mo operos teksto “Hoffmano 
Pasakos” (Hoffman’s Talės), 
be keletos kitų fantastingų 
kurinių yra parašęs vieną įspū
dingiausių literatūroje veikalų, 
“Velnio Eliksyrą”.

Kaip dauguma didžiųjų ge
nijų kurinių yra nemirštami, 
nežiūrint kiek laiko praeina po 
jų pasirodymo, taip Hoffmano 
“Velnio * Eliksyras” šiandien 
yra lygiai moderniškas, • kaip 
jis buvo suvirš šimto metų at
gal.

Hoffmano asmenį skaityto
jai turės progos pažinti iš ryt 
dieną dedamos doc. Balio Sruo
gos introdukcijos prie “Velnio 
Eliksyro” vertimo. Čionai no
rime tik trumpai suglausti pa
ties to veikalo turinį.

^Velnio Eliksyras” yra rea
listinė pasaka, paimta iš gyve
nimo už vienuolynų sienų. Ta 
pasaka su nepaprastu vaizdin
gumu piešia kas dedasi už tų 
sienų, kokias' aistras, abejones 
ir tragedijas kenčia už tų sie
nų gyvi palaidoti, ir kokių 
šiurpių nusikaltimų papildė 
viena būtybė, sykį ištrukusi iš 
tų sienų.

“Velnio Eliksyras” piešia 
vieno vienuolio, brolio Medar
do gyvenimą ir sąf^šy su tuo 
gyvenimu lyg iš grabo prike
lia gyvenimus įvairių žmonių 
ir luomų, su kuriais tam de
moniškam žmogui teko susi
durti. Faktai ir atsitikimai yra 
neva paimti iš paties brolio 
Medardo užrašų, kuriuos jis 
paliko mirdamas' ir kuriuos tik 
žymiai vėliau atrado paslėptus 
kokiame tai vienuolyne.

Veikalas yra tiek pagaunan
tis, kad skaitytojas nebegali 
atsitraukti sykį skaityti pra
dėjęs. čia maišosi visa per vie
ną: ir švelniausios poezijos 
vąizdai, ir šiurpus .tikrenybės 
piešiniai, ir .bąuginančios tra
gedijos ir vėl linksmi, juokin
gi prietykiai, žmonės ir jų el
gesiai. Tai yra gilus psycholo- 
ginis kūrinys, kaip rakieta 
šviečiąs per giliausias paslap
tis žmogaus sielos ir nuimąs
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nigaa uždarė duris, o Petras 
išėjo į gatvę susiraukęs. Galų 
gale, jeigu jau už porą dole
rių negalima dūšios išganyti, 
tai tegul ją velniai smaloj vi
rina... O gal dūšia pati kaip 
nors į dangų nulėks savais ga
bumais.

Eina Petras į aptieką.
• —Ponas aptiekoriau, ar ga

lėčiau gaut riurkžolių už porą 
dolerių ?

Aptiekorius susiraukė:
—O kam tiek daug? Ką 

veiksi ?

Petras pasisakė ieškąs išei
tie^ iš šios ąšarų pakalnės. Na, 
ir žiūrėk žolių negavo.

Eina Petras gatve ir apsi
stoja prie graboriaus durų. O 
gal šitas draugas pagelbėtų... 
Einą į vidų.

—Ar lauki, drauguti, nabaš- 
ninkų? —Petras klausia.

—Kur čia ' nelauksi, dabai 
biznis prastas, gal žinai 
kur kas miršta, komišeną duo- 
Siu..,

Petras sako: i
—Aš noriu mirt...

O inši ureną ar turi—klau
sia graliorius.

—Neturiu.
—Tau, brolau, jei nori klojas 

padžiaut, tai ne mano įstai
goj... Man ubagų nereikia...

Ir Petras, išeities nesuradęs, 
parėjo namo vargelio vargti.

—r’Miat.

uždangalą nuo tamsiausių min
čių, aistrų ir darbų.

Lietuviams tas veikalas dar 
tuo įdomus, kad jis yra gimęs 
vietose, kur senovės Prusai gy
veno ir kur ?<abar kryžiuočių 
laikų statytos šventovės ir 
vienuolynai sfukso.

Apysaka prasideda neva lei
dėjo žodžiu, kur jis nupasako
ja, kaip vie.’aame sename vie
nuolyne atsilankius, to vienuo
lyno prioras, parodė jam bro
lio Medardo pageltusius užra
šų lapus, įr kaip leidėjas, iš
prašęs tuos užrašus, juos at
spausdino. Po to žodžio prasi
deda pats veikalas, paties bro
lio Medardo atsiminimai, ku
riuose tas visų pragaro galy
bių nutraukytas žmogus antrą 
kartą pergyvena pats savo 
audringą amžių.

Veikalas gali būti pilniau
siai vadinamas romanu, ir taip 
ji Vokietijoj vadina. Šalę žiau
rumų, nedoro kraujo, fantas
tiškų baubų, per visą veikalą 
tęsiasi kitas švelnus, skaistus 
Aurelijos paveikslas, dėl ku
rios meilės brolis Medardas iš
gėrė velnio eliksyro bonką ir 
patapo tikru demono įrankiu.

Pro visas šiurpulingas" sce-, 
nas ir komiškus prietikius ne 
paliaujamai tęsiasi du pradai. 
— paveldėjimo ypatybės, ku
rių jokia disciplina, jokios mu
ro sienos negali išnaikinti, ir 
aukštesnė moralinė savybė, ku
ri viską nugali ir galų gale už- 
friumfuoja, ir galop griežtas 
sprendimas, kad piktas kraujas 
gali būti išnaikintas tik visai 
to kraujo giminei išnykus.

Musų Amerikos lietuvių pa
starais metais jiasiskaitymų 
šaltiniams sumenkėjus ligi mi
nimumo, tas veikalas bus di
delė retenybė, šaukianti skai
tytojus atgal į rimtos literatū
ros labirintus, čia kas žodis 
tai idėja, kas sakinys tai vaiz
das/ Patartina skaitytojams šį 
veikalą sekti atsidėjus. Veika
las eis kas dieną ir bus sten
giamasi dėti taip, kad nebūtų 
nutraukti vaizdai kitai dienai.

“Velnio Eliksyras” pradės 
eiti “Naujienose” ateinantį šeš
tadienį.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Policininkai, politikie
riai ir gengsteriai

Tarpe dokumentų, kurie pri
klausė Jack Zutai, nudaigotam 
butlegerių viršilai, užtikta pa
rašai, jungiantys ‘ jį su politi
kieriais.

Vienas tų politikierių tai tei
sėjas Schulmann. Kitas—adv. 
Fisher, teisėjo Fisherio brolis.

Vakar paskelbta žinia apie 
laiškų, kurį parašė Zutai Evali- 
stono policijos viršininkas ir 
prašė paskolinti $400, o taip
gi kvietė Zutą savo parėn. 
Evanstono policijos viršinin
kas kalbame laiške Zutai pa
sirašo “your old pal”.

Suprantama, kiekvienas su
minėtų aukščiau asmenų davė 
pasiaiškinimų deliai to, kaip jų 
vardai pateko į Zutos sąrašą, 
ir užsigynė turėję ką nors ben
dro su Z u ta.

Bet to negana. Vakar dien
raštis “Evening Post” įdėjo fo
tografinius paveikslus čekių,
kuriuos buvo išrašęs Zuta var
du Illinois valstijos senatorio 
Harry Starr. Senatoriaus var
du paduodama du čekiai, kiek
vienas sumai 200 dolerių.

Dar įdėta fotografiniai pa
veikslai poros čekių, išrašytų 
pavardėmis, panašiomis žino
miems politikieriams.

Be to, užtikta čekis pas Zu
tą, kurį parašęs buvo dien
raščio “Daily News” miesto ži
nių redaktorius John Craig ir 
ant kurio jis gavęs $50.

Kokius išvadus tyrinėtojai 
Zutos darbuotės padarys iš šių 
dokumentų, kplei kas sunku pa
sakyti. Bet dokumentai liudi
ja gan artimą pažintį politi
kierių ir butlegerių.

Motina pašovė sūnų
Mrs. Gertrude Lawler, 6413 

So. Troy Street, naktį išgirdo, 
kad jos namų duris kas tai 
mėgina atidaryti ir vis nepa
jėgia.

Manydama, kad vagilis mė
gina įsipiršti vidun, moteris šo
vė į menamą vagilį. Tuojau 
betgi pasirodė, kad kulka pa
taikė — tik ne vagiliui, bet 
jos pačios sunui ir rimtai su
žeidė jį.

Jos sūnūs, Clyde Lavvler, 24 
m., dirba naktimis kaip taksi- 
kebo šoferis. Tą naktį jis su
grįžo namo anksčiau ir nepa
jėgė iš karto durų atrakinti. 
Jį tai ir pašovė motina nety
čiomis.

Rengia didelę bylą prieš 
slapiuosius

Eederalės valdžios agentai 
rengia didelę bylą prieš kele
tą užeigų savininkų South Chi- 
cagoje ir prie eilę asmenų, ku
rie teikė užeigų savininkams
‘protekciją”.

Vėl “karas” drabužių 
valymo ir dažymo 

bizny
Nušautas Gust Kouris, 1731 

West Monroe st. Manoma, kad 
paliovusios kuriam laikui ra- 
ketierių kautynės drabužių va
lymo ir dažymo pramonėje ir 
vėl atsinaujinusios.

Girti banditai apiplėšė 
ligoninę

Du girti banditai, vienas ku
rių buvo apsiginklavęs šautu
vu, padarė holdapą Chicago 
Lying-In ligoninėje (426 East 
51., st.) Pasipelnė $100.

Blaivybės klausimas ad
vokatų konvencijoj

šiandie prasidėjo Amerikos 
advokatų asociacijos konvenci
ja. Nužiūrima, kad pačioj kon
vencijos pradžioj gali kilti blai
vybės įstatymų klausimas. Ir

šiuo klausimu laukiama aitrų 
debatų.

Organizuojama pagelba
Illinois farmeriams

Gubernatoriui Emmersonui 
vadovaujant organizuojama ko
mitetas pagelbai teikti ferme
riams šioj valstijoj, nukentė- 
j usiems dėl sausos šią vasarą. 
Komitetas susidarysiąs iš įžy
mių bankininkų ir žemės ūkio 
reikalų žinovų.

Boksininkas Vincą 
pasiliks Amerikoje
, l'niversal State Banko pre
zidentas, J. J. Elias, gavo va
kar telegramą, kad lietuvių 
boksininkui Vincai Suv. Valsti
jų valdžia leido pasilikti Ame
rikoje dar pusę metų — pa
ilgino jo buvimą šioje šalyje 
iki vasario 15 dienos 1931 m.

Rep.

gražus, pilnas gyvumo, sulig 
paskutiniuoju cenzu gyventojų 
esama 85,000. Miestas randa
si 4,900 pėdų aukštumoje nuo 
jurų paviršiaus. Iš vienos pu
sės riogso didžiausi kalnai, iš 
antros tęsiasi lygumos ir Rio 
Grande upė. Visa tai sudaro 
labai gražų vaizdą.

šičia yra' šešios sanatorijos 
gydytis ligoniams, sergantiems 
įvairiomis ligomis. Visos tin
kamai pastatytos ir švariai už
laikomos. Užtiksi čia ligonių iš 
Suvienytų Valstijų — jų tar
pe ir chica'giečių, tik ne lietu
vių. Kai kurie tų ligonių gy
vena ten jau daugiau, kaip po 
dešimtį metų. Atvažiavo ligo
niai, pasigydė ir gyvena.

Pirmiausia, atvykę, kreipė
mės į Ch'cunbcr of Commerce 
dėl Informacijų. Gavome la
bai malonių patarimų, o vie
nas narių apvežė mus, parodė 
visas svarbiausias vietas, nors 
jam tai kaštavo daugiau, kaip 
B valandas laiko.

Paviešėję, pasilsėję, leidomės 
namų linkui — į Tcxas. Pake
lyje sustojome EI Paso, Kerr- 
ville, San Antonio...

Labų dienų visiems musų 
draugams ir pažįstamiems.

A. J. Kareiva ir šeimyna,
Rio 1 fondo, Tex'as, Box 37.

Cheese flavor
Štili another Kraft-Pheni* 
triumph! New digestibilityJ 
health epialicies and delicious 
ncw flavor added to chcesc.

In Velvceta all the valuablc 
properties of rich milk are’ 
retained. Milk sugar, calcium' 
and minėtais. Good for evtry* 
one, including thc children,

Velveeta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

KRAUT

yelveeta
▼ The Delicious Nevv Cheese Food

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vieloj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Akių gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

į SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 75 89

Iš kelionės
Buvęs chicagietis, p. A. Ka

reiva, rašo “Naujienoms”:
Savaitė laiko jau praslinko, 

kaip sugrįžome į savo ūkį. Ke
lyje išbuvome 14 dienų, žino
ma, ir nakčių. Padarėme 3088 
mylių.

Kelionė buvo įdomi, ypatin
gai važiuojant per Colorado, 
Nevv Mexico ir Texasą. Štai 
vienas kalnas New Mexico, kur 
pusantros mylios reikia nusi
leisti ir užvažiuoti. Kol užva
žiuoji, tai tenka išsiraityti 25 
kartus. Kada pažiūri į kalną 
iš toliau, tai, rodosi, niekas nė 
svajoti negalėtų ant to kalno

Bridgeportas
Ramova teatras švenčia vienų 

metų sukaktuves

Graboriai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 05 97 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 103 0

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonus Virglnla 0036 
Rez. Tel. Vcn Biiren 585H

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nodčlioin nuo 10 iki 12 die-

* ną. Narni) ofisas North Side
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

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

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

automobiliu užvažiuoti. O ke
lias, tai kaip tik galima vieto
mis vienam automobiliui pra
važiuoti — ypač jau arti vir
šaus. Ir kada pažiūri į šoną, 
tai nesimato dugno.

Ne vienas ten važiuojančių 
juokauja, bet matyti skuba kuo 
greičiau tuos šiurpulius perva
žiuoti. Ale kartais mažai tas 
gelbsti. Pavažiuoji kiek: žiūrėk 
ir vėl riogso vos matomi ak
mens, kalnai, ir vėl tenka rau
dytis tai aukštyn, tai žemyn 
— vis naujos, vis kitokios vie
tos, kurios patraukia savėp 
kiekvieno keleivio dėmesį.

Kuomet pravažiuoji Colorado 
Springs, ir iš {paties miesto 
(kuris yra gan švarus ir gra
žus) matai ant kalnų viršūnių 
kaupus sniego.

Kol įvažiavome į miestą, jau 
pradėjo temti. Taigi apsistojo
me mieste nakvoti. Kitą die- 
ną, anksti rytmetį, išėjau pa
žiūrėti miesto ir apielinkės ar
čiau. Kalnai puikiai atrodo: 
vienų pilkos uolos, kitų raus
vos; kiti vėl žali — krūmai čia 

įauga, kur žemiau.
šeimynai pakilus, išvažiavo

me — pirmiausia kalnu, vadi
namu “Garden of God” (Dieve 
Daržas). Tai raudonų uolų kal
nas. G.alima' važiuoti autu, vė
liau galima apvažiuoti kai ku-
rias uolas aukštumos nuo 500 
iki 600 pėdų. Po to apžiūrė
jome sanatoriją, 'kuri nešioja 
vardą >M. VVoodman of Ame
rica, zecerių - unijos ir. mote
riškų drabužių siuvėjų unijos; 
apžiūrėjome vietą, kuri vadi
nasi “Seven Drops”, ir kai ku
rias kitas.

šios vietos verta pamatyti, 
ypač tiems, kurie mėgia kal
nus. Važiuodamas, pakeliu, 
matai visokių kalnų ir lygumų, 
kur niekas arba labai mažai 
kas tegyvena. Vėliau privažiuo
ji Santa Fe. Jau vėl tenka ap
sistoti, pasidairyti. Čia randa
si vadinama National Old 
Trails, Joshua Trees, seniau
sia bažnyčia vakaruose. To
liau, padarius dar apie 80 my
lių kelio, jau privažiuojama 
garsusis Albuquerque, N. M. 
Čia praleidome net tris dienas, 
kad šį-tą pamatyti. Miestas

Ramova teatras visą šią sa
vaitę švneči'a savo vienų metų 
sukaktuves. Jis todėl kviečia 
kiekvieną šią savaitę atsilanky
ti į teatro iškilmę, o iš savo 
pusės teatro vedėjai, įkainuo
dami žmonių paramą, yra su
ruošę visai šiai savaitei ne
paprastą programą, kad, tikrai 
ši sukaktuvių iškilmė butų at
mintina. Pats teatras yra gra
žiai išpuoštas, didelis progra
mas, kuriuos kiekvienas gėrė
sis, be to kiekvienam bus da
linami gimtuvių keksai ir ais- 
krimas, kad kiekvienas tikrai 
jaustųsi esąs gimtuvių vaišė
se. Vedėjai stengiasi, kad visa 
iškilmė turėtų šeiminišką po
būdį, kad kiekvienas jaustųsi 
esąs kaip namie, tarsi vienos 
didelės šeimines narys. Progra
mai bus mainomi kelis sykius 
į savaitę, taip kad kiekvienas 
galės apsilankyti net ir kelis 
kartus ir dalyvauti šiose gra
žiose vaišėse. Todėl būtinai pa
siruoškite atsilankyti į Ramo- 
vą šią savaitę. Atsiveskite sa
vo draugus, atsiveskite visą 
savo šeiminą ir pagelbėkite pa
daryti šias sukaktuves atmin
tinas. — Vedėjai.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S i). LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

O

Dr. JOHN SMETANA

Optometristas
Akiu Ekspertas ir pritaikymo akiniu 
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:80 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 Sq. Halsted Street 
Tel. Calumet 3 294

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

-Persikėlė į naują, vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 233U
Ofiso valandon 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3 3 23 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

■ -... ——o—————

----- o-----
A. A. OLIS

R. A. VASALLE
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street, 

Ityom 1701 Tel. Randolph 0331 
Valąndos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S'. Halrted St. tel. Victory 0562 

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697 
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas

127 North Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

. 52 Easf 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptlekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ S ai n t 
Lo«is, U. S. A.

METINftS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

JUOZAPO KRIKŠTOPAIČ1O 
persiskyrė su šiuo pasauliu 20 
dieną rugpiučio, 1929 m., ku
ris buvo palaidotas Lietuvių 
Tautiškose kapinėse. Paiko di
deliame nubudime brolį Vin
centą, seserį Lietuvoj Domicėlę 
ir 3 brolius. Paėjo iš wika- 

'i galių kaimo, Ramigulos parai).
Panevėžio apskr.

Nulindęs lieka 
Brolis Vincas Krikstopaitin, 

3(112 Su. Union Avė.

BUTKUS 
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

A. L Davidonis.M. D
V510 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwo©d 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
. nuo ’6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 84 8 3

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

' Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

įvairus gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

Tel. Drexel 63 23

Dr. S. Zmuidzinas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO/ ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600 
. ■■ i^.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

J. F. BADŽIUS
P1G1AUSIS LIETUVIS ;

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

bų išdirbystės. 5
OFISAS:

668 W. 18th, Street 
Tel., Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 025 7

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(1821 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3 202

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552 

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas i

4631 So. Ashland Avė.
Tel, Boulevatd 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723
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Trečiadienis, rugp. 20, 1030

Tarp Chicagos 
Lietuvių

St. Rodžio laido 
tuves

Cechų tautinių kapinių kre- 
matorijoj buvo sudegintas St. 
Kodžio kūnas.

Pirm deginimo, krematori- 
jos koplyčioj, velionio pagerbi
mui buvo atlikta ceremonijos. 
Pirmiausia vargonai grojo. Man 
sakė, kad konsulas p. Kalvai
tis vargonais grojąs. O daini
ninkas p. Babravičius kaltu su 
vargonais pagiedojo.

Po to kalbėjo angliškai ame
rikonas advokatas, velionio ar
timas draugas, apipasakojęs 
velionio geras ypatybes. Sakė, 
kad mylėjo velionis savo gim
tinį kraštą ir apie ji tankiai 
jam kalbėdavęs.

Po jo kalbos, konsulas p. 
Kalvaitis, nurodęs velionio ge
rus darbus ir žygius atliktus 
Lietuvos nepriklausomybei, pa
reiškė: “Stanislovai, pati Lie
tuva, per mano lupas, už tai 
siunčia padėką tau.”

Trečias kalbėjo advokatas 
Bračiulis — angliškai, bet taip 
žemu balsu, kad vidurinėse kė
dėse negalima buvo nieko ne
girdėt.

Sekantis kalbėjo Dr. Zimon- 
tas. Jis kalbėjo tikrai vyriškai, 
be susijaudinimo, be nusimini
mo. Drąsiai pradėjo, sakyda
mas: Kas gimė, tas turi ir 
mirt; mes visi gimėm ir mirt 
turėsim. Papasakojo apie ve
lionį, kaip juodu kartu darba
vosi, kad Rodis daug dirbęs 
ir tuo savo jėgas pakirtęs per- 
anksti. Ir, sako, nukrito nuo 
medžio lapas; nors gražiai ža
liavo ir kvepėjo, bet jau jo 
nėra; taip ir Stasio Kodžio 
mes jau neturime.

Dar kalbėjo viena ponia an
gliškai. Sakė, ji nuo kremato- 
rijos, ir visiems po tokį pa
mokslą pasako, kurie tuo ke
liu išeina.

Ant galo dar p. Babravičius, 
vargonams pritariant, pagiedo
jo, ir baigtos ceremonijos.

Karstą iš koplyčios nuleido 
žemyn pranešdami, kad visi ga
lės pamatyt, nuėję žemyn, 
kaip dega. Čia pasirodė kai ku
rių lietuvių apsiėjimas: kaip 
pradės grūstis, kimštis, viens 
per kitą lipti — ką tik durų 
neišlaužė. Taip atrodė, kad čia 
didžiausias pavojus gręsia.

Pagalios sulaukėm ir tas pro
gos, kad apeidami apie pečių 
galėjom pažiūrėt per tam tik
rus langelius į vidų. Bet nie
ko negalima matyt, kadangi 
aprūkę stiklai. Liepė palaukt 
kol nudegs durnai — tai esą 
bus galima matyt, kaip dega,

Žmonių palydėt buvo pilna 
koplyčia stačių. Tarpe susirin
kusių daug 
bančių, kad 
kaip 
Joną 
vo.

degina, 
Sirutį,

girdėt buvo kal- 
jie yra jau matę, 
kada Naujienietį, 
toj vietoj krema-

Žinius.

Lietuvių Valanda
Su tikru malonumu teko 

klausytis pereitam sekmadieny

S.L.A. 301 kuopa antrus mo
tus gyvuoja ir dieną iš die
nos tarpsta. Praėjusiame susi
rinkime pasidaugino jos narių 
skaičius net 24. Visi persikė
lė čia iš 194 kuopos. Sekančia
me susirinkime irari bus ne m-a- 
žas, o gal ir didesnis persikė
lusių skaičius iš 194 kuąpos, 
nei praėjusį susirinkimą. Nes 
buvimas 194 kuopoje gręsia 
pavojum netekti pomirtinės ir 
pašalpos ligoj. Vadinasi, buvi
mas 194 kuopoj reiškia išsiža-

lietuvių radio programo iš sto
ties WCFL, nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų, kuris, kaip artistais, 
taip ir savo turiniu, buvo vie
nas iš geriausių radio progra
mų. Ištikro, labai retai tokis 
didelis artistų sąstatas progi-a.- 
muose pasitaiko, kaip pereitam 
sekmadieny. Tikrai buvo kuomi 
pasigerėti: Vaidilų vyrų cho
ras, dvi dainininkės-sopranai, 
ponia Sauris ir panelė Jaseliu- 
niutė, baritonas J. Olšauskas, 
operos tenoras K. Kraučunas,
pianistas M. Jozavitas, muzikas įdėjimą savo mokesnių, mokėtų 
J. Sauris, kuris vadovauja Vai-Į per daugelį metų, 
dilų chorui ir groja vargonais, 
ir taipgi garsi ir šauni Budri
ke radio orkestrą, smuikinin
kui M. Petroševičiui vadovau
jant.

Visi numeriai buvo tikrai ar
tistiškai išpildyti ir teikė klau
sytojams gilinusį malonumą. 
Taipgi laike programo p. Bu
dnikas pranešė, kad nuo rug
pjūčio 30 dienos lietuvių va
landa vietoje sekmadieniais bus 
pakeista kas subatos vakarą nuo 
6 iki 7 valandos, kaipo pato
giausias visiems laikas. Teko 
girdėti, kad sekančiam ketver-1 
go vakare bus geras ir gra
žus programas iš stoties 
WHFC, nuo 7 iki 8 vai. Ren
gėjas lietuvių radio programų 
yra p. J. Budnikas, kuris už
laiko dvi didžiules lietuvių ra
dio krautuves Chicagoje, 3417 
ir 3343 S. Halsted St.

Girdėjęs.

Cicero
turime tris Susivieniji-čia 

mo Lietuvių Amerikoje kuo
pas. Iš jų, 194 kuopa yra 20 
metų senumo. Vietos gyvento
jams jos istorija gerai žino
ma. Pirm poros metų kuopa 
turėjo daugiau, kaip 200 na
rių. Pasidėkavojant Maskvos 
garbintojams, šiandie kuopa te
turi vos šimtą ir kelius, ir jos 
narių skaičius vis mažėja. 
Taip kuopa mažės, kol joje pa
siliks tik vieni tavoršči'ai su 
tavorškomis ir keletas aklų jų 
sekėjų — viso apie 55.

Kodėl taip yra? Todėl, kad 
čia praktikuojama raudonas te
roras pilim’ to žodžio reikšme. 
Liepos mėnesio nepaprastame 
susirinkime visaip išterliota bu
vo pildomoji Susivienijimo ta
ryba ir pats 36 seimas, o už
ginta komunistų klika, vado
vavusi bolševikams Melda’žio 
svetainės susirinkime. Kalba
mas susirinkimas priėmė rezo
liuciją ir raudonųjų organe 
“Vilny” patalpino su kuopos 
valdybos parašais.

Tai ką gi nariai gali tikė
tis iš tokios valdybos* kuri ne
sirūpina savo organizacijos ge
rove ir nariu ateitimi? Juk vi
siems svarbu yra gauti pašal
pą, kai serga. Ir ta pašalpa yra 
užtikrinta tiems, kurie regu
liariai užsimoka duokles ir 
duoklės būna pasiunčiamos 
Centram O musų “gabus” kuo
pos viršininkai rašosi po rezo
liucijomis, kurios šmeižia pil
domąją tarybą ir pati Susivie
nijimą. Del to, nariai, supras
dami komunistų šelmystes, trau
kiasi iš jos.

Ir gerai daro, kad rūpinasi 
savo ateitimi. Aš patariu tą 
visiems padaryti, kol dar no 
vėlu.

.S.L.A. 301-mai kuopai pri
klausyti yra kas, kita. Malonu 
dalyvauti jos susirinkimuose. 
Pasireiškia draugiškumas. Ne
renkama kolektų Susivieniji
mui griauti. Visi jaučiasi kaip 
namie, todėl kad kuopa turi 
gerą valdybą ir gabų ir sąži
ningą organizatorių K. P. De- 
veikį, duoda nariams teisingus 
nurodymus, o ir šiame susirin
kime padarė pranešimą dėl 
naujų narių, čia visi nariai yra 
gerbiami, turi lygias teises.

Prisidėkite prie šios, t. y. 
S.L.A. 301 kuopos, ir jauski
tės kaip namie. Lankykite su
sirinkimus. Tėmykite Susivie
nijimo reikalus, o lengvai at- 
skirsite, kad yra S.L.A. grio
vikai, o kas palaikytojai.

Patarkite ir savo draugams 
neapleisti susirinkimų.

Neklausykite tų, kurie dir
ba' Maskvai, o ne lietuviams.

Dabar suprasite už ką tą 
Deveikj per “Vilnį” “garbina”.

Trečia S.L.A. kuopa šioje 
kolonijoje yra 368. Mažai kas 
apie ją težino. Ir kaip niekam 
nežinant ji išdigo, taip niekam 
nežinant ji ir pakriks. Tai yra 
maskvinių padaras.

Narys iš 194 kuopos.

Prašo atsiliepti
Norėčiau pasimatyti su p-nia 

Dašinskicne. Esu atvažiavęs iš 
Davenport, Iowa. Prašau pri
duoti adresą Wm. Wells, 1739 
So. I I'alsted street.

MADOS

2659 — Jaunai mergaitei sukne
lė. Tinka iš tvirtesnės materijos 
besiartinant tiems šalčiais. Tokią 
suknelę galima greit pasisiūdinti, 
ir tai už labai mažą kainą. Sukirp
tos mieros 6, 8, 10, 12 metų am- 
žiaus mergaitėm^ j ;i biurai

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą bląnkutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
16 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

^NAUJIENOS Pattern Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, UI.
čia {dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd] No.......... ........
Mieros_____________ per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

Laiškai Naujienų 
Ofise

Austys, Jonas 
Baceviče, D.
Bartkus, Juozapas

Juozas

B u ragas, Jonas 
Cheponhu, J.
Dargužis
Eidukaitė, Rose 
Firant, Ona' 
Glambauskis 
Gesevi^ius, P. 
Kimekliui, D.
Kirsniui, K.
Kirsnis, Jurgis 
Laureckis, S. 
Lapinski, Sam 
Liutik, Alex 
Lipauskienė, A.
Mikašauskas, J. 
Pūkis, U.
Petraitis, J. 
Phillips, Wm.
Strups, Petronėle 
Simans, J.
.Sitavičius, K.

Skačkauskienė, M.
Venckienė, Sofija'

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE 

iš Chicagos didžiųjų radio stočių

970 Kc.—WCFL—309.1 M.
5:00—Junior Federation Club 
5:30—WCFL all star Orchestra 
5:45—Bill Bear, Impersonator 
6:00—DeLuxe Variety vvith Ger- 

trude Tobin Friend, Soprano 
6:30—Municipal Talk by Arthur J.

Devereux, Supt. Burcau of 
Water

6:45—Harry Winnick, Betail Clerks 
Association

7:00—Organ recital by Al Carney 
7:30—Bulletin Board—Labor Fla

shes, U. S. Agricu lt ural &
Weather reports

7::45—Adolph & Rudolph, Come- 
dy Team

8:30—Lyon & Healy Theremin 
Hour with Charles Stein 

8:30—WCFL Novelty Orchestra 
8:45—DeLuxe Variety Program— 

Marimba Solos by J. Su- 
chomski

9:15—Komis Musicale
9:30—Paul Rader’s Tabernacle 

10:15—WCFL Radio Study Club 
10:30—Joe Kayser’s Navy Pier Or

chestra
11:00—Gov. Clinton’s Orchestra 

over NBC network
11:30—.Joe Kayser’s Navy Pier Or

chestra
1020 Kc.—KYW—294 M.

5:30 p. m.—Uncle Boh.
6:00 p. m.—Tony Nuzzo’s Canton 

Tea Garden Orchestra.
6:25 p. m.—Teaberry Sports Revievv.
6:30 p. m.-—Alberti’s Congress Or

chestra
6:4 5 p. m.—Tony Nuzzo’s Orchestra. 
*7:00 p. m.—Olsen U Ebann Time. 
7:00 p. m.—NBC—Yeast Foamers.

7:30 p. m.—NBC—Sylvania Foresters.
8:00 p. m.—NBC—Halsey Stuart Or

chestra.
8:30 p. m.—NBC—Camel Pleasure 

Hour.
9:30 p. m.——NBC—Coca Cola Prog- 

ra m.
10:00 p. m.—Teaberry Sports Reporetr. 
10:05 p. m.—H. and E. News Flashes. 
10:10 p. m.—State Street Tomorrovv. 
10:30 p. m.—NBC—Amos ‘n’ Andy. 
10:45 p. m.—Wayne King’s Aragon 

Orchestra.
11:15 p. m.—Public Service —Wea- 

ther; Temperature; Correct 
Time.

11:20 p. m.—Russo’s Edgewater Beach 
Orchestra

12:00 mid. Tony Nuzzo’s Canton Tea 
Garden Orchestra.

12:15 a. m.—Alberti’s Congress Or
chestra.

12:45 a. m.—Tony Nuzzo’s Canton 
Tea Garden Orchestra.

670 Kc—WMAQ—447.5 M.

5:00 p. m.—Topsy Turvy Time.
5:30 p. m.—Harold Van Horne, Pia- 

nist.
5:45 p. m.—Model Airplane Club.
6:00 p. m.—News Concert Orchestra. 
6:30 p. m.—Sports Announcement.
6:45 p. m.—Harold Van Horne, pia- 

nist.
7:00 p. m.—CBS—Manhattan Moods.
7:30 p. m.—CBS—“Forty Fathom 

T rawlers”
8:00 p. m.—CBS—U. S. Marine

Band.
8:30 p. m.—CBS—La Palina Smoker.
9:00 p. m.—CBS—Philco Hour.

10:00 p. m.—Dan and Sylvia.
10:10 p. m.—Elgin Time Signal.
10:10 p. m.—Harrison Weather Report.
10:15 p. m.—Nahigan Program.
10:30 p. m.—NBC—Amos’n’ Andy.
10:45 p. m.—Daily News Concert Or

chestra.
11:00 p. m.—Uptown Village and Via 

Lago Orchestra (3 hours).

870 Kc—WENR—-344.5 M.

6:00 p. m.—Tip Top Ensemble.
6;15 p. m.—Irma Glen, Organ Con

cert.
6:30 p. m.—NBC—Phil Cook.
6:45 p. m.—Tip Top Ensemble.
6;58 p. m.—Illinois Watch Time.

Off the Air at 7:00 p. m.
8:30 p. m.—Farm Program.
9:00 p, m.—Weener Minstrel Show. 

10:00 p. m.—Mike and Herman, Co- 
medy Sketch.

10:10 p. m.—Outing and Recreation.
10:15 p. m.—NBC—Unde Abe and 

David.
10:35 p. m.—Telechron Time.
10:36 p. m.—Studio Program.
10:45 p. m.—NBC—Nat’1 Ncws E’ 

vents.

Skelbimai Naujienose 
duoda *haudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

11:00 p. m.—Air Vaudeville —Her- 
bie Kay’s Orch; Jimmy Green’s 
Orch.

770 Kc.—WBBM—389.4 M.
6:00 p. m.—Times News Flashes.
6:10 p. m.—Henri Gandron’s Orches

tra.
6:4 5 p. m.-—Chrysler Musical.
7:00 m.--- WBBM C^rnival-------dan-

ce. orchestra and popular ar- 
ŪSIS.

7:30 p. m.—Irving Aaronson’s Or
chestra.

7:4 5 p. m.—Lee Sims and Ilomay 
Bailey.

8:00 p. m.—-Tom Gerun’s Orchestra.
8:30 p. m.—Times Dramatic Sketch.
8:45 p. m.—Symphonic Orchestra.
9:00 p. m.—“The Speed Demons” 

—dance orchestra.
9:15 p. m.—Aaronson’s Commanders.
9:4 5 p. m.—Tom Gerun’s Orchestra.

10:00 p. m.—Off the Air Until Mid- 
nite.

12:00 mid.—Around the Town vvith 
Irving Aaronson’s Orchestra; 
Frank Shavv: Tom Gerun’s 
Orchestra and Henri Gendron’s 
Orchestra (2 hrs.).

870 Kc.—WLS—345 M.
7:00 p. m.—Evcntide Melodies.
7:15 p. m.—Oatesville General Store.
7:30 p. m.—Musical Surprise.
8:00 p. m.—NBC—Wadsvvorth Mu

sical Drama.
8:15 p. m.—-NBC—O’Ccdar Time.

WJJD

8:30 p. m.—Crazy Time, fun in 
songs and drama.

9:00 p. m.—Sign Off.

PRANEŠIMAI
Humbold Park Lietuvių Pol. Kliu- 

bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketvirtadieny, rugpiuČio 21 dieną, 
1930 metų Almiras Simans svetai
nėj, 1640 N. Hancock St., 7:30 v. v, 
Narius meldžiu dalivauti.

Sekr. A. Walskis.

Specialistas rydyme chroniškų ir aaujn lirų. Jei kiti negalėjo tumia Išgydyti, atsilan
kyki t pas mana. Mano pilnas tkeraaminavi
mas atidengs ju«ų tikrą liga ir jei aš ap«l- Imslu jus gydyti, sveikata jums aurry*. Kil
kit paa tikrą epeclallata, kuria aeklaua jūsų 
kur ir kaa juma skauda, bet pata pasakya po galutino ttegsamlnavimo—kaa jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd^ netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pieta

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimas

Vyriškų papuošalų, geresnės rū
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Richmond St.

Klausykite Lietuvių 
Radio Programų

Nedėliomis iš Stoties W. C. F. L. 
970 kilocykles, nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų, ir Ketvergais iš Stoties 
W. H. F. C. 1420 kilocykles, nuo 
7 iki 8 vai. vakaro.

ŽEMOS VASAROS KAINOS 
ANT RADIJŲ:

Atvvater Kent, 7 tūbų, 
su viskuo, už ........................"tv
R. C. A. Radiola, 10 tūbų, $/įQ 
su viskuo, už ......................

*99 
*109

*98

Sparton 9 
su viskuo, 
Victor, 10 
su > viskuo 
Brunsvvick, 9 tūbų, 
su viskuo, už .......
Brunswick Radiola, su Fonogra
fu sykiu, su viskuo *98
Zenith Radio, 9 tūbų $99

tūbų, 
už ...
tūbų,
už ...

Pirm negu pirksite Radio, pa
matykite Budriko krautuvėse. 
Radios visų Standard išdirbys- 
čių. Patys galite persitikrinti 
ir pamatyti šalę prie šalies įvai
rius modelius.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

General Motors
Radios

3343 S. Halsted St.
k.

CLASSIFIEDADS.
—

Educational
Mokyklos

MOKYKIS Ii A HBKKYS’rfiS
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER
COLLĘGE,

672 West Madison Street.

CLASSIFIEDADS.
K - - - ■ I

Partners Wanted

REIKALINGAS partneris j Road- 
lioiiHv* gera vieta, maž ai
gų, 3908 W. 111 St.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystšs, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigdama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnj mokslą j vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti Šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. IlJk

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
BiznioPataniąvinMui

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victorv 7261, Res. Hemlock 1292

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

PATENTAI. Copyright* — išradi
mai visokios rūšies.

B. PELECHOWICZ,
2900 W. Chicago Avė. Brunsvrick 7187

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ
Aš esu pardavėju James Coal Co. 
anpflių, kurių yardai randasi 58 ir 
Halsted St. ir 81 ir Wallace St. Kai
nos prieinamos visiems. Laukiam jūsų

PETER ADOMAITIS
6630 So. Talman Avė.

Tel. Prospect 3938

J. WELICHKA
Pigiausias lietuvis muferis Chicagoj 
Taipgi inufuoju ir j kitas valstijas.

6725 So. Rockwell St.
Tel. Republic 3713-3691

Financial

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Skolinanti Jums Pinigu? 
$100 iki $2.000

Jus atmokate mažomis mėnesine 
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame mnrgiėin* b 
Real Estate kontraktu*.

Petrzilek Bros
1647 W 47th St

Arti Marshficld Ava

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.60
8804 So. ĮCedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6788-6716

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokštos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

Automobiles
GERI VARTOTI KARAI 

Niekad nebuvo taip pigus! 
Pirkite dabar!

1930 Chevrolet Coupe ............... $495
1930 Essex Coupe ..........  $525
1929 Essex Sedan ................... $395
1929 Chevrolet Sedan ............... $425

ir kiti nepaprasti bargenai 
ARCHER BUICK CO.

4400 Archer Avė. Virginia 2400

----- o-----
PAIESKAU partnerio vyro arba 

moters į Lunch Room bizni — ga
lite jstoti j šitą partnerystės biznį 
su mažai pinigų. 2612 W. 111 St.

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS darbininkas, ku
ris yra patyręs prie restauracijos 
darbo, kuris galėtų nors biskį vir
ti . Kreipkitės, 804 W. 31 St.

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

-------O
REIKALINGAS senukas kuris ne

gali dirbti, o j prieglaudos namą 
nenori eiti. Reikia privaktuoti na
mą. 5101 So. Lowe Avė.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardayimai

ŠVIEŽIO tikro šilko (Bcal Šilk 
Incjmoterų, vyrų ir vaikų panČe- 
kos, tiesiai iš dirbtuvės. Žemos 
kainos. Užsakymus galima duoti bi
te laiku. Rašykite John G-s, 718 
W. 63rd St.. Hm. 32, arba Telcfo- 
nuokit Ranaolph 3860. šitas ap
garsinimas prisiųstas su jūsų adre
su jums vertas 10 centų ir “Milady’s 
Service Kit”. John Gelgaudas, 1721 
So. Halsted St.

Furniture & Fixtures

Aš PARDUOSIU su dideliu sau 
nuostoliu savo gražius 4 kambarių 
rakandus ir kaurus, vartotus tik 3 
mėnesius. Atsišaukite tuojarus.

3040 West 62nd Street.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musą pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandu* tiesia! 
Iš dirbtuvės už sutaupimą mažiausia.

60% cash pamatu
Jokia užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite šiandie. 
Mes nuvešime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Saukite Columbus 0407. 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

Aš PARDUOSIU su dideliu sau 
nuostoliu savo gražų penkių kamba
rių rakandus pažai vartotus. Yra 
seklyčios setas, dining room, vir
tuvės ir dviejų bedruimių, taipgi 
mašiną Hoover karpetomis klynit. 
Išvažiuoju j Lietuvą. Petras Skodzis 
2139 W. 24 St.

Pianos
TURIU parduoti savo $900.00 gro- 

jiklj pianą, su roliais ir suoleliu, už 
$65. John Franek, 6136 S. Halsted 
Street,

Business Chances
Pardavimai Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosor- 
nė prie 63 gt., arti Rockwell; gerai 
įrengta, ledo mašina ir tt. Duosiu 
5 metų lysą. Pigiai. Paaukojimo 
kaina, arba svarstysiu mainymą ant 
geros bungalovv South Sidėj. Atsi
šaukite adresu 2806 W. 63 St., arba 
telefonuokite Prospect 1872.

PARSIDUODA bučernė'ir groser- 
nė geroj vietoj, biznis geras, gerai 
jrengta, parsiduoda pigiai. 5630 So. 
Kedzie Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

ŪKĖS DYKAI
40 akrų ant cimentinio kelio, nau

ja stuba, barnūs, upė teka, sodnas, 
gyvuliai, javai, padargai $3000, no 
mainais. 50 akrų geri budinkai 
$900. 120 akrų, geri budinkai, sod
nas, upė $2100. 2 geros ūkės ant 
mainų.

P. A. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

130 AKRŲ FARMA 6 ruimų auza, 
elektros šviesa, didelė barnė ir dau
gel kitų budinkų, 5 karvės, 2 ark
liai, 6 kiaulės, 100 vištų, traktoris, 
ir visos mašinerijos, mainys ant 2 
flatų, bungalow arba cottage.

CHAS. ZEKAS,
4454 So. Wcstern Avė.

Exchange—Mainai
NAŠLĖ moteris skubiai turi iš

mainyti namą su bučerne ir groser- 
nę ant privaČio namo. Gera vieta 
geram žmogui. Tel. Grovehill 1965.

MAINYSIU namą ant pekar- 
nes, su namu ar be namo. Ga
lite matyti nuo 6 vai. vakare. 
Deluc, 3307 Le Moyne St. Tel. 
Albany 0594.

TURIU keletą namų mai
nyti ant farmų. Kas turite 
farmą atsišaukite. Deluc, 3307 
Le Moyne St., Cbicago, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co,
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokio* 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkši ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notai. 
2nd mortgage Ir parūpinant 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimai
4425 So. Fairfield Ava.

Tel. Lafayette 0455


