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Skaitmeningi Pilsudskio 
Priešų Areštai Lenkijoj

Buvęs lenkų ministeris pirmininkas Witos 
ir socialistų vadai, seimo atstovai Bar- 
lickis ir Liebermanas, taip pat suimti

VARŠUVA, rūgs. 10. — Pra
eitą naktį Varšuvoj ir provin
cijose įvyko skaitmeningi mar
šalo Pilsudskio priešininkų su
ėmimai.

Be kitų, yra suimti buvęs 
Lenkijos ministeris pirminin
kas Witos, socialistų vadai ir

buvę seimo atstovai Lieberma
nas ir Berlickis ir septyni kiti 
buvę seimo nariai.

Dauguma suimtųjų yra kal
tinami dėl “priešvaldiškų kalbų 
ir darbų” opozicijos partjių su
važiavime, Įvykusiame Kroku
voj šių metų birželio 29 dieną.

Britai kaltini Indu Dinamito sprogimas už-nriidi Kaitina inuų mušė dll darbininkus
vadus dėl negalėji 

mo susikalbėti
Įkalinti Mahatma Gandhi ir jo 

sekėjai statą tokius reikala
vimus, kurie esą visai 
galimi

ne-
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uraganas. Nuostolių padarytaFortas Ozoma, kurį sugriovė Santo Domingo šia 
$20,000,000.
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In-

dėl 
su 

ver- 
ir jo

sako, 
įka-

LONDONAS, rūgs. 10. 
dijos „reikalų departamentas 
leido pranešimą, kuriame 
nepasisekimo taikos derybų 
Indų nacionalistais kaltė 
čiama Mahatmai Gandhi 
sekėjams.

Indijos departamentas 
kad pasikalbėjimuose su
liūtais indą nacionalistų vadais 
pastarieji pastatę negalimus 
reikalavimus, kurių matomas 
tikslas esąs ne noras prieiti 
prie susitarimo, bet propagan
da.

Indų nacionalistų vadai, pa
sak pranešimo, reikalaują tei
sės atsiskirti nuo britų impe
rijos, visiško nacionalinio atsa
kingumo už valdžią, kontrolės 
apsaugos jėgoms, vienuolikos 
Gandhi punktų priėmimo, etc.

Beizbolo ž a i d i k a i 
kaip vergai: perka

mi parduodami
NEW ORLEANS, La., nigs. 

10. — New Orleans Southern 
Pelicans beizbolo asociacija sa
vo bolės sviediką (“piteher”) 
Lefty Lee pardavė už $10,000 
CJevela'ndo Indians beizbolo 
draugijai.

Hedžaze visi daugiau 
kaip 15 metu vaikai tu

rės vesti pačias
JERUZOLIMAS, Palestina, 

rūgs. 10. — Iš Hedžazo pra
neša, kad tos karalystės tary
ba svarsto įstatymą, kuriuo ei
nant visi berniukai, sulaukę 
daugiau kaip 15 metų amžiaus, 
priverstinai turės vesti pačias. 
Įstatymu taipjau apribojama 
vedybų išlaidos ir nuotakų krai
čiai.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai 
našauja:

dalies debesiuota ir 
šilčiau; apie vakarą
lietaus; daugiausia pietų
krypties vėjai.

pra^

tru- 
gali

Iš 
puti 
būt 
rytų

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 59° ir 74° F.

šiandie saulė teka 6:25, lei
džiasi 7:09.

FORT COIJL1NS, Colo., nigs. 
10. — Kasant kalno šlaitą ne
toli nuo Chambers ežero, ga
rinis kastuvas užgavo užberta 
šlaite dėžę dinamito. Sprogęs 
dinamitas du darbininku vie
toj užmušė, o kitus du 
sužalojo. Užmušti buvo 
Nelson ir C. Larson.

rimtai
Julius

Tautų Sąjungos sei
mas pradėjo sesiją

Rumanijos atstovas (Titulescu 
išrinktas pirmininku — Ita
lijos Grandį apleido Genevą

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
10. — Susirinkęs šiandie Tau
tų Sąjungos seimas savo pir
mininku išsirinko Rumanijos 

atstovą Titulescu. Iš penkių 
dešimčių balsų, už Titulescu 
paduota 46.

Seimą atidarė kaip laikinis 
pirmininkas, venezuelietis Ce- 
saras Zumeta.

Dino Grandi, Italijos užsie
nių reikalų ministeris, šį ry
tą išvyko į Romą, nelaukda
mas seimo sesijos atidarymo. 
Jo vietoj Italijos delegacijai 
vadovaus senatorius Scialoja.

Savo darbus seimas pradėjo 
pareiškimu užuojautos Italijos 
gyventojams, neseniai skaud
žiai nukentėjusioms nuo bai
saus žemės drebėjimo, ir San
to Domingo žmonėms, dabai’ 
nukentėj usiems nuo baisaus 
uragano.

Sesijos atidaromoj kalboj 
pirmininkas pranešė, kad Tau
tų Sąjunga neteko dviejų di
džių darbuotojų dėl pasaulio 
taikos, D-ro Gustavo Stifese1- 
mano ir Fridtjofo Nanseno.

Pirmas Tautų Sąjungos sei
mo darbas bus, tur būt, ap
svarstyti ir nutarti, ką daryt 
su Francijos užsienių reikalų 
ministerio Briando pateiktu 
Europos valstybių federacijos 
projektu.

Japonietis, nužudęs sa
vo mylimą, pasidarė 

hara-kiri
rūgs, 
japo- 
savo

VANCOUVER, B. C., 
10. — Tsuchizo Yoshida, 
nietis, peiliu nudurė čia 
mylimąją, sužalojo jos motiną,
paskui pats pasidarė hara-kiri 
— persipiovė pilvą.

Kaliniy pabėgimas iš 
federalinio kalėjimo
LEAVENWORTH, Kas., rug

sėjo 10. — Iš federalinio bau
džiamojo kalėjimo pabėgo trys 
kaliniai, Frank Clrapman, F. 
Brownie ir Steve Koehler. Vi
si jie buvo nuteisti už narko
tikų šmugelį.

J. V. nesiskubina pri
pažinti naujų Pietų 
Amerikos valdžių

Banko plėšikai pabėgo 
su 20,000 dolerių

WASHINGTONAS, rūgs. 10. 
— Girdėt, kad Jungtinių Val
stybių vyriausybė yra nusita
rus palaukti su pripažinimų 
naujų revoliucinių valdžių, ku
rios dabar įsisteigė Pietų Ame
rikos < respublikose
tinoje, Peru vijoj e ir Bolivijo
je, — ligi pasirodys, kad jos 
turi krašto pritarimą 
pastoviomis, arba iki jose bus
visuotiniu balsavimu išrinktos 
naujos vyriausybės.

Argen-

ir lieka

Baltųjų govėda vėl 
linčavo du negru

SCOOBA, Miss., nigs. 10.— 
Baltųjų govėda netoli nuo čia 
atėmė iš deputy šerifų du areš
tuotus negrus ir čia' pat juos 
linčavo.

Abudu negrai buvo suimti, 
kaltinami dėl bandymo apiplė
šti du automobiliu važiavusiu 
asmeniu. Kai deputy šerifai ga
beno 
Miss., 
puolė 
medy

suimtuosius į Dekalb, 
kalėjimą, baltųjų govėda 
juos, atėmė negrus ir 

pakorė.

138 vokiečių darbinin
kai išvyko i bolševi

kų “rojų”
KIEL, Vokietija, rūgs.

Laivu iš čia iškeliavo į Sovie
tų Rusiją 138 vokiečių amati
ninkai su savo šeimomis. Jie 
pasiguodė keliauti į sovietiją 
dėl to, kad jiems ten buvo pri
žadėtos didelės algos.

10.—

Valdžia užaskys paga
minti dar 2 milijonu 

galonų viskės
10. 
lei- 

ir 
pa-

WASHINGTONAS, rūgs.
— Vyriausybė nutarė duoti 
dimus šešioms Kentucky 
Pennsylvanijos distilerijoms
gaminti šiemet dar 2 milijonu 
galonų viskės medicinos reika
lams.

Tos pačios distilerijos šiemet 
jau buvo 2 milijonu galonu vis
kės pagaminę.

Trys asmens žuvo au
tomobiliui susikūlus
SCOTTSVILLE, Ky., rūgs. 

10. — Jų automobiliui susikū
lus, netoli nuo čia- užsimušė 
vienas jaunas vyras, jauna mo
teriškė ir viena jauna mer- 
Kalte. ,

PATERSON, N. J., nigs. 10 
— Kaukėti banditai puolė čia 
Merchants Trust kompaniją ir 
pabėgo su $20,000.

Banditai, atvykę į banką, vi
sus jo valdininkus ir tarnau-

[tojus suvarė į voltą ir tada 
padare plėšimą.

Valstybės tarnauto
jams užgynė politinį 

darba dirbti
WASIIINGTONAS, rūgs. 10. 

— Valstybės Tarnybos Komi
sija išleido įsakymą, kuriuo fe- 
dera'liniamš tarnautojams užgi
nama dirbti be kurį politinį 
darba.

Viršininkams užginama pra
šyti arba reikalauti iš savo pa
valdinių, kad jie atliktų jiems 
šiokį ar-kitokį politinį patar
navimą ar politinį darbą.

Fašistų partija esanti 
naujoji “Italijos aris

tokratija”
ROMA, rūgs. 10. — Fašistų 

laikraštis Crition Fascista pro- 
ponuoja, ka'd fašizmo kaip po
litinės partijos sąvoka butų at
mesta ir pakeista nauja, bū
tent, aristokratų klasės savo-

teisės 
vardą, 

dėlto kad ji visados busianti 
mažmoje.

Faktiškai fašistai ir esą aris
tokratai, o tai dėl šių trijų prie
žasčių: pirma, jų valdininkai 
ir juodmarškiniai esą renkami 
iš fašistų partijos; antra, at
stovai į parlamentą galį būt 
tik fašistai, ir kuris metąs fa
šistų partiją, ar esąs iš jos pa
šalinamas, jis turįs išeiti ir iš 
parlamento; ir trečia, dėlto kad 
fašistų partijos nariams visa
dos turinti būt duodama pir
menybė vietų gavime sulyg jų 
nary bes senumu partijoj.

Fašistų partija turinti 
savintis aristokratijos

Kauno ligonių kasa
rūpinasi nupirkti iš miesto ne
mažą sklypą žemės, ant kurio 
ruošiasi pastatyti didelius rū
mus, kuriuose tilptų visos ka
sų įstaigos. Tokis sklypas yra 
numatomas Ugniagesių gat., 
paliuosuojamoj ugniagesių vie
toj, kurio .dalis teks “Aušros” 
gimn., dalis vienam savin., o 
likusią dalį "pretenduoja ligonių 
kasa.

400,000 kariuomenė 
eina prieš šiaurės 
Kinų sukilėlius

ŠANCHAJUS, Kinai, nigs. 
10. — Keturi šimtai tūkstan
čių centralines (Nankino) ka
riuomenės pradėjo didelį ofen- 
sivą prieš šiaurės sąjunginin
kų sukilėlius, kurie norima iš
vyti iš Honano provincijos.

Oficialiais pranešimais, ketu
riasdešimt divizijų eina į Čeng- 
čau, sukilėlių bazės miestą.

Kiti pranešimai sako, kad 
tūkstančiai centralines valdžios 
kareivių, ištraukti iš šantungo 
mūšių laukų, Haičau-Tunkvano 
geležinkeliu žygiuoja iš Suča- 
vo vakarų linkui, nors jų ke
lionę trukdo kilę stiprus pot
vyniai.

Kalkutoj policija suse
kė bombų fabriką

KALKUTA, Indija, nigs. 10. 
žiemių Kalkutoje policija 

susekė didelį slaptą bombų fa-, 
briką. Suimti du vyrai ir vie
na moteriškė.

Aeroplano liepsnose 
žuvo šeši žmones
MERIDA, Jukatanas, Meksi

ka, rūgs. 10. — Netoli nuo šio 
miesto nukrito ir užsidegė di
delis pasažierinis vietos vy
riausybės hidnjplanas Mayab, 
ir šeši asmenys žuvo liepsno
se, o septintas skaudžiai apde
gė.

Hidroplano pilotai buvo Mek
sikos armijos aviatoriai, kap. 
Jorge Llerenas ir Įeit. Alonzo 
Flores, kuriuodu taip pat žuvo.

Pilotas užsimušė, paša* 
, žierius sužalojo
’FOBT WILLIAM, Ont., Ka- 

nada, rūgs. 10. — Dešimt my
lių į žiemius nuo Fort Wil- 
liamo vakar užsimušė 'aviato
rius James Dickic, Kanados 
aviacijos klubų sąjungos sekre
torius. Aeroplano pasažierius, 
moteriškė, skaudžiai susižalojo.

Aviatorius užsimušė už
sigavęs j laivo stiebą
SAN DIEGO, Cal., rūgs. 10. 

— Su savo hičh’oplanu užsi
gavęs į J. V. karo laivo Elliot 
stiebą, užsimušė rezervo avia
torius S. G. Walsh. .

Potvyniai Kinuose; tūk
stančiai namų van

dens nunešti
rūgs.ŠANCHAJUS, Kinai, 

10. — Išgriuvus 220 
tvankai šiauriniame Geltono
sios upės krante, vakarinėj 
šantungo daly, Tientsino ir 
Peipingo sričių gyventojai bu
vo priversti palikti namus ir 
gelbėtis nuo potvynių. Keli 
šimtai kaimų tapo vandens už
lieti ir tūkstančiai namų nu
nešti.

Chicagietis rengiasi 
stkristi per Atlanto 

vandenyną
NEW YORKAS, rūgs. 10.— 

Atskridęs čia iš Chicagos kap. 
Roy W. Ammel rengiasi ry
toj ar poryt išskristi savo grei
tuoju aeroplanu per Atlanto 
vandenyną į Paryžių. Jis tiki
si nuskristi per trumpesnį lai
ką, ne kaip Lindbcrghas. Iš 
Chicagos į New Yorką kap. 
Ammel atskrido per 7{/'i va
landos.

Parlamento rinkimai Is
panijoje gruodžio mėn.

MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 
10. — Premjeras Domaso Be- 
renguera pranešė, kad parla
mento rinkimai Ispanijoje įvyks 
ateinančio gruodžio mėnesį.

Didelis gaisras Borneo
BATAVIJA, Java, rūgs. 10. 

— Pontianake siautė didelis 
gaisras, sunaikinęs beveik visą 
kiniečių kvartalą. Nuostoliai 
siekia daugiau kaip IV2 mili
jono dolerių.

Rado seniai žuvusios 
ekspedicijos į žie

mius stovyklas
EGMONTON, Alberta, Kana

da, rūgs. 10. — Maj. L. T. 
Burwash, Kanados valdžios ty
rinėtojas, kuris aeroplanu, avia- 
toriaus W. E. Gilberto pilo
tuojamu, išskrido į atšiaurę 
mokslinių tyrinėjimu reikalais, 
bevieliu praneša, kad Karaliaus 
Williamo saloj jie atradę dvi 
prieš 85 metus žuvusios Sir 
John Franklino ekspedicijos į 
atšiaurę stovyklas. Esą rasta 
taip pat kitų svarbių duome- 
nių apie tą ekspediciją.

Sir John Franklin, britų lai
vyno oficieras, 1856 metų ge
gužės mėnesį su dviem laivais, 
Terror’u ir Erebus’u, ir 129 
žmonėmis išplaukė į atšiaurę 
tyrinėjimo tikslais ir žuvo.

LIETUVOS ŽINIOS
Nauja Lietuvos nota 

Tautų Sąjungai
KAUNAS, rugp. 14. (Elta). 

— Užsienių reik. min. Dr. Zau
nius pasiuntė Tautų S-gos ge
neraliniam sekretoriui Drum- 
mondui atsakymo raštą į jo 
š. m. gegužės 28 ir birželio 6 
d. laiškus, kuriais jis pateikė 
Lietuvos vyriausybei Lehkijos 
vyriausybės pastabas dėl Mi- 
traukos incidento, o taip pat į 
Drummondo persiųstą einančio 
tarybos pirmininko pareigas ir 
pranešėjo gegužės 31 d. laiško 
nuorašą.

Rašte pareiškiama Lietuvos 
vyriausybės nuomonė, kad ei
nančio tarybos pirm, pareigas 
ir pranešėjo pažiūra, kad šiuo 
atveju negalima pritaikyti 1927 
m. gruodžio 10 d. Tautų S-gos 
tarybos rezoliucijos 7 straips
nio numatomų priemonių, sun
kiai tėra sutaikoma su šios re
zoliucijos dvasia.

Lenkijos pastaba, kad Lie
tuvos vyriausybės geg. 22 d. 
telegrama “yra Lietuvos vy
riausybės intervencija į Lenki
jos vidaus reikalą” visiškai ne
atitinka tikrenybę. Tokia Len
kijos nuomonė yra priešinga 
Vilniaus juridinei ir politinei 
padėčiai ir Lenkijos tarptauti
niams pažadams, padarytiems 
Tautų Sąjungai.

Lietuvos vyriausybė kuo- 
griežčiausiai protestuoja prieš 
tokį Lenkijos pareiškimą.

Atvyks į Lietuvą švedą 
etnologai

KAUNAS. — šiomis dieno
mis du švedų etnologai atvyks 
j Lietuvą senosios kaimo ar
chitektūros ir padargų studi
juoti.

Sudegė ekskursijų lai
vas; $150,000 nuostolių

JEFFERSONVILLE, Ind., 
rūgs. 10. - Ohio upėj čia su
degė ekskursinis garlaivis Ame
rica. Kapitonas J. H. Coomer 
ir jo 35 įgulos žmonės išsi
gelbėjo.

Nuostoliai siekia apie $150,- 
000.

Oficialus “Grafo Zeppe- 
lino” vizitas Maskvai
MASKVA, rūgs. 10. — Vo

kiečių dirižablis “Graf Zcppe- 
lin” šiandie padarė pirmą ofi
cialų vizitą Maskvai. Dirižab
lis buvo pasitiktas su raudono
mis vėliavomis ir muzika. Po 
trumpo vizito, oro milžinas iš
lėkė atgal į Vokietiją.

Bedarbių skaičius Ang
lijoje vis didėja

LONDONAS, rūgs. 10. — 
Darbo ministerijos pranešimu, 
rugsėjo 1 dieną Anglijoje bu
vo jau 2,060,444 bedarbiai.

Bepročio darbas
1 -

Liepos 29 d. Taujėnų vai., 
Barauciznos km. gyventojo Ma
to Bagdono padegtas gyvena
mas namas. Nuostolių padary
ta 8200 litų sumai. Nustatyta, 
kad namų padegė Bagdono sū
nūs, sergąs proto liga.

Išsiėmė dolerius
KAUNAS. — Liepos 25 d. 

pil. Juozas, Povilo s., Mašalas, 
gyv. šarkarnių ,km., Saločių 
vai., Biržų apskr. nusiskundė 
kriminalinei policijai, kad š. m. 
gegužės 21 d. gyvendamas dar 
Argentinoje, per tenykštį ban
ką pasiuntė Lietuvos Bankui 
Pasvalio skyriui 1100 dolerių, 
pažymėdamas perlaidoje, kad 
pinigus gali paimti Juozas, Po
vilo s., Mašalas. Parvažiavęs 
Lietuvon ir nuėjęs į Pasvalį, 
atsiimti pinigų, sužinojo, kad 
pinigai išsiųsti Tirkšlių paštan. 
Nustatyta, kad pinigus iš paš
to paėmęs Juozas Mašalas, gyv. 
Akmenės mst., kilęs iš to pa
ties kaimo, iš kur ir nukentė
jęs. Pas Mašalą Juozą rasta 
tik 690 litų pinigų, kuriuos ir 
grąžino nukentėjusiam. Kvota 
apie tai perduota Mažeikių 
nuov. Teismo Tardytojui.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir SaugitH • - •
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KORESPONDENCIJOS
Springfield, III

Iš SLA. 158 kp. susirinkimo.— 
Lietuviai burliokinius nugalėję

Ko
šių

Rugsėjo 7 d. įvyko mėnesinis 
susirinkimas. Prie šio susirin
kimo uoliai rengėsi abi putės. 
SLA. ištikimieji nariai ir 
siv. priešai—komunistai, 
munistai jau nuo seniai
kuopą laikė kaip ir nuosavybe 
ir sovietiška “kriepastim”. Jie 
varde kuopos viską darydavo, 
ką tik susimislydavo. Rengda
vo savo raudoniems misijonie- 
riams prakalbas, piknikus, pra
mogų vakarus; rinkdavo savo
tiškiems fondams aukas. Paau
kaudavo žymias sumas pinigų 
ir iš kuopos iždo. Suklastuo- 
davo balsus Pild. Tarybos rin
kimuose. Per tokius rinkimus 
prisivesdavo į salę ir nepriklau-| 
sančių prie SLA. savo “pamoč- 
ninku”. Neteisėtai išrinkdavo 
delegatus į seimus. Narius ap
dėdavo nepaprastomis mokes- 
timis ir už tai kaltę suversda
vo ant Pild. Tarybos, — esą 
Pild. Taryba Įsako ekstra mo
kesčius mokėti ir 1.1. Prieš 
kiekvieną kuopos susirinkimą, 
jeigu tik jie susigalvodavo ko-

Į ki nors naują užmanymą, tai 
Į bolševikiški podporučikai per- 
I eidavo per stubas, sukviesdavo 
j ir suorganizuodavo saviškių 
I gaują. Tokia gauja atėjus į 
j susirinkimą, paklusniai komi- 
i sarukų užmanymus paremda
vo. Jei kas jų užmanymams 
mėgindavo pasipriešinti, tai ši
toji erganizuota gauja viso- 

1 kiais balsais staugdavo, kojo
mis trypdavo, liežuvius kaišio
davo ir jie atkišdavo visokias 

(savo bolševikiškas mandrybes 
taip, kad joki Afrikos raistų 
beždžionžmogiai geriau nepada
rytų. Ne jų parapijos žmogus 

Į susirinkime negalėdavo nieko

svetainės sienoms, nes SLA. 
ištikiemieji nariai seniai jau 
buvo namo išvaikščioję. Šitie 
isteriški desperatai visaip plū
dosi, keikėsi ant Pild. Tary
bos ir ant kitų Susiv. darbuo
tojų, kol pailso. Vargšai sake 
prakalbas svetinės sienoms. 
Bet svetainės aukštos ir apdul
kėjusios sienos kažin ar supra
to bolševikų griaudu pamoks
lų ?

Tai taip užsibaigė ištikimųjų 
SLA. narių ir Susiv. ųeprite- 
lių-komunistų gene ralis 158 kp. 
mušis.

SLA. 158 kp. turi 214 narių. 
Sekretorius 
kad jiems 
ševikų dar 
rių. Tai ką
leidimas. Toks .mažas organi
zuotu triukšmadarių būrelis 
terorizavo 200 narių per dauge
lį metų.—Gerulių Ainis,

P. Rauktis sakė, 
apsivalius nuo boL 
paliks apie 200 na- 
reiškia narių apsi-

kit tų
Bereika
lingą

Skausmą

Galvos
Šalčiu 

Reumatizmo 
Neuritis

ni! i susirinkimus nei nesilan
kydavo. Bolševikai, jautėsi
pilnais diktatoriais. Ir taip
158 kp. nariai vilko bolševikiš
ką slogutį-diktaturą jau pei 
kelis metus, iki bolševikiškas 
burbulas pratruko Chicagojje, 
Meldažio svetainėje. Ir to tru
kusio burbulo švankus kvapas 
pasiekė kuone visas kuopas ir 
sujudino narius. Dabar jau 
sujudo ir 158 kuopos nariai ii 
pradėjo interesuotis savo orga
nizacijos reikalais. Čia jie iš
girdo, kad Maskvos' pastumdė
liai klastingiausiu budu iš tik
rųjų pasiryžo visų mėgiamą 
ir gerbiamą organizaciją SLA. 
sudraskyti šmeižimais, mela- 
gystėmis ir valkiojimais po 
teismus. Ir štai ve rugsėjo 7 
d. ateina į susirinkimą arti 
dviejų šimtų 158 kp. narių į 
Labor Temple svetainę. Ir visi 
kaip mūras užsistoja, už 
mylimą 
vikučiai

Pittsburgh, Pa
“Drg.” Geo. Urbono pasiutimas 
ir APLA naujoji konstitucija

IMKIT Bayer Aspirin piliukę ir
Tamstos kankinimas galvos skau

dėjimo užsibaigs. Greitai palengvi
na. Neslogina širdies. Nereikia bai
mintis veikmių, jei pirksit piliukes 
su Bayer vardu. Neapsimoka laukt, 
kad galvos skaudėjimas pereitu. Nėr 
ko kęsti skausmo, kuomet galit tu
rėti greita palengvinimą kaip Bayer 
Aspirin suteikia. Vyram turintiems 
vis dirbti, nepaisant akiu skausmo, 
nuilsimo, ar šalčio; moterims, kenčian
čiom reguliari sistematišką skausmą, 
Bayer Aspirinas tai yra palaimini
mas. Naudokitės! Nešiokit kišeni

užsistoja, uz savo 
draugiją SLA. Bolše- 
jiems paprastu budu 
tiek pasikolioja, pasi- 

iškeikia Pild. Tarybą, 
kas iš to. Juk prieš 

vėją nepapūsi. Nariai skaito 
liūgai susirinkę tik juokus kre
čia iš raudonukų ir patarimus 
jiems duoda: 
Maskva! Mes 
eisime”. Ot, 
taip reikėjo 
Bolševikėliai 
jų 7-niems i 
tiems delegatams 
ketų.
Nabagai zurza ir teismu grąsė 
na. Bet kas gi čia jų grasini
mų paisys. Nariai tik eina prie 
stalo ir moka mokesčius juo
kaudami. žiūriu, kad ir bolše-

“Laisvės” No. 210 “drg.” 
Geo. Urbonas, polemizuodamas 
su E. K. šiurmaitiene, tikrai 
bolševikiškai iškolioja ne tik 
E. K. Šiurmaitienę, ale ir kitus 

veikėjus, ‘kurie nešoka 
bolševikišką dūdelę. Jis 
E. K. šiurmaitienei $10, 

nurodytu tą APLA 
konstitucijos para

grafą, kur yra pasakyta, jog 
pašalpa bus mokama tik pagal 
Centro Komiteto nuožiūrą; Na, 
jei šiurmaitiene to neįrodysiun
ti, tai ji 
pliauška, o 
rių pinigais 
vieta.” Tai 
“drg.” Geo.

SLA.

siūlo E. 
kad toj i 
naujosios 

k u r

pasiliks gatvine pa- 
Tčvynė’ musų nu

leidžiama, išmatų 
matote koks 

Urbono bolševikiš
kas pareiškimas ne tik Šiur
maitienei, ale ir 
Tikrenybėje tie “drg.spai do, 

bet tai

“draugai, marš į 
: ir be jūsų apsi- 

mislinu sau, ši- 
seniai padaryti, 

dar prašosi, kad 
neteisingai išrink- 

lėšas apmo- 
Bet niekas jų neklauso

nę dėžele. Laikykit ekonomišką .. v. . . . .. . > .
įoo piliukiu' bonkute namie ar ofi- vikučiai kiūtina ir piašosi sek-
se. Perskaitykit nurodytus 
vartoti kuriuos rasit pakely ir 
mokit juos įvairiai naudoti.

jų mokesčius

“Tėvynei”.
” Geo. Ur

bono “perlai“ geriausiai tinka 
jam pačiam ir jo “Laisvei”.

Kaip APLA nąj-iftins pašalpa 
yra niokania ir pagal 
nuožiūra, tai APLA 
konstitucija geriausiai 
ką išaiškins ir tąsyk 
Geo. Urbonui nereikės 
ant šiurmaitienes, nė 

nė

kieno 
naujoji 

tą daly- 
“drg.” 

pykti nė 
ant “Tė- 

vyes", ne ant kitų bolševikų 
priešų. Reikia manyti, kad 
‘drg.” Geo. Urbonas atiduos 
tuos $10.00 tam, kam yra pa-

BAYER 
ASPIRIN i

Populiariš klausias 
gerai žinomų ] 
Lcgionaires.
delis turi embozintą lUĮĮflj 
ciferblatą. Gerai is- mUĮm 
rodo, akuratiškas it ///MffiU 

nžtikimas. ĮĮĮĮUĮĮįĮį

1 Parduodam ant iŠ- uĮĮĮĮIĮĮĮĮĮ
a\ mokėjime* arba UĮnHĮum
U\ cash —- kaina įĮIIĮĮĮĮuįĮĮį
ftll ta patį. Ullllllllilln

Taisymas laikrodžių musų 
spcciališkutnas.

t Pritaikome akinius dėl kiekvieno.

Didelis pasirinkimas deimantų ir 
auksinių • daiktų.

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A. KAZAKAUSKAS

2045 W. 35th St.
Prie pat Archer Avė.

CHICAGO

budus rotoriaus, kad ir 
iš- .. ,I priimtų.

Sekretorius P. 
ir nieko 

užrašo. Mama Zareckienė, la- 
įai arši ir drapiežna tavorška, 

lig ir susigėdusi nedrąsiai irgi 
stumia pinigus prie sekreto
riaus: “Aš ir užsimoku”. Sek
retorius dirstelėjęs: “Ir tu?

K.”, atsako. Tavorška Malvi- 
Lagunienė: “Aš ir užmoku 
s; vo vyrą Charli”, o už sa- 
ir už sūnų dar nemokėsiu”. 

Mat, jos Charlrs sužeistas ir 
serga, tai už jį užmoka. Mo-. 
kesčių surinkta $320.00 su cen
tai 
šiauši triukšmadariai, 
15-ka ypatų.

Užsibaigus susirinkimui, tie 
15 ka bolševikiškų asabų atida
rė savo susirinkimą. Tavorščius 
Tonis Šimkus susiieškojęs len
tos galą tiktai kraukšt į stalą 
ir atidaro savo skodą žodžiais: 
“dt bar visi rupūžės tylėkite. O 
kas netylės, tai šita lenta gaus 
labonėn”. Ta’vorška, ilgoji 
Merė, atsistoja. Aš prašau bal
so. Šimkus lentgaliu į stalą 
pokšt. Kalbėk. Aš perstatnu 
drg. Tonį Šimkų pirmininku 
musų naujos 158 kuopos “Dar
bininkiško Susivienijimo”. Vi
si surinka: paremiam drg. To
ni, paremiam. Kiti perstato 
Merę Jascinskienę finansų sek
retorium. Ir kaip tik bema
tai “Darbininkiško Susivieniji
mo” 158 kp. tampa iškepta. 
Vienas kitas iš jų ir mokes
čius išmoka. O paskui visi 
ima spyčius sakyti, turbut,

Rauktis tik 
nesakydamas

i na
už
ve

Nemokėjo tik patys ar- 
apie

APLA naujoji 'konstitucija 
apie nariams pašalpų išmokėji
mą ve kaip patvarko Skyrius 
VII, paragrafas 4: “Visi lie- 
čiantieji pašelpos reikalavimo 
dokumentai turi būt siunčiami 
kuopos Finansų Sekretoriui, 
kuris veikiai pasiunčia juos 
Centro Sekretoriui. Centro Pil
domasis Komitetas privalo iš
nagrinėti visus dokumentus ir 
išspręsti reikalavimą pašelpos. 
Komitetas gali, jo paties nu
skirto laikotarpio, reikalauti 
daugiau įrodymų ir platesnio 
tyrinėjimo, kuomet jo nuo
mone tas reikalinga, idant tei
singai išsprendus Draugijos at
sakomybę, Kuomet būna į- 
teikti tikri įrodymai ir reika
lavimai pašelpos 
masis Komitetas 
pašelpa turi būt 
gyje trisdešimts 
nicniui, kuriam
klauso. Tuolaikinsi pašelpos rei
kalavimas turi būt pasiųstas 
Centro Sekretoriui bėgyje vie
nos savaitės po aplaikymui. 
Galutiną arba pusiau-galutiną 
reikalavimą pašelpos turi pir
miau apsvarstyti ir užgirt ar
ba atmest kuopos artimiausias 
susirinkimas, įvykstantis po į- 
teikimui pašelpos reikalavimo, 
ir pasiųsti Centro Sekretoriui 
bėgyje savaitės laiko po kuo 
poa sprendimui.”

Na, tai pagal kieno nuožiū
rą pašalpa yra mokama? Jei 
pašalpos reikalavimo dokumen
tai yra nariu išpildyti, atsa
kant į visus klausimus net po 
PR1S1EGA ir paliudyti “‘teisė
to medicinos” daktaro (taip 
toj naujojo -Ua-mtitucijoj (lak- I
taras vadinamas), tai kuriems

Centro Pildo- 
užgiria, tai 

išmokama 
dienų tam

bč-

NAUJIENOS, UHcflgo; UI

Cincinnati, O. — Samuel D. Hanson (po dešinei) sveiki
nasi su generolu Bull, kuris yra žinomas kaipo Abraham Lin
coln, kadangi jis yra labai panašus į nužudytąjį prezidentą.

galams Centro Komitetas turi 
dar teisėtai priklausančią na
riui pašalpą tyrinėti, nagrinėti 
ir tik tada nutarti išmokėti? 
Arba kitais žodžiais sakant, 
kam reikalinga ieškoti kabliu
kų, kad sulaikius pašalpos iš
mokėjimą?

Logiškai ir išeina, kad pašal
pa yra mokama tik pagal Cen
tro Komiteto nuožiūrą.

SLA. ir kitose Lietuvių 
Draugystėse tai tik tuos doku- 

mentus Centro Komitetas tyri
nėja, nagrinėja, kur yra neaiš
kumų arba yra paduotas skun
das. Tokiais atvejais daroma 
specialus nutarimas, mokėti ar 
nemokėti. APLA naujosios 
konstitucijos patvarkymai pa
šalpos išmokėjime netur jokio 
panašumo nė į SLA., nė į kitos 
kokios lietuvių draugijos kon
stituciją. Tai greičiausia yra 
kopija kokios nors suktos ap- 
draudos kompanijos, nukopi
juota net su visomis priesaiko
mis.
Tai da ne viskas. Apie pašalpų 

išmokėjimą štai tame pačiame 
skyriuj VII, paragrafe 6 pa- 
tvarkomma, kad “Kiekvienas 
sirgęs narys privalo įteikti 
kuopos Finansų Sekretoriui ga
lutiną pašelpos reikalavimą bė
gyje savaitės laiko nuo dienos, 
kada pasveiko. Neišpildžiusiam 
šios taisyklės bus sulaikomu 
pašalpa už savaitę laiko. Neį
teikusiam reikalavimo bėgyje 
dviejų savaičių, bus sulaikoma 
pašalpa už visą tą laiką.”

Reiškia, jei pasveiksi, o bė- 
gyj savaitės laiko nesuspėsi 
blanko įteikti kuopos raštinio 
kui, tai jau ir prarandi už sa
vaitę pašalpą. O jei, Dieve my
lėk, suvėlavai už dvi savaiti, 
tai prarandi ir visą pašalpą./

Jei busi sirgęs ir busi visas 
blankas išpildęs, atsakydamas į 
visus klausimus po prisiega, 
tai kaip ta konstitucija reika
lauja, bet Centro Komitetas, 
išnagrinėjęs tavo sirgimo do
kumentus ir neturėdamas ant 
tavęs geros loskos dėl politinių 
ar kitokių sumetimų gali nu
tarti tau pašalpos nemokėti, 
Tąsyk geriau neik nė į teismą, 
ba nepeši nieko, nors tavo rei
kalavimas butų ir teisingiau
sias. Mat, centro komitetas 
be jokių sunkumų galės įrody
ti, kad tu peržengei konstitu
ciją ir dėl to negauni pp.šąlpos. 
Toj konstitucijoj yra pakanka
mai skylių.

APLA tvarka pagal naują 
konstituciją

APLA Draugija nuo savo 
susitvėrimo buvo laisva ir jos 
kuopos turėjo pilną savivaldy- 
b: steigdavo kliubus, taupyda
vo pinigus, stengdavosi nuosa- 
viuš namus įsigyti, — dažnai 
su svetainėm. Draugijai sekėsi 
gana gerai: augo nariais ir 
turtu. Bet kai tik Aleksis, tų 
laikų Centro Sekretorius apvo
gė draugiją ir pabėgo su pini
gais, tai draugijoj kilo suiru
tė. Pasinaudodami suirute, 
bolševikai paėmė ją į savo kon

trolę. Bolševikams užvaldžius 
centro valdybą, draugijoj kilo 
da didesnė suirutė. Mat, bolše
vikai nesitenkino šeimininka
vimu centro valdyboj, ale pra
dėjo kabinėtis' prie kuopų tur
to. Kuopos, matydamos, kad 
jų sutaupytą turtą svetimi no
ri užgriebti, atsimetė nuo cen
tro ir įstojo į SLA. Kai kurių 
kuopų nariui pasidalino pini
gus, o kitos advokatams atida
vė, besiprovodamos su centru. 
Bet buvo ir tokių kuopų, ku
rios pasidavė bolševikiškai 
tvarkai ir manė, kad gal gali
ma bus su jais sugyventi.

Reikia pasakyti, kad tais lai
kais ir bolševikų valdomos kuo
pos vis dar turėjo šiokią tokią 
savivaldybę: jos galėjo aukoti 
iš savo iždo kelis dolerius kam 
norėjo ir jautėsi, kad kuopų 
judinamas ir nejudinamas tur
tas' yra jų nuosavybė. Užėjus 
blogiems laikams ar streikams 
galėjo iš savo' kuopų iždo už
mokėt centro mokesčius.

Bolševikai, paėmę APLA į 
savo rankas, nesitenkino ta 
gilia, kurią jiems teikė senoji 
konstitucija. Jie nepasitikėjo 
AULA nariais, ypač tų kuopų 
nariais, kur buvo nemažai su
taupyta judinamo ir nejudina- 

i mo turto. Jie prądėjo rengtis 
prie pagaminimo naujos kon- 
štituiejos.

1929 metais buvo pagaminta 
nauja konstitucija. 22-ram 
seime Newkensingtone tapo 
pavartota “steam roller” ir 
priimta ta nauja konstitucija 
be narių visuotino balsavimo’, 
be jos paskelbimo organe 
“Laisvėj”, kad nariai galėtų 
susipažinti su jos turiniu. Kon
stitucija buvo iškepta, kaip 
blynas, ir paduota nariams, ne
žiūrint į tai, ar jiems ji tiks, 

j ar ne.
Pagal naują konstituciją, ku

ri įėjo į galią liepos 1 d. 1929 
m., tapo pakelti nariams mo
kesčiai. Galutinai liko panai
kinta kuopų savivaldybė. Cen
tro komitetas pasidarė abso
liučiu valdytoju ir savininku 
visų kuopų judinamo ir nejudi
namo turto. Nevalia niekam 
aukoti iš kuopos iždo, neatsi
klausus centro komiteto.

žodžiu sakant, nuo to laiko, 
kai tapo priimta nauja konsti
tucija, joks kultūrinis' darbas 
\FLA draugijoj pasidarė ne

įmanomas.—S. Bakanas.

Ketvirtadienis, rūgs. 11, ’30

Detroit, Mich.
Iš SLA 352 kuopos 

susirinkimo

Rugsėjo 7 d. Lietuvių Sve
tainėj minėta, kuopa laikė mė
nesinį susirinkimą. Kadangi 
jau ir oras atvėso, tai narių į 
susirinkimą atsilankė gana 
skaitlingai. Po protokolo per
skaitymo buvo priimtas vienas 
narys ir ' 21 persikėlė iš SLA 
21 kuopos. Vėliau atėjo ir dau
giau norinčių persikelti narių, 
bet kadangi susirinkimas bu
vo jau užbaigtas, tai jie liko 
nepriimti.

Dabartiniu laiku kuopa turi 
tik du ligoniu. Buvo pranešta, 
kad 14 kuopos' nariui Černiui 
yra reikalinga pašalpa. Nariai 
nutarė penkis dolerius iš kuo
pos iždo aukoti, o taip pat 
tarp narių padaryti kolektą. 
Tapo surinkta septyni doleriai 
su centais. Kuopos nariai pa
rodė savo žmoniškumą, nes ir 
tokiais sunkiais laikais neatsi
sako sušelpti nelaimėj atsidū
rusius narius.

Detroito Lietuvių Beno ko
misija raportavo apie to beno 
padėtį. Ji rekomendavo, kad 
benas butų priimtas kuopos 
globon. Susirinkimas rekomen
daciją priėmė. Vadinasi, dabar 
musų kuopa turės savo beną.

Nutarta rengti prakalbas ir 
kalbėtojom kviesti adv. Gugį, 
dabartinį Susivienijimo iždi
ninką. Prakalboms surengti 
tapo išrinkta komisija. Numa
toma prakalbas rengti šio mė
nesio 28 d. Kalbėti bus kvie
čiami ir vietiniai Susivieniji
mo darbuotojai, kurie dalyvavo 
seime.

Po to sekė įplaukų-išlaidų 
raportas ir susirinkimo užda
rymas. —J. Ambrose.

Del išblyškusių, liesiu, 
silpnų žmonių

Išblyškę. nudžiūvę.“ silpni žtnonSs džiuur- 
sis sužinoję upio Nuga-Tono — vaistus, ku
lio pagamina užtektinai riebaus, sveikatą 
teikiančio kraujo. fiis puikus preparatas 
pašalinu id kūno nuodingas atmatas, pasida
riusias dėlei konstipacijos ir kurios yra kal
tos už daugeli lig u ir nesmagumų. Nuga-Tone 
atgaivina ir sustiprina organus, priduoda 
jums geresnj apetitą, nugali nevirškinimą, 
gasiis, išpustus vidurius, palengvina inkstų ar 
pūslės jdegimą. ar panašias ligas, paeinan
čias nuo netinkamo vidurių valimosi.

Pu to kaip jus priimsite Nuga-Tono tik 
kelius dienas, jus pasijusite geriau, jūsų mie
gas pasidarys poilsi ngosnis ir atgaivinantis, 
atsikėlęs ryte jausitės stipresnis ir enepgiš- 
ketinis. Jus galite pirkti Nuga-Tone'kur tik 
vaistai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų par
davėjas neturi jų stako paprašykite j| užsa
kyti jums iš savo džiaborlo, .

(Apgarsinimas)
/ 

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

Indiana Harbor, Ind.
Mes turėsime savo

Prieš kiek laiko iš musų ko
lonijos dažnai pa'sirodyvo žinu
čių su nusiskundimais, kad 
mums trūksta savų profesiona
lų, inteligentijos. Koresponden
cijose paprastai buvo pabrėžia
ma, kad musų kolonijoj galėtų 
gerą pragyvenimą daryti dak
taras, dentistas, advokatas ir 
aptiekorius.

Tačiau iki pat šiol niekas j 
tuos atsišaukimus neatsiliepė. 
Pagalios, Indiana Harbor lietu
viai pradėjo daugiau dėmesio 
kreipti į savo priaugančią gent- 
kartę. Juk jie tuoj išeis į gyve
nimą, tad reikalinga kas nors 
daryti, kad jie nenutrauktų ry
šių su lietuviais. Ir pasirodė, 
jog jaunieji sumanė profesio
nalų trukumą užpildyti. Ga
liu pranešti, kad neužilgo mes 
turėsime visokių profesionalų. 
Štai jau baigia medicinos 
mokslą B. Balotovas. Jis sėk
mingai mokosi ir jam vieni me
tai beliko universitetą lankyti. 
Taigi trumpoj ateityj turėsime 
savo daktarą.

Netrukus susilauksime ir 
jauno dentisto Juozo Radžiaus 
asmėnyj. Jis taip pat jau bai
gia universitetą. Praeitą metą 
užbaigė advokatūros mokslą A. 
Kudlevičius Praktika kol kas 
neužsiima: išvažiavo kur kitur,

kad dar geriau prisirengus sa
vo profesijai.

Slaugių tai mes turėjome ke
letą. Pirmutinė iš lietuvaičių 
buvo p-lė V. Petrauskaitė. Tai 
buvo labai maloni mergina ir 
gabi slaugė. Tačiau neilgai ji 
savo profesijoj dirbo. Kur bu
vęs, kur nebuvęs pasipainioja 
jaunas ir gražus lenkų kuni- 
gužis. Petrauskaitė įsimylėjo 
į jį ir apsivedė. Dabar juodu 
gražiai sau gyvena ir augina 
šeimyną.

Kita slaugė yra p-lė Baloto- 
viukė, kuri jau patarnauja ser
gantiems. Jos sesutė irgi eina 
slaugės mokslus. Reiškia, iš 
vienos tik šeimos bus net /rys 
profesionalai: gydytojas ir dvi 
slaugės. Prieš kiek laiko į Chi- 
cagą išvažiavo p-lė Andrie- 
jauska'itė ir įstojo į ligoninę. 
Ji taip pat rengiasi būti slau
ge.

Kartą jau buvo “Naujieno
se” rašyta, jog pas mus ati
darė aptieką p. Joe. M. Kro- 
melis. Kiek teko girdėti, jis da
ro gana gerą biznį. Sako, jog 
lietuviai skaitlingai lanko ap
tieką ir perka, kas jiems reika
linga. Na', priegtam ateina ne
mažai ir svetimtaučių.

Malonu girdėti, kad lietu
viui gerai ‘sekasi.

—Šapos darbininkas.

Kai Kūdikis Karš
čiuoja, Piktas,

Pakrikęs
_ _______=_ Diegliai, gasai, ru- 

g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė- 

?______ mimas pas kudi-
'v kius ir vaikus pa-

• Prastai parodo, kad
L-į----- —£1 maistas rūgsta jų
mažyčiuose vidurėliuose.

Kai tie simptomai pasirodo, 
duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Pridėki
te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvins. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
jį imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Useful Information”. Adresuo- 
kit The Phillips Co.. 170 Varick 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas H. 
Phillips nuo 1875 m.

(Apgarsinimas)

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

...... —  —-............. /

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

T*l. K«dzl« 8902

8614-16 Roosevelt Bd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniam* kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. 
OFISO VALANDOS: nuo 10 lyto iki 8 v. 
4200 West 26 St., kampas kccler Avt Tel. Crnwford 5573
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kaip atrodo radio 
stotis

Turbut nebėra’ to lietuvio 
Chicagoj ir toliau nuo Chiga- 
gos, kurs nebūtų girdėjęs lie
tuviškų radio valandų. Bet iš 
kur tos “valandos” išeina, ir 
kaip jos padaromos, mažai kas 
matė. Ir aš nebuvau matęs, kol 
ne pamačiau.

Pereitą šeštadienį užklydau 
Į Budriko muzikos krautuvę, 
čia jau besistumdų visas būrys 
lietuviškųjų artistų: čia buvo 
Mrs. Ona Kubilius, Mrs Baris, 
Vanagaitis, Jozavitas, Petruše
vičius ir kt. visi skubiai ren- 
presi važiuoti i VVCFT. radio 
stotį, kas skambinti, kas groti, 

Kas dainuoti, o kas ir juokų

r

Lietuviški Rekordai
10 colių, 75 centai

Budriko Radio 
Orkestrą

16173 Vakar-vakarėlį ir Čigonai, 
M. Juozavitas

16041 Mes be Vilniaus nenurimsim 
ir Girtuoklio daina, 
J. Butėnas

16152 Pasaulis stovi ir Man tik 
rodos, A. Vanagaitis

16156 Ar tau seselė ir Kelkis berneli, 
Mahan. Liet. Mainierių Ork.

Lietuvių Polka ir Pasaulio Polka, 
šokių Orkestrą

Nakties sapnai, šokis ir Gegutės Polka, 
Šokių Orkestrą

Amatininkų Mazurka ir Po puotai 
Šokis, Šokių Orkestrą

Vėjo Vairas ir Vilniečių Mazurka, 
Šokių Orkestrą

Budriko Radio 
Valandos

Iš Stoties \VCFL 970 kyl.
Subatomis nuo 6 iki 7 vai. vak.

— ir -— 
Ketvergais iŠ Stores WHFC. 

1420 kyl.
Nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

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

Tel. Boulevard 4705

pakratyti. “Roman”, patempė 
mane Vanagas su savo snapu, 
sulindome į “fliverius” ir atsi
dūrėme “lupę” ant Wabašiaus.

Suėjome į didoką laukiamą 
kambarį su sėdynėmis pasie
niais ir didžiuliais Jangais sie
nose, pro kuriuos matėsi kas 
dedasi gretimuose kambariuo
se. Panašu, kaip “barbemėj”.

Per viena tokia stiklo siena 
matėsi J. Sauris besiruošiąs grot 
vargonus'. Per kitą stiklo sieną 
matėsi būrelis mergaičių prieš 
mikrofoną besikraipant ir dže- 
zišką dainelę bedainuojant. Tai 
buvo kažkieno kito valanda. 
Laukiamame kambary yra di
delis radio priimtuvas. Įdomu 
tai, kad už sienos matai artistą 
žiopčiojau t, darant mimikas, o 
jo balsas skamba' musų kam
baryje. Tai ir visa' keistenybė, 
nieko daugiau.

Musų dainininkės nerimsta. 
Mrs Kubilius įėjusi padarė re
peticiją p. Sauriui akompanuo
jant. Bet tie kambariai taip 
užtaisyti, kad iš gretimo kam- 

bario nieko negirdėt i.
Kai viename kambary duoda 

programą, kitame kambary 
ruošiasi sekamai programai. 
Mekanikas tik svičių perjun
gia, ir jau balsas eina iš kito 
kambario.

Paprastai artistai nervuojasi 
dainuodami prieš publiką salė
je. Pasirodo, jie tą pat jaučia 
ir radio stoty. Kas, rodos, kaita, 
čia niekas nežiūri, niekas ne
mato, tačiau žiūrėk per stiklo 
sieną kaip jie dainuodami kai
sta ir artistiškas grimasas da
ro. Jautriausios buvo moterys 
ir Kriaučiūnas. Paskiau jos aiš
kino, kad prieš tą mokrofoną 
esą daug nejaukiau dainuoti, 
kaip prieš publiką, nes, 
sako, žiūrėdama j tą ne
gyvą varinę auselę įsi
vaizduoji, kad iš jos i tave 
žiuri keistos akys ir tas pats 
mikrofonas klausosi tavęs tūks
tančiais ausų.

Laisviausiai jaukiasi Vana
gaitis. Jis ir tūpsi, ir juokiasi, 
ir džioką vieną kitą pasako į 
tą varinę ausį, ir rodos pastvė
ręs už mikrofono pradės su juo 
šokti, tik viena bėda, kad ant 
mikrofono užrašyta “Keep 
hands off! Matomai kas nors 
jau bandė su mikrofonu šokti!

Visas įspūdis žiūrint iš lau
kiamojo kambario tas pats, 
kaip kad teatre ant scenos, žiū
rint iš užkulisių ant Scenos. 
Skirtumas tik patogume: iš už
kulisių žiuri į sceną pro plyše
lius, pro skylutes, o čia' žiuri 
per visą stiklo sieną. Kitas da
lykas, tęs nenorrrialumas, kad

artistą matai žiopčiojant kur 
tai už sienos, o jo balsas ga
ruoja čia šalę tavęs iš aparato, 
šiaip ūpas gana smagus ir lie
tuviška valanda užėmė net du 
kambarius: viename dainavo, 
vargonams lydint; kitame grie
žė Budriko radio orkestro trio, 
darė pranešimus ir krėtė špo
sus. Programa patys girdėjote, 
tai ir nebepasakosiu.

Neartistas.

prisisrėbęs ir pradėjo šokinti 
indus, baldus ir kitokį judina
mąjį turtą. Tai sesuo ir pap
rašė “Police Co. taxi cab”, kad 
nuvežtų brolį į ledaunę atvėsti. 
Tas vyriukas gyvena su sena 
motina ir seserim; jo antras 
brolis ką tik grįžęs iš ligoni
nės.

—Pustapėdis.

nes darbo užteks ir senesnie- 
siems nariams ir naujiems.

—Ratelio Valdyba

Naujas Margutis
r . - _.

šio mėnesio Margutis išeina 
sekančią savaitę. Jame tilps

trys dainos: “Senas Bernas” 
duetas su piano (komiška dai
na), “Už jūrelių” — mišram 
chorui ir “Mokė mane” — vyrų 
chorui. Tilps gražių aprašymų, 
juokų ir karikatūrų. Be to yra 
įdėta nauja daina “Mudu du 
broliukai”.

- Pavasario Diena -

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti
... ■—J

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

Tel. Yards 6894

M. J. Kiras
.3335 So. Halsted St.

4600 So. Wood St
Virjrinia 0117

M. Rozenski & Co.
6542 So. Westem Avė.

Tel. Frospect 2102

IR

LLOYD
130 W. Randolph S't 

CHICAGO, ILL.

arba populiariu ekspre
siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietini /agentų arba
NORTH GERMAN

g Dienos Ant Vandenyno

PER CHERBOURG 
6 PER BREMEN

keliaujant iš Lietuvos ir j

LIETUVĄ
greičiausiais garlaiviais

J. N. Zewert & Co.
5339 S. Central Avė.

S. E. Cor. Archer and Central 
Tel. Prospect 8759

Radio valandos 
sukaktuvės

Rugsėjo 13 d. sukanka ly
giai metai, kaip J. F. Budrikas 
pradėjo duoti lietuvių radio 
programos. Ta proga šeštadienį 
p. Budrikas rengia specialiai 
didelį ir gražų radio programą 
nuo 6 ligi 7 vai. vakaro iš 
WCFL stoties.

Marguette Park
Karšta sriuba nuvarė į 

nuovadą

Pereitą sekmadieni priešpiet 
žiūriu pro vieną 69 gatvės 
langą, žiuriu, pravažiavo “pat- 
rolka” su guminiais ratais ir 
už pusblokio sustojo. Iš “pat- 
rolkos” išlipo keli aniolai sar
gai. Subėgo keletą žioplių, pa
žiūrėt. Well, kodėl aš negaliu 
nubėgti, žiuriu, sodina vyrą į 
tą vežimą, jo marškiniai išsi
pešę, tartum barberis su baltu 
kapotu. Paskui jo įlipo ir mer
gina. Angelai sargai irgi sulė
kė į vežimą, ir nurūko savais 
keliais.

Pasiteiravus, pasirodė pap- 
račiausia dienos “drama”. Vy
ras parėjo namo stiprios zupės

Roseland
Scenos Mylėtojų Ratelis

Batelis pradeda rengtis žie
mos sezonui. Tam tikslui yra 
šaukiamas nepaprastas susirin
kimas penktadienio vakare, 
rugsėjo 12 d. Strumilos sve
tainėje. Visi ir visos - nariai 
-rėš labai kviečiami dalyvauti 
susirinkime. Yra daug reikalų 
apsvarstyti, susitvarkyti iždą 
prisirengti prie žiemos vakarų. 
Taip gi visokios komisijos iš
duos savo raportus iš praėjo- 
sios vu, s a. i-o s.

Taip jau dailės mėgėjai, norį

prisidėti prie ratelio, prašomi,

Muzika Jacobsono. — Fausto Kiršos vertimas
(Dainuos J, Babravičius savo koncerte, spalio 5 d.)

Pavasario kaitroje žymis,
Jau rūmai saulės spinduliuos,
Aš velei aš, naujai atgimęs',
Aš vėl myliu, ir linksminuos.

Sielos daina, laukuosna traukia, 
Visus gyvus, šaukiu ant, tu!
Kiek lygumos, kiek laisvės laukia, 
Kiek čia žiedų, kiek čia gėlių.

Greičiau vežiman per guronus,
Tn pievas žydinčias išbėkt,
Ir veidus moterių raudonus,
Ir priešus nubučiuot mokėt.

šlamėkit žaliosios gyrelės,
Žalinolc žole, žydėk, j ieva, 
IKaltų nėra, lygybes galios, 

Te kils garbinga vėliava!

Sustabdyk Nieže j imą
Nukasykite, tai pavojin
ga. Del greitos pasui- 
bos nuo niežtinčio* odos, 
uždėkite Severa's Esko. 
Taip vėsinantis. rami
nantis, jis sustabdo ftel 
ritantį niežėjimą. Gan 
kitę jį iA savo aptie- 
kos.

ESKO
RaAyMėte dėl nemokamo 

soinpelio
M. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapldu, Iown

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO 

K0NTRAKT0RIUS 
4556 So. Rockwell St„ 

CHICAGO, ILL.
v f

f IŠMOKIT DEZAININIMĄ

Dezaininimas ir siuvimat 
d rėšiu moka didelę aitra 

galite išmokti šio ge 
apsimokančio užsiė- 

o i trumpų laika. Di
plomus išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE F*. KnsnicUa.
Principalas

190 N, tstaie at„ k. Lake St, 10 fl.

GRAŽIOJ FORMOJ

Sustokit
Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors 
apšildymo ar virimo 

įtaisą, eikite į

Northwestern 
Stove Repair

Company
PATAISYMAI 

ir dalys dėl
VISŲ PEČIŲ, 
FURNASU, 
BOILERIU ir 
GASINIŲ PEČIŲ.

5 SANKROVOS 
CHICAGOJE

662 W. Roosevelt Rd.
312 W. 63rd Street
3209 E. 92nd Street 

2355 Milwaukee Avė.
176 W. Lake Street

Northwestern 
Stove Repair

Company

STAR DUST

“Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas priešakin”

Kai norisi persivalgyt,
X f

"Vietoj to uzsirūkykit Lucky"
Būk nuosaiku*—būk nuosaikus visiems dalykams, net ir rūkydamas. Venk 
tos ateities šmėklos,* išvengdamas perdėjimų, jei nori išlaikyti tą modern
išką, visada jauną figūrą. "Jų, vietoj—užsirūkyk Lucky”.

Lucky Strike, puikiausi cigaretai, kokius jus kada 
rūkėt, pagaminti iš puikiausių tabakų—iš Smetonos 
viso tabakų Derliaus—“JIE SPRAGINTI”. Lucky 
Strike turi extra, slaptą šildymo procesą. Visi žino 
kad šiluma valo ir taip sako 20,679 daktarų, kad 
Luckies mažiau erzina jūsų gerklę.

“It’s toasted"
Jūsų Gerklės Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosulį

SUSI***-

♦Amerikos Life Insurance Sąjungos daktarų ir Statistikų Draugijos laikytas tirinėjimas iškėlė faktą jog žmogaus mirtingumas didėja veik 1% ant 
kiekvieno svaro svorio perviršio nešiojamo tarpe 40 ir 44 metų amžiaus žmonių. Kitaip sakant, to amžiaus žmogus sveriąs 40 svarų daugiau negu 
normaliai, tegali pasitikėti tik 60% normalio svorio žmogaus givenimo ilgio. Mes netvirtinam, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugrąžint mod
erniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai norisi persivalgyt, "Vietoj to—uzsirūkykit Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų 
dalykuos, kurie padidina svori ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikvsit modernišką, gražią figūrą.

UŽSUK—Lucky Strike Šokių Orchestra kas ketvirtadienį ir šeštadienį vakarais, N.B.C. tinklą.
ę 1030. The American Tobacco Co M‘-
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“DARBININKŲ VADO“ NESĄMONĖS

Nuostabus žmonės vadovauja Amerikos darbininkų 
judėjimui.

Štai, Amerikos Darbo Federacijos prezidentas, 
William Green, prabilo apie uoliai diskusuojamą šian
die apdraudos nuo nedarbo problemų, ir ve ką jisai 
pareiškė:

Teikimas pašalpos bedarbiams iš apdraudos fondo, 
tai esą beveik tas pat, kas almužnų davimas, kurios 
demoralizuoja ir gadina žmones, slopina ambiciją ir 
naikina iniciatyvą. Vietoje paramos teikimo bedar
biams Federacijos prezidentas siūlo savo vaistą. Sako: 

“Geriausias ir tikriausias vaistas nuo nedarbo 
yra darbas. Pramonės priedermė yra parūpinti 
darbo darbininkams ir darbininkėms, norintiems 
dirbti. O Moles’ (pašalpų dalinimo) sistema yra 
bloga ir nedora, nes ja norima padėti bedarbiams, 
teikiant jiems tik minimumą, kuriuo žmogus gali 
gyvas išsilaikyti.“
Vadinasi, vaistas nuo nedarbo tai darbas. Vaistas 

nuo ligos tai — sveikata! Kažin ką jus pasakytumėte 
apie tokį daktarą, kuris, atėjęs pas ligonį, pareikštų 
jam: “Jeigu tu nori nesirgti, tai turi būt sveikas“?

Pramonė turinti parūpinti darbo darbininkams ir 
darbininkėms. Tai esanti jos “priedermė“. Bet supran
tama, kad pramonė apie jokias priedermes nenusima
no. Ji yra negyvas daiktas. Kalbėdamas apie pramonę, 
Federacijos prezidentas turi omenėje žmones, kurie 
pramonę valdo, t. y. pramonininkus. Jie, žinoma, galė
tų suprasti, kas yra priedermė. Bet ką jiems padarysi, 
jeigu jie nenorės suprasti arba, kad ir suprasdami, at
sisakys ją atlikti?

P-as Green tarytum nėra girdėjęs, kad vienintelis 
tikslas, kurį šiandie — dabartinėje kapitalizmo siste
moje — pramonininkai turi, yra pelnas. Pramoninin
kas tol laiko savo įmonę atdarą, kol ji neša jam pelną 
arba bent kol jisai tikisi, kad ji jam pelną neš. Kai fab
rikas, kasykla arba kita kuri pramonės įstaiga paliau
ja davusi pelną, tai savininkas ją uždaro; o kai išnyks
ta viltis, kad ateityje įstaiga bus pelninga, tai savinin
kas stengiasi jos visai nusikratyti, ištraukia iš jos, 
kiek gali, įdėtus į ją pinigus ir eina ieškoti naujoj dir
vos pelnui daryti.

Kuomet pramonėje viešpatauja šitokia sistema, 
tai kuriuo budu p. Green mano galėsiąs įtikinti pramo
nininkus, kad jų pareiga yra “parūpinti darbo darbi
ninkams ir darbininkėms“?

Aiškus dalykas, kad darbininkui yra daug malo* 
niau dirbti ir turėti pilną uždarbį, negu be darbo imti 
pašalpą, kuria jisai vos gali pramisti. Bet kas jam pa
lieka daryti, kuomet jisai darbo negauna ir kuomet 
darbo, gal būt, ir nėra? Apie tai tik ir eina klausimas.

Visose pramoningose pasaulio šalyse šiandie yra 
įvesta šitam reikalui apdrauda nuo nedarbo. Jos prin
cipas yra panašus, kaip ir apdraudos nuo ligos, ap
draudos nuo gaisro, apdraudos mirties atsitikime, ir 
t. t. Apdrauda nuo ligos nepadaro žmogų sveiku per 
visą amžių; bet kai jį ištinka liga, jisai turi, pagelbą, 
kuri leidžia jam tą nelaimę lengviau pakelti. Nedarbas 
irgį yra nelaimė, nuo kurios reikia apsidrausti. Bet ka
dangi darbo metu kapitalistas daro pelną iš darbinin
kų, tai jo pareiga yra rūpintis, kad darbininkai turėtų 
kuo gyventi, kai darbas sustoja. Iš to išeina, kad prie 
nedarbo apdraudos fondo sudarymo turi prisidėti ir 
darbdaviai.

Dabartinio pasaulio pramonės krizio laiku milionai 
darbininkų su savo šeimynomis Europoje, ačiū tai ap- 
draudai nuo nedarbo, gali gyventi. Kitaip ką jie turė
tų daryti? Tyliai badu mirti — ar eiti plėšti tuos, ku
rie turi turto? Jeigu Anglijoje arba Vokietijoje šian
die bedarbiams nebūtų teikiama parama iš apdraudos 
fondų, tai tenai kiltų pilietinis karas, kuris tas šalis 
paverstų griuvėsiais.

O Amerikos Darbo Federacijos vadas kalba apie 
bedarbių šelpimo “nedorumą“!

Ką Amerikos bedarbiai turi iš tokių p. Green’o pa
mokslų?

Kiekvienoje pažangesnėje šalyje toks “darbininkų
vadas”, kaip p. Green, negalėtų nė pasirodyti su šito- prieš tos unijos vadus ir apie koj.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..............-...... ........... $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ...... ............ 2.00
Dviem mėnesiam ..............„......  1.50
Vienam mėnesiui .............. ............75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ..........  ..... 3c
Savaitei ___ ________ _______  18c
Menesiui ...................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ________________- $7.00
Pusei metų .............. ................ 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviems mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ..........................  $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams .... .............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

kiomis kalbomis darbininkų sueigoje. Bet Amerikoje 
jisai stovi priešakyje didžiausios darbininkų organiza
cijos !

RAUDONOS KI
BIRKŠTYS

Komunistai angliakasių 
unijos griovikai

Kuomet buvo visi angliaka
siai tvirtai organizuoti į U. 
M. W. of A. uniją ir kovojo 
prieš anglies kasyklų savinin
kus už palaikymą žmoniškų 
darbo sąlygų ir algų, tai bosai 
dėjo ir deda visas savo pastan
gas sulaužymui angliakasių 
vienybės su pagelba skebų, še
rifų padėjėjų ir valstijos ka
zokų. O tam visam angliakasių 
carų reakcionieriškam darbui 
pilnai gelbsti ir Amerikos Lie
tuvių Komunistų Partijos or
ganas “Laisvė”. Lapkričio 27 
d. 1929 m. ji rašė: “Dabar 
laikais sunaikinti reakcinę 
United Miners, Workers uniją”.

Tai, matote, kaip drąsiai ko
munistai kalba už anglies ba
ronų reikalus, liepdami anglia
kasiams sunaikinti tą įrankį— 
uniją, su kurios pagelba jie 
daugiau nei per 30 metų gy
nė savo reikalus nuo išnaudo
tojų. Toliau “Laisve” rašo: 
“Sunaikinkite U. M. W. of A. 
čarterius, visi bendrai prisidė
kite prie Nacionalės Mainierių 
unijos (kuri gyvuoja tik pro
vokatoriškose komunistų lu
pose). Tai pirmi žingsniai, 
kurie tuojaus reikia padaryti, 
kad pagerinus kasyklose sąly
gas'“ ir t. t.
Komunistų suvilti angliakasiai 

dirba ir badauja
Kur tik angliakasiai pasida

vė apgauti komunistų pražū
tingai vadovybei, ten tapo su
griauta angliakasių U. M. W. 
of A. unija ir nepasisekė su
organizuoti ne vienas komunis
tų “Nacionalinės Mainierių 
unijos” lokalas. Ten dabar an
glies baronai su komunistų pa
galba angliakasių darbo sąly
gas ir algas “pagerino” seka
mai: Pirmiau angliakasiai dir
bo 8 vai. dienoje ir gavo algos 
už 8 valandų darbo $7.50. Da
bar: angliakasiai turi dirbti 
8-9-10 valandų į dieną ir gau
na algos $2.75 iki $4.75. Pir
miau angliakasiai už prikasimą 
anglies tonos gaudavo nuo 71 
cento iki $1.10. Dabar gauna 
nuo 30 cetų iki 50 cetų. Pir
miau visose unijinėse kasyklo
se angliakasiai turėdavo prie 
anglies svarstyklių savo svėri- 
kus prižiūrėjimui, kad butų 
sveriama teisingai. Dabar netu
ri. Pirmiau angliakasiai gau
davo užmokėti už visus pašali
nius darbus; dabar tuos’ paša
linius darbus turi padirbti vel
tui. O jei šiek tiek ir moka
ma, tai kiek pono boso malonė. 
Pirmiau kiekvienoj unijinėj 
kasykloj angliakasiai turėjo iš 
savo tarpo išrinkę komitetus. 
Dabar neturi. Pirmiau nė vie
na angliakasio bosas negalėjo 
išvyti, lauk iš darbo. Dabar ga
li, kada tik nori. Pirmiau bo
sas negalėdavo angliakasiui pa
sakyti nė vieno biauraus žo
džio. Dabar gali iškeikti bjau
riausiais žodžiais ir da gali su
mušti angliakasį,’ nes nėra kam 
bosą patraukti atsakomybėn. 
Dabar, kur tik angliakasiai 
bando atgaivinti U. M. W. of 
A. uniją, ten anglies baronai 
pirmiausiai sau į talką pasi
kviečia “Nacionalę Mainierių 
uniją“, kad sudraskius anglia
kasių vienybę. Tai yra Vikri 
šių dienų įvykiai gyvenime.

Komunistai kriaučių streiko 
demoraliza toriai

Kai praeitą pavasarį New 
Yorke dalis darbininkų-kių, or
ganizuotų į International La- 
dies Garment Workers uniją, 
sustreikavo, reikalaudami savo 
darbdavių atnaujinti užsibai
gusią sutartį, tai Brooklyno ko
munistų organas “Laisvė“ va
sario 5 d. 1930 m. išėjo viešai 

streiką rašydama: “Moteriškų 
drabužių reakcinės unijos (In
ternational Ladies Garment 
Workers) vadai susitarę su 
darbdaviais, paskelbė neva 
‘streiką’ moteriškų drabužių 
siuivmo pramonėj New Yorke. 
Jų tikslas yra dar labiau pa
sikinkyti toj pramonėj dirban
čius darbininkus, kad juos ga
lėtų labiau išnaudot darbda
viai ir International Ladies 
Garment Workers unijos reak
ciniai vadai”.

Taip kalba į streikuojan
čius darbininkus tiktai kapita
listų pasamdyti tam tikri agen
tai, kurių tikslas paskleisti 
tarp streikuojančių darbininkų 
nepasitikėjimą unijos ir strei
ko vadams ir tuo sugriaut dar
bininkų vienybę, kad streiką 
pralaimėtų.

Komunistai liepia darbinin
kams skebauti

Toliau “Laisvė” rašo: “Dar
bininkai, kurie dirba neliniji
nėse tos pramonės dirbtuvėse 
neturi kreipti domės į tą pri- 
gavikišką streiką, bet kaip ga
lint greičiausiai turi susisiekti 
su Needle Trades Industrial 
Workers Unija, kuri pasistengs 
vest tikrą streiką po komunis
tine vėliava prieš darbdavius 
ir reakcinius International La
dies Garment Workers Unijos 
vadus”, ir t.t.

Taip nedrįstų kalbėti nė vie
nas doras žmogus prieš unijos 
ir streiko vadus, kaip kad kal
ba komunistų, Maskvos 3-čio 
Internacionalo sekėjų organas 
“Laisvė”, kuri visada rašyda
ma sako “mes' komunistai ko
vojam už darbininkų reikalu^”. 
Tačiau jos pasakos ir darbai 
kaip tik yra darbininkų klasei 
nenaudingi, nes darbininkų 
vienybę griauja.

Komunistai mušeikos
Komunistų organas “Vilnis” 

rašė, kad vienam Ohio valsti
jos angliakasių miestelyje ang
liakasiai, buvę U. M. W. of 
A. unijos nariai, surengė ma
sinį angliakasių susirinkimą su 
tikslu atgaivinti U. M. W. of 
A. uniją. Turėjo kalbėt senas 
angliakasių darbuotojas Alex. 
Howatt. Vienok komunistai’ 
progresistai neleido Howatui 
kalbėti ir iš savo tarpo pastate 
kalbėtojus. Taip daro tik ang
liakasių savininkų pasamdyti 
kazokai ir kitoki mušeikos.

Komunistai išdavikai
Komunistų organe “Vilnyj” 

No. 109, Detroito žinių sky
riuj rašoma: “Prieš gegužinę 
komunistiniais atsišaukimais 
buvo apdalinti visi kareiviai ir 
jūreiviai. Vieną vakarą astuo
ni jaunuoliai dalino komunis
tinius lapelius U. S. jūreiviams 
išeinantiems ir grįžtantiems į 
kariškus laivus.” . (Pagal Kana
dos ir Suvienytų Valstijų tarp- 
tautišką sutartį, Detroite ir 
visuose didžiuose ežeruose ne
gali būt kariškų laivų. Yra tik 
mažytės' valtelės sienos sargy
bos reikalams) ir kapitonas 
paliepė sugauti raudonuosius. 
Po apie 15 minutų pasipylė 
jūreiviai ir puolė ant dalinto
jų, pasigavo dvi mergaites 
(Kokias? Vardų nesako), o še
ši jaunuoliai pabėgo. Jūrei
viams buvę įsakyta pagauti 
patį vadą d. Thompson, bet 
tas jiems nepasisekė (Butų 
malonu žinoti, kas kapitonui 
pasakė, kad Thompson yra la
pelių dalintojų vadas,). Mane 
džiugina, kad tarpe tų drąses
nių komunistų jaunuolių ran
dasi ir draugės Ch. Kubiliute, 
H. Stankiutė, J. Jonikiutė ir 
kiti. Visi iš Hamtramck“.

Taigi geresnio, aiškesnio iš
davimo tų jaunuolių komunis
tų negali ir būti. Reikėjo tik 
tų panelių adresus paduoti, — 
tąąvk viskas butų buvę tvar-

Komunistai pasiryžo sudraskyt 
kriaučių uniją

“Vilnies” No. 205 tilpo Jung
tinių Valstijų komunistų par
tijos lietuvių centro biuro pa
reiškimas, kuriame nurodoma, 
kaip darbininkai turi žiūrėt į 
Amalgamėtų kriaučių uniją. 
Ten tarp ko kito rašoma: 
“Lietuviai darbininkai, kaip ur 
kitų tautų tos pramonės dar
bininkai, privalo vesti kovą 
prieš reakcinius vadus, kad 
atplėšus iš Hillmano mašinos 
visus kriaučius darbininkus, 
kuriuos ji kontroliuoja, kad 
tuo budu prirengti dirvą įtrau
kimui kuodaugiausiai kriaučių 
darbininkų į Adatos Amatų 
Industrinę Uniją, — kovingą 
uniją”, ir t. t.

Ta komunistų A. A. I. uni
ja yra lygiai tokia, kaip Na- 
cionalė mainierių unija. Todėl 
visi kriaučiai darbininkai, ku
rie esate Amalgamėtų unijos 
nariai* dabokite savo uniją nuo 
tų kapitalistų agentų, nes tie 
raudonieji fašistai rengiasi ir 
iš kriaučių unijos padaryti tą 
pat, ką padare iš angliakasių
U. M. W. of A. unijos,' Gi be 
unijos likę angliakasiai dirba 
ir badauja. Taip bus ir su 
kriaučiais, jei jie duos savo 
uniją komunistams sudraskyti.

Teisingus pasakymas
Kuomet buvo gyvas E. V. 

Debsas, tai jis visuomet darbi
ninkams sakydavo: “Jei šian 
dien atsirastų tokis Maižiešius, 
kuris galėtų darbininkus išves
ti iš kapitalistinės vergijos, 
tai rytdieną atsirastų kitas to
kis Maižiešius, kuris darbinin
kus galėtų nuvest stačiai į am
žiną. pragarą. Išsiliuosavimas 
iš kapitalizmo vergijos yra pa
čių drbininkų darbas.“ Tie E.
V. Dėbso žodžiai yra labai tei
singi ir kiekvienas darbininkas 
neprivalo jų užmiršti.

Šių dienų komunistai, kapi
talizmo agentai, rašo ir sako: 
“Mes komunistai kovojam už 
daibininkų reikalus', — eikit 
paskui mus (kur?) ir darykite 
ką mes, komunistai, jums pa
sakysime daryti.

Taip nė vienas darbininkų 
vadas, kuris yra teisingas, ne
drįstų pasakyti.

Ir komunistų “apšvietus” drau
gija serga sauslige

Brooklyno komunistų “Lais
vė“ labai linksma darosi, kad 
“Tėvynės Mylėtojų Draugija 
jau visai esanti sausligės su
džiovinta. Tai yra teisybė. 
Tačiau nė vienas doras ir tei
singas žmogus nesidžiaugė ir 
nesidžiaugs, kad tokia apšvie- 
tos organizacija sudžiūvo, kuri 
skleidė apšvietą tarp lietuvių 
darbininkų.

Na, o kaip yra su Brooklyno 
komunistų raudonąja Amerikoš 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija? Juk toji sosai- 
dė jau nuo 1921 metų pradėjo 
sirgti zsauslige ir jau yra žy
miai sudžiuvus. O kai ta ko
munistų “raudonoji karvutė” 
sulauks to amžiaus, kaip T. M. 
D., tai, be abejonės, bus visai 
’udžiuvus. Brooklyno komu
nistų “Laisvės” štabui A. L. 
D. L. D. yra ta “raudonoji 
karvutė”, su kurios pagelba iš 
darbininkų melžia buržuazinius 
dolerius, o už tai darbininkams 
nieko daugiaus neduoda, kaip 
tik apšvietos išrūgas.

Komunistai A. L D. L D. 4-tą 
Apskritį išmufino •

Komunistai Jonas Gatavec- 
kas, Juozas D. Sliekas ir kom
panija numarino Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 4-tą Apskritį, kurį 
iš Pittsburgh, Pa., išsiuntė pas 
komunistą ir komunistę Mažei- 
kus į Cleveland, Ohio., 151 my
lią tolyn į šiaurvakarius pa
laidot. Tas apskritys 1921 
metais turėjo 28 kuopas su 
598 nariais. O kiek dabar tu
ri kuopų ir narių? Ogi tik vie
ną kuopą, kurioje yra apie du 
tuzinai narių,—ar tie patys į 
susirinkimus nesilanko. Prieg- 

r

E. T. A. Hoffman Vertė J. Pronskus -j

| Velnio Eliksyras j
(Tęsinys)

Visa tai pasakiau tiek ra
miai ir lėtai, kaip tik bemokė
jau. “Tai bus gal būt tik sam- 
puolis, tarė Reinholdas: kad 
Tamsta, bekeliaudamas, gal
būt, nuklydai nuo didžiojo ke
lio ir čia patekai, bet kaip tai 
atsitiko, kad ponia baronesa 
Tamstą pažino ir čionai atsiun
tė?” Be nuovokos, aklai karto
damas tai, ką man tartum šni
bždėjo kaž koks svetimas bal
sas, pasakiau: pakely susipaži
nau su baronesos išpažinties 
klausytoju, ir šis pavedė man 
atlikti šiuose namuose minėtą
jį uždavinį” — Teisybė, per
traukė Renholdas: taip juk ir 
baronesa rašė. Na, ačiū Dan
gui, kurs Tamstą šių namų 
palaimai šiuo keliu vedė, ir kad 
Tamsta, kaip dievobaimingas 
ir stropus vyras, maloniai su
tikai sutrukti kelionėje, norė
damas čia padaryti gerą. Aš 
netikėtai pirm keletą metų bu
vau . ♦. ryje ir girdėjau Tams
tos auksaburniškas kalbas, kaip 
Tamsta, stačiai dangiškame pa
gavime iš sakyklos skelbei. 
Tamstos dievotumui, Tamstos 
teisingam pašaukimui karštu 
atsidėjimu iškariauti pražuvu- 
sioms sieloms palaimą, Tams
tos puikiausiam iš vidujinio j- 
kvėpimo gimusiam iškalbumo 
L !• ntui aš pasitikiu, kad 
Tamsta padarysi tai, ko mes 
visi neįstengiame. Man malo
nu, kad aš Tamstą sutikau pir
miau, lig su baronu pačiu ne
kalbėjusį, šią progą noriu iš
raudoti supažindinti Tamstą su 
šios šeimynos santykiais ir 
noriu būti tiek teisingas, kiek 
cik‘.ai, gerbiamasis pone, išga
lėsiu prieš Tamstą, kaipo šven
tą vyrą, kurį pats Dangus ro
dos čia atsiuntė musų paguo
dai, Norėdamas Tamstos pa
stangoms priduoti tikrosios 
tendencijos ir tam reikalingo 
veiksnio, aš turiu Tamstai pa
daryti kai kurių pastebėjimų, 
dvi kurių šiaip mieliau tylė
ti? i.—Pagaliau visam tam pa
kaks neperdaugiausia kalbos. 
—Su paronu esu suaugęs, musų 
sielų vienodumas padarė mus 
broliais ir panaikino tą skiria
mąją sieną, kurią musų gyve
nimas tarp musų abiejų buvo 
ištraukęs. Aš niekuomet su 
juo nepersiskyriau, ir abudum 
baigus akademinius mokslus, 
kai jis' paveldėjo šiuose kalnuo
se savo mirusio dėdės dvarus, 
aš likau šių dvarų intendan
tas. — Pasilikau jo artimiau
sia draugas ir brolis, ir kaipo 
toks pašvęstas į visus jo na
mų paslaptingiausius santy
kius. Jo tėvas norėjo mote
rystes ryšiais surišti jį su sau 
draugiška šeimyna, ir jis tuo 
noriau jo valios paklausė, ka
dangi sau skirtoje nuotaikoj 
rado kilnią, gamtos turtingai 
apdovanotą būtybę, prie kurios 
jis pats pajautė nepergalimo 
patraukimo. Retai taip tesu- 
puola tėvų norai su likimu, kad 
vaikai butų taip labai visuose 
atvejuose viens kitam skirti. 
Hermogenas ir Aurelija buvo 
tos laimingos moterystės vai
siui. Daug žiemų praleisda- 
vom netolimoj sostinėj ,o Au
relijai gimus ir baronesai ėmus 
sirgulioti,- pasilikom ir per va
sarą mieste, nes jai reikėjo 
gerų gydytojų priežiūros. Ji 
mirė kitą pavasarį, kai be
siartinant pavasariui ji, rodė
si, buvo pradėjusi gerėti ir ba
ronas jau buvo pilnas džiaugs- 

tam yra dar dvi kuopos, kurios 
“gyvuoja’ ’tik ant raudonos po- 
pieros gabalėlio-sklypelio. Pitts- 
burgho apygardoj ALDLD 4- 
tam apskrityje liko ALDLD 
kuopų ir narių: J. Gataveckas, 
J. D. Sliekas ir da koki 5-6 
komisarukai, —tai viskas.

—J. H. Workeris. 

mingų viltėjimų. Mes grįžom 
prie žemes ir tik laikas bepa
jėgė sušvelninti gilų, užmu- 
šantį susikrimtimą, koks buvo 
baroną pagavęs. Hermogenas 
išaugo į puikų jaunikaitį, Au
relija vis labiau darėsi gyvas 
motinos atvaizdas, rūpestingas 
vaikų auklėjimas buvo musų 
visas rupesnis ir musų džiau
gsmas. Hermogenas' rodė di
delio palinkimo būti kariškiu, 
ir tatai privertė baroną nuvež
ti jį į sostinę, kur jo seno 
draugo, gubernatoriaus priežiū
roj, galėtų pradėti savo kar
jerą.—
Prievaizda toliau pasakoja, 
kaip baronas norėjo apvesdinti 
savo sūnų Hermogeną su tūla 
gražuole Euphemija, bet sūnūs 
pasiūlymą atmetė ir baronas 

pats ją vedė
Tik prieš tris metus baronas, 

Aurelija ir aš, kaip senaisiais 
laikais, pirmą kartą vėl pralei
dome visą žiemą sostinėj; iš 
dalies baronas norėjo su savo 
sunu nors kurį laiką drauge 
pabūti, iš dalies aplankyti savo 
draugus, kurie nepaliaudami jį 
kviesdavo. Visuotino susido- 
mėjimo sostinėj tuo laiku buvo 
sukėlusi gubernatoriaus gimi
naitė Euphemija, atvažiavusi 
iš rezidencijos. Ji buvo be tė
vų ir parėjo į savo dėdės glo
bą, nors užimdama atskirą rū
mų fligelį, ji sukurė pati savo 
namus ir mėgo rinkti aplink 
s'ave gražųjį pasaulį. Euphe- 
mijos arčiau neaprašinedarnas, 
nes tai tuo bereikalingiau, kad 
Tamsta, gerbiamasis pone! 
greitai ją pats pamatysi, pasi
tenkinsiu tik pasakydamas, kad 
visa, ką ji veikė ką, ji kalbėjo, 
darė neaprašomai gyvo švelnu
mo, ir tokiu budu dar labiau 
kilo jos tobuliausio kūno gra
žio žavingumas. — Visur, kur 
ji tik pasirodė, atgydavo nau
jas kilnus gyvenimas ir ji bu
vo garbinama su karščiausiu 
entuziazmu; patį nežymiausi, 
besielį žmogų ji mokėdavo už
degti širdyje, taip kad toks, 
pakilęs virš savo trukumų ir 
atgijęs, pradėdavo skrajoti au- 
tesnio, ligi tol jam nepažįsta
mo, gyvenimo smagumuose. 
Aiškus dalykas, netruko gar
bintojų, kurie kasdien maldin
gai nešdavo savo širdis grožy
bės dievaitei; bet nebuvo gali
ma tikrai pasakyti, kad ji vie
ną ar kitą labiau butų išsky
rus. Su kokia tai žaisminga 
ironija, kuri nežeidė, tik, lyg 
stiprus deginantis gėrimas, ju
dino ir erzino jį, mokėjo visus 
susupti vienu nepertraukiamu 
ryšiu, taip kad jie, visi užke
rėti, linksmai ir berupestingai 
sukėsi tame magiškame rate.

Į baroną jinai padarė stebė
tino įspūdžio. Jam tik pasiro
džius ji susidomėjo juomi su 
kūdikiška pagarba; kalbose su 
juo ji parodė gana išlavintą 
protą ir gilaus jausmo, kokio 
jis vargu buvo kitoje kurioje 
moteryje matęs'. Su neaprašo
mu švelnumu ji stengėsi įsigy
ti Aurelijos draugystę ir taip 
jos ėmėsi, jog nepamiršdavo 
net smulkiausių jos rūbų reik
menų ir šiaip lyg tikroji mo
tina ja rūpinosi. Ji taip mokė
jo tai naiviai, neprityrusiai 
mergaitei pagelbėti įeiti į aris
tokratišką bendruomenę, kad 
ši pagelba, vietoj ją suprasti, 
tiek pakėlė Aurelijos natūrali
nį protą ir jos gilų sveiką jaus
mą, jog bematant ją pradėta 
labai aukštai gerbti. Baronas 
prie progos mėgdavo Euphemi- 
ją visaip girti, ir čia gal pir
mą kartą musų gyvenime atsi
tiko, kad mudviejų nuomonės 
pradėjo skirtis.

(Bus daugiau) .

Garsinkitės ‘N-nose’
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CHICAGOS 
ŽINIOS

pedleriai da¥o kraštui daug 
ekonomijos, nes sutaupo daug 
miško.

Chicagoj 1,875,000 turi 
namus

Pradėjo kampaniją 
prieš darbo rake- 

terius
Valstijos gynėjas Svvanson 

paskelbė, kad šio mėnesio grand 
jury sesija bus užimta kova 
prieš raketerius, kurie jau vi
siškai pradėjo terorizuoti dar
bo unijas ir įvairias pramonės 
šakas.

Energinga kova su juodran- 
kiais nutarta pradėti tuojau po 
to, kai vakar tapo išbombar- 
duota trečioji beauty shop, 509 
S. Crawford avė. Kampanija 
varoma ypatingai prieš 6 pa
tamsių karalius: Capone, jo 
brolį Halph, ir Capone sėbrus, 
Barkerį, VVhite, Stanton ir 
O’Doųnell.

Raketerių teroras yra tiek 
išvystytas, kad dauguma mie
sto darbo unijų ir biznio su
jungi] turi jiems mokėti dide
les sumas, priešingai, bombar
duoja ir kitaip terorizuoja.

Pirmiausia pašaukti bus liu
dininkais Col. Handolph, Chi
cagos komercijos asociacijos 
galva ir John Fitzpatrick, Chi
cagos darbo federacijos prezi
dentas. Kiti liudininkai bus 
kviečiami slaptai.

Iš 3,375,235 Chicagos gyven
tojų daugiau kaip 1,875,000 tu
ri privačius vienos ar dviejų 
šeimynų namu^T 1,135,000 gy
vena apartmentuose Įvairaus 
didumo. 365,000 gyvena kam
bariuose virš biznio krautuvių 
arba jų užpakalyje. Rezidenci
jų horizente randasi 179,100 
pavieniai šeimynų namai, 118,- 
980 dviejų aukštų namai ir 
56,990 apartmentiniai namai. 
Be to yra 85,955 apartmen- 
tai viršui arba užpakaly krau
tuvių.

Galvosūkis su šokikais
VVhite City vėl eina šokiai 

be galo. Teisėjas Gentzel išlei
do indžionkšenų penkioms die
noms apsaugoti šokikus nuo po
licijos. Per tų laikų sveikatos 
autoritetai turės išspręsti, ar 
marathon šokiai ardo sveikatų 
ar ne.

Bolševikų smarkumas
Pas teisėja Lyle atvesta 6 

jaunos mergaitės ir vienas vai
kinas, suimti prie Belmont av. 
ir W ii ton st. pasistačius mui
lo dėžes ir bedrožiancius “pa
mokslus”. Iš jų 5 merginos bu
vo jaunesnės kaip 18 metų, vai
kinas 18 m. ir viena mergina 
20 m. Išskiriant viena, visi bu
vo rusų kilmės. Teisėjui klau
sinėjant, jos pareiškė norinčios 
“džiuri teismo”. Penkios per
duotos į jauniklių autoritetų 
rankas, o dviem, Miss Stulai 
ir vaikinui Feizmer paskirta 
džiuri teismas.

Prarijo 49 aspirino pi- 
gulkas

Miss Maomi Brovvning, 28 m. 
iš Oak Park nusipirkus aspiri
no ten pat prarijo 49 gaba
liukus, sakydama “arba išgyti 
arba mirti”. Nuvežus į ligoni
nę ir išpumpavus, mergina iš
ėjo namo sveika.

Lyle kova su gengs- 
teriais

Dar nebaigtas reikalas su 
dviem valkatomis Izzi Alder- 
manu ir Joe Condi, kuriuos tei
sėjas Lyle per 5 minutes bu
vo nuteisęs po pusmetį kator
gos ir kriminalia teisėjas Mc 
Goorty buvo paleidęs. Po to ke
lis kartus jie buvo areštuoti ir 
vėl paleisti. Dabar Lyle vėl 
juos pasodino.

Popiergalių rinkėjas 
milijonierius

Palmer name įvyko įkurtu
ves Waste Paper instituto, kur 
susijungė veik visos Amerikos 
senų popiergalių “pedleriai”, 
gatvių atmatų ir senų gele
žių pirkėjai. Jų galva Benjamin 
Schvvartz iš New York, kurs 
kai kada pats rankiojo iš gat
vių ir parkų popiergalius, pra- 
k dboj pasakė, kad tas biznis 
yra išsivystęs į bilijoninį, ku
riame dirba apie 50,000 žmo
nių. Jų biznis dabar siekia 
$100,000,000 i metus. Rinkda
mi popierių atmatas ir per
dirbdami į įvairias dėžutes, tie

Pats nežinojo užmušęs 
žmogų

Areštuotas už automobilio 
pavogimų Frank Benevich 
(Pranas Benevičius?) iš 12300 
So. Green st. Jis buvo pabė
gęs iš kariuomenes, sugautas 
ir padėtas Brooklyne į disci- 
plinarį baraką, bet ten primu
šęs sargą pabėgo pereito ba
landžio 23 d. Dabar sargas mi
rė, ir Benevich kaltinamas už
mušime.

Pasaulis yra sukamas 
nežinomos dinamo

Musų žemė pulsuoja kaip 
širdis

šį pavasarį atidarytas Chi
cago Planetarium, jau sutrau
kė į save pulkelį mokslo žmo
nių, kurie šiomis dienomis in
teresuojantiems papasakojo į- 
domių dalykų apie taip toli
mus daiktus, kurių joks pro
tas negali apimti, tačiau ku
riuos kiekvienas gyvas geistų 
žinoti labiau negu pats savo li
kimų.

Iš skaitytų kelių įdomių 
mokslui referatų, Vienas, Dr. 
Boss, Dudley observatorijos 
Albany, N. Y. direktoriaus re
feratas apie pasaulio tvarką 
buvo labiausiai žingeidus. Iš 
jo referato atrodo, kad gali 
kilti nauja pasaulio teorija, 
kuri gali sukelti dar daugiau 
diskusijų kaip Einšteino gravi
tacijos teorija.

Pagal Dr. Boss pasaulis 
(universe) yra kosmos, pada
rytas iš bekraštinio elektro- 
magnetiško lauko.

Spiralinės (lankstytos) ne- 
bulės arba miglynai, — tie pa
sauliai pasauliuose, kurie plau
kioja tame be k raštiniame lau
ke, gamina patys savo energi
jos dirbtuves.

Kur randasi pati ta centrą- 
line dinamo, Dr. Boss nedrįso 
kalbėti. “Jei mano teorija pa
sirodytų korektinga, ir gali
ma butų tai patikrinti su pa- 
gelba tėmijimo, mes turėtume 
priimti elektrinį kosmos, vie
toje gravitacinio ir Einšteino 
erdvė butų išaiškinta kaip 
elektro-magnetiškas laukas, su 
mažesniais laukais, sutvertais 
riebulių (miglynų) ir atskirų 
saulių. Tų reiškinį galime ste
bėti savo pačių žemėje ir sau
lėje.”

Tikriausiai, kad tos salos-pa- 
sauliai yra tik dalys vieno di
deliu tįsio lauko, kaip kad yra 
atomai medžiagos dalelės... 
Koks to lauko plotas?.. Protas 
maišosi apie tai galvojant. 
Elektronas, mes tikime, dar 
nėra pati mažiausia nepadali
nama medžiagos dalele. žmo
gus patekęs ant elektrono nu
stebtų, ką jis ten pamatytų. 
O gi žmogus ant pačios toli
miausios žvaigždes... Kur visa 
tai baigiasi? Niekas nežino...

Dr. Boss tvirtina, kad pa
saulis negalėjo būti paleistas į 
darbą lyg kokia verpykla tam 
tikros dinamiškos pajėgos, o 
tik asmeniškos ir mokslingos 
galybes, negulimos suprasti 
žmogaus protu.

“Nėra dviejų supratimų 
apie dievą, kurie sutiktų, ta
čiau juo daugiau mes tirineja-

[Pacific and Atlantic Photo]

Baltimore, Md. — ^on Lear 
Black, multimilionierius laik
raščių leidėjas, kažkur pražu
vo nuo savo jachtos.

juo toliau randas nuo saules, 
juo greičiau skrieja. Bet taip 
tik tada galėtų būti, jei saule 
butų visų pasaulių centras, tuo 
tarpu saulė yra menkutė žvaig
ždele pasaulių pakraštyje.

Dr. Boss įrodo, kad musų 
žeme nuolat pulsuoja, kaip 
žmogaus širdis. Iš tų žemės 
širdies mušimų gimsta okea
nai, kalnai, vulkanai ir žemes 
drebėjimai. — Žemės periodiš
kas susitraukinėjimas ir išsi
plėtimas kįla dėl nuolatipio 
elektronų iš saulės bombarda
vimo.

Iš elektroniškų susiburiavi- 
mų kįla vėjai, audros, šiaurės 
pašvaistės. Ledų gadynes ir 
pasekantieji karšti periodai kį- 
lo dėl saules keliavimo per 
kosmiškus dulkynus.”

žvaigždės turi aiškių evoliu
cija; tikrų gyvenimo eiklių. 
Jos prasideda atomų gimimu. 
Atomai susiformuoja j kos'miš- 
kus dulkynus, kurie susirenka 
į debesynus arba nebules; de
besynai tirštėja ir formuoja 
raudonas žvaigždes, kurios vė-

liau pereina į geltonas žvaigž
des, ir pagaliau, dėl išspindu
liavimo (radiacijos) netekę sa
vo masės, jos pasensta į mirš- 
gyvių žvaigždžių stovį.”7

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

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSII 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Lietnviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STR1K0L
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nt 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.

me dangų, juo stipresnis pasi
daro musų įsitikinimas, kad 
kosmos širdis nėra 
ka.

mechaniš-

misterija 
nepavyko

To-

“Žemes didžioji 
yra gyvybė. Niekam 
sutverti dirbtinę gyvybę, 
dėl kosmos paslaptis yra kūrė
jo rankose.

Kadangi šviesa, bekeliauda
ma per magnetiškus laukus 
lenkiasi ratu, Dr/ Boss paste
bi, kad galimas daiktas', jog 
visi astronomai randasi dide- 
lioj klaidoj kas liečia lenktųjų 
(spiralinių) miglynų atstumą 
nuo žemės ir greitumų, su ko
kiu žvaigždynai lekia per erd
vę. Pasiremdamas spektro švie
sos kaitulioj imosi žvaigždes 
matuojant, Dr. Boss jprirodo 
net mums suprantamų nesųmo- 
nę: tirinėjimai rodo, kad žvaig
ždės-, žvaigždynai, miglynai,

STANISLAVA BUDRECKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 9 dien^. 10:30 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukus 20 me
tų amžiaus. A. a. Stanislava gi
mė rugpiučio 16 d., 1910 m., 
Chicago. III. Paliko dideliame 
nuliūdime motiną Augustiną, po 
tėvais Litkaitę, tėvą Antaną, sk- 
serj Juzefą, brolį Antaną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, randa
si 5516 S. Laflin St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 12 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą,, o 
Iš ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Stanislavos Budrec- 
kaitės giminės, draugai i 
tami esat nuoširdžiai I 
dalyvauti laidotuvėse ir 
jai paskutinį patarnavimą 
sveikinimą.

ir pažįs- 
kviečiaini 

: suteikti 
i ir atsi-

Nuliudę liekame,

Tėvui, Sesuo, Brolis 
ir Giminės.

grabo-Laidotuvėse patarnauja 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741,

VLADISLOVAS ZEBARTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 9 dieną, 1:30 valandą po 
pietų. 1930 m., sulaukęs 25 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliūdime mo
tiną Mikaliną, tėvą Joną, dvi se
seris — Juozaphiną 20 metų ir 
Oną ’ 13 metų, gimines ir pažįs
tamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 7i2 
W. 14 PI.. Chicago.

Laidotuves įvyks subatoj, rugsė
jo 13 dieną, 8 vai. ryto iš nar 
inų į Dievo Apvcizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Vladislovo Zebarto 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.

Tėvai, Seserys, Giminės 
ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Setevičius,. Tel. Cicero 294.

, Phone
Hemlock 9252

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

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

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

Tel. Brun$wick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

Graboriai
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. D. 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 it kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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 8o.49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

DR. VAITUSH, OPT.

Ofiso Telefonas Virpinta 0030 
Rez. Tel. Ven Buren 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ĮvairusGydy toj ai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas > 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. 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 lįst Street

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

Advokatai

nų. Namų ofisas North 8ide 
3413 Franglin Blvd. 

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

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

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VBDEJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741’ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Ciceto 3 794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė, Tel. Blvd. 3201

LIETUVIS AKIŲ 
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 į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
------- O-------

A. K. Rutkauskas, M. D
4442 South ]Vestern Avenue

Tel.
VALANDOS:

nuo
nuo

Lafayette 4146

9 iki llz valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

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

-------O-------
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
G

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumct 3294

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

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

Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Drexel 6323

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

Rcz. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 665 9 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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 i naują vietų 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 2330 
Ofiso valandon 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedelioj pagal sutartį

Phone Boulevard 84 83

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

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

M.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tol. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

<4uo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
* 4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki i po piet.

7 iki 8 vai. Ncdel. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3202

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyveninio 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-------

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 0831 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S’. Halsted St. tel. Victory D562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utar., Ketv. ir Subatoa 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 

Tei. Franklin 4177 
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė, 

Tel. Pult man 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunds Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
----- o-----

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

4631 So. Abhland Avė.
I ei. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockvvell SL
Tel. Republic 9723
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Margučio “Esela” 
Komedija

28 rugsėjo Lietuvių Audito
rijoj Margutis stato nežinomą 
mums komediją “ESELA Sei
mas”. Tai bus “fotografija” 
įvykusio SLA. Seimo birželio 
mėn. Lietuvių Auditorijoj. Vai* 
dins rinktinės Chicagos Artistų 
jiegos. Vaidinimas prasidės 5 
vai. po pietų. Po vaidinimo šo- 

\kiai. Margutis rengia tikrą “sei
mą”. žada balių iškelti ir kon
certą duoti. — Rep.

Kili i ■ ..usr*wh iiĮiįlšsąSi

dab žinot kokį SLA. 109-tos 
kuopos narį, kuris nesutinka 
su fašistų politika organiza
cijoj, tai atsiveskit į susirin
kimą, įvykstantį ketverge, 
(Sept.) 4 d. po numeriu 2829 
S. Emerald 
Bukit apie 
Draugiškai

4.r,. .fe.. ■■ .^■ahĮ.iifci a.

Vyrui mirus susirgo 
moteris

Roseland
SLA. 139 kp. nariu domei

Rugsėjo 4 d. laikytam 139 
kp. susirinkime finansų sekre
torium tapo išrinkta p. Marė 
Klusiene. Taigi nuo dabar vi
sais finansų reikalais nariai te
sikreipia prie jos, adresu: 10758 
Indiana avė.

—Valdyba

West Side
Kaip Strupinskas griovė

109 kuopą
SLA.

NAUJIENOS, Chicago, 111.
> „ fe .i dr,ft...rn įnyru—mii 1 -7^, i . r( ,-ft

avė., Chicago, III.
7 vai. vakare.
Geo. Strupinskas
kp. fin. sekr.”

Čia reikia pastebėti, kokią 
teisę turėjo Strupinskas pasi
rašyti po savo laiškais kaip 
SLA. 109 kuopos finansų sek
retorius, kad jis dabar nėra 
joks kuopos raštininkas. Jis dar 
birželio mėnesį buvo pašalintas 
iš finansų raštininkų už atsi
sakymą pildyti Pildomosios Ta
rybos patvarkymų ir jo vieto
je tapo išrinktas finansų raš
tininku B. Lenkauskas.

Iš to matome, kokių intrigų 
musų kom-fašistai vartoja. Na
riai, kurie nebuvo tame susi
rinkime, kuriame Strupinskas 
tapo pašalintas iš finansų sek
retoriaus urėdo, gali nežinoti, 
kad Strupinskas tapo pašalin
tas ir gali per nežinojimą su
mokėti stačiai į bolševikų iždą. 
Tad nariai bukite atsargus.

A. Kondrotas.
SLA. 109 kp. pirmininkas.

skubiai pribuvo
ir nuvežė ligonę

ligoninę, 409 
Nors ligonė yra

Pereitą šeštadienį pasimirė 
Petras Bartkus, gyvenęs 3328 
Auburn Avė., palikdamas naš
laičiais 5 vaikus ir žmoną.

Užvakar, iš sielvartus ir su
sikrimtimo dęl vyro mirties, 
sunkiai susirgo velionio žmo
na Marijona. Pašauktas grabo- 

Irius Eudeikis 
su ambulansu 
j A ugustan a
Garfield Avė.
kritiškoj padėty, bet kad buvo 
labai skubiai nuvežta į ligoni
nę, yra vilties kad pasveiks.

Tuo tarpu velionio Petro 
Bartkaus laidotuvėmis rūpina
si našlės brolis Juozapas Bar- 
tašius. Laidotuvės bus šiandie, 
8 v. ryte, iš namų 3328 Au
burn Avė. į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią ir į šv. Kazimiero 
kapines. I>aidotuvems patarnau
ja graborius Eudeikis.

Stugis, Adath, Chicago, 111. 
Stugis, Julia, Chicilgo, 111. 
Stugis, Adam, Chica'go, III.
Slavinskienė, Marijona, Chi

cago, III.
Šalkauskienė, Anna, Philadel- 

phia, Pa.
Shelko, Bertha, Philadelphia, 

Pa.
Trečiokienė, Eva, Newark, 

N. J.
Trečiokas, Albinas, Newark, 

N. J.
Tamulaitis, Antanas, 

York.
Takazauskienė, Magdė, 

burgh, Pa.
Urbanavičienė, Regina, 

cester, Mass.
Urban, Marija, Elizabeth, 

N. J.
Kun. Vembre, Stasys, West- y v f

field, Mass.
Vaitkunas, Antanas, Brook-

------------ ------------------------

PRANEŠIMAI
Tcnun of Lake. :— Draugystė švento 

Stanislovo paskutinis vasaros sezono su
sirinkimas atsibus penktadienio vakare. 12 
d. rugsėjo, 7:30 vai. vak., Šv. Kryžiaus 
parapijos salėj, kertė 46 ir So. Wood St.

— F. T. Puteikis, rast.

M. ^eivirtadieniB, rūgs. 11, ’30 i G.fedrii mm iwi , am.—- --------

Į CLASSIFIED ADS
Educational 

Mokyklos
For Rent

New

Pitts-

Wor-

Vaitis, 
Mich.

Zakaitis, 
ter, Mass.

Julia, Wyandatte,

Klemens, Worces-

Pakartėję Dalykai
No. 13

SLA. 109 kuopa rugsėjo 5 
d. laikė savo mėnesinį susirin
kimą Meldažio svetainėj. Be
svarstant kuopos reikalus pri
eita prio valdybos raportų. 
Kuopos pirmininkas A. Kondro
tas pareiškė, kad jam pavyko 
pagauti G. Strupinsko laišką, 
kurį jis siuntinėjo 109 kuopos 
nariams. Tais laiškais buvo šau
kiamas 109 kuopos narių susi
rinkimas rugsėjo 4 d., tai yra 
viena diena anksčiau prieš kuo
pos reguliarį susirinkimą.

Kuopos pirmininkas A. Kun
drotas aštriai pasmerkė G. 
Strupinską už jo tokius žygius 
ir pareiškė, kad laišką pasiu
siąs į Centrą ir reikalausiąs im
tis žygių prieš kuopos ardy
toją.

Strupinskas su narių sutiki
mu gavęs žodį pasiaiškinti dėl 
savo žygio, pradėjo girtis, kad 
jis gelbstįs SLA. “nuo pražū
ties” ir “gelbėjimo” tikslu ir 
laiškus rašęs. Jam baigus pir
mininkas paėmė “Naujienas” ir 
parodė ten atspausdintą Bace
vičiaus laišką, sakydamas “štai 
jūsų bendri pasitarimai dėl Su
sivienijimo “labo”, ir kur jie 
veda! čia pats jūsų nelegalis 
prezidentas Bacevičius aiškiai 
prisipažįsta,-kad jus esate grio
vikai Susivienijimo, o ne rė
mėjai.

Strupinskio suorganizuoti 
kom-fa'šistai pradėjo klegėti, 
kad čia, girdi, ne Bacevičiaus 
laiškas, o Grigaičio. Tokiu iš
sisukinėjimu pasipiktino visi 
Konstitucijai ištikimieji nariai 
ir pradėjo aštriai smerkti Stru
pinsko pasielgimą ir parėmė 
pirmininką už perspėjimą na
riu, kad nepasiduotu kom-fa- 
šistams apgaudinėjami.

Susirinkimas nusitęsė vėliau. 
Po susirinkimo prasidėjo lais
vos diskusijos. Apie jas para
šysiu vėliau, o tuo tarpu paduo
du Strupinsko laišką:

Chicago, III., rugp. 16 d. 1930 
“Gerb. Drauge:—

Kaip jums yra žinoma įvy
kiai SLA. Seime Lietuvių Au
ditorijoj Chicago, ir taip pat 
po seimui skirtinguose kuo
pų susirinkimuose, SLA. or
ganizacijos reikalai buvo ir 
yra rišami policisto lazda. 
Jus tai gerai žinot ir supran
tat kur link eina pildomoji 
taryba su savo pasekėjais; 
ir kad pamintos visos narių 
teisės ir uždraustas teisybės 
žodis tarti kuopų susirinki
muose. Ar jau pilnai supran
tat kur link eina musų or
ganizacija ir kas bus atei
tyje.

Tais ir kitais klausimais 
turėsim susirinkimą dėl pla
tesnio apkalbėjimo, Jeigu jus trimer-imdetuvėms.

Mirė Juozas Žilius
Rūgs. 4 d., West Side Hotel, 

kur jis gyveno, pasimirė Juo
zas žilius, 56 metų amžiaus. 
Jo kūnas yra' pašarvotas p-no 
Eudeikio koplyčioje Bridgepor
te
kur šiandie, 2 vai. po piet bus 
išlydėtas į Lietuvių Tautiškas 

kiekvie-|kaPines* Laidotuvėms patar- 
pasisau- hauJa P- E'^eikis.

tryliktą ,

3201 Auburn Avė., iš

Tryliktas numeris 
nam primena reikalą 
goti. Kaikurie pamatę v_
numerį spiauna per kairį pe- N usilauzė sprandą,
t|, sako tuo budu nepasiseki-1 it*
mas prastoja. nugarą ir mirė

Bridgeporte vaikščioja gyvas Pereitą pirmadienį vakare 
tryliktas numeris. Tas numeris belipdama laiptais į ar iš an- 
taip senas, kaip pats amžina- tro aukšto Mrs. Ona Matutie- 
sis žydas. Sako, jis gimė dar nė, 3139 W. 38 st., su savo vy- 
pirm SLA. gimimo. ru, abudu pergriuvo ir abudu

Amžinasis žydas tebevaikš- nusirito laiptais žemyn. Vyrui 
čioja po pasaulį be poilsio, kaip I griuvimas ir riedėjimas laimin- 
sako, dėlto, kad nenorėjęs pa
dėti Kristui kryžių panėšėti. 
Numeris tryliktas už tai, kad 
norėjęs Gegužio “kryžių” pasi
imti nešioti. Vadinasi, vienas 

' pasmerktas visiems amžiams 
neturėti poilsio už tai, kad at
sisakė nuo kryžiaus naštos, an
tras pasmerktas už tai, kad pats 
geidė kryžiaus naštos...

Partiniai jo žegnojasi, “pro
gresyviai” toliau prieškambario 
neįsileidžia, idant “gojaus” še
šėlis jų namų slenksčio nesiek
tų. Laikraščiai vengia jo raš
tų, kad saldrukščių barščių sko
nio nepersudytų. Bet doleris, 
kad ir su tryliktu numeriu yra 
doleris. Ana tolimoji Brooklyno 
“Nelaisvė” net pirmoj vietoj 
atspausdinusi No. 13 penkinę, 
aukautą komisarams bedar
biams sušelpti. Galbūt pasku
tinę penkinę.

giau pasibaigė: jis nusilaužė 
koją, bet Mrs. Matulienė nu
silaužė sprandą ir strėnkaulj. 
Nuvežta į County Hospital ji 
šiandien mirė 3 vai. popiet. 
Vyras guli toje pat ligoninėje.

Tel.

Pataisymas
Žinutėj iš Town of Lake tu

ri būti, kad grįžo Adomas Stu- 
gis, o ne Antanas Stugis.

Grįžo iš Lietuvos
Scandmavian-American laivu 

“Frederik VIII”

Pustapedis.

Eudeikis įsitaisė nau 
jus automobilius

Visiems žinomi lietuviaj gra- 
boriai — J. F. Eudeikis ir su- 
nai, 4605 S. Hermitage Avė., 
kurie nesenai, geresniam patar
navimui lietuviams, pirmieji iš 
lietuvių jsitaisse puikų ligroiįve- 
žimį — ambulansą, dabar jsi- 
taisė, prie labai didelės eilės 
savo senųjų automobilių, dar 
didelę eilę naujų automobilių. 
Naujieji automobiliai yra gar
siosios Cunningham išdirbys- 
tės, labai puošniai ir patogiai 
važiuojantiems įrengti, žiema 
gi apšildomi karštu vandeniu.

P-as Eudeikis yra vienas iš 
pirmųjų lietuvių graborių Chi- 
cagoje, savo įstaigą, geru pa- 
tarnavimu, išauginęs į didžiau
sią lietuvių laidojimo įstaigą. 
Dabar visus šios didelės įstai
gos reikalus veda sunai ir tei
kia, nuliūdimo valandoj, kuo- 
geriausį patarnavimą. Be savo 
vyriausio ofiso ir koplyčios 
Town of Lake daly, turi dar 
savo skyrius ir koplyčias ki
tose miesto dalyse — Bridge
porte, Brighton Parke ir Ci
cero.

Kaip platų patarnavimą pp. 
Eudeikiai teikia, parodo ir tai, 
kad vien šiandie jie patarnaus

Atkačiunienė, Paulina, Keno- 
sha, Wis.

Bargaila, V., Chicago, III.
Balcinska's, Adam, Niagara 

Falls, N. Y.
Benulis, Apolonia, Cleveland, 

Ohio.
Banonienė,., Ona, Cleveland, 

Ohio.
Banioniutė, Lillian, Cleve

land, Ohio.
Blazis, Anelė, New York
Davidienė, Ona, New York.
Gioodis, Simonas, East Or- 

ange.
Goodis, Anna, East Orange.
Jurg-ela, Julius, Elizabeth, N.
Kraučunas, Peter, Chicago, 

III.
Kaleckis, Stanley, Chicago, 

III.
Kupstienė, Elizabeth, VVorces- 

ter, Mass.
Liberis, Augustinas, Amster- 

dam, N. Y.
Mikelunas, Vaclavas, Brook- 

lyn, N. Y.
Mulevičienė, Anastazija, Cle

veland, Ohio.
Mulevičienė, Valeria, Cleve

land, Ohio.
' Norbutas, Jonas, Waterbury,
Conn.

Pečkaitis, Justin, Cleveland,
Ohio.

Pečkaitis, Anna, Cleveland,
Ohio.

Pikelienė, Ona, Pittsburgh,
Pa.

Paulauskas, Juozas, Pitts-
burgh, Pa.

•Paltanavičienė, Petronėlė,
Midland, Pa.

Ramoška, John, Pittsburgh,

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Europoa 

Kam jie priklauso, tegali nueina J 
kvyriausijj paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o 
kui sunaikina.
15—Guggi F. Paulina
17— Jvonaitis Magdelena
18— Kada'us Mrs Ida
19— Klemka Bruną 
21—Kovnaus Wladyslaw 
25—Lapinską Anna 
28—Nelesis Yusapas 
34—Neveris Michai 
38—Paliliunene Apolionija
41— Raudonius Aleksandra
42— Rezgis Petras 
47—Simkener Rozalife 
50—Wasilkus Jozapas

pas-

Roseland. — Kliubų ir Draugijų Susi
vienijimo susirinkimas įkyks rugsėjo 12 
dieną, 7:30 vai. vakare svetainėje, 341 
Kensington Avė. Susirinkimas svarbus, 
jame bus pranešimų, raportų ir svarsto
ma nauji reikalai susivienijimo labui. 
Visi nariai ir narės ir visi tie, kurie no- 
te prisirašyti atsilankykit paskirtu laiku.

— Sekretorius.

Mt. Greentvood. Karnivalas, Pikni
kas, vištų bazaras — SLA. 178 kp.

Neprižadame kalnus paversti į auksą, 
bet jei norite pamatyti kaip nikelis virs
ta į sidabrą ir sidabras į auksą, tai at
silankykite. Pamatysit savo akimis, tik
ros ristynės, kumštynės, lenktynės, beg- 
tynęs, su gaidžiu lenktynės, išlaimejirną 
laikrodėlio, išlaimėjimą vištų. Rinkitės 
į šį didelį pikniką visi lietuviai, busite 
užganėdinti. Broliai ir seserys lietu
viai. mes neprispiriame. kad atvažiavę pi
nigus praleistumet bedarbės laike, 
kviečiame pasilinksminti, pasišokti 
savo parapijonimis suseiti. 
pakvėpuoti, nervus sutaisyti, 
reikia dėl 'musų sveikatos.
svoria čempionas, katras išgers baksą 
alaus, kas bus kas nebus, ale barkiperiai 
bus geri, * bus gardus gėrimai už pusę 
kainos.

Rugsėjo-Sept. 14 d., 1930 m., pra
džia 10 vai. ryto, ristynės 2 vai. po pie
tų, Vincennes Avė ir 107 St., Wash- 
ington Heights miške.

Visus nuoširdžiai kviečia.
Komitetas.

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE, 

672 West Madison Street.

PASIRENDUOJA: $15 į mėnesį; 3 
šviesus, švarus kambariai; gasas, elektra, 
toiletas. 913 W. 20 Street.

PASIRENDUOJA biznio prapertė. 
nauja 6 kambarių cottage, gasas, elektra, 
geras šaltinio vanduo, 2 karų garažas, 
ant HY2 akrų, apie 20 mylių nuo 
Chicagos, prie Archer vieškelio, $25 į 
mėnesį.

mes 
su 

orušviežiu
To mums 

Bus sunkio

North Side. — Bijūnėlio choro išva
žiavimas su laimėjimais įvyks 14 d 
rugsėjo, Jefferson giriose, todėl kvie
čiame visus dalyvauti busimam išvažia
vime . ir nckurie laimės gražių dovanų.

Komisija.

Kriaučių Local 269 A. C. IV. of A. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj. rugsėjo 12 
d., Amalgamated Centro name, 333 So. 
Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. Taipgi 
šiame susirinkime bus daug svarbių rei
kalų, tad malonėkite susirinkti laiku.

Fr. Prusis, sekr.

“Birutės” Choro repeticija įvyksta 
šianrie, vakare, lygiai 8 vai., Gage Par
ko selėj. Maitinėkite visi choro dalyviai 
pribūti laiku. Taipgi yra kviečiami ir 
nauji dainininkai-kės atsilankyti ir pri
sirašyti prie “Birutės” choro. Dabar 
pradžia sezono yra patogiausia.

“Birutės” Valdyb'a.

Business Service
BiznioPatamavimaa

BRIDGEPORT
PAINTNGCO. -

Malevojam, Popieruojam Ir
Dekoruojam

3147 S. Haisted St.
Victory 7261, lie*. Hemlock 1292

--------0--------

-------O-------
Boulevard 6520 Res. Yarda 4401

NORKUS & CO.
Pertraustęm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto : 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO
’ ------ O------

—O-----
AR REIKIA JUMS ANGLIŲ 

Aš esu pardavėju James Coal Co. ang
lių, kurių yardai randasi 58 ir Halstec 
St. ir 81 ir Wallace St. Kainos 
narnos visiems. Laukiam jūsų.

PETER ADOMAITIS
6630 S.o Talrnan Avė. 

Tel, Prospect 3938

priei-

------- o-------
PATENTAI, copyrlghts — išradi

mai visokios rūšies.
B. PELECHOWICZ, 

2800 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

TOWN OF LAKE

E. J. MURPHY.
2325 W. 42nd St.,

PASIRENDUOJA 6 kambarių da
tas, hot water heat, ice box, gasinis pe
čius. Renda $40. 3423 S. Leavitt St.

PASIRENDUOJA štoras ir 4 ruimai 
dėl pagyvenimo, geroj vietoj, išdirbta 
dėl kriaučiaus. Pigi renda. 34 3 7 So. 
Morgan St. •

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

SU dideliais sau nuostoliais par
duosiu visus savo gražius 4 kamba
rių rakandus, Wilton kaurus ir t. t., 
jei pirkaite tuo jaus. Parduosiu ir 
atskirai. 3040 W. 62nd St.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai Jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiuly 
tnu. Mes nupirksime Jums rakandu* tiesiai 
IA dirbtuves už eutaupima mažiausia.

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

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuvežime Jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Saukite Columbus 0407. 
M R. WELL3 dėl platesnių žinių.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų už valgį, 
guolį ir mažą mokestį. Turiu patyri
mo. Simon Lytus, 2053 Coulter St, 
Tel. Canal 1088.

PAIEŠKAU darbo prie abelno namų 
darbo, arba prie ūkės, kad nereiktų kar
vių melžti ir kad butų parovus darbas. 
Esu senumo 50 metų, dirbtuvėj nebe
galiu gauti, esu dar tvirtas ir pavienis. 
Kam toks reikalingas meldžiu atsišaukti. 
A. M. 2350 So. Oakley Avė., Chicago, 
UI.

HEMORRHOIDAI 
Pilės ir Konstipacija 
ir kitos ligos ir ,vidurių pakrikimai 

gydomi modeminėmis rhetodomis.
Be operacijos
Be ligoninės priežiūros
Be skausmo
Be išlikimo iš darbo.

The American Colonic 
Institute

5 N. Wabash Avė. 
Room 909 Kesner Bldg. 

Panedėliais ir ketvergais iki 9 v. vak.

Bernard Petkas 1
Pilnas Pasirinkimai .

Vyriškų papuošalų, geresnčs ru- J 
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Richmond St,

IVew

Digestible 
asmilk 
itself I

delįght in
Cheese flavor

Štili another Kraft-Phcnix 
triumph! Ncw digestibility,1 
health qualities and delicious 
ncw flavor addcd to cheese.

In Vclveeta all thc valuablc 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minėtais. Good for evtty- 
one, including thc childrcn.

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

KRAFT
\/elveeta

▼ The Delicious N*w Cheese Food

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

Visiems labai gerai žinomas biznie
rius ant Town of Lake, kurs veža ang
lis ir mufuoja žmones iš vienos vietos 
į kitą. i

Dabar parvažiavo su savo šeimyna 
iš Lietuvos, kur jie viešėjo 3 mėne
sius.

Dabar jeigu kostumeriai norėtumėt pa
tarnavimo, tai meldžiu pašaukti:

ADAM STUGIS ‘
4642 So. Wood St.

Lafayette 0973

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA veiterka į restaurantą. 
šaukite

Cicero 4557

Business Chancea
Pardavimai Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

PARDAVIMUI delicatessen, saldai
nių, aiskrymo kampinė sankrova. Kai
na $875. Didelis stakas. Renda $40 
su kambariais ir maudyne. 5401 So. 
Paulina Sr.

8pedall»tM gydyme cbronllkų ir aaujų li
rą. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atsflan- 
kyklt pas mano. Mano pilnas itegzamiaavi- 
mai atidengs jūsų tikrą ligą ir Jei aš apsl- 
imriu Jus gydyti, sveikata Jums sugryl. Bu
kit pas tikrą specialistą, kuris sekiau* jurų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po galutiao Išegsamiaavimo—kas Jums yra

Dr. J. E. Zaremba
2D W. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatoriu

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietą, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neriš

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietį \

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $306.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

Tel. GrovehiU 1038

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
parduosiu pigiai iš priežasties ligos. 
2853 Wal1ace St.

GASOLINO stočių vietos. Nepapras
tai geros, prie didžiųjų vieškelių arti 
Cbicagos. Patinkančios pirkėjams są
lygos. Del platesnių žinių rašykite: 
Naujienos, Box 1232, 1739 South
Haisted St.

ir

MOTERŲ LIGOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 
mokslinis gydymas, Dr. Schyman at

vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio,
be ligoninės. Nelaukite skausmų nuga
roje, nuvargto, galvos skaudėjimo ir kitų 
pavojų. Lengvus išmokėjimai. Bando
masis gydymas ar egzaminacija dykai jki 
8 v. v., nedėliomis iki 2 v. po piet. Ra
šykite dėl nemokamo 5 dienų gydymosi 
namie. Female Dept., S-M-S Health 
Institute, 1869, N. Danį e n Avė., Chicago.

r
Šaukit Boulevard 3624

Mes atvažiuosime pasiimti jūsų dra
bužius, išvalysime, suprosisime ir su
taisysiu) juos, padarysim kaip naujus.

Musų kainos: Vyrų siutai išvalomi 
ir suprosinami $ 1 ; Moterų dreses iš
valomos ir suprosinamos $ 1 ir augs. ; 

Moterų kautai išvalomi ir suprosi- 
nami $1 ir augs.

SLEETER BROS.
Siuvėjai, Valytojai ir Dažytojai. 

5122 Wentworth Avė.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visados sutaupįsi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Padarom davernastes ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus rastus. 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

Garsinkites “N-nose”

Skolinam Jums Pinigup 
$100 iki $2,000

Jąs atmokate matomi* mtnesin* 
mis mokeztimi*.

Mes taipjau perkame morgiiiu* 
Real

BARBERNĖ ant pardavimo. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vietos. 2209 W. 
23rd Place.

Estate kontraktu*.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava

b

PARSIDUODA bučernė, labai geras 
cash binis.

2414 W. 69th St.

PARDAVIMUI delicattessen mokyklos 
reikmenų ir smulkmenų krautuvė dėl li
gos. Geras, pelningas biznis. 3956 S. 
Western Avė.

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.90 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6788-6716

PINIGAI
Mes skolinam nuo *60 iki *800 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas aht neišmokto

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Automobiles
Perbudavoti 

International trokai
Mes turime keletą 2 tonų trokų su 

gravity dump bodies — 2 tonų časis 
— 2% ir 3^2 tonų trokus su dump 
bodies — Chicago stake bodies — alie
jaus tankais ir kitokių rūšių bodies.

Taipgi kitokie International ir kito
kių išdirbysčių — % iki 3% tonų di
dumo.

International Harvester Co. 
of America

2919 S. Western Avė. Prospect 4770 
2004 Diversy Blvd. Lakevievv 8114

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 

renduoja, šiltu vandeniu apšildomi, 
maudynės, telefonas ir visi paran- 
kumai. Kainos nuo $2.50 j savaitę 
ir aukščiau, su valgiu ar be valgio.

Chas. Shattas
1843 So. Haisted St., UKTcago.

Tel, Roosovelt 8577

Exchange—Mainai
MAINAS

Turiu du bizniavus namus prie Haisted 
St., Bridgeporte — 2 štorai ir 6 flatai. 
Noriu mainyti į nedidelę farmą netoli 
Cbicagos. Mickevičius, 3210 S. Haisted 
Street.

Real Estate For Sale
Namai-žemČ Pardavimui __

2 FLATŲ namą, 3812 S. Union 
Avė., parduoda pigiai Leo Lion 
Homestead Assn. Del kainos atsi
šaukite pas Frank Kalal, 615 W. 
16 St.. tel. Canal 0394.

PARDAVIMUI pusantro augšto re
zidencija ir gerai einąs medžio biznis; 
50 pėdų lotas, 5 karų garažas, trokai, 
elektrinis piuklas. Pigiai. 7029 S. 
Ada St., tel. Stewart 2765.

RESTAURANTAS ir namas, geras 
ir pelningas biznis. Parduosiu iš priežas
ties ligos. Parduosiu už pirmą pasiūly
mą. 2138 So. Haisted St.

TURIU paaukoti modernišką biznio 
prapertę, 6 kambarių flatas ir storas su 
4 kambarių flatų užpakaly, A 1 biznis. 
Viskas išrenduota, 2 karų mūrinis gau
džius, greitam pardavimui.

2750 W. 63rd St.
2 lubos

PARDUOSIU arba išrenduosiu labai 
pigiai 4 ruimų namelį, randasi biskį į 
vakarus nuo Cicero Avė. Atsišaukite į 
jarbernę. 4 309’^ W. 63 St.

BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas 6-6 

cambarių. karštu vandeniu apšildomas, 
arti Marųuette Parko, savininkas par
duos pigiai.

Kitas 4 kambarių muro cottage, arti 
63 ir Kedzie. Platus lotas, parduos ar
ba mainys ant loto geroj vietoj.

Lotas 30x125, pusė bloko nuo Mar- 
quette Road, savininkas parduos už 
$600.00.

A. N. MASULIS, 
664 1 So. Western Avė 

Tel. Rcpublic 5S50

i
-


