
f TheFirst and GreatestLithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISIIED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halstcd Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Night Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

The Lithuanian Daily News
Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 

under the Act of March 3, 1879

VOL. XVII Kaina 3c Chicago, Ui. Penktadienis, Rugsėjo-September 19 d., 1930

. .......................Il.ll>—■  .................. A. II, ........................ r ■■—III—

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Night Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
>. .  ■ ■ — ■ -

No. 221

AnglųBedarbisGeriau Gyvena 
Negu Darbininkas Rusijoje

Britų parlamento narys, pavažinėjęs po 
“sovietų rojų”, sako, kad raudonasis 
despotizmas Rusijoj esąs žiauresnis ir 
už buvusį carų despotizmą

LONDONAS, rūgs. 18.—An
glijos Darbo partijos atstovas 
parlamente, .loseph Toole, kuris 
važinėjo po Sovietų B tįsi ją ir 
neseniai grižo j Londoną, rašo! 
Daily Heralde savo įspūdžius 
apie “darbininkų rojų”, kurį j 
bolševikai ten įsteigė.

Toole sako, kad nuo pat va-j 
landos, kaip jis sovietų laivu j 
atvykęs j Bosiją ir iki paga-i 
liau kelionėje atgal apleidęs jos! 
ribas, jis nieko kita nematęs; 
Busijoj, kaip purvą, ligas ir am
žiną skurdą, neapsakomą nesu
gebėjimą ir nepasitikėjimą sa
vim. Vienintelis daiktas, kuris 
Busijoj esąs labai gerai pasta
tytas, tai šnipavimo sistema, i 
špionažo sistema sovietijoje tai 
esanti iš tikro geriausia pasau-Į 
ly. Ten esą sekiojamas ir šni
pinėjamas kiekvienas, ir kiek
vienas šnipinėja kitą.

“Rusijoj,” sako britų parla
mento narys, “mes turime des- 
potinę valdžių, tokią pat — ne, 
dar žiauresnę, — kaip kad bu
vusioji prieš revoliuciją, carų 
laikais. Skirtumas tik toks, kad 
tuomet despotizmas buvo juo
das, o dabar raudonas.

“Man esant iMaskvoje,” pa
sakoja toliau Toole, “ten pra
sidėjo komunistinių profesinių 
sąjungų internacionalo kongre
sas. Vyriausias kovos obalsis 
kongrese buvo toks: ‘Viso pa
saulio kapitalizmui mes nešame 
ne taiką, bet kardą!’

Sovietų valdžia taip pat nie
kam savo “piliečių” neleidžia 
išvažiuot iš Busijos. Vienas an
glų kuopos narys, su kuria 
Toole lankėsi Busijoj, sužinojo 
Maskvoj apie vieną rusų darbi
ninką, kuris bandė anglų lai
vu pabėgti iš sovietijos. Jis ta
čiau buvo suimtas ir susilau
kė paprasto likimo: buvo su
šaudytas.

Apie ekonominę rusų darbi
ninkų padėtį Toole sako:

“Bendrai imant, bedarbis 
Anglijoje, kuris gyvena tru
piniais, gaunamais kartas nuo 
karto kaip pašalpą, gyvena daug 
geriau, ne kaip kiekvienas pa
prastas darbininkas sovietų ro
juje.”

šventikus (kunigus), kurie rin
kę pinigus naujoms cerkvėms 
statyti arba! varpams pirkti.

Einant sovietų įstatymais, 
aukos galima rinkti, bet yra 
neteisėta laikyti smulkių sida
bro pinigų. Del to surinktos 
afukos konfiskuojamos.

“Bezbožnik” praneša apie at
sitikimus, kur šventikai buvo 
pasmerkti nuo trejų iki aštuo- 
nerių metą kalėjimo už tai, kad 
pas juos čeką rado 100 ar 200 
rublių sidabro pinigais.

“Sverdlovske pirmiau buvo 
vienas turtingiausių Rusijoj 
vienuolynų,” sako ‘Bezbožnik’. 
“Apie 500 seserų vienuolių gy
veno tinginiaudamos. Bet revo
liucija visa tą išnaikino. Vie
nuolėms buvo užginta gyventi 
miesto ribose, ir jos iškriko po 
apygardą. Dabar slaptoji poli
cija padarė vienuolyne kratą ir 
ra’do —- [Strošnas daiktas!] — 
800 rublių sidabru, 100 rublių 
auksu, keletą šventų paveikslų 
ir kielikų, išsodintų topazais, 
smaragdais, perlais ir ametis
tais, sveriančiais 515 karatų, 
ir penkis vežimus drobės, vie

Raudona bolševikų. 
Rusija — raudona ji i 
nuo žmonių kraujo!

Baisioji sovietų žvalgyba dabar 
kas savaitė sušaudo po 100. 
žmonių, pas kuriuos randa 
keletą rublių sidabru

BYGA, rūgs. 18. — Sovietų 
spauda kasdien deda trumpus 
pranešimus apie sovietų slap
tosios policijos (OGPU) išneš
tus mirties nuosprendžius ir su
šaudymus asmenų be jokių tei
smo formalumų.

Einant tais pranešimais, da
bar kas savaitė čeką sušaudo
ma nuo 80 iki 100 asmenų.

Dauguma pasmerkiamų su
šaudyti esti kaltinami dėl slap
stymo sidabro ir aukso pinigų 
ir dėl turėjimo daugiau kaip 
100 rublių sidabru.

Bedievių laikraštis “Bezbož- 
n i k” praneša, kad OGPU pra
dėjus šimtais areštuoti rusų

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Didėjąs debesiuotumas; šil
čiau; lengvi ir vidutiniai, dau 
giausia pietų vakarų ir pietų, 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 52° ir 82° F.

šiandie saulė teka 6:33, lei
džiasi 6:55. Mėnuo teka 2:38 
ryto.

nuolių verptos ir austos.
“Be šitų brangenybių, slap

toji policija konfiskavo dar 12 
porų pusbačių, 7 poras kalio
šų, 400 mastų audeklo, 96 sva
rus cukraus, 32 svaru sviesto
ir 1,280 svarų kruopų.”

Toliau “Bezbožnik” paskelbia 
vardus šventikų, vienuolių ir 
dijakonų, pas kuriuos čekistai 
rado nuo 14 iki 195 rublių...

Albanų Zogas vėl serga
BELGRADAS, Jugoslavija, 

rūgs. 18. — Iš Tiranos prane
ša, kad Albanijos karalius Ža
gas vėl rimtai susirgęs. Jo svei
kata jau seniai buvo menka.

“Bet ką komunizmas atnešė 
Rusijai? Deja! Komunistai at
nešė Rusijai taip pat ne tai
ką, bet kardu. Visa sovietų val
džia laikosi tik su pagalba bru- 
tališkos jėgos, su pagalba šau
tuvo !

“Sovietų Busijoj visai nega
lima diskusuoti nė kokių klau
simų, negalima kritikuoti val
džios nei valdininkų. Jei kuris 
darbininkas Rusijoj bando pro
testuoti prieš dabartinę ‘tvar
ką’, gali žinot, koks galas jo 
laukia. Vieną gražią ar ne

gražią naktį jis dingsta, ir nie
kas daugiau nežino, kur jo kau
lai pūva...”

[Atlantic and Pacific Photo]

New York. — Frances White, aktore ir dainininkė, kuri 
prieš porą metų švaistydavo tūkstančius, o dabar neturėjo 
pusketvirto dolerio užmokėti už taksikabą. Teis’me ji pasiža
dėjo su taksi kabo šoferiu atsilyginti.

Kalifornijos Darbo 
Federacija už prohi- 
bicijos panaikinimą

MARYSVILLE, Cal., rūgs. 18 
— Laikoma čia Kalifornijos 
Darbo Federacijos konvencija 
priėmė kaip vienu balsu rezo
liuciją, reikalaujančių, kad Aš
tuonioliktasis konstitucijos a- 
mendmentas [prohibicijos įsta-
tymas] butų atšauktas.

50 žmonių sužeista 
parako fabrikui 

sprogus
EVEBETT, Wash., rūgs. 18. 

— Penkiasdešimt žmonių bu
vo sužeisti, kai kurie jų pavo
jingai, įvykus 5,000 svarų dina
mito sprogimui Puget Sound 
and Alaska Powder kompani
jos įmonėje, kuri tapo sprogi
mo sunaikinta'.

Sprogimas buvo taip smar
kus, kad Mulilteo Miestely, ku
ris yra mylia tolumo nuo įmo
nės, visų namų langai išbyrė
jo. • Daug langų išbyrėjo dagi 
Everette, kuris yra septynias 
rhylias atokumo.

Sprogimo padaryti įmonei 
nuostoliai siekia per 500 tūk
stančių dolerių.

MacDonaldo duktė atsi
sakė kandidatuoti j 

parlamentą
LONDONAS, rūgs. 18.—Miss 

Ishbel MacDonald, britų darbie- 
čių premjero duktė, atsisakė 
būti kandidatu į parlamentą.

Marion Talley metė far- 
mą; vėl dainuos

NEW YORKAS, rūgs. 18.— 
Marion Talley, 23 metų am
žiaus primadona, kuri metė 
Metropolitan operą ir parvyko 
į Kansas farmeriauti, dabar vėl 
metė farmą ir grįžo į New Yor- 
ką dainavimo studijuoti. Ar ji j 
mano vėl tapti operos daini
ninke, nesisako.

7 darbininkai už
mušti anglies 

kasyklose
RIVER HERBERT, Nova 

Scotia, rūgs. 18. — Victoria 
Coal kompanijos kabyklose čia 
įvyko sprogusias, kurio septyni 
angliakasiai buvo .užmušti ir 
keletas kįtų skaudžiai sužaloti. 
Sprogimas įvyko 1,200 pėdų gi
lumoj. Kasyklų vidus buvo spro
gimo išdraskytas.

Aviacijos nelaimės
Aviatorė Miss Ruth Alexander 

užsimušė

SAN DIEGO, CM., rūgs. 18. 
— Loma Partale, miesto ribo
se, šiandie užsimušė Miss Ruth 
Alexander, San Diego aviato
rė. Ji ką tik buvo pakilus su 
savo aeroplanu, Agua Caliente, 
skristi kelionėn į Newarką, N. 
J., kai 500 augštumoj kažkas 
atsitiko su mašina ir ji nukri
to žemėn. Miss Alexsander, nors 
dar buvo jauna, buvo jau pa
darius rekordų tolumo ir aug- 
štumo skridimuose.

4 vokiečių aviatoriai žuvo 
lėktuvų kolizijoj

ŠTUTGARTAS, Vokietija, rug
sėjo 18. — Dviem aeroplanam 
susidūrus čia ore, užsimušė ke
turi vokiečių aviatoriaii, jų tar
pe Schindleris, pasižymėjęs pra
šmatniais skridimais.

Kolumbija pripažino 
tris naujas valdžiais.

BOGOTA, Kolumbija, ings. 
18. — Užsienių ministerija pra
neša, kad Kolumbija formaliai 
pripažino naujas Argentinos, 
Peruvijos ir Bolivijos valdžias.

Ir Vatikanas dalyvaus 
aviacijos kongrese

' ROMA, rūgs. 18. — Apaš
tališkas sostas priėmė pakvieti
mą dalyvauti tarptautiniame 
aviacijos kongrese, kuris šį mė
nesį įvyks Vengrijos sostinėj 
Budapešte.

Gaisras sunaikino visą 
Meksikos miestelį

VERA CRUZ, Meksika, rūgs, 
18. — Per nepriklausomybės 
šventės celebracijas įvyko feier- 
verkų sprogimas, padegęs Vilią 
Azuedą miestelį, netoli nuo Ve
ra Cruzo. Nežiūrint gaisrinin
kų ir gyventojų pastangų, vi
sas miestelis tapo gaisro su
naikintas.

Manoma, kad 18 ju
rininkų žuvo laivo 

katastrofoj
SAN FRANCISCO, Cal., rug

sėjo 18. — Juroj, ties Oregono 
krantais, aliejaus gabenamas 
laivais Tejon užtiko miško ga
benamo South Coast škunerio 
laužus. Manoma, kad škuneris 
buvo sprogimo sudraskytas ir 
kad aštuoniolika jo įgulos žmo
nių taip pat žuvo.

Sovietijos geležinke
lių tarnybos su

griuvimas
Per pirmą šių metų pusmetį ru

sų geležinkeliuose buvo 16,- 
000 katastrofų

RYGA, rūgs. 18. — Pasak 
Maskvos dienraščio “Trud,” 
Rusijos geležinkeliai virto pa
vojingiausi pasauly. Per pirmus 
šešis 1928 metų mėnesius Ru
sijos geležinkeliuose buvo 10,- 
572 nelaimės, sako “Trud”; 
praeitasis, 1929 metais, per tą 
patį laiką buvo 14,047 nelai
mės, o jau šiemet per pirmus 
šešis mėnesius jų buvo dau
giau kaip 16,000.

“Trud” sako, kad centralinis 
komunistų partijos komitetas 
įsakęs čekai (slaptajai polici
jai) ištirti ir nubausti asme
nis, dėl kurių kaltės tos'katas
trofos įvyksta.

čekai esą taipjau įsakyti at- 
steigti. discipliną geležinkelių 
darbininkuose, ypačiai dirban
čiuose remonto dirbtuvėse, ku
rie išleidžią pusiau tesutaisy- 
tas lokomotyvas ir vagonus.

53 studentai apsinuodi
jo negeru maistu

PORTLAND, Ore., rūgs. 18. 
— Penkiasdešimt trys Reedo 
kolegijos studentai susirgo, pa
valgę kolegijos valgykloje pie
tus. Gydytojai sako, kad jie 
apsinuodijo sugedusiu maistu.

Meksikos prezidento vi
zitas provincijoms

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
18. — Prezidentas Rubio ke
tina ateinančią savaitę išvykti 
su vizitu į šiaurines provinci
jas. Kelionės tikslas — apžiū
rėti irigacijos ir kelių pro
jektus.

250 asmenų sužeista per 
rinkimus Indijoje

BOMBĖJUS, Indija, rūgs. 18 
— Policija puolė minias, su
sispietusias apie rotušę, kur 
šiandie buvo Bombėjaus logis- 
laturos rinkimai. Daugiau kaip 
250 asmenų, jų tarpe daug mo
terų, buvo sužeisti. 382 mote
rys ir 18 vyrų buvo suimti, ta
čiau moterys netrukus buvo vėl 
paleistos.

KAUNAS. — J. žmuidzinas 
paskirtas užsienių reikalų mini
sterijos vyresniuoju valdininku Į 
ypatingiems reikalams.

Illinois Darbo Fede
racijos konvencijoje
Delegatai smerkia industrinę 

tvarką ir Washingtono val
džią, kuriai diktatoriauja 
‘pryčeriai’ ir hipokritai

SPRINGFIELD, III., rūgs. 18 
— Illinois Dariny Federacijos 
konvencijoje jau antra diena 
eina karšti debatai nedarbo 
klausimu. Kalbėtojai aštriai ėmė 
kritikuoti ir Wa!shingtono vy
riausybę, ir visą “industrinę 
tvarką”.

William Quinlan, Chicagos 
tramvajų darbininkų unijos 
prezidentas, savo kalboj pasa
kė, ka'd dėl industrijos depre
sijos ir nedarbo kalta esanti 
federalinė valdžia.

“žmonės prarado pasitikėji
mą valdžia, kuriai diktatoriau
ja ‘pryčeriai’ ir hipokritai,” pa
sakė Quinlan. “Visa, ką vald
žia padarė per pastarus kele
rius metus, tai tą, kad subiau- 
rino gėrimų kokybę ir pakėlė 
jiems kainas.”

Jis reikalavo, kad butų lega
lizuotas gaminimas alaus ir ki
tų gėrimų, nes, sakė Quinlan, 
tuo būdu pagerėtų vėl ir far- 
merių padėtis, ir bent 200,000 
darbininkų iš bedarbių armijos 
turėtų vėl darbo.

Vykdomasis federacijos ko
mitetas siūlo, gubernatorius 
Emmersonas paskirtų tam tik
rą štėto komisiją, kuri, ben
drai su darbininkų atstovais, 
išnagrinėtų nedarbą ir surastų 
priemonių dalykui pagerinti.

Generolas Karpov, bol
ševikų priešas, virto 

vienuoliu
PEIPINGAS, Kinai, rūgs. 18 

— Rusų geii. V. L Karpovas, 
buvęs vienas žymiausių rusų 
baltagvardiečių vadų kovose su 
bolševikais Sibire, dabar metė 
karininko karjerą ir, atvykęs 
į Peipingą, įstojo i rusų sta
čiatikių vienuolyną.

Streikininkų susikirti
mas su policija

GRANADA, Ispanija, nigs. 
18. — Ryšy su tramvajų dar
bininkų streiku va!kar čia įvy
ko neramumų ir susikirtimų su 
policija. Keturiolika asmenų bu
vo sužeisti, o astuoni areštuo
ti.

Neramumus išprovokavo pa
ti policija, kuri šoblėmis ban
dė išsklaidyti streikininkų de- 
monstra'ciją.

Miestas pastatė pamin
klą vergei negrei

EAST BARRINGTON, N. H., 
rūgs. 18. — Amerikos Revo
liucijos Dukterų rupesniu va
kar čia buvo atidengtas pa
minklas vergei negrei, žinomai 
kaip “Old Aggie”. Dar prieš 
Amerikos revoliuciją, kai mie
stely siautė mitras ir baltieji 
bijojo išeiti iš namų, negrę vie
na lankė ligonius ir juos pri
žiūrėjo. Ji mirė prieš devy
niasdešimt metų, sulaukus 100 
metų amžiaus.

Negras paskirtas mi- 
nisteriu Liberijai

WASHINGTONAS, rūgs. 18. 
— Prezidentas Ilooveris pasky
rė negrą Charlesą E. Mįtchellj 
Jungtinių Valstybių ministeriu 
Liberijai.

Mitchell yra West Virginijos 
Štėto Kolegijos Negrams admi
nistratorius.

LIETUVOS ŽINIOS
Didelė audra Zarasų 

apskrityj sugriovė 
daug namų

Rugpiučio 16 d. apie 16 vai. 
Zarasų apskr., praūžė smarki 
audra. Audra daugiausia palie
tė Dusetų ir Antalieptės vals
čius; Painodės, Vezgelių, Riš- 
monių, Davainių ir Pikunų kai
muose audra sugriovė 5 gyve
namus namus ir 15 negyvena
mus; 4 gyvenamieji namai ir 
14 kitų įvairių trobesių smar
kiai apgriauti.

Audra taip pat išrovė daug 
medžių. Nuostoliai dideli, žmo
nių aukų nebuvo.

Audra Rokiškio ap
skrityj sunaikino 300 

ha pasėlių
šiomis dienomis per Rokiškio 

apskritį praūžė smarki audra 
su ledais. Audra truko apie 5 
minutes. Ledai buvę 2 cm. dia
metre didumo. Audra daugiau
sia palietė Pačiaunės, Morkin- 
čiunų, Paskonių, Vienopolio, 
Mašonių, Grunbinų, Krupių, 
Pilgėnų ir Zavieciškio kaimus. 
Ledai išmušo: kviečius, avižas, 
žirnius, miežius ir linus iš vi
so apie 300 ha plotą.

Be to, ledai išdaužė ūkinin
kams langus; nuplėštas vienas 
čerpių stogas ir išrauta daug 
vaismedžių.

Apytikriai audra gyvento
jams padariusi apie 50,000 lt. 
nuostolių.

Lietuvai pranašauja Je
ruzalės likimą

JURBARKAS, Raseinių ap
skr. — Pereitą sekmadienį Jur
barko klebonas, sakydamas pa
mokslą tarp kitko pranašavo 
Lietuvai liūdną Jeruzalės liki
mą: “Nepaliks akmens ant ak
mens”, nes, girdi, Lietuva da
bar atsitraukianti nuo katalikų 
bažnyčios, ypač jaunuomemė. 
Ir, kaip visada, visus ragino 
rašytis į “duchaunas” organi
zacijas, kad tuo bud u išveng
tume prakeikimo.

Sudegė Tauragės elek
tros stotis

Rugp. 17 d. 4 vai. ryte su
degė Tauragėj Gudžiūno elek
tros stotis. Gaisras įvyko per 
neatsargumą. Nuostolių padary
ta apie 40,000 lt. Stotis buvo 
neapdrausta.

Gaisrai Lietuvoje
Panevėžio ap., Pušaloto vai., 

Bojaragių k. pil. K. Balčiuno 
sudegė daržinė su joje buvu
siu pašaru ir tvartas. Tvarte 
sudegė 12 karvių ir 4 kiaulės. 
Trobesiai buvo neapdrausti.

Pušalotas v. Mickaičių kaim. 
Jurgio Gižo sudegė gyvenamas 
namas ir tvartas, 8000 litų ver
tės. Gaisro metu apdegė Gižo 
žmona, kuri padėta ligoninėn 
ir visai sudegė 4 metų vai
kas. Tvartas buvo apdraustas 
55,000 litų.

i

šiais laikas jokio biznio Įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.

Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau tek- 
lamuojiesi,. tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraščius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi “Naujienose",
tas visuomte turi naudos.

m
. • .r A ■ .



B - MAUJUUMUis, Uiucagu, 1U.
C. K, Braze

Kelionė į Lietuvą
(Tęsinys)

Laukai atrodo gražus, derlius 
bus geras. Vadinasi, žmoneliai 
turės duonos. Plentas užlaiko
mas neblogai, — nuolat taiso. 
Prie plento ir geležinkelių dir
bu moterys. Bet man nepatin
ka tvarka. Kaip buvo seniau 
pr’e ponų, taip ir dabar yra. 
J.edniems^ žmonėms nevalia 
uogauti ir grybauti. Reikia 
gauti tam tikras leidimas, su 
kuriuo ne visur tegali eiti. Jei 

r’>b žiu, tai baudžia: 
. vma ir sudrasko krepšelius, 

grryčioms dar kartais miš- 
k, ša.gM ir apstumdė. Ot, tau 
ir savo valdžia! Gamtos do
vanas draudžia vargdieniams 
imti. Tai tiesiog sarmata. Mo
kesčiai užkrauti ant visokių 
menkniekių. Jei nori važinė
tis dviračiu, tai turi gauti lei
dimų ir užmokėti tam tikrų 
mokesnį. Šuo turi būti pri
rištas. Jei tas patvarkymas 
nepildoma, tai pirmų kartų bau
džia dešimtimi litų, o antrų 
kartą uždeda ir didesnę pabau
dą. O jei kokios, tai ir šunį 
nušauna. Tas patvarkymas 
liečia tiek miestus, tiek kai
mus.

Pasitaiko tiesiog ir juokingų 
dalykų. Turguj negalima sa
kyti “smetona”, nes galima pa
pulti į bėdą. Reikia sakyti 
gritienė. Butų gerai, kad 
Smetona susipažintų su Ameri
kos laikraščiais. Jis matytų, 
kaip tie laikraščiai kritikuoja 
savo prezidentą, dedami viso
kias karikatūras. Ir dėl to 
niekas nei pusės žodžio nesa
ko. 0 kaip ten nebūtų, bet 
Amerikos prezidentas visgi yra 
svarbesnis, negu tas Smetona.

Sakoma, kad Šiauliuose buvę 
paliepta numaliavoti tvoras 
kai ten lankėsi Smetona ir Vol
demaras. Maliavai nusipirkti 
tie ponai pinigų, žinoma, neda
vė. Prieš prezidento atsilan
kymą Amerikoj mes tvorų ne- 
maliavoj ame. Ten niekam ir j 
galvų neateina išleisti tokį 
kvailą patvarkymų.

Girdėjau skundų, kad Lietu
vos valdžia neįsileidžia savo 
žmonių iš Rusijos. Girdi, jie 
esą bolševikai. VVell, aš pasa
kysiu, jog ne tas yra bolše
vikas, kuris nori grįžti į savo 
t C\\ nę, o tas, kuris jam nelei
džia sugrįžti.

Būdamas Papilėj, buvau nu
vykęs kapinių apžiūrėti. Aplan 
k’au ir Simano Daukanto ka- 
4 ą. Gana gražiai papuoštas. 
Užrašas sako, jog Daukantas 
gimė 1793 m., o mirė 1834 m.

Kaip jau minėjau, didelių

no savo dvarus parduoti. O 
grafas Plioteris biedniems sa
vo žemę pasiryžo net veltui iš- 
daliiiti. Tik visa nelaime ta
me, kad valdžia kišasi, — nu
rodo kam duoti, o kam neduo
ti. šiaip ūkininkai vieni gerai 
gyvena, o kiti skursta, kaip ir 
pirma.

Šiauliuose, Kuršėnuose, Papi
lėj ir kitur vis dar galima -pa
stebėti karo pėdsakų. Kai kurie 
sudeginti namai tebėra neat- 

1 statyti. Kaune rusų cerkvės 
paverstos bažnyčiomis. Nieko 
tame nuostabaus: rusai irgi 
taip pat darė.

Rugpjūčio 11 d. iš Šiaulių 
išvažiavau į Rygą. Visur ma
tėsi gražus laukai ir geras der
lius. Rygoj labai plačiai yra 
vartojama rusų kalba. Kiek 
pabuvęs Latvijos sostinėj, išvy
kau į Varšuvą. Sustojau ii 
Vilniuj. Nežinia kodėl, širdį 
taip ir suspaudė. Nuo Vilniaus 
beveik iki pat Varšuvos mato
si gana gražus laukai. Iš Var
šuvos turėjau tuoj važiuoti į 
Badomą pas savo seserį Kristi
ną Majevvską. Paviešėjęs ten 
penkias dienas, išvykau į cens 
takavą pussesere’ aplankyti. 
Kaip Radoma, taip ir Čensta
kavas yra gana gražus mies
tai, kur randasi nemažai ir fab
rikų.

Dar aplankiau kelis ‘Lenkijos 
miestus, kur gyveno mano gi
minės, o paskui išvykau į Var
šuvą. Varšuvoj praleidau ke
letą valandų. Miestas gana šva
rus ir gražus. Paskui ir vėl 
traukiau atgal į Rygą. Visur 
ant laukų tebes'imatė javai. Jie 
gana gerai atrodė. Matomai, 
derlius bus geras. Bet nors 
ir geras derlius, o miestuose 
ūkio produktai nėra jau labai 
pigus, Rygoj šį kartą ilgai ne
sustojau. Naktį išvažiavau į 
Šiaulius.

Dabar bendrai apie Lietuvos 
žmones. Man su pusbroliu te-1 
ko lankytis daugely vietų. Tie
siog reikia stebėtis, kaip kai
miečiai dar tebėra vergiški. Į, 
amerikiečius' jie žiuri, kaip į j 
kokius dievaičius. Bijosi su i 
jais ir kalbėti. Eidami pro 
šalį būtinai nusiima kepurę. Vi- 
mr tu didžiausias ponas. Ta
čiau be paso visgi nepasirodyk. 
Net caro laikais blogiau ne
buvo,— aršiau nereikalaudavo 
pasporto.

Gyvendamas Lietuvoj sužino
jau, kad Putvinskas savo dva- 
ą išdalino kumečiams’. Varg

šams pas jį ir seniau buvo ne
palyginamai geriau, negu kur 
kitur. Putvinskas kartu su

dvarų nesimato. Jie tapo iš- 
porceliuoti ir išdalinti beže
miams. Apie naujakurių gy
venimą nieko gero negalima 
pasakyti, —jie pusėtinai vargs I 
ta. Už savo žemės sklypelius |
turi mokėti valdžiai didelius j 
mokesčius. Ir kol jie nuo mo
kesčių atsikratys, tai rasa ir
akis i sės.

Amerikiečiai, kurie apsigyve
no Lietuvoj, dabar gailisi. Sa
ko, nieko gero nėra. Girdi, 
mokėk ir mokėk. Valdžia vie 
suranda visokių mokesčių. Mie-

I

jais valgydavo ir bendrai ge
rai į juos atsinešdavo. Nors 
jis jau mirė, bet žmonės ilgai 
dar jį atsimins.

Beje, važiuodamas iš Klaipė
dos i Kauna susitikau su kun. 
Kemešiu, kuris yra gerai žino
mas' amerikiečiams, kadangi 
čia praleido kelis metus. Pasi
kalbėjome su juo apie ameri
kiečių gyvenimą. Kaune su juo 
ir vėl susitikome.

Dar vienas dalvkas. I ameri- * v
kietį ne tik Lietuvoj, bet ir vi
sur kitur žiuri su kokiu tai pa-

Tabor Farm chicagiečiams 
yra labai gerai žinoma. Ato
stogas praleisti ten suvažiuoja 
pusėtinai daug žmonių iš įvai
rių valstijų. Atvažiuoja ir lie
tuviu. 4-

Ir juo tolyn, tuo tas Michi- 
gan kampelis darosi labiau po- 
puliariškas. Tai nuopelnas p. J. 
J. Bachuno, kuris yra tos far- 
mos savininkas. P-nas Bachu- 
nas yra .tikrai malonus žmo
gus ir visų labai mėgiamas. 
Metai iš metų jis pritraukia 
vis daugiau ir daugiau atos’to- 
gininkų. Dažnai pasitaiko 
taip, jog pritrūksta vietų ir jis

nebegali visų svečių bepriimti.
Čia telpa p. J. J. Buchuno 

paveikslas. Reikia pasakyti, 
kad tą paveikslą nupiešė žino
mas latvių dainininkas Leonar
das Brunwald. Chicagos lietu
viams jau teko jį kelis kartus 
girdėti dainuojant. Jie žino, 
kad Brunwald yra geras daini
ninkas. Bet mažai kas težino
jo, kad jis' taip pat yra geras 
artistas-piešejas. O kad jis iš 
tiesų gerai piešia, —liudija šis 
jo nupieštas paveikslas.

Beje, p. Brunwald taip pat 
žymių vasaros dalį praleido Ta- 

l bor Farmoj.

Neturi priemaišų 
190 nuošimčiu 

tyras
Anheuser-Busch

Budweiser
Barley-Malt Syrup

ŠVIESUS AR TAMSUS 
RIEBUS

NĖRA KARTUS

!l!l!ll'!ll!l!lllllllllilillllllllllllllllllllll
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tvhen ooothing Zonao i3 usedl 

Right from thc first toueh, antiseptic, 
healing Žemo takos the itehing 
misery out of mosųuito bites, rashes, 
and many other skin aftlictions. Try 
it also for itehing, peeling toea. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for reliof from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandrull fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Alwaya 
have Žemo nearby wherever you go. 

’Any druggist. 35c, COc, $1.00.

— pagarsėjęs visame pasaulyje
Pinaud’s

Shampoo
Palieka jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
uo perdaug sausus. Pas 
jūsų pardavėją, arba 
prisiųskite 60c už pilno 
didumo bonkų.—Pinoud, 
Dept. M.. 220 E. 21 St.. 
Ncw York. (Senipello 
bonkutė dykai).

stiečiai irgi rugoja; ir jiems 
mokesčių našta darosi nebepa
keliama.

Atrodo, kad šiemet derlius 
bus visur geras. Nors lijo ga
na daug, bet žmonėms vis pa
siseka javus suvežti. Nusiskun
džia ūkininkai tik tuo, kad vis
kas pigu. Pernai ‘irgi buvo 
geras derlius, bet dėl pigumo 
neužsimokėjo ūkio produktus 
nei į turgų vežti.

Seniau buvo paskilbęs Šaukė
nų dvarponis Gurskis. Tas 
žmogus tikrai neturėjo jokios 
sąžines. Jis vargdienius žmo
nes plėšė kiekr4 įmanydamas. 
Dabar ir jis susilaukė nelabai 
gerų laikų. Iš didelio dvaro 
bepasiliko nedičkis ūkis. Iš 
sarmatos ir jis' pats išsikraustė 
į Biržuvėnų dvariuką, o čia 
paliko savo sūnų gj venti. Kiti 
dvarpo^jd; įš kalno pasiskubi-

1 vydu. Taip ir varsto akimis 
| nuo kojų iki galvos.

Buvau manęs aplankyti Ru- 
' siją. Turėjau jau ir leidimą 
gavęs. Tačiau Amerikos kon-

■ sulas Kaune man patarė neva
žiuoti. Girdi, jeigu važiuoji

■ tai važiuok ant savo atsako- 
! mybės. Atbaidė mane ir kitas 
i dalvkas. Susitikau su vienu 
■' rusu, kuris iš Leningrado grį- 
! žo atgal į Ameriką. Tas rusas
pripasakojo apie bolševikišką 
rojų tokių dalykų, kad aš nebe
tekau jokio noro ten važiuoti. 
Apie savo , pasikalbėjimą su 
tuo rusu aš parašysiu trumpoj 
ateityj,— kai sugrįšiu į Ame- 

Lietuvą apleidžiu rugsė-riką.
jo 6. d.

bar sinkitės “N-nose”

| Daktaras
Kapitonas

Specialistas

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VY11Ų IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIO.’ ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučiu, Į inkstų ir pūslės, užnuodijamą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizSną, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą it paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateilate čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja! p«r daugeli metu ir iftgydl 
t tiksiančius ligonių. Patarimas dykai. | OFISO VALANDOS: Kasdic 
nuo 1U ryte iki 1 vai. it nuo 5-8 vak. Štedeliomis nuo 10 cyt. iki l v. 
4200 Weai 26 SU kampas Keelerf Avė.. TeL Crawford 5573

■mmhl •iMnil'i 11 nin.mii 1 k a

■t

J. BABRAVIČIA FREDERIK VIII

Važmefete (tai
Su dainininku Juozu Babravičių

Scandinavu Amerikos Linijos laivu 
FREDERIK Vili

PER COPENHAGEN Į KLAIPĖDĄ

Dainininkas Juozas Babravičia pasirūpins, kad važiuo
janti su šią. Ekskursiją visi butų užganėdinti.
Ant laivo Frederik VIII jis surengs keletą koncertų, 
kad keleivius palinksminti kelionėje su savo dainelėms. 
Kurie manote šį rudenį važiuoti Lietuvon, tuojaus 
kreipkitės prie Naujienų, arba savo ištikimo agento 
dėl sutvarkymo dokumentų.

Šioje Ekskursijoje patarnaus:
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted St.
P. BALTUTIS, 3327 S. Halsted St.

V. M. STULPINAS, 3255 S. Halsted St 
JOHN J. ZOLP, 4559 S. Paulina St.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

ėjo 14 p-nai Čepu- gražių namų, kurių langai taip 
puikiai išpuošti su dailiausiais

Demono romansas
Iš Operos “Demonas”, muzika 

Rubinšteino. Fausto Kiršos 
vertimas

Dainuos J. Butėnas savo kon
certe, rugsėjo 24 d.)

Neverk brangi, neverk bevilčiai 
Neverk bevilčiai,

Bauda jo šalto kūno minčiai
Basa gyvąją nenukris.
Jis ten toli, jam negirdėti 
Didžių skausmų tavos raudos,

Jis jau toli dangaus’ pasvėty 
Paliks bekūniu visados...
Jis klauso dangiškų būrimų, 

Dangiškų būrimų;
Jam žemės sapnas — tuštuma;
Jis neatjaus jaunų troškimų,—
Tu jam kaip žemė tolima,
Tave nešios tyrų našlaitis, 
Kur žvaigždės žeria šypsena;
Tu busi amžių karalaitė
Ir mano drauge amžina.

kai išvažiavo pralleisti laiką ki
toj valstijoj. Ūkis, kurs dabar 
traukia jų atydą, buvo prie pat 
rubežiaus tarpe Illinois ir Wis- 
consino.

Ant to rubežiaus įvyko did
žiausi ginčai. Mat p-nas čepu- 
kas ir p-n i čepukienė atsisėdo 

AVisconsino pusėj rubežiaus; o 
Įp-nas Petrulis ir p-lė Valeria 
ičepukiutė pasirinko sau Illinois 
j pusę. Abidvi pusės gyrė savo 
valstiją ir visokioms strategi
joms mėgino privilioti p-ną Al
berta Lidikevičių į savo pusę. 
Bet Albertas, būdamas teisių 
studentas, pavartojo didžiausią 
diplomatiją ir pasilsėjo a’nt pat 
rubežiaus l— nė vienoj valsti
joj nė kitoj.

Tai tas kompromisas išgel
bėjo istorikus nuo rašymo apie 
dar viena didelį civilišką karą.

Del Ko.

North S^e
Vieną kartą buvęs, traukia 

vėl pamatyti

Pereitą pavasari p-nas K. če-

Jau traukia j “Esela” 
Seimą

Vienas atiotmoiblistas atva
žiavo Į Chicago net iš Califor- 
nijos ir pasakojo tokį dalyką, 
kad matęs pakeliais burius “de
legatų”, pėsčia' betraukiančius į 
“Esela Seimą”, kuris įvyks šio 
rugsėjo 28 d. Lietuvių Audito
rijoj. “Delegatai” trauke per O- 
maha tyrlaukius, mandatus mai
šuose ant pečių užsikabinę.

radiom, rakandais, kaurais, pe
čiais ir kitokiais namų papuo
šimais bei reikmenimis. Įėjau 
į vidų Peoples Furn. Co. krau
tuvės pasižiūrėti, pasimatyti ir 
pasikalbėti su jos vedėjais. 
Buvau labai linksmai ir drau
giškai sutiktas.

Pasikalbėjime Su krautuvių 
vedėjais, užklausiau:

—Kaip gerai biznis sekasi? 
atsako—gerai/ ir tęsia:

-Mes nemėgstame girtis, 
bet jei tamsta tikrai žingei- 
dauji žinoti, kiek biznis yra 
mažesnis šį metą, tai ištikrųjų 
tik tiek, kiek prekės yra že
mesnės. Gi skaičius pardavi
mų yra toks* pat, kaip ir pra
eitais metais arba užpraeitais. 
Darbo turime tiek pat ir darbi
ninku skaičių nesumažinomeC v

nei kiek.
Toliau, štai ką vienas vedė

jų papasakojo:
—Peoples Furniture Kompa

nija yra atsakominga įstaiga. 
Kuomet žmonės lengviau uždir
ba dolerį, jie jį lengviau ir pra
leidžia ir mažiau galvoja apie 
atsakomingumą krautuves. Bet 
kada jie sunkiai uždirba dole
rį, tai eidami jį praleisti arba 
ką nusipirkti labai apgalvoja ir 
įvertina atsakomingas krautu
ves. Juk gal, tamsta ir pats’ ži
nai, kad nėra krautuvės mies
te, kuri galėtų teikti žmonėms

geresnes prekes, geresnį patar
navimą ir užganėdinimą kaip ši 
įstaiga, užbaigė kratuvės ve
dėjas.

Užkalbinus prekių pirkėją ir 
skelbimų vedėją daug ko žin- 
geidaus papasakojo. Tarpk kit
ko pasakė:

—Abidvi krautuvės yra už
pildytos su parinkčiausiomis 
prekėmis namams, tinkančio
mis žiemos sezonui. Naujos 
žiemos kainos yra labai žemos 
ir prieinamos visiems. Mados ii 
padirbimas labai yra pastovus 
ir užtikrinanti dėvėjimą ilgiau
sius metus. Ypatingai radios 
dabar yra ant tiek ištobulinti 
ir pagerinti, kad pirkėjas leng
vai gali įsitikinti, jog gauna 
pilną vertę, nes visi Standard 
padarymo radios turi pastovią 
madą ir vertę. Šiam sezonui 
Peoples Krautuvės turi 10 
skirtingų geriausių išdirbysčių 
radių, kad lietuviai turėtų 
geriausią pasirinkimą musų 
krautuvėse ir nereikėtų jiems 
eiti kitur ieškoti ir mokėti 
aukštesnes kainas. Be to, šios 
krautuvės gali pigiau parduoti 
ir ant išmokėjimų, nes pačios 
finansuoja išmokėjimus.

Kaip yra žinoma paprasta 
biznio taisyklė, kad tiktai gerai 
patarnaujant, duodant geras 
prekas žmonėms ir už visiems' 
prieinamas kainas, biznis auga 
ir bujoja. Tad ir Peoples Fur
niture Co. išaugo į milžinišką

biznio įstaigą tiktai sugebėda
mi savo kostumerius patenkin
ti. Jei kas ir bėdavoja dėl 
blogų metų biznyje, tai Peoples 
krautuvių vedėjai beveik to ne
atjaučia. Mat, kada biznis ge
rai eina, tai bepigu nebėdavot.

—Vincas.

Žmona Čekijos Konsulo 
ir vadovas daugelio svarbesniu socialių 
ir diplomatinių veiksnių, sako apie Ame
rican Family Flakes: "Mes nė nesvarsty- 
tumein apie eksperimentavimą su kitais 
skalbimo muilais. Skalbiami su tyro
mis American Family Flakes. musų plo
niausi šilkai ir švelnus lininiai yra vi
suomet išlaikomi švieži kaip nauji.”

Keliaudami namu link-
<•

LAIKAS bėga—ir metai—ir namų pasiilgimas vis didėja! Kiekvienas
* sezonas šaukia mus atgal—bet neprisilygina prie rudenio. Spalių 

dienos ant vandenų neprilygstomi. Vėlus ruduo Lietuvoj yra linksmas, 
šventinis nutylimas tarp vasaros ir žiemos. Ruoškitės namų link bet 
kuriuo United States Linijos laivyno laivu.

S pal ių Iš pla u k i m a i
S. S. PRES. HARDING ......................... Spaliu 1
S. S. REPIM1C .........................h..... ... Spaliu 8
S. S. GEO. WASHINGTON ... ............. Sapliu 15
S. S. LEVIATHAN ................................ Spaliu 18
S. S. PRES. ROOSEVELT ................... Spaliu 22
S. S. AMERICA ....................  Spalių 29

Išplaukimai į Plymouth—Chcrbourg—Southampton—Hamburg.

Patogus parankamai—neklaidus švarumas—puikus valgis—nenuJ- 
stamas patarnautojų rūpesnis apie jūsų smagumą—padaro šiems Ja 
vams pasaulinę garbę ir padaro juos labiausiai mylėtinus laivus taip 
prityrusių keliautojų.

Platesnėm informacijom, kainom, ir tt, kreipkitės savo vietinio 
agento arba rašykit tiesiog į

UNITED STATES LINES
CHICAGO OFFICE genf.kai. offices

Charles Krcilek, Gen. Agt. įtrond^ny
216 No. MicĮiigan Avė. Ne'v Vork Gity

pūkas buvo nu valiavęs į Wis- 
consiną ūkės apžiūrėti. Dabar 
rudens pasveikinimui vėl rei
kia apžiūrėti kokią nors ūkę 
\Visconsine.

JI ŽINO, KODĖL JI 
REKOMENDUOJA JJ!
“Blair. Nebr. July JI. — Trinerio 

Kartus Vynas man gelbsti daugiau, ne
gu bile koks kitas vaistas. Rekomenduo
ju jį kitiems. Mrs. Augusta Hali”.

TRINERIO KARTUS VYNAS 
yra laksatvvas. kurs visad pašalina su
kietėjimą. blog.) apetitą, išpūtimą, gal
vos skaudėjimą, neramų miegą, nervin
gumą ir panašius simptomus vidurių 
suirimų. Jį ir daktarai pataria. Imk jo 
reguliariai tris syk dienoj. Pradėk šian
die! Visose aptiekose.

Kadangi “Esela Seime” man
datų patikrinimo nebus, tai pra
šoma jų neštis kiek tik kas pa
kelia. Lygių teisių turės ir pu
blika, kuri galės sėdėti Audi
torijos salėj be jokių manda
tų, kas tik tikietą nusipirks.Pustapėdis.
Peoples Krautuvėse

Beieškodamas žinių Martpie- 
te Parko ir Brighton Parko 
lietuvių kolonijose, negalėjau 
praeiti pro šalį taip didelių ir

Vynuogių Sunka de! 
Namų yra Legalė

Pilna Apsauga 
Užtikrinta

Californijos .Vynuogių Augintojai 
tapo Valdžios užtikrinti, kad nebus 
autorizuoto Federalinio kliudimo 
vartotojams, kurie nori nusipirkti 
vynuogių (greipsų) pasigaminimui 
vaisių sunkos išimtinam suvartoji
mui savo namuose.

PIRKIT SULTINGĄSIAS VYNUOGES 
DABAR SULIG VALDŽIOS 

KONTROLES PLENU

Vynuoges prinoksta dviem savai
tėm ankščiau negu paprastai — 
vėliau oras gali pakenkti gerumui 
vynuogių dabar gaunamų prie
VISU GELEŽINKELIŲ TREKIŲ

VALDŽIA NEKLIUDYS

California Grape Control 
Board, Ltd.

San Francisco, California
85% visos Californijos vynuogių produkcijos yra par

duodamos šiemet agencijų, kurios kooperuoja su

CALIFORNIA GRAPE CONTROL BOARD. Ltd. 

šios agencijos yra: 
California Fruit Exchange 

California Vineyardists Association 
San Joaųuin Grovver-Shipper Association

"t

Nežiūrint, ar jūs

ĮTRAUKIATE
ar ne, jus vistiek įtraukiate biskį dūmų

y.

J 
j

Kiekviena dalelė WINGS tabako yra “oru išskalbta”. 
Visi erzinantys nešvarumai — visos dulkės, žvirgždai, 
purvai — yra “oru išskalbti” lauk. Nebėra deginimo, 
kartumo, negi graužimo.

WINGS Cigaretuose jus gaunate gryną, kvepiantį, 
kristaliniai-švarų tabaką — skaninusį mišinį, kokį jus 
kada rūket! Užsirūkykite vieną šiandie — ir jus 
gausite smagumą gero vėsaus rūkymo. Tai yra tokio, 
kokio jus visuomet ir visuomet pageidausite!

The AIR-COOLED Cigarette
(Oru Išvėdintas Cigaretas)

Htltamsen Tobacco Corporation, T.ouisville, Ky.

. yfll

P

Žiūrėkite, kad tai būtų tyri, 
švarus WINGS damai

Nekurie žmones natūraliai yra giliai užtrau
kiantys rūkytojai. Kiti gi yra lengvus pap- 

sėtojai. Gilus rūkytojas tikrai nori “pasiskonėti” savo 
rūkymu. Papsėtojas gi pasitenkina vien savo cigareto 
prieskoniu. Kaip nė rūkysite, jus vistiek įkvėpuosite 
kiek durnų.

Ir kaip ne rūkysite, jus vistiek gausite nauja sma
gumą iš švarių, šviežių, ORU IŠVĖDINTU WINGS
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KELLOGG TARPTAUTINIAM TEISME

MONARCHIZMO PROPAGANDA

Tautu Sąjungos seimas ir taryba bendram posėdy- 
je išrinko buvusį Jungtinių Valstijų valstybes sekreto- 

rių Kelloggą tarptautinio teisingumo teismo nariu. 
Krank B. Kellogg užims vietą, kurią pirmiau laike 
Charles E. Hughes, iki jį prezidentas Hooveris pasky
rė vyriausiu Augšeiausiojo teismo teisėju Jungtinėse 
Valstijose.

Kelloggas buvo išrinktai į tarptautinį teismą dau
giausia, be abejonės, už tai, kad jo vardas yra labai 
išreklamuotas sąryšyje su amžinos taikos paktu, kuri 
didžiausios pasaulyje valstybės anąmet pasirašė Pary
žiuje. To pakto (sutarties) oficialiais autoriais yra lai
komi Kelloggas kartu su Francijos užsienių reikalų 
ministeriu Briand’u.

Bet gal butų buvę geriau, jeigu Tautų Sąjunga bu
tų atsižvelgus, rinkdama teisėją į tarptautinį teismą, 
ne tiek Į asmens populerumą, kiek į jo kompetentingu
mą. Tokiai dar naujai įstaigai, kaip tarptautinis teis
mas, reikia visų-pirma gabių juristų (teisių žinovų), o 
ne politikų arba diplomatų. Gi p. Kellogg nėra pasižy
mėjęs, kaipo juristas. Kitos šalys turi tarptautiniam 
teisme geriausius savo teisininkus. Naujasis Amerikos 
atstovas negalės su jais lygintis.

Lietuvos tautininkų valdžia sugalvojo rengti dide
les iškilmes kunigaikščio Vytauto 500 metų mirties su
kaktuvėms pažymėti daugiausia tuo tikslu, kad prie 
tos progos butų galima paskleisti monarchizmo propa
gandą liaudyje.

Lietuvos tautininkai yra monarchistai. Jie yra 
priešai žmonių valdžios ir nori, kad žmones valdytų 
“Dievo pateptas” karalius. Net ir po to, kai Lietuva jau 
buvo pasiskelbusi nepriklausoma demokratine respub
lika (1918 m. vasario 16 d.), tautininkai ir klerikalai 
ieškojo karaliaus Lietuvai ir darė sutartis su nusiban- 
krotavusiu vokiečių princu Urachu, kurį jie norėjo pa
sodinti į Lietuvos sostą, duodami jam “Mindaugo II” 
vardą. c

Tik kai Vokietijoje, po karo pralaimėjimo, sugriu
vo kaizerio, karalių ir kunigaikščių sostai, tai ir Lie
tuvoje susmuko monarchizmo idėja. Dabar tečiaus ta 
idėja bandoma ir vėl atgaivinti. Tautininkai, pervers
mo keliu pasigrobę į savo rankas valdžią, stengiasi 
Lietuvą įtikinti, kad parlamentinė (žmonių renkamos 
atstovybės) sistema esanti netikusi ir kad tautą galįs 
tinkamai valdyti tiktai “vadas”, kuris stovėtų virš tau
tos bei jos renkamų atstovų. Na, o toks “tautos vadas”, 
žinoma, yra ne kas kitas, kaip “Dievo pateptas” valdo
vas — karalius.

šitai viduramžių gadynės idėjai populerizuoti žmo
nėse ir buvo sugalvotas Vytauto “jubiliejus”. Gana 
keistai atrodo, kad mirties sukaktuvės vadinama “jubi
liejum", nors tas žodis reiškia džiaugsmo šventę; bet 
iš monarchizmo garbintojų sunku ir tikėtis nuosaku- 
mo. Jiems svarbu įkalti žmonėms į galvas mintį, kad 
su karalium Lietuva galinti pasidaryti didelė ir galin
ga, kaip kad ji kitąsyk buvo, viešpataujant Vytautui.

Dėt tai yra visiškai klaidinga ir net pragaištinga 
mintis. Viena, ta galybė, kurią kunigaikštis Vytautas 
suteikė Lietuvai, atnešė jai be galo daug nelaimių. Ta 
galybė buvo pasiekta amžinais karais, kurie suardė 
Lietuvą ekonomiškai ir kone pražudė tautiškai. Prieš 
Vytauto laikus Lietuvos valstiečiai buvo laisvi, Lietu
vos valstybė buvo nepriklausoma. Vytautui viešpatau
jant, žemaičiai pateko vokiečių kryžiuočiams, o , kita 
Lietuvos dalis atsidūrė po Lenkijos letena. Da ir prieš 
pat savo mirtį, 1430 metais, Vytautas, norėdamas gau
ti lenkų sutikimą vainikuotis karalium, savo parašu 
patvirtino, kad Lietuva turi būt amžinais ryšiais su
jungta su Lenkija ir turi priimti Lenkijos tvarką ad
ministracijoje ir bažnyčiose. Pakliuvus Lietuvai į vo
kiečių kryžiuočių ir lenkų bajorų nagus, laisvi Lietu
vos valstiečiai tapo paversti baudžiauninkais.

Argi tai dabar, sukakus 500 metų' po tų liūdnų įvy
kių, reikia “jubiliejų” švęsti?

Antras dalykas, ar gali Lietuvai pagelbėti, jeigu ji 
svajos apie išplėtimą .savo rubežių “nuo juros iki ju
ros”, kaip kad svajojo (ir buvo beveik tą tikslą pasie
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ŠIMTAI MALONĖS
PRAŠYMŲ

kęs) kun. Vytautas? šitokioms svajonėms šiandie nėra 
jokio pagrindo. Iš visų pusių Lietuvai skersai kelio 
stovi milžiniški priešai: Rusija, Vokietija, Lenkija... 
Apie tai, kad Lietuva galėtų juos nušluoti, nėra nė kal
bos. Priešingai, yra didelio pavojaus, kad tie priešai 
vieną gražią dieną pačią Lietuvą gali užpulti ir su
draskyti.

Taigi «ne ton pusėn turi būt atkreiptos Lietuvos 
akys. Ji privalo ne svajot apie tai, kaip pasiekti Mask
vos vartus arba Juodosios juros krantus, bet rūpintis, 
kaip sustiprėti dabartinėse savo pozicijose, idant butų 
galima atsiginti nuo gręsiančių pavojų ir atgauti bent 
tą, kas neseniai buvo jai išplėšta — Vilnių. Ne koks 
nors “tautos vadas” Lietuvą apgins, kuomet priešai 
kėsinsis ją sunaikinti, bet apgins (jei bus galima ap
ginti!) žmonės, kaip kad jie gynė ją savo laiku nuo ber- 
montninkų ir bolševikų. Bet žmonės guldo savo galvas 
už savo kraštą tiktai tuomėt, kada jie žino, jogei jie 
yra krašto šeimininkai. Taigi žmonėms reikia duoti 
laisvę ir balsą valstybės reikaluose, jeigu norime, kad 
Lietuva butų stipri.

Be to, reikia, kad apie Lietuvą butų kuogeriausia 

opinija pasaulyje, idant pasaulis jai simpatizuotų ir, 
reikalui esant, ją užtartų. Bet pasaulis šiandie gerbia 
ne tas šalis, kurios turi * smarkius “tautos vadus”; 
smarkiausias “tautos vadas” yra Stalinas, o betgi Ru
sija niekur neturi draugų. Pasaulis šiandie gerbia tas 
šalis, kur karaliai tyli, kaip pelė po šluota, arba kur 
visai nėra karalių bei diktatorių.

Lietuvos tautininkai, brukdami žmonėms kuni
gaikštiškus viduramžių idealus, stengiasi nukreipti jų 
mintis nuo šitų dalykų, idant liaudis, svajodama apie 
“Vytauto garbę”, užmirštų, jogei jai visos teisės yra 
išplėštos.

lietaus. Turint savo rankose 
valstybės iždą ir valdžios apa
ratą, pasirodo, partijos biznis 
tarpsta.

E. T. A. Hoffinan Vertė J. Pronskus

Kauno laikraščiai praneša, 
kad prieš rugsėjo 8 d. (oficia- 
linę Vytauto Didžiojo šventę) 
šimtai kalinių iš visos Lietu
vos kalėjimų padavė preziden
tui Smetonai malonūs prašy
mus. Padavusių tarpe yra ir 
politinių kalinių ir kriminalis
tų. Daug malonės prašymų 
esą padavę “komunistai, ‘pleč- 
ka itin inkai’ ir Tauragės pučis
tai’’.

PROF. ČEPINSKIS VĖL UNI
VERSITETO REKTORIUS

Lietuvos universiteto profe
soriai išrinko universiteto vy
riausybėm vėl tuos pačius as
menis, būtent: prof. V. Čepins
kį rektorium, prof. kun. B. 
Česnį prorektorium ir prof. 
Raudonikį sekretorium.

Pirmiaus universiteto vy
riausybė būdavo renkama vie
niems metams. Pagal naują 
statutą ji tapo šį kartą išrink
ta trejiems' metams ir buvo par
duota valstybės prezidentui 
patvirtinti.. Smetona patvirtina 
visus tris profesorių išrinktus 
asmenis.

Prof. Čepinskis yra socialis
tas. Jisai buvo socialdemokra
tų frakcijos narys Lietuvos 
Steigiamam Seime. Taip pat 
jisai buvo švietimo minis'teris 
vai. liaudininkų ir socialdemo
kratų koalicinėje valdžioje 
1926 m.

LIETUVOS TAUTININKŲ 
SPAUDA

Valdančioji Lietuvos partija 
išleido brošiūrą “Gyvenamojo 
momento klausimais”. Toje 
brošiūroje nurodoma tarp ko 
kita, kokius laikraščius leidžia 
tautininkų partija. Ten sako
ma, kad tautininkų centro ko
mitetas leidžia šiuos laikraš
čius: Dienraštį “Lietuvos Ai
dą” (kuris yra kartu ir val
džios organas), mėnesinį žur
nalą “Vairą”, ir taip pat “Mu
sų Rytojų”, “Jaunoji Karta” ir 
“Jaunoji Lietuva”.

Be tautininkų centro leidžia
mų laikraščių, eina dar “šiau
rės Lietuva” ir “Musų Kraš
tas”.

Kai tautininkai nebuvo val
džioje, tai jie vos pajėgdavo iš
leisti vieną laikraštį, ir tai ne 
kasdien. O dabar jų partijos 
organų pridygo, kaip grybų po

KOM-FAšlSTŲ STRAKSĖ.JL 
MAS DEL VOKIETIJOS KO

MUNISTŲ LAIMĖJIMO

“Laisvė” įpuolė į didelį en
tuziazmą po to, kai rinkimuo
se, į Vokietijos reichstagą ko- ( 
munistams pasisekė padidinti 
savo atstovų skaičių. Bet ji 
užmiršta palyginti šitą komu
nistų pasisekimą su milžinišku 
fašistų laimėjimu. Kuomet ko
munistai gavo 22 nauju atsto
vu, tai fašistai pelnė 95 naujus 
mandatus. Sustačius greta ši
tas dvi skaitlines, pasirodo 
vaizdas, kuriuo vargiai galėtų 
džiaugtis net ir “Laisvė”, jei
gu ji truputį pagalvotų.

Brooklyno kom-fašistų orga
nas yra, matyt, ypatingai pa
tenkintas tuo, kad tuose rinki
muose šiek-tiek nuostolių turė
jo socialdemokratai. Jisai 
triumfuodamas šaukia, jogei 
neišsipildė “Naujienų” žodžiai 
apie, tai, kad bolševizmas' pra
laimėjo kovą su socialdemo
kratais dėl vadovybes Vokieti
jos darbininkų judėjime ir kad 
dabar tėra tik klausimas dėl 
laiko, kada bolševizmas bus vi
siškai iš Vokietijos darbininkų 
judėjimo iššluotas.

Mes tam Maskvos davatkų 
laikraščiui pasakysime: per- 
anksti džiaugiatės! Reichsta
go rinkimai visai neįrodo, kad 
komunistai paveržė socialdemo
kratams vadovybę Vokietijos 
darbininkų judėjime. Priešin
gai, nežiūrint net laikino bol
ševikų pasisekimo šiuose rinki
muose, socialdemokratai dar 
vis turi dvigubai daugiau at
stovų, negu komunistai. Tai 
vienaą faktas.

Antras: visos laisvosios' dar
bininkų profesinės sąjungos 
šiuose rinkimuose pasisakė už 
socialdemokratus ir juos rė
mė; o komunistai negavo para
mos nė iš vienos' sąjungos (jei 
neskaityt tik kai kurių vietinių 
skyrių, “lokalų”). Taigi orga
nizuotas Voketijos darbininkų 
judėjimas eina su socialdemo
kratais. Komunistams gi pa
siseka patraukti savo pusėn tik 
neorganizuotus darbininkus.

Ir kokiomis priemonėmis' ko
munistai padarė įtakos j neor
ganizuotas minias?

ŠiuOse reichstago rinkimuose 
komunistai lenktyniavo su fa
šistais, skelbdami nacionalisti
nius ©balsius. Reikia pasakyti, 
kad šitie obalšiai pataikė į da
bartinį masių ūpą Vokietijoje, 
žymus Vokietijos liaudies 

duoksnis šiandie pergyvena na
cionalizmo karštligę. Ažuot ko
voję prie šitą nesveiką minių 
ūpą, ‘komunistai jam pataikavo 
ir stengėsi jį sustiprinti. Jie 
skelbė, kad jeigu jie paims val
džią į rankas, tai jie atmes 
Versalės' taikos sutartį ir ati
taisys skriaudas, kurias “tėvy
nei” padarė laimėjusios karą 
valstybės; kad jie sustabdys 
karo reparacijų mokėjimą ir 
išvaduos kraštą iš ‘“svetimos 
vergijos”. Lygiai tuos pačius 
obalsius skelbė ir Hitlerio na
cionalistai (fašistai). Na, ir 
šitais obalsiais pavyko tom 
dviem partijom “sužavėti” di
delę dalį nacionalizmo upu už
sikrėtusių minių.

Tai ve iš ko daugiausia kilo 
tas fašistų, ir komunistų laimė
jimas' reichstago rinkimuose. 
Kadangi fašistai mokėjo Smar
kinu pusti į nacionalizmo rludij, 

tai jie pelne 95 naujus atsto
vus, o komunistai — tiktai 22. 
Reiškia, fašizmas beveik pen
kis kartus laimėjo daugiau, ne
gu bolševizmas. Tai kur čia 
yra pamato komunistams 
džiaugtis?

Nežiūrint laikino savo pasi
sekimo Vokietijoje, komunistai 
tenai šiandie stovi daug pra
stesnėje ir silpnesnėje pozici
joje, negu kada nors'. Pirma

Velnio EliKsyras
(Tęsinys)

Medardas planuoja prisimetęs 
pamaldumu užvaldyti Aureliją. 
—šiurpus susitikimas su pami

šėliu Hermogenu
' Galbūt Euphemijos išsikal
bėjimai apie savo gyvenimo 
tendenciją buvo tik tiek reika
lingi, kad aš pats galėčiau sa
vy pajausti tą nusveriačią pa
jėgą, kuri lyg aukštesniųjų 
principų perteklius gaivino ma
no sielą. Į mano visą esybę 
buvo lyg kokia viršžinogiška 
būtybę įėjus, kuri mane stai
ga perkėlė į kitą padėtį, iš ku
rios visa rodėsi kitokiuose san
tykiuose, kitokiose spalvose, 
kaip lig šiol. Dvasios pajėga, 
gyvenimo nu valdymas, kuo 
taip gyrėsi Euphemija, man 
buvo tik karčiausio pasityčioji
mo verta. Tuo momentu, ka
da toji vargše tikėjosi žai
džianti su pavojingiausiomis 
gyvenimo kombinacijomis savo 
palaidą neapgalvotą žaismą, ji 
buvo atsidavusi sampuoliui ar 
tam piktam likimui, kurį mano 
ranka valdė. Tai buvo tik ma
no pajėga, paslaptingų impulsų 
kurstoma, kuri verte ją pami
šėlę laikyti savo draugu ir są
jungininku tą, kurs vien jos 
pražudymui nešdamas išorinę 
pripuolamą tojo draugo išvaiz
dą, ją pats lyg priešinga pajė
ga buvo sugniaužęs, taip kad 
jokiai laisvei nebeliko vietos. 
Euphemija su savo tuščiu, sa- 
vimeilingu pamišimu man pa
sidarė pasibiaurėtina ir santy
kiai su ja tuo šlykštesni, kad 
mano sieloj gyeno Aurelija, ir 
tik ji buvo atsakominga už 
mano pridarytas nuodėmes, jei 
aš bučiau laikęs nuodėme tai, 
kas man rodėsi visos žemiško
sios laimės aukščiausias vaini
kas...

Aš nusprendžiau visu pločiu 
pasinaudoti esančia savy pajė
ga ir tokiu budu pats paimti 
tą burtų lazdelę, kuria galėčiau 
apibrėžti tuos ratus, kuriuose 
mano pasismaginimui turėjo 
aplink mane suktis visi tie 
reiškiniai. Baronas ir Reinhol
das stačiai lenktyniavo, besi- 
stengdami! padaryti man kiek 
galima malonesnį dvare gyve
nimą. Mažiausio supratimo jie 
neturėjo apie mano su Euphe- 
mija santykius. Baronas, šir
džiai suminkštėjus, dažnai iš
sireikšdavo, kad per mane Eup
hemija palikusi jam visiškai 
ištikima, šis prasitarimas ma
ne įtikino, kad Reinholdas tu- 

jie grūmėsi su socialdemokra
tais, stengdamiesi užkariauti 
darbininkų organizacijas. Iš to 
kovos lauko jie tapo išmušti. 
Dabar jie bando lenktyniuoti 
su kraštutiniais atžagareiviais, 
pataikaudami neorganizuotų ir 
politiniai nenusistovėjusių mi
nių nuotaikai; bet šitoje dirvo
je pirmas dideles lenktynes jie 
taip pat prakišo, nes juos ke
lioms eilėms' pralenkė fašistai.

Ir fašistai ne tik “subytino” 
komunistus rinkimuose, bet jie 
turi ir galingų talkininkų, ku
rių Stalino klapčiukams trūks
ta. Hitlerio partija gali bile 
valandą susidėti su Hugen- 
bergo nacionalistų (monarchis- 
tų) partija, kuri pravedė į 
reichstagą 41 atstovą. šios 
partijos vadas turi daugybę 
laikraščių (kaip Amerikos 
Henrstas) ir pinigu. O komu
nistai jęjili gauti tiktai “»end- 

vičių” iš Maskvos; šiaip jiems 
niekas paramos neduos. Taigi 
jiems nebėra jokios vilties pa
imti valdžią Vokietijoje į savo 
rankas. Jei demokratija tenai 
butų nuversta (kas mums at
rodo netikėtina), tai užviešpa
tautų fašizmas, o ne bolševiz
mas.

Vokietijos komunistai šian
die yra tiktai fašizmą pastum
dėliai, daugiaus niekas.

rėjo tiesą, spėdamas, kad ba
ronas kokiu nors sampuoliu yra 
buvęs susekęs Euphemijos 
slaptuosius kelius. Hermoge- 
ną retai tamačiau, jis vengė 
regimai manęs bijodamos! 
ir varžydamosi. Baronas 
ir Reinholdas spėjo, kad 
jis nepakenčia mano 
švento dievoto asmens ir mano 
dvasinės pajėgos, kurią jo su
ardyta dvasia many mate. Ir 
Aurelija rodėsi tyčia vengė 
mano žvilgsnio, ji vengė ma
nęs, ir kai aš su ja kalbėjau, 
ji buvo baiminga, ir susivar
žiusi, kaip ir Hermogcnas. Man 
beveik buvo aišku, kad tas pa
mišėlis Hermogenas buvo iš
pasakojęs Aurelijai tuos bai
sius nujautimus, kurie mane 
vien pamanius šiurpu perim
davo. Tuo tarpu man rodėsi 
galimu nukariauti tą blogą įs
pūdį. —Turbut baronesai pri
kalbėjus, kuri norėjo suvesti su 
Aurelija į artimiausius santy
kius, per kurią turėjau paveik
ti į Hermogeną, baronas papra
šė mane supažindinti Aureli
ją su aukščiausiomis religijos 
paslaptimis. Tokiu budu Eup
hemija pati suteikė man pro
gos pasiekti to aukščiausio 
laimės siekio, kurį mano degan

Kada Pasidarėt 
Savo Testamentą?

Žinoma, jus turite jį pasidarę. To 
reikalauja išmintingas sprendimas.
Bet ar jis yra parašytas taip, kad jis 
atitiktų šiandieninėms sąlygoms?
Peržiūrėjimas jūsų dabartinio testa
mento ir patarimai prirengiant nau
ją, yra vienas iš uždavinių musų

TRUST DEPARTAMENTO

Cėntral^S^Bank
ATRUSTCOMPANY 

1110 West 35* Street
AStateBank • • • • ACteariitf HouteBank

ti vaizduotė piešė tukstantimis 
gražiausių spalvų. Kas galėjo 
kita būti toji vizija bažnyčioje, 
jei ne veikiančios į mane aukš
tesnės pajėgos pažadas, man 
duoti tąja, kurią turint tik 
galėtų nurimti uraganas, kurs 
many siausdamas mane lyg pa
siutusios vilnys mėtė. — Au
relijos artumas, vienas į ją pa
žiūrėjimas, net palietimas jos 
rūbų uždegdavo mane. Jau
čiau, kaip toji ugnies srovė ki
lo į slaptingiausiąją minčių 
dirbtuvę, .ir aš galėjau kalbėti 
apie stebuklingiausias tikybos 
paslaptis ugningais vaizdais, 
kurių gilesnė reikšmė buvo 
karščiausios reikalaujamos mei
lės geidulingas siutimas. Tuo 
budu mano kalbos ugnis lyg 
elektros kirčiai turėjo perimti 
Aurelijos širdį, kad ji nebega
lėtų besiginti. Jai nejaučia
mai tie į jos širdį mestieji 
vaizdai turėjo stebuklingai iš

dygti ir išaugti į puiki), ugnin
gą gilų reiškinį ir tada jos kru
tinę pripildyti nujautimais ne
pažįstamos laimės, kol jinai, 
iškankinta ir daužoma neišpa
sakyto ilgėjimosi pati puls į 
mano rankas. Labai rūpestin
gai rengiaus toms vadina
mosioms Aurelijos pamokoms. 
Mokėjau nepaprastai pakelti 
savo kalbos išreiškimus. Die
votai, su sudėtom rankom, su 
nuleistom akim manęs klausėsi 
tas maldingas kūdikis, bet joks 
sujudimas, joks kad ir silpnas 
ataduksis neparodė, kad mano 
žodžiai butų į ją giliau pavei
kę. —Mano pastangos nė kiek 
nepastumėjo. Vietoj uždegti 
Aurelijoj tą nuodėmingą ugnį, 
kuri atvestų ją į pagundą, tik 
dar labiau kankinantis ir naiki
nantis pasidarė many degusis 
karštis. Siusdamas iš skaus
mo ir geidulių, kombinavau 
Aurelijos žlugimą. Veidmai
niaudamas Euphemijai pasiten
kinimą ir smaguriavimą, jaučiau 
kaip mano sieloj kilo prieš ją 
deginanti neapykanta, kuri 
kažkaip keistai prieštarauda
ma mano elgesiu su baropesa 
pridavė tokio laukinio, pasibai- 
sėtinp pobūdžio, kad ji pati 
pradėdavo drebėti. — Toli nuo 
jos buvo paslėpti pėdsakai tos 
paslapties, kuri slėpėsi mano 
širdy, ir prieš valią ji turėjo 
pasiduoti viešpatavimui, kuri 
aš iš jos pradėjau vis labiau 
sau paveržti. — Dažnai man 
ateidavo į galvą kokiu nors 
budu baigti savo kančią, bet 
kai tik Aureliją pamatydavau, 
man rodėsi tartum greta jos 
stovi angelas, ją pridengdamas 

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No.
8. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai.

Garsinkitės ‘N-nose’



CHICAGOS 
ŽINIOS

snose areštuoti dokumentai, są
skaitos ir knygos, iš kurių bus 
matyt, kiek banditai prisiplėšė 
iš tų unijų.

Vyry divorsai kjla

Genero, Capone bandos sėbras 
ir vadas Calumet City.

Jack Guzik, pasižymėjęs kri
minalistas, Capone syndikalo 
biznio mcnageris, kyšių išmo- 
kėtojas įvairiems Chicagos po
litikieriams ir policijos oficia-

Akiu sveikatos 
nimas

tikri-
Ligi šiol per visą eilę metų 

virš 80 nuošimčiu divorsų bu
vo imama moterų nuo savo vy
rų. Pastaruoju laiku ir vyrai

Jalus.
Frankie Lake, alaus baronas; 

didelis kriminalo biznierius, kurs 
iš paprasto akmenskaldžio iški-

Dr. G. Serner ofise, 35th ir 
Halsted st. rugpjūčio 25 ir 26 
d. buvo surengia akių svei
katos patikrinimo klinika, pa
dedant Dr. Gui L. DuPlessis. 
Klinika lankė didelis skaičius. 
Patikrinta daug akių netikslu-

pradėjo dažniau jėškoti divor
sų nuo žmonų. Pereitą mėne
sį 62 vyrai gavo divorsus, tai 
yra jau 26.8 nuošimčiai. Dau
giausia divorsuojasi North Side.

mų, iš kurių didelė dauguma 
buvo pagydomi, o kai kurie per
daug užleisti. Ateinančiais me
tais panašios akių inspekcijos 
bus daromos Dr. Sernerio ofi
se.

Chicagos “valdovu”.

lo i valkatų milijonierius.
“Dogo Lawrence” Mangano, 

West Side gemblerių namų už- 
laikytojas, banditas, gengstcris 
ir raketeris, kartų apkaltintas 
policijos kapitono Luke Garrick 
namų i šb ombK rd a v i m u.

biografijos

Emma gavo savo 
dovanas

d i dž i a u s iej i visuomen ės 
neprieteliai)

is kovai su 
stambiausių

dar 
ne

gavo!

150
išrinko 2^
“visuomenės

kriminalu i 
kriminalistų 
stambesnius 
prietelius”. Du iš tų ja

vienas tai Lingk 
reporteris ir kita; 
abudu pačių b?ndi

Vakar įvyko Hearsto dovanų Kun‘ 
išdalinimas Examiner plaukimo171ltn 
lenktynių laimėtojoms, 
šemaitis gavo savo laimėtą tre
čią kartą $1,000 vertą trofeją 
ir deimantinį medali.

ladelphijos kalėjime “dėl drau
gystės”.

Joe Šaltis, alaus statytojas ir 
“buizės” batonas South Side te
ritorijoj; dabar gyvena savo 
“baroniškuose dvaruose” Wis- 
consin valstijoj.

James (“Fur”, kailis) Sam- 
mons, “Klondikės” leitenantas, 
kulkosvaidininkas ir pribaigje- 
jas.

Dauny Stanton, ligi šiol va
das nuosavios, nepriklausomos 
bandos South Side, dabar susi
jungęs su Capone.

Tony (“Mops, šunsnukis) 
Volpe, vienas iš vyriausių Ca
pone “leibgvardistų”, kunsar- 
gių; įvairių šunų lenktynių prie
vaizda.

William (“Tripirštis”) White, 
nesenai įtrauktas į darbo uni-

jų raketą; taip jau gaunąs ge
rus kirčius iš “Klondike” už 
didelius pasidarbavimus alaus ir 
“buizės” statyboj.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai Gydytojai___
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

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

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

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

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 akintus. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 

j klaidas. Spccialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėhoj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland^ Avė.

Phone Boulcvard 7589

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

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

Tel. Brunsvvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
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 3 1 st Street

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

(“Bugs”) Morano leitenantas, 
kunsargis (bodyguard); dabar 
prisidėjęs į Capone armiją, ku
rioj jis yra visapusis kulkos-1 
vaidininkas.

George (“Bugs”) Moran, kurs 
paveldėjo North Side banditų 

i sostą po Dean O’Bannion, fly- 
jmie Weiss ir “Schemer” Druc- 
ei; i)o pastarų jų karų Moran 
rodos tą sestą yra apleidęs.

Frank M’Erlane, Chicagos 
žiauriausias ir pikčiausias kul
kosvaidininkas, dažnai apkaltin
tas žmonių kankinimais (tur- 
turomis)*.

Vincent M’Erlane, savo bro
lio chief-leitenantas, valkata ir 
raketeris keliuose South Side 
rakeluose.

Edward (“Spikc”) O’Donnell, 
South Side gengsteris-banditas 
ir kulkosvaidininkas, ala'us sta
tytojas ir “buizės” (naminės) 
raketeris; kaltinamas bankų

Lictuvčs Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

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.

kmma| žudyti. Liko dar 
tik vienas Dauny 
mis dienomis pagautas. Kadan
gi ir lietuvių visuomenei, be- 
abejo, įdomu žinoti, kokie tipai! 
Chicagos gyvenimą už gerklės 
laiko, čia patiekiame tų 26 ban-| 
ditų trumputes “biografijas“ 
(alfabetine tvarka) :

Joseph Aiello, septynių Aiel- 
lo brolių vyriausias, šimtų mun- 
šaino (buizės) viryklų bosas.

George (“Raudonasis”) Bar-j 
ker, buvęs baustas; darbo 
kelelis; visuomet kumšties vy

kins pelnėsi gyvenimą su 
rankoje; priklausąs

kriminalistų O’Don-pu’tų vadas; dabar peika savo 
Pasirodė jos vyras buvęs! nelis bandai. „ <<Tzi n „

James Belcastro, \Vest Side Mykęs O Donnell, Klondike 
valkata, pripažįstamas viršinin- brolls> ,tail’ Ru "ffihai piaumjs”

- -- Į iš “buizės ’ ir alaus biznio už
darbių Chicagos vakaruose.

Frankie Kio, kitas Al Capone 
i chief-leitenantas ir kunsargis, 
sykiu su Capone sėdėjęs Phi-

Rado savo vyro “mei 
lės lizdy”

ra-

Mrs. James G. McCarthy, 
5344 Dorchester aVe. išėjusi pa
sivaikščioti, pamatė iškaba, kad 
pigiai išsimuomoja apartmen- 
tas. Moteriško žingeidumo ve
dama, ji užėjo pasiteirauti kai
nos. Pažiūrėjusi į laiškų bak-
siukus ji pamatė užrašii “James|ras, 
G. McCarthy”. Paklausus, paty- šautuvu 
rė, kad tai jos pačios vyro var-|\Vest Side 
das. 
nusisamdęs atskirą “meilės liz
delį”, kur susieidavęs su savo 
“nuotaka“, kokia tai nurse. ži- ku Capone “bombistų skvado 
noma, kįlo divorsas, byla, bond- 
sai ir tt.

Alphonse (“Scarface Al“, re- 
čiuotasis Capone, kitaip žino
mas Al Brown, visų Chicagos

Raketeriu apsėstos ibai|ditq imperatorius, 
unijos • Ha,ph ......... pečiuotojo; 

nuteistas už vald-

plėšimu.
VVilliam (“Klondike”) O’Don-

visuo- 
eilę 
val- 
kri-

žios apgaubinej 
no taksomis.

Jack Demore
Jack
Guru, apkaltinta;-

i ra n o
švento Valentino dienos sker 
nėję.

GREITAS BUDAS SUSTABDY
TI KŪDIKIŲ PAKRIKIMUS

(“Machine Gun
kulkosvaidininkas) Mc|

s septynių Mo-jn3 kartą, 
bandos vyrų išžudyme; vo verkti”,

Vakar policija padarė 
tina ofenzyvą prieš visą 
darbo unijų, kurios yra 
domos banditų ir kitokių 
minališkų parazitų. Patirta,
33 darbo organizacijos Chicagoj 
randasi rankose gengsterių Bar- 
ker, O’Donnell, VVhite, Kissane, 
Morano, Belcastro, Heitler ir 
kitokių bandų.

Svarbiausios raketeriu apsės-j1 "‘“L.. . . \ . nahskutos unijos yra: Municipal Clerks 
Union Commission ir Newspaper 
vagonų draiverių unijos; Ticket

Ushers, Marble Cutters, Bill|T7 „ . . ,,, x i . ..... Vallcy bandos vadiPostcrs, (.oal Teamstcrs, Fili- f> J ..... i> • i Kceco Hannelli,mg Station (hvners, Brick- . . <(1 . . . .. v ,, 6 , TT.. .. . dens kruvinajame dvidesimta-lavers, Coal Hikers unijos ir . ,,, • ..... . • • ... i jame warde,daug kitu. Daugely unijų ofi- L , . , . .. , .|tintųjų nužudyme Octavius Gra- 
z inkimų.

L*Peppy’\ gyvasis;

Frank Diamond, kulkosvaidi
ninkas ir abelr.ai žymus gene
rolas Capone syndikato krimi- 
..... .... tose darbuose.

Terrence (“Terrible Terry”, 
baisusis Terry) Druggan 
batono Lake partneris, buvęsI ni«gsta.

“Kaip ir kitos jaunos moti
nos, aš susirūpindavau kiekvie- 

kai kūdikis pradėda- 
sako Syracvse, N. 

Y., moteris. “Kelis kartus, kai 
kūdikis buvo pakrikęs, ar tu
rėjo konstipaciją, aš bandžiau 
duoti ricinos aliejaus, bet jo 

| neišlaikydavo. Musų daktaras 
: patarė man pabandyti Flet
cher’s Castoria, kadangi ji y- 

alaus ra nekenksminga ir kūdikiai ją 
. Tai užbaigė mano rū

pesčius ir nuo to laiko aš duo- 
mano vai

kams”. Castoria visuomet pa-
Capone ly- davau ją visiems * 1 __ M _ J__ ‘ _ •

vienas iš apkal- tenkina motinas, nes ji visuo-

Bernard Petkas 1
Pilnas Pasirinkimą^

Vyrišku papuošalų, geresnės rū
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Bichmond St.

LIETUVIŲ
VALANDA

IŠ Radio W O-R-D Stoties

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti
- ----------------------------------------------------------- Į. . _____________J

jį s. P. Kazivell & Co
2835 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

M. J. Kiras 202 
Metrų

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

S M. Rozenski & Co
6542 So. VVestern Avė

TARPTAUTINIS BIBLIJOS
TIRINETOJll SUSIVIENIJIMAS

Tol. Prospect 21Q2

5339 S. Central Avė.
9. E. Cor. Archer and Central 

Tek Prospect 8759

Nedėlioję, 
Riigsėjo-Sept. 21 

dieną
Lygiai nuo 1:50 iki 3 v. po pietų 

Chicago Daylight Saving Time. 
Programas bus įvairus, ir labai Įdomus. 

Kalbės 

F. Zavist
Ir bus dviejų pasikalbėjimas.

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Oratorius ir 
Balzainuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

/S. i). LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevclt 2515 arba 2516

2311 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 19 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė. '

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
,<40^ OPTOMETRIST

T l-:dkin:;i persikėle už
karnP° ir dabar ran-

' dasi 4660 Grosą Avė.
Tei, yards 4317

Dr. JOHN SMETANA

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

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

Peter A. Miller
Akių Daktaras

Kada gyvenau 5 metai atgal
ir turėjau biznį ant 22, tarpe 
Iloyne ir Leavitt Sts. Mano
draugai ir pažįstami, kurie tu
rite galvos skaudėjimą ir akių 
trubelį, atvažiuokite pas njane, 
o aš jums pagelbėsiu. Šaukit 
dėl pasimatymo.

Tel. įlydė Park 8699

7260-2 Stony Island Av.

Ofiso Telefonae Virpiuia 00.30 
Rez. Tel. Ven Buron 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki J po pietį). 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedčlioni nuo 10 iki 12 die

na. Namu ofisasi North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

Advokatai

A. K. Rutkauskas, M. D.
444 2 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146
| VALANDOS:

nuo 9 iki II valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

K. GUGIS
ADVOKATAS ’ 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 tyto

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tol. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S'. Halsted St. tel. Victory 0562 

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

met greitai pašalina visus kū
dikių ir vaikų pakrikimus, kaip 
dieglius, konstipaciją, šalčius ir 
tt. Del tos priežasties ji yra 
labai populiarė ir labai daug 
jos parsiduoda. Kaip visi geri 
dalykai, ji taipjau yra imituo
jama, bet tikra Castoria—gry
nai augalų produktas — vi
suomet turi Fletcher’s parašą.

(Apgarsinimas)

1480
Kilocycles

šiuo pasauliu
18 dieną. 10:15 valan-. 

193 0 m., sulaukusi 2 5
. a. Paulina gi- 

Paliko dide- 
vyrą Antaną.

3 mėnesių amž., 
Antaniną Kader ir 

švogerį Joną ir gimines, 
ir mažą seserį, 

randasi 6 740

CHICAGO, ILL.

B U T K U S
Undertaking Co.

P. B. Hadlcy Lic. 
Koplyčia dykai

710 VVcst 18th Street
Canal 3161

IGN. jTŽOLP~ 
Pigiausias Lietuvis 
Gratorius Chicagoj

1616 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5 203

Boulcvard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

Lietuviai Gydytojai__

DR. A. 1 KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tol. Calumet 3294 * 

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

PRANEŠIMAS .
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
%

Dentistas
Persikėlė i naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Šaliniai Depositors Banką 

skersai gatves 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 

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 848 3

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Įvairus Gydytojai

Phone Franklin 24 60

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

T e!. Franklin 417 7
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 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. 

Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

PAULINA RUDIS 
po tėvais Masiunaitc

Persiskyrė 
rugsėjo 
dą ryte, 
metų amžiaus, a. 
mė Athol. Mass. 
liame nubudime 
dukrelę Antaniną 
2 seseris 
Alice. 
o Lietuvoj tėvus 
Kūnas pašarvotas. 
So. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly. rug
sėjo 22 diena, 8 vai. ryte iš na- 
į Gimimo Panelės Švenčiausios 
parapijos bažnyčią. Marpuette 
Parke, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Paulinos Rudis 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vytas, Dukrelė, Seserys, 

.Svoyetis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

9SRO3

j. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
velfui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3138 S. Halsted St.1 

Tel. Victory 4088

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

Tel. Kcnwood 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; Ncd. 10—12 ryto 
Rczidepcija 6640 So. Maplctvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3161 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospcct 6659 

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. I 

Nedehoj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1115 Mihvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

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 pag^l 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 vak vakare

Tek 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:

Nuo 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 Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12.
Rez. Jlelephone Plaza 3202

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tek Central 2978 
Namų Tek Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tek Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

Tek 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

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tek Boulevard 2800

Rez, 6515 So. Rockwell SL
Td. Republic 9723



įvedėjus, pirmininkas B. Valan- “Naujienų” pr fotelis ir skaity-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Alt. Greenwood
SI.A. 178 kuopos piknikas

Rugsėjo 14 d. VVashington 
Ileights miške Įvyko kalbamos 
kuopos piknikas su dovanų išlai- 
mėjimais. žmonių privažiavo 
gana skaitlingas būrys. Oras 
buvo tinkamas, tad svečiai jau
tėsi gerai.

Pikniko pamarginimui buvo 
įvairių žaislų ir persiėmimų, ku
rie svečiams suteikė daug sma
gaus ūpo, o laimėtojams dova
nų. V. Lechinskis, bufeto ve
dėjas, smarkiai dirbo. Tvarkos

tinits stengėsi kiek galėdamas 
palaikyti kuogeriausią tvarką, 
ir užganėdinti visus žmones. 
Anna Lukošiuke energingai pa
sidarbavo, tikėtus išpardavė, 
verti* daug pagyrimų. Ponia Lu
košienė ir ponia Pranskovienė 
padainavo kelias juokingas dai
nas. Publikai labai patiko. Be 
to ponia Lukošienė laimėjo laik
rodėlį lenktynėse; ji, būdama 
dviejų vaikų motina, visus vy
rus subytino!

Galop visiems svečiams, pa- 
gelbininkams ir rėmėjams taria 
širdinga ačiū.

Pikniko Komitetas.

tojas. — Abi.

Švedų Programas
šiandie, 8 vai. vakare, iš 

WBBM stoties Wennersten’s 
Malt-I Iop pastangomis, biis duo
tas gražus švedų programas. 
Taipjau kalbės VVennersten 
kompanijos prezidentas Albert 
Berg, kuris yra švedų kilmės, 
išauklėjęs šią kompaniją iš ma
žytės Įstaigėlės, Į vieną didžia'u- 
siu molto dirbtuvių, v v

Prancūzai lakūnai 
Chicagoj

Vakar apid trečią popiet nu
sileido Curtiss aerodrome ma- 
jor. Coste ir Įeit. Bellonte, du 
franeuzai lakūnai, atskridę iš 
Paryžiaus i Ne\v Yorką, aplak
stę Amerikos didmiesčius, su 
“geros valios misija”.

Automobily sėdėjimo 
kon testas

Business Service
___ Biznio Patarnavimas
AR REIKIA JUMS ANGLIŲ 

Aš esu pardavėju James Coal Co. ang
lių, kurių yardai randasi 5 8 ir Halsted 
St. ir 81 ir Wallace St. Kainos priei
namos visiems. Laukiam jusu.

PETER ADOMAITIS
6630 S.o Tahnan Avė.

Tel. Prospcct 393 8

Situation VVaiited
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo, 
syt į bildingą mieste 
čia gerą dovaną, 
rimo virime ir ant 
kad ir trumpą laiką.

Rašykit
F. 

4053 So. Artesian

Kas galėtų įtai- 
už janitorių, duo 
Turiu kiek paty 
farmos. Dirbsiu 

Senai be darbo.

B.,
Avė., Chicago, III

A D V T.
Business Chances

Pardavimui Bizniai
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 

lietuviškoj ir lenkiškoj apielinkėj, no
rinčiam biznio labai gera vieta. Tel. 
Lafayette 4336.

BARBERNĖ parsiduoda greitu lai
ku, pasiskubinkit. bargenas, patogi 
vieta. 727 W. 18th St.

Illinois Vaikas 
Stebina Motiną

* IfANO sunaus pilvas tankiai būda
vo pakrikęs ir jis nemažai ken

tėjo nuo šalčių”, sako Mrs. Frank V. 
Sheets. 4926 W. Division St., Chicago. 
•Jis karščiuodavo ir jo kvapas buvo 
prastas. AŠ radau, kad jis turi užkie
tėjusius vidurius.

“Mano motina vartojo California 
Fig Syrup dėl mus. todėl aš nuspren
džiau duoti ir savo sunui. Aš tikrai 
nustebau pamačiusi kaip greit jis sustab
dė karščiavimą, išvalė jo kvapą ir lie
žuvį. sureguliavo jo vidurius; padarė jį 
vėl stiprų ir energišką vaiką”.

Greitas, saugus būdas išvalyti ir sure
guliuoti vidurius vaikų, turinčių aitru
mą. galvos skaudėjimą, užkietėjimą, yra
California Fig Syrup. Duokite jo prie 
pirmo ženklo prasto kvapo, padengto 
liežuvio, nerangumo, karščiavimo. Kiek
vienas vaikas mėgsta jo tirštą vaisių sko
nį ir jis veikia be gnaibimo ir nesma
gumo. Jį vartojant padidėja apetitas; 
pagerėja virškinimas; silpnam pilvui ir 
viduriams priduodamas akstinas ir stip
rumas.

Per penkias dešimt metų daktarai pa
tardavo šį tyrą augmenų produktą. Tik
rasis visuomet yra atžymėtas žodžiu 
California. Žiūrėkit jo kada perkate, 
nes kitaip galite gauti imitaciją.

CALIFORNIA
FIG SYRUP
LAKATIVE-TONIC/or CHILDREN

Margutį jau padėjo
“Margučio” No. 9 jau išėjo 

iš spaudos. Be visa kita yra šios 
dainos: “Mokė Mane Motinėlė”, 
“Senas Bernas”, “Už jūrelių, 
už. marelių”, “Oi, kas bus kad 
nėr’ alaus”, — visos su gaido
mis. Yra daugiau dainų, bet 
be gaidų. Viršelio pirmam pus
lapy yra pamaliavoti “du bro
liukai”. Numeris gyvas.

Maywood
Lietuvį įkando tarantula

Antanas Jasinskis išvažinėjo 
visokius vaisius. Tai jo užsi
ėmimas. Praeitą subatą, kaip 
paprastai, jis išvažiavo su vai
siais. Vienoj vietoj jis sustojo 
ir paėmė bananas. Vos spėjo 
prikišti ranką, kaip piršte pa
juto nejmonamą skausmą. Tuo 
pačiu laiku jis pamatė labai 
keistą sutvėrimą, — didelį vo
rą, kuris yra vadinamas taran
tula.

Jašinskas buvo skaitęs laik
raščiuose, kad tarantula yra la
bai nuodingas ir pavojingas vo
ras. Dažnai to voro įkandimas 
baigiasi mirtimi. Todėl jis nie
ko nelaukdamas nuskubėjo pas 
daktarą. Daktaras pirmą kartą
susidūrė su tokiu “keisu” ir 
nežinojo, kas reikia daryti. Ta
čiau jis buvo tiek sumanus, kad 
tuoj pašaukė per telefoną vie
ną Chicagos specialistą, klaus
damas patarimo. Specialistas 
liepė tuč-tuojau išdeginti žaiz
dą. Daktaras taip ir padarė.

šiandien Jašinskas jaučiasi 
neblogai. Pavojus praėjo, nors 
įkąstasis pirštas vis dar tebėra 
apmiręs.

Beje, Jašinskas yra geras

Rūpestingas pasirinkimas Amerikos 
m i lianų padarė tai, kad Blue Ribbon 
Malt yra Amerikos Daugiausia Par
duodamas. Vienoda kokybė (visuomet

BESBOLO SKORAI 
Pasiklausykite Blue Ribbon Malt Sport Report kiekvieną vakarą, 6:30 vai. 
Daylight Saving Time, iš WMAQ Stoties, Chicago.

Pajėško Mr. John 
Vilnonis

Adomas Guntis iš Argenti
nos prašo atsiliepti jo gimi
nes p. Joną ir Teodorą Vilno
nius, gyvenančius Chicagoj. Ad. 
Guntis rašo, kad vagys pavogė 
jo dėžę, kurioj buvo ir adre
sai, ir dabar nebegali savo gi
minėms parašyti laiško ir pa- 
ačiuoti už “Naujienas”, kurias 
p. Vilnoniai jam siunčia.

Adomo Guntis adresas: Ban- 
co Holandes de la America dėl 
sud Bme Mitre 300 esq de mayo. 
Buenos Aires, Argentinai.

Dar tokio kon testo truko. 
Keli vyrai pradėjo ištvermės 
kon testą automobiliuose, važi
nėdami dieną ir naktį Lawn- 
dale Amusement parke ligi 26 
st. To kontesto menageris J. 
M. Buckley išleido kontestui 
$6,000. Tuo tarpu policija kon- 
testantus areštavo ir nugabe
no nūovadon. Supcrior Court 
išdavė injunkciją, kad policija 
kontestantų netrukdytų.

Boulevard 6620 Res. Y arda 4401
NORKUS & CO.

Perklaustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iŠ miesto i 

miestų. Teisingas patamaviman
1706 W. 47th St

CHICAGO

Help VVanted—Malė
parbininky reikia

REIKALINGAS bcikeris, mokantis 
kept latvišką duoną. 925 — 8tb St., 
Waukegan, III.

REIKALINGAS driveris su savo tro- 
ku dėl išvežiojimo duonos ir keksų. At
sišaukite 1500 So. 51 st Avė., Cicero.

PARDAVIMUI geras biznis — bu
černė ir grosernė, tas pats savininkas per 
dešimtį metų. Greitam pardavimui labai 
pigiai. Katram truks pinigų aš pats 
paskolinsiu. Galiu mainyti ant bile ko 
kito. Rašykit

• Naujenios
1 739 So. Halsted St.

Box 1236

Vynuogių sunka na
muose yra lėgalė

Pilna apsauga u/.tikrinta.

PATENTAI, copyrighU — išradi
mai visokios rūšies.

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

Phone Rcpublic 4949

. PETER GRIBAS
MALBVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Malevojimas, Dekoravimas ir 
Popieravimas

6127 So. Maplewood Avė., 
CHICAGO, ILL.

For Kent
PASIRENDUOJA 3 kambariai, nau

jai popieriuoti ir išvalyti, $12.00. 
353 5 So. Halsted St.

RENDON 5 kambariai, šviesus, šva
rus, elektra, gasas ir maudyklė, ant 
antrų lubų iš fronto. Renda $25. 
Taipat rendon 4 kambariai ant antrų 
lubų iš užpakalio. Randa $15.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Skubina kad nebūtų 
per vėlu

Chicagos maskolių dienraštis 
toje vietoje, kur paprastai K. 
Valionis pišorauja, įdėjo tokį 
atsišaukima:

“Tikimasi sulaukti daug pa
sveikinimų su aukomis. Idant 
jie neateitų pervėlai, laikas tuo- 
mi jau dabar pasirūpinti.

Pagavo gengsterių 
amuniciją

New Yorke suimta siuntinys 
ginklų ir kulkosvaidžių, siun
čiamų Caponc banditams j Chi
cago. Statytojas John Lewan- 
dowsky iš Gjary suimtas, kurs 
prisipažino ginklus parduoda- 
vęs Vincentui A. Danelskiui, 
garsiam banditų ginkluotoj ui.

Bepročiai papiovė 
moterį

Mrs. Mary Jakubiak, 3654 
Newcastle avė., grįždama iš dar
bo tapo nužudyta, kaip spėja
ma, pabėgusio iš Dunning be
protnamio, Ernest Knadte, 2100 
N. Halsted st. Kas buvo ki
ti du, dar nesusekta. Mrs. Ja
kubiak buvo 4 vaikų motina.

Sugavo vaistininko 
žudeikas

Vakar patupdyta kalėjimo cc 
len jauna, gana graži, 21 m. 
moteris, motina vienerių melų 
vaiko, Fra’nces Meyers, kaip po
licija susekė viena iš tų dvie
jų, kurios stovėjo prie durių, 
kai du žmogžudžiai užmušė vais
tininką Fiddelke už pinigų ne
turėjimą.

Vakarykščiai buvo areštuoti 
viešbuty, 1702 W. Madison st. 
du banditai, tos poniutės vyras 
Meyers ir jo sėbras Fred Neidy,* 
kurio kišenėj rado revolverį to, 
paties typo, kokiu nušauta Fid
delke. Meyerienė esanti vado
vė daugelio žmogžudysčių ir plė
šimų. Tardymas parodys, ar jie 
tikrai Tie patys.

Didesni ir Geresni Basketball Šokiai
RENGIA RAUDONOS ROŽES P. IR P. KLIUBAS

LIET. LIUSYBĖS SVETAINĖJ, 14th Street ir 49th Court, Cicero

Subatos vakare, Rugsėjo 20, 1930
Įžanga 75c. su drabužių pasidėjimu. " Pradžia 8 valandą vakare.

MUZIKA BUCK JONĖS HARMONY KINGS

California Grape Control Board at
stovas Leonei Moriarty dabar lankosi 
Chicagoje, kad kooperuoti su vynuogių 
pardavėjais ir išaiškinti prohibicijos ko- 
inisionieriaus nusistatymą.

Jis sako, kad Californijos vynuogių 
pramone turi 2 5,000 augintojus ir kad 
jon yra investuota $3 5 0.000.000. Pra
monė yra gerai organizuota, kooperuo
ja tarp savęs ir veikia per Moriarty at
stovaujamą kontrolės tarybą, kurią su
organizavo federalinis Farmų Biuras. 
Tarybos tikslas yra taip sutvarkyti 
siuntimą, kad niekur nebūtų užplūdi
mo ir niekur nepasireikštų trukumo. 
Kainos betgi nebus keliamos.

Kai dėl vynuogių sunkos gaminimo, 
tai prohibicijos komisionieriaus Doran 
nusistatymu, sunkos gaminimas yra pil
nai legalis, jei ji yra gaminama ne par
davimui, bet suvartojimui savo namuo
se. Jis užtikrina, kad nebus autorizuo
to federalinio kliudimo pirkėjams, kurie 
nori pirktis vynuogių pasigaminimui 
savo suvartojimui vynuogių sunkos.

-----o-----
LUMBERIS — 20-50% nuolaidos; 

Durys $1.90. Shiplap $3 5 už tūkstan
tį. Plater ir Wall boards 3c pėda. Leng
vi išmokėjimai. Atdara vakarais iki 7, 
nedėliom 9 iki 1 v. Abbott Lumber Co. 
5201 W. Grand Av., tel. Berkshire 1321

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

2050 W. 21 St. 
Canal 2596

PASIRENDUOJA storas, tinkamas 
dėl bučernės ar grosernės, arba bile ko
kiam kitam bizniui. Jeigu kas norėtų 
pirkti tiktai vienus bučernės fikčerius, 
parduosiu pigiai. 1515 So. 4 9th Avė. 
Cicero, III.

--------O--------
10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 

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

Furnished Rooms
KAMBARYS pasirenduoja šviesus ir 

švarus, clcl vaikino ar merginos, netoli 
nuo karų linijos, ant 2 lubų. 29 15 W. 
40th St.

Financial
Finansai-Paskolos

PASIRENDUOJA vienas didelis rui
mas, štimu apšildomas, maudynė, karš
tas vanduo, sinka, ais boxis, gas range, 
naujai dekoruotas. Renda pigi. J. Jo
kantas. 4 138 Archer Avė. Tel. Lafa- 
yette 7674.

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra
6755 So. Western Avenuc

Tel. Grovehill 103 8

KAMBARYS ant rendos, garu apšil
domas, dėl singelio vyro. Roosevelt 
81 28, 2154 W. 23 St.

BpeclaUitM ryrtyme chrontlkų Ir a«ulq ti
grų. Jei kiti negalėjo jumis įlydyti, atstian 
kykit pas mane. Mano pilnas liogzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą Ir jei afi apei- 
imsiu jus gydyti, sveikata Jums sugry* Ei 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino tlegsaminavimo—kas jums yra

Skolinam Jums Pinigui- 
$100 iki $2.000

Jus atmokate mažomis mfcnealD* 
irūs rnokeatimisu

Mes taipjau perkame nnnrižiu* b 
tteal Estate kontraktus.

Petrzilek Bros 
1647 W. 47th St 

Arti MarMhfiflld Ava

ŠVARUS, blaivus, tykus, ramus in
teligentiškas vyras paieško kambario prie 
švarių, blaivių, mažos šeimynos žmo
nių, kur mažų vaikų nėra. Rašykite j 
Naujienas 1 73 9 S. Halsted St., Chi
cago, Box 1 235.

KAMBARYS ant rendos prie mažos 
šeimynos merginoms arba vaikinams, 
karštu vandeniu apšildomas, netoli stryt- 
karių. 6919 S. Campbell Avė., Ist fl.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioi nuo 10 rvto iki 1 oo pieta

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

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

CHICAGO
Tol. Boulevard 0611 arba 0774

Visados sutaupįsi daug išlaidų

Perkam Morrgečius ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Padarom davernastes ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus raštus. 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmingunio. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADS.
1 -į

Educational
 Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTCS
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor-
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE,

672 West Madison Street

Business Service
______Biznio Po tarna v i maa '

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. PoVieruoiam Ir
Dekoruojami

3147 S. Halsted St.
Victnrj 7261, Reo. Hemlock 1292

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI M0RGIČ1AI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

. INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.90
1 3804 So. Kedzie Avė.

Tel. I.afavette 6738-6710

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

—KOMFORTAS — GEROVĖ — NE
PRIKLAUSOMYBĖ DEL JUS—ANT 
VAKARINĖS DAKOTOS FARMOS. 
Eikite pirmyn. Užmirškite baimę dėl be
darbės. Bnkit pats savo bosas. Pieni
ninkystės, grudų ar maišyta farma ar 

I gyvulių ūkis vakarinėj daly North ar 
l South Dakota, parinkta su pagelba di
delio geležinkelio, teikia jums didelę 
progą, ne turtus susikrauti, bet įsigyti 
nepriklausomybę. Jus rasite daugiau
pasitikėjimo, daugiau komforto ant far
mos šiandie, negu kad būdavo pirmiau, 
Farmų kainos žemos, sąlygos lengvos.

Milwaukee geležinkelis pagelbsti nau
jai apsigyvenusiems gauti geriausias že
mes vertes už jų pinigus; apsaugo juos 
nuo neteisingų atpasakojimų apie klima
tą, žemę, derlius. Musų Agrikulturi- 
nis Agentas, kuris žino tas žemes, mie
lai patars jums kokios rūšies farmeria- 
vimas labiausia tinka kiekvienai apielin- 
kei — ir davinės patarimus po apsigy
venimo. Tiktai sėkmingas fanneris yra 
naudingas Milwaukee geležinkeliui.

Tos derlingos žemes yra įvairios ----
nuo lygių iki kalvuotų, tinkamų farme- 
riavimui su traktoriais ar arkliais — iki 
kalnuotų, tinkamų ganykloms ir gyvu
lių auginimui. Kainos įvairiuoja sulig 
apielinkės ir rūšies žemės nuo $5 iki 
$25 už akrą neišdirbtos; nuo $15 iki 
$40 už akrą išdirbtos.

Ant žemių, kurias mes rekomenduo
jame, gerai auga ir gerai apsimoka kor- 
nai, kviečiai, linai, avižos, miežia, al- 
falfa, alfalfa sekios, saldieji dobilai, dar
žoves, mažieji vaisiai. Gyvulių augi
nimas, paukščiai, kiaulės ir pienininkys
tė yra labai pelningos. Geri keliai, ge
ležinkelių marketai, mokyklos, bažny
čios, geri kaimynai.

Leiskite mums pagelbėti jums. Duo
kite klausimus, angliškai, jei galima. Ra
šykite dabar dėl nemokamos, paveiks
luotos knygelės. Pasakykite mums ko
kios farmos jus. norite, ar grudus, ar 
gyvulius jus norite auginti. Visi klau
simai bus teisingai atsakyti. Jokių jums 
pareigų. Žemos kelionės kainos farmų 
ieškotojams. R. W. Reynolds, Commis- 
sioner, The Milvvaukee Road, 94 2-Z 
Union Station, Chicago, Illinois.

KAPITALAS $300,000 
Del paskolų ant pirmų 

morgičių
J. NAMON & CO.

Bankers
6755 S. Western Avė.

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $3(8) 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtot 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė,

Miscelianeous for Sale
J vairui Pardavimai

CUKRUS
Mes parduodame visokios rūšies cukrų 
smulkmeniniai prekybai už urmo kai
ną. Musų kaina šią savaitę — $4.90 

už 100 svarų.
YAKER STORE

3535 S. Halsted St, Tel. Boulevard 2212

Personai
__  Asmenų Ieško ‘

PAIEŠKAU brolio Mykolo Yuškos, 
pirmiaus gyveno Shenandoah, Pa. Iš 
Lietuvos paeina iš Subačiaus parapijos, 
Asuklinės kaimo.

BARBORA YUŠKIUTE, 
po vyru Sintautienė,

3917 W. 13 St. Chicago, III.

PAIEŠKAU savo brolio Antano Ma- 
čiulskio, paeina iš Suvalkų gubernijos, 
Kalvarijos parapijos, Tabarauckų kaimo. 
Amerikoj gyvena virš 30 metų. Norė
čiau su juo pasimatyti. Jeigu kas apie 
jį žino, prašau pranešti, busiu dėkingas. 
Jurgis Mačiulskis arba Mitchell 3311 
Archer Ave^ Tel. Lafayette 2449-, Chi
cago, III.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusio* poro* 

e»ate kviečiamos pasinaudoti musų paštui, 
tnu. Mes nupirksime Jums rakandus tiesis 
Ifi dirbtuvčs už sutaupimą mažiausia 

60% caeb pamatu
Jokis užsakymas nčra per mažas, ar pei 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
karnb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie 
Mes nuvefilme jus pas fabrikantus. Mes tu 
rimo ryšius su visomis geriausiomis kompa 
nijomis Chicagoje. Saukite Columbus 0407 
M R. VVELLS dei platesnių žinių.

PARDAVIMUI pečius combination, 
4 skylės ant anglių ir 4 ant geso, ma
žai vartotas. Parduosiu pigiai. Jani- 
torius. 3917 W. 13 St., basemant flat.

PARDUOSIU registerį nuo 1c iki 
$99.00. Parduosiu pigiai, nes man 
nereikalingas. 3225 S. Halsted St., 2 
fl., po 6 vai. vakare.

PARDAVIMUI geros ąžuolines len
tynos, groseriai ir dvejos vogos (seke- 
los) 1156 W. 59 St.

Pianos
TIKRAS BARGENAS. Labai pui

kus grojiklis pianas storadžiuje. Už
mokėkite priklausantį mažą balansą pi
nigais ir jis bus jūsų, F. H. Bauck- 
meyer, 323 S. Wabash Avė,, 2 floor.

Business Chanai
 Pardavimui Bizniai

DELICATESSEN ir grosernė. 
įsteigta 25 metai; moderniški fixturiai. 
Globė slaiseris, balto parceiiano svars
tyklės, McGray aisbaksis’, didelis sta- 
kas, geras lysas, karštu vandeniu šildo
ma, 4 pagyvenimui kambariai; puiki 
vieta dėl dveijų moterų ,ar dėl vyro ir 
moteries. Atsišaukite tuojaus dėl šio 
bargeno. 5406 Wentworth Avė. tel. 
Boulevard 1823.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
arba mainysiu ant namo, loto arba 
bungalow, 4463 Archer Avė.

PARDAVIMUI Rooming- 
house —biznis ir namas. Par
davimo priežastis — mote
ries mirtis. Arba mainysiu į 
nedidelį privatį namą.

4449 So. Halsted St.
PARDUOSIU arba mainysiu vaisių 

ir daržovių rautą, su ar be namo, 150 
kostumerių, vienas Diamond trokas. 
— ant bučernės ar bungalow, 6415 S. 
Richmond Si.

PAIEŠKAU dėdės Tadeušo Belecko? 
pirmiau gyveno Racine, Wis., dabar 
nežinau kur. Prašau atsišaukti arba 
žinantieji malonės pranešti. Juozą': 
Beleckas, 643 5 Harper Avė., Chicago, 
Illinois,

PARDAVIMUI grosernė ir aiskrimi- 
nė. Taipgi parduosiu troką 2 tonų, 
su express body. Jai kas nori, par
duosiu su namu. 2900 W. 40 St.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
geroj vietoj, arba išsimaino.

5630 So. Kedzie Avė.

BUKIT pats sau bosas. Pasidarykite 
patogių gyvenimą ant pigios žemės šiau
rinio Wisconsino, tuo pačiu laiku ma
tant kaip jūsų investmentas auga vertė
je. Nebus daugiau bedarbės, sunkių lai
kų neturint darbo. Bet visa šeimina bus 
laiminga, dirbanti ir sveika. Rašykite 
angliškai W. A. Brown, 921 Arbutus 
St.. Rhinelander, Wis, 
dėl žinių apie dirbamas, dalinai iš
dirbtas ir visai neišdirbtas žemes. Žemė 
atitinkanti kiekvieno kišenini. Aš čia 
gyvenau visą savo amžių ir žinau že
mės vertes ir kur geriausios žemės yra.

PARDAVIMUI ar mainymui farma. 
Aš turiu 2 farmas, vieną 80 akrų, ki
tą 200 akrų. Randasi arti mokyklos it 
bažnyčios, prie gero kelio ir arti mies
to. Geros mašinos ir daug galvijų. 
Morgičių nėra. Mainysiu ant praper- 
tės be morgičių, arba parduosiu už cash.

ALEX NOVICKĮ
R.F.D. 6, Box 75, Stevens Point, Wis.

Exchange—-Mainai
MAINYSIU dviejų flatų mūrinį na

mą, 3 karų garažą, įvažiuojamą iš prie
kio — ant bungalovv ar cottage. 6415 
So. Richmond St.

5 KAMBARIŲ bungalovv mainysiu 
ant bučernės, arba grosernės. Bunga
lovv randasi prie Marųuette Parko. 
Kaina $8,500. Savininkas Grovehill 
0989.

Keai Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui __

BARGENAS. Gali nupirkti pigiaus 
negu kainuoja pastatyti 2 flatų muro 
namas, 6-6 kambariai, karštu vandeniu 
šildomas, gatvė ir elės apmokėta, arti 
vienuolyno. Telefonuokit Rcpublic 
555 1.

PARDUOSIU 4 kambarių murinę 
cottage/ 63 ir Kedzie Avė. apielinkėj. 
labai puiki vieta, stovi tarp gražių 
bungalovv. Kaina pigi. Įmokėti tik 
$1,500, kitus kaip renda. Mainysiu 
ant loto, grosernės arba automobilio.

Keturi flatai, 2 po 5, ir 2 po 4 
kambarius, naujas muro namas, pui
kiausi įrengimai, prie Marųuette Par
ko. Kaina prieinama. Mainysiu ant 
mažo namo, arba kot kito.

Savininkas

JUOZAS VILIMAS 
4556 So. Rockvvell St. 

Tel. Virginia 2054

PARDAVIMUI 5 kambarių nutrine 
bungalovv. A-l stovyje. Turiu ap
leisti miestą. Bargenas. 6131 So.
Albany Avc.

GERA PROGA PASILIKTI GERU 
BIZNIERIUM GREITU ČESU, par
siduoda namas I metų senumo, pilnai 
apgyventas, geram biznio strecte, 3 sto
rai, 4 flatai, 4 karų garažas, štyniu ap
šildomi. Visi išrenduoti ant ilgų metų. 
Restoranas, bučernė ir muzikos storas, 
Savininkas priverstas aoleisti dėl esnat- 
vės ir ligos, greitu česu. Malonėkite at
sišaukti, gausite labai pigiai. 5246-48 
So. Ashland Avė.


