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18 sovietų profeso
rių mokslininkų iš
tremti Soloveckan

Ištremtieji buvo vyriausi sovie
tu organų vadai, kurių ži
nioj veike ekonominės ir fi
nansinės sovietų Įstaigos

BERLYNAS, nigs. 22.— Aš
tuoniolika žymiausių sovietų 
profesorių ir mokslininkų, ku
rie ligšiol buvo svarbiausi ve
dėja Įstaigų, kurių žinioj dir
ba visos sovietų pramones, su
sisiekimo priemonės ir bankai, 
dabar Stalino “politbiuro” nu
tarimu yra išsiunčiami į pasku
busias Solovecko salas Baltojoj 
juroj, tolimuose šaltuose Rusi
jos žiemuose, kur kankinami 
kiti tūkstančiai socialistų, ko
munistų, darbininkų ir valstie
čių, Stalino režimo priešiniu-j 
kų.

Tarp išsiunčiamų Solovecko 
katorgon minėtini yra:

Bazarovas, bolševikų moksli
ninkas ir ekonomistas, kurs jau 
per 25 metus buvo žinomas 
visoj Rusijoj savo marksisti
nėmis ir leninistinėmis knygo
mis ekonomiškais klausimais.

I Atėmė $40,000 dei
mantų

SALT LAKE CITY, rugsėjo 
22. — Louis Rothstein, New 
Yiorko deimantų pirklys, pra
nešė čia policijai, kad geležin
kelio stoty plėšikai atėmę iš jo 
valizaitę su deimantais, vertės 
tarp 30 ir 40 tūkstančių do
leriu. 
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South Bend, Ind. — Alice Woltman, 17 metų amžiaus mokinė.
Prof. Kondratjevas, žinomas 

ne tik Rusijoj, bet ir užsie
niuose kaip vienas žymiausių 
tyrinėtojų ir specialistų žemės 
ūkio klausimais.

Naumovas-Ginzburgas, vie 
nas geriausių specialistų finan
sų klausimais, kokį sovietų Ru
sija turėjo, autorius pirmo pen- 
kerių metų plano, kuri sovie
tų valdžia prieš trejetą metų 
paskelbė.

Vladimiras Gromanas, senas 
socialistų mokslininkas, ekono
mistas ir statistikas, aktingai 
dirbęs revoliuciniame judėjime 
per daugiau kaip 30 metų. Per 
daugelį metų Gromanas buvo 

vienas vyriausių sovietų ekono
minės politikos vadų, “Gospla- 
no” prezidiumo, Augščiausios 
Ekonominės Tarybos ir Darbo 
ir Apsaugos Tarybos narys. 
Dar lik neseniai sovietų vy
riausybė pagerbė Gromaną už 
jo nuopelnus, suteikdama jam 
specialų “Sovietų Rusijos Liau
dies Mokslininko ir Ekonomi
sto” titulą, o dabar Stalinas 
įsakė jį suimti ir išsiųsti į žie
mių ašigali...

Gromanas, čajanovas, Sucha- 
novas ir kiti jų kolegos moks
lininkai buvo suimti ir išsiun
čiami j Solovecko pragarą dėl
to, kad jie kritikavo dabartinį 
Stalino “penkerių metų planą” 
galvatrūkčiais industrializuoti 
ir kolektivizuoti sovietiją, sa
kydami, kad šitaip darant Ru
sija bus visai sunaikinta, o jos 
griuvėsiuose pati sovietų val
džia bus palaidota.

Maskvos Pravda, komparti
jos organas, stengiasi tą Sta
lino terorą prieš sovietų moks
lininkus pateisinti, sakydama, 
kad jie turėję santykių su “ku- 
lokais” (“turtingais” ūkinin
kais), su dešiniąja komunisti
ne opozicija, su trockistais, ir 
dirbę dėl atsteigimo carų val
džios Rusijoje.

Visa tai, žinoma, yra bjau
rus ir begėdiškas melas.

Del ekonomijos Dėdė 
Šernas paleido plo- 

vikes _
NE\V YORKAS, rūgs. 22.— 

VVashingtono vyriausybes pra
dėta “griežta ekonomija” dabar 
stipriai atsiliepė federaliniuose 
trobesiuose New Yorke. Jie 
purvini, nevalyti, nes daug plo- 
vikių-valytojų paleista iš dar
bo.

Sovietai samdo vo
kiečių darbininkus 
anglies kasykloms

Einant kontraktais, vokiečiams 
mokės daug didesnes algas, 
ne kaip pačių rusų anglia
kasiams

MASKVA, rūgs. 22. — Apie 
600 vokiečių angliakasių Ruhro 
krašte pasirašė kontraktus su 
sovietų anglies sindikatu dirb
ti sovietų Donbaso ir Maskvos 
rajono anglies kasyklose. Ei
nant kontraktais, vokiečių ang
liakasiams bus mokamos daug 
didesnės algos, ne kaip rusų 
darbininkams.

Pirma vokiečių grupė, dau-
ginusia kvalifikuoti darbinin
kai, jau yra kelionėj į Dono 
baseino kasyklas, kurios pro
dukuoja 70% visos iškasamos 
Rusijoj anglies.

Nuo šių metų pradžios ga
myba sovietų kasyklose nuolat 
mažėjo, nes darbininkai, neap- 
rupinami kaip reikiant maistu 
ir tinkamiausiais gyventi bu
tais, masėm iš bčgo iš kasyklų 
ieškotis darbo kitur. Maskvos 
“Pravda” sako, kad “visas kra
štas šaukte šaukia anglies, ir 
dėl jos stokos daugelio pramo
nių gamyba buvo sutrukdyta”.

“Negrįžėlis” gauna 
iš Maskvos pensiją 

už tylėjimą
BERLYNAS, rūgs. 22.—Bu

vęs sovietų valstybės banko di
rektorius A. Šein manas, kuris 
atsisakė grįžti į Maskvą ir grą
žino Stalinui savo kompartijos 
nario bilietą, priklauso tai re
tai “negrįžėlių” kategorijai, ku
rie ne tik ir toliau gyvena už
sieniuose su sovietijos paspor- 
tu, bet dagi gauna iš sovietų 
pensiją...

Šeinmanas kas mėnuo gauna 
iš sovietų valdžios po 1,000 
markių už išsiderėtą iš jo pri
žadą, kad jis “nekels aikštėn 
jam žinomų sovietų valdžios 
paslapčių.”

Iš gerai painformuotų vers
mių praneša, kad neseniai A. 
šeinmano pasportą sovietai’ pa
ilgino kitiems metams laiko, o 
pensiją už tylėjimą pakėlė nuo 
1,000 iki 1,500 markių mėne
siui. Kartu buvusiam “Gosban- 
ko” direktoriui leista užimti 
mokamą konsultanto vietą vo
kiečių Disconto - Gesellschaft 
banke.

Neramumuose Indijoje 
4 užmušti, 50 sužeistų

NAGPURAS, Indija, rūgs. 
22. — Bordhijos miestely, Be- 
tuldo distrikte, vakar įvyko kal
niečių giminių neramumų, per 
kuriuos keturi kalniečiai buvo 
užmušti, o apie 50 kitų sužei
sti.

Keli šimtai kalniečių ataka
vo policiją, bandydami atimti 
keletą, suimtų jų giminaičių. Po
licija buvo priversta pavartoti 
šaujamus ginklus prieš puo
likus.

Ji tapo nežinomo piktadario papiauta naktį, kai miegojo savo 
kambaryj

Rusija įspėja Kinus 
suvaldyt baltgvar- 

diečių veikimą
MASKVA, rūgs. 22. — Del 

pranešimų iš Mandžurijos, kad 
rusų baltagvardiečiai vėl ėmę 
aktingai bruzdėti prieš sovietus 
Kinų Rytų geležinkelio srity, 
Maskvos “Izviestija” puola. Ki
nų vyriausybę, kad ji nevyk
danti llabarovsko protokolo, 

kuriuo einant Kinai privalą pa
trempti rusų baltagvardiečių 
veiksmus. “Izviestija” pareiš
kia, kad baltagvardiečiai sten
gias vėl išprovokuoti Rusų-Ki- 
nų konfliktą, bet tokia dalykų 
padėtis negalinti būt ilgiau to
leruojama. Sovietai priversiu 
Kinus pildyti llabarovsko pro
tokolo sąlygas.

“Pravda” primena Kinų vy
riausybei praeitų metų Įvykius 
ir sako: “Sunku yra tikėti, kad 
Kinai norėtų to eksperimento 
atsikartojimo.”

Gen. Sandino, Nikara- 
guos sukilėlių vadas, 

sužeistas kovoje
MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 

22. — Gen. Augustinas San
dino, Nikaraguos sukilėlių va
das, buvo sužeistas kovoje EI 
Sa'raguzco a^idlinkėj, Nikara- 
guoj, rugsėjo 9 dieną. Taip 
pranešė čia Dr. Pedro Jose Za- 
peda, gen. Sandino atstovas 
Meksikoje. Jo žaizdos esą ne 
pavojingos, bet turėsiąs kurį 
laiką laikytis ramiai, ligi pa
sveiksiąs.

4 žmonės užmušti deg
tinės varyklai sprogus

TOLEDO, Ohio, rūgs. 22.— 
Carl Weber Manufacturing i- 
staigoj šiandie Įvyko keletas 
sprogimų, suardžiusių trobesį, 
kurių gruvesiuose tuojau kilo 
gaisras. Iš griuvėsių buvo iš
imti keturi žuvusių žmonių kū
nai. Gaisrininkams dirbant, bu
vo susekta, kad ištaigoj buvo 
Įtaisyta didelė slapta degtinės 
varykla ir nelaimės priežastis 
buvo tos varyklos sprogimas*

Mandžurų kariuome
nė užėmė Tientsina L,

PEIPINGAS, Kinai, rūgs. 22. 
— Mandžurijos valdovo, gen. 
Čang Hsueliango, 40,000 ka
riuomenė užplūdo čihli provin
ciją ir užėmė Tientsiną. Lau
kiama, kad netrukus bus už
imtas’ ir Peipingas.

Mandžurų kariuomenei besi
artinant. į rrientsinq, šiauriečių 
sukilėlių kariuomenė, netruk
dama, evakuavo miestą ir pa
sitraukia į šausi provinciją.

Gen. čung Hsueliang, Man
džurijos galva, ligšiol dėjosi 
Nankino (centralinės Kinų) 
valdžios šalininku. Ką jis da
rys dabar, išėjęs prieš šiaurie
čių sukilėlius ir paėmęs Tient
siną ir Peipingą, nežinia. Ma
noma, kad jis netrukus išleis 
proklamaciją ir reikalaus, kad 
butų sušaukta taikos konfe
rencija, reorganizuota valdžia 
ir padarytas galas pilietiniam 
karui Kinuose.

Sovietai sustabdo mė
sos, sviesto ir kiaušinių 

eksportavimų

MASKVA, rūgs. 22. — So
vietų vyriausybe nutarė paliau
ti gabenimą į užsienius mėsos, 
sviesto ir kiaušinių, kadangi tų 
produktų labai stoka pačioj Ru
sijoj. Dabar bus sustiprintas 
tik grudų ir manufaktūros eks
portas.

ORHŠ.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra^ 
našauja: \

• y

Didėjąs debesiuotumas ir 
truputį šilčiau; lengvi ir vidu
tiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 580 įr 75O F.

šiandie saulė teka 6:87, lei
džiasi 6:48. Mėnuo leidžiasi 
7:37 vakaro.

Du drigantai Pilsuds
kiui, du — Moscickiui

Lenkų PAT praneša, kad 
lledžazo karalius Ibu Saudas 
atsiuntęs Žečpospolitos prezi
dentui Moscickiui ir diktatoriui 
maršalui Piilsudskiui ‘vspania- 
las’ dovanas — abiem po du 
puikiu, gryno arabiško kraujo, 
eržilu.

Svarsto T. Sąjungos 
buveinės perkėlimą 
kitur iš Šveicarijos

Jautri dėl savo neitialumo, 
Šveicarija nepritaria saugumo 
paskoloms ir tarptautiniams 
aeroplanams

GENE VA, Šveicarija, rūgs. 
22. — Del Šveicarijos neprita
rimo dalyvauti teikime finan
sinės paramos valstybėms, ku
rios butų kitų valstybių užpul
tos, taip pat jos nenoras leisti 
svetimų kraštų arba Tautų Są
jungos aeroplanams skristi per 
šveicarų žemę karo metu, Tau
tų Sąjungos seimo delegatuo
se vėl kilo diskusijos, ar ne
vertėtų Tautų Sąjungos sostinę 
perkelti iš Šveicarijos kur ki
tur.

Šveicarijos vyriausybė, mat, 
bijo, kad dalyvavimas bet ku
rioj tarptautinėj paskoloj tik
slu padėti grumojamai arba už
pultai valstybei, juridiškai ga
lįs būt palaikytas neitralumo 
laužymu ir duoti progos kitai 
valstybei pulti Šveicariją.

Studentų streikas 
Ekvadore; bijoma 

sukilimo
GUAYAQUIL, Ekvadoras, rūgs. 
22. ---- Golegio Nacion studen
tai pranešė vyriausybei, kad jie 
negrįšiu į savo klases, ligi ko
legijos rektorius nebusiąs pa
šalintas iš vietos.

Bijo sukilimo Ekvadore
BOGOTA,* Kolumbija, rūgs. 

22. — Vienas augštas Kolum
bijos valdininkas pasakė, kad 
Ekvadore bijoma armijos su
kilimo prieš esamą valdžią.

Fidac’o suvažiavimas 
Washingtone pasi

baigė ’
WASHINGTONAS, rūgs. 22.

— Padėjimu vainiko ant na- 
bašninko prezidento Woodrowo 
Wilsono kapo, vakar pasibaigė 
laikytas’ Washingtone Fidac’o
— santarvės valstybių didžio
jo karo veteranų sąjungos — 
suvažiavimas. Suvažiavime, ku
rio tikslas buvo apsvarstyti 
klausimus, kaip padaryti galą 
karams, dalyvavo 200 delega
tų.

Sprogimas krakmolo 
įmonėj užmušė 

4 asmenis
1

DECATUR, III., rūgs. 22.— 
Vietos Staley krakmolo įmonėj 
įvyko smarkus sprogimas, ku
rio penki darbininkai buvo už
mušti, o du kiti rimtai suža
loti.

\ ■

Banditai paspruko su 
$4,000 banko pinigų
GRAFTON, III., rūgs. 22.— 

Du ginkluoti banditai puolė čia 
Grafton State banką ir paspru
ko su apie $4,000. Puolimo me
tu banke tebuvo vienas kasie- 
rius, Henry Thomas.

Patvirtina, kad so
vietai verbavę darbi

ninkus Detroite
DETROIT, Mich., nigs. 22. 

— čia kol-kas negauta patvir
tinimo žinių iš Rygos, kad 450 
amerikiečių, daugiausia automo
bilių darbininkų iš Detroito, 
esą sovietų valdžios laikomi ka
liniais Stalingrado traktorių 
statybos įmonėse. Tiesa betgi, 
kad praeitą pavasarį buvo . į 
Detroitą atsiųsti iš Rusijos 
agentai darbininkų verbuoti į 
sovietų fabrikus.

“Amtorgas”, sovietų preky
bos organizacija Amerikoj, bu
vo čia atidarius darbo agentū
rą. Ji buvo žinoma kaip Sta
lingrado traktorių įmonės biu
ras. Kai tik darbininkų buvo 
su verbuota, biuras tuojau bu
vo uždarytas ir sovietų • agen
tai grįžo į Rusiją.

Bandymai surasti čia gimi
nes Herberto Lewiso, elektro- 
techniko, kuris, kaip Rygos 
pranešimas skelbė, tapęs išvy
tas iš Rusijos dešimčiai metų, 
ir kuris papasakojo apie mi
nėtų amerikiečių įkalinimą, ne
pavyko. •

Maskva džiaugiasi 
fašistų laimėjimu

Vokietijoje
MASKVA, rūgs. 22. — Mas

kvos komunistų spauda labai 
patenkinta pastarųjų rinkimų 
Vokietijoje rezultatais. Nepa
prastai dideliame komunistų ir 
fašistų surinktų balsų skaičiu
je bolševikų laikraščiai mato 
žymių, kad seniai laukiamoji 
“pasaulio revoliucija” jau pra
sidedanti Vokietijoje. Jie taip
jau stengiasi įrodyti, kad tie 
daugiau kaip šeši milijonai Vo
kietijos piliečių, kurie balsavo 
už fašistų kandidatus, iš tik
rųjų esą komunistai. Kompar
tijos organas “Pravda”, pavyz
džiui, rašo šitaip: x

“Jeigu jie (tie šeši milijonai 
balsuotojų) butų mokėję ge
riau atskirti tikruosius politi
nių partijų tikslus, jie butų bal
savę ne už fašistus, bet už ko
munistus.”

Aviacijos nelaimės
J. V. laivyno aviatorius ir avia

cijos studentas žuvo

FRESNO, Cal., rūgs. 22. — 
Netoli nuo Maderos užsimušė 
Jungtinių Valstybių laivyno la
kūnas Norman Price ir avia
cijos studentas Joel Crane, jų 
aeroplanui nukritus žemėn.

Pilotas užsimušė
NEW YORKAS, rūgs. 22.— 

Jo aeroplanui nukritus ties 
Roseland, N. J., iš 1,000 pėdų 
augštumos, užsimušė pilotas 
James Mills iš Englewoodo, 
N. J.

Negras, nušovęs farme- 
rį, pats nusižudė

WAC0, Texas, rūgs. 22. — 
Susikivirčijęs su savo šeiminin
ku, negras Knight, 45, nušovė 
vietos farmerį Will Lowe, 40 
metų amžiaus. Bijodamas linčo 
teismo, negras po to pats nu
sišovė.

Italijoj vėl jausti žemės 
supurtymai

MELFI, Italija, rūgs. 22. — 
čia vėl buvo jausti du žemės 
supurtymai. žalos, regis, nebu
vo padaryta, tik žmonės išgąs
dinti.

LIETUVOS ŽINIOS

Lenkų lėktuvas Lie
tuvoj

Iš Utenos apskr. pranešama, 
kad rugp. 20 d. apie 11 vai. iš 
lenkų pusės nuo Varėnos kai
mo atskrido lenkų lėktuvas. Jis 
perskrido administracijos lini
ją III rajono ribose. Lėktuvas 
ėmė sukinėtis ant Mažojo, Siau
rų ir Vaneikiškių ežerų.

Musų administracijos linijos 
sargybos nekviestą svečią pasi
tiko šautuvų ugnimi, po ko šis 
skubiai nuskrido atgal.

Nepatenkintas koloni
ja — nusidurė

Pukonių k., Rokiškio apskr., 
skirstantis viensėdžiais vienas 
ūkininkas nepatenkintas gau
tuoju žemės sklypu nusižudė: 
ilgu peiliu persidūrė krutinę ir 
tuojau mirė.

Javų pigumas labai at
siliepė į ūkio kultūrą
ROKIŠKIS. — šįmet nors 

zuperis atpigo vienu litu, bet 
jo ėmimas visiškai nežymus. 
20% ūkininkų, kurie zuperio 
visiškai šįmet nebeėmė, o se
iliaus ėmusieji po 5 maišelius, 
dabar ima nuo vieno iki dvie
jų. Todėl šįmet zuperio ėmi
mas sumažėjo 50%. Mat už zu
perio maišelį dabar reikalinga 
atiduoti trys centneriai rugių.

Lenkų kareiviai pasi
griebė ir arklius

Iš Seinų apskrities praneša
ma, kad šiomis dienomis per 
administracijos liniją perėjo į 
lenkų pusę Kreviškes gyvento
jų 4 arkliai. Lenkų kareiviai 
arklius nusivarė į Igorkos kor
doną aiškindami, kad minimi 
arkliai lenkų pusėj pridarę nuo
stolių. Lenkai nurodė atsiųsią 
vidaus policijos valdininką ir 
šisai apskaitysiąs nuostolius.

Mūsiškiai matė, kad lenkai 
arklius pasigriebė iš pievų, pri
klausančių musų pusės gyven
tojams, o ne lenkų — kaip ka
reiviai aiškina.

Autobusas užmušė du 
arkluis

Pakely iš Kauno į Kėdainius 
ties Juozapavo dvaru autobu
sas susidūrė su vežimu ir abu 
arklius užmušė. Vežime važia
vęs žmogus sužeistas lengvai, 
šoferis suimtas.

Ties Marvos kaimu pakeliui 
iš Kauno į Ukmergę taip pat 
rasta autobuso užmušti du ar
kliai, bet dar nenustatyta, koks 
autobusas galėjo užmušti tuo
du arklius.

Perkūnas lygiam lauke 
užmušė seni

RAGUVA. — Rugpiučio mėn. 
22 dieną apie 14 vai. pil. Dir
sė apie 60 metų amžiaus iš 
Statiškių km. baigęs arti, ėjo 
į namus pietauti. Pusialikelyje 
ant lygaus vieškelio pil. Dirsę 
perkūnija nutrenkė negyvai.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO. ILL
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich.

8LA. 352 kuopos prakalbas

Musų kuopa rengia prakal
bas. Kalbės advokatas K. Gu- 
gis, dabartinis Suąiyienijijno 
iždininkas, o taip pat ir vie
tiniai darbuotojai.

Kaip žinia, po paskutinio 
seimo bolševikai pradėjo savo, 
griovimo darbą. Jie tveria' savo, 
“raudoną susivienijimą” ir 
siuntinėja kalbėtojus po lietu
vių kolonijas. Tie, kalbėtojai 
dažnai nieko bendro su Susivie
nijimu netių-i ir jam nepri
klauso. Nežiūrint Į tai, jie 
duoda patarimus nariams, kaip 
reikia tą organząciją tvarkyti, 
o svarbiausią, kaip ją užka
riauti ir paversti Maskvos da
vatkų įnagiu. >

Detroite randasi net keturios 
Susivienijimo kuopos. Dvi iš tų 
kuopų ųežino nei ką daryti: kai 
kurie nariai jau liko suspen
duoti dėl nemokėjimo mokes
čių centrui. Kad nariai turė
tų progos patirti tikrą teisybę, 
tapo nutarta pakviesti dabarti
nį Susivienijimo iždininką. 
Kiekvieno nario pareiga yra 
ateiti į tas prakalbas ir patirti, 
kas dedasi musų organizacijoj.

Prakalbas rengia SLA. 352 
kuopa Lietuvių Svetainėj rug
sėjo 28 d. t vai. pįetų.

—Komitetas.

Persiorganizavo SLA. 21 
kuopa ir išsirinko tokią valdy
bą, kuri pildys Susivienijimo 
įstatymus. Įdomu tai, kad į 
susirinkimą atsilankė ir triukš
madariai, tarp kurių buvo ir 
pąsižymėjęs skandąlistas, se-

INKSTAI — PŪSLĖ
Kenčiantieji nuo prostate 

Re peilio — Be ligoninės.
Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 

ir moksliškas gydymas Dę. Schyinan at
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio 
be ligonines. Nelaukite skausmu nuga
roje. pūslėje, ar kojose, nuovargio, ner
viškumo. ar kitokių pavojų. Lengvais iš
mokėjimais. Bandomasis gydymas ar eg- 
zaminacija dykai iki 8 v. v., nedėliomis 
iki 2 v. po piet. Rašykite dęl nemoka
mo 5 dienų gydymosi namie. Genito- 
Urinary Dept.. S-M-S Health Institute, 
18.69 N. Darneų Aye.. Chicago.

Kaip konstipacija p^im- 
do dapgęlį ligų

Konstipacija daro blogą įtaką į kiekvieną 
organą ir kiekvieną kūno dalį. Ji pagimdo 
virškinimo pakrikimus, inkstų ar putdčij i<le- 
į-mią. aštrius skausmus nugaroje, bemieges 
naktis, netekimą svarumo, spėkos, ar ener
gijos. Ji susilpnina nervines ir gaiviąsias jė
gas ir pagimdo daugeli šiaip išvengiamu ligų.

Nuga-Torio greitai sureguliuoja vidurius ir 
nuveikia konątipaciją.' Jis išvalo kūną nuo 
sUsirinkusitj nuodingų atmatų, atgaivina ir 
sustiprina nervines ir muskulines sistemas ir 
ontanitH. įnikite Ntiga-Toni) tilt pvt* kelias 
dienas ir jus pamatysite kokis tikrai veik
mingas sveikatos ir spėkos atbudavotojas 
jis yra.

Nuga*Tone yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavinėtojų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi 
jų stakc. paprašykite jį užsakyti jų dėl jus 
iš savo džiaberio.

(Apgarsinimas)

ELGIN.. 
for style 

and accuracy

Bungmcnų gražu

mo yra viršuj pa

rodomas gražus 

Elgin. Artistiškai 

išpuoštas švclny- 

čiu graviravimu. 

Užtikimas laiko 

rodytojas, kaip ir 

nepaprastos vertės.

Parduodam ant išmokėjimo arba cash 
— kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių musų 
spcciališkumas. 

Pritaikome akinius dėl kiekvieno. 
Didelis pasirinkimas deimantų ir 

auksinių daiktų.

J. A. Kąss Jewelry|
Savininkas į

J. A. KAZAKAtJSKAS

2045 W. 35th St.
Piie pat Attber Avė. 

CHICAGO

♦

nasis 21 kuopos iždininkas 
Smailstis.—Tas pat.

Bridgeville, Pa.
SLA. 90 kuopos susirinkimas i

Rugsėjo 14 d. Owl? salfję 
SLA. 90 kuopą laikė mėnesinį 
susirinkirpą. Nąrių dalyvavo 
gana skaitlingas būrys. Susi
rinkimo visi grąžiai užsilaikė ir 
gyvai svarstė organizacijos rei
kalus- Organizatorius S. Ba- 
kanas perstatė susirinkimui ke
turis naujus narius i suaugu
sių skyrių. Visi Amerikoj gi
mę jaunuoliai. Būtent, p-lč 
Bronislova Sabaliąuskytė, J. 
Dereševičius, P. Dereševičius 
ir B. Antanaitis. Visi jauni ii; 
malonus jauuoliai. Susirinki
mas vienbalsiai priėmė naujus 
narius. Organizatorius S. Ba
kenas pridavė tris aplikacijas 
ir į vaikų skyrių. Būtent, Onos 
Męškauskiutės, Mykolo Sabą- 
liauskucio ir Maliųąuskiųtės. 

Buvo apkalbėta kuopos rei
kalai, Nutarta lęisti ant iš- 
laimėjimo naujas radio priim
tuvas, kad padidinus kuopos iž
dą. Tuo dalyku rūpinsis spe-

Į cialiai išrinkta komisija.
Buvo išrinkta komisija kuo- 

i pos knygoms peržiūrėti iš J. 
Į Kazlausko, J, Križepausko ir B. 
Sabaliauskystės. Sekretorius S 
Bakanas pranešė, kad šiuo lai
ku ligonių tik vienas tesi ran
da,—Antanas Mikšta. Jis au
gliu kasyklose buvo sužeistas 
rugpjūčio 22 d. ir serga savo 

| namuose daktaro prižiūrimas. 
I Turi šonkaulius sulaužytus. 
Antras ligonis yra Povilas Poš- 
kevičius. Jis jau atsisakė nuo 
pašalpos, nors da nėra galuti
nai pasveikęs. Serga reuma
tizmu, bet pašalpos laikas jau 
yra išsibaigęs.

Buvo nusiskundimų iš 265 
kuopos, Treveskyn, Pa. Esą 
tos kuopos “progresyvišką” 
valdyba nesiunčiąnti mokesčių 
į Centrą, nors nuo narių mo-’ 
kesčius kolektuodama sako, 
kad siųs, nes nariai, mokėdami 
mokesčius, to reikalauja. 26,5 
kuopos nariai deliai to yra rū
bai susirūpinę. Bijosi, kad 
kartais dėl bolševikiškos valdy
bos nepraradus save pąšąlpų ir 
pomirtinių.

Susirinkimas pataria 265 
kuopos narianiš, kurie negali 
sugyventi su taip j vadinamais 
“progresistais”, persikelti į 96 
kuopą. Tuo reikalu J. Kaz
lauskas buvo įgaliotas parašy
ti j/‘Tėvynę” tam tikrą prane
šimą.

» S
J. Gataveckas užsimokėjo' 

savo, mokesčiu? į SLA. Teko 
sužinoti, kątĮ SLA. 128 kuųpo? 
susirįųįviųie lail^ytaųie rugsėjo 
14 d. APLA 3 kuopos Svetinėj., 
Carnegie, Pa., “drg.” J. Gątą- 
vecki-.s padarė tikrą siurprizą 
128 kuopos nariams. Mat, jis 
atėjo i susirinkimą ir garbin
gai užsimokėję užviltus mokes
čius už visus 3 mėnesius,. Prieg- 
tam garbingai pareiškęs, kad 
jis mokąs “SLA., o ne fašis
tam?..žinoma, kiti nariai 
turėjo gardaus juoko iš tokie 
“didvyriško” Gatavecko pareiš
kimo. Atrodo, jog jau ir Ga- 
taveckas dasiprotėjo, kad “SL 
A., tai ne fašistai”.

Liepos mėnesio susilipkime 
“drg.” Gataveckas dar nežino
jo, kad “SLA., tąi ne fašistai”. 
Tada jis SLA. valdybą ir visus 
SLA. darbuotojus išvadino kru
vinais fašistais i f sake, kąd ji? 
daugiau nemokėsiąs mokęsęių 
tiems kruviniems fašistams. 
Jis agitąvo, kad ir kiti nariai 
sektų jo pėdomis ir nemokėtų 
mokesčių.

Bet vargšas Gataveckas pa
matė, kad niekas jo pėdomis 
neseka ir nerizikuoja savo 
narystės teisių. dėl “prpgresy- 
viškų” užmačių. Tad ir pąU 
dasiprotėjo, kad “SLA — tai

ne fašistai” ir garbingai' pasi
elgė užsimokėdamas užvilktus 
mokesčius. Butų dar geriau, 
jei “drg.” Gataveckas ir į 
“Laisvę” parašytų, kad “SLA 
—tai ne fašistai” ir kad SLA. 
nieko bendro netur nė su fa
šistais, nė su fašizmu ir kad 
tas visas “progresyvių” gvol- 
tas dėl fašizmo SLA. yra dau
giau niekas, kaip tik raudonųjų 
biznierių išmislytas baubas dėl 
fašizmo SLA. yra daugiau nie
kas, kaip tik raudonųjų biznie
rių išmislytas baubas dėl gąs
dinimo kvailų savo sekėjų.

—S. Bi-ikanas.

Grand Rapids, Mich.
Smulkios žinutės

Nors musų miestas neperdi- 
džia usias — priskaitoma tik 
ąpįe 200,600 žmonių, — bet 
iki pereitų metų, buvo gana gy
va? ir švarus. Tačiau kuomet 
bedarbė užėjo, tai nors švara 
pasiliko ta pati, ale gyvumas 
žymiai sumažėjo. Stubų tuš
čių daugybė. Nuosavybių sa
vininkai dejuoja, kad taksai 
reikia mokėti už namus, o į- 
plaukų nėra. Jau ųet vietos 
spaudoj buvo pakeltas klausi
mas, kad pėduoti mieste darbo 
tokiems darbininkams, kurie 
gyvena už miesto ribų. Mat, 
daug darbininkų išsikraustė 
gyventi kur ant laukų, ar arti
muos miestukuos, kur randa 
daug pįgę(snę. Tačiau į mies
tą jie važiuoja dirbti. Tuo tar
pu miesto gyventojui negali 
darbo gąųtį. o kąįp nedirbą, 
tai nei reųdų neturi kuo mo
kėti. Bėda visiems. 

» » «
Paskutinių laiku Grąnd Ra

pids lietuviai piliečiai įgijo pu
sėtinai gerą vardą. Kuomet jie 
agituoją ir petys bąls.uoją, tąi 
bęyęik visuomet jų remiami 
žmonės tampa išrinkti. Pagir
tina, kad lietuviai pradėjo ak- 
tingiau politikoj dalyvauti.

» »;■
Šiomis dieąomį?’dąi’ vieųa 

lietuvė moteris Petrylienė pa
simirė. Tai buvo jauna, graži 
ir linksmą moteris'. Ne vienas 
lietuvis nustebo, kai išgirdo apie 
jps mirtį. Pętrylienę mirė vi
sai nesirgus. Sąkoma, kad dėl 
tos mirties dalinai ji pąti bu
vusi kalta.

» « »
Antanas Dįelinikas ligoninėj 

smarkiai serga. Mažai vilties, 
kad pasveiks. A. Dielinikas tik 
praėjusį pavasarį paėmė per
skyras su savo moterim P. 
Vaišviliute. Dabar, kad kokios, 
teks ir su šiuo pasauliu persi
skirti, 

s » s
SLA. 60 kuopa rangią puikų 

šokį spalių 4 4* Visas pelnas 
skiriamas bedarbiams nariams 
pagelbėti duokles užsimokėti. 
Lietuviai, paremkite bedarbius 
ir atsilankykite į mįųčtą vą- 
kąrą, kuris įvyks šv. Jurgio 
svetinėj, nes dar pirmą kartą 
grieš tokią puiki muzika.

F. žukaitis, SLA. 60 kuopos 
organizatorius, pirko biznį ant 
Lconard St. Visų SLA. 60 kuo
pos nąrių ir abęlnąi visų lietu
vių pareigą yrąxpaemti musų 
jauną darbuotoją.

—S. Naudžius.

GARSINKITE NAUJIENOSE

sami— FOROVER *>

40 YE AR*
2į gunces for ištepti

IZ^BAKINC
I\VROWDER

ęnięienr
ITJ, ąęUBLE AfTING

MILIIONS OF ©OUlMDr UCtO ŠV 
OUk uOVIUHMShT

NAUJIENOS, Chlcago, HL Antradienis, rūgs. 23, 1930

Lietuvos Generalinio 
Konsulato praneši

mas Nr. 12.

I. Ekonominių informacijų 
teikimo tvarka

Vaizbos Butų organizavimo 
reikalais ir kitais ekonominio 
pobūdžio reikalais informącijos 
teikiamos per spaudą. Tas in
formacijas davines tai Lietuvos 
Generalinis Konsulatas, tai 
Amerikos Lietuvių Ekopominis 
Centras, tai atskirų Vaizbos 
Butų valdybos. Ekon. Centro 
informacijos bus ženklinamos 
raįdėmis: A. L. E* C.

Pągeidaujaina: kad Vaizbos 
Bųtų sekretoriai darytų sau 
tokių pranešimų ištraukas (iš
karpąs), kad galėtų informuoti 
visus kitus Vaizbos Buto na
rius ir nereikėtų gaišinti laiko 
susirašinėjimui.

II. A. L. Eko^pipinio Centro 
adresas

Kaip yra visiems' žinoma, 
laike pirmosios Am. Liet. Eko
nom. Konferencijos naujai iš
rinktas Ekon. Centras kreipėsi 
į Lietuvos Generalinį Konsulą 
New York’e, prašydamas su
teikti patalpą Ek. Centro raš
tinei (office). Tas rašymas bu
vo patenkintas ir todėl: visi 
Vaizbos Butai ir asmens, kurie 
interesuojasi Vaizbos' Butų or
ganizavimo reikalais, mąlonės 
kreiptis sekančiu adresu:

A. L. Ekopopi. Centrui,
15 Park Row, Room 534, 

New York City. '
Įvairus pasiūlymai, patari

mai, paklausimai Vaizbos Butų 
bendrais reikalais reikia siųsti 
aukščiau nurodytų adresų. Rei
kalais, kurie liečia atskirus 
Vaizbos įutu?> ‘b—reikia rašyti 
tų Vaizbos Butų sekretoriams.

III, Del švaros importo 
krautuvėse

Yra patirta, kad produkto 
kaina paeiną netil> nuo jo ko
kybes, bet jr Kuo jo išvaizdos. 
Švarumas maisto produktams

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag-

nesia
Nuo pradžios nėštumo iki 

kūdikio nujunkimo. Tai yra lai
kas, kada Phillips Milk of Mag
nesia atlieka daugiausia gero 
dėl daugelio moterų.

Jis pašalina nėščių moterų 
koktumą, širdies ėdimą, “ryt
metinę ligą”, palinkimą prie 
vėmimo; pagelbsti jos virškini
mui. Jo švelnus, bet veikmin
gas liuosavimas užtikrina ' re- 
gulįarį vidurių valymąsi.

Phillips Milk of Magnesia 
yrą geresnis už kalkių vande
nį (limo water) neutralizavimui 
duodamo kūdikiui karvės pieno. 
Jo šaukštukas atliks darbą pu
sės paintės kalkių vandens. Jis 
yra švelniai liuosuojąntis; ne
kenksmingą?; beyeil$ be skonio.

Milk of Magnesia dideles 25c ir 
50c bonkas. Visuomet reikalau
kit tikro, daktarų rekomendup- 
japio per 5Q metų.

“AfiĮk o,f Maginsią” buvo J, 
V. registruotas prekybos ženk
lą? ęiias. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m.

DYKAI: jaunoms motinoms 
ir laukiančioms motinoms; 
“Useful Information”, labai ver
tinga maža knygelė apie moti
nų ir kūdikių sveikatą.' Rašyki
te Phillips Co., 17 Varick St., 

pri-
siųstą visąi dykai.

(A nuarsi n imas)

. ■ 1 .ji "1 ■
IŠMOKIT DEŽAININIMĄ 
fL Dezaininimas ir siuvimas 

dresiu moka didele alsrą. 
^us <?&lite išmokti šio ge- 
r&i apsimokančio užsjė- 
mimo i trumpu laika. Di- 

i• ‘ii® oloinos išduodamos. Ka- 
šyklte dėl nemokamos 
knygelės.OHk MASTER COLLEGE 

Jėš- Ž Kąsnicka, 
190 N. State St., k SaleStTlO fl. 

yra fitipaeilė sąlyga. Sąryšy 
su tuo, švarumas krautuvės, 
kurioje pardavinėjami maisto 
produktai, taipgi turi ypatin
gos reikšmes. Kiekviena krau
tuvė (shop), kuri nėra švariai 
ir gražiai užlaikoma, negali ti
kėtis gero biznio.

Lietuviškos' krautuvės ir biz
ni įstaigos netik, kad prekes 
siūlo, bet dar ir reprezentuoja 
savo kolonijos lietuvius, o ypd- 
tingaį tos lietuviškos krautu
vės, kurios importuoja Lietu
vos produktus. Todėl lietuviš
kos krautuvės ir lietuviškos 
hjznię vietos privalo būti šva
rios, dailios ir jaukios.

Deja, A. L. Ekonom. Centras 
yra pastebėjęs ir ši įstaiga 
gauna laiškų su nurodymais, 
kad toli gražu taip nėra su lie
tuviškomis krautuvėmis: kad 
tūlos lietuviškos biznio vietos 
atrodo perdaug apšepusios: 
langai neplauti, durys nedary
tos, viduje dulkės ir netvarka, 
žinoma, to negalima pasakyti 
apie visas lietuviškas biznio 
vietas': jų esama ir labdi pui
kiai ir pavyzdingai įrengtų ir 
užlaikomu, ypaę Čikagoje.

šiupmi norėtųsi pareikšti pa
geidavimą, kad visos lietuviš
kos įstaigos ir krautuvės, < yprač 
importo krautuvės, taip pasi
puoštų, Radi patrauktu akį kiek
vieno praeivio. Lietuvos Qen. 
Konsulatas turį kelioliką dailių 
plakatų iš Lietuvos, kuriuos 
mielai perleistų timns, kas jų 

\ ’ ' 'norėtų.
IV. Dovapia Vytauto Didėjo 

Universitetui
Vytauto Didžiojo Universite

tui Kaune p. Juozas Kripaitis 
(321 So. Division St., Ann Ar- 
bor, Mich.) per šią įstaigą pa- 
dovi nojo 10 tomų visuotinos 
istorijos: “The Story of the 
Greątest Natiops, by E. S. 
Kilis”. Knygos netrukus siun
čiamo? sulig prigulmybės.

Lietuvos Generalinis Konsu
latas iš savo puses-*ręiškia p. 
Kripaičiui nuoširdžią padėką.

Važiuokite Lietuvon
Su dainininku Juozu Babravičių

Spalio 18 d., 1930
Scandinavų Amerikos Linijos laivu 

FREDERIK VIII
PER COPENHAGEN Į KLAIPĖDĄ

BABRAVIČIA FREDERIK VIII

Dainininkas Juozas Babravičia pasirūpins, kad važiuo
janti su šių Ekskursijų 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. Paieškoma:
Klumbus, Tadas, seniau gy

venęs, Kanadoje, ir 15 metų 
atgal gyvenęs Clcveland, Ohio;> 
kilęs iš Kelvetų kaimo, Švėkš
nos vaisė., Tauragės apskr.. 
Paieško giminės. Turtas Lie
tuvoje pavojuje.

Paulauskas-Poškauskas, Vin
cas, prieš didįjį karą gyvenęs 
Brooklyn, N. Y., karo metu 
kovojęs Francijoj, po karo grį
žęs i New Yorko apylinkes. 
Reikalingos žinios ar jis gyvas 
ar miręs, jei taip— kada ir kur 
(10-1150).

Mačiukas, Antanas, iš Lietu
vos atvykęs 1914 m., ilgai gy
venęs Lawrenęe, Mass., tarna
vęs Amerikos kariuomenėje, iš 
kur grįžęs apie pusę metų Law- 
rence pagyvenęs kažkur dingo.

Kasper-Casper, Borisas', ilgą 
laiką gyvenęs Detroit, Mich. ir 
dirbęs Fordo dirbtuvėse. Jeigu 
kam žinoma pas ką p. Kaspe- 
ras gyveno ir kurioje dirbtu-' 
vėje dirbo, tai prašoma pain
formuoti Konsulatą.

Paškevičius, Aleksandrus, ir 
sesuo Bronislova, Onos vaikai, 
išvykę su tulu rusu per Ham-

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO’VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NĘIšGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų i| puslėę, užnuodijim* 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gęrklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia iy persitijainldtė, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir ifaydl 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 StM kampas Keeler Avė., Te!. Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Ęedzie 8902

3514-16 Roos«ve!t R(L 
arti St. Loūis Avė.

CHICĄGO, 

burgą Amerikon 1914 m. ge
gužės mėnesį, kilę iš Radviliš
kio parapijos. Paieško motina, 
esanti vargingame- padėjime.

Jurgis ir Vladas Grigaliūnai 
ir Elena Vaitkevičienė, Laury
no ir Marijonos vaikai, prieš 
3 metus gyvenęs 1317 Free- 
man Avė., Racine, Wis. Tėvui 
mirus, motina nori susirašyti 
su vaikais.

Pševorskaitė, Elepa (Šaulie
nė), Stasė ir Zosė, kilę iš Sei
rijų vaisė., Seinų apskr., Ame
rikon atvykę prieš karą. Ieš
ko Juozas' čereška.

Sadauskas, Juozas, Simono 
ir Onos sūnūs, gyvenęs Yoų- 
kers, N. Y. ir kitųse New Yor
ko apylinkėse. Jis pats arba 
apie ji ką nors žinau tie j i pra
šomi skubiąj atsiliepti (10- 
1232). ; ' '

Tomkovidas, Vladas, 1929 m. 
liepos mčn. gyvenęs 64-14 Per- 
ry Avė., Maspeth, N. Y. Ieško 
pusseserė Ona Bajorienė.

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai kvie- 
čiami atsiliepti į:
Consulate Genei’, of Lithuąnia, 
15 Park Row, New York City.

į WISSIG,
r Pasauliniam^ kare

Seno Krajaus
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

West Pullman
Atyda SLA 55 kuopos nariams

Kelios dienos atgal teko su
eiti su finansų sekretoriumi, 
paklausiau jo, ar daug yra na
rių, kurie nėra užsimokėję mo
kestis. Atsakė, kad mažai. Yra 
tokių narių, kurie laukia kol 
teismas užsibaigs. Dabar turiu 
pranešti nariams kad teismą pa
naikino patys “progresyviai”, 
nebetikėdsCmi nieko laimėti. Da
bar yra proga nariams sugrįž
ti ir užsimokėti mokestis SLA

(Atlantic and Pacific Photo!

Kuomet meilužė užsimano tapti žmona
New York. Buvusi pametusi šešiems mėnesiams' savo vyrą, 
Mrs. Margaret Fairbank, sugrįžo prie vyro ir išreiškė norą 
viešai pasiskelbti jo žmona tuojau po to, kai -Mr. Fairbank 
paveldėjo *savo mirusio dėdės $1,500,000 turtą. Ligi šiol Fair- 
oanaai nesiskelbė esą vedę.

| pasekmės šios Ekskursijos pri* 
klauso mlo kiekvieno Lietuvių 
agento ir keleivio išvažiuojan
čio spalių mėnesį.

Tadgi nuoširdžiai prašom pa
remti, kad ši Gerb. Juozo Ba* 
bravičiaus nepaprasta Rudeninė 
Ekskursija puikiai nusisektų.

L. L. A. A. A.

55 kp. Galite užsimokėti mo
kestis ir be susirinkimo finan
sų sekretoriui Andriui Statkui 
ar susirinkime, kuris Įvyks spa
lio 12 d. 2 vai. popietų West 
Pu’.lmano Park svetainėje, kur 
visada kuopa laikydavo susirin
kimus. Aš senai sakiau ir sa
kysiu, kad su teismu progresy
viai nieko nelaimės, žinodamas 
iš anksto kad nieko nebus ga
lima laimėti ir nesekiau pas
kui jų. Bet žinojau ir žinau, 
kad laimėsiu, priklausydamas 
prie Susivienijimo, užsimokėda
mas mokestis. Tad ir jums na
rtai veliju, kurie stovėjote nuo
šaliai laukdami teismo spren
dimo, ateiti ir užsimokėti mo
kestis. Užsimokėdami mokestis 
laimėsite. Sirgdami gausite pa
šalpą, o mirus bus išmokėta 
pomirtinė. Tas yra užtikrinta 
kiekvienam nariui ir narei. Gal 
jums, nariai, komunistai pasa
kos, kad jie kitokiu budu lai
mės, kaip buvo skelbiama Bace
vičiaus laiške, neklausykite, tas 
yra humbugas. Komunistai ne
laimėjo ir jie niekada nieko ne
laimės. Tik komunistai nori su
vadžioti narius ir iš jų gauti 
aukų. Ar ne aišku iš buvusios 
užvestos bylos prieš Susivieni
jimą. Rinko aukas, provojos,

mininku, o dabar jau ji palai
dojome. Manome sau, ilgai gal 
netrukus priseis ir mums atsi
gulti j amžinos, ramybes Tėvy
nę. Įspūdingos buvo šermenys 
D. Sipaičio. Ilgai atsimins da
lyviai, labiausiai atsimins su- 
nai, dukterys, moteris ir gimi
nės.

D. Sipaitis buvo gero budo 
žmogus, sugyveno su visais su
tikime.. Šiuo laiku jis buvo iš
sikasęs iš vargų, jau šeimyną 
buvo išauginęs, nors pastoviai 
dirbti negaudavo, bet nebuvo 
jam bėdos, butų galėjęs ramiai 
karšti desėtkus metų. Nors ži
nome, kad nė vienas neišsisuk
sime nuo smerčio, bet visgi ge
riau kad žmogus gali sulaukti 
senatvės.

Korespondentas.

“Darbo” redaktorius 
Chicagoj

Iš New Yorko atvažiavo or
ganizacijos reikalais Anialga- 
meitų Rubsiuvių Unijos orga
no “Darbo” redaktorius A. 
.Jankauskas ir žada kuriam 
laikui pasilikti Chicagoje.

Su Babravičium i 
Lietuvą spalio 

menesį
šiemet linksmą rudeninę Ek

skursiją Lietuvon per Klaipėdą 
vadovaus niekas kitas kaip Žy
miausias Lietuvių Dainininkas 
Gerb. Juozas Babravičius. Eks
kursija išvyks spalių 18 d. 1930 
V.D. m. didžiuliu populiariu lai
vu “Frederik VIII,” Skandina
vų Amerikos Linijos iš New 
Yorko į Klaipėdą per Kopen- 
bageną.

Tuo laiku susidaro daug žmo
nių norinčių tai Amerikos be
darbę lengvai praleist ir pigiai 
Lietuvoje pragyvent, tai apsi- 
žiurėt kur kokių biznių ar že
mės nusipirkimą arba visą žie
mos sezoną linksmai su savai
siais praleist, ši Ekskursija' ti
kis. smagiai ir linksmai pralei
sti laiką laive, nes gerb. Juo
zas Babravičius vadovaus ir pri
sidės palinksminti ekskursan- 
tus-keleivius.

Klaipėdoj Ekskursiją pasi
tiks šaulių Sąjunga, ši Ekskur
sija rengiama ir paremta Lie
tuvių Laivakorčių Agentų As- 
sosiacijos Amerikoje ir dėlto

The English Columnj
■ IMIi i iwm■—m-r——•

Our Countryman 
Juozas Babravičius

x Returning to 
Lithuania

Our very well known country
man, and opera singer, Juozas 
Babravičius is leaving us for 
Kovno, to fullfill his contract 
with the Kovno Opera'. M r. 
Babravičius is known through- 
ont the United States in our 
colonies, by his numerous con- 
certs and radio broadcasts. Be- 
fore we say good bye to him 
we will have the opportunity 
of hearing him at his own con- 
cert, vvhich will take place on 
October 5th. Right after this 
concert he will depart for New 
York, where he will broadcast 
on October lOth, on the Co- 
himbia chain program, with a 
hook-up around the world, on 
which musical program various 
nationalities will be represent- 
ed, and Mr. Babravičius will 
represent Lithuania, and will 
be heard across the occan i n 
his own country. On October 
18th he will depart on the 
S-S “FREDERIK VIII” of the 
Scandinavian American Line, 
and the members of the Lith-

| uaniąn Agents’ Association in 
Chięągo have arranged for him 
an ekcursion, giving the Lith- 
uanian people who desire to 
travel at that time, an oppor
tunity to travel with Mr. Bab
ravičius, direct from New York 
to Kovno, under his leadership,

The Lithuanian agents of the 
cast have also promised support 
to Mr. Babravičius, to makc 
his excursion a success. Numer
ous concerts and entertaimnents 
will be given by our well-known 
countryman or board the steam- 
er, and participants will cer- 
tainly enjoy the trip immense- 
ly.

We are certainly sorry to see 
our cclebrated singer leave us, 
būt wish him all the success 
in his connections with the 
Kaunas Opera engagement, and 
at the šame time wish him a 
pleasant and speedy voyage.

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

jbnilc
DEL į&lElOHMU IR 

ŽAIZDŲ
Neprileiski te u žsikrttimo! 
Gydykit kiekvieną isipio- 
m», žaizdą ar jsibršžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

’oet nieko nepešė. Tas bus ir
su ateitimi. Geriau nieko ne
duoti komunistams* o priklau
syti prie Susivienijimo.
J. Tamašauskas, sekretorius.

Roseland
I). Sipaičio šermenys

Rugsėjo 14 d. mirė D. Sipai
tis, narys K. ir D. Susi vien i-
jimo, sulaukęs 48 metų am
žiaus. Paliko nuliūdime du su- 
nu, dvi dukterį, moterį, gimi
nes ir pažįstamus. Kūnas pa
šarvotas gyvenamo name. Gra
bas gražus ir gražiai parėdy
tas. Daug gėlių buvo nuo gi
minių, draugų ir pažįstamų. 
Daug žmonių aplankė ir ap- 
gailestavo, kad velionis atsisky
rė nuo jų ant visados. Velio
nis sunkaus darbo darbininkas, 
priklausė prie keturių draugi
jų. Jis su daug žmonėmis buvo 
susipažinęs, gyvendamas Rose- 
lande virš desėtkų metų.

Velionis buvo • laisvo budo 
žmogus, nepriklausė prie para
pijos, todėl ir palaidotas Į Tau
tiškas Kapines. Laidotuvės įvy
ko Rugsėjo 17 d. 2 vai. po pie
tų. Suvažiavo daug žmonių ma
šinomis, daug buvo ir šiaip žiū
rėtojų. Graborius pasakė keletą 
žodžių prie grabo. Grabas bu
vo išlydėtas ir įdėtas i kara- 
voną. Mašinos susieiliavo, apva
žiavo vieną kartą apie namus 
keletą blokų, reiškia velionis 
atsisveikino su namais ir Rose- 
landu ant visados. Po to pa
traukė skersai Michigan Avė. 
107 gatve i Tautiškas Kapines. 
Mašinų buvo 80. Retai pasitai
ko tokios šermenys, kokios bu
vo D. Sipaičio.

Ant kapų graborius ir kitas 
žmogus pasakė prakalbą prie 
kapo. Sugraudeno žmones. Po 
to nuimta visų dalyvių paveik
siąs. Tada grabas buvo nulydė
tas į amžiną ramybę. Buvo 
verksmas vaikų ir giminių. 
Liūdna buvo žiūrėti ir pašali
niams žmonėms.
‘Grįžome neramus namo, kad 

nesenai dar kalbėjomės su Do-

KAIP VAIKŲ SPECIALISTAI 
GYDO KONSTIPACIJĄ

Konstipacija pas kūdikius ir 
vaikus yra priežastim dieglių, 
vidurių išpūtimo, odos neaišku
mo ir t. t. Ji silpnina juos, kaip 
kad ir suaugusius žmones; pa
daro juos piktus, karščiuojan
čius, neramius. Bet nevartok 
suaugusių žmonių vaistų dėl 
kūdikių, sako vaikų specialistai. 
Devynios dešimt nuošimčių jų 
pataria tik vieną preparatą dėl 
konstipacijos, šalčių ir kitų kū
dikių ir vaikų ligų. Jie sako 
Fletcher’s Castoria. Milionai 
motinų Įrodė jų vertę, vartoda
mos per tris dešimt metų. Cas
toria yra grynai augalų, ne
kenksminga ir skani. Tikroji 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą, šalinkis imitacijų.

(Apgarsinimas)

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
Šis metodas yra [čirškimo. Jis 

yra be skausmo, saugus ir tikras. 
Jokis peilis nevartojamas. Jums bus 
smagu matyti, kaip šiuo pastebėtinu 
budu -didelės, negražios gyslos iš
nyksta, kad niekad daugiau nebepa
sirodyti. Sutinimas, skausmas, nuo
vargis ir atdaros žaizdos, kurios pa
eina nuo šių gyslų, išnyksta kartu 
su gyslomis. Palieka kojos lygios ir 
švelnios kaip kūdikio.

Aš vartojau Šį metodu nuolatos ir 
sėkmingai per dvyliką metų.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

RUPTURA IŠGYDOMA $35
Aš taipgi išgydau rupturą be 

peilio, skausmo, ar išlikimo iš dar
bo. Šimtai liudijimų išgydytų, pa
tenkintų pacientų randasi raštinėje.

PASITARIMAI DYKAI VISOSE 
LIGOSE.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedčly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak, 
h *

Buy gloves with what 
it savęs

N?ra reikalo moačti 50c ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
ko&elę. Literine Tooth I’aete 
didelis tūbas parsiduoda už 
26c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupinti 
$3. už kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar ka kitą. — 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

padaro jūsų 
fž DVIEJŲ 
W AŠMENŲ BRITVĄ 
' (Senąjį ir naująjį modelį)

Geresne Britva
—arbą pinigai grąžinami

00 <5(11 už dešimti v už penkes 
Garantuotos

PROBAK CORPORATION
. Osv-V'Om O*

AutoSlrop Sofety Ro»o< Co, Ine, N. Y. G

Feena-mint
Laxativas 

kurį jus 
kramtote kaip 

gumą. 
Nėra kito skonio 

kaip mėtos
Aptiekose «—

"ŠIANDIEN BIZNIS DIRBA

VYNUOGIŲ SUNKA
DEL NAMŲ

YRA LEGALE

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.

VALDŽIA NEKLIUDYS

Vynuogės prinoksta dviem savai- ) 
tėm ankščiau negu paprastai — 
vėliau oras gali pakenkti gerumui 
vynuogių dabar gaunamų prie

VISŲ GELEŽINKELIŲ TREKIŲ

PIRKIT SULTINGĄSIAS VYNUOGES 
DABAR SULIG VALDŽIOS 

KONTROLĖS PLENU

California Grape Control 
Board, Ltd.

San Francisco, California \
85% of the entire Califonia grape production is 
being marketed this year by agencies co-operating 
with the California Grape Control Board, Ltd.

These agencies arei

CALIFORNIA FRUIT EXCHANGE 
CALIFORNIA VINEYARDISTS ASSOCIATION

\ SAN JOAQUIN GROWER-SHIPPER ASSOCIATION

MOKSLU" sako
PHILSP D. ARMOUR

Pirmas Vice-Prezidentas 
Armour ir Kompanijos

vienos pasaulio didžiausių mėsų apdirbimo 
Įmonių milijonams pristatytojas valgio. Var
das “Armour” ryšy su valgio produktais 
žinomas kaip aukščiausios rūšies, kur tik šie 
produktai parduodami.

“Mokslas ir biznis bedirbdami kartu, 
mėsų isdirbystej nuolat įveda greitas 
mainas metoduose ir rūšy, viskas kuris 
yra publikos nuolatinei naudai. Jūsų 
naudojamas Ultra^iolet Ray Metodo 
‘Spraginime’ Tabakų LUCKY STRIKE 
cigaretams yra rimtas pavyzdys kaip 
mokslas gali būt naudojimas milijonų 
naudai. Tai yra pakraipoj su puikiausia 
dvasia 
rūšy."

ir meile Amerikos isdirbystes

< ' “t

LUCKY STRIKE — puikiausias cigaretas, kurį Jus kada 
rukėt, pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso 
tabakoDerliaus-TUOMET‘JIESPRAGINTI”.Visižino, 
kad karštis valo ir taip “Spraginimas” prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus! Visi žino, kad 
saulės šviesa išnokina — užtat “Spraginimas” naudoja 
Ultra Violet Ray.

“It’s toasted”
jusu Gerkles Apsauga—Prieš knhejlmus—prieš kosulį

Išaiškinti visus faktus publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. Philip D. Armour, pereit visus raportus atsižymSjusių asmenų kurie liudijo 
LUCKY STRIKE cigaretų pagarsėjusį Spraginimo Metodą, p. Armour’o pareiškimas randasi šiam puslapy.

© 1930. The American Tobacco Co.. Mfra,

■
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literatūrą per sieną ^slaptai platino !miesteliuose ir 
kaimuose; tie, kurie organizavo ūkininkus ir darbinin
kus, šaukė juos kovon prieš carizmą... Visas šis judėji
mas prirengė dirvą 1918 m. Vasario 16 dienos Nepri
klausomybės Deklaracijai ir sudarymui Lietuvos Res
publikos, kuri gimė, nežiūrint visų “patriotų” pastan
gų pavesti Lietuvą valdyti vokiškam Urachui.

Tas blaivas senovės kunigaikščių įvertinimas Lie
tuvos spaudoje dabar, kada tautininkų valdžia bando 
apsukti žmonėms galvas “jubiliejiniu” triukšmu, yra 
sveikintinas.

bet
pa
ro
tu-

Antradienis, rūgs. ZS, itftfu

* ■—Iii

Apžvalga
PADEDA LAUŽYT STREIKĄ

Nors Lietuvoje šiandie laisvas spaudos balsas yra 
prislėgtas, bet kartkartėmis ir pro cenzūros tinklą pra
siveržia aikštėn blaiva kritiška mintis. Pažymėtinas 
šituo atžvilgiu yra ilgas straipsnis apie senovės Lietu
vos valdovus, tilpęs “Liet. Žiniose”, prieš pat rugsėjo 
8 d. “jubiliejines” Vytauto iškilmes.

To straipsnio autorius yra žinomas Vilniaus lietu
vių darbuotojas, Dr. Danielius Alseika.

Autorius daugiausia sustoja ties kunigaikščio Vy
tauto darbais, aprašytais tiek lietuvių istorikų veika
luose (pav. Daukanto istorijoje), tiek lenkų, vokiečių ir 
kitų tautų raštuose. Ir reikia pasakyti, kad Vytauto 
vaizdas, kurį duoda savo rašinyje p. Alseika, nė ištolo 
nėra panašus į tai, ką apie tą garsųjį viduramžių val
dovą kalba dabartiniai jo garbintojai.

Neužginčijamais, istorijoje užrekorduotais faktais 
autorius parodo, kad kunigaikštis Vytautas, siekda
mas savo asmeninės garbės, padarė Lietuvai daug ža
los. Jisai atkartotinai darė sutartis su vokiečiais kry
žiuočiais, parduodamas jiems žemaičius; jisai vedė 
kartais visai bereikalingus karus — pavyzdžiui karą 
su totoriais, kurie Lietuvai nebuvo nieko blogo padarę. 
Jisai nuolatos politikavo su lenkais ir, bepolitikaUda- 
mas, privedė Lietuvą prie to, kad ji tapo paversta be
veik Lenkijos provincija.

Bene pats pragaištingiausias Lietuvai kunigaikščio 
Vytauto žinksnis buvo jo pasirašymas Gardelio (arba 
Gorodlio) sutarties, 141'3 m. Tąja sutartim Lietuva bu
vo įjungta Lenkijon. Lotyniškas to dokumento origina
las tiesiog yra užvardintas: “Incorporatio terrarum 
Lituaniae regno Poloniae” (Lietuvos žemių įjungimas 
į Lenkijos karalystę). Reikšmingas čia yra ypatingai 
tas faktas, kad Gardelio unija buvo pasirašyta ne tik 
kunigaikščio Vytauto su Lenkijos karalium Jogaila, bet 
taip pat ir Lietuvos bei Lenkijos didikų. Keturiasde
šimt septyniems Lietuvos didikams tame Gardelio sei
me buvo suteikta lygios su Lenkijos didikų privilegi
jos ir duota Lenkijos bajorų herbai. Už šitą lenkų ka
raliaus 
šyti su 
tinama 
paliaus

visai 
prieš

išva-

Jogailos malonę Lietuvos didikai sutiko pasira- 
Lenkijos bajorų atstovais aktą, kuriuo patvir- 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos ka- 
aukščiaus paminėtoji sutartis.
ką. sako apie tą nelemtą įvykį net Vytauto gar

bintojas Kraszewskis:
“Taigi Gardelio unijoj Lenkija ne tik prisijun

gė Lietuvą, bet nuo to laiko nuolatine savo įtaka 
visa savo jai primetė: administracijos tvarką, pa
pročius, kalbą. Lietuvoje išnyko tautinės bajorų 
tradicijos, jie pradėjo pamėgdžioti lenkų bajorus. 
Pačiame Vilniuje yra tūkstančiai pavyzdžių, kaip 
tame mieste visos įstaigos turėjo tvarkytis Kro
kuvos reikalavimais. Vilnius nebeturėjo teisės nie
ko savo turėti. Net Vilniaus katedros patronas bu
vo paskirtas tas pats, kaip ir Krokuvos (šventasis 
Stanislovas).” 
Ko stebėtis, kad Vilnius, laikui bėgant, kone 

sulenkėjo, jeigu pradžia tam buvo padaryta net 
500 metų!

Peržvelgęs Vytauto darbus, Dr. Alseika daro
dą, kad tas senovės Lietuvos kunigaikštis buvo be galo 
gabus, gal net genialus, karvedis, kurį galima lyginti 
su Francijos Napoleonu; bet kaipo politikas jisai ne
turėjo jokios kilnesnės idėjos, o vien tik rūpinosi pa
tenkinti savo neapsakomą garbės troškimą ir egoizmą, 

“Žmonijos istorijoj”, sako autorius, “randame 
genialių asmenų, kurie numato ateitį, kurie pade
da tvirtus pagrindus savo tautos ateičiai, ’kuriė 
nurodo savo visuomenei idealų. Prie tokių genijų 
negalima priskirti Vytauto. Jis, nors ir talentingas 
žmogus, bet nepasikėlė aukščiau savo laiko, tautos 
ateities nenumatė, jokių tikrų idealų savo tautai 
nenurodė.”
Tuo labiau yra nesąmonė bandyt surasti idealus 

dabartinei Lietuvai toje gadynėje, kurią skiria nuo 
musų 500 metų. Lietuvių tauta, sekdama paskui savo 
kunigaikščius ir bajorus, pražudė savo valstybę. Nau
ją nepriklausomą Lietuvos valstybę sukorė paprasti 
darbo žmonės ir kilę iš jų .inteligentai •— tie, kurie lei
do “Aušrą” ir kitus rusų valdžios uždraustus laikraš
čius bei knygas; tie kurie kontrabandos keliu nešė tą

Watertown, Mass'., Ander- 
son-Kondazian rūbų siuvimo 
dirbtuvėje eina darbininkų 
streikas, kuriam vadovauja 
Amalgameitų unija. Streiko 
komitetas prašo spaudoje pa
skelbti, kad streikuojančių dar
bininkų vietas užėmė, t. y. ske- 
bauja, šie asmens: J. Jarušas, 
A. Jakunskas, Gumauskas, T. 
Dabša, P. žiedelis, J. Bielskus, 
Arminienė, V. Jakubauskas, 
Ch. Šidlauskas ir šipelis.

Komitetas žada toliaus pa
skelbti ir tų asmenų biografi
jas.

KOMUNISTAI IR FAŠISTAI

trūksta. Kapitalizmas priver
čia Rusiją, badauti už tas atlie
kamas prekes, kurias jisai jai 
suteikia.

To negana. Kada Stalinas no
ri pasistatyt didelę modernišką 
industrijos įmonę (dirbtuvę, 
elektrikos gaminimo stotį ir 
t.t.), tai jisai partraukia iš 
Amerikos, Vokietijos, Anglijos 
arba Belgijos kapitalistinių 
kompanijų inžinierius, techni
kus ir instruktorius ir moka 
jiems aukštesnes algas, duoda 
geresnį maistą, negu saviems 
“specams”. Neretai sovietų val
džia visą statybos darbą pave
da atlikti užsienių kapitalisti
nėms kompanijoms.

Taigi be užsienių kapitalistų 
Rusijos bolševikai šiandie dar 
nė žinksnio negali žengti. Ir 
tai yra po trylikos metų “ka
pitalizmo griovimo”.

O ką pasiekė kitų šalių ko
munistai? Vienur-kitur jie ir*

gi bandė kapitalistinę sistemą 
sugriauti ir jau jiems buvo 
pavykę pasigrobti į savo’ ran
kas dalį dirbtuvių (Italijoje) 
arba sudaryti sovietų valdžią 
(Vengrijoje, Bavarijoje), 
kaip bematant jų triumfas 
virto graudžiais verksmais, 
se šalyse, kur komunistai
rėjo daugiausia pasisekimo, 
dabar viešpatauja fašizmas’ ar
ba kitokios rųšies reakcija.

Vadinasi, po demokratinės 
respublikos sugriovimo anaip
tol ne visuomet seka “darbinin
kų valdžios” įsteigimas ir kapi
talistinės sistemos griuvimas. 
Priešingai, praktika rodo, kad 
tai, galima sakyt, niekad ne
seka. Sugriuvus demokratinei 
respublikai, beveik visuomet 
pasinaudoja reakciniai demo
kratijos priešai—fašistai, mo- 
narchistai, militaristai ir kito
kį.

Todėl, kovodami prieš demo
kratinę (t. y. žmonių valdomą) 
respubliką, komunistai, nors ir 
šneka apie neva “darbininkiš
ką” savo tikslą, ibet ’ tikrumoje 
dirba i reakcijai, pirmoje eilėje 
—^fašizmui.

Vokietijos pavyzdys šitą tie
są dar kartą patvirtina. Tenai 
matome, kad tarpe masių, ku
rios' neturi pasitikėjimo demo
kratine respublika, fašistai jau 
turi daug daugiau pritarėjų, 
negu komunistai. <*

pripažjsta, 
komunistų 

pat, kaip ii

‘“Laisvė” rašo:
“Grigaitis labai siunta (!) 

ant komunistų, kam jie per 
eilę metų žmonių masėse 
griovė pasitikėjimą Vokietijoj 
kapitalistų ‘demokratine res
publika’.

“Komunistų svarbiausias 
tikslas yra nuversti kapita
listinę sistemą ir įsteigti dar
bininkų tvarką. Už tai jie 
vedė, veda ir ves Vokietijos 
darbo masėse agitaciją už 
sugriovimą buržuazinės de
mokratinės respublikos.”

Tikslu sugriauti kapitalistinę 
sistemą, komunistai, vadinasi, 
nori sugriauti demokratinę res
publiką.

Fašistai taip pat nori su
griauti demokratinę respubli
ką, nors galutinas jų tikslas 
yra griežtai priešingas komu
nistų tikslui. Fašistai nori ne 
sugriauti, bet sustiprinti kapi
talistinę sistemą.

Taigi “Laisvė” 
kad artimiausias 
siekimas yra toks 
fašistų.

Skirtumas tarpe komunistų ir 
fašistų pasireiškia tiktai “ga
lutiniam tiksle”. Bet galutinas 
komunistų tikslas' yra daug to
limesnis, negu fašistų. Su
griaut kapitalistinę sistemą da
bartiniu laiku galėtų negut ko
kia nors labai didelė katastro
fa—naujas pasaulio karas ar 
kas nors panašaus. Kapitalis
tinė sistema *dar toli-gražu nė
ra sugriauta net Rusijoje, nors 
ji tenai'buvo daug silpnesnė, 
negu Vakarų Europoje arba 
Amerikoje, ir bolševikai jau 
“griauja” ją per tryliką metų. 
Kruvina sovietų valdžios kovą 
su privatiniais pirkliais t ir 
“spekuliantais” miestuose ir 
su “kulokais” sodžiuje rodo, 
kad kapitalistiniai elementai 
da ir šiandie yra gana stiprus 

‘Rusijoje. Neseniai Maskva 
davė naują jų stiprumo įrody
mą. Ji paskelbė pasauliui, kad 
sovietų “darbininkiškos” tvar
kos i priešai Rusijoje iššaukė 
pinigų krizį bolšcvikijoje, slėp
dami ir kurstydami kitus žino- 
nees slapti auksinius ir sidab
rinius pinigus!

Dar stmkiau duodasi kapita
listinė sistema sunaikinti už
sieniuose., 
klapči ūkai
skelbia “mirtį 
bet sovietų valdžia yra pri
versta vesti prekybą su kapi
talistinėmis šalimis, pirkdama 
iš tų šalių kasmet už šimtus 
milionų dolerių įvairių prekių 
ir mokėdama už jas' auksu, ku
ris yra gaunamas, parduodant 
užsieniams duoną, kurios Rusi
jos gyventojams jau ir taip

Nors Stalinas ir jo 
diena iš dienos 

kapitalizmui,

> 
>►

Naujas būdas elekt 
rai gaminti

Franeuzų mokslininko pastan
gos pakinkyti jurą. — Geor
gės Claude.—Aukštuose kal
nuose vanduo verda prie že
mesnės temperatūros. — Kaip 
vanduo vandenį gali šildyti. 
—Eksperimentalė stotis 
gijoj. — Elektros stotis 
boj.

Bel-
Ku-

nos skystam orui gaminti bu
vo padarytos. Tačiau jų ope
ravimas buvo tiesiog neįma
nomas. Ir tai dėl tos paprastos 
priežasties, kad toms mašinoms 
negalima buvo surasti tinkamo 
tepalo. Visokie aliejai tuoj su
šaldavo ir sulaikydavo maši
nas. Claude’ui atėjo į galvą 
labai laiminga mintis išban
dyti skystą, orą
mašinoms. Jis pradėjo daryti 
eksperimentus, kurie pasirodė 
visai sėkmingi. Padariny j gimė 
milžiniška skysto oro 
mo pramonė.

Kad šiandien yra 
vartojamas acetilinąs' 
line), tai irgi Claude’o
nas. Claude surado, kad aceti
linąs gali būti ištirpytas ace
tone. Penkiolikos milionų dole
rių vertės dirbtuvė 
Amerikoj sintetinę 
Claude’o išrastu budu.

paviršiuj gana šiltas, — siekia 
80 laipsnių Fahrcnheito.

Kokia yra to plano esmė? 
Štai ji: su pagalba plūdos 
traukti iš juros gilumos šaltą 
vandenį ir “šildyti” jį juros 
paviršiuj, paverčiant į garus. 
Ir šildyti ne anglimis bei mal
komis, bet paviršiuj esančiu 
vandeniu. Tai skamba lyg ko
kia pasaka, kuria sunku tikėti.

Tačiau grįžkime prie, aukš
čiau suminėto fakto. Buvo nu
rodyta, jog kalnuose vanduo 
pradedu, virti prie palyginamai 
žemos temperatūros, nes ten 
atmosferos slėgimas yra žy
miai mažesnis. Ir reikia pri
durti, jog juo atiĄosferos slė
gimas yra mažesnis, tuo prie 
žemesnės temperatūros vanduo 
pradeda, virti. Tuo principu 
Glaudė savo išradimą ir remia. 
Būtent, stengiasi atmosferos 
slėgimą sumažinti tiek, kad 
vanduo iir prie 80 laipsnių Fah-, 
renheito pradėtų virti, t. y. 
virstų garais.

Pirmiausia ^Glaudė viską ap
skaičiavo teoretiškai ir surado, 
kad toks būdas elektrai gamin
ti yra pilnai praktiškas. Kai 
jis paskelbė savo sumanymą 
spaudoj, tai daugelis moksli
ninkų pareiškė, jog tai yra tik 
fantastiška idėja, kuri jokiu 
budu nęgali būti įgyvendinta. 
Claude savo kritikams atsakė 
Galilėjaus žodžiais: “O visgi ji 
sukasi!” (Sakoma, kad tuos 
žodžius Galilėjus ištaręs po to, 
kai buvo priverstas atsižadėti 
nuo savo teorijos, kad žemė 
sukasi aplink saulę).

Ne žodžiais, o tikrais fak
tais Claude pasiryžo įrodyti 
savo samprotavimų teisingu
mą. Ir įrodė! Belgijoj prie 
Ougree jis pastatė eksperimen-

atmosferos 
buvo paver- 
kurie suko

Halę stotį elektrai gaminti. 
Skirtumas tarp temperatūrų 
paviršiuj ir gilumoj esančio 
vandens lyginosi tik 18 laips
nių Celsijaus. Nežiūrint į tai, 
prie labai mažo 
slėgimo vanduo 
čiamas t garus,
mašinų ratus ir tuo budu me
chanišką energiją pavertė 
elektra. Tą stotį Claude opera
vo per ištisus metus ir patyrė 
daug naujų dalykų, kuriuos 
bandys pritaikyti Kuboj.

Vietą Kuboj Claude pasirin
ko Matanzas užlajoj apie 60 
mylių į rytus nuo Havanos, 
Viena sunkiausių problemų bu
vo pravedimas- dūdos ir reikia
mą gilumą. Dūdą, kurios sker
sinis arba diametras lyginasi 
septynioms pėdoms, o ilgumas 
beveik vienai myliai, buvo la
bai sunku pravesti. Bet po ke
lių i nepasisekimų tas darbas, 
ant galo, tapo užbaigtas. Per 
tą dūdą iš maždaug 3,000 pė
dų gilumos jau ir vanduo tapo 
į paviršiu su pumpų pagalba 
ištrauktas. Pasirodė, jog 
Claude’o spėjimas apie van
dens temperatūrą gilumoj yra 
labai arti teisybės.

Kadangi sunkiausias 
jau tapo padarytas, tai 
tikėtis, jog trumpoj
Matanzas užlajoj bus įsteigta 
stotis elektrai gaminti. Jei to
kios stoties operavimas pasiro
dys praktiškas (o dėliai to pas 
Claude ir jo padėjėją Bouche- 
•rot nėra jokių abejonių), tai 
tokiame atvčjyj bus steigiama 
milžiniška elektros stotis, kuri 
galėtų *vi«ą Kubą elektra ap
rūpinti. O vėliau, suprantamas 
daiktas, tokios stotys galės bū
ti steigiamos ir kituose tropiš
kuose kraštuose. —K. A.

darbas
galima 
ateityj

Vertė J. PronskusI E. T. A. Hoffman

• Velnio Eliksyras
kaipo tepalą

Ku-
Ge-

vanduo yra pusėtinai šil- 
Bet tai tik juros pavir- 
Gilumoj vanduo yra šal- 

Tad Claude ir nori pasi-

Laikraščiai praneša, kad 
boj franeuzų mokslininkui 
orges Claude ne tik pasisekė 
milžinišką dūdą pravesti, bet ir 
gauti vandens iš juros gilumos. 
Birželio pabaigoj panašus ban
dymas pasibaigė nelaimingai,— 
vandens srovė nutraukė dūdą 
ir paskandino ją. Ačiū tam, 
buvo padaryta už milioną do
lerių nuostolių.

Bet kokią reikšmę turi ta 
dūda? Kas norima tuo atsiek
ti? Dalykas toks, kad Claude 
yra pasiryžęs naujovišku budu 
elektros jėgą gaminti. Jis deda 
pastangų pakinkinti jurą. Vi
si gerai žino, kad tropikuose 
juros 
tas. 
šius. 
tas.
naudoti tų temperatūrų skirtu
mu, kad įsteigti elektros stotį. 
O jeigu paimsime juros vande
nį 3,000 pėdų gilumoj ir paly
ginsime jį su paviršiaus van
deniu, tai temperatūros skirtu- 
'mas lyginsis maždaug 40 laips
nių.

Kyla, žinoma klausimas, ar 
tas franeuzų mokslininko pla
nas gali būti įvykdytas gyve
nimai! ir kiek jis yra praktiš
kas bei ekonomiškas. į tą klau
simą gal geriausia gali atsa
kyti Claude’o praeityje nuveik
ti darbai. Reikia žinoti, kad 
jis yra vienas žymiausių pa
saulio išradėjų fizikos ir che
mijos srityse.

Claude’o išradimas davė ga
limybės susikurti stambiai kor
poracijai, kuri Amerikoj /gami
na skystą orą. Korporacijos 
vertė siekia $50,000,000. Che
mijos laboratorijose jau ir pir
ma pagamindavo skystą orą. 
Tačiau gaminimo būdas buvo 
labai sunkus ir nepraktiškas. 
Per keletą metų buvo ieškoma 
būdų, kaip pigiai skystą orą 
pagaminti. ' Tą būdą surado 
Claude.

Visi prietaisai ir visos maši-

gamini-

plačiai 
(ace.ty- 
nuopel-

(Tęsinys)
Aš nustebau dėl Euphemijos 

dvasios pajėgos, kuri jai leido 
kitą dieną atrodyti visiškai 
laisvai ir linksmai. Ji pasisakė 
pereitą naktį buvusi apsirgusi 
ypatingos rųšies somnambuliz
mu ir po to labai 
nuo drugio. Baronas 
bai susirūpinęs ir 
Reinholdo žvilgsniai
j ingi ir įtartini. Aurelija pasi
liko savo kambary, ir juo ma
žiau besisekė ją matyti, juo 
pikčiau siautė many siutimas. 
Euphemija pakvietė mane, kai 
tik rūmuose visa nurims žino
muoju keliu įslinkti į jos kam-

kentėjus i 
atrodė la-

buvo ab'e-

gamina 
amoniją

chlorasSieros rukštis bei 
tarpina metalus. Bet nežiūrint 
į tai, karo metu Claude meta
liniais aparatais gamino chlorą 
ir naudojo sieros rukštį kaipo 
tepalą mašinoms. Jis pasinau
dojo tuo faktu, kad sausos 
chloro dujos metalų ncatakuo- 
ja ir surado būdą, kaip tokias 
dujas pagaminti. Jis taip pat 
žinojo, kad koncentruota sie
ros rukštis metalams nekenkia, 
todėl ir pradėjo tos rųšies 
rukštį naudoti.

Tai nežymi dalis Claude’o iš
radimų, kurių priskaitoma šim
tai. Elektros ir chemijos sri
tyse jis yra padaręs daug to
kių išradimų, kuriais šiandien 
naudojasi visas civilizuotas pa
saulis. Jis daug kartų padarė 
tai, kas atrodė negalima. Štai 
kodėl ir dabartiniu jo bandymu 
pakinkyti jurą yra susidomėję 
ne tik mokslininkai, bet ir 
plačioji visuomenė.

Gerai yra žinoma, 
aukštų kalnų 
prie 
ros 
nuo 
yra 
tad
nėra galimybių panaudoti sau
lės spindulius’ jėgos gaminimu}. 
Tai buvo 1924 m., kai jis darė 
eksperimentus Sacharos dyku
moj. Nuo to laiko jis darė vi
sokius bandymus. Ant gulo, jo 
galvoj subrendo planas pakim 
kyti jurą, pasinaudojant tuo 
faktu, kad tropikuose juros

Pakvietimą priėmiau su pa
sigerėjimu, jausdamas kad yra 
atėjęs laikas įvykti jos piktam 
likimui. — ‘Paslėpęs jupoj ma
ža smailų peiliuką, kurį iš pat 
jaunystės nešiojausi drauge ir 
labai mokėjau rantyti medžius, 
nuėjau prie jos, pasiryžęs ją 
nužudyti. “Aš manau, prabilo 
ji: vakar mudu abudu sapna- 
vova sunkius baisius sapnus, 
daug kas sapnavosi apie bedug
nes, bet visa tai praėjo!” Ji 
kaip paprastai atsidavė mano 
nuodėmingiems glamonėjimams, 
aš buvau pilnas biaurios vel
niškos pašaipos, jaučiau dide
lio smagumo išnaudodamas jos 
gėdos savijautą. Jai gulint ma
no rankose iškrito mano peilis, 
ji susitraukė lyg mirties bai
mės apimta, peilį skubiai pa
kėliau, vilkindamas žudynę, 
kuri man pati įdavė į rankas 
kitą ginklą. — Euphemija bu
vo užsakiusi paduoti į stalą 
itališko vyno ir pritaisytų vai
sių. — Šiaip lėtai ir nevyku
siai užsimąstęs kaž kaip labai 
vikriai sumainiau stiklus ir tik 
dėl akių ragavau paduodamus 
vaisius, ištikrųjų gi juos nu- 
mesdamas į plačią savo ranko
vę. Išgėriau du, tris, vyno stik
lus, vbet iš tos stiklinės, kurįą 
Euphemija buvo sau pastačius, 
kaip ji nudavė»išgirdus rūmuo
se šlamesį ir paprašė mane 

vanduo yra šaltas gilumoj, 6 greičiausia, ją apleisti. — Ji

kad ant 
vanduo verda 

daug žemesnės temperatu- 
nei paprastai. Tai pareina 
to, kad ten oro slėgimas 
žymiai mažesnis. Claude 
ir ėmė galvoti, ar kartais

norėjo, kad aš greičiau gau
čiau galą savo kambary! Nu
slinkau ilgais silpnais apšvies
tais koridoriais, praėjau pro 
Aurelijos kambarį, ir lyg pri
kaustytas sustojau. — Aš pa
mačiau ją, rodėsi, tartum ji 
skristų, žiūrėdama į mane pil
nomis meilės akimis, taip kaip 
toj vizijoj, ir mojo mane, sek
ti paskui ją. — Ranka/ paspau
dus durys atsidarė, aš buvau 
kambary; jos kabineto durys 
buvo tik priglaustos, prieš ma
ne traukė persunktas oras, 
stipriau kurstydamas mano 
meiles .liepsnas ir svaiginda
mas; vos galėjau kvėpuoti.

Iš kabineto girdėjosi gilus, 
baimingi ataduksiai, gal būt, 
ji sapnavo išdavimą ir žudynę, 
girdėjau, kaip ji miegodama 
meldėsi! — “Į darbą, į darbą, 
ko dvejoji, akimirksnis prabė
ga”, taip varė mane many 
esamoji nežinoma dvasia. — 
Jau buvau vieną žinksnj įžen
gęs į kabinetą, kaip mano už
pakaly suriko: “Prakeiktasis, 
žudynės broli! dabar tu esi ma
no!” ir pasijutau milžiniškos 
pajėgos iš Užpakalio sučiuptas. 
— Tai buvo Hermogenas. įtem
pęs visas pajėgas pagaliau iš
sivadavau iš jo ir norėjau iš
siveržti laukan, bet jis iš nau
jo pastvėrė mane iš užpakalio 
ir pašėlusiais' kandžiais sukrim- 
to mano pakaušį! — Veltui aš 
ilgai su juo grumiaus, pami
šęs iš Skausmo ir pykčio, pa
galiau stiprus smūgis privertė 
jį mane paleisti, bet jis vėl už
puolė: ištraukiau peliuką, du 
smogimai, ir jis gargaliuoda
mas krito ant žemes, net ko
ridoriuj kurčiai nuaidėjo. — 
Mirties kovoj 
vova išsiveržę

Hermogenui 
me pasiutime
laiptais žemyn, tuo tarpu i>er 
visus rumus nuaidėjo verian- 
tys balsai: žmogžudystė, žmog
žudystė! — Vienur kitur su
mirgėjo šviesos, ilgais korido
riais ir perėjimais aidėjo at
bėgančiųjų žingsniai, sumišau 

(Bus daugiau)

iš kambario bu- 
į koridorių! — 
kritus, laukinia- 
paslleidau bėgti
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Žydų nauji metai
Nuo pereito pirmadienio ligi 

trečiadienio yra Žydų Naujieji 
Metai, sulig žydiškojo kalendo
riaus 5691 m. Tie metai tęsia
si nuo M Adomo sutvėrimo”.

Mašina išgelbės mergi
nos plaučius

Slaugė Frances McGann, 25 
m. jau 10 dienų guli uždaryta 
metaliniame aparate, panašia
me į didelę dėžę, kur tam tik
ros mašinos dirbtinai pumpuo
ja į jos plaučius orą. Slaugės 
plaučiai buvo paraližuoti; dabar 
daktarai sako, kad yra tikra 
viltis merginai pagyti, nes jau 
visą l>rizį perleido.

Darbo Federacijos vir
šininkai

Sekmadienį įvyko Chicagos 
Darbo Federacijos (Federation 
of Labor) konferencija, kurioj 
John Fritzpatrick išrinktas pre
zidentu 26 terminui ir Edward 
N. Nockels sekretorių 28 ter
minui. Vice-prezidentu išrink
tas Oscar E. Nelson ir atstovu 
į American Federation of Labor 
Thomas Polston.

Gyvybės apdraudos 
konvencija

Chicagoj, Stevens viešbuty 
prasidėjo Amerikos ir Kanados 
gyvybės apdraudimo ekzekuty- 
vų konvencija, American Life 
Convention. Apdraudos įstaigos 
jau gyvuoja 25 metus, apima 
37 valstijas ir dalį Kanados ir 
turi biznį, siekiantį $20,000,- 
000 dolerių.

>bnBd

[Pacitlč and Atlantic Photo]

16607—Ąntąųųi Stąlauskui 
16704—Juozui Panamiui 
16715—D. Venckauskui 
16716—B. Skrebunienci 
16720—D. šaukštienei 
16717 -J. Vaicekauskui 
25750 E. Da’rtašienei 
25381—Natui Tamašauskui 
16728—F. Lukoševičaitei 
24647—B. Rimdžienei 
16725—E. Aglinskicnei 
16729—Zofijai Krapauskienei 
16734—Juozapui L. Almanui 
16736—Pranui Brazuliui 
25760—Antanui Vaišvilai 
25761—Onai Domeikienei 
25763—Vincui Jokubynui 
25764—Juozui Akelaičiui 
25765—M. Šleinienei

26766—Vincui Vaitiekūnui 
56841—M. Grebliauskienei 
16743—-Povilui Gabrėnui 
25382—Vladui Garbėnūi 
16740—Uršulei Kaubrienci 
16741—Martynui Ramauskiui 
16750—-Michalinai Wiež‘a' 
25667—Jev. Antanavičienei 
25717—Pet. Sutkaitienei 
24589—Kaziui Paulauskiui 
2537*1—Onai Rimkienei

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

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

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki

Įvairus Gydytojai___
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette

Šiandien prasideda tik
rasis ruduo

Antradienį, rugsėjo 23 d. ly
giai 1:37 minutės popiet pra
sideda tikrasis ruduo, kaip ofi
cialiai paskelbę Charles A. Don- 
nel iš Federal Building bokšto. 
Tą minutę saulė “įeina” į rude
ninę stadiją.

Kaikam. ruduo jau. senai pa
sibaigė, būtent tarnautojams 
tųpjau po Dąjbo dienos, rug
sėjo 2 d., studentams ir fut
bolo mėgėjams rugsėjo 15 d.

Sekmadieni atvarykite 
laikrodžius

Mokina kaip eiti sker
sai gatvės

Pope School 600 vaikai yra 
kasdien mokinami, kaip eiti 
skersai gatvės. To naujo “mok
slo profesorių” pakviesti patrol- 
manai Galik ir Bennon. Ka
dangi didmiesčių trafikas daro
si kaskart pavojingesnis pėk- 
štiems, tokios pamokos butų ir 
suaugusiems neprošali.

Kiek gauna patrol- 
menai

Chicagos patrolmenai susirin
kę pereitą sekmadienį priėmė 
rezoliuciją, reikalaudami meti
nės algos minimumo $3,000. Li
gi šiol jie gaudavo po $2,500. 
Nevv Yorke gauną po $3,000.

Beverly Mills, Cal. — Daniel 
J. Sully, “medvilnės karalius” 
ir stambus kapitalistas, kuris 
pasimirė rugsėjo 19 d.

Grabo^ai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeiką

24641—Juozui Petkevičiui 
25726—Juozui Plyšiui 
25727—Mar. Cerbauskienei 
25731—Tadui Ramonui 
25733—Rozalijai Juškienei 
25734—Antanui Stankevičiui
25735—Jonui Utakiui 
25736—Antanui Mažiliui 
25728—Dominikuį Urbeliui

Lietuvės Akušerės

8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diatbermia

Telofonas Boulevard 1939

Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

Ateinantį sekmadienį, rugsė
jo 28 d. ryto 2 valandą baigia
si dienos šviesos taupymo 
(Daylight Saving Time) laikas 
ir laikrodžiai bus pavaryti vie
na valanda atgal, nes tuo lai
ku miestas grįžta prie Standard 
laiko.

Vakar automobiliai už
mušė 5

Pereitą sekmadienį automobi
liais užmušta miesto ribose 4 
žmonės suaugę ir vienas ma
žas vaikas, ir dar vienas vai
kąs. kritiškai sužeistas. Lietu
viškų pavardžių nesimato.

Indijoųų Susivienijimas 
Amerikoje

Ateinantį penktadieni, rugsė
jo 26 d. 8 vąl. ryto Chicagoj, 
Fullerton Hali, Art Institute, 
susirenka visų Amerikos indio- 
nų giminių konvenciją savo gi
minės reikalams aptarti. Chip- 
pewa giminės vadas Scott H. 
Peters organizuoją Indįppįų mo
terų tarybą, kuri atstovaus 
raudonosios rasės moterų reika
lus pasiruošiant 1933 metų Pa
saulinei Parodai.

šie lietuviai reale^tati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti k______________________ /

Skačų anekdotos
Frank D. Mclnture, tikras 

skačmanas išgirdo; kad kur tai 
už Winnetką fąrmeriai parduo
da po $1.00 bačką verdamųjų 
obuolių, tik reikia nuvažiuoti 
ir pačiam obuolius nusiskinti. 
Pereitą sekmadienį ■ Mclnture 
susidėjęs šeimyną į fliverį, iš
važiavo obuolių pirkti, įsilipo 
į obelį obuolių skinti prisisky
nė bačką, ir iškrito. Užsimokė
jo už bačką dolerį ir už kojos 
sutaisymą $45.00, tai paskui iš- 
rokavo, kad bačka obuolių kai
nuoją $46.00.

Karas prieš banditus 
aštrėja

Susekta iš rąstų unijose do
kumentų, kad banditai (geng- 
sterjai) imdavo iš Chicago dar
bo unijų milžiniškas sumas pi
nigų. Vienas tik banditas Bąr- 
keris jau paėmęs “algoms” $25,- 
(100. Policijoj komisionierius 
Alcock Įsakė kaiti tonams atves
ti visus 26 banditų vadus, o 
jei ne, pagrasipo kapitonams 
teismu ir išvąrymų iš tarny
bų. Teisėjas Lyle dviem pagau
tiems banditųkams pasakė, kad 
už slėpimą veidų prieš jį, jis 
baus 6 menesiams akmenų skal
dyti.

durų, kur keliuose kambariuo
se buvo ofiso tarnautojai ir 
pats menageris McGee; visus 
privertė iškelti rankas, suvarė 
į krūvą, paliepė direktoriui su
rišti savo tarnautojus ir tada 
pamatęs menagerio padėjėjo 
kambary revolveri jį pasiėmė 
ir linksmai pasakė: “Dabar aš 
esu ramus, nes jokio ginklo ne
turėjau”. Banditas tik ląikė de
šinę ranką kišeniuj. Tuomet jis 
pasiėmė iš kųsoę pinigus $910 
ir nusivaręs mcuagcrį su pa
dėjėju, pasišaukė taxi cab, su
sisodino abudu ir nusivežė.

Pavėžėjęs juos iki Narragan- 
sett ir Berteau avės, banditas 
paleido namo ir nuvažiavęs iki 
Milvvaukee ir Fullerton avės, at
leido taxi cab, užmokėdamas 
šoferiui $4.00 už $3.45 bilą.

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICHį
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicągo
SKYRIUS:

1439 S. 49 Cpurt, Cicero, Iii.
Tel. Cicero. 5 927

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: <

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Dvynukų prietykiai

S. P. Kazwell & Co.
2839 W. «3r<l St,
Tel. Republic 8899

M. Rozenski & Co 
ą5<2 So. Avė.

Tel. Prospect 2102

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

S. E. Cor. Archer and Central 
Tek Prospęct 8759

Phone
Hemlock 9252

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

Oflflo Telnfonns Vlrginia 0036 
Rez. Tel, Ven Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas Nortb Blde 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South V/estern Avenue

Akių Gydytojai
Tel. Lafayette 4146

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halstcd St., Chicago 
arti 3lst Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dcarborn St., Room, 1111 

Tclefonas'Ccntral 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South, Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvęrgą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryjto 

------------o------------

Du broliai I lomiau ir Albert 
Jacksonai abudu gimė 30 me
tų atgal kartu, abudu vedė 
1925 m. kartu, abudu apsivo
gė kartu ir pateko į Joliet ka
lėjimą kartu, atsėdėjo kartu, 
pametė savo žmonas kartu ir 
apsivedė antrą kartą kartu. Bet 
pasirodo, abu vedė su pirmo
mis nepersiskyrę, ir abudu da
bar teisiami už daugpatystę.

Vienas, be ginklo api
plėšė visą teatrą!

United Artiste teatre banditas 
beginklis sulaikė 10 žmonių, 
juos surišo, tada rado ginklą, 
apiplėšė kasą

Vakar į United Artistą tea
trą ant Randolph ir Deąrborn 
sts. Įėjo vyras, prądėjo kalbin
ti durų sargą apie unijos' rei
kalus, tada sušuko “rankas 
aukštyn”, sargą nusivarė už

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

NAUJIENAS
25722—K. Kasparaičiu! 
25723—R. Štumbrienei 
56832—M. Bacevičiui 
16695—M. Vizgaičiukei 
24642—M. Talmantaitei 
16703—J. šniukienei 
16706Į K. Paulikui 
56835—A. Kazickienei 
16659—Venciui Jonui 
56789—P. Bulvienei 
25709—J. Juozo Namajuškai 
25714—S. Sviatskiui 
56828—O. Marcinkevičiūtei 
25720—M. Šimkienei 
56833—Z. Vladui 
56834—J. Macilevičaitei 
25375—M. Lusienei 
16696—I. Mišeikienei 
16701—A. Bakienei 
24643—J. Radvilienei 
16702—P. Paulauskui 
25729—L. Navickui 
25730 J. Baranauskaitei 
25732—P. Motekaičiui 
16708—J. Seidat 
25744—A. Šatienei 
16690—Ciprijonui Maukui 
16694—Julijonai Krasnickienei

VINCENTAS STASIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 20 dienų, 10:10 valandą 
vakare. 1930 m., sulaukęs 50 
metų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Pajutęs parap.. Kalniškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų . Paliko dideliame nuliūdi
me dukterį Veronikų, brolį Myko
lų. seserį Barborą. du pusbrolius 
— Franciškų ir Juozapų Kučins
kus ir gimines, o Lietuvoj mote
rį Juzefų, sūnų Jurgį, brolį Ka
zimierų. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4605 S. Hcrmifagc Avė.

Laidotuves įvyks ketverge, rug
sėjo 25 dienų- 8 vai. ryte iš Eu- 
deikio koplyčios į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Stasiulio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimų ir atsisvei
kinimų.

Nuliūdę liekame.
Duktė, Brolis, Sesuo, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
tįųs EuJciku. 1 ii- T didi 1/41

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

B U T K U S
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Capaį 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chjcagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Bpulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero ^724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAIVŲJOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miešto ir 
miestelių dalyse. Mo

demiška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.
J. F. Eudeikis Kųmp.

PAGRABV VEDĖJAI Į 
Didysis Ofįsas:

4605-07 S. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. I9th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. BĮ v d. 3201

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimai da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
piąų*

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Ilalsted St.
Rezidencija:

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
■ Tel. Boulevard 75 89

Ofiso valandos 9, ryto iki 8 vakaro. 
Resic|ęnce Phone Hemlock 7691

-------O------
A. A. OLIS

K. A. VASALLE
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
II South La Šalie Street, 

Room 1701 Tel. 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 Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtny&os ▼.

Photie Boulevard 7589

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. C. Z. VEZELIS

Phone Franglin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halstcd St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

8

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. ĘLUMĘNTHAL
OPTOĮHETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Grosą Avė. 

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS • «
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumct 3294 

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

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

Tel. Kcnvvood 5 107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

$Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6o59 

Ofiso Tel. Canal 0Ž57

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj uuo 10 iki 12 A. M.

Dentistas
Persikėlė i naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas

127 North Dcarborn St.
Room 928

T ei. Ftanklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 SL Leavitt St., Canal, 2330 
Ofiso valandon 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 84 83

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Įvairus Gydytojąj
Phoiu Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1115 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį 

dFiėrzman
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ic Laboratorija:
1025 W. 18th SU netoli Morgan St.

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

Tel. Capal 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 Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MADRICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 Wcst 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 rytę iki 8 vakaro. 

Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Mest Wayhington Street 
Cor. VVasbington and Clark Sis.

Ofiso Tel. Central 2978 
'Namų Tel. 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. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Proąpęct 3525
-----o—

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
38 SO. DEĄRBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St. 

Tiktai pagal eutartį 
Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwel| SL 
Tel. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagiečiai Tabor 
Faunoj

Taigi, “Vanagaičio-Margučio 
durnamentas” (lietuviškai ta
riant, turnamentas) Tabor For
moj spėjo įvykti. Kaip “Mar
gučio durių apsaugos ministe- 
ris” aš ir buvau ten.

Važiavom iš Marketo visi 
keturi, tai yra trys vyrai, ir 
turėjome vienų vienintelę pa
nelę, būtent Miss Felicija Kon- 
trimiutė arba Felix the Cat iš 
“Naujienų”. Kaip vyrai buvo
me šie: Grybas ir jo jaunas 
automobilis Nash, dr. K. Liut-

KITĄ KARTĄ 
Bandykit Tikrus Dažytus

Kitą kartą kai jus norėsite dažyti, paban
dykite Diamond Dyes. Pamatykit kaip leng
va juos vartoti. Tada palyginkit pasekmes. 
Pastebėkite, kad nėra perdažymo išvaizdos; 
nėra dryžių, ar dėmių. Pastebėkite, kad ^ie 
neatima stiprumo drabužiui. Pamatykite 
kaip varsos išlaiko skaistumą nešiojant ar 
skalbiant. Tai padaro esantis juose tikras 
anilinas. Jie turi nuo trijų iki penkių kartų 
daugiau anilino, negu kurie kiti dažylai 
markete.
Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali 
“visiems tikslams” dažylai dėl bile kokio 
audeklo. Jie nudažys ar paskaistins spalvas 
šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar 
bile kokio kito audeklo. Mėlinas pakelis yra 
speciali dažylai vien dėl šilko ar vilnono. Su

jais jus galite nudažyti vertingiausius dalykus iš šilko ai’ vilnų 
su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionaliniam darbui. 
Kada perkate — atsiminkite tai. Mėlinas pakelis nudažo tik šil
kų ir vilnas. Baltas pakelis nudažys kiekvieną audeklą, taipjau 
šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi abiejus pakelius.

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės 

VISOSE APTIEKOSE. ‘<4^’

MADOS MADOS MADOS

3472 — Paprasta, bet graži ir 
siūdinti iš bile lengvos materijos. 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

lengvai pasiuvama suknelė. Galima 
Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36,

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo varda, pavarde 
ir adresu. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti)

Naujienų: Pattern Dept., 1739 

So. Halsted St., Chicago, UI.

kus ir jb malonioji šypsena, ir 
ant galo aš pats.

Kadangi drg. Liutkus ir aš 
Pustapėdis mudu du broliukai, 
tai drg. Grybas atidarė savo 
automobilio antrąjį galą, tai 
yra pakėlė karo dangti ir pa
sodino mudu greta, kad va
žiuojant galėtuva nekliudomi 
ir nekliudydami dainuoti “Mij- 
du du broliukai’’, o jiedu susi
sėdo į dvivietį vidų.

Taip mums bevažiuojant po 
50 mylių, besikalbant pro lan
gelį su viduj sėdinčiais ir be
dainuojant, pasidarė pekliškai 
šalta, nes' švilpiantis vėjas šau
dė po mano vasarinio “koto” 
ir darkė draugo Liutkaus gar- 
binuotus plaukus tartum koks 
linbraukis pakulų kuškį. Vis 
dėlto visi gyvi nuvažiavome j 
Taboro Farmą.

Jau buvo 10 vai. ryto kai 
įsukome i Tabor respublikos

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III.
Čiaidedu 15 centu ir prašau at

siusti man pavyzdi No __ ______
Mieros .....—...... .... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
Lesa t n'Ti" -Jm-iTiti.......... iii

rubežius. Golfo laukuose ka
ras už čempionatus ėjo visu 
karštumu. Jau iš tolo pama
čiau pilnus laukus žmonių ir 
išgirdau lazdas' tarškant. Tuo
jau viską užmiršę nutraukėme 
į patį kovos lauką.

čia maršuoja kolona po ko
lonos, bolės kaip kulkos tik 
švilpia ore, vyrai, moterys, 
merginos kulkosvaidžius nešini 
iš pozicijos j poziciją traukta, 
amuniciją velka, kulkas oru ir 
žeme ritinėja.

Visi pažįstami, visi musų 
chicagiečiai, chicagietės, lietu
viai, savi. Pasisveikiname, ran
kas paspaudžiame, ir viskas. 
Kalbėtis nėra kada. Karas, jau 
žiūrėk tolyn traukia lygiais 
laukais. Sumanėm skubomis 
grįžti į Tabor tvirtovę, nes 
jei ne kareivis, labai greit ga
li gauti boliuke Į kaktą, į pa
kaušį ar šiaip i kokią sėdimą 
vietą, kaip jau keletą “civilių”, 
sakė, gavo.

Lauke pasitikome patį pilies 
poną Juozą Bačiūnų, ir kaip 
matai pradėjome ant tu. čia 
kitaip negalima: sykį atvažia
vai, esi draugas ir buk tu!

“Juozuk”, sakau visai fami- 
liariškai, “parodyk savo val
stybę.” Kaip matai jis mus vi
sus nusivedė pamatyt didžiu
lius vynuogių laukus, visų 
miestelį svečiams namučių, erd
vą sodybą su dideliais medžiais, 
sodais ir vaisynais; pakalnėj 
upė, lagūnomis, ir kitais daly
kais.

Keista, p. Bačiunas čia yra 
pilniausioj žodžio prasmėj mo- 
narkas, bet tvarka pas jį pati 
demokratiškiausia, stačiai anar- 
dstiška: daryk ką nori, tik, 
žinoma, neperženk įstatymų ir 
juk tvarkingai užsisagiojęs...

“Beje, kur ta vieta, 10 ake- 
rių, kur buvote paaukavęs se
nelių prieglaudos labui?” pa
klausiau. — “O, štai šiuo kraš
tu, nuo kelio ligi pat anam ga
lui”, parodė p. Bačiunas. Pa
žiurėjau. Tai labai gražus že
mės gabalas. “Aš žemę paau
kauju, bet namą turėtų pasi
statyti lietuvių visuomenė, at
skiri žmones ar draugijos, žo
džiu, tie, kuriems rupi lietu
vių tautybės laimė. Turėdami 
tokį žemės' sklipą ir pastatytus 
namus, seneliai ir patys galėtų 
su maža, pagelba iš šalies už
siauginti sau pragyvenimų.”

Mane tikrai sujudino: žemė 
prie St. Joseph upės, aukšta, 
gera, oras tyras, sveikas, sta
čiai poilsio ir rezortų kraštas, 
gyventum žmogus. ir mirtum 
čia su šypsena. Deja, musų 
tautiečiai nesirūpina. Jų ausys 
kitų dalykų klausosi. Kas 
jiems, kad karts nuo karto at
siliepia liūdnas balsas iš kokio 
Oak Forcst ar kitos valstybi
nės prieglaudbs. Bile šiandien 
automobilis, pante, tai tautie
tis negalvoja net kas jam pa
čiam rytoj gali atsitikti...

Diena prabėgo kaip bematai. 
Tik vakarop pajutau, kad sau
lės spinduliai Taboro laukuose, 
paupiuose ir pakrūmėse gana 
dar karšti, nes pasidarėme lyg 
moterų “rožėmis” papentinti.

Vakare visos armijos grįžo 
iš laukų. Pergalėtojais grįžo 
Dr. Naikelis, pirmas’; toliau p. 
Mackevičius (Mack), p. Piva- 
riunas, p. Stankūnas ir dar ke
li kiti. Moterys taip pasidalinę 
pergalėmis: Mrs. Olis pirmoji, 
kitos Mrs. Mackęvičienė, Mrs. 
Stankūnienė, Mrs. Zalatorienė, 
Mrs. Gugienė ir dar kelios ki
tos.

Po gardžios vakarienės pra
sidėjo dovanų dalinimas'. Kiek
vienas ir kiekviena, nesvarbu 
kaip ir kiek laimėję, šį tą ga
vo. Net p. Karpavičius su žmo
na iš Cleveland, kurie tik pir
mą kartą bolę čiupinėjo, gavd 
iš p. Stogio trofėjų ir cielą 
puskapį kiaušinių!

Buvo juokingų scenų. Kiek
vienas laimėjęs turėjo pasakyti 
po “spyčių”. Galop paaiškėjo 
dar vienas turnamentas, būtent 
adv. Jurgelionis išmokino adv. 
Gugį lošti arklio pasagą (horse 
shoe), na ir mokinys supliekė 
savo mokytoją ant 1:5. Net

NaiJJIENOS, Chicago, Iii, 
Pustapėdis sumušė adv. Jtirge- 
lionį ant 0:2. Tik mums trofė
jų nebeliko; Visas golfistams 
išdalino! Reiks turbūt nepri
klausomą arklio pasagų turna- 
mehtą rengti!

Paskui p. Stankūnas visus 
likusius nufotografavo, paskui 
dar įrengė krutumus paveiks
lus (movies), tai Tabor Far
moj net ir teatrą turėjome. 
Dar paskui, kiti važinėjosi na
mo, kiti likę šoko ir gult ėjo. 
Mes išvažiavome namo. Gaila, 
kad čia dar nė šimtosios dalies 
neapsakiau, kaip gerai pralei
dau šventadienį.

Pustapėdis.

Bridgeport
ĘukoŠius pranašas

Bridgeporte nuo nepamena
mų laikų gyvena įdomus žmo
gus, kurs dažnai taip sakant 
duoda nosį net pačiam weather- 
monui iš Federalio namo! Bū
tent, labai dažnai pasitaiko, kad 
jiedu, tai yra p. Lukošius ir 
Mr. Charles A. Donnel susi- 
sporija: Donnel paskelbia, kad 
ryt dieną lys, snigs, pustys, o 
Lukošius sako, No Sir, rytoj 
bus graži giedra, kad saulė 
žeme ritinėsis! Tai yra Mr. 
Donnel praneša milijonams 
žmonių, o Mr. Lukošius pasako 
vos vienam kitam ant Bridge- 
porto pasitikęs. Tokiu budu 
Lukošius išpranašavo gerą orą 
ir pereitam savaitgaliui, nors 
weathermonas kaslink gero oro 
buvo gana skeptiškas. S.

Teks atiduoti SLA 
narių pinigus

Bridžporto bolševikų laik
raštis labai griaudžiai prašne
ko. Esą SLA Skundų Ko
misijos pirmininkas, Adv. Ba- 
gočius atsiuntęs SLA 139 kuo
pos valdybai pareikalavimų 
pasiųsti Susivienijimo Iždan 
narių sumokėtus mokesnius, 
kuriuos kuopos bolševikai su
laikę nesiųsdamį Centran ir 
nariams apie tai nieko nesa
kydami.

Bolševikų laikraštis verkia, 
kad toks reikalavimas esąs 
“naujas SLA smurtininkų 
blofas,” ir pasisako, kad “pa
žangieji” pinigup pasilaikysią 
ir į reikalavimą atiduoti Su
sivienijimui narių mokesnius 
esą “galima tik nusispiauti.” 

Tikrai įdomi logika: neati
duoti kam privalo svetimų 
nuosavybę ir dar spiaudytis 
kai pareikalauja atiduoti! 
Bet žinant bolševizmo teoriją, 
kad “nuosavybę reikia naikin
ti,” lengva suprasti ir jų teo
rijos antrąją dalį, kad norint 
panaikinti, reikia atimti, o at
ėmus pasilaikyti sau. Kaip to
kį darbą vadina, visi gali įsi
vaizdinti.

Vieno dalyko bolševikai ne
gali suprasti, tai kad čia yra 
ne Bolševikija, o Suvienytos 
Valstijos, ir kad čia svetimą 
turtą nori-nenori, bet turi ati
duoti, kam jis priklauso, o 
kai ncatiduodi, tai Dėdė Ša
mas supyksta. , — Benas.

Jau galima gauti Cali-
fornijos vynuogių

Vynuogės yra geriausios kokybės: 
kainos gi žemos.

Jay H. Tvvitchell, pirmininkas Chi
cagos komiteto Californijos Vynuogių 
Kontrolės Tarybos, pasikalbėjime su 
svetimkalbiais laikraštininkais pareiškė, 
kad delei patogaus oro Californijoj, vy
nuogės prinoko ir atvežta jas šiemet 
į marketą daug ankščiau .negu papras
tai. Vynuogių kokybė yra puikiausia, 
kainos gi yra žemos. .Chicagos mar- 
ketas jau pilnai yra aprūpintas visokios 
rūšies vynuogėmis, kurių galima gauti 
prie visų geležinkelių bėgių ir taipjau 
tose vietose, kuriose pardavinėjama Ca
lifornijos sultingąsias vynuoges. Jis ra
gina pirkti vynuoges anksti. Tvvitchell 
tarp kitko pareiškė:

“Colifornijos vynuogių augintojai ta
po valdžios užtikrinti, kad nebus auto
rizuoto federalinio kliudimo vartoto
jams, kurie nori pirkti vynuogių, kad 
pasigaminti vynuogių sunkos išimtinam 
suvartojimui savo namuose”.

Pirkite sultingąsias vynuoges dabar 
sulig valdžios kontrolės pienu. Vynuo
gės šiemet prinoksta dviem savaitėm 
ankščiau, negu paprastai — vėliau oras 
gali pakenkti gerumui vynuogių, ku
rias dabar galima gauti prie visų gele
žinkelių trekių . Valdžia nekliudys pir
kimui ar pasidarymui vynuogių sunkas 
vartojimui savo namuose.

Roseland
Rugsėjo 18 d. mirė S. Bu- 

ginienė, palikusi nuliūdimo 4 
sūnūs. Kūnas buvo pašarvotas 
Karcčko name. Grabas buvo 
gražus ir gražiai parėdytas. Bu
vo gėlių nuo sūnų, giminių ir 
pažįstamų. Sunai ir giminės ap
gailestavo velionę, kad ji stai
ga po operacijos nuo jų atsi
skyrė. Daug žmonių aplankė 
velionę. Jeigu butų padavę skel
bimą “Naujienose”, butų dai( 
daugiau aplankę. Bet su skel
bimu pasivėlino.

Rugsėjo 20 d. įvyko laido
tuvės iš namų į Visų šventų 
bažnyčią. Bažnyčioje atsibuvo 
pamaldos už velionės sielą. Iš 
bažnyčios velionė buvo nulydė
ta į šv. Kazimiero Kapines. Ly 
dėtojų buvo 50 mašinų.

Velionė priklausė prie dviejų 
vietinių draugijų, K. ir D. Su
sivienijimo ir Brolių ir Seserį] 
Draugijos. Iš pastarosios drau
gijos buvo grabnešiai. Kaip pa
sakojo draugai, kad velionė gy
va būdama reikalavo kad pa-

PRANEŠIMAI
LSS. Chicago Centralinės kuopos su

sirinkimas įvyks trečiadieny, rugsėjo 24 
d., 8 vai. vak. Naujienų name. Visi 
nariai prašomi būti. — Sekretorius.

Naujienų Spulkos Serija 31 prasideda 
su pradžia spalio mėnesiu. Naujienų 
ofisas yra atdaras kasdieną nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Nauji nariai kviečiami 
atsilankyti ir prisirašyti prie spulkos.

Klesa B per 6 metus ir 3 mėn., mo
kant po 25c savaitėje, gausite $100.00.

Mokant $1.00 savaitėje, gausite 
$400.00.

Mokant $2.50 savaitėje, gausite 
$1000.00.

Klesa C per 3 metus, 6 mėn. mo
kant po 50c savaitėje, gausite $100.00, 
po $2.50 savaitėje gausite $500.00, 
po $5.00 savaitėje, gausite $1000.00.

Dėkite pinigus į spulkas, nes yra 
saugiausia vieta ir moka didelius nuo
šimčius.

“Birutes” choro, specialė repeticija 
įvyksta šį vakarą, lygiai 8 vai., Gage 
Parko salėj. Visi choro dalyviai ma
lonėkite laiku pribut. — Valdyba.

8peciallat*a gydyme chronliką ir *»ujn U- 
<ų. Jei kiti negalėjo jnmla iftgydyti, ataflan- 
Kyklt paa mane Mano pilnaa ižegzamlnavi- 
maa atideng* ju*q tikrą Ugą ir jei ai apai- 
miniu jus gydyti, aveikat* jum* ragryl Bi
tei t paa tikrą specialistą. kuria aeklaua ju*ų 
kur ir kaa jum* įkanda. bet pata paaakja 
nn galutino itegaamlnavlmo—kaa tuma yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

HICAGO. ILLINOIS
ifiso valandos: nuo 10 ryto Iki 1 po 
»ietu. nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo pieta

Bernard Petkas 1
Pilnas Pasirinkimą^

Vyrišky papuošalų, geresnės rū
šies, didesnios verčias, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalus 
per /

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visados sutaupįsi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
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.

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopijų 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-nų Administratorius

i ........ '
grabas butų buvęs Kensingto- 
ne, o ne Roselande pas sesers. 
Mat giminės sumanė iškilmin
giau šermenis, negu velionė 
reikalavo. Bet daug iš jos pa
žįstamų nežinojo, kad velionė 
yra pašarvota. Graborių ji pa
ti pasirinko. - Tas tapo jos ir 
išpildyta. Kodėl neišpildė jos 
prašymo, kur pagrabą kelti.

Korespondentas.

CLASSIFIED ADS.
I I I Ii Iii ..................................... II II—

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
college,

672 West Madison Street.

Business Service
______ BiznioPatarnarimaa

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

tfulevojam. Popieruojaro *»
Dekoruojant

3147 S. Halsted St.
Victorv 7261. !tea Hemlock L2m

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ 
Aš esu pardavėju James Coal Cp. ang
lių, kurių yardai randasi 58 ir Halsted 
St. ir 81 ir Wallace St. Kainos priei
namos visiems. Laučiam jūsų.

PETER ADOMAITIS
6630 S.o Talman Avė.

Tel. Prospect 3938

\ 
PATENTAI. Copyright* - Išradi 

mai visokios rūšies.
B. PELECHOWICZ. 

2800 W Chicago Avė Brunswlck 7IH'?

Kouievard 6520 Rea. Y arda 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

Phone Republic 4949

PETĖR GRIBAS
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS

Malevojimas, Dekoravimas ir
Popieravimas

6127 So. Maplewood Avė.,
CHICAGO. ILL.

LUMBERIS — 20-50% nuolaidos; 
Durys $1.90, Shiplap $35 už tūkstan
ti. 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

10% PIGIAU UŽ VISA DARfcĄ 
CONSUMERS

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ, 
230(), W. Chicago Avė. Brunswick 7187

Financial 
Fi nansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis x mėnesinėmis 
mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

PETRZILEK BROS.
. 1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama į viena diena 
2-RI M0RGIČ1A1

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.60 
8804 So. Kedzie Avė.

Tek Lafavette 6788-6716

KAPITALAS $300,000 
Del paskolų ant pirmų 

morgičių
J. NAMON & CO.

Bankers
6755 S. Western Avė.

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokšto* 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

./-.jitjL.ft :i u j, rii^ į. 1930

ČlASSIFIEDADi]
Miscellaneous for Sale 

įvairus 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

Help VVanled—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagelbi- 
ninkas darbštus, nevedęs, patyrimo ne
reikia. 3010 Addison St. 1 lubos už
pakalyj.

Help VVanled—Femak
1 htninktu Keikt-

REIKALINGA prie namų darbo 
mergina arba moteris, vieta ant visados, 
vaikų ir kitos moteries nėra . Atsišau- 
kit greitai. “The Neighbor”, R. 2, 
Warren ,Mich.

REIKALINGA moteriške prižiūrėti 
du vaikus ant farmos, Michigan valsti
joj. Esu vienas, įeikalinga skubiai. 
Atsišaukite 3415 Emerald Avė. Tel. 
Boulevard 4373.

REIKALINGA mergaitė arba mote
ris prie namų darbo. Atsišaukite tuoj. 
F. Norkus, 3600 S. Lowe Avenue. 
Yards 6721.

For Reni
PASIRENDAVOJA 5 kambarių 

cottage ir 2 karų garažas. Pigi ren- 
da. 6220 S. Mayfield avė.

PASIRENDUOJA garažas ant 2 lo
tų su “show ruimiu” 5352 So. Wes- 
tern Avė. Del informacijų kreipkitės 
4645 So. Honore St. Tel. Virginia 
1119. Mrs. Masla.

Ftirnished Rooms

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

Chas. Shattas
1843 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Roosevelt 8577

Furniture & Fixtures
_______Rakandai-Įtaisaj

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

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusio* poros 

nsate kviečiamos pasinaudoti mušti pasiuly 
tnu. Mes nupirksime jums rakandas tiesi*) 
U dirbtuves ui sutaupimą mažiausia.

60 $4 cash pamatu
Jokia atsakymas nčra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio Iki visti 10 
kamb. apartmento rakandu. Sankite Šiandie 
Mes nuvežime jus pas fabrikantas. Mes ta 
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa 
nijomis Chieagoje. Saukite Columbus 0467 
MR WELL8 dėl platesniu žinių.

Business Chancet- 
1’Brdavimul Rivnla*

PARDAVIMUI wholesale ir retail 
malt ir hops sankrova, įsteigta 7 me
tus, 4 registruoti ir kapiraituoti lebe- 
liai. Pasitraukiu iš biznio. Alpa Malt, 
2428 W. 47 St., Lafayette 1104.

GASOLINE STATION biznis parsi
duoda arba išsimaino ant lotų arba au
tomobilio, perkant reikia įmokėti $400. 
Maža renda, 5 metų lysas.

Kreipkitės pas
C. P. SUROMSKIS

I 3352 So. Halsted St.
Yards 6751

Rez. Boulevard 0127

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

MODERNIŠKA buČernė, daranti 
$1,600 biznio į savaitę, parsiduoda la
bai pigiai. Tel. Republic 0080.

PARDAVIMUI delicatessen ir gro
sernė, išdirbta vieta, daranti gerą biznį. 
Svarbi priežastis pardavimui. 6828 So. 
Racine Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gtusernė 
gerai išdirbtas biznis su namu. Del 
ligos turiu apleisti miestą. Pigiai. 7218 
So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI pigiai d-licacessen ir 
grosernė iš priežasties ligos. Gera, 
pelninga vieta. Kaina $600. 6246 S. 
St. Lawrence Avė. (4-tas blokas į rytus 
nuo White City).

Farms For Sale
____ Ūkiai Pardavimui__________

PARDAVIMUI 91 akras žemės, 1!4 
mylios nuo Plymouth, Ind. 15 akrų ge
ro klevų miško. Geras derlius kornų, 
dobilų ir alfalfa. Miške bėga mažas 
upelis. 8 kambarių namas, didelis ba- 
sementas, daržinė, visos kitos triobos 
irgi geros, gera žemė. Savininkas gy
veno 50 metų ant farmos. Visokios 
rūšies mašinos, užtektinai pašaro. 3 
arkliai, 8 karvės, 200 vištų. Parduo 
siu už $8,000. Apie šią farmą galima 
sužinoti visuose bankuose toje apielin- 
kėje. Rašykite: Tom Sanfleppo, 4809 
Okolt Avė., East Chicago. Indiana.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PINIGAI! PINIGAI!
Jeigu jus norite parduoti savo proper- 
tę už cash, matykite mus asmeniškai. 
6054 S. Cottage Grove Avc., Room 229

BARGENAS. 4 kambarių namelis 
aplink Archer ir 55 Blvd. mainysiu ant 
grosernės arba troko. šaukite.

Columbus 10239

GJO /.t


