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Sako, Lietuva Lenkija Pradėję 
Derybas dėl Vilniaus

Genevoje jau kalbama apie Vilniaus grą
žinimą Lietuvai, bet atidavimą Klaipė
dos Lenkijai, o Lenkų koridoriaus grą
žinimą Vokietijai

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
23. — Kiekviena šešių komisi
jų, Į kurias Tautų Sąjungos sei
mas yra susiskirstęs, šiandie 
svarsto didžiausios svarbos tarp
tautinius klausimus.

Pirmoji komisija diskusuoja 
Kelloggo pakto santykius su 
Tautų Sąjungos konvencija. Ja
ponija protestuoja prieš pakto 
Įterpimą į konvenciją, kaip to 
kad nori Jungtines Valstybės.

Autoji komisija svarsto eko
nominius reikalus. Šiandie jai, 
teko išklausyti stiprių protes
tų prieš sovietų javų “dumpa- 
vimą” Europos rinkose.

Trečioji komisija nusiginkla
vimo reikalams taiso arbitražo 
sutarties projektą, kuris bus 
pateiktas nusiginklavimo paruo
šiamai konferencijai ateinantį 
lapkričio mėnesi.

Ketvirtoji komisija Tautų Są
jungos vidaus reikalams karš
tai diskusuoja proponuojamą 
Sąjungos sekretarijato reorga
nizavimą. Italija, Vokietija ir 
daugelis mažesnių valstybių pro
testuoja prieš Anglijos ir Fran- 
cijos dominavimą nuolatinėje 
Sąjungos organizacijoje.

Penktoji komisija socialiams 
reikalams svarsto moterų lygy

bės teises, baltąją vergybę, 
opiumo auginimą Kinuose ir 
narkotikų prekybą.

Pagaliau šeštoji komisija po
litiniams reikalams baigė tau- 
Itinių mažumų diskusijas ir da
bar peržiūrinėja mandatų ko
misijos darbus.

Be to, Tautų Sąjungoj dis- 
kusuojami toki dalykai, kaip 
Europos valstybių federacijos 
projektas, Francijos-Italijos ju
ros derybų atnaujinimas, san
tykiai tarp Vokietijos ir Fran- 
cijos Saaro krašte ir k.

Pagaliau, sakoma, kad dabar 
ką tik prasidėjusios diskusijos 
tarp Lietuvos ir Lenkijos dėl 
Vilniaus. Iš tų diskusijų gali 
pareiti įkyraus Lenkų korido
riaus klausimo išsprendimas ir 
likvidavimas ginčo dėl Vilniaus. 
Sakoma, kad tapus atgaivinta; 
senoji maino mintis, kuriuo 
Lietuva turėtų atgauti Vilnių, 
o už tat Lenkijai atiduotų Klai
pėdą kaip išeitį į jurą.

Šiandie po pietų įvyksta tam 
tikro Europos valstybių atsto
vų komiteto posėdis Europos 
federacijos projekto klausimu. 
Komitetui pirmininkauja Aris
tidas Briand, Francijos užsie
nių reikalų ministeris, projek
to autorius.

[Atlantic and Pacific Photo]

Santa Monica, Cal. — Milton Sills, pagarsėjęs krutamųjų 
paveikslų aktorius, kuris mirė tennis belošdamas. Jis buvo 48 
metų amžiaus. Gimęs buvo Chicagoj.

Sovietai jau pradės Ukrainiečiai nemyli
derybas su Kinais

Maskva prarado viltį, kad cen- 
tralinė Kinų valdžia bus nu
versta ir įsisteigs jai palan
kus režimas

savo ponų lenkų

Užpuolimas Kentucky 
anglies kasyklp

LOUISVILLE, Ky., rūgs. 23. 
— Ties Rice anglies kasyklo
mis vakar įvyko batalija tarp 
kasyklų sargybinių ir būrio vy
rų, puolusių kasyklas. Nors iš 
abiejų pusių buvo paleista apie 
šimtas šovinių, tačiau niekas 
nebuvo sužeistas. Vyriausybė 
pradėjo to įvykio tardymą.

Revoliuciniai nera
mumai Pietų Ame

rikos respublikose
Dabar bandytas sukilimas Či

lėj, kuris esąs likviduotas. 
Sukilimo vadai suimti. Taip
jau suimti du J. V. aviato- 
riai

LIETUVOS ŽINIOS

Mandžurų galva bus 
paskirtas šiaurės

Kinų komisaru
Nankino vyriausybė ketina su

šaukti nepaprastą Kuomin- 
tango sesiją padėčiai apsvar
styti

Prieš Tautų Sąjun
gos gener. sekreto
riaus autokratizma

L

Reikalauja T. S. sekretarijatą 
perorganizuoti taip, kad ja
me, be anglų ir franeuzų, bu
tu ir kitos tautos atstovai!- v
jamos

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
23. — Tautų Sąjungos seime 
vakar įvyko susikirtimas tarp 
Vokietijos, Italijos ir Norvegi
jos atstovų ir generalinio T. 
Sąjungos skeretoriaus Sir Er- 
ic’o Drummondo. Atakuojamas 
Drummond buvo taip įpykęs, 
kad grūmojo rezignuosiąs, bet 
susigriebęs, kad tuo jis ištikro 
gali pats sau pakenkti, atližo.

Tūlos valstybės yra nepaten
kintos anglo Drummondo, ge
neralinio sekretoriaus, ir fran- 
euzo Josepho Avenolio, jo pa
dėjėjo, autokratizmu ir reika
lauja, kad kontrolė butų pa
vesta tam tikram Tautų Są
jungos mokamų valdininkų ko
mitetui, kuriame butų v ir ki
tos tautos atstovaujamos. Ypa-

tingai to reikalauja Vokietija 
ir Italija.

Konfliktas su Drummondu 
vakar įvyko dėl to, kad sužino
ta, jogei generalinis sekreto
rius buvo išleidęs įsakymą vi
siems sekretarijato nariams, 
kad nė vienas jų nedalyvautų 
posėdy, kuriame bus diskusuo- 
jamas sekretarijato reorganiza
vimo klausimas.

Pietų Amerikos kraštai 
atsilikę su mokesčiais 

T. Sąjungai
GENEVA, Šveicariją, rūgs. 

23. — Tautų Sąjungos knygos 
parodo, kad daugelis Pietų 
Amerikos valstybių jau per ke
letą metų yra nesumokėjusios 
savo mokesčių Sąjungai. Atsi
likusios su mokesčiais respub
likos yra: Argentina, Bolivija, 
Kuba, San Domingo, Guatema- 
la, Hondūras, Nikaragua, Para- 
gvaja ir Peruvija. Dagi Kinija 
ir Liberija yra sumokėjusios, 
o Panama dabar dalį savo už
vilktų mokesčių sumokėjo.

ŠANCHAJUS, Kinai, nigs. 
23. — Praneša, kad sovietų Ru
sijos vyriausybė nutarus pradė
ti formalias derybas su kinais 
spalių 11 dieną, Maskvoj.

Maskva vilkino rusų-kinų 
konferenciją jau nuo šių me
tų pradžios, matyt, tikėdamos, 
kad centralinė (Nankino) val
džia bus nugriauta ir įsisteigs 
kitas, daug palankesnis Mask
vai, režimas. Sukilimui šiaurės 
Kinuose susmukus ir Mandžu- 
rijos valdovui įsimaišius i po
litinę situacijų Kinuose, ta so
vietų viltis dabar, matyt, iš
nyko.

Sušaudymai Rusijoje
Minske tapo sušaudyti raudon

armiečių regimento vadas ir 
aviacijos viršininkas

ORAS,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra^ 
našauja:

Daugiausia gražu ir šilta; 
apie vakarą gali būt lietaus ir 
vėsiau; vidutiniai ir stiprus pie
tų ir pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 69° ir 86° F.

šiandie saulė teka 6:38, lei
džiasi 6:46. Mėnuo leidžiasi 
7:57 vakaro.

VARŠUVA, rūgs. 23. — Pra
neša, kad Minske tapo sovietų 
vyriausybės sušaudyti Iliuchi- 
nas, Minsko raudonosios armi
jos regimento komanduotojas, 
ir Sokolovas, aviacijos dalies 
viršininkas.

Abudu buvo apkaltinti val
stybės išdavimu.

0TTAWA, Ont., Kanada, rug
sėjo 23. — Kanados atstovų 
butas priėmė naujo tarifo įsta
tymą, kuriuo muitas padidinar 
mas daugiau kaip 130 importo 
daiktų.

Kaip buvo fašistų 
sušaudyti keturi 

jugoslavai
TRIESTAS, Italija, rūgs. 23. 

— Vietos laikraščiai paduoda 
smulkmenas sušaudymo keturių 
jugoslavų, kurie buvo kaltina
mi dalyvavę antifašistiniame są
moksle.

Bidovecas, Marusičas, Milošas 
ir Valencičas, išklausę mirties 
nuosprendį, parašė prašymą dėl 
susimilimo. Triesto apskrities 
karo komendantas tačiau atsi
sakė pasmerktųjų malonės pra
šymą perduoti karaliui.

Trečią valandą ryto pasmerk
tieji buvo atvesti į kalėjimo 
koplyčią pasimelsti. 5-tą valan
dą juos vedė sušaudyti. Po ke
lių minučių pasirodė “juodmar- 
škinių” kuopa ir teismo na
riai. 5:03 vai. pasmerktuosius 
pririšo prie kėdžių, nugara į 
šautuvus. Perskaičius nuospren
dį, 56 fašistai, paskirstyti į 4 
skyrius, stojo viętose. 5:44 vai. 
prokuroras davė ženklą — šau
tuvai sutratėjo...

Sušaudytųjų kūnai tuojau 
buvo nugabenti į kapus, o 
“juodmarškinių” kuopa grįžo j 
barakus, perėjus gatvėmis iš
kilmingu maršu;

Degina lenką dvarus Galicijo
je. — Lvove bombų sprogi
mas sunaikino ukrainiečių ko
legiją

VARŠUVA, nigs. >23. — Uk
rainiečių (rusinu) kolegijoje, 
Lvove, vakar įvyko slėptų ten 
bombų sprogimas, kuris sunai
kino trobesį, keli oi i ką asmenų 
sužeidė ir išdaužė artimesnių 
namų langus.

Kartu Lvove gauta žinių, 
kad naktį prieš tai ukrainie
čiai sudegino keletą lenkų dva
ru.

Lenkų policija suėmė daug 
tariamų agitatorių ir teroristų.

Karininkų ne p a s i- 
tenkinimas Uru- 

gvajoj
MONTEVIDEO, Urugvaja, 

rūgs. 23. — Urugvajos kariuo
menės oficieruose kilo didelis 
nepasitenkinimas dėlto, kad re
spublikos prezidentas Campis- 
tiguy padarė neteisingus pa- 
augštinimus, laužydamas papra
stą rutiną. Simpatizuodamas 
su užgautais karininkais, karo 
ministeris gen. Manuel Ourba 
pasirengęs rezignuoti. Del to si
tuacija Urugvajoj artinas kri- 
zio.

NANKINAS, Kinai, rūgs. 23. 
— Praneša, kad Nankino (cen- 
tralinė) valdžia projektuoja pa
skirti čangą Hsueliangą, Man- 
džurijos valdovą, šiaurės Kinų 
atsteigimo komisaru.

čangui padarius ginkluotą 
intervenciją šiaurės Kinuose ir 
išvijus sukilėlių armijas, cen- 
tralinės valdžios vadai planuo
ja ateinančio spalių mėnesio 
pri^žioj sušaukti nepaprastą 
Kuomintango (politinės nacio
nalistų partijos) centralinio 
vykdomojo komiteto sesiją su
sidariusiai padėčiai apsvarsty
ti.

Projektuojama taip pat su
šaukti Kinų bankininkų ir fi
nansininkų konferencija finan
sinėms problemoms apsvarstyti, 
jų tarpe, pirma, reikalų reor
ganizuoti valstybės paskolas, iš
leidžiant 500 milijonų Meksikos 
dolerių ($1170,000,000) sumai 
bonų; antra, Kinų monetarinę 
sistemą suvienodinti; trečia, iš- 
rutuloti krašto pramones, etc.

Kanados protestas 
J. Valstybėms dėl 
laivo pagrobimo

WASIIINGTONAS, rūgs. 23. 
— Kanados vyriausybė atsiun
tė notą Valstybės departamen
tui, kuria protestuoja prieš J. 
V. pakraščių sargybos suėmimą 
Kanados motorinio laivo Fire- 
light.

Pakraščių sargyba buvo laivą 
Firelight suėmus juroj, toliau 
ne 12 mylių nuo Jungt. Val
stybių krantų, manydama, kad 
laivas gabena svaigiųjų gėrimų 
kontrabandą. Jokių tačiau gė
rimų nerasta, ir vėliau laivas 
buvo paleistas.

Nežiūrint, kad '“biznis 
gerėja”, akcijos kulvir- 

čiais krinta

Apvirtusiu aeroplanu 
skridimo rekordas

MUENSTER, Vokietija, nigs. 
23. — Vokiečių aviatorius W. 
Weichelt įsteigė galva žemyn 
skridimo rekordą. Apvirtusiu 
aeroplanu jis Skraidžiojo 46 mi
nutes 53 sekundes.

NEW YORKAS, rūgs. 23.— 
Nežiūrint visų Prekybos Sek
retoriaus (ministerio) Lamon- 
to tikrinimų, kad biznis jau 
pradėjęs gerėti ir eksporto pre-. 
kybą kylanti, vakar biržoje vėl 
įvyko stiprus akcijų kritimas. 
Dagi svarbiausių pramonių ak
cijos nukrito nuo $1 iki $10 
ir daugiau.

Atlanto skridikai sve
čiuos pas Hindenburgų

BERLYNAS, rūgs. 23. — 
Prezidentas Hindenburgas pri
ėmė grįžusius iš Amerikos vo
kiečių Atlanto skridikus, kap. 
Wolfgangą von Gronau ir jo 
kompanijomis.

Stiprus žemes drebėji
mas Kalifornijoje

EUREKA, Cal., rūgs. 23. — 
Vakar vakarą šis miestas bu
vo supurtytas stipraus žemės 
drebėjiiųo. Supurtymai, kurie 
tęsėsi keletą sekundų, daug ka
minų nuvartė ir įvairios kito
kios žalos padarė. Kai kur ki
lo gaisrai, bet jie pavyko urnai 
likviduoti.

SANTIAGO, Čilė, rūgs. '23. 
— Oficialiu pranešimu, Koncep- 
cione, pietinėj Čilės daly, 400 
mylių nuo Santiago, bapdyta 
padaryti sukilimas, kuris betgi 
tuojau buvo likviduotas.

Pasak vyriausybės praneši
mo, penki ištremti čiliečiai ae
roplanu atvykę iš Mar dėl Pla- 
tos, Argentinoje, stengėsi su
kurstyti Koncepciono garnizoną 
sukilti, bet buvo kariuomenės 
vyriausybės suimti.

Aeroplanui, kuriuo tie suki
limo vadai buvo atvykę, pilo
tavo du Jungtinių Valstybių 
aviatoriai, Edwardas O. De Lo- 
rin ir Reed Smith Doyle, ku
rie taip pat tapo suimti ir bus 
atiduoti karo teismui. Abudu 
aviatoriai tačiau teisinasi, kad 
jie nežinoję, kas buvo jų pa- 
sažieriai ir kuriuo -tikslu jie 
keliavę į Koncepcioną.

Suimtieji čiliečiai yra: gen. 
Redrado Enriųue Bravos, pulk. 
Marmaduke Grove, Luis Salas 
Romo, Carlos Vicuna Fuentes 
ir Pedro Leon Ugalde. Pasta
rieji trys yra civiliai.

Koncepciono mieste ir apy
gardoje paskelbtas karo stovis.

Vidaus reikalų ministerija 
tikrina, kad neramumas buvęs 
tik lokalinis, ir kad šiaip vi
same krašte esą ramu.

Abejoja dėl sukilimo Či
lėj likvidavimo

BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 23. — Nors visi oficia
lus pranešimai iš Čilės skelbia, 
kad sukilimas Koncepcione vi
sai nepavykęs, tas faktas, kad 
tapo įvesta aštriausia cenzūra 
lyg parodo, kad, kaip kiti pra
nešimai skelbia, Antofagastoje 
ir kituose Čilės miestuose ne 
viskas gera.
Į sukilimo vietą, siunčia- 

mi Čilės laivyno ka
reiviai

BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 23. — Gautomis čia iš 
Santiago, Čilės sostinės, žinio
mis, prezidentas Ibanez, gavęs 
pranešimą apie sukilimą Kon
cepcione, tuojau sušaukė kabi
neto posėdį, kuris tęsėsi beveik 
iki auštant. Tuojau buvo įsteig
ta aštri cenzura žinioms. Į Kon
cepcioną pasiųsta iš Tolkahua- 
frio laivyno kareiviai.

Kas yra suimtieji suki
limo vadai

Suimtieji sukilimo vadai, 
gen. Bravo ir pulk. Grove, li
gi jie buvo prezidento Ibane- 
zo ištremti, buvo dvi žymios 
figūros Čilės armijoje. Luis Ro
mo buvo senatorius, paskui tei
singumo ministeris prezidento 
Alessandri kabinete; Fuentes 
buvo revoliucinės studentų gru
pės vadas, o Ugalde — buvęs 
parlamento atstovas.

Nepasitenkinimas Iba- 
nezo diktatūra

Jau daugiau kaip metai lai
ko prieš prezidentą Ibanezą ki
lo stipri opozicija dėl tariamų 
jo diktatoriškų metodų, o nuo 
laiko, kaį Bolivijoje buvo su
kilimu nuverstas prezidentas 
Šilęs, Čilės studentuose ir dar
bininkuose ėjo stipri revoliuci
ne propaganda.

Į Lietuvą atvykusi 
Amerikos studen

čių ekskursija
išbuvusi Lietuvoj keturias die
nas, rugpi ličio 23 d. išvyko į 
Vokietiją. Į stotį atvyko paly
dėti studentų atstovybės nariai 
ir ne maža šiaip studentų. Nuo 
studentų atstovybės ir šiaip 
studentų buvo įteikti keli bu
kietai gėlių. Kaune viešnios ap
žiurėjo čiurlionies galeriją, Lie
tuvos banką, kur jos buvo pa
vaišintos, karo muziejų, Pažais
lį ir kitas žymesnes vietas. Vie
ną dieną viešnios buvo pavė
žintos “Vilniaus” garlaiviu, kur 
buvo iškelti pietus. Viešnomis 
visą viešėjimo laiką rūpinos stu
dentų atstovybė.

Ūkininkai susirūpinę 
dėl lietaus

Del nuolatinio lietaus smar
kiai susirūpinę Sintautų apylin
kės ūkininkai, ypač kurių že
mi, ne nuotakus laukai. Sako, 
sudygsią vasarojiniai javai ir 
supusiančios bulvės.

Nušovė 8 metų vaikų
Upnikelių km. (Jonavos vai.) 

vieno gyventojo 14 metų vai
kas nežinia kur gavęs revolve
rį nušovė mirtinai A. Jurevi
čių 8 metų amžiaus. Užmušė
jas išsigandęs pabėgo miškan 
ir pasislėpė. Įvykio vieton tuo
jau nuvyko Kauno ap. gydyto
jas dr. A. Petraitis ir padaręs 
skrodimą rado, kad kulka iš
ėjusi kiaurai per plaučius, šir
dį ir šonkaulius.

Lakūnai išgelbėjo ser
gant) {šalusio laivo 

kapitonų
NOME, Alaska, rūgs. 23. — 

Gavus žinią, kad įšalusio Si
biro pakraščiuose laivo Karise 
kapitonas, A. P. Joehimsenas, 
rimtai serga ir reikalingas 
umios gydytojo- pagalbos, du 
Amerikos lakūnai, pilotas Frank 
Dorbandt ir jo mašinistas, ae
roplanu nuskrido ir sergantį ka
pitoną pargabeno į Nome. Mo
torinis laivas Karise yra. įša
lęs leduose ties Sergijaus iš- 
kisuliu, Sibire, 250 mylių į žie
mių vakarus nuo Nome.

Francija suėmė Ameri
kos pilieti kaip kariuo

menės dizertirų
PARYŽIUS, rūgs. 23.—Fran- 

euzų vyriausybė šnervė natura- 
lizuotą Amerikos pilietį Leoifą 
Bogeną, 38 metų amžiaus, gi
musį Paryžiuje, bet prieš 14 
metų išvykusį j Ameriką ir ten 
priėmusį pilietybę. Franeuzų 
vyriausybė kaltina Bogeną, kad 
jis apleidęs Franci ją, neatitar
navęs kariuomenėje.

Bogen buvo parvykęs pasiim
ti savo 6 metų amžiaus duk
ters, kurią jis buvo palikęs su 
motina Paryžiuje. Įdomu, k,ad 
Bogen, jo paties pasakojimu, 
buvęs jau keletą kartų parvy
kęs į Franci ją, bet niekados 
dėl to nebuvo areštuotas.

Į Bogeno bylą įsimaišė Jung
tinių Valstybių ambasada.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai •••
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Detroit, Mich.
SLA. perorganizuotos kuopas 

susirinkimas

šiuomi pranešu visiems SLA. 
21 kuopos nariams, kad peror
ganizuotos SLA. 21 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks su- 
batoj, spalių (Očtober) 4 die
ną. Pradžia lygiai 7 valandą 
vakaro. SuMHnkimas bus lai
komas Lietuvių Bendrovės Na
me, kampas 25th St. ir W. 
Vernor Hwy.

Visi SLA. 21 kuopos i nariai, 
kurie sutinkate su SLA. kon
stitucija ir norit pasilikti pil
nateisiais SLA. nariais, tunte 
būtinai ateiti į susirinkimą ir 
pas' SLA. 21 kuopos finansų 
raštininką užsiregistruoti, kad 
sutinki būti ištikimu SLA. kon
stitucijai ir užsimokėti visus 
savo užvilktus mokesčius į 
SLA. centrą.

Laikinas perorganizuotos S 
LA. 21 kuopos fin. rast.

W. BalvoČtus.

C. K. Braze

Kelionė i Lietuvą ir 
atgal

Progresas

Būdamas Lietuvoj pastebė
jau, kad net mažuose miestu
kuose pradedama gatves grįsti. 
Na, o Šaukėnai jau “išbrukavo- 
ti” ir šaligatviai cementu iš
pilti. Tokiu budu nebereikia 
miesteliuose po purvą braidyti, 
kaip tai buvo prieš 24 metus, 
kuomet aš apleidau Lietuvą, 
ftutitojo Kunigaikščio Vytauto 

minėjimas

Rugsėjo 6 d. atvykau į Šiau
lius. Visur ėjo bruzdėjimas: 
ištaisytos įvairios' arkos bei 
bromas, Icnr- matosi t>. L. K. 
Vyte u to paveikslas. Namai 

taip pat buvo gražinami ir puo
šiami. Važiuodamas link Kau
no irgi pastebėjau, kad visos 
stotys puošiamos gėlėmis ir 
ąžuolų lapų vainikais. Kitur 
matėsi parašai, kad tai Didžio
jo Kunigaikščio Vytauto Me
tai. Kaune namai irgi viso
kiais lapų vainikais papuošti. 
Vakare visi tie papuošimai 
elektra apšviečianti. Susidaro 
gana neblogas vaizdas.

Tačiau ilgai Kaune negalėjau 
pasilikti, nes reikėjo važiuoti 
atgal į Ameriką. Rugsėjo 7 d. 
aš apleidau sostinę ir atsidū
riau Vokietijoj. Iš Vokietijos 
patraukiau i Belgiją, o iš ten 
j Franci ją.

Netikėti susitikimai
Beje, Kaune netikėtai susi

tikau su chibagiečiu J. P., o 
su S. V. kartu važiavau iš Šiau
lių i Kauną. Iki pat Kauno 
mane ta'ip pat palydėjo pusbro
lis. Bevaikščiodamas Laisvės 
Alėja susitikau ir susipažinau 
su vienu Lietuvos kariuomenės 
liuosnoriu. Kalbėjova gana 
ilgai ir apie visokius dalykus. 
Jis papasakojo savo vargus. 
Esą gavęs iš valdžios žemės, 
Bet viską reikėjo įsitaisyti, už 
tat labai suvargęs. Pasisakė, 
kad Amerikoj turįs tris brolius 
ir vieną seserį. Bet tieji jj vi
sai užmiršę.

Netikėtai viešbutyj “Roma” 
susitikau St. Vaitelį. Jis re
prezentuoja 'Lietuvos Filmų 
Bendrovę ir važinėjasi po Lie
tuvą, imdamas krutamus pa
veikslus. Kartu su juo važinė
jasi ir Antanas Kleiva. Nuim
tus paveikslus jie atveš į Ame
riką ir šią žiemą rodys juos 
žmonėms.

Kelionė iki laivo

Dabar apie savo kelionę Iki 
laivo. Rugsėjo 9 d. jau atsi
dūrėme prie Francijos rube- 
žiaus. Prasidėjo bagažų tikri
nimas. Su amerikiečiais fran- 
euzai apseina neblogai, — jų

bagažus palieka ramybėj. Bet 
jau savo piliečius, tai kamuo
ja. Iškrato viską. Pas vieną 
moterį surado keturius cigare- 
tų pakelius. Tris atėmė, o 
vieną paliko. Po tų ceremoni
jų nuvažiavome į Paryžių, kur 
nuo ryto išbuvome) iki 5 v. va
karo. Pasitiko mus Cunard 
linijos agentas ir viską, kas 
reikalinga, sutvarkė.

Anglų kalba
Francijoj, o ypač Paryžiuj, 

be didelio vargo galima susi
kalbėti angliškai. Amerikoj 
dažnai girdėdavau sakant, jog 
su anglų kalba galima po -visą 
pasauli važinėtis. Girdi, visur 
galima susikalbėti. Bet tikru
moj taip nėra. Net Vokietijoj 
nėra lengva angliškai susikal
bėti. Kitur dar sunkiau. Pa
ryžius sudaro išimtį. Bet tai 
todėl, kad tas miestas daro di
delį biznį iš Amerikos' turistų. 
Man atrodo, kad su vokiečių 
kalba Europoj kur kas toliau 
gali važiuoti. Kitaip sakant, 
Vokiškai ten yra lengviau susi
kalbėti, negu Angliškai.

Turiu pasakyti, jog Europoj 
didelio pigumo nėra. Pavyz
džiui, aš Voketijoj prie Fran
cijos rubežiaus valgiau pietus, 
kurie kainavo pusantro dolerio. 
Tiesa, turėjau alaus. Bet net į- 
skaitalit alų, tai gan brangoka.

Paryžiuj
Paryžiuj būnant pasitaikė 

gana bldgas oras, — vis lijo ir 
lijo. Kai šiek tiek nustojo ly
ti, tai ėjau pažiūrėti miesto. 
Reikia pasakyti, kad miestas 
gražus. Namai labai puikiai 
atrodo. Smuklių labai daug. 
Šaligatviuose stovi staleliai ir 
krėslai. Vyrai, moterys ir mer
ginos be niekur nieko geria. 
Valgomų daiktų krautuvės taip 
pat yra atviros, —viskas ma
tosi iš lanko. Musėms čia tu
rėtų Jauti tikras piknikas, o 
vienok jy beveik nemačiau. 
Beje, pridursiu, jog Francijoj 
alus ir degtinė visai pigiai par
siduoda.

'<herbourgas

Iš Paryžiaus atvykau j Che;‘- 
bourgą. Daugelis pasažierių 
rugojo, kad vieta nešvari. Dar 
traukinyj pastebėjau, kad daug 
bulgarų, rumunų, slavų ir čekų 
važiavo į Kanadą. Dauguma 
jų važiavo su visomis šeimy
nomis. Atvykome 11 valandą 
vakaro. Mus pasitiko įvairių 
livų kompanijų agentai. Visus 

susodino į didelį busą ir nuve
žė į tam tikrą vietą. Tuoj pa
reikalavo parodyti pasus ir vi
sus kitus dokumentus. Daiktus 
liepė palikti. Paskui nusivedė 
vakarienės valgyti. Pavalgę 
ėjome miegoti ant antro aukš
to. Visų klasių pasažierius su
guldė į vieną vietą. Ponai dė- 
liai to labai ^ugojo. Mat, lo
vos buvo gana kietos, o pagal
vės šiaudinės. Gulėjome, kaip 
kareiviai,— po dvi eiles. Vieni 
gulėjome apatinėse lovose, o 
kiti viršutinėse. Moterys, ži
noma, gulėjo atskirai.

Imigrantų name

Ant rytojaus tuoj po šešių 
mus prikėlė. Ėjome praustis. 
Nei muilo, nei abrusų niekur 
negalėjome surasti. Pasijuto
me, kad per naktį mus pusė
tinai uodai apibučiavo. Paval
gę šiokius tokius pusryčius, 
mes turėjome eiti į pirtį, o po- 
tam pas daktarą. Kai atlikome 
reikalą su daktaru, tai nuėjo
me į kitą kambarį sutvarkyti 
savo bagažui. čia gavotne kor
tas į Atlantic viešbutį. Po vi
sų tų ceremonijų suteikė mup)s 
daug geresnes ir parankesnes 
lovas. Vadinasi, pagerbė “ame- 
rikontus”* Kiekvienam buvo 
duota po atskirų lovą. Tačiau 
vlsviėn turėjome šiaudinėmis 
pagalvėmis pasitenkinti. Aš 
atsidūriau viename' kambaryj 
su dviem lenkais.

Musų namas susideda iš tri
jų aukštų. Viduj kiemas, o ap
linkui kambariai. Valgomasis 
kambarys atrodo lyg kokia 
koplyčia. Stalai ilgi, prie ku
rių sudėti suolai, šalę yra sa
lė, kur gali tiek »jauni, tiek ir 
suaugę žaisti visokius žaislus. 
Čia galima pasiklausyti viktro- 
los. Visur iškabinti parašai, 
kad patarnautojams neduoti 
“pilt arbatos” arba, ameriko
niškai sakant, “tipų”.

Miestas ir jo apielinkės
Po vakarienės ėjome truputį 

pasivaikščioti. Ant rytojaus 
po pietų nutarėme apžiūrėti 
miestą. Užsimokėjome po 15 
frankų (apie 60 centų) ir iš
važiavome autobusu. Pirmiau
sia pasivažinėjome po miestą, 
o paskui nutraukėme į ukius. 
Ūkininkų trobesiai gana gra
žiai atrodo Vieno vietoj susto
jom prie viešbučio. Čia dviejese 
išgėrėme vieną butelį vyno, du 
buteliu alaus ir suvalgėme po 
vieną sendvičių. Už tą visa 
užmokėjome 60 centų. Sugrįžo
me atgal apie penktą valandą 
po pietų. Bevažinėdamas pa
stebėjau, kad daug ūkių yra 
tuščių. Neteko patirti, kodėl 
tie ūkiai tapo Apleisti.

Po vakarienės ir vėl ėjome 
po miestą pasivaikščioti. Gat
vės Siaurutės. Visur ant gat- 
Vekarių moterys ir kondukto
riai ir motormenai. Drabužiai 
čia gana pigus, nebrangus ir 
maistas'. Už degtines stikliu
ką reikia mokėti 10 centų, v 
už alaus stiklą tik penkis cen
tus. Bet už tat paprasto dar
bininko uždarbiai labai menki. 
Bet taip yra ne tik Francijoj. 
"tas pat Vokietijoj, Latvijoj, 
Lietuvoj ir Lenkijoj. Visur var
gas ir visur paprastam darbi
ninkui sunku gyventi.

Mieste randasi daug krautu
vių. Biznį varo daugiausia žy
dai. Automobilių nedaug tesi
mato, bet už tat beveik kiek
vienas važiuoja dviračiu. Uuos
te sustoja tik maži laivukai, 
kurie pasažierius,.,,veža į dides- 
iiints laivus.

Tvirtove
Rugsėjo 12 d. po pusryčių 

ėjome apžiūrėti Cherbourgc 
tvirtovę. Tvirtovė randasi 600 
pėdų aukštumoj. Kalnas gana 
status. Vargais negalais užsi- 
kopėme i viršų. į tvirtovės 
vidų musų, žinoma, neįsileido. 
Su stovinčiu ten kareiviu mes 
jokiu budu negalėjome susikal
bėti. Žemyn nusileidome ant
ra puse. Ėmė tik penkiolika 
minučių, o užeiti ištisą valan
dą. žiūrint iš viršaus, mies
tas atrodo senas. Namai dau
giausia iš plytų. Yra keturios 
bažnyčios.

Nauji pasažieriai
Kas dieną atvažiuoja vis nau

jų pasažierių. Susitikome ir 
su dviem lietuvių šeimynom. 
Vienas iš Šiaulių su žmona ir 
dviem sunum važiavo į Auro
rą, 111. Jam teko laukti net 
septynis metus. Tačiau jis 
yra Latvijos pilietis, tad leng
viau leidimą gavo. Jis yra 
mechanikas ir kalba vokiškai. 
Kitas irgi važiavo iš Šiaulių 
su žmona ir trylikos metų sū
num. Tai ypatingas žmogelis. 
Paniuręs ir bijosi su žmogum 
kalbėti. Sužinojau, jog jam 
teko išlaukti net aštuonis me
tus, kol gavo leidimą važiuoti. 
Ir tai tik todėl, kad Amerikoj 
mirė jo brolis ir paliko jam 
farmą. Ačiū tai aplinkybei, 
Amerikos valdžia įsileidžia jį. 
Jis su savo žmona lenkiškai 
kalbasi, nors tiek jis, tiek jo 
žmona yra lietuviai. Kur ran
dasi jo ferma neteko patirti, 
žinau tik tiek, kad jis pirmiau
sia turės sustoti Ohicag’oj.

Susitikau ir su kenoshiečiu 
Povilu Šlakiu. Jis ųpasivėlino 
atvažiuoti, tad turės Cherbour- 
ge palaukti. Taip jam buvo 
pranešta* Vėliau tas patvar
kymas tapo pakeistas: išva
žiuos rugsėjo 14 d., bet New 
Yorke tūlam laikui bus sulai
kytas. Gaila, kad Liėtuvoj

tie agentai tarsi miegodami 
dirba. Deliai to žmonėms ten
ka daug nesmagumų turėti.

Laive “Mauretania”
Rugsėjo 13 d. gavome pasku

tinius pusryčius imigrantų na
muose. Turiu pasakyti, jog| 
maitina čia visai nekaip, Ypač 
labai menkus pusryčius teduo
da. Visi skundėsi, kad nėra ko 
valgyti. Po pusryčių liepė su
tvarkyti savo daiktus. Keliavo
me į laivą. Moteris ir vaikus 
nuvežė busu, o vyrai pėsti ėjo
me. Prieš .tai turėjome nema
žai vargo, kol sutvarkėme savo 
dokumentus. Tai tikras “mon- 
key business”. Laivukas buvo 
mažas, —vos galėjome surasti 
savo daiktus. Visi nekantriai 
laukėme, kada mus nugabens 
ant didesnio laivo. Pradėjo 
nešti visokius pundus ir pun
delius, — tai pašto siuntinius, 
tai kitokius daiktus. Tai užė
mė pustrečios valandos. Iš uos
to iki laivo “Mauretania” va
žiavome penkiolikę minučių. 
Kai tik įkėliau koją į laivą, 
tuoj nuėjau į savo kambarį. 
Mat, dar Amerikoj būdamas 
per “Naujienas” tame laive 
buvau sau kambarį rezerva
vęs. Čia kambarys geresnis, 
negu ant laivo “Acpiitania”. 
Laivas “Mauretania” mažesnis, 
bet plaukia greičiau.

Audringas oras

Rugsėjo 13 d. > vakarienę jau 
valgėme ant laivo. Valgyti da
vė gana neblogai. Dar nespė
jome nei pavalgyti, kaip laivas 
pradėjo plaukti. Oras buVo 
blogas: putė smarkus vėjas ir 
lijo. Pradėjo supti ir laivą. 
Po vakarienės nutarėme apžiū
rėti laivą. Vieni pasažieriai 
šnekučiavo tarp savęs, kiti rū
kė, treti šiaip sau vaikštinėjo. 
Visi buvo gana neblogame upe. 
Apie 10 vai' ėjome miegoti. 
Mes buvome trys viename kam
baryj. Vienas tuoj prisirašė 
prie ožio choro. Kitur, irgi tik 
girdėjosi au, ai-vai ir t.t. Va
dinasi, žmones pradėjo sirgti 
juros Ant rytojaus, t. y.
rugsėjo 14 d., pabudau apio 

septintą valandą ryto ir nu
ėjau praustis. žmoneliai iš
blyškę, privarginti slankioja 
ant laivo dėnio. Per visą nak
tį laivą supo tarsi kokį lopšį. 
Aštuntą valandą turėjome pus
ryčius. Į valgomąjį kambarį 
mažai žmnlų tesusirinko. Dau
guma pasažierių nenorėjo val
gyti, kadangi jie sirgo. Nedaug 
žmonių susirinko ir pietums.

(Bus daugiau)

GAĘSINKITĖS NAUJIENOSEReceptas suteikia vi 
riams tikrą pagelbą
Išlavinki! savo vidurius bū

ti reguliariais; išsivalyti tuo 
pačiu laiku kiekvieną dieną; 
ir tai taip pilnai, kad jie pa
šalintų visas atmatas. Syrup 
Pcpsin—daktarei receptas—pa
gelbės jums tai atsiekti. Kada 
jus imate šį junginį liuosuo- 
jančių žolių, tyro pepsino ir ki
tų vertingų priedelių, jus pa
dedant viduriams patiems sau 
pasigclbėti.

Dr. Caldwell’s Syrup Pep- 
sin yra išmintingas dalykas 
imti kada tik jums galvą 
skauda, ėda alinimas, jaučia
tės puriau ligpniu nuo konsti- 
pacijbs. Kada jus neturite 
apetito ir prastas skonis ar 
prastais kvtfpas padaro, kad 
jus esate pilnas nuodingų

Dr. Caldwcll studijavo vi
durių pakrikimus per 47 me
tus, 
veikia

Jo receptas visuomet 
greitai, nuodugniai; 

niekad negali pakenkti. .lis 
išvalo ir pasaldina visą virš
kinimo kanalą. Jis suteikia 
tiems persidirbusiems 
t’iams jiems reikalingą

vidu-

Paimkitc truputį Dr. Gald- 
šiandie 

ir pamatykite kaip puikiai 
jus pasijausite rytoj — ir bu
siančias dienas. Duokite jį 
kūdikiams, kada jie būna li
guisti ar karščiuojantys; jiems 
paliks jo skonis! Jūsų aptie- 
kininkas turi jo dideles bon- 
kas, jau prirengtas vartoji
mui.

Dr. W. B. Caldvvėll’s

SYRUP PEPSIN
A Doctors Family Laxative

HEMORRHOIDAI, ’ 
Pilės ir Konsfipacija 
ir kitos ligos ir vidurių pakrikimai 

gydomi moderninėmis rtictodomis.
Be operacijos
Be ligoninės priežiūros
Be skausmo
Be išlikimo iš darbo.

The American Colonic 
Institute

5 N. Wabash Avė.
Room 909 Kcsner Bldg.

Panedėliais ir ketvergais iki 9 v. vak.

cit pinigus per 
AUJIENAS Garsinkite “N-nose”

Greita Laivų Kelionė į Europą
PER HAMBURGĄ MUStf MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG , DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie
sioginiai gelžkeliais 
liariai išplaukimai

ST. LOUIS,
Del informacijų

susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu- 
mus populiariais kambariniais laivas:
MIWAUKEE IR CLEVELAND

kreipkitės i lokalinius agentus musų

Hamburg-American Line
m N. Michigan Arenu* ♦ ♦ Chicago

i NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę saVo Tėvynei jie jau yra Įrodę atvejų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie- 

> tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
l Šitanle atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, ttkrOš Šviesos ir mokslo skelbėjas.

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

“Lietuvos Ūkininko” kaina Visiems mfetams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKU CENTU-

Tokia vlnltfij suma neskirti niekam nesunku, reikia tik pasi- 
i i rengimą. , . ’ .

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

Už 50 centu Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
Įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Nauju? metus siųskite i Lietuvą “Liętuvos Ūkininkui” 
80 (ffrntų ir saVo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas”* mokės tinkamai ištisus metus tarnauti. • 

“LIETUVOS UKi SUNKO” adresas:
Lithuania, Katinas Gedimino gat. 38 Nr.

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

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50' metų senumo žolių 
įr mokslinis gydymas, Dr. Schyman at
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligoninės. Nelaukite deginančių skau
smų ir kitokių pavojų. Lengvus išmokė
jimai. Bandomasis gydymas ar egzami- 
nacija dykai iki 8 v. v., nedėliomis iki 
2 vai. po piet. Rašykite dėl nemokamo 5 
dienų gydymosi namie. Pilė Dept., 
S-M-S Health Institute, 1869 N. Dainen 
Avė., Chicago.

— pagarsėjęs visame pasaulyje

Pinaud’s

Palieka jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
jūsų pardavėją, arba 
prieiųskite 60c už pilno 
didumo bonką.—Pinoud, 
Dept. M.. 220 E. 21 St.. 
New York. (Sėmpello 
bonkutfi dj'kai).

Shampoo

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELlONfi Į

, LIETUVĄ

ŠVEDŲ AMERIKO|MljMį
(Swedish American Line) 

PATOGUS SUSISIEKIMAS
NEW YORK - KLAIPĖDA

(Via Gotheirburg)
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje 

Rengia RUDENINĘ EKSKURSIJĄ 
NAUJAM MOTORLAIVY

KUNGSHOLM >
Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAITIS 

Lietuvos Šaulių Sąjungos Spaudos Atstovas 
Išplaukia iš New Yorko Spalių 11 <L, Vyt. Didž. Met.
' ■ LAWŲ IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:
M. S. GRIPSHOLM ........................ šešt. Spalių 4
M. S. KUNGSHOLM ................... šešt. Spalių 11

Spalių 1 1 išplaukia Lietuvių Ekskursija į Lietuvą
S. S. DROTTNINGHOLM ............ šešt. Spalio 18
M. S. GRIPSHOLM .......................... Sežt. Ndv. 1
M. S. KUNGSHOLM ........................ šešt Nov. 8
8. S. DROTTNINGHOLM ............ -šešt. Nov. 29
M. S. GRIPSHOLM ....... .................... šešt. Dec 6

Del plaatesnių informacijų kreipkitės pas arciausį Tamstai agentą arba 
bent, kurią musų Linijos raštinę. Gauk lietuvių kalboj specialiai atspaus
tą cirkuliorį apie Liniją. Gaunami pas agentus ir musų raštinėse. —

Rašyk: ,

SWEDISH AMERICAN LINE
181 North Michigan Avė., Chicago, III.

BIZNIO IR 
INFORMACIJŲ

NAUJIENŲ
METINE KNYGA

Lithuanian Business Directory

Sausio 1 d., 1931
Kiekvienas “NAUJIENŲ” skaity
tojas gaus šią puikią ir įdomią 
“NAUJIENŲ” Metinę Knygą 

DYKAI!
Kviečiame visus biznierius ir pro 
fesionalus garsintis šioje žingei 
džioje ir naudingoje “NAUJIE 

NU” METINĖJE KNYGOJE.

NAUJIENOS
m;

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniams kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IB MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
ktaujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgydS 
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 We«t 26 St., kampan Keeler Avė., Tel. Crawford 557S

_____1^-. I________________________________ - .   -t. - ■ ■■ ■ -X--------------

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Te). K*dzie 8902

HR14-18 Roodevelt Rd. 
arti St. Louia Aye. 

CHICAGO. ILL.
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LIETUVOS ŽINIOS
Vokiečiu nacionalistu 

trys pianai
Arba visai užimti Lietuva su 

Pabaltiju, arba iškeisti su 
Lenkais Dancigą į Klaipė
dą, arba gauti pusę Dancigo 
koridoriaus.

Lietuvoj jau tikrai susekta, 
kad Voldemaras turėjo slaptų 
ryšių su Vokietijos nacionalis
tais. — Dabar apie tų “sąjun
gininkų” planus link Lietuvos 
skaitome Seno Varšaviečio 
laiške sekamai:

“Esą Vokietijos tautininkai 
turį tris planus. Pirmas —

die grosse Loesung'.
susitarus su rusais, pulti Len
kiją ir pasidalyti ją ar bent 
atimti Sileziją, Dancigo kori
dorių — vokiečiams — ir va
karų Ukrainą (Galiciją) — 
rusams. Klaipėda, savaime 
suprantama, tenka Vokietijai. 
Toliau — Pabaltijis paveda
mas Vokietijos, o Lenkiją Ru
sijos įtakai.

‘.‘Antras —
die kleine Loesung —

butų vykdomas tada, jei ne
pavyktų pirmasis. Lietuvos 
atžvilgiu jis yra dar įdomes
nis. Būtent: geruoju susitar
ti su Lenkija.

Lenkija karidorin ir Gdy
nės uostau įdėjo daug milijo
nų zlotų. Vokietija tuos mi
lijonus Lenkijai grąžina ir 
Dancigo koridorių ir Gdynės 
uostą išperka. O išėjimas į 
jurą Lenkijai duodamas per 
Lietuvą, vakarinę jos dalį — 
Mariampolę, Pagėgius, Klai
pėdą.

“Ir trečias

die kleinste Loesung — 
blogiausiu atveju, jei jau nie-

MADOS

2648 — Elegantišku, nors labai 
paprasta, suknelė. Galima siūdinti 
iš bile kokios materijos. Sukirptos 
mieros 16, 18, taipgi 36, 38 40 ir 
42 colių per krutinę.

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

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

' NAUJIENOS Pattern Dept ' *■[

1739 S. Halsted St., Chicago, III. į 
Čia įdedu 15 centų ir prašau at- ;

siųsti man pavyzdi No----- ----- —
‘Mieros ..........................  per krutiną

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir vaisi.) ..

kita nepavyktų, pajūriu 
toadaryti lygiagreti! Dancigo 
koridoriui specialiai Vokie
čiams skirią koridorių, kuria
me visa tarnybą eitu tiktai 
vokiečiai.

“Aš čia nesiimsiu vertinti 
tų visų “Losungų”, kurie be 
abejo turi labai daug silpnų 
pusių, aš čia visai tai tiktai 
konstatuoju kaip žinias, gau
tas iš labai rimtų šaltinių.

Viena yra neginčijama: Vo
kietijos valdžia pasisakė už 
rytiniu sienų revizijos būtinu- mę.” " ' •

ą ■ ■

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rožių žemė
šiuo laiku yra bedarbių. PulL 

mano prekių vagonų dirbtuvė
je nedirba, pasažierinių vagonų 
dirbtuvėje dirba, bet nevisas 
dienas savaitėje duoda dirbti. 
Darbininkai dejuoja, kad blogi 
laikai užėjo. Nors pranašai pra
našavo, kad po demonstracijų 
bus darbų j valias. Praėjo ke
lios demonstracijos, po jų dar
bai nepagerėjo, kaip buvo ir te
bėra tokie pat laikai. Dabar 
mums suprantama, kad tos de
monstracijos buvo rengiamos 
tikslu tavorščių bizni išsigar- 
sinti. Mat kokie gudrus tavorš- 
čiai, kvietė darbininkus prisi
dėti prie demonstracijų, bet ką 
darbininkai turi iš tų demon
stracijų? Vot gudruolių esama 
pasauly.

Tavorščiai susirūpino pralai
mėję bylą prieš Susivienijimą, 
nebeturės krukio žuvavimui au
kų iš užkariautų masių. Tegul, 
ar tavorščiai nesuras kitokį kru- 
kį žvejojimui aukų iš darbinin
kų. šitokiu bilinėjimu prieš Su
sivienijimą, tavorščiai padarė 
žalos Susivienijimui, bet tavorš
čiai pasipelnė aukomis. Ar ne
verta pareikalauti tavorščių at
lyginimo Susivienijimui už pa
darytus iškasei us. Didžiausi pro- 
vininkai Petronis ir Šarkiunas 
yra pasirašę po skundu. O jie
du persistato esą turtingi. Iš 
turtuolių nėra ko gailėtis rei
kalauti atlyginimo Susivieniji
mui.

Oras gražus, sausa, dar gali 
saulės pirčių turėti. Byčiai už
daryti, bet žmonės dar maudo
si ežere. Baugesni šalto van
dens pasakoja, kad gali susirg
ti. Bet įkaitę nebijo nė šalto 
vandens ir susirgimo. Teko daug 
kartų vaikščioti pagal Calumet 
ežerą, mačiau, daug besimau
dančių ir žuvaujančių. Manau 
sau tie žmonės turi kantrybę, 
per dienas sėdi prie ežero žu
vaudami, bet nepagauna nė vie
nos žuvies. Jeigu man reikė
tų tai į) daryt, tuoj nukvitin- 
čiau žuvauti, važiuočiau gry
bauti.

Grybauti roselandiečiams se
kasi geriau negu chicagiečiams. 
Kurie turi geras mašinas, nu
važiuoja bent už šimto mylių, 
sugrįžta ant rytojaus vežini ve
žimą grybų. Jeigu aš turėčiau 
gerą mašiną, važiuočiau bent už 
kelių šimtų mylių ir sugrįžčiau 
už savhitės laiko. Tada subitin- 
čiau roselandiečius. Mat gadynė 
užėjo vienas kitą lenktyniuoti, 
neatsižvelgiant sveikatos ir pa
vojaus. Kas kam bėda, kad 
žmogus suserga, juk ant to yra 
daktaras, jis gali gydyti suge
dusį kūną, lygiai kaip darbi
ninkas taiso sugadintą automo
bilių.

Tavorščiai pyksta ant Užu- 
nario, kam jis pasielgė begė
diškai SLA 139 kp. susirinki
me. Sako, ar tu negalėjai ki
taip kitokiu budu išardyti su
sirinkimą, o ne žvėriškai pasi-

NAUJI E'NV ‘
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 

. .............  ■ .——4 

elgti su maršalkų. Nabagėlis 
teisinasi, kad buvęs paėmęs ant 
drąsos, kitokio plano neturė
jęs, kaip griebti su visais tia- 
gais maršalkai už gerklės. Mat 
kokių esama žmonių pas ta- 
vorščius. Tokie netinka gyventi 
civilizuotoje šalyje. R.

Kensington
Apylinkės lietuviai miršta

Kensingtono lietuvius užpuo
lė mirtis. Visai į trumpą laiką 
mirė net keturi lietuviai: du 
vyrai ir dvi moterys, būtent: 
Juozas Gudas ir antras, kurio 
pavardė neatmenu; kiek pir
miau mirė p. Ruznienė, o rug
sėjo 17 d. mirė visiems plačiai 
žinoma p. Ruginienė, po antro 
vyro Žukauskienė. Rugsėjo 20 
d. įvyko jos laidotuvės į šv. Ka
zimiero kapines. Lydėjo net 50 
automobilių žmonių. Trims lai
dotuvėms patarnavo p. Eudei- 
kis, o šiai paskutinei koks tai 
italioniškas’ žydas. Keista, kad 
lietuviai vis jėško svetimų pa
tarnavimo. Aš nieko nesaky
čiau, jei neturėtume savo žmo
nių arba jei savi blogiau pa
tarnautų arba išnaudotų. Bęt 
yra priešingai. Štai kad ir tas 
italionas ant kapinių velionę 
taip' greit įleido į duobę, kad 
net giminės nespėjo susirinkti 
prie duobės, ir atsisveikinti 
paskutinį kartą, o daug paly
dovų ir visai nebepamatė, kur 
karstą su nabašninke padėjo. 
Taip pat tas svetimtautis net 
per laikraščius nepaskelbė ir 
tolimesni giminės nė nesužino
jo.

Kitas dalykas, daugelis lietu
vių, ypač moterų nė nesusikal
ba gerai angliškai, o šis svetim
tautis mur-mur, ir viską savo
tiškai daro, čia pat keli blokai 
gyvena lietuvis graborius p. A- 
damavičia, 706 W 119 st. Ga
lima pašaukti telefonu Como- 
dore 1270. žmogus lietuvis, pri
klauso kaikurioms draugijoms, 
darbuojas savųjų tarpe ir visho- 
met lietuviams pasirengęs kuo- 
geriausia patarnauti.

Visuomet, mieli broliai, sa
vas pas .savą, džiausme ar ne
laimėj, nesiduokim svetimiems 
išnaudoti. Mus išnaudoja tik 
dėlto, kad esame neorganizuoti 
ir nesilaikome obalsio “savas 
pas savą .

—Korespondentas.

Iš Marųuette 
apylinkes

Pakartoję dalykai

Pas mus, kaip girdėti, 
guma tik ir dejuoja dėl nedar
bo, kad sunkus laikai užėjo, 
jokio uždarbio. Nemažiau nu
siskundžia biznieriai, kad ne
darbas skaudžiai ir juos palie
tė.

Bet kaip kas tai turi ir virš
laikį dirbti ir bedirbdami su
kaisti, tai yra parių rengėjos.^ 
Tam “darbui” čia nėra bedar
bės: t.uri ar neturi, duok ant 
“parės” ir atliktas kriukis’.

štai šiomis dienomis dvi pa
rės ant Talman Avė.: vienai 
poniutei V. jau įvyks ateinantį 
šeštadienį, rugsėjo 27 d., o ki
ta. vėl kitai poniutei šeštadie
nį/ spalio 4 d. Abejos šiais 
Kristaus ir Vytauto metais.

Dabar prašau visų užlaikyti 
paslapty ir nepapasakoti toms 
poniutėms, nes, sako, parės 
esančios daromos su “siur- 

|QuickRelief fbrStomach Uis
dau-

JUST KIDS—The Mustard PlMler By Ad Cirter

GOOP Art P

STIPRUS IR KONSERVATYVUS
Šis bankas kviečia jūsų 

biznį kadangi
Jis- yra Saugus 
Jis yra Stiprus
Jis yra Vedamas Gabių Bankierių

0

■ ■Biam

CHICAGO LAWN STATE BANK 
& TRUST CO.

63 gt. prie Kedzie Avė

JN AUUJ.J^.n VhJ,

prais”. Pasikalbėjus su parių 
kolektorkoms paaiškėjo, kad 
parės bus ‘turtingos, nes jau 
sumėruota, kiek kilbasų reikė
sią, kiek duonos’ musų visų die
nų, kiek kopūstų, kiek ko kito.

Kilbasų mieravimas •* leng
viausias dalykas, sako bus po 
ištisą pėdą kiekvienam sve
čiui, tai kiek svečių tiek pėdų 
kilbasų bučeriai turi suaukau- 
ti. Apie kitus valgomus ir ne- 
valgohnis dalykus nė nebemi
nėsiu, nes’ reperoteris jų nepri
valo žinoti.

Tos ir kitos parės rengiamos 
labai energingų kūmučių, vadi
namos senosios ir jaunosios 
kartos krūvon sudėjus. Mat, 
dukterys jau pavaduoja moti
nas ir jų apdėvėtus liežuvius 
ahnužnų bemaldaujant. Jau
nesnes’, turi ir liežuvėlį švelnes
nį, ir balselį plonesni ir dau
giau bakaliorių gali j parę už
kviesti.

Pasikalbėjus su biznieriais 
ir šiaip žmonėmis, iš kurių, pa
prastai kaulija parems provizi- 
ją, teko girdėti, kad šią gady
nę nebegalima tiek biznio pa
daryti, kiek parių parems rei
kia išdalinti. Be to dar baž
nyčios ir nesnaudžia. Parės sa
vo eile, o bažnyčiai “atiduok 
dešimtinę už tikrą ir už pilną”, 
žmogus nebegali savo reikalų 
aprūpinti, viską tos’ nereikalin
gos almužnos suėda. Kitas 
pasakojo, kad parių rengėjos 
atėję stačiai raketiškai reika
lauja duoti penkinę! Vadinas, 
turime diktatūrą ir dar kokią!

—Reporteris.

Atvažiuoja iš 
Lietuvos

LaivųGavome pranešimą iš 
kompanijos, kad Alfonsas Sku- 
turna ir Elzbieta Skuturna at
važiuoja iš Lietuvos.

Į Now Yorką pribus apie 
rugsėjo 28 d. Apie atvažiavi
mą į Chicagą pranešime vė
liau.-
“Naujienų” laivakorčių skyrius.

Sugrįžta iš Lietuvos

v • sic

III.
į Chi-

Rugsėjo 4 d. į New York 
atvažiavo Scandinavian Ameri
can laivu “United States 
lietuviai:

G. Alicdis į Chicago,
Atkočiunienė, Paulina 

cago, 111.
Jankauskas, Peter į 

Pa.
Malby,

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimai 

Vyriškų papuošalų, geresnės ru 
Sies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St.

Musų Importuotos Tiesiai iš 
ČECHO-SLOV AKUOS!

Maišytos Plunksnos
Tyros baltos plunksnos, žąsų, 

maigytos. Visos yra sanitarės ir iš
valytos. Reguliariai parsiduoda po 
$1.39 svaras. Svaras 98c

Baltos Plunksnos
Maišytos, labai spe-

cialiai svąras ...................... WWW

Suplėšytos Plunksnos
Geresnės rųšies rankomis plėšytos 

žąsų plunksnos, visos tyrai baltos. 
Vertos $2.50, bet parsidavinėja da
bar, svaras tiktai $1.98 
Sempeliai bus pasiųsti pareikalavus.

Beck’s Dept. Store
3321-25 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

, "„M. a v-

•Muskus, F. į Glen ville, Conn.
.Muskus, Maria į Glenville, 

Pa.
Markauskas Juozas, Hart

ford, Conn.
Norkus, Jonas, Brooklyn, N. 

York.
Orlovas, Jonas, x Brooklyn, N. 

York.
Pratarius, Juozas, Boston, 

Mass.
Pacauskas, Jonas, Pittsburgh, 

Pa.
Sasnauskaitė, Uršulė, Brook-

Stankievičięnė, Zosė, Detroit, 
Mieli.

Vilčinskas, Zofija, Chicago,
III.

Vilčinskiūtė, Zosė,
III. ’

Žilinskienė, Teklė, 
ville, Altą. Canada.

žilinskiutė, Natalia, 
ville, Altą. Canada.

Žilinskas, * / Bronius, 
ville, Altą. Canada.

GREITAI PAŠALINO 
VIRŠKINIMO PAKRI
KIMUS IR UŽAUGI

NO 13 SVARŲ

Maistas nėra maitinantis, jei jis nė
ra tinkamai suvirškintas. Štai kodėl 
žmonės,| kurie kenčia nuo gaso pilve ir 
viduriuose, atsiraugimų, vėmimo, galvos 
skaudėjimo, kvaitulių, etc., paeinančių 
nuo nevirškinimo, tankiai būna sulie- 
sę, silpni, mažai turi energijos ir gy
vumo.

Visą tai greitai permainoma kada jus 
pradedate vartoti paprastą išradimą, ži
nomą kaipo Pape's Diapepsin. Kada 
patys žmonės patyria nepaprastas pasek
mes vartojimo 
jaučia būtiną 
tiems.

Mrs. Reidą
Avė., Cleveland, Obio, sako:
čiau per virš dviejus metus nuo skaus
mų mano pilve, gaso ir galvos skaudė
jimų; bandžiau visą 
bą vartodama vaistus

“Tada aš patyriau 
pradėjau jį vartoti, 
bėtina man pagelba. 
skanumynus be jokių 
kaip pirmiau delei to

“Draugai, kuriems
Diapepsin, susilaukė tokios pat nagel- 
bos. Aš laimėjau 13 svarų pradėjusi 
jį vartoti.“

Visi aptiekininkai parduoda jį; arba 
jeigu jus norite išbandyti jį pTtfš per
kant, rašykite “Pape’s Diapepsin“, 
Wheeling, W. Va., dėl bandomosios dė
žutės, DYKAI.

šių skanių tebletėlių, jie 
norą pasakyti tai ki-

J. Glenn. 7031 Zoester
“Aš kea-

laiką gauti pagel- 
ir treatmentus.
apie Diapepsin ir 
Tai buvo paste- 
Aš dabar valgau 
blogų pasėkų. O 
turėjau kentėti 1 

aš pasakiau apie

DiapepsiN

16173
16177
16172
16176

Chicago,

Bonny-

Bonny-

J. BUTĖNAS

apžiūrėti savo namo reikalus, jį remodeliuoti, ar pataisyti.
Mes turime didelį pasirinkimą visų jums reikalingų medžiagų, naujų 
ir vartotų, pav.
Lumbęrio, durų, langų ir visokios rūšies Mill Work, stogų popie- 
ros, Wall Boards, Plumbingo, Paipų ir t. t.

į 2 karų garažas $126.00
Specialiai d“'ų.!"T... $5.65

Į Gera maleva galionas $1.48
' PAMATYKITE MUS AR TELEFONUOKITE 

HYDE PARK 1726 
Mes sutaupinsime jums pinigų.

7337 Stony Island Avė.

NEPAMIRŠKITE ŠIANDIE

Jono Butėno

Koncerto
Lietuvių Auditorijoj 

3133 So. Halsted St.
i Pradžia 8 vai. vakare

Jono Butėno įdainuotos j rekordus dainos yra labai gražios. Dabar 
yra vienintelė proga išgirsti jį patį dainuojant.

16118F
E7025 

16009F 
16016F 
16114F 
16012F 
16016F 
16023F 
16037F 
16038F 
16040F 
16041F 
16044F

Vėliausi J. Butėno Rekordai, kurie yra įdainuoti Columbijos

Močiutė Širdelė ir Ispanė (La Spagnola).
Ndriu Miego ir Plaukė Žąselė.
Oi Mergele ir Stasys.
Aš Mergytė ir Nesigraudink Mergužėle.
Pamylėjau Vakar ir Išsigėriau Arielkytės.
Kur Bakūžė Samanota ir Vilniaus Kalneliai.
Leiskit į Tėvynę ir Litai (Lietuvos pinigai).
Aš Išėjau į Girelę ir Vai Varge, Varge.
Kada Noriu Verkiu ir Ant Ežerėlio.
Lakštingalėlė ir Aguonėlė. .
O Kai Aš Pas Močiutę Buvau ir Eina Garsas nuo Ruptžiaus. 
Mes Be Vliniaus Nenurimsim ir Girtuoklio Daina.
Kalinio Daina ir Mano Gimtinė.

Budriko Radio Orkestras:

Čigonai ir Vakar Vakarėlį.
Mano Polka ir Našlio Polka.
Lietuvos Kareivių ir Einik Polka.
Atsimeni tą Dieną ir Muzikantai.

Siunčiam ir į kitus Miestus.

Josf.Budrik,!^
3417-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4765

IT AlHTrtOTHlN 
TER VIORRY ABOOT 
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
tho Lithuanian News Pub. Co„ Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Koosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.
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NERAMUMAI ČILĖJE

BUSIĄS LEGALIZUOTAS ALUS

Missouri kongresmanas, Leonidas C. Dyer, sako, 
kad prezidento Hooverio įstatymų vykinimo komisija 
tikrai patarsianti valdžiai legalizuoti 2.75 nuošimčių 
stiprumo alaus gaminimą ir pardavinėjimą. Jisai taip 
mano dėl to, kad Hooverio komisija susideda, jo nuo
mone, iš gabių vyrų, kurie gerai supranta, jogei pro- 
hibicijos įstatymų laužymą sustabdyt negalima, jeigu 
nebus leista žmonėms vartot lengvus alkoholinius gė
rimus.

Po perversmų Bolivijoje, Peruvijoj# b? Argentino
je prasidėjo neramumai ir ketvirtoje Pietinės Ameri
kos respublikoje, Čilėje. Valdžia suėmė penkis maišto 
vadus ir du Amerikos lakūnus. Geležinkelių judėjimas 
tapo sustabdytas, telegrafo ir telefono susisiekimas su 
užsieniu nutrauktas. Studentai išėjo i streiką. Yra ži
nių, kad Čilės karo laivynas remia maištininkus.

Valdžia skelbia, kad jai pavykę užkirsti kelią su
kilimui, suareštuojant svarbiausius kurstytojus ir pa
skelbiant karo stovi pietinėje respublikos dalyje. Bet 
pranešimai apie karo ministerio atsistatydinimą ir ašt
rios cenzūros įvedimas žinioms leidžia manyti, kad su
kilimo pavojus dar nepraėjo. Čilės prezidentas Ibanez 
gali susilaukti tokio pat likimo, kaip Argentinos, Pe
ruvijos ir Bolivijos diktatoriai.

Alus, kuris turi ne daugiau kaip du ir tris ketvir
tadalius nuošimčių alkoholio, neprivalo būt skiriamas 
prie svaiginančių gėrimų. Todėl kongresas galėtų iš
leisti atatinkamą pataisą prie Volsteado įstatymo, ne
liesdamas paties klausimo apie prohibiciją, kuri yra 
įdėta į Jungtinių Valstijų konstituciją.

Reikia pastebėti, kad atstovas Dyer yra republi- 
konas, t. y. valdančios partijos narys. Matyt, jau re- 
publikonams darosi baugu, kad dėl prohibicijos jie gali 
netekti daugumos kongrese, o toliaus pražudyti ir vi
są valdžią.

IŠNYKO NAUJA “PROLETARIŠKOS 
REVOLIUCIJOS” PROGA

Mandzurijos kariuomenės vadas, Čang Hsueh-ling 
paskelbė, kad jisai yra priešingas tolesniam pilietinio 
karo tęsimui, ir pareikalavo, kad Šiaurės Kinų genero
lai taikytasi su Kuomintangu (nacionalistų valdžia). 
Tas Mandžurijos valdovas prieš dvejetą dienų užėmė 
senąją Kinų sostinę Peipingą, išvydamas iš tenai Šiau
rės Kinų maištininkus. Telegramos sako, kad tas įvykis 
reiškia pilietinio karo pabaigą Kinuose.

Tuo budu Maskvai išnyko dar viena proga pada
ryti “pasaulio revoliuciją”.

Rusijos bolševikai manė galėsią pasinaudoti kilu
siu iš naujo pilietiniu karu Kinuose, ir pastaruoju lai
ku kiekvienas Kominterno organo numeris skelbė apie 
“komunistų armijos” pergales Kinuose. Buvo rengia
mos demonstracijos toms komunistų pergalėms Kinuo
se pažymėti ir renkamos aukos Kinų “proletariatui” 
paremti.

Dabar, kai pilietinis karas Kinuose eina prie, pabai
gos, tai Maskva yra priversta savo “revoliucinius” žy
gius Kinuose likviduoti.

Tuo budu Stalino svajonė apie Azijos užkariavimą 
dar kartą nuėjo niekais.

Nori pakreipti Temzos 
upės vagą

Londono City kilo sumany
mas pakreipti kita linkme per 
miestą tekančios Temzos upės 
vagą. Mat, City yra per ankš
ta, gatvėse per didelis susi
kimšimas. Tuo tikslu * miesto 
valdyba paskelbė konkursą ge
riausiam sumanymui padėčiai 
pagerinti. Karininkas Ernest

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — pašto;

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

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ....._____________  8c
Savaitei .......    18c
Mėnesiui ---------------------  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] ,

Metams .................. 4............  $8.00
Pusei metų................... — 4.0®
Trims mėnesiams ......  2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

,T. Williams pasiūlė pakreipti j 
pietus Temzos upės vagą nuo 
Tower tilto ligi Vauxhall tilto, 
t. y. per tris kilometrus. Tuo 
budu City plotas padidėtų ke
liais kvadratiniais' kilometrais 
ir atsirastų galimybės praplės
ti gatves. Plano įvykdymas 
kainuotų pusantro miliardo li
tų Lietuvos pinigais. Plano iš- 
realizavimas duotų naujų sta
tybos plotų ir darbo 30,000 
darbininkų.

Kaip tapo nuverstas 
Peruvijos diktatorius
Dvarponių įsigalėjimas. — Gy

ventojų neraštingumas.— ža
dėjo, bet pažadų neišpildė. 
—Indėnų “civilizavimas”. — 
Radikalai. — Bruzdėjime 
universitetuose. — Atviras 
sukilimas. —Diktatoriaus re- 
zignavimas. — Diktatoriaus 
Leguia politinė karjera. 

Praeito mėnesio pabaigoj 
Peruvijos respublikoj įvyko su
kilimas, kuris padarė galą pre
zidento Augusto B. Leguia dik
tatūrai.

Beikia žinoti, sako Ernest 
Galarza, kad tiek Peruvijoj, 
tiek kitose Lotynų Amerikos 
šalyse, tradiciniai valdžia pri
klauso nedideliam skaičiui 
dvarponių. Iš tų dvarponių dar 
mažesnis skaičius nuo senų lai
kų valdo didelius žemės plo
tus, kur gyvena indėnai. Na, 
o kaip žinia, indėnai sudaro 
didesnį gyventojų skaičių.

Nuo tų dvarponių /faktinai 
ir priklauso valdžios likimas. 
Iš jų paeina žymesnieji diplo
matai, juristai ir armijos ka
rininkai. Jie rašo ir skaito 
laikraščius'. Dauguma žemes
nio sluoksnio gyventojų nemo
ka nei skaityti, nei rašyti. Tie 
dvarponiai visomis keturiomis 
kovoja prieš kiekvieną pasikė
sinimą susiaurinti jų teises. 
Valdžios vadelių jie jokiu budu 
nenori paleisti iš savo rankų.

1919 m. Leguia paskelbė sa
vo programą. Svarbiausis tos 
programos punktas' buvo —su
siaurinti dvarponių teises ir 
sumažinti jų jėgą. Tai buvo 
gana demokratiškas atsišauki
mas, kuris žymioj dalyj pagel
bėjo jam sudaryti politinę kar
jerą. Tačiau patapęs prezi
dentu, Leguia, galime sakyti, 
nepajudino nei piršto, kad su
silpninti dvarponių monopoli. 
Visa kas jam rūpėjo, tai su
stiprinti savo kliką, kuri susi
dėjo iš aršiausios rųšies kar
jeristų. Jis pradėjo kalbėti 
apie savo “asmenišką misiją” 
ir pranašauti, kad ateityj pi
liečiai rinks į valdžią tuos žmo
nes, kurie priklauso jo sukur
tam režimui.

Nors dvarponius Leguia pa
liko ramybėj, vienok tieji ne
buvo patenkinti ir nerimo. Jie 
jokiu budu negalėjo užmiršti 
ir dovanoti to, kad valdžios 
priešakyj atsistojo ne aristo
kratiško kraujo žmogus'. Štai 
kodėl Enriąue de la Piedra, 
vienas turtingiausių dvarponių, 
prisidėjo prie sąmpkplo nu
versti diktatorių.

Kad Leguia visai nieko ne
padarė indėnų buklūs pagerini
mui, — tatai visiems yra gerai 
žinoma. Keliauninkai rapor
tuodavo, kad keliai yra tiesiar 
mi j indėnų apgyventas vietas. 
Tai, girdi, daroma tuo tikslu, 
kad suvesti indėnus į kontak
tą ąp civilizacija. Prie kelių 
tiesimo daugiausia “liuosu no
ru” dirbo indėnai. Tačiau dau
gely] vietų Lotynų Amerikoj 
“liuosas noras” turi labai abe
jotiną reikšmę. Antra vertus, 
kelių tiesimo išlaidos buvo pa
dengiamos specialiais mokes
niais ant degtukų. O tie mo
kesnei buvo kaip tik skau
džiausi našta biednįokams. Pa
galios, iš kelių daugiausia nau
dos turės dvarponiai, kuriems 
žemė priklauso, o ne indėnai, 
kurie, galima sakyti, nieko ne
turi.

Leguia programa nepraėjo, 
be kritikos. , Jose Carlos Mja- 
riategui, rašytojas ir išleidė
jas, labai vykusiai ėmė išrodi
nėti diktatoriaus nenuosakų- 
mą. Jis pritraukė prie savęs 
būrį jaunų artistų ir rašytojų, 
kurių, svarbiausis tikslas buvo, 
šviesti indėnus ir visais gali
mais budais prisidėti prie jų

buklūs pagernimo. Pradėta 
rinkti visokios indėnų legendos 
bei jų padavimai. Spaudoj Ma- 
riategui ir jo šalininkai vis 
drąsiau ir drąsiau pradėjo rei
kalauti ekonomiškų reformų, 
kad pagerinus indėnų būklę. 
Tapo sukurtas gana radikalus 
žurnalas vardu “Amauta”. O 
“amauta” inkų įkalboj reiškia 
“mokytojas”. Pasirodė ir kiti 
radikališki leidiniai.

Leguia pasiryžo sutriuškinti 
tą įkirią opoziciją. Mariate- 
gui tapo įkalintas, o jo šali
ninkams užčiaupta burna. Pa- 
s'iliuosavęs iš kalėjimo, Maria- 
tegui nutarė apleisti savo kraš
tą. Tačiau jo sveikata buvo 
jau pakrikusi ir jis mirė Li
moj, besirengdamas i kelionę.

Peruvijoj indėnų klausimas 
yra labai opus. Jų likimu 
dvarininkai, žinoma, nesirūpi
na. Tik kartas nuo karto iš 
vidurkio luomo jįe susilaukia 
užtarėjų. Tąsyk indėnai nie
ko nepaisydami stoja kovon. 
Jie remia kiekvieną judėjimą, 
kuris bent kiek galėtų paleng
vinti jų neįmanomai sunkią 
būklę. Ir dažnai visokie avan
tiūristai juos panaudoja vien 
tik savo tikslų atsiekimui. Kai 
jie atsieka savo tikslą, tai apie 
duotus indėnams pažadus visai 
užmiršta.

Leguia, kaip jau buvo minė- 
ta> irgi norėjo pasigerinti in
dėnams. Jis žadėjo net su
siaurinti dvarponių teises. Bet 
kai įsigavo į valdžią, tai apie 
numatytas programoj reformas 
jis visiškai užmiršo.’ Ir juo to
lyn, tuo jis darėsi didesnis' des
potas. Svetimos nuomonės jis 
negalėjo toleruoti. Universite
tų profesoriai ir studentai pra
dėjo jausti jo geležinę ranką. 
Kai tapo ištremtas prof. Ja- 
vier. Prado, tai studentai per 
visus metus nelankė universi
teto, tuo budu reikšdami savo 
protestą.

Tremtinių skaičius nuolat 
didėjo. Leguia be jokių cere
monijų siuntė savo kritikus į 
Australiją, Europą ir Ramiojo 
vandenyno salas.

Kitas nemalonus peruvie- 
čiams dalykas buvo tas, kad 
Leguia labai atsakomingas vie
tas pradėjo pavesti amerikie
čiams. Cuzco universiteto pre
zidentu tapo paskirtai ameri
kietis. Miestų sanitariškumo 
prižiūrėjimas taip pat tapo pa
vesta amerikiečiui. Net kariš
kų mokyklų vadovybė atsidūrė 
amerikiečių rankosę.

Užsienių politikoj Leguia ne
buvo labai sėkmingas. Naciona
listai emč murmėti, kad per
daug nusileista Chile respubli
kai. Po 1929 m. rinkimų ne
pasitenkinimas padidėjo. Kri
tikai pasidarė drąsesni: jie ėmė 
atvirai kalbėti. Prezidento 
konstitucinės reformos pagal
ba specialių dekretų vis labiau 
ir labiau kiršino žmones. ČTie 
viso to dar prisidėjo pinigų 
valiutos smukimas, žmonės pra
dėjo kalbėti, kad prezidentui 
ne tiek rupi krašto reikalai, 
kaip savo asmenine gerove. 
Daugelis ėmė nurodinėti i tai, 
kad Leguia perdaug pinigų iš- 
leidžiąs ant brangių arklių, be 
kurių jis pilnai galėtų apseiti.

Haya de la Torre, jauno ir 
nepaprastai gabaus radikalo 
propaganda pradėję daryti į- 
takos. Apie j j ėmė spūstis 
studentai ir darbininkai. Jo pa
rašytas brošiūras vyriausiai 
platino k*aro mokyklų kadetai, 
kurie pilnai pritarė tam judė
jimui., . ■ • • - •

Laikui bėgant prie to jydėji- 
mo prisidėjo didelis skaičius 
žmonių. Buvo susektas są
mokslas nužudyti prezidentą. 
Tačiau daugelis'mano, jog tai 
buvo tik provokacija. Balan
džio mėnesyj paskelbta apgulos 
stovis ir keli buvusieji minis- 

‘teriai tapo įkalinti.

Tą pirmą atvirą sukilimą 
diktatoriui Leguio pasisekė lai
mingai likviduoti. Bet po to 
prasidėjo jo bėdos. Jis jokiu 
budu negalėjo sudaryti tokio 
ministerių kabineto, kuris bu
tų galėjęs patenkinti karinin
kus. Praeitą mėnesį pietinėj 
respublikos daly prasidėjo 
smarkus neramumai, kurių val
džia jau nebegalėjo likviduoti. 
Armija atvirai pradėjo remti 
sukilėlius. Taip dalykams su
sidėjus', diktatoriui, žinoma, 
nieko kito nebeliko daryti, kaip 
tik rezignuoti.

Dabar kyla klausimas, kas, 
bus toliau ? Ar Peruvijos žmo
nės laimės bent ką pasiliuosa- 
vę nuo diktatoriaus? Galarza, 
mano, jog nieko gero negalima, 
tikėtis. Reikia žinoti, kad val
džios priešakyj dabai’ atsistojo 
militariška “junta” (sąjunga). 
Na, o karininkai niekuomet ne
buvo dideli laisvės šalininkai. 
Priegtam galima tikėtis, kad 
kariškiai ir civiliai pradės var
žytis’ dėl visokių šiltų vietų. 
Nuo to indėnams, žinoma, ne
bus nei šilta, nei šalta.

melodramatiška. Ji tanavo ser
vantu 1879 mų. kai buvo veda
mas karas su Chile. Sulaukęs 
viduramžio, jis ėmė vesti la
biau prozišką gyenimą: par
davinėjo apdraudą ir šiek tiek 
dalyvavo politikoj. Vėliau jis 
turėjo pasišalinti iš savo kraš
to ir apsigyveno Londone. Po 
kiek laiko jis vėl grįžo į savo 
tėvynę ir pradėjo gana akty- 
viškai politikoj dalyvauti. Pre
zidento Padro laikais jis tapo 
paskirtas finansų ministerių. 
Prezidentas nujautė, kad Le
guia siekiasi jo vietą užimti, 
ir vėl iškraustė į Lodobą.

Kai. tapo paskelbti preziden- 
Įto rinkimai, Leguia sugrįžo į 
Peruviją ir pastatė savo kąn- 
Ididaturą. Kadangi jam pasi
sekė patraukti savo, pusėn, ar
mijos simpatijas, tai rinkimuo
se jis išėjo pergalėtoju. Už 
kelių savaičių turėjo įvykti jp 
inauguracija. Bet Leguia nei 
iš šio, nei iš to padarė pervers
mą ir pirm laiko užgriebė val
džią į savo rankas. Tai įvyko 
1949 m. liepos mėnesyj. For
maliai prezidento pareigas jis 
perėmė tų pat metų, spalių mė-

Leguia karjera buvo tikrai nesyj.—K. A.

1 E. T. A. lloffman Vertė J>. Pronskus 1

Velnio Eliksyras ;
(Tęsinys)

iš baimės -ir nuklydau į ilgus 
šalinius laiptus'. — Dvare da
rėsi vis garsiau, vis šviesiau, 
vis arčiau ir arčiau aidėjo žiau
rus : žmogžudystė! žmogžudys
tė! Išskyriau barono ir Rein- 
holdo balsus, kurie, karštai kab 
bejosi su tarnautojais.

—Kur bėgti, kur pasislėpti? 
Dar tik pirm keletą akimirks
nių, besikėsinant tuo pačiu pei
liu nužudyti Euphemiją, su 
kuriuo užmušiau pamišėlį Her- 
mogeną, man rodėsi, kad aš su 
tuo kruvinu žmogžudystės 
įrankiu rankoj, pasitikėdamas 
savo pajėgoms, galiu drąsiai 
stoti-, prieš, kadangi niekas, 
siaubingos baimės apimtas, ne
išdrįs mane'’ sulaikyti; dabar 
pats buvau mirtinos' baimės 
pagautas. Galų pagaliau atsi
dūriau ant didžiųjų laiptų, 
sambrūzdis nusitolino į baro- 
nesos kambarius, aprimo, tri
mis nežmoniškais šūksniais bu
vau apačioj, dar tik keletos 
žinksnių atstu nuo portalo. Ko- 
ridoriuose priešais sukliko ve
riantis riksmas, visiškai .pana
šus į tą, kurį girdėjau pereitą 
naktį. —

Ji mirė, užmušta nuodų,- ku
riuos ji man paruošė, kurčiai 
tariau pats savy. Tuo taijpu 
vėl pasipylė šviesa iš Euphe- 
mtjos kambarių. Aurelija bai
mės perimta šaukė pagelbos. 
Vėl pasigirdo baisus šauksmai: 
žmogžudystė! žmogžudystė! — 
Nešė Hermogeno lavoną! — 
‘^Skubėkite sulaikyti .žmogžu
dį.”, išgirdau Reinholdą šau
kiant. Aš piktai nusikvatojau, 
kad net salėj ir koridoriuose 
nuaidėjo, ir sušukau baisiu 
baisu: “Pamišę juokdariai, jus 
norite pagauti likimą, pasmer
kusį niekšingus nusikaltėlius?”
- Visi nutylo, būrys lyg pri

kaustytas sustojo ant laiptų.— 
Nebebegti dabar norėjau,- — 
o išeiti prieš juos, griausmin
gais žodžiais skelbdamas nedo
rėliams Dievo kerštą. Bet tas 
baisus reginys! — prieš mane 
— prieš mane stovėjo Viktori- 
no kruvinas lavonai, ne aš, jįs 
kalbėjo tuos žodžius. — Siau
bas sušiaušė man plaukus, be
protiškoj baimėj puoliau lau; 
kan, per parką! — Bematant 
buvau laisvėj, čia išgirdau už* 
pakuly ąrklių trepsėjimą, ir 
sukaupdamas paskutines pajė
gas pabėgti nuo persekiotojų, 
užkliuvęs už medžio šaknies 
pergriuyau ant žemės. Greit 
arkliai sustojo greta manęs. 
Tai buvo Viktorino šaulys. 
“Del Jėzaus, maloningas ponų, 
jis pradėjo: kas ten pily atsi
tiko, šaukia žmogžudybė! Jau 

me įkvėpime ištarti mane be
sivejantiems persekiotojams, 
nesąmoningai kilo iš manęs pa
ties ir aiškiai išreiškė to pa
slaptingo' prietikio prasmę, 
kurs mane atvedė į dvarą ir ką 
aš ten padariau. —Lyg nenu
kreipiamas lėmimas aš ten įė
jau, bausdama^ piktą njekšys- 
tę ir išvaduodamas nusidėjėlį, 
paruoštoj jam pražūty. Tik 
Aurelijos brangus vaizdas' kaip 
ir visuomet pasiliko many gy
vas ir negalėjau apie ją pamis- 
lyti, kad mano krutinę nesu
spaustų, kad nepajusčiau savy 
stačiai fizinio aštraus skaus
mo. —Bet man rodėsi, kad aš 
ją vėl pamatysiu tolimuose 
kraštuose, kad ji nesuvaldomo 
patraukimo vedama, neatriša- 
mų ryšių prie manęs prikaus
tyta, turės' likti mano.—

, Pastebėjau, kad žmonės, ma
ne pasitikdami,, sustodavo ir 
nustebę žiurėjo paskui mane, 
,kad kaimo smuklininkas mane 
,pamatęs iš nustebimo vos be
galėjo. kalbėti. Aš įgavau bai
mes, Man bevalgant pusry
čius ir beilsinant arklį; smuk
lėj susirinko daug kaimiečių, 
kurie, baltakiuodami j mane, 
kažką šnibždėjosi savo tarpe. 
'Žmonės veržėsi vis tirščiau 
'mane apsupdami ir spoksojo iš 
įkvmlo nustebimo. Stengiaus 
'bubi ramus ir palaidas ir • 
balsiai pašaukiau šeimininką 
pabalnoti mano arklį ir pririš
ti kelionės krepšį. Jis abejin
gai nusišypsojęs išėjo pro du- 
'ris ir greit sugrįžo vedinas 
aukštą vyrą, kuris su rūsčia 
valdininko išvaizda ir komišku 
išdidumu priėjo prie manęs. 
Jis aštriai pažvelgė į mane, aš 
taip pat į jį, ir, atsistojęs, ar
ti priėjau prie jo. Tai rodėsi, 
jį truputį išvedė iš didumo ir 
jis nedrąsiai pažiurėjo į kai
miečius. “Na, ką tai reiškia ? 
sušukau: Tamsta, rodos, norė
jai man ką tai pasakyti”. Rim
tasis žmogus- susikaupė ir ta
rė, stengdamas savo balsui 
priduoti kiek galima svarumo: 
“Pone, Tamstą neišeisi iš čia, 
kol Tamsta mums, šios vietos 
teisėjui, nuodugniai pasakysi, 
kas Tamsta- esi, su visomis ko
kybėmis, kas’ liečia giminę, už
siėmimą ir kilmę, ir iš kur 
Tamsta atvykęs ir kur 
Tamsta manai; vykti, su viso
mis kokybėmis vietos padėties, 
jos vardo, provincijos ir mies
to, ir kas toliau reikia paste
bėti, ir virš viso to, Tamsta 
turi mums, teisėjui, parodyti 
pasą» parašytą ir pasirašytą, 
užantspauduotą ir su visomis 
kokybėmis, kaip reikia ir pri
valo!” —Aš visai nebuvau pa
manęs, kad reikia pasisavinti- 
kokį nors vardą, ir dar ma
žiau buvo man į galvą atėję, 
kad mano nepaprasta, svetima 
išvaizda—rūbai, kuriems nepri
tiko mano vienuoliškas įpra
timas ir blogai apkirptos barz
dos žymūs — kiekvieną akies 
mirksnį gali mane suklupdyti 
ir išduoti mano asmenį. Kaimo 
teisėjo klausimai buvo man 
tiek netikėti, kad aš veltui 
stengiaus surasti jam kad ir 
kokį patenkinantį atsakymą. 
Pasiryžau mėginti, kaip pa
veiks atkaklus drąsumas ir 
tvirtu balsu tariau: “kas esu, 
turiu, priežasčių nutylėti, ir 
dolto veltui lauki Tamsta pa
matyt mano pasą, be to sau
gokis Tamstą kilmingą asme
nį savo ištižusiomis smulkme
nomis nors vienam momentui 
sulaikyti. “O! o! šūkterėjo kai
mo teisėjas, išsiimdamas di
delę tabokinę. į kurią jam 
smaukiant taboką, iš užpaka
lio siekė penkios ten stovėju
sių teisėjų rankos... “O! o! ta
rė jis nepaprastai garsiai nu- 
sičiaudėjęs, tik ne taip rūsčiai, 
malonus pone! — Jūsų ekselen- 
cija teiksitės mums, teisėjui, 
atsakyti į paklausimus ir pa
rodyti pasą, nes stačiai atvirai

(Bus daugiau)

sukilo kaimas. — Na, kas ten 
ir butų, gera- dvasia man įkvė
pė susipakuoti ir atjoti čionai, 
iš miestelio; visi daiktai yra. 
kelionės' krepšy ant Tamstos, 
arklio, maloningas pone, nes. 
mudu, matyt, tuojau pat turė- 
siva skirtis, matyt atsitiko kas 
tokio pavojingo, ar ne tiesa?'’ 
— Aš pašokau, . ir šokdamas 
ant arklio, įsakiau šauliui grįž
ti į miestelį ir ten laukti ma
no parėdymų. Kai tik jis tam
soj atsitolino, nusėdau nuo ark
lio ir atsargia? paleidau ji j 
tankų eglių mišką, išsiskėtusj 
prieš mane.

TREČIAS SKYRIUS

KELIONĖS PRIETYKIAI

Medardas užklysta į kaimą, 
žmones juo baidosi. Teisėjas 
reikalauja dokumentų. Kyšis 

išgelbsti.—Beprotė ragana

Pirmiesiems saulės spindu
liams prasivėrus pro tamsų 
eglyną pasijutau besąs prie 
gryno sriaunaus upelio, tekan
čio per akmenų sluoksnius. 
Arklys, kurį taip vargiai ve
džiau per tankmynę, ramiai 
stovėjo sale manęs. Turėda
mas laiko nuėmiau nuo arklio 
kelionės krepšį ir pažiurėjau, 
'ko jis buvo prikrautas. — Ra
dau skalbinių, rūbų ir pilną 
maišeliuką aukso. — Nuspren
džiau tuoj persirengti. Radęs 
vienoje dėžutėje žirkles ir šu
kas apsikirpau barzdą ir kiek 
mokėdamas susišukavau plau
kus. Nusijmečiau j ūpą, kurioj 
dar radau sąyo fatalingąjį pel
iuką, Viktorino portfelį ir pin
tinę bonką su velnio eliksyro 
likučiais. Greit buvau pasi
bengęs pasauliniu žmogum, ke
lionės papurę apsimovęs, ir 
pasižiūrėjęs upely i savo at
vaizdą vargiai pats save bega
lėjau pažinti*. Bematant išėjau 
į miško kraštą ir tolumoj kį- 
Ipnfcys durnai bei aiškus vap- 
pų skambėjimas, plaukiantis 
iš tos pusės, rodė, kąd ten yra 
kaimas. Pasiekęs priešais esan
čią aukštumą, pamačiau, gražią 
lygumą, kurioj gulėjo didelis 
kaimas. Nužingsniavau di
džiuoju keliu pakalnėn ir skan
džiui; pasidarius nebe taip labai 
staigiam užsėdau arklį, norėda- 
smąs prisipratinti joti, Savo 
j ūpą paslėpiau vienam tuščiam 
medy ir su ja palikau tamsia
me miške, visus tuos liūdnus 
įvykius, atsitikusius dvare. 
Jaučiausi linksmas ir nusitei
kęs, ir mano atrodė, kad tik 
mano sujudusioj vaizduotėj 
pasirodė kruvinas, baisus Vik
torinų vaizdas', ir kad manu 
pastarieji žodžiai, lyg didelia-

ATĖJO “Kultūros” No, 
8. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jono Butėno 
koncertas

Iš ko dirba bol
ševikus

Chicagos bolševikai renka pa
rašus savo kandidatams. Liepia 
ir lietuviškus bolševikus eiti 
rinkti. Kur ir kaip renka lietu
viškieji bolševikai, praneša vie

piąs toks parašų rinkėjas savo 
įspūdžiuose:

“Aną dieną patraukiau ( j 
I.ime gatvę, musų partijos kan
didatams parašus rinkti. Ant 
Lime gatvės gyvena daug lie
tuvių. Didžiuma jų tikintieji, 
parapijonai.

Apie juos nieko blogo nega
liu pasakyti. Tai ramus žmo
nės, paprašyti duot parašų, pa
klausinėja kame dalykas ir pa
sirašo. Bet viename bute ra
dau “kazioną katalikų”.

— Gal tamsta pasirašysi ant 
šios peticijos — paklausiau.

— Kų, ką — aš turėčiau 
tiems velniams pasirašyti?! — 
riktelėjo “kazionasis katalikas” 
ir ėmė bolševikų “griekus” skai
čiuoti.”

Bet bolševikas tikisi iš to ge
ro kataliko gero bolševiko, sa
kydamas :

“Kada nors tasai žmogus su
sipras; kada nors jis mes kle
rikalizmo pančius. Dabartinis 
jo zajadlumas tuomet virs są
moningu karingumu, jeigu — 
jeigu tik jis pirma mirties dar 
spės susiprasti.”

Vadinas, “zajadlas katalikas” 
geriausia medžiaga “zajadlam” 
bolševikui! M.

ji nežada siųsti kur reikia. 
Perorganizavus kuopą, bus ga
lima savo pinigus iš humbu- 
gierių atsiimti. Jau yra kele
tą narių, kurie rengias į darbą. 
Ką jus kiti nariai manote?

Jei norite/ pasilikti SLA. na
riais ir gauti užtikrintų pašal
pą ir pomirtinę, tai stokite į tų 
eiles, kurie nori perorganizuo
ti kuopų, nes kitaip raudonieji 
laikys pinigus pas save ir mes 
liksime suspenduoti ir trumpu 
laiku visai išsibrauksime iš 
SLA., o į kitas organizacijas 
busime per seni beįstott iri kai
nuos kur kas daugiau įstoji
mas. Tad nariai, į darbą. S. V.

Kensington

JONAS BUTĖNAS
Opercj “Dubrovskis”, kuni

gaikščio Vereskio rolėje .
šį vakarą Lietuviu Auditorijoje

šį vakarą, tai yra trečiadie
nį, rugsėjo 24 d. 8 vai. Vaka-I 
ro Lietuvių Auditorijoj įvyk
sta reto svečio iš Lietuvos, Jo
no Butėno, Operos baritono kon
certas. — Tai bus kaip ir dai
nininko ekzaminai, guriuos jis 

laikyti1 
visuo-į 
metų

viešai 
lietuvių 
astuonių

Darbininkams numušė algas
.Shenvjn Williams dirbtuve, 

kuri gamina įvairius dažus ir 
varnišius, po Labor Day kai a-

tidarč duris ir grąžino į darbą 
darbininkus, tai pradžioj nieko 
nesakė apie algas. Tik kai dar
bininkai gavo algas, tai pama
tė, kad nuo kiekvienos valan
dos numušta po 5 centus. Smar
kesnieji pradėjo reikalauti ati
duoti numuštuosius pinigus, 
bet bosai pasakė, kad mes ga
lime gauti į jūsų vietą tiek ir 
tiek darbininkų už daug ma
žesnį užmokėsiu, ir kaikuriuos 
atleido.

žinoma, • darbininkų prisiren
ka kas rytas šimtais prie ofiso 
darbo jėškodami, tai* bosai ne 
kų paiso dėl darbininkų. Bet ir 
nevisus dar į darbų grąžino, 
liepia palaukti, esą dar neuž
tenka darbo. Ir tie kurie sug
rįžo, bąimijasi, kad maža dar
bo turi, kad vėl neišvarytų lau
kan. Darbininkai neturi jokios

unjos, tai nėra kam pasiskųsti 
nei kur teisybes rasti.

—D.

, Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Phone 

Hemlock 9252

prie 
duodu 
eleetrie

gimdymo, 
massage, 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 

Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Lietuviai Gydytojai 
.PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS 

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

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

Įvairus Gydytojaj___
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
A. MONTVID, M. D.

1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Akių Gydytojai

VINCENTAS STASIULIS

Lietuvių Radio 
Valanda

Mr. Budriko radio valanda 
pereitų Šeštadienio vakarų, ku
ri buvo duota radio valandos 
metinėms paminėti, buvo tikrai 
Jubiliejinė. Svarbiausia progra
mos pajėga ir naujiena buvo 
Jonas Butėnas, Lietuvos Operos 
baritonas, atvažiavęs kuriam 
laikui savo senų draugų aplan
kyti. Kiek jau atsiliepimai pa
siekė rašytojų, p., Butėnas pa
darė visų geriausio įspūdžio i 
radio klausytojus.

Gerai dainavo p-lė Gricaitė, 
soprano, ir Vaidylų choras, p. 
Saurio vedamas. Paties p. Bud
riko radio orkestras, vedama p. 
Jozavito ir Petruševičiaus at
liko rinktinius muzikos gaba
lėlius.

Juozui Budrikui, išnešusiam 
lietuvių radio valandų ant sa
vo-pečių per ištisus'metus, tik
rai linkėtina gero pasisekimo, 
kad ateinančiais metais galė
tume švęsti ir antras panašias 
sukaktuves.

yra pasirengęs 
prieš Amerikos 
menę po arti 
pertraukos.

Mums p. 
savas, bet 
išsimušęs į 
lę po eilės melų sAvo slinkausi 
ir atkaklaus darbo. Buvęs sun-Į 
kaus darl^o Amerikoj vergas ir 
jausdamas savy talentų ir mil
žinišką energiją tikslo pasiek
ti, Jonas savo pajėgomis ir kai- 
kurių dradgų padedamas, atsie-J 
kė savo svajotą tikslų ir paro-Į 
dė mums visiems, kų gali pa
daryti stipri valia ir pasiryži
mas. Pereitą šeštadienį dauge
lis turėjo progos išgirsti p. Bu
tėną per p. Budriko radio va
landų. šiandien yra proga jį iš
girsti ir pamatyti scenoje, at-| 
vykus į Lietuvių Auditoriją.

Musų baritonas, chicagiečių 
mylimas p. Sabonis, paėmęs sve
čią savo' globon, padėdarųas jam 
suruošti koncertų, tvarkydamas 
tikietų pardavimą ir fvesdamas 
jį pažintin su daugeliu chica
giečių šeimynų, yra pasidaręs 
tikras p. Butėno patronas. Kaip 
girdėti, kad koncertas žada tu- 
rėti gero pasisekimo ne tik pa-J 
rinktos programos, bet ir skait
lingos auditorijos atžvilgiu.

ne tik
nes yra

Butėnas yra 
ir artimas, 
gerų dainininkų ei-l 

sAvo sunk

Bridgeport
Perorganizuoja SLA. 53 kaupą

Garsinkitės ‘N-nose’

Teko nugirsti, kad £ 
kuopos kaikurie nariai 
perorganizuoti kuopą, 
mate, kad bolševikiški 
gieriai kuopt i nevelija

Daugelis persikėlė į 
pų, bet likusieji Mato,
riams išsikėlus jų pįnigai pa
silieka 53 kuopos raudonųjų 
rankose, ir tų pinigų raudonie-

bruzda 
nes pa
ti umbu- I 
gero.

36 kuo- 
kad na-

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

S. P. Kazwell & Co
2839 W. 83rd St
Tel. Republic 8899

M. J. Kiras
8335 So. Halsted St.

Yards 6894

M. Rozcnski & Co
6542 So. VVestern Avė

Tel. Prospect 21Q2

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

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

su šiuo pasauliu 
20 dieną, 10:30 valandą 

1 9 30 m., sulaukęs 50 
amžiaus, gimęs Tauragės 
Pajurės parap.. Kalniškių 
Amerikoj išgyveno 30 
Paliko dideliame nulludi-

Persiskyrė 
rugsėjo 
vakare, 
metų 
apskr., 
kaime, 
metų . 
me dukterį Veroniką, brolį Myko
lą, seserį Barborą, du pusbrolius 
— Franciškų ir Juozapą Kučins
kus ir gimines, o Lietuvoj mote
rį Juzefą, sūnų Jurgį, brolį Ka
zimierą. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, rug
sėjo 25 dieną. 8 vai. ryte iš Eu- 
deikio koplyčios į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Stasiuko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai krečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

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

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Euddkis, Tel. Yards 174 1

HM

METINĖS MIRTIES

SUKAKTUVĖS

JUOZAPAS GERČAS

25 
m., 

gimęs 
parapi

joj, Lankininkų kaime. Paliko di
deliame nuliudime moterį Oną, 
dukteris, gimines ir pažįstamus. 
Liūdnai atminčiai musų brangaus 
vyro, tėvelio ir brolio bus lai
komos Šv. Mišios Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje 25 d. 
rugstjo mėn., 1930 m., 8:00 v. 
ryto. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilankyt 
į pamaldas. Mes 
brangusis Juozeli 
užmiršime. Tu 
begrįši, bet mes 
liaus pas Tave 
mus ateinant!

persiskyrė su šiuo pasauliu 
dieną rugsėjo mcn.. 1929 
sulaukęs 50 m .amžiaus, 
Lietuvoje. Pagromančio

Tave Musų 
niekuomet ne- 

pas mus jau ne- 
ahkščiaus ar vė- 
ateisiine. Lauk

Nuliudę lieka,

Moteris, Dukterys ir 
Gimines.

Vieni metai mirties sukaktuvių

Emilija 
Tamošiūniene

po tėvais 
Dulinskaitė

*

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rūgščio 24 dieną. # k929 m.,
sulaukusi 38 metų amžiaus, gi
musi Kulšeniu kaime. Sėdos pa
rapijoj. Mažeikių ap.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Antaną ir dukterį Kazimie
ra.

Musų mylima moteris ir mo
tina ilsėkis ramiai svetimoj, šal
toj žemelėj.

Musų brangioji niekuomet ne
užmiršime. Pas mus daugiau ne
sugrįš:. bet met tuojaus ar vė
liaus pas tave ateisime. Lauk mus 
ateinant.

Liekame labai nuliūdę.

Vyras ir Duktė.

Advokatas , .
J. N. LANDBERG

(Per 20 metų aktyviai praktikavęs Val
stijos ir Federalihiuose Teismuose 

Pennsylvani joj)
Atidarė savo Vyrialisį ofisą

218 Security Bank Building

767 Milwaukee Avė.,
CHICAGO, ILL.

kur jis užsiims vedimu kriminalių, civi
lių, immigracijos, perskirų ir 

nelaimių bylų .
Telefonas Haymarket 0171 

Rezidencija: 1344 N. Kedzie Avė., 
Telefonas Capitol 3235

______ Oratoriai_______
Telefonas Yards 113^

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzainuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue
X CHICAGO. ILL. 

----- -o ■ <
----------

'C -------o-------

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.
. , [f ; • /

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS •

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

- BUTKUS 
Undertaking Co.
• P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

' Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victoky 1115

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 

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

bų išdirbystės.
OFISAS: J

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

Phone Boulevard 7589

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10----4, nuo 6 iki 8
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

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

------- O-------
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Dr. JOHN SMETANA

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

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

A. L DavidonisJM. D
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Ualsted 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 6659 

Ofiso Teh Canal 0257

DR. P, Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Bbulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso Telefonas Virglnla 0030 
Rez. Tel. Ven Byren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Ned611om nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franglin Blvd. 

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas". 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 st Street

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

Advokatai

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

Tel. Lafayette 4146

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 75 8 9 

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

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

, A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak 
3241 S’. Halsted St. tel. Victory D562 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
,,<3315 South Halsted St.

Dentistas
Persikėlė j naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Šaliniai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas 

127 NOrth Dearborn St.
Room 928

Tel. Pranklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

52 Kast 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 irak. ir Subatomls

Phone Boulevard 8483

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

......................i,,,........
įvairus Gydytojai

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 Wcst 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Phone Armitage 2822

DR. W. F; KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal, sutartį •

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

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. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAIJRICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telcphone Plaza 3202

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

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-^
Hezidencija G158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525
----- O-----

I Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
38 SO. DEARBORN 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. Rockwell St. 
Tel. Republic 9723
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Kaip gengsteriai 
darbo unijas apsėdo

$100,000 išpiešta iš vienos tik 
unijos laike dvieju metų

Raketeriai, banditai, vado
vaujami garsaus kriminalisto 
George (“Raudonojo”) Bar- 
ker’io išreikalavo $100,000 lai
ke dviejų metų iš vienos tik 
darbininkų unijos iždo, kaip 
parodė tirinėjimas rastų unijos 
dokumentų.

Ta unija yra anglių vežikų 
ir kiemsargių organizacija, ku
rios nariai, sunkiai dirbą dar
bininkai turėjo iš savo $5.50 
algos kasdien mokėti po. 50 
centų j iždą, kad tuos vampi- 
rus patenkintų. Tas žinias vie
šai paskelbė raketo tirinėjimo 
komisijos nariai, valstybes gi
nėjo asist. C. J. Mueller ir C. 
E. Lounsbury.

Betirinėjant rastuosius lai
ke kratos unijų dokumentus 
ir čekius toliau susekta, kad 
pats Barkeris “nusibalsavo” 
sau iš Coal Teamster unijos 
fondo automobilį $7,000 ver
tės ir po $200 to automobi
lio išlaikymui. Jis yra tos 
unijos iždininkas. Tuo pačiu 
laiku Barkeris tai pat “nusi
balsavo” iš kitos unijos, bū
tent iš Coal Hikers unijos tokj 
pat automobilį ir tokią pat su
mą jo išlaikymui. Tos unijos 
Barkeris yra prezidentas. Vie
noj ir kitoj unijoj jis gavo tas 
vietas su pagelba teroro.

Kiek tikrai banditai su šau
tuvų pagelba priversdavo dar
bininkus mokėti į savo koi^ 
troliuojamus unijų iždus, dar 
nepatirta, tik iš kanceliuotų 
čekių jau spėjama, kad hikers 
unijos sunkiai dirbą darbinin
kai yra įmokėję j kasą vien 
pereitais metais mažų mažiau
sia $50,000.

Barkeris įsimušė j tos unijos 
prezidentus apie birželio mėn. 
1928 m. Tada buvo preziden
tu Roy Younger. Tam miruš 
unija suteikė gėlių už $25. Kai 
Barkeris tapo prezidentu, tai 
jis “nubalsavo” $60 vertės vai
niką neseniai mirusiam savo 
vienminčiui Earsmanui. Rasta 
Barkerio pasirašyti čekiai, $19,- 
316 laike vasario ir rugp. šių 
mėty. Iš tų čekių pats Barke
ris išsikešinęs $4,820 ir vien 
tik laike rugpiučio ekstra $2,- 
600. Dar rasta kelioliką čekių 
išduotų ant $8,044.10 ir $6,- 
425.15, pasirašyti kokių tai ne
žinomų Cain ir O’Brien. —Ki
ti dokumentai dar tebetirinė- 
jami.

“Vilnis” gina raketerius

Pereitą savaitę Chicagos lie
tuviškų bolševikų “Vilnis” i- 
dėjo raštą, be parašo, taigi iš
einantį iš pačių komisarų sfe
rų, kur rašoma taip:

“NORI SUGRIAUT IR FEDE- 
RANTIšKAS UNIJAS

Vis po ta priedanga kovos prieš 
gengsterius

Chicagos valdonai, republiko- 
niški ir demokratiški skelbia 
kryžiaus karą unijoms, dagi 
federantiškoms. Daroma tai 
po priedanga kovos prieš geng
sterius, prieš vadinamuosius 
raketierius.

Valstijos prokuroro Swan- 
sono agentai užvakar vakare 
vedė generalę ataką— užpulta 
dešimties unijų headquarteriai. 
Viskaš ten išgriozta’ ir pasi
grobta knygos bei kitoki doku
mentai. i | .r

Tas unijas, girdi, kontro
liuoja Caponio gengė.” /j

į Pašto ofisas prašo pakarto
tinai paskelbti, kad didžiausios 
krūvos laiškų ir siuntinių ten
ka kasmet sunaikinti tik dėlto, 
kad persikeldami j kitą namą 
gyventi adresatai nepasiučia 
paštui senojo adreso.

Prašoma siunčiant naują ad
resą būtinai pažymėti ir seną
jį, iš kur adresatas persikelia. 
Blankus galima gauti iš savo 
laiškanešio, arba užtenka užra
šyti savo senąjį ir naująjį ad-

gengsterių O’Donnell ir kitas iš 
bendro “neprietelių” sąrašo 
Lavvrence Mangano. O’Donnell 
pats atėjo i policijos stotį ir 
atsinešė gatavą pasirašytą bond- 
są už $1(),(M)(), bet buvo paste
bėta, kad bondsas pasirašytas 
dar iš kalno, tad buvo atmestas. 
Abudu gengsteriai gaus stoti 
prieš teisėją Lyle, ir, spėjama, 
gaus akmenų paskaidyti.

Kvėpyklos plaučiais 
sergantiems

Chicagoj, Passavant ligoninėj
resą ant pašto atvirutės ir pa
siųsti į pašto ofisą.

60,000 lanko vakarines 
mokyklas

Dvidešimts septyni tūkstan
čiai suaugusių, kuriems jau
niems neteko progos gauti mok
slo, susirinko į vakarines mo
kyklas pirmąjį vakarą, rugsėjo 
15 d. ir laike vienos savaitės 
skaičius paaugo ligi 60,000., Va
karinėse mokyklose kiekvienas 
gali dykai užbaigti high school 
kursą, arba baigti amatų, tech
nikos, komercijos, kultūros kur
sus. Kur tik dešimts žmonių 
susidaro ir pareiškia noro, 
Board of Education Įveda jiems 
pageidaujamus kursus.

Northvvestern universiteto 
Chicagos skyriuj, McKinlock 
Campus, prie ežero ir Ghicago 
avė. taip pat Įsteigė vakarines 
dases. Progų išsilavinti, įsigy
ti amato ir profesijos Chica
goj randasi daugiau ir dau
giau. Tik ar daug musų žmo
nės jomis naudojasi?

Subway gali būti gata
vas 1933 metams

Chicagos transportacijos žy
mesnieji architektai pareiškė 
komitetui, kad pradėjus tuojau 
požemio (subway) statybą ga- 
ima užbaigti 1933 metų Pa

saulinei Parodai. Požemis tarp 
Chicago avė. ir 18 gatvės ga- 
ima esą padaryti per porą me- 
;ų, ilgiausia per tris metus.

Darbininkų vampirai 
gaudomi

Federalė ir valstijos valdžia 
jungtinėmis pajėgomis iš vieno 
veikia sugaudyti ir tinkamai 
nubausti rak eterius, banditus, 
ir visokius darbo unijų vam- 
pirus, kurie sudarę plačią kon
spiraciją plėšė organizuotus 
darbininkus. Kiekvienam numa
noma mažiausia 3 metų kalė- 
. imo bausmė. Oficialės Įstaigos 
jau turinčios surinkę ištisas 
cruvas Įrodymų prieš tuos vam- 
pirus.

Vienas tik Barker buvo pa
sidaręs save iždininku dviejų 
unijų, anglių išvažinėtojų ir
vežikų unijos ir prezidentu 
Coal Hikers unijos. Susekta, 
tad Barker buvo įleidęs šaknis 

33 unijas, ir jis buvo Capones 
iomisaras darbo unijoms plė
šti.

Netyčia pasipiovė, mirė
Peter Lucas, 2217 W. Grand 

avė. bepiaustydamas daržoves 
vestuvių puotai, kuri turėjo j- 
vykti Ukrainian Hali, persipio- 
vė rankos arteriją ir kol dak
taras atvyko, kraujas nubėgo 
ir Lucas mirė.

Sykį jsimaudžius, van
duo pats traukia

Frank Seidler, 31 metų, nu
ėjo ties 43 gatve prie ežero ir 
sumanė nusiskandinti. Įšoko j 
vandenį, bet vanduo buvo ga 
na šaltas, tai jis išlipo lauk, 
ir tik išlipęs paslydo ir jau ne
tikėtai Įkrito atgal į vandenį, 
ir pradėjo ne juokais skęsti. 
Išgirdęs Seidlerio riksmą, jį iš
gelbėjo atskubėjęs policistas 
Wm. Sheehan.

— ..............A ■ ■ ■ —

Dar du “neprieteliai” 
uždaryti

Pereitą pirmadienį pasodinti 
kalėjimą vienas iš garsesnių 

baigiamas statyti kambarys, i 
kurį bus uždaromi sunkiai ser
gantys plaučių uždegimu (pneu- 
monia), užtroškę ar kitais su
silpnintais plaučiais. Tas kam
barys yra padarytas iš tam tik
ros medžiagos, kur joks oras 
iš lauko neįeina. Kambarėly tel
pa tik viena lova su vienu li
goniu. Oras su gausiu oxigeno 
(deguonio) skiedimu bus pum
puojamas į kambarėlį ir iškvė
puojamasis nuodingas oras 
(Carbon dioxide) bus tuo pa
čiu laiku išfiltruojamas. Tokių 
kambarėlių visose Suv. Valsti
jose dar tik yra 6. Ligoniai ku
rie visai nebegali kvėpuoti ir 
pradeda melinuoti, uždaryti to
kiame kambary už pusvaland
žio atsigauna, pradeda lengvai 
kvėpuoti ir gyti. Tai bus di
džiausia mokslo dovana žmo
nių sveikatai ir gyvybei išgel- 
Jėti.

Bolševikai atsimokėjo 
už traktorius

Chicagos Board of Trade pra
dėjo tardymą dėl kviečių kai
nos nupuolimo iš priežasties 
rusiškų kviečių pigios kainos, 
kokia Sovietų agentai paduoda 
šiame krašte.

Patirta, kad Sovietų valdžia, 
padidinusi kviečių derlių ačiū 
iš Amerikos gautiems trakto
riams, dabar konfiskuoja grū
dus iš farmerių ir juos milijo
nais tonų pardavinėja pusvel- 
čiai. Tikslas tokio “dumpingo”, 
— sukelti didesnį krizį farme- 
riuose ir juose “revoliuciją” su
kelti.

Sovietų “dumping” politika 
varoma ne vien Suv. Valstijo
se, bet ir visoj Europoj. Tau
tų Sąjungoj ką tik kilo tikra 
panika, kad Sovietai savo pus- 
velčio pardavimo politika nori 
sugriauti žemdirbiškų šalių vi
są ekonomiją.

Gatvekarių pratęsimas 
gatvėse

Miesto taryba ką tik patvir
tino projektą ištęsti gatvekarių 
linijas šiose gatvėse:

Western Avė. tarp 75 ir 111 
gatvių.

Trisdešimts pirmoji gatvė, 
tarp South Parkvvay ir Cottage 
Grove.

Damen avenue, tarp 63 ir 
74 st.

Wabash avė. tarp Lake st. 
ir Grand avė.

Aštuoniasdešimts septinta gat
vė, tarp Ingleside ir Vincennes 
avė.

Montrose avė. tarp Avondale 
ir Mihvaukee avė.

Žemės oras priklauso 
nuo kosmiškų spindulių

Prof. Robert Millikan, kurs 
prieš kelis metus išrado paslap
tingus kosmiškus (visapasauli- 
nius) spindulius, dabar paskel
bė, kad tie spinduliai ateityje 
bus labai svarbus įrankis orui 
nuspėti.

Dr. Millikan atrado tų spin
dulių veikimą Į žemės orą pe
reitą vasarą studijuodamas 
šiaurės magnetiškuosius laukus 
ir jėškodamas “kosmiškosios 
dirbtuvės”, kurioj gamta ga
mina medžiagą, iš kurios yra 
musų žemė padaryta.

Drr Millikan pagamino tam 
tikrą instrumentą matuoti kos- 
miškiems spinduliams, kurie 
nuolat, be persto j imo šaudo \ Į 
musų žemę iš visų' pasaulio 
kampų. Jis taip pat įrodinėja, 
kad žemė turi savo miniatiū
rines saulės dėmes savo oro
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aukštuosiuose Sluoksniuose. Tas 
dėmes saulė pagamina tuo bū
du, kad jos spinduliai kiekvie
ną rytą iš naujo pradėdami 
kaitinti oro viršutinius sluok
snius juose šukelia bangas. Tos 
bangos pasiekę žemesnių sluok
snių, perleidžia iš saulės dides
nius kiekius kosmiškų spindu
lių ir magnetiškų bangų ir tie 
spinduliai ir bangos veikią į 
musų orą ir radio.

Kosmiški spinduliai yra kur 
kas smulkesni ir landesni, kaip 
šilumos ir šviesos spinduliai, 
kaip Prof. Millikano bandymai 
parode. Kosmiški spinduliai per- 
lenda šimtą kartų storesnį švi
no sluoksnį, kaip X spinduliai, 
šilumos, šviesos ir X spindu
liai yra šaudomi kaip pasekmė 
medžiagos irimo. Kosmiški spin
duliai yra pasekmė susijungi
mo teigiamųjų ir neigiamųjų 
dalelių atomams besiformuo
jant, iš kurių yra pagaminta 
visokia medžiaga.

Prof. Millikan tvirtina, kad 
pagaminti tinkami aparatai 
tiems kosmiškięms spinduliams 
sekti, bus tikriausias būdas at
eityje oro permainoms įspėti.

Kitas mokslininkas, Dr. C. C. 
Lauritsen išrado dirbtinus ra
dio spindulius, kuriais galima 
peršviesti šešis po kits kito sto
vinčius žmones. Tų naujų spin
dulių gydomoji galia dar ne
tirta, bet spėjama, kad bus di
delės reikšmės.

Slapieji kryžiuočiai 
dauginasi

Nuo spalio 5 d. Chicagoj pra
sideda ligi šiol dar negirdėta 
National Crusaders’ wcek. Cru- 
saders (Kryžuočiai) yra dar vi
sai nauja organizacija, susitvė
rusi su tikslu kovoti prieš Anti- 
Saloon lygą ir už prohibicijos 
panaikinimą. w

Kryžuočių sekretorius Mr. 
Blaisdell pareiškė, kad jie jau

Svetimtaučiai pagerbė 
savo vaflą A. B. Messer

Žymiausi atstovai visų svetimtaučių 
grupių Chicagoje pereitą trečiadienį susi
rinko Hamilton kliubę, kad pagerbti sa
vo vadą ir draugą A. B. Messer, prezi
dentą Tautinių Grupių Organizacijos, 
kuris visuomet dirbo su svetimtaučiais 
ir jų laikraščiais, taipjau per daugelį 
metų yra direktorius ir organizatorius 
nacoinalės Svetimkalbitį Divizijos repub- 
likonų partijoj. Progą šiam pagerbi
mo bankietui davė jo sugryžimas iš 
Naujosios Anglijos, kur jis ilgam lai
kui buvo išvykęs taisyti savo sveikatą 
po sunkios ligos pereitą žiemą. P-as 
Messer sugryžo iš Naujosios Anglijos, 
kur jis yra gimęs, visiškai sveikas ir 
pilnas energijos.

Pagerbimo bankiete, kurį surengė jo 
draugai, kalbėjo daug žymių valdinin
kų, taipjau žymesni įvairių Chicagoj 
gyvenančių tautų atstovai. Iš Washing- 
tono' buvo atvykę Darbo sekretoriaus 
pagelbininkas P. Snyder ir jo žmona. 
Kongresmanas Hull iš Peoria, prisiuntė 
telegramą apgailaudamas, kad jis ne
gali būti bankiete ir pagerbti savo ar
timą draugą. Pats p. Messer pareiškė, 
kad jis neužilgo vėl pasimatysiąs su 
svetimtaučių grupių atstovais — prieš 
busiančius rinkimus lapkričio 4 d., ka
da jis pakviesiąs juos visus dirbti re- 
publikonų laimėjimui. ,

PRANEŠIMAI

Pranešu visiems savo kostu- 
meriams ir rėmėjams, kad 
savo ofisą perkėliau į naiiją 

vietą —

2511 W. 69th St.
W. H. KELPS
REAL ESTATE

Hemlock 8099

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 sąvaitėje gausite $500.00, 
po $5.00 savaitėje, gausite $1000.00.

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

turi kelis šimtus tūkstančių na
rių-, ir organizacija plečiasi kaip 
gaisras. Per kryžuočių savaitę 
nori sukelti kapitalo ir užrašy
ti narių. Kryžuočiai varosi tu
rėti $10,000,000 kapitalo ir tiek 
pat narių.

Kur eina milijonierių 
saužudų “dusios”

Armuor & Co. šefas nušovė pa
čią ir pats nusišovė

Alfridge C. Van Patten, Ar- 
mour & Co. šefas šį rytą nu
šovė savo pačią Maude ir pats 
nusišovė savo brangiuose rū
muose prie 6437 Stewart avė.

Rasta parašytas Patten se- 
serei laiškas, kuriame šefas ra
šo: “Aš kalbėjau ir meldžiau 
Dievo susimylėti ant musų. Aš 
visuomet stengiausi Įtikti Die
vui. Dievo valia yra į gerą. Jis 
planuoja musų ateitį. Mudu 
abudu busiva laimingu dangu
je”.

Į nė.......... ?.............  —.................

PASKAITA SU 
i PAVEIKSLAIS' 
’ Temoje:

Apie tvėrimą ir prana-
šysčių išsipildymą

Programas bus įdomus ir 
linksmas. Giedos choras, so
lo ir bus gražus paveikslai.

Gerbiamieji draugai ir 
drauges neapleiskite šios 
brangios progos. Kviečiame 
ateiti visus šį vakarą,

SEREDO.I,
Rugsėjo 24 d.,

McKINLEY PARK SVET., 
Parkas randasi tarp Archer

Avė. ir Westcrn Avė. 
Chicago, III.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Renkia ir kviečia T. B. T. S. 
Įžanga veltui. Nėra kolektos.

BpeclaUatM rydyme chronllkų ir aanja li
rų. Jei kiti negalėjo jumia Išgydyti, ateuan- 
kyklt paa mane. Mano pilnaa ttegsamlnavi- 
tnaa atidengi Juaų tikrų liga ir jei ai apal- 
Imalu jua gydyti, avelkata jame augryl. Bu
kit paa tikrų apecialiatų, kuria neklaus juaų 
kur ir kaa jums akauda, bet pata paaakya 
po galutino liegsamlnarinio—kaa junta yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. Nedi- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

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 iilaidų

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 Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIEDADS. 
n i u 

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų Sauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘ-GE, 

672 West Macfison Street.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd,

Educational
Mokyklos_____________

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo Saku. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu fgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo ’ šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS. Mokytoja. 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. IlJk

Business Service 
_______Biznio Patarnavimo_______

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261, Re*. Hemlock 1292

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ 
Aš esu pardavėju James Coal Co. ang
lių, kurių yardai randasi 58 ir Halsted 
St. ir 81 ir \Vallace St. Kainos priei
namos visiems. Laukiam jūsų.

PETER ADOMAITIS
6630 S.o Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

Boulevard 6520 Rea. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Perkraustpm rakandus, pianus ir vi 
šokius biznius, taipgi iš miesto i 

miestu. Teisingas patarnavimas 
1706 W. 47th St 
____________ CHICAGO____________

Pbone RepubHc 4949

PETER GRIBAS 
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Malevojimas, Dekoravimas ir 
Popieravimas

6127 So. Maplevvood Avė., 
CHICAGO, ĮLL.

LUMBERIS — 20-50% nuolaidos; 
Durys $1.90, Shiplap $35 už tūkstan
tį. Plater ir Wall boards 3c pėda. Leng
vi išmokėjimai. Atdara vakarais iki 7, 
nedėliom 9 iki 1 v. Abbott Lumber Co. 
5201 W. Grand Av., tel. Berkshire 1321

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

Financial / 
________ Finansai-Paskolos________  

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai. 

Neimant komiso nuo $50 iki $300 

J. NAMON & CO. 
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038

Skolinant Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 
mokestimis. \

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT' 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6788-6716

KAPITALAS $300,000 
Del paskolų ant pirmų 

s morgičių
J. NAMON & CO.

Bankers
6755 S. Western Avė.

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuošimtip mokamas ant neišmok«to» 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

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. Habted St; Tel. Boulevard 2212

Help Wanted—Malė

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

. For Rent
PASIRENDUOJA

173 7 Wash'burne Avenue, 1-mas fla- 
tas — 6 kambariai ir maudynė $15.00 

2059 W. 13th St., 3 augštas, priekis 
ir užpakalis, 4 kambariai $15.00

724 S. Oakley Blvd., didelė 8 kamb. 
rezidencija, furnasu šildoma, gara
žas .................................................... $50.00

Matykit 
WIERENGA & OTTENHOFF 

1837 W. Roosevelt Road 
Tel. Canal 1263

PASIRENDUOJA 5 kambarių tia
ras, kambariai labai šviesus, pečium ap
šildomi. 3934 So. Rockwell St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

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

----- o—-
RAKANDŲ BROKERIAI

Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 
esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
16 dirbtuves ui sutaupimų mažiausia.

SO % cash pamatu
Jokia atsakymu nčra per mažu, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio Iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie 
Mes nuvedime jus pas fabrikantus. Mes tu 
rime ryftius su visomis geriausiomis kompa 
nijomls Chicarole. Saukite Columbus 0467 
M R. WELLS dei platesnių žinių.

Business Chance» 
Pardavimui Bizniai

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.

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

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

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

PARSIDUODA viešbutis su 55 kam
bariais, visi fornišiuoti, lietuvių distrik- 
te, taipgi yra didele saldainių krautuvė, 
biznis išdirbtas per 50 metų. ■Parduo
siu už pusdykę. Pardavimo priežastis 
— likau našlys. Kreipkitės 

P. GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

Exchange—Mainai
GAS STATION ir3 akeriai žemes 

ant Highway U. S. 12, mainysiu ant 
namo.

3 FLATAI medinis namas, mainy
siu ant dviejų flatų, mūrinio namo j 
Marųuette Park.

5 kambarių medinis bungalovv, lotas 
36x125 — 7200 West, mainysiu ant 2 
flatų.

CHAS. ZEKAS, 
4454 So. Western Avė.

MAINYSIU dviejų flatų namą ant 
bungalow ar grosernės.

Tel. Hemlock 5842

MAINYSIU 4 flatų kampinį namą, 
garu šildomą, ant bungalovv ar dvie
jų flatų. 2939 W. 66th St.

Tel. Prospect 9340

, Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PINIGAI! PINIGAI 1
Jeigu jus norite parduoti savo proper- 
tę už cash, matykite mus asmeniškai. 
6054 S. Cottage Grove Avė., Room 229

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

Columbus 10239

GERA PROGA PASILIKTI GERU 
BIZNIERIUM GREITU ČESU, par
siduoda namas 1 metų senumo, pilnai 
apgyventas, geram biznio streete, 3 sto
rai, 4 flarai, 4 karų garažas, štymu ap
šildomi. Visi išrenduoti • ant ilgų metų. 
Restoranas, bučernė ir muzikos Storas, 
Savininkas priverstas apleisti dėl esnat- 
vės ir ligos, greitu česu. Malonėkite at
sišaukti, gausite labai pigiai. 5246-48 
So. Ashland Avė.

DELEI senatvės ir ligos esu privers
tas parduoti labai gerą namą, vienų 
metų senumo. 3 storai ir 4 flatai, 4 
karų garažas, visi garu apšildomi, la
bai gerojs gatvėj, maži morgičiai, visi 
išrenduoti ant ilgų metų. Kaina sulig 
jūsų pačių apsprendimu kiek yra ver
tas. Nepraleiskite šios progos, tai yra 
labai retai tepasitaikantis tokis didelis 
bargenas.

5246-48 S. Ashland Avė. 
Chicago.

SAVININKAS apleidžia miestą ir 
paaukos double transfer kampą sale ele
vatoriaus stoties, taipgi biznį. TIKRAS 
BARGENAS. Reikalingas mažas cash 
{mokėjimas. Matykit savininką 2025 
S. \Vestern Avė.


