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Lenkai Skundžia Lietuvą 
fautų Sąjungai

Kaltina Lietuvą dėl persekiojimo lenkų ir 
reikalauja, kad Tautų Sąjunga darytų 
intervencijos. - Patys muša, patys rėkia

Lenki) telegrafo agentūra 
PAT praneša, kad Varšuvos 
Draugija Pagalbai Teikti Lie
tuvoj Gyvenantiems Lenkams 
nutarus stiprų protestą dėl su
ėmimo Lietuvoje Viktoro Bud- 
zynskio, buvusio lenkų atstovo 
Lietuvos Seime ir lenkų švie
timo draugijos Lietuvoje, “Po- 
chodnia”, pirmininko.

intervencijos prieš lenkų perse
kiojimus Lietuvoje.

Lenkai areštuoja lietu
vius, Įtardami juos dėl 

komunizmo
Ta pati lenkų telegrafo a'gen- 

tura toliau skelbia, kad
“Lietuvos šv. Kazimiero 

Draugija Vilnijoje, kurios pro-
Budzynskio suėmimas esąs’ 

tik naujas įrodymas, kaip 
“rząd kovvienski” persekiojąs 
lenkus.

Be to, Pagalbos Lietuvos len
kams teikti draugijos vyriau-1 
šioji taryba, pasak PAT’o, pa-| 
siuntus per užsienių reikalų mi-'
nisterį Zaleskį Genevoje atsi-įčiau greitai padarė tvarką, su
šaukimą į Tautų Sąjungą, rei- imdama keletą tos draugijos
kalaudama, kad Sąjunga darytų narių”.

Sako sovietai laika 
nelaisvėje 450 ame
rikiečių darbininkų
Didelių algų žadėjimais išvilio

tiems. į Rusiją detroitiečiams 
sovietai neleidžia grįžti na
mo. — Daugelis jų serga

RYGA, rūgs. 21. — Atvykęs 
į Rygą iš sovietų Rusijos jau
nas amerikietis elektrotechni
kas, Herbert Levvis, gimęs De
troite, pasakoja, kad Stalingra
de ‘Traktorostrojo” traktorių 
įmonėse sovietų valdžia laiko 
kaliniais 450 amerikiečių, jų 
tarpe 80 moterų ir vaikų. Vi
si tie amerikiečiai, pasak Lew- 
iso, yra kvalifikuoti mechani
kai ir mašinistai iš Detroito. 
Kai automobilių pramonė De
troito sumažėjo ir daug darbi
ninkų buvo paleisti iš darbo, 
“Amtorg’o” atidaryta Detroite 
darbo agentūra prikalbino kelis 
šimtus bedarbių važiuoti dirb
ti į sovietų Rusiją, žadėdama 
kiekvienam nuo $300 iki $500 
algos mėnesy. Ir jie išvažiavo.

Dabar, sako Levvis, daugelis 
jų serga Įvairiomis ligomis — 
dizenterija, škorbutu, šiltinėms 
etc. Jie labai norėtų apleisti 
Rusiją dar pirm žiemos, bet 
sovietų valdžia atsisako juos iš
leisti ir jų susisiekimas su pa
sauliu aštriai cenzūruojamas.

Levviso pasakojimu, du ame
rikiečiai jau mirė šiltinėmis, o 
daugeiis kitų rimtai serga. Vie
nintelė medicina, kurios sovie
tų valdžia maloni jiems sutik
ti, tai — ricinos aliejus. Dau-

WO R H s.i
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Iš dalies debesiuota; kartais 
gali būt lietaus; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai ir 
stipresni, daugiausia pietų va
karų, vėjai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 65° F.

šiandie saulė teka 6:36, lei
džiasi 6:30. Mėnuo teka 6:37 
ryto.

gramas yra rūpintis jaunuo
mene ir jos švietimu, patapo 
komunistinės baltgudžių komu
nistų ir lietuvių komunistų par
tijos darbuotės objektu. Vyk
domasis Šv. Kazimiero draugi
jos komitetas visai nežinojo, 
kas tos organizacijos viduj de
dasi. Švenčionių vyriausybė ta- 

ginusia tų amerikiečių serga 
dizenterija, kaip manoma nuo 
blogo vandens, kuris yra pom- 
puojamas iš Volgos upės, vi
sai nevalytas. Importuotis mai
sto iš Amerikos sovietų vald
žia taipjau jiems neleidžia.

Einant kontraktais, kuriuos 
tie amerikiečiai pasirašė, sovie
tų Rusijoj jie turėjo būt ap
rūpinti maistu gyvenimo pato
gumais, kokių jie turėjo De
troite. Be to, buvo sutarta, 
kad vienas trečdalys jų algų 
bus jiems Rusijoj mokamas, 
skaitant du rubliu doleriui, o 
likusius du trečdalius jų algų 
“Traktorostrojas” depozituos jų 
sąskaitosna Detroito banke. 
Tūli tų amerikiečių tačiau su
žinojo, kad jų uždirbti pinigai 
nesą depozituojami. Jie bandė 
ištirti, ar “Traktorostrojas” iš 
viso pildo sutartį, bet veltui, 
kadangi jų laiškai ir telegra
mos stropiai cenzūruojami.

Pats Levvis buvo nuteistas 
dešimčiai metų ištrėmimo už 
tai, kad jis užgavo vieną Ja
maikos negrą, Robertą Robert- 
soną, protestuodamas prieš bau 
dymą apgyvendinti tą negrą 
viename kambarėly su juo, 
Levvisu.

Visa amerikiečių kolonija, 
sako Levvis, protestavo prieš jo 
areštą ir laikymą visą mėnesį 
perpildytame Stalingrado kalė
jime. Ji taipjau protestavo prieš 
komunistų melus bylos metu, 
jų tarpe ir skelbiamą melą, bu- 
oią pernai metais Amerikoj bu
vo unčuoti 3,500 negrų. •

“Traktorostrojuj”, pasak Levv- 
įso, dirba apie 26 tūkstančiai 
darbininkų, kurie yra sergimi 
trijų šimtų raudonarmiečių. Ge
rai vedama, įmonė galėtų per 
metus pagaminti nuo 3,000 iki 
4,000 traktorių, bet kaip dabar, 
kad yra, ji pagamina vos pen
kias mašinas per dieną, ir tas 
ne kam tikusias, nes greitai 
sulūžta.

Dabar Rusijoj, pasak Levviso, 
yra penkios tokios, kaip “Trak
torostrojuj”, amerikiečių kolo
nijos, bendrai apie 3,000 žmo
nių. Del to, kad visi jie yra 
labai nepatenkinti ir reikalau
ja, kad jiems butų leista išva
žiuoti namo, sovietų valdžia, sa
ko, įsakius “Amtorgui” dau
giau amerikiečių nebesamdyti.

[Atlantic and Pacific Photo 1

Tipinga Santo Domingo bakūžė, šiomis dienomis' Santo Domingo užgavo baisus uraganas.

Illinois Darbo Fede
racijos konvencijoje
Konvencija pasibaigė, nutarus 

kovoti prieš vadinamus “yel- 
lovv dog” kontraktus

SPRINGFIELD, III., rūgs. 21.
Prieš savo sesijų uždarymą, 

Illinois Darbo Federacijos kon
vencija vakar priėmė rezoliuci
ją, pasmerkiančią “yellovv dog” 
(rudo šuns”) kontraktus ir 
reikalaujančią, kad toki kon
traktai butų įstatymais užgin
ti ir kad darbininkai turėtų 
nevaržomą teisę patapti ir pa
silikti darbo unijų nariais.

[“Rudo šuns” kontraktais 
vadinami toki, kur samdytojai 
verčia savo darbininkus pasi
rašyti sutarti, kad jie nepri
klausys nė jokiai darbo uni
jai.]

Prieš tai priimtomis rezoliu
cijomis reikalaujama sutrum
pinti darbo dieną; įsteigti mak
simom astuonių valandų darbo 
dieną moterims ir geresnes dar
bo sąlygas; Įsteigti 44 valandų 
darbo savaitę pašto darbinin
kams; įstatymais Įsteigti senat
vės pensijas.

Kita Illinois Darbo Federa
cijos metinė konvencija nutar
ta laikyti Galesburge. Konven
cijos diena bus vėliau vykdo
mojo komiteto nustatyta.

Rado 50,000 metų se
numo piešinių i

Urvo uoloj išbraižyti paveiks
lai parodo akmens gadynės 
gyventojų orgijas

PARYŽIUS, rūgs. 21.—Pran
cūzų Inskripcijų Akademijai ta
po pristatyti reprodukcijų for
moj piešiniai, tariamai 50,000 
metu senumo, kuriuos rado iš- 
braižytus uoloje garsiame Tri- 
ių Brolių urve Pirinėjų kal
iuose, netoli nuo mažytės An- 
doros respublikos. Vieta, kur 
jie buvo užtikti, galima pa
siekti tik visom keturiom pra- 
rėpliojus ankštų 1,000 pėdų il
gumo urvą.

Piešiniai vaizduoja priešisto
rines orgijas, ne ką skirtesnes 
už musų laikų orgijas. Trys 
centralinės figūros yra briedis 
su žmogaus veidu, primityvė 
miško nimfa, pusiau moteriškė, 
pusiau tauras, ir klaikus vy
riškis velnias ar raganius.

NEW YORKAS, rūgs. 21.— 
Bylos išvengti, nusinuodijo 
Freeporto gydytojas,- Dr. Frank 
T. Brough, kuris buvo areš
tuotas už malpraktiką. Jį ap
skundė viena jauna moteriškė.

Prasidėjo buvusio Pe- 
ruvijos prezidento byla

LIMA, Peruvija, rūgs. 21.— 
Vakar prasidėjo tardymas by
los, iškeltos nuverstam Peru- 
vijos prezidentui Leguiai. Jis 
yra formaliai kaltinamas dėl iš
eikvojimų valstybės pinigų sa
vo prezidentavimo metais.

Kadangi buvęs prezidentas 
serga kalėjimo, kaltinamas ak
tas jam buvo perskaitytas jo 
kameroj.

Anglijoj siautė dide
lės vėjo audros;
4 žmonės žuvo

LONDONAS, rūgs. 21. — 
Anglijoj,ypačiai jos pietuose 
ir Lamanšo kanale per pasta
ras dvi dienas siautė smarkios 
audros su lietum, padariusios 
nemaža žalos. Susisiekimas oru 
ir laivais buvo sutrukdytas. Ke
letas laivų nukentėjo ir, kiek 
žinoma, keturi žmonės žuvo.

18 policininkų suimti 
dėl sąmokslo su 

butlegeriais
INDIANAPOLIS, Ind., rūgs. 

21. — Vakar čia buvo suimti 
aštuoniolika Indianapolis polici
ninkų ir policijos vadų, kalti
namų dėl sąmokslo su butle
geriais. Visi suimtieji tuojau 
buvo atleisti iš tarnybos ir ati
duodami į teismo rankas. Ligi 
bylos kiekvienas jų tapo palei
stas už $3,500 kaucijos.

Fordas steigsiąs Vokie
tijoj visą automobi

lių fabriką

STUTTGARTAS, Vokietija, 
ugs. 21. — Vietos spauda pra

neša, kad Amerikos automobi
lių fabrikininkas Henry Ford, 
atsilankęs į Kanštadto įmonę, 
pasakęs, jogei jis ketinąs ne
trukus pradėti gaminti Vokie
tijoje visas Fordo automobilių 
dalis. Dabar Fordo automobi
liai Vokietijoj tik sustatomi, 
bet visos dalys importuojamos.

Du ambasadoriai par
vyko j Jungi. Valstybes

NEW YORKAS, rūgs. 21.— 
Leviathan garlaiviu vakar par
vyko du Jungt. Valstybių am
basadoriai, Hugh Gbisonas Bel
gijai ir Fred N. Sackett Vokie
tijai. Parvyko privatiniais rei
kalais.

Sovietų čeką sušau
dė vėl 8 asmenis

438 kiti “kontrrevoliucininkai” 
nuteisti ilgiems metams ka
lėjimo už sidabro laikymą

MASKVA, rūgs. 21. — Le
ningrade ir Gudijoj vakar bu
vo sušaudyti astuoni asmens, 
jų tarpe du kunigai, kaltinami 
dėl “kontrrevoliucinių darbų”.

Sovietų čeką paskelbė, kad 
jie buvę pasmerkti už sidabro 
ir aukso pinigų laikymą ir už 
antisovietinę propagandą.

Kartu 438 asmens, kaltina
mi dei “kontrrevoliucinių dar
bų” įvairiose Rusijos vietose 
tapo nuteisti kalėjimo termi
nams nuo 3 iki 10 metų. “Kontr
revoliuciniai” darbai ir čia vi
sur buvo laikymas sidabro mo
netų.

Italija paskutinį kart& 
šventė papų valstybės 

nugriovimo šventę

ROMA, rūgs. 21. — Vakar 
Italija paskutinį kartą šventė 
savo tautos šventę, rugsėjo 19 
d., švęstą per 60 metų Romos 
paėmimui ir Italijos konsoli
davimui vienon karalystėj! mi
nėti. 1870 metais, revoliucinei 
italų kariuomenei paėmus Ro
mą, buvo panaikinta pasaulinė 
Romos papų galia.

Diktatoriui Mussolini pernai 
susitaikius su “Vatikano ka
liniu” ir padarius tarp Italijos 
valstybės ir katalikų bažnyčios 
sutartį, kuria papoms buvo grą
žinta jų “valstybė” — Vatika
no Miestas, ta tautos šventė 
dabar panaikinama. Jos vietoj 
ateity bus švenčiama vasario 
11 diena — Laterano sutarties 
pasirašymo šventė.

Chicagietis užsimušė 
automobilio nelaimėj

LOGANSPORT, Ind., rūgs. 
21. — Jo automobiliui nukri
tus nuo tilto į upelį, netoli nuo 
čia, užsimušė Lavvrence E. Mc 
Donald, 38, chicagietis.

Paskutinės “daylight 
saving” sezono dienos

“Daylight saving” sezono ROMA, Italija, rūgs. 21. — 
dienos baigiasi, ši yra jo pas- Vagys apiplėšė papos šv. Jono 
kutinę savaitė. Su ateinančiu Lateraniečio paločių, išnešdami 
sekmadieniu prasidės vėl nor- iš jo salono keletą la'bai bran- 

• malus laikas, šeštadienio vidų- gių mozaikų, skulptūrų ir bran- 
I naktį visi laikrodžiai bus pa- gių akmenų. Policija suėmė aš- 
I sukti atgal vieną valandą. tuonioliką įtariamų asmenų.

Busima Britų imperijos 
konferencija

LONDONAS, rūgs. 21. — 
šio mėnesio 30 dieną Londone 
prasidės Britų imperijos konfe
rencija, kurioj dalyvaus įvairių 
dominijų atstovai. Kaip girdėt, 
šioje konferencijoj, be kita, tu
rėsiąs būt galutinai išspręstas 
klausimas dėl dominijų teisės 
atsimesti nuo britų imperijos. 
To ypačiai reikalauja Pietų 
Afrika.

Bulgarijos armijoje 
susekė didelį sąmok

slą prieš valdžią
Areštuota 200 kariškių, jų tar

pe (trys generolai; trys su
imtų karininkų papildė savi-
žudybę

SOFIJA, Bulgarija, rūgs. 21. 
— Praneša, kad Bulgarijos ar
mijoje susekė didelį sąmokslą 
prieš valdžią. Ryšy su tuo su
imta 200 karininkų. Tarp su
imtų yra trys generolai. Su
imtų oficierų trys jau nusi
žudė.

Tariamo sąmokslo susekimas 
padarė Bulgarijoj didelio sąjūd
žio. Uniformuoti karininkai So
fijos gatvėse viešai užgaulio
jami.

Vakar dar buvo suimta ke
letas geležinkelių ir muitinės 
valdininkų, taipjau keletas po
licijos vadų.

žinioms iš Bulgarijos tapo 
įvesta aštriausia cenzūra.

Rusų baltgvardiečių 
paradas Paryžiuje 

erzina Maskvą
PARYŽIUS, rūgs. 21. — So

vietų Rusijos ambasadorius Dov- 
galevskis padarė formalų pro
testą Francijos užsienių reika
lų departamentui dėl to, kad 
rusų emigrantai, tarp kurių bu
vo ir rusų kazokų partija, pa
darė eiseną į Nežinomo Karei
vio kapą. Eisenoj kazokai dė
vėjo paradiniais uniformais ir 
nešė sudriskusias savo vėlia
vas.

Sovietų ambasadorius protes
tuoja, kad kazokai pavartoję 
tą ceromiją kaip pretekstą anti- 
bolševikiškai demonstracijai pa
daryti.

Albanijos armija ir biu
rokratija esą Italijos 

kontrolėje
V _____

VIENA, Austrija, rūgs. 21. 
— Gautos čia žinios patvirti
na pirmesnius pranešimus, kad 
Albanijos karalius Zogas rimtai 
serga.

Politinė padėtis Albanijoj 
esanti rusti. Pasak pranešimų, 
visa Albanijos kariuomenė ir 
biurokratija esą visiškoj Itali
jos kontrolėj.

Suėmė Indų karo tary
bos Bombėjuje pir

mininkę
BOMBĖJUS, Indija, rūgs. 21 

— Vakar čia tapo areštuota 
Mrs. Rama Raikamdur, Visos 
Indijos Nacionalinio Kongreso 
Karo tarybos Bombėjaus sky
riaus pirmininkė.

LIETUVOS ŽINIOS
Užsieniai labai domisi 

atentanto atgarsiais
KAUNAS. — Užsienio spau

dos susidomėjimas “Kontinen
to” atentatu tebėra labai gy
vas. Laikraščiai tebepašvenčia 
apsčiai vietos Lietuvai ir ypa
tingai pabrėžė nuverstojo dik
tatoriaus vaidmenį.

Mini ir p. Voldemarienę. Taip 
antai “Beri. Tagbl.” paprastai 
nemėgstąs sensacingų užvardy- 
mų, deda telegramų su antraš
te “Ką Voldemarienė perskai
tė iš kortų — Kelias į valdžią 
per dvyliką lavonų”.

Telegramoj aprašomas Volde- 
marienės būrimas... Bendrai, ga
lima pasakyti, kad į Voldema
rą, į voldemarininkus ir net j 
jų buvusius bendraminčius už
sieniai pradeda žiūrėti ironiš
kai, neslėpdami pasipiktinimo 
bestiališkoms kovos priemo
nėms ir nenormalia šalies at
mosfera.

Tauragėje sudegė 
elektros stotis

Rugpiučio 17 d. rytą Taura
gės elektros stotyj kilo gaisras, 
kuris beveik sunaikino namą ir 
visas stoties mašinas. Gaisras 
kilo nuo perdaug įkaitinto 
vamzdžio, kuris buvo pravestas 
greta lentų sienos. Nuostoliai 
siekia apie 40—50,000 lt. Sto
tis nebuvo apdrausta.

šia proga tenka pažymėti, 
kad elektros stotis yra prie pat 
upės Juros ir jei laiku butų 
atvykę gaisrininkai, ši nelaimė 
visai nebūtų įvykusi. Tačiau 
gaisrui kilus tik po valandos 
atvyko gaisrininkai, kurie pa
sirodė menkai organizuoti ir 
nepasiruošę. Taigi miestas il
gesniam laikui — 2 mėn. liko 
be šviesos.

Apvogė likvidacinę 
komisiją

Iš Panevėžio pranešama, kad 
prieš kelias dienas Subačiaus 
valse., Dvariškių kaime nežino
mi piktadariai įsilaužė į Povi
lo Tamošiūno butą ir sudaužę 
stalą pavogė 1400 lt. ir įvairių 
vekselių bei dokumentų.

Pavogtieji pinigai ir doku
mentai buvo Subačiaus ūkinin
kų smulkaus kredito draugijos 
likvidacinės komisijos.

East Chicagos banki
ninko prapuolimas

EAST CHICAGO, Ind., rūgs. 
21. — Praeitą penktadienį ne
žinia kur prapuolė vietos Ame
rican State banko prezidentas 
Hazel K. Groves, Lake kaun- 
tės, Ind., iždininkas ir žymus 
republikonų vadas. Bijoma, kad 
su juo nebūtų kas bloga atsi
tikę, juo kad Groves buvo pra
tęs visados nešiotis nemaža pi
nigų. Del savo prezidento pra
puolimo, banko direktoriai va
kar nutarė įstaigą laikinai už
daryti, iki visos sąskaitos bus 
štėto bankų revizoriaus patik
rintos.

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

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

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

Kas garsinasi “Naujienose”, 
tas visuomte turi naudos.
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich.

SLA. 21 kuopa persiorganizavo

Jau visas lietuviškas pasau
lis gerai žino, kas įvyko SLA. 
36 Seime Chicago, III. Todėl 
man apie tai nėra reikalo nė 
rašyti. Dabar mano tikslas 
yra nors trumpai supažindinti 
visus SLA. narius su tuo, kas 
įvyko SLA. 21 kuopoj, kuri tu
ri apie 400 narių.

Per keletą praėjusių metų 
SLA. 21 kuopą valdė grupė 
taip vadinamų komunistų-pro- 
gresistų. Jie viską darė, ką 
tik norėjo, varde SLA. 21 kuo
pos. Teisingiau sakant, darė 
tai, ką padiktuodavo taip vadi
namas komunistų J. Siurbos 
centras. O jei atsirasdavo ko
ki norys' ir jųjų darbams pa- 
s ^’irdavo, tai tokį narį tuo- 

' rd°vo “komunisti- 
z>dž ..i; ir priešininkas 

u ė vo uti'ti. To tokio su- 
n'o dažnai lis daugiau nė 
i k Yną rieat ’davo, o sa
ki pas’ų davo per ki- 

aarius- arba per savo vai
kus. Jei atsirasdavo tokių na- 

i kur e “komunistinių” bar- 
n cb -' (h. o, tai tokiems na-
r > pirmininkas L. Jonikis,

vėl’r u Baronas nė kalbėt ne
duodavo.

Ta “komunistinė” grupė 
varde SLA. 21 kuopos iš savo 
tarpo išrinko 15 delegatų į 
SLA. 36 seimą. Jie tuos dele
gatus siuntė ne dėl to, kad ką 
gero padaryti SLA., ale dėl to, 
kad užkariauti “buržuazinį” 
SLA. ir atiduoti j j valdyti “pro
letarui” M. Baceviiui ir jo 
maskvinei kompanijai. Kuomet 
SLA. 21 kuopos komunistai de
legatai nuvažiavo i Chicagą ir 
pamatė, kad SLA. nėra taip 
lengva užkariauti, kaip jie sap
navo, tai jie prisidėjo prie 
smurto, idant suskaldyti SLA. 
36 seimą. Kai delegatai sugrį
žo iš SLA. 36 seimo, tai liepos 
G d. SLA. 21 kuopos mėnesi
niame susirinkime smurtininkų 
grupei pavyko su melagystėmis 
automatiškai pervaryt tari
mas, kad SLA. 21 kuopos na
rių mėnesines duokles sulaiky
ti kuopos ižde ir nesiųsti jų j 
SLA. centrą iki teismas pasi
baigs (kažin kada?). Tąsyk 
didelė dauguma SLA. 21 kuo
pos narių visai nežinojo, kas 
dedasi SLA. 21 kuopoje. Jie 
žinojo tik tą, kad yra kas tai 
tokio nesmagaus, —tai ir vis
kas. Dar prie to nutarė, kad 
sekantį susirinkimą šauks “vi
sus” narius su atvirutėmis 
(kažin, ar visi SI,A. 21 kuopos 
nariai gavo tas atvirutes?).

Rugpiučio 3 d. Įvyko SLA. 
21 kuopos mėnesinis susirink- 
mas, kuri šaukė su atvirutė
mis. Tačiau narių susirinkimo 
dalyvavo apie 100. Susirinki
mą smurtininkų grupė taip va
re diktatoriškai ir neleido jo
kių diskusijų, kad priešingos 
pusč • žmonės negavo progos 
*.ei užsiminti apie tai, ar bus 
siunčiamos į centrą, ar palie
kamos SLA. 21 kuopos narių 
menes.* n ?s duoklės' kuopos ižde 
ik nariai bus suspenduoti ir 
pagaliaus išbraukti iš SLA. Ne
žiūrint į tą mašiną, eiliniai na- 

iai visvien nerimavo ir vienas I 
antro klausė, kas iš to išeis.

Rug ėjo 7 d. SLA. 21 kuo
pos mėnesiniam susirinkime 
smurtininkų grupė automatiš
kai pravarė tarimą, kad SLA 
21 kuopos valdyba nieko'bend
ro neturėtų su SLA. centru ir : 
su SLA. konstitucija, ir tuo pa- į 
čiu laiku užgyrė smurtininko) 
“draugo” M. Bacevičiaus ii ' 
kompanijos organizuojamą nau-. 
ją “Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą” (kuris gyvuoja tik 
ant bevertės popieros sklype
lio). Taip dalykams susidė
jus, atsistojo SLA. 21 kuopos 
narys Antanas Andriulis ir pa
sakė: “Kurie nariai norite pa
silikti SLA. 21 kuopos nariais

ir sutinkate su SLA. konstitu
cija, tai, rugsėjo 13 d. 7 valan
dą vakare, atvykite Į kuopos 
speeialį susirinkimą. Tame su
sirinkime mes SLA. 21 kuopos 
nariai sutvarkysim savo reika
lus”. Tai išgirdę SLA. griovi
kai pasijuto kaip perkūno 
trenkti ir pradėjo A. Andriui] 
“garbinti” įvairiais komfašisti- 
niais žodžiais.

Rugsėjo 13 d. Lietuvių Ben
drovės svetinėj įvyko specialiai 
šauktas SLA. 21 kuopos susi
rinkimas, kuriame 25 nariai 
pasisakė už palaikymą SLA. 
21 kuopos ir SLA. konstituci
jos. Jie iš savo tarpo išrinko 
naują SLA. 21 kuopos valdybą 
ir sumokėjo mėnesinių duok
lių $51.05. Kuopos nauja val
dyba tapo išrinkta iš šių narių: 
pirminnkas' M. L. Balčiūnas, 
1711 Lovett St.; užrašų rašti
ninkas A. Stulgis, 7501 North- 
iel . Avė.; finansų raštininkas 

V. Balvočius, 440 Sparta Avė. 
(kitų viršininkų vardų nesuži
nojau). Visi viršminėti žmo
nes yra geri SLA. narai ir jie 
nugobės sutvarkyti SLA. 21 
kuopos reikalus. Todėl dabar 
visi SLA. 21 kuopos nariai su 
visais SLA. kreipkitės pas nu
rodytus; viršininkus, o jie jums 
suteiks mandagų ir teisingą

i patarnavimą.
Taipgi buvo atėję ir SLA. 

griovikų apie 15 ypatų. Gavę 
progos kalbėti, visaip bandė į- 
tikinti SLA. 21 kuopos narius, 
Kurie yra ištikimi SLA. kon
stitucijai, kad savo duoklių ne
mokėtų naujai kuopos vakly- 

I bai. Ale ištikimi SLA. 21 kuo
pos nariai neklauso tų smur
tininkų, —eina prie stalo ir už
siregistruoja bei moka savo 
privalomas duokles.

Šis Įvykis' aiškiai parodė, kad 
SLA. 21 kuopo ne visi nariai 
klauso tų suvedžiotojų ir Su
sivienijimo griovikų.

Dabar, kai sužinojo ištikimi 
SLA. 21 kuopos nariai, kad 
kuopa persiorganizavo ir išrin
ko naują valdybą, tai daugelis 
klausinėja, kada įvyks sekamas 
SLA. 21 kuopos mėnesinis su
sirikimas ir žada ateiti ir už- 
simokėt savo narines duokles. 
Kiekvieno nario yra būtina 
pareiga pasilikti SLA. nariu ir 
da atsivesti naujų narių pri
rašyti prie SLA.

Sekamas SLA. 21 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
spalių (October) 4 d., 7 valan
dą vakare, Lietuvių Bendrovės 
N: me, prie 25-th St. ir Vernor 
Hwy.

L. Pruseika ir kiti “komu
nistai” rašė ir žodžiu sakė, kad 
SLA. 21 kuopa yra tvirta, kaip 
uola, ir stovi kaip mūras su 
mumis. Girdi, jokie “fašistų’ 
gąsdinimai nesugriaus tos (di
džiulės “komunistų tvirtovės”. 
3 vienok SLA. 21 kuopos na
riai, kurie yra ištikimi SLA. 
konstitucijai ėmė ir sugriovė 
erorganizuodami tą “komu- 
istų” murą-uolą. Dabar nė .

Pruseika, nė M. Bacevičius jų
jų nesubudavos. f

Beje, ko snauddžiat SLA. 
200 kp. nariai? Ar jus lau 
kiat, kad taptumėt išbraukti iš 

LA. už nemokėjimą mėnesi
nių duoklių į SLA. centrą ir 
nustotumet visų savo privile
gijų? Ar norite, kad dingtų 
’usų pinigai, kuriuos mokėjo^ 
per daug metų? Jau laikas 
SLA. 200 kuopos nariams rim
tai pagalvoti ir nusikratyti tų 
šmugelninkų diktatūros. Jau 
laikas SLA. 200 kuopą peror
ganizuoti taip, kaip kad padarė 
jūsų kaimynka SLA 21 kuopa, 
Todėl apsižiūrėkite, kol da nė
ra vėlu, kad paskui nereikėtų 
gailėtis už padarytas klaidas. 
Keli SLA. 200 kuopos nariai 
paimkit svetainę ir sušaukit 
speciali susirinkimą, kad per- 
organizavus savo kuopą. Da
rykite tai tuojaus! Nelaukit, 
kol tapsit suspenduoti.

-—SLA. Nurys A. B.

Worcester, Mass.
♦ Iš TMI) kuopų gyvavimo

Nuo pereito seimo, kai tik 
buvo perrinkta centro valdyba, 
pradėjau dirbti ir susirašinėti 
su musų veikėjais. Praėjus 
kelioms savaitėms pasirodė, 
jog Tėvynės Mylėtojų Draugi
jai yra gan plati dirva. Aš nie
kuomet nesitikėjau, kad musų 
veikėjai taip nuoširdžiai pri- 
jaus tam darbui. Jei taip dirbs 
ir toliau, tai kitas mano pra
nešimas bus kitokis. štai tik 
pradžia musų darbų:

1. Worcesterio kuopa persi
organizavo su 23 nariais. Ma
nome, jog iki Naujų Metų tu- 
sėsime visą šimtą. Tapo išrink
ta nauja valdyba. Pirmininku 
bus J. Dvareckas.

2. Hartforde baigia persior
ganizuotu kuopa. Priešakyj sto
vi Čekanauskas, Januškevičius 
ir Sekys. Yra vilties, kad bus 
išauginta didelė kuopa.

3. Brooklyne irgi perorgani- 
aiojama kuopa. Darbuojasi P. 
Bajoras ir S. E. Vitaitis. X. 
Trumskis taip pat davė žodį, 

jog dirbs dėl kuopos sustipri
nimo.

4. So. Bostone pasižadėjo 
smarkiai dirbti 'Paulauskas. 
Nuo jo mano neatsilikti Rokas 
židžiunas. Nėra abejonės, kad 
juodu kuopą, sutvarkys.

5. Keen, N. H., brolis Mor
kūnas pasižadėjo suorganizuoti 
naują TMD kuopą. Nors kolo
nija ten nėra skaitlinga, tačiau 
jis mano, jog galėsiąs prirašy
ti pusėtinai lietuvių.

Taigi darbo pradžia gera. Iš 
tų kuopų susidarys apie 200 
narių.

Dabartiniu laiku yra veda
mos derybos su šiomis koloni
jomis dėl perorganizavimo T. 
M. D. kuopų: Lavvrence, Low- 
ell, Norwood, Montello ir ki
tais miestais. Ateina gerų ži
nių ir iš kitų vietų.

Kviečiu tad visus stoti i dar
bą. Bandykime perorganizuoti 
kuopas, ir tuo pačiu laiku tver
kime naujas. Informacijas ga
lite gauti iš manęs arba cent
ro sekretoriaus'. Neužmirškite, 
kad sekamais metais išeis iš 
spaudos trys tomai pasaulio 
istorijos. Jie bus išdalyti na
riams.

Ant galo, aš kaipo centro 
valdybos narys tariu ačiū vi
siems tiems* musų laikraščiams, 
kurie davė ir duoda vietos ra
šyti TMD reikalais.

P. A Dėdynas, 
TMD vice-pirm.

Kas naujo Argen
tinoje

Tautininkams einasi riestai

Tūlas korespondentas “Vie
nybės” 80 nr., iš liepos 8 d. š. 
m. apsidžiaugia, kad argenti- 
niečius lietuvius jau baigia už
valdyti tautininkai, o visos ki
tos darbininkiškos organizaci- 
:os baigia krikti. Taipgi šis 
korespondentas išplūsta P. A. 
L Socialistų Sąjungos narius 
Pilipaitį ir Z delį, duodamas 
ilems atatinkamus vardus iš 
tautiškojo žodyno. Be abejo 
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NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRCJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ........................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro .... . $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams. . ■ _

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .............   $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu- 
vos. žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos' kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas. . a

KAUNO ALBUMAS ........................J. ..... -..4....... 50
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto,

VINCO KRfiVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................  50

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................      ...........55
Namų darbai, naminė sąskaityba ir biudžetas. Kaįp 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N, N.

IMPERFECT IN ORIGINAL

tokiems tautiškiems melams 
gali patikėti tik “Vienybės” re
daktorius, jeigu jis talpina pa
našios rųšies korespondencijas, 
neatsižvelgdamas į tai, kad ko
respondencijoje nėra nei žode
lio tiesos.

Tikrenybėje yra visai atbu
lai. Tautininkai, arba tikriau 
sakant fašistai, jokio pasiseki
mo argentiniečių lietuvių tar
pe neturi ir neturės. Pats vy
riausias fašistų finansuotojas 
J. Jokūbaitis jau galutinai su- 
klimpo, už pardavinėjimą lie
tuvaičių i paleistuvnamius. 
Taipgi jo abu paleistuvystės 
namai randasi valdžios nuožiū
roje ir by momentu gali būti 
uždaryti. Mums argentinie- 
čiams reikia tik pasidžiaugti, 
kad toks žmogus, kuris verčia
si pačiu žemiausiu amatu, yra 
Vytauto Didžiojo komiteto iž
dininkas, fašistinės draugijos 
“Lietuva” garbes narys ir šv. 
Kazimiero parapijos šulas. To
liau jo gerente Sačikauskas, 
taipgi ekstra tautininkas Jau 
iš Buenos Aires pabėgo, bijo
damas patekti į kalėjimą. Jis 

į šlykščiausioj formoj apipiešė 
šimtus lietuvių darbininkų, 
duodamas rekomendacijas', ne
va darbo gavimui. Gal “Vie
nybės” korespondentas malo
nės pasakyti, kur tas ponaitis 
dabar randasi, nes jo miesto 
policija stropiai ieško.

Trečias tautininkų šulas kun. 
Janilionis jau pasiraitę skver
nus ir šiomis dienomis išbėgo. 
Sudiev šv. Kazimiero parapija 
ir visos “globų” bei “patronų” 
draugijos. Klerofašistinio laik
raščio “Švyturys” išleidinėji
mas irgi sustabdytas. Kunigė
lis atgiedojęs socialistams 
reųuiem, pats sau užmiršo at
giedoti ir pasitenkino maža at
karpėle, kurią jam suteikė jo 
proteguojami fašistukai vaka
rėlio skelbime. Laikraščio to
liau leisti nepajėgia, nes su 
pirmuoju numeriu • užsibaigė 
pinigai, kuriuos buvo išplėšę Jš 
badaujančių bedarbių neva už 
rekomendacijas, o toliau durnių 
nebesuranda. Rekomendacijų, 
kurias davinėjo kunigas su Jo
kūbaičiu, niekas nebenori, nes 
su jomis nei vienas darbinin
kas negavo darbo, apart to dar 
vieną lietuvį su kunigo reko
mendacija nušovė ties' frigori- 
fiku Dock Sud.

Taigi visi tautininkų šulai 
jau iškriko, kaip žydo bitės, 
nes visi buvo įsivėlę į nešvarius 
darbelius. Tuo pačiu žodis ‘iš
matos”, kuris buvo taikomas 
socialistų adresu, grąžinamas 
tautininkams.

Pas komunistus atmosfera 
nejauki

Lietuviškieji komunistai, ku
rie čia Argentinoje yra suda
rę bendrą frontą su tautinin
kais, susirgo neišgydoma liga. 
Nepasidalindami surinktais pi
nigais įvairių aukų formoje., 
komunistų vaitai pradėjo peš
tis, net jų kudlos dulka. Pir
miausiai apsidirbo su tųįu Šei- 
miniškiu, nevfl užtai, kad šis 
neatsiklausęs Angariečio pra
dėjo šaukti ant “barikadų”!! 

ai “karingas”, ilgais plauka s 
vyrukas, kuris j tris dienas ma
nė apsidirbti su Argentinos 

valdžia. Toliaus po jo sekė 
komunistų patriarchas Undrai- 
tis. Jis, mat, žmogelis kovo
damas už nuosavybes’ panaiki
nimą, panorėjo greičiau išsi
mokėti už savo namelius, na, 
ir būdamas komunistų iždinin
ku, gnybtelėjo vienu kartu 
stambesnę sumą. Už tai jį ki
ti tavorščiai paskelbė nukrypu
siu į dešinę. Kitaip buvo su 
Mizara-Raso^a. Jis žmogus ne
norėjo Argentinoje, įsigyti nuo
savybę, o viską praūždavo per 
naktis' po kabakus, taigi vien 
dėlto jį ir laiko niekurie ta
vorščiai pusiau šventu ir atsi
davusiu komunizmui.

šiomis dienomis komunistai' 
vėl pergyvena baisų skandalą. 
“Bytojaus” tarybos narys Staš- 
kauskas, išbuvęs apie metus 
laiko be darbo, vienu laiku at
sidarė restoraną. Jis, mat, 
maišydavosi administracijoj, 
retkarčiais surinkdavo už skel
bimus, bet niekas jo neįtarda
vo, nes jis buvo vienas iš ge
riausių komunistų. Tik resto
raną atisidarius, pas nekuriuos 
tavorščius kilo abejonės, prasi
dėjo revizijos' ir t.t. Rezulta-i 
te to viso “Rytojuje” paskel-| 
be, kad laike keturių mėnesių 
išleista 600 pesų muilo, maz
gočių ir šluotų pirkimui, o
Staškauską išplūdo per laikraš
ti į šuns dienas. Tai tik dalis 
Įo pasiglemžtų pinigų, nes res-1 kistus, 
toraną atsidaryti reikia ma-1
žieusiai 1000 pesų.

Dabar pas tavorščius eina! 
smarkios peštynės'. Staškaus-! 
kas sako, kad jeigu jį ir to
liaus taip plūs per laikraštį, i 
tuomet jis bus priverstas iš-Į 
kelti kitų tavorščių šunybes, j 
kurie irgi jau rengiasi atsida-! 
ryti restoranus. Durna padė
tis. Staškauskas buvo savo 
laiku geriausias Mizaros drau-! 
gas ir su juo kartu uždavęs po 
rojaus kampelius už surinktas 
iš darbininkų aukas. Tenka pa
laukti kuo viskas užsibaigs.

BABRAVIČIA FREDERIK VIII

JOHN J. ZOLP, 4559 S. Paulina St.

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

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

Važiuokite Lietuvon
Su dainininku Juozu Babravičių

Spalio 18 d., 1930
Scandinavu Amerikos Linijos laivu

FREDERIK VIII
PER COPENHAGEN I KLAIPĖDĄ

Lietuviškoji anarkija ir 
r Jokūbaitis

čia randasi viena porelė, ku
ri sudaro, taip sakant, lietuviš
ką anarkistų “armiją” ir išlei
džia laikraštuką. Prieš metus 
laiko ši porelė dangstėsi komu
nistine skraiste ir Lenino var
du šmeižė bei pravardžiavo vi
sus pažangesnius lietuvius dar
bininkus. Dabar jų iškaba jau 
pasikeitė, nes komunistiniame 
pudime nebesusiras'davo sau 
pakankamai maisto. Po Mala- 
testos iškaba irgi tiems anar- 
kistams negeriau sekasi, todėl 
prisėjo ieškoti pragyvenimui 
reikmenų, kad ir J. Jokūbaičio 
kišenėje. O jis yra duosnus 
visiems, kurie nesigėdi baltin
ti jo juodų darbelių. Pastaruo
ju laiku švedo “Tiesoje” ga
lima rasti ilgus staipsnius pa
švęstus grynai Jokūbaičio ir 
kompanijos reikalams. Pačioj 
šlykščiausioj formoj šmeižia
ma P. A.’L. S. Sąjunga, o jos 
aktyvesni nariai visaip išpra- 
vardžiuojami. Spaudos niekas 
čia nekontroliuoja, todėl gali
ma rašyti ką tik panori. Iš
vadinti žmogų vagim, žuliku 
ir dar kitokiu, iš anarkokomu- 
nistinio taškaregio skaitoma la- 
bai padoriu dalyku.

Abu broliai švedai, kurie 
dabartiniu laiku atstovauja vie- 

komunistus, antras’ anar- 
yra Mizaros mokiniai

ir jo čia skleistą kadaise mo
kslą pilnai persiėmė—suprato. 
Niekuriuose atvejuose pilnai 
gali konkuruoti su mokytoju, 
o kaip Br. švedas, tai reikia 
paieškoti izvoščiko, kuris taip 
galėtų ant popieros išsikeikti. 
Tai tipas, kuris už 5 pesus iš
keiks ir išpravardžiuos kiekvie
ną. Jokūbaičiui jau senai rei
kėjo tokį subjektą laikyti, nes 
jis daug saugesnis už anglišką 
buldogą.

P. A. L. Socialistų Sąjunga 
progresuoja

Atsikračiusi nepageidaujamų 

nas

asmenų, kurie radosi sąjungos 
viduje ir visokios biznierių glo
bos, P. A. L. S. Sąjunga pra
deda lėtais žingsniais eiti pir
myn. Atsižvelgiant į siaučian
čią bedarbę ir pergyventus 
puolimus iš fašistų pusės, vis- 
tik sąjunga išsilaikė ir pajėgė 
sunkiausiame krizio momente 
išleisti dvisavaitini laikraštį 
“Pietų Amerikos Naujienos”. 
Laikraštis yra plačiai darbinin
kų skaitomas ir jo tiražas lai
psniškai didėja, kas rodo, kad 
jam netolimoj ateityj vėl yra 
lemta tapti savaitraščiu, kaip 
kad jis buvo anksčiau.

Darbininkų padėtis baisi

Buenos Aires mieste ir viso
je Argentinoje siaučia didelė 
bedarbė. Tūkstančiai darbinin
kų tiesiog badauja. Naujai at
vykusių imigrantų padėtis tie
siog baisi. Jau ir ant geležin
kelių, kur žiemos metu negali
ma uždibti ant valgio, nebega
lima gauti darbo. Teko kal
bėti su vienu darbininku, grį
žusiu nuo gelžkelio, kuris per 
du mėnesiu išdirbęs ant gele
žinkelio, dar likosi kompanijai 
skolingas 2 pesus už maistą.

Dabar žiema. Rytmečiais ap- 
šarmoja stogai. Pusk pamely- 
navusias rankas nuo šalčio, jei
gu anglių nėra už ką nusipirk
ti ir dar džiaugkis, kad gyve
ni kur nors pastogėj, šimtai 
darbininkų nakvoja gatvėse ir 
maitinasiv plutelėmis, kurias 
surenka rytmečiais iš šiukšlių 
dėžių.

Vasarai atėjus irgi nieko ge
ro laukti negalima. Emigruoja 
vis naujų darbininkų iš Euro
pos. Jau praeitą rudenį dau
gelis nebegavo darbo prie ku
kurūzų laužimo, o apie ateinan
tį rudenį nebėra kalbos. Laivo- 
kartės pabrango net iki 900 
pesų. Išvažiuoti iš Argentinos 
i Lietuvą dabar didelė daugu
ma gali tik svajoti.

—Argentin ietis.
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Brighton Park
Keistučio kliubo vakaras

Lietuvių Keistučio pašelpinio 
kliubo busimas vakaras jau ne
betoli. Jis bus spalio 5 d. Lie
tuvių Auditorium, pradžia 5:30 
vai. vakare. Pagal pirmesni kliu
bo nutarimu kurie iš narių kad 
ir nebus vakare visviena turės 
užsimokėti už tikietą. Tik ser
gantis nariai su daktaro pa
liudijimu ir vakaro darbinin
kai bus paliuosuoti nuo tikie- 
to. Tokiam nutarimui nevienas 
nebuvo priešingas, tai reiškia, 
visų yra noras būti ištikimais 
savo organizacijai (kliubui), da
lyvauti parengimuose, o ypatin
gai viršminėtą dieną, spalio 5, 
kur atsibus didžiausia metinė 
kliubo šventė.

lietuvį įftelias vietas, kol butų galima čia suorganizuoti didžiausius chorus, kur spiečia* 
skaitlingą chorą, o be daug na- si ne tik jaunuomenė, bot ir 
rių chorui sunku yra kas nors 
didesnio nuveikti.

Šį sezoną Choras yra nusi
statęs paruošti dvi operetes, ku
rių dar Chicagoj nebuvo sta
tyta. Tad nežiūrint, kad šis 
Choras senai Northside j gyvuo
ja, nutarė persikelti dainų pa
mokoms į Meldažio svetainę, 
kur kas pirmadienį reguliariai 
bus daroma praktikos.
ši vakarą Meldažio svetainėn

Pirmoji praktika yra šį pir
madienį, 22 rugsėjo Meldažio 
svOtainčjo. Kadangi ta svetai
nė yra pusiaukely visai Chi- 
eagai, tai esant patogu priva
žiuoti h 
išauginti 
Chorą į 
s t e.

Viena
viai nelabai dailę tevertina. Pa
imkim kitataučius, kaip tai vo- tys 
kiečius,

įmogus susiskolino visą tūk
stantį ir atidavė.

Iš viso banditų apsiėjimo, ra
mumo ir savim pasitikėjimo 
matyt, kad jų butą ne papras
tų “oldaperių”, bet tikrųjų 
gengsterių, tų kurie “valdo” ir 
Cicero ir didžiąją dalį Chicagos. 
Po to laiko, kai pradėjo gen- 
ges persekioti, matyt, jiems pa
jamų šaltiniai sumažėjo ir jau 
pradeda “kolektuoti” ir iš ma
žesniųjų saliunėlių.

Pustapėdis.

Vagišiai pas 
Stankūną

Visi kilubo nariai, narių šei
mynos, draugai ir kliubo pri
tarėjai, bukit pasirengę daly
vauti. Bus gražus programas 
ir gera muzika šokiams.

Praeitam kliubo susirinkime, 
kuris įvyko rugsėjo 7 d. Li
berty G rovė svetainėj. 4615 S. 
Mozart str., nebuvo nieko ypa
tingo, tik padaryta kaip kurie 
svarbesni nutarimai, būtent, li
ko nutarta išduoti narių ant
rašus finansų raštininkui, kad 
jis pats siuntinėtų nariams pa
raginimus, pranešimus užsimo
kėti ir t.t.

.Jau bus 19 metų kaip kliu
bas gyvuoja ir visados tuos 
darbus atlikdavo nutarimų raš
tininkas. Juk ir konstitucijoj 
yra aiškiai pasakyta, kas tuos 
arba kitus darbus privalo at
likti. Taipgi yra pasakyta, kad 
“konstituciją galima pataisyti 
vien tik metiniam arba pus
metiniam susirinkime”, o virš- 
minėtas nutarimas kaip tik ir 
,Xi”» konstitucijos pataisymo 
klausimas. Aš nepermatau, ko
dėl tokie įnešimai 1Fnutarimai 
ne savo vietoj praleidžiama, 

kartais ateity sukelia 
bereikalingų ginčų narių 
ir nepasitikėjimą valdy-i

Nesenai ir Bridgeporle įvyko 
“oldapas”. Fotografas Stankū
nas buvo išvažiavęs vakacijų ir 
paliko namie savo studijoj vie
ną padėjėją. Vieną gražų pava
karį į studiją įėjo t du juodi 
“broliukai” ir atkišę puštalie- 
tus sustenėjo “pppinigų”. Ar 
jie lietuviškai prašė, nepaklau
siau. Darbininkas žinojo, kad 
tokiame 
rankas; 
Vagišiai 
gisterio,
“naujojai”, nes nė 
neišmokę atidaryti.
paklibinę paprašė 
kad jiems atidarytų.
tik dženitorius, ir nemoku”, pa
siaiškino darbininkas. Plėšikai 
išėjo. Kasoj išliko $2,5.

Nors diena buvo karšta, bet 
darbininkas sakosi manęs, kad 
temperatūra 
zero.

žilagalviai žmonės. Paimkim 
kad ir tokius negrus, ir jie Chi
cago j turi susiorganizavę tūk
stantinį chorą. Tai kodėl gi 
mes Chicagos lietuviai, kurių 
prisiskaitome apie 100,000, ne
galėtume turėti savo tūkstan
tini chorą?
Kaip padaryt 1000 balsų chorą

Tai Chicagos Liet. Choras 
Pirmyn ir kviečia visus dailės 
mėgėjus prisidėti, nes šis cho
ras yra nepartinis ir niekuo 
kitu neužsiima, kaip tik daile. 
Taigi, lietuviai, paskleiskime 
tarpe Chicagos pažįstamųjų tą 
idėją, kad mums reikalingas di
džiulis nepartinis, geras choras, 
su kuriuo galėtume ir prieš ki
tataučius pasirodyti. Kai min
tis bus plačiai paskleista, leng
vai turėsim.

Daug yra kurie ir negali pa- 
chore dalyvauti. Bet kad 

švedus, čekus, tie turi norėdami tokie gali paremt’

Chorą moraliai, paragindami ki
tus stoti ir pamokas lankyti. 
Tėvai, kurie turi priaugančių 
vaikų, ar ne tėvų reikalas vai
kus paraginti j savo kultūros 
veikimą. Juk perdaug jau mu
sų žmonės yra nutolo nuo gra
žesnio, kulturiilgesnio gyveni
mo. Atsilankyki! panedėly, rug
sėjo 22 d. vakare i Meldažio 
svetainę ir draugus atsiveski
te. Dailės Mylėtojas.

Garsinkitės “N-nose”

tų žemė
Muzika Grečaninovo. — Padai
nuos J. Babravičius savo kon

certe, spalių »5 d.
Tėvų žemė, mylimoji, 
Kai]) man širdį traukia, 
Ten kur žydi lygumos, 
Kur ramybė laukia.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

visų pusių, tikimasi 
Chicagos Dietų v ią 

didžiausi visame mie- >

bėda, kad musų lietu

Ei, auksine tu šalis, 
Kur rugiai banguoja, 
Kur dainuoja veversys 
Ir giria žaliuoja.

1931 METŲ MODELIAI

RADIO

daug 
tarpe
ba. Beto dar viršminetam su
sirinkime rugsėjo 7 buvo iš
rinkta darbininkai i busiantį 
kliubo vakarą, spalio penktą ir 
bir u skaityta daktaro St. Bie- 
žio Įstojimo aplikacija, bet dak-
tarui neatsilanKiu
tam susirinkimui kuris bus 

12 vai. pie- 
Mozart str.tų laiku 4615 So.

Kaip daktaras Biežis prisira
šys, tai jau turėsim keturis dak
tarus (medicinos) ir tada ga
lėsim pasakyti, kad Keistučio 
kliubas netik turtingas nariais, 
iinansais, bet ir inteligentais-- 
daktarais, kurie kartais manau 
neatsisakys duoti vieną kitą 
pamoką nariams sveikatos ar 
kuriuo kitu klausimu.

Anton Jusas.

Kaip gengsteriai lie 
tuvi “aldapino”

Kiek laiko seniau Cicero pas 
vieną lietuvį i saliuną atėjo du 
gerai pasipuošę vyrai, pasakė 
• halių” ir atkišo du “mašingu- 
nus” (kulkosvaidžius), sakyda
mi “duok šią tūkstantį dole
rių”.

Savininkas nurodė į registe- 
rj, pasiimkite, ponai. “Ponai” 
ramiai priėjo, atidarė registe- 
rį, išėmė pinigus, suskaitė, ra
do $300. — ‘ Tai permažai, sa
ko, duok tūkstantį! — Neturiu 
daugiau, onestantruly! aiškina
si savininkas. — Eik, pasisko
link! paliepė banditai, ir šautu
vus po skvernų pasibraukę ly-

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 
ir mokslinis gydymas, Dr. Schymair 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 gvdymosi namie. Pilė Dept., 
S-M-S Health Institute, 1869 N. Damen 
Avė., Chicago.

Buy gloves with whot 
it savęs

NAra reikalo moKfitl 50c ar 
daugiau. kad Rauti gert) dantų 
koftelę. Listerine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
26c. JI valo Ir apsaugo dan
tis, Be to galite sutaupintl 
$3. už kuriuos galite nusipirk
ti pirStlnaltes ar kų kit^. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25cUž žemesnę kainą pirksite

Peoples Furnitūrų Co
KRAUTUVĖSE

nukrito žemiau
Pustapėdis.

8614-16 Roo«w>vdt Rd 
. arti St. Lonit Av* 

CHICAGO. ILL

Atvaizdą naujo 1931 metų 
mados 

GOLDEN VOICE 
PHILCO RADIO

Pilnai Įrengtas su viskuo išski
riant tūbas, kaina tik

$110.00

atsitikime reikia iškelt 
iškėlė rankas ir stovi, 
puolėsi patys prie re- 
bet matyt buvo dar 

registerio 
Paklibinę 

darbininko, 
esu

North Side
Chicagos Lietuvių Pirmyn 

Choro gera pradžia

Pereitą antradienį, rugsėjo 
17 d. Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn turėjo dainų pamokas, 
tai jau antrą pamoka po ato
stogų. Į Chorą prisirašė apie 
15 naujų jaunų gražių choris- 
tų-čių. Tai yra gana gera pra
džia. Tačiau visviena Northside 
yra perdaug maža kolonija, kad

Vasaros ŠALČIAI
Greitas pa
lengvinimas 
bet kuriam

TUVIUI,

Skaudančiai 
gerklei,
Galvos 

skaudėjimui 
ar kitiems 

skaudėj i- 
mams

j^EGYDYKIT “mažo šalčio” leng
vai! Vasaros šalčio nesmagumas 

lengvai išsivystys i pavojinga liga, 
jei apsileisit. Viena ar dvi piliukes 
Bayer Aspirino šalti sulaikys taip 
greit, kaip pasirodys. Ir tuoj paleng
vins galvos skaudėjimą, kuris papra
stai paeino nuo šalčio. Jei 
irerkle, sutrinkit dvi piliukes 
štuose vandens, ir plaukit 
Tie kurie žino tikrą Bayer 
verte niekuomet neapseina 
bet kuriam meto sezone. Jis visuo- 
mes palengvins galvos skaudėjimus, 
neuritj, neuralgiją, ir visokius skau
smus; žiūrėkit nurodytų būdų var
toti kiekvienam pakely. Tikri Bayer 
Aspirin neslogina širdies. Kiekviena 
vaistinė turi tikrus.

BAYER 
ASPIRIN

skauda 
4 šauk- 
perklę. 

Aspirin 
be jų,

BIZNIO IR 
INFORMACIJŲ

NAUJIENŲ
METINĖ KNYGA

Lithuanian Business Directory
MODEL 70 
LOWBOY

Kodėl
Lietuvių perka sau radios 
Peoples Furniturc Co. Krau
tuvėse?
Todėl, kad randa didestį 
pasirinkimą, teisingą ir že
mesnę kainą, geresnį patar
navimą, ilgesnę gvaranciją, 
ir lengvesnius išmokėjimo 
budus. Vien dėl pačių sau
gumo žiūrėkite, kad tams
tų radio butu iš atsakomin- 
gų krautuvių, tai yra iš Thc 
Peoples Furniture Co. Pa
sirinkite vieną iš sekančių 
padarymų, kurių čia rasite

Jos niekas 
nekviečia

Išeis

Sausio 1 d., 1931
Kiekvienas “NAUJIENŲ” 
tojas gaus šia puikia ir 

‘NAUJIENŲ” Metine 
" DYKAI!

R. C. A. RADIOLAS 
BRUNSWICK

ATWATER KENT

skaity- 
idomią 
Knygą

MAJESTIC
KIMBALI
PHILCO

Kviečiame visus biznierius 
fesionalus garsintis šioje 
džioje ir naudingoje “

NŲ” METINĖJE KNYGOJE.

ir pro- 
žing'ei- 

NAUJIE-

VICTOR
ZENITH
ir kitus

NAUJIENOS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugoli metu ir išstvOi 
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 VVeut 26 StM kumpas Keeier A ve., Tel. Crawford 5573

WISSIG
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Atvaizdą naujo 193 1 metų 
mados 

ATWATER KENT RADIO 
Pilnai įrengtas, puikiausiame ka
binete, su balso kontrale, ir vis
kuo, išskiriant tūbas, kainą 

$119.00

ngmįs išmokėjimai sutei
kiami pagal pirkėjo norų, 
ir nerokuojame jokių ęx- 

tra mokesčių.
Seni muzikaliai instrumen
tai imami į mailius ant 
naujų, ir duodama didele 

nuolaidą.'
Demonstracija suteikiama 

namuose, veltui.

Pasiklausykite puikaus Lietuvių 
programų per Radio, kurie yra duo
dami per PEOPLES FURNITlJRE 
KOMPANIJĄ kas pirmadienio vaka
re nuo 7 iki 8 valandai iš WHFC 
broadkastinimo stoties, 1420 kilo- 
cykles.

Krautuves atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir Šeštadienio vakarais. 
Nedėldieniais pagal sutartį, praneškite Telefonu 

Hemlock 8400, arba Lafayette 3171.

soimi I ARGESISI22 IVISISIDES LMtvį----

Ar jus žinote kodėl 
buvo nepageidaujama? 
Ne ji pati nežinojo. Hali
tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijine, ku
rios niekas neatleidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pašalina blogą 
kvapą. Vartokite kas- 
die. Lambert Pharmacal 
Co., St. Louis, Mo.

ti

LISTERINE
" pašalina halitosis
Sunaikina 200,000,000 perų

Pattnttd asmilk

New
delight in
Cheese flavor

Štili anothcr Kraft-PheniX 
triumph! New digestibility, 
hcalth qualities and dclicious 
ncw flavor addcd to chcese.

In Vclvecta all thc valuablc 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minorais. Good for evety- 
one, including thc childrcn.

Velvccta spreads, sliccs, or 
moks and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

KRAJFT

Velveeta
▼ The Delicious N«wCh««se Food

STAR DUST B Y WESTPHALCopyright Midwest Feature Service '

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampas Richmond gatvės Kampas Mapleivood gatvės

___ BETTER
rythiNG ForThe homes

o

h.b.warneq KINGS

• THEN 
SEVERAL 
SUCCESSFUL 

SEA9ONS ON 
ENGLISH 

STASE

FIRST STAGE 
APPEARANCE AT 
THE THEATRE 
ROYAL HANLEY- 

STAFFORDSHIRE
ENGLAND 7

GOOD IN 
SORRELL AND SON 
THE GREEN GODDESi’ 
- IS MARRIED TO 
RITA STANNOOD

RECEIVED 
EDUCATION 

AT 
SEDFORb

BORN - 
LONDON. 
EN6LAND

1905 
C AME TO U. S,

PLAYEO 
LEAO IN - 
THE KING



NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News F*nt>. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevett 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratess
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outsido of Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at thfi Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, ifiskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1789 So. Halsted St., Chi
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

DARBININKŲ VALDOMA DIRBTUVĖ

Mažai kas žino, nes žinių agentūros apie tai tyli, 
jogei Milwaukee’je yra didelė moderniška dirbtuvė, 
kurią valdo patys darbininkai. Joje dirba 500 vyrų ir 
moterų.

Ta dirbtuvė tai — “Amalgamated Clothing Shop”, 
prie Tenth ir Juneau gatvių aukščiaus paminėtame 
Wisconsino didmiestyje. Ji priklauso rubsiuvių unijai 
— Amalgamated Clothing Workers of Amerika. Dirb
tuvė užimą du aukštu didelėje Pabst troboje, kurią yra 
pastatęs žinomas alaus darytojas prieš Volsteado lai
kus. Atėjus prohibicijai, ta troba buvo tuščia ir jos 
milžiniškus kambarius paėmė nuomon Amalgameitų 
unija, steigdama savo nepaprastą dirbtuvę.

Dirbtuvė atsirado rezultate kovos tarpe rūbų fab
rikanto Adlerio ir rubsiuvių unijos. Fabrikantas suma
nė nukapoti darbininkų algas ir išmetė i gatvę visus 
500 darbininkų, kuomet jie pasipriešino laužymui su
tarties apie algas, pasirašytos su unija. J fabrikanto 
“lokautą” Amalgameitų unija atsakė streiko paskelbi
mu, ir prasidėjo smarki kova, kuri tęsėsi per penkis 
mėnesius, nenusileidžiant nei vienai, nei antrai pusei.

Galų gale pas streikininkus ir unijos vadus kilo 
drąsi mintis: įsteigti savo rūbų siuvimo fabriką, kad 
išmestieji į gatvę Adlerio darbininkai galėtų apseiti 
be išnaudotojo, dirbdami savo dirbtuvėje. 1928 m. rug
sėjo 30 d. sumanymas buvo įvykintas, ir Milwaukee’je 
pradėta didelis eksperimentas, kuris gal suvaidins ne
menką rolę industrinėje Amerikos istorijoje.

Amalgameitų dirbtuvė išgyvavo jau beveik pilnus 
dvejus metus Ji veikė sėkmingai per visą šitą laiką ir 
jos vedėjai yra įsitikinę, kad ji turi gerą ateitį. Darbi
ninkai šitoje dirbtuvėje uždirba daugiau, negu kad jie 
uždirbdavo pas savo senąjį bosą (Adlerio firma, beje, 
jau yra likviduota). Santykiai tarpe darbininkų ir 
užveizdų yra draugiški; nuotaika (ūpas) tarpe dirban
čiųjų smagi. Kai dirbtuvė turi mažiau užsakymų ir 
darbas sumažėja, tai visi darbininkai dirba trumpesnį 
laiką. Šituo atžvilgiu Amalgameitų dirbtuvė elgiasi ki
taip, negu kapitalistinės įmonės, kurios dalį darbininkų 
visai atleidžia, kuomet darbo būna mažiau.

Taigi dvejų metų patyrimas su šia dirbtuve įrodė, 
kad darbininkai sugeba patys valdyti ir vesti industri
jos įmonę ne blogiau, kaip kapitalistai arba jų pasam
dyti direktoriai. Ąntra, šis eksperimentas duoda pro
gos išbandyt praktikoje industrinės demokratijos prin
cipą. Kiekvienas žmogus, kuriam rupi visuomenės pa
žanga, gali šiai rubsiuvių įmonei tiktai palinkėti ge
riausios kloties.

LIETUVOS “TAUTININKAI” 
APIE SAVE

“Tautiškos” partijos ir organi
zacijos supuvę, užmigę, pilnos 
“politiško tvaiko”. — Kitų pa
žiūrų jaunimo organizacijos už
daromos, o “tautiškos” kuria
mus moksleivių ir mokytojų 
tarpe, — Cenzūra ir karo sto
vis įvelkama tik į kitokią for

ma, užsieniams apgauti.

Lietuvos “tautininkai” vadai, 
grįžę iš Italijos, parašė brošiū
rą apie savo dabartį ir ateities 
plapus. Ten skaitome:

“Geležiniu Vilko” likimas
“Besivaikydama arįtmetinįo 

skaičiaus, ši organizacija turė
jo silpnėti dėl netaktingų, o 
kai kada ir baustinų tos orga
nizacijos narių žygių. Prieita 
iki to, kad imta kovoti su tau
tininkais, jų idealogus niekįntį, 
kai kada grasinti ir visuomet 
skelbti, jog su jumis mes ne
siskaitote.

Del visi? tų priežasčių praei
tos vasaros gale kilo sumany

Užsisakymo kaina:
Chlcagoje — paltui ’

Metams .... ......... —.......   $8.00
Pusei metu ......................  4.00
Trims mėnesiams ________________  Č2.OO
Dviem mėnesiam ..................... 1.50
Vienam mėnesiui .............. ............76

Chicagoj per išnešiotojus)
Viena kopija -----------____ — 8c
Savaitei ---- ------------ ~------- 18c
Mėnesiui-------------- --- ------- --  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ..............—-------— $7.00
Pusei metu .............. 8.50
Trims mėnesiams ..............— 1.75
Dviems mėnesiams ,.w..........  1.25
Vienam mėnesiui ------------------ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ..............  $8.00
Pusei metu .................. ............
Trims mėnesiams .—.............. 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

mas tą sąjungą perorganizuoti. 
Prof. Voldemaras tąm pasi
priešino.

Krizis įvyko. “Gel. Vilko” 
sporto s-gos vadovybe iš viešo 
veikimo pasitraukė, t. y. p. 
Slcsorąitis paprašė p. Preziden
tų jį atleisti. Bet nežiūrint, ne
va atsistatydinimo, slaptai 
griežtai pradėjo veikti.

Tokiai bukleį esant, beliko 
sportininkus paleisti.”

“Vienybė” paseno lig 
nepaaugusi

“Ūkininkų Vienybės” pra
džia buvo gausus ūkininkų su
važiavimas Suvalkijoje — Buch- 
toje. Tai buvo “Ukįninkų Vie
nybės” gimimo diena.

Ilgainiui ir pačių 'tautininką 
vadų buvo skiepijama mintis, 
kąd tautininkai, stiprindami 
esamą santvarką, eitų organi
zuoti “Ūkininkų Vienybę”. 
Reale pajėga vis dėlto nežymi. 
Per savivaldybių rinkimus “U. 
V.” vaidmuo buvo taip pat ne
cypius. Neteko girdėti, kad kur 
nors “Uk. Vienybės” narių di
desnis skaičius į savivaldybes 
prasiskverbtų. Ir šiaip provin
cijoje “Uk. Vienybė?” judru
mu per mažai pastebima.”

“Politiškas tvaikas” tiurke 
vaikų

“Kaimo jaunimo “Jaujoji 
’ turinti apie 10,000 

narių ir 300 su viršum skyrių.
Tik reikėtų, kad ji mestų 

politikavusi.

Moksleivių “Jaunoji Lietu
va”, šiais laikais veik kiekvie
noje aukštesnioje ir vidurinėje 
mokykloje užtiksime “Jauno
sios Lietuvos” ratelius', šiuo 
laiku jau turime virš 1000 na
rių — moksleivių, kurių nema
ža dalis kasmet baigia gimna
ziją ir toliau stiprina skaičiu
mi “Neo-Lithuanios” ir “Fi- 
liae-Lithuanios” korporacijas. 
“Neo-Lithuania” ir “Filiae-Li- 
thuania” korporacijos studen
tų ir studenčių tautininky-kiy, 
kad ir iš lėto, auga, šiuo metu 
studentų tautininkų korporaci
joje priskaitoma 220, studenčių 
tąutininkiy iki 100.

čia irgi vis dar jaučiamas 
tam tikras politiškas tvaikas, 
kyris įsivyravo pokriziniu pie
tų.” %

Mokytojus verčia politikaųt|

L. Mokytojų Tautipipkų Dr. 
Basanavičiaus vardo S-gqn pri- 
sįrašė 950 mokytojų.

Mok. Basanavičiaus S-ga tei
kia tautinei visuomenei daug 
vilčių. Turėti apie 1000 inteli
gentų provincijoje, kurie nere
tai yra Tautipinkų S-gos sky
rių nariui ir net vadovai, yra 
didelis tautinės visuomenės ko- 
zyris’.

Atgimimo Draugija

Tai tautiška senesnių Lietu
vos darbuotoj ų organizacija. 
Jos du atstovai dalyvauja tau
tininkų Centro Valdyboje.

ATŠAUKIMAS
Detroito mero rinkimai.— Ne- 

pasiteukipimas meru B()wles. 
—Kriminalistų siautimas. — 
įtarimas. — Atšaukimo bal
są vimai. —Nauji rinkimai.— 
Atšaukimas ir apkaltinimas. 
—Penkiolika valstijų turi at
šaukimo patvarkymus.

Rugsėjo 9 d. Detroite įvyko 
mero rinkimai. Tai, žinoma, 
labai paprastas dalykas ir apie 
i neužsimokėtų nei kalbėti. 
Tačiau tįę rinkimai įvyko prie 
tokių aplinkybių, kuriomis pra
vartu su^idorpotį.

Pirmoj yięfoj rejĮiia žinoti, 
jog mero rinkimai ten įvyko 
tik pereitą rudenį. Varoma bu
vo didžiausi agitacija. Kelių 
šimtų balsų dauguma rinki
mus laimėjo Charles powels, 
kuris, sakoma, buvęs labai ar
timas Ku Klux Klanui žmogus. 
Kiek tame teisybes, — tikrai 
nustatyti nepasisekė. Tapiau 
faktus buvo tas, jog jį rėmė 
visi atžagareiviai ir šiaip abe
jotinos reputacijos žmonės.

Kaip paprastai, nauja šluota 
gerai šluoja. Ji dažnai iššluoja 
ir tai, kas reikia ir tai, kas ne
reikia. Taip atsitiko ir šiame 
atvėjy. Naujas miesto “gas- 
padorius” pradėjo savotiškai 
šeimininkauti. Pirmon galvon, 
aprūpino saviškius geromis' ir 
šiltomis vietelėmis. Bet tame 
nieko naujo: taip vį?ųr esti. 
Ęuomet reikalu? sųįęabi apie 
šiltą vietą, tai kur čia nepa
sigailėsi savo ąptinio žmogaus. 
Tatai pastebėjo net Gribojedo- 
vas, kuris gyveno prieš šimtą 
suviršum metų.

Na, viskas tvarkoj. Naujas 
meras susidarė savo kliką, prie 
kurios prisidėjo pępiąžm stam
bių butlegerįų, gemblerįų įį 
šiaip tamsių elementų. Polici
jai tapo įsakytą, kad ji nelies
tų tos klikos Bet kar

“Tautininkų partijos” trečdali? 
miega

Liet. Tautin. S-ga yra di- 
džiausiu tautine politine orga
nizacija. šiandien ji turi 347 

skyrius ir 14 kuopų.
Turimais Centro daviniais 

Tautin. S-goje šiuo metu turi
ma apie 8000 narių. Visai tiks
laus skaičiaus ir šiandien ne
gulima butų nustatyti. Pernai 
buvo kreiptasi į Komitetu?, 
kad jie atsiųstų savo skyrių 
narių sąrašus. Apie 100 skyrių 
tokių sąrašų Komitetams ir 
Ceptruį neatsiuntė.

Kam uf lažas užsieniams 
apgauti

Šiuo metu Vid. Reik. M-jos 
Piliečįų Apsaugos Departamen
tas jau baigia susirinkimų* 
cenzūros', karo stovio klausimų 
sureguliavimo svarstymą. Nie
kam j galvą šiuo metu neatei
tų laikraščių palaidumo nesu
drausti arba susirinkimams se
ną šeiminę laisvę grąžinti, šie 
reikalai tačiau privalo būti su
reguliuoti teisiškai, tam tikrų 
įstatymų. Laikraščių palaidu
mui kelias bus užkirstas. Karo 
stovio reikalai galėtų gauti ki
tą formą, šie valdžios žygiai 
yra pageidautini, užsieny kląi- 
dįngienis apie musų gyvenimą 
komentarams pašalinti. Užsie
niečių akyse nuolatinis karo 
stovio buvimas pas mus yra 
kvalifikuojamas normališko gy
venimo sąlygų sustingimu.

Tą patį galima butų pasaky
ti ir apie musų laikraščių cen
zūrą. Musų manymu, opozicijos 
laikraščiams cenzūra yra per- 
menka. Ir cenzūrai esant, vis 
dėlto opozicijos laikraščiai gan 
palaidus. Tokiai padėčiai esant,, 
cenzūra galėtų pakeisti tobulas 
spaudos įstatymas, apsaugoj ąs 
spaudos padorumą. Stropi spau
dęs priežiūra turi likti ir atei
čiai. x 

vairius Dalykus |

tą policijos komisionierius su
laužė įsakymą: tuo laiku, kai 
mūro nebuvo Detroite, jis pa
darė didelę ablavą. J policijos 
tinklą pakliuvo ir keli mūro 
prieteliai. Kilo tikras skanda
las. Padariny] policijos komi
sionierius tapo pašalintas nuo 
vietos.

Tai buvo pradžia pabaigos. 
Mieste pradėjo nepaprastai 
siausti kriminalistai, žmogžu
dysčių skaičius žymiai padidė
jo. Gengsteriai irgi nesnaudė. 
Buvęs policijos komisionierius 
dūliai to ėmė kaltinti mūrą. 
Girdi, meras varžąs policijos 
veikimą ir tiesiog proteguojąs 
kai kuriuos butlegerius. Opo
zicija nerimo. Net per radio 
buvo pradėta vesti savotiškos 
rūšies agitacija. Ir po to, kai 
radio anonseris tapo viešbutyj 
nužudytas, visuomenės pasipik
tinimas nebežinojo ribų.

Mat, dalykas toks, kad tas 
anonseris nuolat kalbėdavo 
apie Detroito kriminalistus. 
Gana dažnai jis nepasigailėda
vo aštrių žodžių ir miesto ad
ministracijai, kaltindamas ją 
apsileidimu ir net tiesiog pa
laikymu santykių su abejotinos 
reputacijos žmonėmis. Na, o 
kai anonseri? tapo nužudytas, 
tai laikraščiai tiesiog pradėjo 
rašyti, jog tai tapo padaryta 
politiškais sumetimais. Nepa
sitenkinimas meru dar labiau 
padidėję.

Ąpt galo, opozicija atvirąį 
pradėjo kalbėti, jog taip ilgiau 
tęstis nebegalį. Kilo sumany
mas atšaukti niūrą. Per trupi- 
pą laiką po peticija tapo su
rinktas ir ręįkalipgąs bąlsų 
skaičius.* O liepos' 22 d. įvyko 
ir balsavimai. Trijų dešimčių 
tūkstančių balsų dauguma ta
po pubalsųota niūra Bowles at- 
šąųkti J tįksliąu sakant, — pa
šalinti j4 iš vietos.

Bet einant Michigan valsti
jos įstatymais atšauktasis mė- 

ras pasiliko savo vietoj iki 
naujų rinkimų. Daugiau to, ji? 
automatiškai tapo kandidatu į 
mūrus. Kadapgi opozicija jo
kiu Ovtčlu negalėjo sudaryti 
bendrą frontą ir susitarti dėl 
vieno kandidato, tai Bowles tu
rėjo labai gerų šansų ir vėl 
atsidurti mero kėdėj, iš kurios 
jis buvo pašalintas. Ir taip be
veik neatsitiko. Visai maža 
balsų dauguma teisėj ąs Frank 
Murphy tapo meru išrinktas. Ir 
tik ačiū tai aplinkybei, kad šį 
kartą dėl nežinomos priežas
ties palyginamai nedaug balsų 
tebuvo paduota už buvusį me
rą John Smith.

Detroitas yra( vienas didžiau
sių miestų, kuf atšaukimo ke
liu tapo nuo, savo vietos paša
lintas mūras. Tas įvykis yra 
gana reikšmingas. Jis parodo, 
jog balsuotojai turi gana ga
lingą ginklą suvaldymui savo 
valdininkų. Reikalinga tik, kad 
jįe tinkamai tą ginklą naudo
tų.

Vienoj tik Kolifornijoj per 
paskutinius penkis’ metus buvo 
apie šimtas bandymų atšaukti 
savo viršininkus. Prieš tai per 
penkerius metus tokių bandy
mų buvo ne visai penkios de
šimtys. Tai aiškiai rodo, jog 
juo tolyn, tuo žmonės labiau 
naudojasi atšaukirpo ginklu.

Nereikia sumaišyti atšauki
mą su apkaltinimu. 1913 m. 
New Yorko gubernatorius Wil- 
liam Sulzer tapo pašalintas iš 
savb vietos apkaltinimo keliu. 
Tas pat atsitįko ir su Oklaho- 
mos gubernatorių John C. Wal- 
ton, kuris 1923 m. gavo saktį.

Atšaukimas (recall) yra 
daug parankesnis įnagis kovo
ti su suktais politikieriais, ne
gu apkaltinimas. Priežodis sa
ko, jei nepagavai, tai ir ne va
gis. Jei iškeliama apkaltini
mas, tai reikia turėti tikrų 
faktų. O tai yra labai sunku. 
Kiekvienas žino, jog valdinin
kas gali būti labai netikęs, ga 
Ii pridaryti visokių šunybių, ir 
visgi nežiūrint j tai, pasilikti 
įstatymų ribose. Apkaltinti jį 
kokiu nors prasikaltimu nėra 
jokios galimybės. Tokiame at- 
vejyj atšaukimas yra geriau
sias ginklas.

Kuomet piliečiai nori atšauk
ti kokį nors valdininką (me
rą, teisėją ar ką kitą), tai 
jiems nėra reikalo apkaltinimo 
aktą surašyti ir faktais įrody
ti kad tas aktas yra tikrai 
teisingas. Pakanka to, kad 
jie savo viršininku nėra pa
tenkinti. Tokiame atvėjyj pa
duodama peticija su reikalingu 
parašų skaičium. Teismas pa
skiria specialius balsavimus.

ei dauguma balsuoja už at
šaukimą, tai valdininkas tam
pa pašalintas nuo savo vietos.

Prof. F. I. Bird apskaičiuo
ja, jog iki šiol Amerikoj jau 
buvo apie 500 atšaukimo bal
savimai. Daugiausia tokių 
balsavimų buvo Kalifornijoj, 
kur tuo keliu pusėtinai nema
žą? būrys valdininkų tapo pa
šalintas nuo savo vietų.

Ryšy j su Kalifornija įdomu 
prisiminti vienas reikšmingas 
įvykis. 1921 m. atšaukimo ke
liu tapo pašalinti du SanFran- 
cisco municipaleto teisėjai. Per 
keletą metų buvo pastebėta, 
kad policijos teismuose siaučia 
didžiausi korupcija. Visiems 
buvo aišku, kad keli sukti ad
vokatai palaiko ryšius su suk
tais teisėjais. Tačiau tiesiogi
nių įrodymų prieš tuos teisė
jus nebuvo. Tada tapo paduo
ta peticija atšaukti teisėjus. 
Įvyko balsavimai. Didelė dau
guma balsąvo ųž atšaukimą. 
Tokįu budę sukti teisėjai tapo 
pašalinti nuo vįety.

Pirmą kartą atšaukimas ta
po prįįp)tąs Los Angeles mies
te 1903 m. Dabar tai prakti
kuojama penkiolikoj valstijų. 
Kitos 23 valstijos turi dalinus 
atšaukimo patvarkymus.

-K. Ą.

ATĖJO “Ęųltųrųs” ĮVo, 
8. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 15 centai.

E. T. A. Hvffhian Vertė J. Pronskus ;;

i Velnio EliKsyras h
(Tęsinys)

Dažnai buvo galima girdėti jį 
garėjai ir primygtinai kalbant 
ir aš pastebėjau, kad jis į ma
ne žiuri su vos sulaikomu ap
maudu, kuomet tik sampuolis 
mane jam po kelio papaįnioda- 
vo. Barono ir Reinholdo elge
sys su manim kelių dienų bė
gy žymiai pasikeitė. Iš pavir
šiaus nė trupučio nemažinda
ma to atydumo ir pagarbos, 
kurių jiedu man šiaip rodė, vį- 
duj atrodė lyg kokio tai stebė
tino nujautimo prislėgtu ir ne
bemokėjo surasti to jaukaus 
tono, kurs reiškėsi ligšioliniuo
se musų pasikalbėjimuose. Vi
sa, ką jie su manim kalbėjo, 
buvo taip priverstina, taip šal
ta, jog aš turėjau dėti didžiau
sių pastangų, įvairių nujauti
mų apimtas, nors kiek atrody
ti palaidas esąs.—

Euphemijos žvilgsniai, ku
riuos buvau išmokęs teisingąi 
atspėti, kalbėjo, kad kažkąs 
tokio yra įvykę, delko ir rodė
si ypatingai sujudusi, tąčiau 
visą dieną nebuvo progos mm 
dviem nepastebimai pasįkaJbė- 
tį.

Naktovidy, kai visas dvaras 
senai miegojo, mano kambary 
atsidarė tapetų durys, kurių 
aš lig šiol nebuvau pastebėjęs, 
ir įėjo Euphemija tokia su
smukus, kokios aš jos niekuo
met nebuvau regėjęs. “Vikto
rinai”, tarė ji: “mums gresia 
išdavimas. Herrnogenas, bepro
tis Ęermogenas yra tas, kurs 
stebėtinu nujautimu susekęs 
pėdsakus, atidengė mudviejų 
paslaptį. Įvairiais paterpiji- 
mais, kurie skamba lyg kokios 
šiurpios baisios mudu apūmu- 
sios pajėgos prasitąrimai, jis 
įkrlbėjo baronui įtarimą; ba
ronas nors to neparodo, bet 
nujautimas mane baisiai kan
kina. — Kas tu e?.i, kad šiuo
se šventuose rūbuose yra pa
sislėpęs grovas Viktorinas, to, 
rodos, Hermogenas nepastebė
jo. Tačiau jis tvirtina, kad ta
vy glųdįs visas išdavimas, vi
sa piktybė, visa pražūtis, ku
rie griūsiu ant miisų, taip kad 
tas vienuolis lyg patsai nela
basis atėjęs į namus, velnio 
pajėgos apsėstas ir čia išsėdė
siąs nelaimę ir prakeikimą.

Toliau taip negali pasilįkti. 
Aš pavargau nešusi tą prie
vartą, kurią man uždeda tas 
vaikiškas pasenėlis, su erzinan
čiu pavydu, kaip man rodosi, 
baimingai saugodamas mano 
žink?pius. Noriu tą nubodusį 
žaismą numesti. Tu, Viktori
nai, juo noringiau pasiduosi 
mano reikalavimui, kadangi 
tuo bildu ty pats išvengsi pa
vojaus būti pagaliau sučiuptas 
ir mudviejų gemalinį santykia
vimą, kurį išugdė mudviejų 
dvasia* matyti grimstantį pa
prastoj nudėvėtoj mumerijoj 
beskonėj moterystės padetįes 
istorijoj! Tas įkyrėjęs sepis 
turi būti pašalintas, ir kaip 
tai geriau atlikus, dabar pasi- 
Jkalbėkiva, bet pirma išklausyk 
mano nuomonės. Tu žinai, kad 
barsiąs kįękyiępą ryty’ ku°met 
Reįphpldąs yra uįįmtąs, išei
ną vienas i Rą)npS| tep savo 
papręčių pąsismągįntį regi
niais. — IšĮysk iš dvaro anks
čiau ir pasistenk ji sutikti prie 
pąrko išėjimo. Netoli iš čia yra 
vieną baisi uolų grupe. Ją už
lipus keleiviui iš vieno šono at
idengia juoda neužmatoma be
dugne, ten, per bedugnę pro- 
sjkUęs randasi taip vadinama
sis Velnio Sostas. Pasakojama, 
kad iš tos bedugnės kįla nuo
dingos dujos, kurios, norintį 
pažiūrėti žemyn ir ištirti, kas 
toj bedugnėj slepias, apsvaigi
na ir neišvengiamai nutraukia 
į prajutį.

Baronas, pasityčiodamas iš 
mipptos pasakos, jau daug sy
kių stovėjo ant to uolos sklipo 
skersai bedugnes, gėrėdamasi 

iš ten matomais reginiais. Ne
bus sunku jam jkvėptį tą min
tį, kad jis pats tave nusivestų 
į tą pavojingą vietą. O besto
vint jam ten ir besižvalgant po 
apylinkę, vienas stiprus tavo 
kumšties smūgis išvaduos mu
du visiems laikams nuo to be
jėgio kvąįlio.”

—“Ne, dagiau niekuomet, 
surikau smarkiai: niekados ne
benoriu žinoti to? baisios be
dugnės, nė to Velnio Sosto! 
Šalin sų tavim ir tavo papik- 
Bnimu, kurį man nori įkalbė
ti!”
Mędardas nužudo baronienę ir 
Hermogeną, kurs norėjo apgin
ti sesers garbę. — Medardas 
pabėga į miškus. Jam akyse 

pasirodo kruvintas Viktorino 
paveikslas.

Euphemija pabalo, jos akyse 
sužibę laukinė ugnis, jos vei
das iškrypo dėl jos viduj siau
tusiu pašėlusių afektų. “Ne- 
ląimmgąs silpnavali, sušuko ji: 
tavo ąkla niekšybė drįstų prie
šintis tųm, ką aš nuspren- 
džiąp? Tų nori mieliau nusi
lenkti tiems gėdinantiems re
težiams, kaip su manim vieš
patauti? Bet tu esi mano ga
lioj, veltųį stengsies išsisukti 
iŠ tęs pajėgos, kuri tave suri
šus laiko prie mano kojų! — 
Tu atliksi mano paliepimą, ry
toj tas, kurio vienas pamaty
mas man yra biaurus nepriva
lo begyventi!” —

Euphemijai šiuos žodžius kal
bant mane perėmė giliausia 
jos įsidingojimo menkybės pa
nieka. Karčiausiai pasityčioda
mas nusikvatojau jai į akis, 
kad ši net drebėti pradėjo. Jos 
veidas staiga mirtinai pabalo 
ir pasidengė pasibaisėjimo še
šėliais.

“Beprote, šaukiau: tu, kuri 
tikiesi viešpataujanti ant gyve
nimo, kuri jsidingoji žaidžianti 
jo reiškiniais, įsdėmėk, kad šis 
Žaislas ne tavo rankose pasi
vers į aštry ginklą, kurs tave 
pačią nužudys! žinok, nelai
mingoji, kad aš, kurį tu savo 
bejėgiame pamišime manai 
esantį nukariavusi, tave pačią 
lyg pats fatumas laikau apka
lęs savo galioje, tavo piktada- 
ringas žaismas yra tik apkau
styto plėšrio žvėries grotuose 
agoningas daužymąsi! — žino
ki, nelaimingoji, kad tavo mei
lužis, sutriuškintas guli toj pa
čioj bedugnėj, ir kad tu vietoj 
jo glebėsčiuoji keršto dvasią! 
Eik ir despęruok!”

Euphemija pasviro. Konvul- 
singai drebėdama ji buvo be- 
krintanti ant žemės. Aš ją pa
gavau ir išstumiau pro tapeti- 
nes duris žemyn į urvą. — 
Tuo tarpu kilo mintis ją nužu
dyti, bet to nepadariau, ne dėl 
apsimąstymo, bet dėlto, kad 
man rodėsi, jog aš ją nužu
džiau lyg dar tapetinių dury 
neatidaręs — išgirdau širdį 
draskantį klyksmą ir dury 
trenksmą.

Dabar aš pats pasistačiau i 
tokią padėtį, kuri toli pralenkė 
paprastus žmogaus veiksnius. 
Dabar turėjo sekti smūgis po 
smūgiu; vaidindamas piktų 
keršto dvasią turėjau atlikti 
bąisy darbą. — Euphemijos 
pražūtis buvo nuspręsta; karš
čiausia neąpykąnta susijungda
ma su aukščiausiu meilės šir
dingumų turėjo suteikti many 
ęsapčios viršžmogįškęs dvasios 
vertą smagumą. -- Tuo laiku, 
kadą Euphemija žųva, Aureli
ja turėjo būti mano.

(Bus daugiau)

rr—•' ■ i 11 ............   >
Phone Virginia 2054

J0SEPH VILIMAS
NAMU STATYMO

K0NTRAKT0RIUS
4556 So. Kockwell St., 
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chicagos
ŽINIOS

Šunes gieda amžina- 
atilsį geradariui

Nepaprastą reginį rado už
vakar senuose, apleistuose na
muose 1225 West Jackson blvd. 
Dvidešimts šunų galvas nulei
dę šliaužiojo apie sustingusį 
nebegyvo Carl Kunze kūną, 
karts nuo karto laižydami jo 
rankas.

Kiek ilgai jie taip budėjo 
prie to savo geradario lavono, 
spėjama kad tris dienas, ir 
įsitikinę, kad Kunze. nebeatsi
kels, šunės paleido gailingai 
staugti. Kaimynai, atėję pama
tyti, kas Čia dedasi ir radę tų 
liūdną pagrabą, pranešė polici
jai.

Paaiškėjo, kad Kunze, 70 m. 
senis, labai mylėjo šunes ir iš 
savo $4 savaitės uždarbio mai
tino 20 siratų šunų, visokios 
veislės ir kilmės. Kunze kūną 
paėmė laidoti, o šunes norėjo 
sugaudyti ir išvežti Į miesto 
šunų prieglaudą, šešis pagavo, 
bet keturiolika šunų išbėgo 
pro langus.

Rado banditų lizdą 
Forest Preserve

Chicagos kriminalo komisija 
padarė ablavą viename miškų 
name Forest 1^‘eserve, netoli 
Glenvvood, kur rado didelį san
delį ginklų, k. a. kulkosvai
džiams juostos su tūkstančiais 
kulkų, brauningams ir įvai
raus kalibro revolveriams, ir 
keletą šautuvų.

Namas išpuoštas brangiais 
kilimais, geru radio, piano, bal
dais. Banditai pabėgę prieš kė
lės savaites, net bevalgomus 
pietus ant stalo palikdami. Su
žinota, kad tai buvo lizdas da
bar sugautojo Geisking ir jo 
sėbro Charles (Coin) Carr ir 
kitų, kurie Chicagoj varė te
rorą ir “raidus”.

Kaip darbo unijos mo
ka alffas banditams
Padarius kratas įvairiose 

Chicagos darbo unijose, rasta 
stebinančių dokumentų, iš ku
rių pasirodė, kad banditai ver
tė unijas ne tik jiems mokėti 
dideles algas, bet ir apmokėti 
teismų išlaidas jiems ir jų sėb
rams, apkaltintiems žmogžu
dystėse ir pirkti gėles, vaini
kus žuvusioms gengsteriams.

George Parker, garsus rake
te ris ir gengsteris gavęs 
$5,000 už savo bylų ir už savo 
dviejų sėbrų bylas teisme. Par
ker gaudavęs po $500 mėnesi
nės algos iš Coal Teamster ir 
Chauffeurs unijų.

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti 
_________ J

S. P. Kazwell & Co
2835 W. 63rd St

Tel, Republic 8899

štai vardai garsiųjų ChL 
cagos kriminalistų, kuriuos 
tamsus darbininkai, patys ne
žinodami turėjo maitinti ir sa
vo skatikais teismuose ginti: 
VVilliam (Tripirštis Jack) 
VVhite ir keli kiti gavo po $500 
algos iš Hikers unijos. James 
Belcastro, Mike De Pike Heit- 
ler, “Pepy” Genero, Figelman, 
“penejosi” iš Filling Station 
Owners linijos. Bernard O’Don- 
nell gaudavo po $125 savaitinės 
“algos” iš Commis. Wagons 
Privers' unijos, ir tt. ir tt.

Čekiai išrašyti tiems geng
steriams ir jų kriminališkicms 
reikalams daugiausia unijų 
prezidentų ir jų sekretorių ir 
iždininkų, kuriuos, kaip žinoma, 
gengsteriai priverčia išrinkti 
su pagelba ginklų, teroro ir 
bombų.

Stebėtina, kad lietuviškųjų 
“bolševikų“ gazieta Bridgepor- 
te stojo tų gengsterių ginti, 
sakydama, kad valdžia juos 
persekiodama “norinti unijas 
sugriauti”.

Apkaltinti aliejaus 
kompanijų virši

ninkai
Trijų aliejaus kompanijų, 

Reliable Oil Co., John F. Con- 
ner Oil Co. ir Amalgamated 
Oil Co. bosai atiduoti grand 
jury už suktybes'. Pereitų tre
čiadienį apkaltinti 7 bosai už 
$125,000 suktybes, gi šeštadie
nį apkaltinti dar 5* už $325,000 
suktybes. Jie nusukdavę val
stybei aliejaus taksas.

Naujas milijonu pelno 
šaltinis

Pewee golflaukiai turi pajamų 
$228,000,000

Ką tik prasidėjusi miniatiū
rinių (mažiukų) golfo aikštelių 
epidemija arti metų bėgy pa
siekė to, kad šiandien jau 
kiekvieniems 5000 gyventojų 
yra po vieną golfo laukelį, kad 
apie 2,500,000 žmonių lošia tą 
golfą kasdieną, į tuos golflau- 
kelius yra jau įdėta $125,000,- 
000 kapitalo ir $200,000,000 
real estate ir prie tų laukelių 
dirba apie 100,000 žmonių tar
nautojų.

Toji netikėtai pasiekusi mil
žiniškų skaičių industrija, da
vė jau metinių pajamų $228,- 
000,000, iš kurių po 6 nuošim
čius pelno neša real estate.

7,000 saugos rinkimus
Lapkričio 4 d. rinkimams 

kviečiama 7,000 žmonių saugo
ti, kad balsavimai butų vedami 
sąžiningai. Sargai kviečiami 
studentai iš universitetų ir dar
bininkai iš ofisų ir dirbtuvių. 
Tuo reikalu rūpinasi Voter’s 
Non-Partisan Association.

Moterys žudosi
Penktadienį La Šalie viešbu-

t

ty Miss Marie Dunker, $0 m. 
rasta maudynėj negyva, persi- 
piovųsi kairės rankos gyslas. 
Tuo pačiu momentu gauta ži
nia, kad Mrs. Ethel Vacin, 26, 
išgėrusi nuodų taksi vežime. 
Abi — iš meilės.

TheEnglishColumn
The Lithuanian Symphony 

Orchestra, under the direction 
of Mr. Stephens (Steponavičia) 
held their second rehearsal lašt 
Wednesday.

The entire rehearsal was de- 
voted to the Goldmark Rustic 
Wedding (Kaimiečių Vestuvės) 
which, as the name signifies, 
is built upon peasant folk song 
and is very Lithuanian-like.

Too bad there are no Lith
uanian orchestrai scores, at

JONAS VVAIČULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 19 dieną. 3:30 valan
dą ryte. 19 30 m., sulaukęs 45 
metų amžiaus, gimęs Radviliškio 
apskr., Tilatelas kaime. Radviliš
kio par. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Barborą, 2 dukteris— 
Barborą ir Valeriją, brolį Jero
nimą ir gimines, o Lietuvoj bro
lį Vladislovą. Kūnas pašarvotas, 
randasi 44 5 3 So. Richinond St.

Laidotuvės įvyks utarninke. 
rugsėjo 23 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Švenčiausios parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jono \Vaiculio gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, 
Brolis ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 113 8.

ANELĖ VISOKOVIČIENĖ 
po tėvais Špokevičiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 19 dieną. 11:20 valandą 
vakare. 19 30 m., sulaukus 3 9 
metų amžiaus, gimus Vaškų pa
rapijoj. Gudgalių kaime. Biržų- 
Pasvalio apskrityje. Paliko di
deliame nuliūdime vyrą Petrą Vi- 
sokovičių. 2 dukteris — Hele
ną ir Nacetą, 1 sūnų Petrą, 2 
pusbrolius — Antaną ir Jurgį 
Povilionius, 2 puseseres — Bu
kauskienę ir Vogentienę. Lietu
voj du brolius, keturias seseris ir 
gimines. . Kūnas pašarvotas, ran
dasi 83 19 So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks seredoj, rug
sėjo 24 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
namų į Šv. Kryžiaus parapijps 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Anelės Visokovičie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
Pusbroliai ir Giminės.

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

least none obtainable here, how- 
ever Mr. Stephens has finished 
orchestrating Šimkus’s Scher- 
zo, originally for piano, and 
we will s tart that this Wed- 
nesday.

The orchestra has already 
f our engagements for this sca- 
son and is planning its own 
concert to be given soon.

Lašt rehearsal a few new 
members joined us bringing 
our totai well over thirty.

In a large orchestra of this 
type there is always a place 
for promising and ambitious 
musiciaiis.

Rehearsals are held every 
VVednesday at 7:45 P. M. at 
Gage Park, 55th and Weslern 
Avė.

Lietuvėsį Akušeres
MRS ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue
■ Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL. 

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, 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

1616 W. 46lh 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.

3103 S.. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

J. F. R ADŽIUS
hgUvsis 
GRABORIUS

LIETUVIS
CHICAGOJ

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

bų išdirbystes.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 6, Halsted St.

Tel. Victory 4088

Those desiring to belong 
should come to the next re
hearsal or communicate with 
our director.

First Violin.

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų.
Pardavinėjamas aptiekose.

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

Lydia E. Pinkham Medicine Co. 
Lynn, Mass.

DR. VAITUSH, DPT.
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, parodančįa mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589 
-O-

/ 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-----

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Dr. JOHN SMETANA

Optometristas
Akiu Ekspertas ir pritaikymo akinių 
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukStas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo/ 
mis 9:30 iki 12 v, Nedėliomis nėi^a 

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

--------O—----

A. L. Davidonis,M. D
4010 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.
--------O--------

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 Rcpublic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virglnla 0036 
Ros. Tel. Ven Buren 58158

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North Slde
, 3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

Tel. Lafayctte 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas •

Persikėlė j naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Saliniai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

, arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

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. MAURICE KAHN
4631 Soutii Abhlattd Avenue 

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

1 iki 8 vai. Nedek nuo 10 'ki 12.
Rez. ’l chphoue Plaza 3202

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
/ VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3 i02 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 st Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697 
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHUS 
Lietuvis Advokatas 

127 North Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5 950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street
Cor. VVasbington 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
Tclcphone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
----- o——

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

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

Tiktai pagal sutartį 
Tai. Canal 2552
—Ok—

JOSEPH J. GRISH
’ Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. be. Rockuell 8L
Tel. Rcpublic 9723
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Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn”

Pasibaigus vasaros sezonui ir 
praleidus linksmai atostogų lai
ką, “Pirmyn” choro nariai'pra
šomi grįžti prie veikimo ir da
lyvauti visose choro repetici
jose.

“Pirmyn” choro repeticijos 
prasidėjo nuo pradžios rugsėjo

lar iš pašalinių. Kad nesuklai- 
dinus publikos duodame žino
ti, kad lošimo tą 'dieną toj vie
toj ir tą dieną nebus. Jokios 
sutarties nėra.

Raudonos Rožės kliubas jei 
su kuo sutartis daro, tai jas 
ir išpildo, bet sauvališkai nesi
elgia. Aš iš savo pusės linkiu, 
kad abu kliubai susitartų ir 
persitikrintų, ir tuomet išnyktų 
visos abejonės.

Kliubo koresp.

Spulkos
■I •

Patys taupykite ir vaikus pra
tinkite taupyti

.................""i .........■ii,T""**vr*ry-r’

Bedarbiai kalbasi
f i jiKai tik gražesnis oras, žiu- 

rėk bedarbiiP būreliai buriuoja 
ir kalbasi, kalbasi savo sunkiai 
daliai užmiršti. Vienas sako, 
Linkolnas geras, nes paliuosa- 
vo juodukus iš vergijos. An
tras sako Fordas dar geresnis, 
nes paliuosavo arklius iš ver
gijos. Trečias; priduria, kad to
kiu budu Ilooveris visų geriau
sias, nes paliuosavo darbinin
kus iš darbo, gali dabar sau 
laisvai stipinėti gatvėmis, išal
kusį pilvą namie pasilikęs. Ket
virtas randa komunistus ir už 
Hooverį geresnius, nes jie pa- 
liuosuoja piųigus iš žmonių ki
šenių, kad nereiktų nešiotis to

mėnesio ir buvo laikomos kiek-
vieno antradienio vakarą Al
ni i ra Simons svetainėj. Bet kad 
susitaikius su narių aplinkybė
mis, kurie gyvena toliau j pie
tus, teko permainyti vieta ir 
diena. Dabar bus laikomos cho
ro repeticijos kiekvieną pirma
dienį nuo 8 valandos vakaro 
visiems gerai žinomoj Meldažio 
svetainėj, 2244 W. 23rd Place.

Pasitarus, choro valdyba pla
nuoja ši sezoną duoti koncertą 
ir pastatyti scenoj bent dvi 
operetes.

Dabar pirmiausiai choras 
stengiasi surengti šeimyninį va
karėli, kuriame bus galima su 
naujais nariais susipažinti ir 
drauge pasilinksminti.

Bet svarbiausia, gerbiami 
“Pirmyn” choro nariai nepa
mirškite pakalbinti savo drau- 
gus-drauges ir pažįstamus lie
tuvių jaunuolius-jaunuoles pri
sirašyti prie choro. Patys ge
rai žinote, katd mums reikia 
naujų jaunų jėgų ir naujų dai
li i ninkų-kių. Turime padaryti 
Chicagos Lietuvių chorą “Pir
myn” skaitlingu ir galingu cho
ru, kad jis netik savo daina
vimu, bet ir skaitlingumu pir
mą vietą užimtų tarpe visų Chi
cagos chorų.

Kiekvienam lietuviui turi rū
pėti palaikymas lietuvių drau
gijų, nes tik tas veda lietu
vius prie kultūrinio iškilimo, 
prie apšvietos ir gražaus so
cialiu sugyvenimo.

Todėl visi lietuviai susidomė
kite Chicagos Lietuvių Choro 
“Pirmyn” veikimu ir visi kuo 
tik kas galite paremkite jo dar
bą. Mums reikia daugiau jėgų 
ir todėl prašome visų paragin
ti jaunuolius prisidėti prie cho
ro, nes jaunimui negali būti; 
nieko malonesnio kaip gražia
me kultūringo būrelio veikime 
dalyvauti.

Choro mokytojas ir vedėjas 
yra gabus Chicagos muzikas p. 
K. Steponavičius.

Tėmykite “Naujienas”, nes 
bus pranešta, kuomet ir kame 
įvyks viršminėtas šeimyninis 
vakarėlis. — Zosė.

Lietuvių Koncertas 
per radio

Pradedant pirmadienio vaka 
re, rugsėjo 22tą dieną nuo 7:00 
iki 8:00 vai. iš WHFC stoties 
1420 kilocykle vėl bus duodami 
lietuviški koncertai per orą, ku
riuos rengia žinoma lietuvių fir
ma The Pcoples Fumiture Kom
panija.

Šį pirmadienį dainuos operos 
dainininkas Juozas Babravičius 
ir jo žmona Babravičienė, taip
gi jauna ir pagarsėjus daininin
kė panelė Leonora Nemčiaus- 
kaitė (Nimhosk) ir svečiai at
vykę iš Cleveland, Ohio, Mari
jona Čižauskienė ir Jonas či 
žauskas, kurie Amerikos lietu 
viams yra gerai žinomi daini 
ninkai ir muzikai; be to bus 
išpildyta gražių muzikos šmo
telių, šnektų ir juokų.

“T ”

šiais blogais bukais spulkos 
lošė begalo svarbią rolę darbi
ninkų žmonių gyvenime.

Niekad savo gyvavimo isto
rijoj spulkos taip smarkiai ne
augo, kaip dabar.

šiais laikais, kada bankus be
veik sustabdė paskolų davimą 
ant senesnių namų, o jeigu ir 
duoda, tai tiek mažai, kad žmo
gus jokiu budu negali namelio 
įsigyti, yra priverstas kreiptis 
prie spulkų, kurios visgi išgali 
patenkinti paskolų reikalavi
mus.

Todėl neturėtų rastis ne vie
nos šeimynos nepriklausančios 
bent prie kurios spulkos. “Nau
jienų” spulkos nauja serija 31 
prasidės su pradžia spalio mė
nesio ir bus priimami nauji na
riai kasdieną. “Naujienų” spul- 
ka turi specialį skyrių dėl ma
žų vaikučių. Į tą skyrių gali
ma įrašyti vaikučius be skirtu
mo amžiaus, mokant po 12 
cento savaitėje ant kiekvieno 
$100.00 ir per 12 metų gausi
te $100.00. Užrašius $1000.00 
ir mokant po $1.25 savaitėje 
per 12 metų jus išmokėsite 
$65.00 per metus, o per 12 me
tų sumokėsite $780.00, o gau
site $1000.00. Su tiek pinigų 
jau jus Įstengsite savo kūdi
kį išleisti į augštesnį mokslą. 
O kas svarbiausia išmokinsite 
jį taupyti pinigus.

Burnside
Dirbtuves uždarė

Illinois Central Railroad dirb
tuvės užsidarė rugsėjo 9 d. ir 
niekas tikrai nežino, kada jas 
vėl atidarys. Ne tik darbinin
kus paleido, bet ir bosus. Dar
bininkai yra jau net apsipratę 
su bedarbe ir vargsta iki gaus 
kokį kitą darbą, bet bosams 
pajusti darbininkų dalį ant sa
vo kailio, tai daug reiškia.

Pradėjo po biskį gatves taisyti

Kaikurios gatvės jau po tru
putį taisomos, bet darbas varo
mas labai silpnai. Ims daug lai
ko kol visos gatvės bus ištai
sytos. šioje kolonijoj nėra nė 
vienos geresnes gatvės, visos 
yra duobėtos ir laukiama ka
žin ko. Nebuvo taisoma per ke
letą metų, tai vis pačių pilie
čių apsileidimas. Nors taksas 
visi turi mokėti, bet niekas ne
vertė gatves taisyti.

Savininkų apsileidimas
Lotų savininkai, turėdami 

tuščius lotus laiko' žolėmis ap
žėlusius ir nepasistengia net nu
plauti. Kaikuriose vietose ne
galima net šaligatviu paeiti, 
žolėse slepiasi įvairus vabalai, 
kurie ligas nešioja.

prakeikto kapitalizmo kišeniuo-

Naujikuos, ęiu.cago, ru.
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ir nuo panašių nelaimių.
Jau yra griežtas įsakymas iš 

valdžios spulkoms, kad neduo
tų paskolos ant tokio namo, 
kuris nėra apdraustas nuo ug
nies ir tornadų.

Tad, kurie dar nesate apsi- 
draudę savo namus nuo “tor
nadų”, tuojaus kreipkitės i 
“Naujienas” dėl platesnių in
formacijų.

“Naujienose” yra apdraudos 
skyrius, vedamas per A. Ryp- 
kcviČių ir gali apdrausti jūsų 
gyvastį, namus nuo ugnies, ra
kandus, automobilius, taipgi 
namus nuo viesulų (tornado).

Laivakorčių skyrius

ii f 111 i i ■■■■■■

Dauguma dženitorių dirba ga
na lengvai, nes turi savo siste
mą, o kiti sunkiai, nes neturi 
sistemos. Tai kliubo susirinki-’ 
muose visi turi progos išgir-| 
sti, pasiteirauti, išmokti. Taigi 
yra didelis išroka'vimas priklau
syti savo kliubui. Prisirašė ke
li nauji nariai ir yra labai pa
tenkinti prigulėdami.

Kliubietis.

r'inigų diuauuiu ^Kyriuf .» 
daras kasdit nuo 8 v. ryu> 
iki 8 v. vakare. Nedėldiemai.' 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p
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Cicero
Viešas pareiškimas dėl 

base bąli

“Naujienose” buvo žinutė iš 
Roselando Golden Star kliubo, 
kad įvyksiąs lošimas su Cicero 
Raudonosios Rožės kliubu. Tam 
paskirta ir laikas ir vieta.

Norėtųsi žinoti, iš kur • tas 
pina. Ar iš paties Golden Star

Ilga policijos nosis

Kas turi geresnes nosis kaip 
policija, kuri viską iš oro su
uodžia. Namuose 9446 Forest 
avė. policijai pasirodė, kad ne 
viskas yra kaip reikia, tai at
važiavo su savo dideliu veži
mu. Laimė, kad niekas tame 
name negyveno, tik iš lauko 
pusės atrodo, kad viduj gali 
kas gyvas gyventi. Atidarė 
skiepą, na ir rado pilną pri
krautą spirito blėkinių. Visas

SPORTAS
(JANSONAS RITINĖJA 

KANADIEČIUS

se. Galutinai visi prieina išva
dos, kad vien tik gera pačių 
darbininkų unija gali darbinin
kus apsaugoti nuo tų visų “ge
rų” patronų.

Kaikam dar geri laikai
Vietos raudonieji, norėdami 

greičiau paskatinti prie “rrevo- 
liucijos” buvo net biurą įsi
steigę ir manė, kad niekas be 
jų “rcvkomo” negalės apsigy
venti šioje kolonijoje. Deja, 
viskas kitaip apsivertė. Nega
lėjo raudonos diktatūros uždė
ti, tai pradėjo per savo “Vel- 
nį” šmeižti tuos, kurie nepa
tiko. Kaikurie šmeižikai tiek 
persirašė toje savo “Vclnėj”, 
kad ir galvos kaip kopūstai iš- 
purpo. Gerai, kad aukų iš anks
čiau turėjo prisikolektavę, tai 
dabar nutylo ir paščiuvomis 
užkandžiauja iš kolektorkų 
terbos.

Narių apsileidimas
SLA. 63 kuopos narių tarpe 

atsirado raudonų humbugierių 
šaika, kuri nori kuopą suskaldy
ti. Jau turi nutarę paaukoti 
šimtą dolerių iš kasos dėl Bridž- 
porto komisarų. Susirinkę nuo
šaliai išsirinko kokią tai savų
jų kuopą, kuri turinti užimti 
63 kuopą ir jos kasą.

----------- I
Jėško melžiamų karvių

Vietos bolševikai laiko slap
tus kokosus ir planuoja, kaip 
tų prakeiktų buržujiškų dole
rių iš kur pasimelžus. Iš kur 
kitur melš, kad ne iš darbinin
kų, kurie patys neturi kuo mi
sti bedarbės laiku. Kalbama, 
kad greitu laiku vėl pradės 
kampaniją aukoms rinkti. Bet 
kur yra tos aukos, ką žadėjo 
į Lietuvą badaujantiems siųsti 
ir nesiuntė, kur dingo mainie- 
rių reikalams rinkti pinigai ir j 
drabužiai ir maistas, kurių bu
vo prinešta pas vieną raudoną
jį pilnas trokas? žmonės kal
ba, kad patys sunaudojo, o už 
pinigus mašinas nusipirko. Na 
bet to neužtenka, ir bedugniai 
maišai vėl prakiuro, ir jau gal
voja iš kur naujų aukų reiks 
gauti.

Netiesos lapelį visiems siunčia

Apsilankius pas vieną bedar
bį ir besikalbant, bedarbis pa
klausė ar aš esu gavęs kokį 
tai raudonųjų lapelį “Netiesa”? 
Pasakiau, kad tokio neesu ga
vęs. Bedarbis atnešė pažiūrėti, 
žiūriu, parašyta “Tiesa”, o vi
duj prikimšta senų bolševikiš
kų pasakų apie SLA. Paklau
siau, ar tamista priklausai prie 
SLA ? žmogus sako, ne, nepri
klausau; buvau manęs prisira
šyti, bet kai raudonieji pradė
jo vietos kuopoje pragarą kel
ti, tai ir susilaikiau. Kai kuo
pa susitvarkys, reiks įsirašyti.

T.

Apdrauskite savo 
namus nuo vėtrų 

(tornado)
Iki šiolei mažai kas apdraus- 

davo savo namus nuo tokių pa
vojų, kaip vėtros (tornado). 
Kadangi vis tankiau ir tan
kiau atsikartoja tokios baisios 
viesulos, kurios sugriauja na-

Gavome pranešimą iš Kau
no, kad Stelbi Latvėnas jau 
yra gavus Amerikos pasportą 
ir pasirengus išvažiuoti iš Rot- 
■terdamo Ru^sčjo-Sept. 27 d. 
laivu “Statendam”.

Apie jos pribuvimą New Yor- 
kan, vėliaus į Chicagą prane
šime jos giminėms vėliaus. 
“Naujienų” laivakorčių skyrius.

Roseland
Neprašyti svečiai aplankė ,ap- 

tiekininką Jonaitį

Subatos vakare, apie 11 vai., 
kai aptiekininkas p. Jonaitis 
rengėsi uždaryti savo aptieką 
prie 105 ir Michigan Avė. gat
vių, ir išsiėmęs pinigus’ iš re- 
gisterio nešėsi į užpakalini 
kambarį juos suskaityti, i ap
tieką įėjo trys labai gražiai ir 
švariai pasirėdę vyrai. Du jų 
buvo be kepurių. Jie priėjo 
prie p. Jonaičio ir jo žmonos, 
kuri taipjau buvo aptiekoj ir 
labai mandagiai paprašė juos 
eiti Į užpakalinį kambarį ir 
atiduoti jiems pinigus. Du jų 
nuėjo į kambarėlį su p. p. Jo
naičiais, o trečias pasiliko ap
tiekoj ir ramiai žaidė su 
svarstyklėmis.

Pasiėmę pinigus, apie $50, 
ir paklausę ar neturys daugiau 
pinigų ir p. Jonaičio užtikrin
ti, kad daugiau pinigų aptiekoj 
nėra, plėšikai sau ramiai aplei
do aptieką ir dingo gatvėj p.

MONTREAL, Canada.—Rug
sėjo 15 d. čia įvyko smarkios 
rungtynės, pirma pora tarp 
Sonnenbergo ir DeGlane, antra 
pora tarp Jack Galnsono ir 
Frau k ‘Brunovvicz. Gansonas 
nugalėjo Brunovičių per 23 mi
nutes. šį pirmadienį, rugsėjo 
22 d. Gansonas turės čia pat 
kitas ristynes.

Kovu su Brunovičiu buvo' 
tiek įtempta ir žiauri, kad net! 
labiausiai atbukę ristynių mė
gėjai buvo ūpo pagauti. Kaip 
vienas Montreal laikraštis ra
šo, jie šoko ant vienas kito, 
spyrė, smogė, lenkė, laužė ir 
“nakino”, taip kad net pasižy
mėjęs savo barbariškumu len
kas Stasiak, vadinamas “ma
traco dykaris” nebūtų to pa
jėgęs. Pagaliau, Brunowicz puo
lė į Gansoną su visa galva lyg 
plaukikas šokdamas nerti, bet 
prakišo, ir Gansonas, nors ga
lutinai prikankintas, užgulė sa
vo priešą. Abudu ristikai nu
bausti po $10 už perkarstą el
gesį.

' ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalus 
per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visados sutaupįsi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus.
Skolinant pinigus ant Namų.
Parduodam ir išmainom visokj turtą. 
Padarom davernastes ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmmgumo
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

Educational
Mokyklon

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del infor 
maciju šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE,

672 West Madison Street

PRANEŠIMAI

Iš Dženitorių 
veikimo

Rugsėjo 12 d. laikytame su
sirinkime, 6512 Cottage Grove, 
apsvarsčius einančius reikalus 
nutarta surengti balius. Tam 
iš inkta komisija iš 3 žmonių: 
Daubaras, Rakauskas ir Barau
skas. Laike baliaus visiems 
dženitoriams bus gera proga 
dykai įstoti kliubo nariais.

Baliuj bus kalbėtojų, ir tiki
masi turėti kitokių pamargini- 
mų. Balius nutarta rengti šešta
dienio dieną. Galutinas laikas 
ir vieta pavesta! nustatyti ren
gimo komitetui. Vėliau pama
tysime laikraščiuose.

Kliubas nutarė laikyti susi
rinkimus kas pirmą pirmadienį 
kiekvieno menesio, Jos. Ercus 
name, 6227 Ellis avė.

Be to kliubas po susirinki
mo turėjo išrišti įvairių kitų 
klausimų, kaip tai kaip apseiti 
su kokiais boileriais, kaip elg
tis su namų savininkais ir su 
rendauninkais ir net su rendau- 
ninkų šunimis. Mat tokie klau
simai džeiiitoriams turi daug 
svarbos, ir daug reiškia turėti 
supratimą apie įvairias boilerių 
rųšis.

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

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

Mokant $1.00 savaitėje, gausite
$400.00.

Mokant $2.50 savaitėje, gausite
$1000.00.

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

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

Chicagos Lietuvių “Pirmyn” cho
ro praktikos įvyks pirmadieny, rug
sėjo 22 d. kaip 8 vai. vakare, Mel
dažio svet., 2242 W. 23rd PI. Visi 
choro nariai nepamirškit atsilankyt 
j praktikas, nes turim daug ir di
delį darbą atlikti šiame sezone. 
Taipgi naujus dainininkus-kes kvie
čiame prisidėti prie Ch. Liet. Choro. 
Meldažio svetainę paranku pasiekti 
iš visų dalių Chicagos, todėl visus 
gerus Chicagos lietuvius ir kviečia
me patapti Chicagos Lietuvių Cho-' 
ro nariais. —Valdyba.

ODA NIEŽTI?
Niežėjimas tankiai yra 
pavojaus ženklas. Ne
kasykite. Leiskite Seve- 
ra’s Esko pašalinti nie
žėjimą ir pagelbėti ug
dyti Svarią sveiką odą. 
Vartokite prie pirmo 
ženklo odos suerzinimo. 
Klauskite savo aptieki- 
ninko.

Severa's £SKO 
Kusylcue dėl nemokamo 

sempelio
b. t1'. SEVERĄ CO., Cedar Raplds, lowa

Bp&cialistas rydymr chronlžkų n bauju u 
<ų. Jei kiti negalėjo jumis ižgydyti atšilau 
(rykit pa* mane Mano ptlnaa 'iegzaratnavl 
mas atidengs jutų tikrą ligą Ir jei aA apal 
malu jus gydyti sveikata jums eugry* EI 

«it paa tikrą apeclaliatą. kuria aeklaua jūsų 
kur ir kas luina skauda bet pata pasakys 
no galutino itegaamlnavlmo—kaa lama yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BĮ v d., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO, ILLINOIb
Ofiso valandos; nuo 10 ryto Uo 1 p< 
įdėtų, nuo 5 iki 7:30 vakaro Ned# 

lioi nuo 10 rvtzr iki 1 no oietv

burys mėlinsermėgių gerokai mus ir pridaro žmonėms dide- 
apšilo, kol radinius susikrovė lių nuostolių, tai ir pradėta rei- 
į vežimą. Sayininko nerado, tai .kalanti, kad namai butų ap- 
ir liko neišvežtas. drausti ne tik nuo ugnies, bet

PRANEŠIMAS ’
Norintieji garsintis 

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

L ii

■ ■............. ■ ' 4--------  ■ ■ .

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

Bernard Petkas 1
Pilnas Pasirinkimai į

Vyriškų papuošalų, geresnės ru- • 
šies, didesnios verčias, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue 
kampas Bicbmond St.

Financial
__________

Skolinam 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.
-------- O--------

hckoiiif nuteikiama j viena diena 
2-R1 MORGIČ1AI

6 Nuofiimčiai 
Meo perkame real eatate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitaiab $600,000.©U 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafavette 6788-6716 
------- O------

KAPITALAS $300,000 
Del paskolų ant pirmų 

morgičių 
J. NAMON & CO. 

Bankers 
6755 S. Western Avė.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

zramatikos, sintaksės, aritmetikoi- 
\nygvedystie stenografijos ir k’tu 
nokslo šakų Musu mokvklos n^uin 
Aistema stebėtinai greitai užbaigiamu 
• radini mokslą i devvnis mėnesius 
tugštesni mokslą i vienus metus Ame 
nkos Lietuvių Mokykloje jau tuks 
(ančiai lietuviu jgiio mokslus Ateikite 
įsirašyti šiandien ir iums oadėsinu 
įsigyti abelna mokslą Savo būvi žv 
miai pagerinsite, kai busit abelnai h 
isose mokslo šakose ansišviete

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytoju. 
<106 S Halsted St 

ohicago. n.i.

------- o-------
REIKI. (’TRV IŠSIMOKINIMUI 

A’LOMOBILIŲ AMATO
Praktikos instrukcijos. darba> ko' 

lokinsitės ir dar geresnis kaip iš 
•<»ksite Mokvkla dienomis tr vaka 
ais Atsilankykit arba reikalaukit 
plikacijos.
PEDERA1 AUTO ENGTNEERING 

SCHOOI
<040-4? Washington Rlvri

AtiKineH* Servir»
Biznu, PftĮĄ'PAT!???-

RRIDGEPOK I
P AINTNG GO

vlalevojam Ponieruoian 
ripkorucifin

<147 S Halsted St
t<’t(»rt ’261 Rei» Hemlort '?•

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

PETER ADOMAITIS
6630 S.o Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

» I E N i A I TopvngU' «
a> 'tankios rūšies

R PELECHOW1C7
JMO0 W Chicago Avp Rruns-vrick

Business Service
Biznio Pątar’nąyimas

it vatu obZt. Ket> Vardą 4401
NORKUS & CO.

ert raustom rakandus, manus ir vi 
okiui- biznius, taipgi iš miesto i 
^’PMta Teisingas patarnavim**

1706 W 47th St
CHICAGO

Phone Republic 4949

PETER GRIBAS 
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Malevojimas. Dekoravimas ir 
Popieravimas

6127 So. Maplewood Avė.. 
CHICAGO. ILL.

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 apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausį darbų mieste. Kedzic 8463.

Financial
Fi n ansai-Paskolos 

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama j 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue
T«l. GrovebilI 1038— - - i .. ....

P J .
• «» -. ••

. • • •• # 4 *• , e> •
. . . . • — • ........................ *

' 'i MnluBuFiUin1 vNi’ M -i1 X.•X
l V '*!.» ' J1 * ■ f > ■ .1 '

L .i ....__ ,_______________ __ ___ ________

PINIGAI
Mėn Hkolinam nuo $50 iki 

Neimam komiso 
\uoAimti> mokamai, ant neiAnu kAtm 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
• <» žaisti jos oriežiu- 

<X(»1 S Krilzh V- ’

Miscellaneous for Sale
______ Įvairtis Pardavimai

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

už 100 svarų.
YAKER STORE

3535 S: Halsted St. Tel. Boulevard 2212

Situation VVanted
______ J j ? r _ ! z.

IEŠKO darbo janitoriaus pagelbinin- 
kas unistas, ne girtuoklis. Pašaukit 
Huinboldt 2156, room 21. palikdami 
savo telefono numerį ir pavardę.

Help VVanted—Malė
Barbinai kq 

REIKALINGAS siuvėjas, turi būt 
patyręs prie seno darbo.

4250 W. 63rd St.

Help VVanled— 
t v -

REIKIA moterų indų plovėjų, pa
tyrusių. 4169 So. Halsted St.

PATYRUSIŲ operatorkų prie flat 
lock ir dviejų adatų mašinų. Šaukite 
Rockvvell 0306.

Fot
PASIRENDUOJA 3 kambariai, nau

jai popieriuoti ir išvalyti, $12.00. 
3535 So. Halsted St.

PASIRENDAVOJA 5 kambarių 
cottage ir 2 karų garažas. Pigi ren- 
da. 6220 S. Mayfield avė.

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

Fumiture & Fixture* 
Rakandal-Itaisai

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

RA RANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas ynaėial jauno# vedualo* poro# 

sate kviečiamos pasinaudoti musų paaluly 
•nu. Mes nupirksime jums rakandu* ti<»i»' 
IH dirbtuvės už sut supimą mažiausia 

60% casb pamatu
Joki* užsakymas nėra per mažas tu per 

lidelie — nuo mažo stalelio Iki visti lt) 
kamb apartmento rakandų Saukiu Alandų 
Mes nuvežime Jus pas fabrikantu* Mes tu 
'•Inu ryžius su visomis geriausiomis kompa 
>ilx,mie ChicaKnje Saukit* Coiumbus 0461 
MR WELLS dėl platesnių žinių

Pianos
TIKRAS BARGENAS. Labai pui

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

Business Chance»
ISrrlovInllll PlTnl.l

PARDAVIMUI vvholesale 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.

Real Estate For Sale
vPardavimui

BARGENAS. Gali nupirkti pigiaus 
negu kainuoja pastatyti 2 flatų muro 
namas. 6-6 kambariai, karštu vandeniu 
šildomas, gatvė ir elės apmokėta, arti 
vienuolyno. Telefonuokit Republic 5551T ......____


