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Masiniai Sušaudymai
Sovietų Rusijoje

Per vieną dieną slaptoji bolševikų žvalgy 
ha OGPU sušaudė 48 asmenis, apkal
tintus dėl bandymo “badu išmarinti vi
są sovietų sąjungą”

MASKVA, nigs. 24. — So
vietų OGPU — slaptoji polici
ja — šiandie sušaudė keturias
dešimt aštuonis asmenis, kair 
“atkaklus sovietų valdžios prie
šai ir aktingi kontrrevoliucinin
kai”.

Visi jie buvo apkaltinti pri
klausę slaptai kontrrevoliucine* 
draugijai, kuri naikinus maiste 
rezervus krašte ir tuo budu 
siekusi sovietų sąjungos gyven
tojus badu išmarinti.

Kitoj šiame puslapy įdėtoj 
ankstyvesnėj telegramoj iš Ma
skvos pranešama, kad visi svar-

\ __________ ,

Del maisto stokos Bolševikai reikalau-
ja mirties “kontr
revoliucininkams”

Jie bandą badu išmarinti sovie 
tiją. — Garbina kruvinąją 
OGPU kaip “‘proletarų revo
liucijos kardą”

MASKVA, rūgs. 24. — Visi 
svarbiausieji sovietų laikraščiai 
išspausdino šimtus rezoliucijų 
tariamai fabrikų darbininkų lai 
kytuose visame krašte mitin
guose priimtų. Tomis rezoliu
cijomis reikalaujama, kad mir
tim butų nubausti visi suimt) 
dvidešimt penki asmenys, pri
klausę neva slaptai kontrrevo
liucinei organizacijai, kuri ne
va užsiėmus maisto riaušių kur
stymu.

Rezoliucijose sakoma, kad ta 
kontrrevoliucininkų organizaci 
ja” destruktingu maisto \ezer 
vų krašte mažinimu baudžiu 
“badu išmarinti sovietų sąjun 
gę.”

“Visi tie, kurie dirbo tam 
kad krašte įvyktų badas, tur 
būt nušluoti nuo žemės pavir 
šiauš,” sakoma kone visose re
zoliucijose.

Reikalaudami, kad visi neko
munistiniai elementai butų pa 
matingai “išvalyti” iš visų mai
sto tiekimo ir pristatymo or
ganizacijų, fabrikų darbininką 
siūlo savo ištikimus žmones 
kurie turėtų pakeisti “išvaly 
tuosius”.

OGPU dievinama
Visose rezoliucijose be gale 

giriama ir garbinama OGPU 
slaptoji sovietų policija, pir
miau vadinama čeką. Ji esan
ti “proletarų revoliucijos kar
das”. Sovietų vyriausybė prašo
ma apdovanoti OGPU Lenine 
ordenu — augščiausiu garbės 
ženklu sovietijoje, už tai, kac 
ji “budriai sergi darbininkų 
klasės reikalus”.

Darbininkai gausiai deda pi
nigus [Kažin tik, ar savu no
ru?] milžiniškam dirižabliu 
pastatyti, kuris turės bot pa
krikštytas OGPU vardu.

Rusijoje sovietai 
kaltina anglus

Maskva skelbia, busią < britų 
kompanija pamokėjus $50,- 
000 neramumams Rusijoje 
kurstyti

RYGA, rūgs. 24. — Del di
delės maisto stokos Rusijoje so
vietų valdžia dabar verčia kal
tę rusų antibolševikains, kurie 
esą mokami anglų kapitalistų 
agentai.

Maskva sako, busią A. Fo- 
therliill, vienas Rygos britų 
Union Cold Storage kompani
jos direktorių, siūlęs profeso 
riui Riazancevui 50 tūkstančių 
dolerių už “organizavimo bade 
ir visuotinės netvarkos sovie
tų Rusijoje. Ir prof. Riazance- 
vas tą darbą /priėmęs.

Prof. Riazancevas yra sovie
tų mėsos gamybos departamen 
to pirmininkas, pirmiau buvęs 
turtingas dvarininkas ir gene 
rolas caro armijoje. Maskva 
sako, kad, čekos areštuotas 
prof. Riazancevas prisipažinęs 
kaltas.
Nonsensas — sako Fotherhil

Spaudos atstovams Fother 
h iii pareiškė, kad tie sovietų 
kaltinimai esą didžiausias non 
sensas ir prasimanymas, kokių 
jis dar savo gyvenime negir
dėjęs. Jis labai abejojąs, kad 
prof. Riazancevas, kuris esąs 
augšto charakterio žmogus, bu
tų dagi leidęsis svarstyti pa
našu sąmokslą. Fotherhill sa
kosi susipažinęs su prof. Ria- 
zancevu karo metais ir atnau
jinęs pažintį su juo 1924 ii 
1927 metais, kai, kaip 'Union 
Cold Storage kompanijos atsto
vas, vedęs su sovietų valdžia 
derybas dėl rusų bekono (laši 
ninku) eksporto. Rusijoj jis 
nebebuvęs nuo 1928 metų ir 
nuo to laiko jokio kontakto 
su prof. Riazancevu nebeturė
jęs. Apie politiką jis niekados 
nesikalbėjęs su prof. Riazan
cevu ir manąs, kad jis politi
ka nei nesiinteresavęs.

Bedarbių skaičius Ang
lijoj sumažėjo

LONDONAS, rūgs. 24.—Dar 
bo ministerijos pranešimu, be 
darbių skaičius Anglijoj rugsėjo 
15 d. buvo 2,103,413, arba 36,- 
158-iais mažiau ne kaip buve 
savaitę prieš tai.

Du Austrijos ministe- 
riai atsistatydino

VIENA, Austrija, rūgs. 24 
— Du Austrijos kabineto na
riai, karo ministeris Kari Van- 
goin ir prekybos ministeris 
Ernst Schuster, iš savo postų 
rezignavo.

besnieji sovietų laikraščiai pa
skelbė šimtus rezoliucijų, ku
rias neva fabrikų darbininką: 
visame krašte priėmę, ir ku
riomis reikalaujama, kad sovie
tų vyriausybė sušaudytų visus 
“kontrrevoliucininkus”, kurie 
norį sovietų sąjungą badu iš
marinti.

Paskelbdama spaudoje tokias 
štaiga vienu kartu ir vienodas 
visų krašto fabrikų darbininkų 
priimtas rezoliucijas, sovietų 
valdžia, matyt, turėjo tiksle 
priruošti visuomenės opinijų 
masinėms tariamų “kontrrevo
liucininkų” skerdynėms.

[Atlantic and Pacific Photo]

Kunigaikštis Louis Ferdinand d’Orleans Bourbon, Ispani
jos karaliaus' pusbrolis, jr jo “jaunoji” princesa Marie Char- 
|lotte Constance de Broglie. Jaunasis yra 41 metų, o “jaunoji” 
73 metų amžiaus.

Perkūnas paskandi
no škunerį su 10 

žmonių
NORTH SYDNEY, " Nova 

Scotia, rūgs. 24. — Juroj, apie 
75 mylias į vakarus nuo St. 
Pierre, škuneris Viuigette į iš
griebė iš vandens šešis žmo
nes, kurie nedidelėj valtelėj bu
vo per 72 valandas buvo Vil
nių blaškomi, be maisto ir van
dens. Trys jų buvo škunerię 
Carranza įgulos žmonės, o trys 
kiti — pasažieriai. Išgelbėtie
ji papasakojo baisią tragediją 
ištikusią jų škunerį šiaurės At
lanto vandenyne.

Praeitą ketvirtadienį, per sti
prią audrą, perkūnas trenkė jų 
škunerį ir perskėlė pusiau. Su
daužytas laivas tuojau pasken
do, nusinešdamas dugnan kapi
toną, aštuonis pasažierius ir vi
rėją. škuneris taip greitai pa
skendo, kad jie, trys įgulos 
žmonės ir trys pasažieriai/ vos 
suskubo sušokti • į gelbėjimos 
valtelę ir tuo budu išlikti gy
vi. Valtelėj be irklų jie pludu 
riavo tris dienas ir tris nak 
tis, iki pagaliau juos pastebė
jo netoliese plaukęs Vinigette 
škuneris.

Baisus žemės drebė
jimas Tadžikistane

Keliolika kaimų Sunaikinti; 175 
asmens užmušti, 300 sužei
stų

MASKVA, rūgs. 24. — Pra 
neša, kad Stalinabado apygar 
doj, Tadžikistano sovietų res 
publikoje, įvyko smarkus že
mės drebėjimas, per kurį, 175 
asmenys buvo užmušti ir api 
300 kitų sužeisti.

Septyni kaimai buvo žemės 
supurtymų sunaikinti, o de 
šimt kitų iš dalies sugriauti. 
Apie 1,200 seimų liko be pa 
stogės.

ROMA, rūgs. 24. — Augus 
to Turati, fašistų partijos se 
kretorius, iš savo vietos atsi
statydino.

Lenkų dvarų degini 
mai Rytų Galicijoj 

nesiliauja
VARŠUVA, rūgs. 24. — Ne 

žiūrint, kad lenkų policijos jė 
gos tapo žymiai padidintos; ne
žiūrint, kad policijai padeda dar 
kariuomenė, ukrainiečių nera
mumai Galicijoj nesiliauja.

Gautais Varšuvoje ^praneši
mais, dar keli lenkų dvarai su 
deginti, šimtai asmenų suimta. 
Kozovo mieste, netoli nuo Lvo
vo, buvo padegtas lenkų gyve
namas kvartalas ir gaisras nu
šlavė 57 namus. Ir čia kaltina
mi ukrainiečių teroristai.

Lvovo policija vakar suėmė 
Julių Holevinskį, tariamą uk
rainiečių teroristų organizaci
jos vadą. Sako, kad buvę su
rasta dokumentų, parodančių 
jogei jis turėjęs ryšių su ata
komis prieš lenkus. Tarp tų 
atakų buvęs bandymas užmuš
ti buvusį prezidentą Voicie- 
chovskį, užmušimas prof. Zboin 
skio ir skaitmeningi pašto plė
šimai.

($1,653,039 kelių ir til
tų statybai Illinois 

siete
SPRINGFIELD, Illf, rūgs. 24 

— štėto viešųjų darbų depar 
tamentas padarė $1,653,039 ver
tės kontraktų štėto vieškelių ii 
tiltų statybai. Didesnė kon
traktų dalis duota darbams de] 
sausros nukentėjusioseį kaun- 
tėse, kad tuo butų parūpinta 
darbo tų sričių bedarbiams.

Nušovęs tėvą, sūnūs pa
sidavė policijai

MILWAUKEE, Wis., rugsėje 
24. — William Phillips, 19 me
tų berniukas, vakar vakarą nu
šovė savo tėvą, Josephą, po to 
pašaukė policiją ir pats jai pa
sidavė. Jaunas Phillips sako 
kad nušovęs tėvą dėl to, kad 
jis girtuokliavęs, žiauriai el
gęsis su visa šeima ar vertę 
motiną daryti munšainą.

Vergija milžiniškuos 
sovietų Rusijos val
džios žemės ūkiuose
Pusplikiai valstiečiai, vyrai ir 

moterys, ginkluotų sovietų 
kareivių 'verčiami sparčiau 
dirbti laukų darbų

PARYŽIUS, nigs. 24. — At
vykęs j Paryžių A. C. Simons. 
Amerikos inžinierius iš Flint 
Mieh., kuris važinėjo po sovie
tų Rusiją kaip Amerikos ukk 
padargų kompanijos ekspertas 
pasakoja, kad pietų Rusijos Ste
pai, kur kitąkart kazokai ganė 
svo kaimenes, šiandie esą pa
versti didžiausiais pasauly kvie
čių laukais.

Simons sakosi matęs daugy
bę pusplikių vyrų ir moterų 
dirbančių, kai vergai, laukuo
se, ginkluotų bolševikų karei
vių sergimų . ir genamų grei
čiau dirbti. Jis matęs eilių ei
les vagonų, kupinai prikrautų 
kviečių, kurie esą skubotai ga
benami į Juodosios juros uos
tus, o iš ten — į pasaulio rin
kas, kur jie parduodami pigiau
siomis kainomis.

Savarankiai ūkininkai Rusi
joj, pasak Simono, esą beveik 
visai išnaikinti. Dauguma jų 
buvę priversti eiti į valdžios 
kontroliuojamus kolektyvius 
ukius. Dauguma kviečių dabar 
esą auginama milžiniškuose 
ūkiuose, kuriuos operuojanti 
valdžia su samdytų darbininkų 
pagalba. ,

Darbininkams esą mokama 
algos $30 mėnesy, bet jie nie
ko negalį tais pinigais nusipirk
ti. Jiems esą užginta pasiimt: 
bent saujalė grudų, ir sugau
ti “vagiant”, tuojau sušaudo
mi. Duona dalinama porcijomis 
ir kiekvienas darbininkas gau
nąs nedidelį gabalėlį dienai. Jie 
gyveną daugiausia saulėžolių 
sėklomis.

Darbininkai negalį nusipirkt) 
batų, nes nėra odos. Cukrus — 
retenybė. Dagi “overolams” nu
sipirkti reikia stovėti eilėj.

Keisčiausias dalykas esąs tas, 
kad bolševikų vadai pasakoję 
rusų darbininkams, busią sovie- 
tijos kviečiai esą siunčiami pei 
vandenyną Amerikai gelbėt 
nuo bado...

J. V. sumažins karo 
laivų ir jūreivių 

skaičių

WASIIINGiTONAS, rūgs. 24 
— Girdėt, kad vyriausybė nu
tarė sumažinti laivyno karei
vių skaičių, laikinai apribojus 
naujokų priėmimą. Dabartinis 
84,500 jūreivių skaičius busiąs 
sumažintas iki 82,500. Tai esą 
daroma laivyno išlaidoms su
mažinti. Be to, busiąs sumažin
tas' karo laivų skaičius tarny
boje ir uždarytos kai kurios lai
vyno stotįs.

^ORHS,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra^ 
našauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; vėsiau; vidutiniai, kar 
tais stiproki, daugiausia pietį 
vakarų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 71° ir 77° F.

šiandie saulė teka 6:39, lei 
džiasi 6:43. Mėnuo leidžias 
8:27 vakaro.

Lietuvos
Pasipiovė skustuvu

Užnevėžio k., Panev. apskr., 
pil. Rinkevičius persipiovė ger
klę ir vežamas ligoninėn kely 
mirė, žudymosi priežastis dar 
neišaiškinta.

Hitleris pašauktas 
liudyti byloje dėl 
valstybės išdavimo

Vokiečių fašistų galva pats yra 
kaltinamas valstybes išdavi
mu dėl atakų prieš armiją

LEIPCIGAS, Vokietija, rūgs 
24. — Augščiausiame teisme 
vakar čia prasidėjo byla trijų 
Vokietijos artilerijos oficierų 
leitenantų Richardo Scheringe- 
rio, Hanso Ludieno ir Hanse 
Wendto, kaltinamų valstybės 
išdavimu — konspiravimu su 
fašistais smurtu nugriauti re
spubliką.

Rytoj [šiandie] bus pašauk
tas liudyti byloj pats fašistų 
vyriausiąs vadas, Adolfas Hit
leris, kuris ir pats yra kaltina
mas valstybės išdavimu. Hitle
rį ima nagąn krašto apsaugos 
ministerija už jo organe “Voel- 
kischer Bbobachter”, įdėtą pra
eitą pavasarį straipsnį, kurine 
buvo piktai atakuojamas reich- 
svvehras — Vokietijos kariuo
menė.

Badaujančių Rusijos 
ūkininkų bėgimas 

į Lenkiją
VARŠUVA, rūgs. 24. — Ru 

sijos ūkininkai vis nepaliauja 
bėg£ per sieną į Lenkiją. Su
deginę senuosius savo namus 
jie, bėgdami, atsigena kartai 
ir savo gyvulius.

Bendrai, kas savaitė atbėga 
po 50 šeimų. Visi jie yra len
kų vyriausybės siunčiami 
koncentracijos stovyklas Vii 
niaus apielinkėj.

Kadangi pabėgėliai atsisako 
grįžti į Busi ją, o Maskva reika
lauja, kad jie butų grąžinti 
atgal, lenkų vyriausybė atsidu 
ria keblioj padėty. Be to, aide 
lis pripludimas badaujančių r u 
sų dar labiau sunkina ir be te 
sunkią ekonominę lenkų pa
dėtį.

30 franeuzų žvejų žu
vo per dideles au

dras juroje
LORIENT, Francija, rugsėje 

24. —- Per sjnarkias audras, ku
rios praeitą savaitę siautė ju
roj Franci jos žiemiuose, kiek 
dabar žinoma, žuvo trisdešimt 
žvejų. Kitų dešimties dar pa
sigendama ir bijoma, kad jie 
taip pat nebūtų žuvę.

Daugiau kaip 100 žvejų lai 
vų dar negrįžo į Uostą, bet 
kiek žinoma, dauguma jų išli
ko sveiki.

Kanados premjeras iš
vyko į imperijos kon

ferenciją
QUEBEC, Kanada, rūgs. 24; 

— Premjeras Bennett ir jo 
kolegos Kanados delegacijoje 
Britų imperijos konferenciją 
vąkar garlaiviu Empress oi 
Australia išvyko į Londoną. Be 
premjero, delegacijoj dalyvauja 
teisingumo ministeris Gutherie 
prekybos ir pramonės ministe
ris Stevens ir vyriausias val
stybės gynėjas Dupre.

Naujienos
Lietuvoj kuriasi “Mei

lės sąjunga” 
l

KAUNAS. — Teko sužinoti, 
kad Lietuvoj ruošiamasi įkurti 
“Meilės sąjungą”. Jos įstatai 
ar bent jos metmens žada pa
sirodyti apie naujus metus. 
“Meilės s-gos” pagrindai—dva
sinė kultūra. Tai busią kaž kas 
panašaus į junginį, sintezą — 
analizą. Tolstojaus, Krišna Mar
ti, Gandi, šv. Augustino, Kris
taus ir kitų mokslų. Meilės s- 
goj galėsią dalyvauti visokių 
partijų ir visokių tikybų as
mens. “Meilės s-gos” nariai val
džios neisią, o jei kurion par- 
tijon kas norėsiąs įeiti, tai ten 
turėsiąs būti savo mokslo mi
sionierium. Dabar esą gamina
mi tos s-gos įstatai.

Prof. Kolupailą lenkai 
buvo paėmę nelaisvėn
KAUNAS. — Rugpiučio 24 

d. Nemunu plaukęs su prof. 
Kolupaila garlaivis “Klaipėda” 
11 vai. 50 min. buvo lenkų su
laikytas. Plaukiantį garlaivį vi
są laiką sekė lenkų karininkas, 
keturių kareivių lydimas. “Klai
pėda” plaukė Nemuno farvate
riu ir, praplaukusi pro Vepliu- 
nų kaimą, sutiko seklumą. Ap
lenkdamas seklumą, garlaivis 
įplaukė į lenkų saugojamą pu
sę. Tada lenkai iššovę ir liepė 
prisiartinti prie kranto. Garlai
vį sulaikius, lenkai, visų pir
ma, paklausė, ar nėra karinin
ko. 19 vai. atvyko Gardino Sto
rasta su vaivados padėjėju ir, 
ištyręs dalyką, leido plaukti to
liau. Bet prof. Kolupaila, pa
sipiktinęs tuo, kad lenkai jį 
išlaikė 8 valandas, toliau plauk
ti nenorėjo ir rugpiučio 25 d. 
grįžo atgal į Kauną.

Iš prof. Kolupailos patyrėm 
šias smulkmenas dėl jo išbū
tų 8 valandų lenkų nelaisvėj. 
Jis plaukė tyrinėjimo tikslais 
nenaudojamoj dabar Nemuno 
daly — 45 klm. ilgio, per ku
rią praeina administracijos lini
ja. Išplaukė iš “lietuviško Ho
livudo” — Utrechos dvaro (kur 
darė nuotraukas filmai “Troi- 
kai”) 6 vai. ryto, sekmadienį. 
Lenkai buvo perspėti, bet nuo 
Liškevos lenkų valdomam kran
te atsirado vis didėjantieji len
kų kariškių būriai, lydėję gar
laivį. Druskininkuose — Pilsud
skio vasarinėj rezidencijoj Lie
tuvos laivo su lietuviška tri
spalve pasirodymas padarė di
džiausią sensaciją.

Aukščiau Lepliunų kaimo Ne
munas ga!n seklus, ir ten pri
siėjo plaukti arčiau lenkų kran
to. Tada lenkai privertė susto
ti ir išlipti į krantą, jų karei
vis iššovė.

Prof. Kolupaila ir “Klaipė
dos įgula! išbuvo 8 vai. pas len
kus, nieko nevalgydami, tuo no
rėdami protestuoti prieš suėmi
mą. Atvykusi apie, 7 vai. vaka
ro komisija iš Gardino juos pa
leido ir labai atsiprašė, bet prof. 
Kolupaila pareiškė esąs užgau
tas.

Lenkai manę, kad tai plau
kiąs Vytauto paveikslas karo 
laivu.
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Indiana Harbor, Ind.
SLA. 185 kuopa rengia pui

kią “Bunco party” su važio
mis dovanomis ir šokiais. Pa
rengimas įvyks rugsėjo 27 d. 
Prasidės 7:30 vai. vakare ir 
tęsis iki vėlumos Ywanowo 
svetinėj, 2101 Broadway. Bus 
skanus gėrimai ir puikiausi mu
zikantai, kurie gros visokius 
šokius. Visi kviečiami dalyvau- 
ti.—Busiu! ir aš.

C. K. Braze

Kelionė i Lietuvą ir 
atgal

(Tęsinys)
Juros liga

Po pietų- netikėtai**susitikau 
su vienu biznierių iš Racine, 
Wis'. Būtent, su p. Antanu Pač- 
kausku. Jis turi bučernę ir 
grosernę. Abiem buvo malonu 
susitikti. Dviem visgi sma
giau laikais leisti. Pačkauskas 
važiavo savo matutę ir kitus 
gimines aplankyti. Iš Lietuvos 
buvo nuvažiavęs \r į Lenkiją. 
Mat, jo uošvis gyvena Kraku- 
voj.

Šeštą valandą pakvietė mus 
vakarieniauti. Nors oras buvo 
gražus?, tačiau daug pasažierių 
valgyti neatėjo. Juos vis dar 
tebekankino juros liga. Serga 
daugiausia motęrys. Ta pati 
istorija pasikartojo ir ant ry
tojaus. Tik dar daugiau žmo
nių susirgo. Patarnautojai 
maistą sergantiems neša i kam
barius. Šį kartą liga nei ma
nęs neaplenkė: teko prisirašy
ti prie ožio choro. Nieko ste
bėtino; audra pusėtinai didelė. 
Musų laivą bangos meto, kaip

Kai Kūdikis Karš
čiuoja, Piktas,

Pakrikęs ,.i(
Diegliai, gasai, ru- 
g š t i m i dvokiąs

' kvapas, tankus vč-
ę ~ jB mimas pas kudi-

i kius ir vaikus pa-
prastai parodo, kad 

***-■ uaa? maistas rūgsta jų 
mažyčiuose vidurkiuose,

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

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Pra
šykite dėl žingeidžios knygeles 
“Useful Information”. AdrS^io- 
kit The Phillips Co.. 170 Vanck 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

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

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

h Sustabdyk Niežėjimą
iii NckaaykHe, tai pavojin-111 fa. Del greitos poKol*
Aly bos nuo niežtinčios odos,MII uždėkite Sevdra's Esko.ImIi Taip vėsinantis. raini- J 
Ull naiitis. jis sustabdo Ael- L 
Ull (liauti niežėjinu). Gan- U 
Uit kitę ji ii savo aptie- fl 
■lll kos. /■
Mh 4 Iii

llV'SevEnA’s/^ |\\ ESKO J 
"■lll Ui.v«- ■ .1'1 'mokamu■ tl\ seiupelio Jsvfli
V. V. CO.. Cedar lUpld*. Iow 

kokią skiedrą. Tiesiog bango 
ir į jurą žiūrėti. Moterys, vai
kai ir net daugelis vyrų sėdė
jo krėsluose pusgyviai, — iš
blyškę, nusikamavę. Kai ku
rie pasirendavę krėslus per vi
są naktį ir išsėdėjo ant laivo 
denio. Už krėslą reikėjo mo
kėti' 6t) centų.

Rugsėjo 16 d. iš ryto buvo 
ruputį geriau. Bet apie aš

tuntą valandą ir vėl laivą ėmė 
supti. Vienok plaukiame pir
myn gana greitai. Kartu va
žiuoja ir du dūšių ganytojai,— 
vienas kunigas, o kitas pran
ciškonas. Be jų niekur neap
sieinama.

Laivo įgula pusėtinai skait- 
tlinga. Dirba 750 žmonių. Jū
reiviai per mėnesį gauna $45 
ir valgį. Drabužius patys tu
ri savo turėti. Drabužiai per 
metus maždaug kainuoja apie 
$&>.

Atėję į valgomąjį kambarį 
vakarieniauti, tuoj pastebėjo
me, kad viskas nepaprastai iš
puošta. Visur visokios vėlia
vos, balanai. Visiems davė po 
kepurę užsidėti. žinoma, tos 
kepurės buvo popierinės, —to
kios', kokios yra vartojamos 
laike pokylių. Grojo orkest
ras. Ant laivo “Aųuitania” 
toks balius buvo surengtas tik 
vaikams, o čia dėl visų.

Atrodo, kad krantas jau ne
betoli. Daroma tam tikri pri
sirengimai, kad atvažiavus į 
New Yorką niekas negalėtų pa
sprukti. Gavome speciales blan
kas, kurias turėjome išpildyti. 
Tai deklaracijos visų tų daik
tų, kuriuos pirkome užsienyj. 
Mat, kiekvienas amerikietis ga
li įsivežti be muito už šimtą 
dolerių užsienyj pirktu daiktų.

Neparankumai su pinigais
Dabar truputį apie pinigus. 

Tikrai butų gerai, kad visur 
pinigai butų vienodi. Dabar 
tai tikras vargas. Daug tenka 
prisikamuoti su mainymu. O 
ypač jei reikia mainyti čekius. 
Juos galima išmainyti bankuo
se arba stotyse prie rubežiaus. 
Aš turėjau American Express 
kompanijoj čekius. Už šimtą 
dolerių reikėjo mokėti 75 cen
tus. O paskui už jų išmainy
mą dar dešimtį centų. Veltui 
mainė tik grįžtant atgal laivu. 
Jei turi $500 Čekiais, tai ant 
vėjo tenka išmesti $8.75: $3.75 
kainuoja nupirkimas čekių, o 
$5.00 jų išmainymas, kadangi 
dešimtuką ima už išmainymą 
dešimties dolerių čekio.

Kuriuo keliu parankiau 
važiuoti

Antras dalykas, tai nereikia 
vežtis daug daiktų. Su jais 
daug vargo ir išlaidų, nes visur 
reikia mokėti. Agentai turėtų 
į tai atkreipti savo dėmesį ir 
patarti keliauninkams kiek ga
lima mažiau daiktų tesivežti. 
Butų taip pat gerai, kad eks
kursijų vadovai išrūpintų ant 
laivu lietuviškas iškabas. Ma
no supratimu, parankiausias 
važiavimas yra per Vokietiją, 
greičiau ir parankiau galima 
nuvažiuoti. Turiu* pasakyti, 
jog Vokietijoj geležinkelio sto
tys geriau įtaisytos, negu bite 
kurioj Europos šalyj.

Šiaip Europa daro neblogą 
Įspūdį. Žmonės kultūringi. Ypač 
metasi į akis jaunuoftolė. Jau
nuoliai mųka gražiai apseiti. 
Jie nesitrina ant kampų ir ne- 
švilpauja naktimis eidami gat
vėmis, kaip tai daroma Ame
rikos miestuose.

“Ubagės”

Laike vakarienės pasigirdo 
ir radio muzika. Reiškia, kran
tas jau nebetoli. Didesnius 
baksus pradėjo vilkti į viršų. 
Sudėjo ir pašto siuntinius. Jų 
labai daug. Oras šiltas ir la
bai gražus. Bet žmonės vis 
dar tebeserga. Patėmijau dvi 
minyškas. Tos “ubagės” va* 
žiųoją antra klase. Viena len
kė pradėjo juoktis. Sako, žiū
rėkite, du kunigai važiuoja su 
pačiomis. Ji nepaliko ramybėj 

nei popiežiaus. Visi ėmė juok
tis..

Laivo grindys atrodo tarsi iš 
marmoro padarytos. Bet tikru
moj jos yra guminės. Juo ar
čiau prie New Yorko, tuo lai
vas labiąu puošiamas. Valgo
majame kambaryj visur stovi 
ant stalų gėlės. Naktį uždega
ma ekstra šviesos.

NAUJIENOS, Chicago, III.
Baigdamas^savo rašinį, no

rėčiau atsiprašyti visų tų Lie
tuvoj, kurie buvo mane užsi
prašę, bet dėl stokos laiko aš- 
negalėjau jų aplankyti. Lietu
vos žmonėms sakau sudie, o 

•Amerikoj gyvenantiems drau- 
1 gams, pažstamiemS ir gimi
nėms “alo”. Sveikinu ir “Nau- 

' j ienas”.

Duona
Nežinau, kaip ant kitų laivų, 

bet ant Cunard linijos laivų 
duona yra visai nekokį. Bal
kutės mažytės, kaip kiaušiniai. 
Minkštumos beveik nėra,—vie
na tik pluta. Žmonės nepaten
kinti. žydams duodama juoda, 
piaustyta duona, silkės ir rau
ginti agurkai. Bet už tai jie 
turi primokėti. Paskutinę die
ną ir mes gavome juodos duo
nos. Matomai, laivo viršinin
kai mano, kad visi pasažieriai 
yra angiai. Nors reikia, tiesą 
pasakyti, jog net anglai nėra 
tokia duona patenkinti. Birių 
daug geriau, jei duotų baltą 
duoną, bet piaustytą.

Kelionės ilgumas
Nors musų laivas ir nepasi

žymi didumu, tačiau plaukia 
gan smarkiai, - daro į dieną po 
penkis, šešis šimtus suviršum 
mylių. Viso jau padaryta 
2846 mylios, beliko plaukti apie 
pusantro šimto. Viso padary
sime 3100 mylių. Tai trum
piausias kelias. Jei važiuoja
ma ilgesniu keliu, tai priside
da apie šimtas mylių daugiau. 
Kaip ten nebūtų, bet plaukti 
laivu pusėtinai įgrista.

Beverčiai pinigai

New Yorkas jau visai nebe
toli. Prasidės daiktų tikrini
mas. Manau, kad iš manęs ne
atims beverčių pinigų, kurių 
prisirinkau Lietuvoj. Tie pi
nigai primena labai liūdnus 
lajkus Lietuvos žmonėms. Del 
jų žmonėms nemažai vargo ir 
skurdo teko paragauti. Pir-t 
minusia nuėjo ant nieko “ke- 
renkos”, paskui ost-markčs ir 
kitokie tuo laikų, išleisti pini
gai.

Prie New Yorko
Pradėjome rengtis paskuti

nei vakarienei. Prieš tai gavo
me iš laivo administracijos po 
dvi atvirutes. Vieną net su 
krasos ženklu. Tai savotiškas 
pasigerinimo būdas.

Tolumoj pasirodė ir įvairiau
sių spalvų žiburiai. Tai buvo 
New Yorkas. Kuriam laikui 
praėjus privažiavo mažas lai- 
vukas. Jis sustojo kiek ir vėl 
nudūlino atgal. Mes juokauja
me, kad tai “prohibišenai”. 
Tuo tarpu jūreiviai be jokių 
ceremonijų maukia sau alų ir 
tiek. Priegtam ir dainuoja. 
Tau buvo*dvylikta valanda nak* 
ties, 'k/trnt musų laivas susto
jo. Tuoj priplaukė laivukas 
pasiimti paštą. Na, o mes nu
ėjome gulti, kadangi šeštą va
landą ryto buvo įsakyta kelti.

Rugsėjo 19 d. ryto metą su
ėjome į valgomąjį kambarį. 
Pirmiausia iššaukė visus Ame
rikos piliečius ir liepė ateiti 
pusryčių pirm astuonių. Tuo 
laiku musų milžinas vėl pradė
jo plaukti link New Yorko. 
Pirm to buvo atplaukęs Svei
katos Departamento laivukas.

Žiūrėjome į visas puses, bet 
kadangi buvo migla, tai mažai 
ką ir tematėme, išėmus Lais
vės statulą. Dešimtą valandą 
sustojome uoste. Prasidėjo 
pasportų /ir kortų patikrinimas. 
Po to su savo daiktais išlipome 
iš laivo ir susirinkime vienoj 
vietoj, kur muitinės viršinin
kai pradėjo daryti reviziją. 
Kratimas buvo gana liuosai 
daromas, nors kai kurių daik
tus ir pusėtinai išvertė. Kiek 
teko pastebėti, su kyšiu čia 
dhug kas galima padaryti.

Pusė po dešimtos aš jau bu
vau liuosas. Pirmiausia nuė
jau pasiųsti telegramą save 
namiškiams. Po to aplankiau 
SLA. Centrą. Sekamas sustoji
mas tai—pas sūnų į Baltimo- 
re, o tada 'jau į Kenoshą pas 
savuosius.

Lietuvėj ir Amerikoj
♦

Turiu pasakyti, jog išlipęs iš 
laivo New Yorke aš tuoj pasi
jutau liuosesnis. Pasidarė kaip 
tai smagu ir linksma. Eini sau 
ir nieko nepaisai. Lietuvoj vi
są laiką jautiesi suvaržytas, 
žmonės žiuri į tave, kaip į ko
kį nepaprastą sutvėrimą. Mies
te irgi tas pat: visi apžiūri 
tave nuo kojų iki galvos. O jau 

NAUJIENŲ
METINĖ KNYGA

Lithuaman Business Directory

Sausio 1 d., 1931

NAUJIENOS

skaity- 
įdomią 
Knygą

Kiekvienas “NAUJIENŲ 
tojas gaus šia puikią i 
“NAUJIENŲ” Metinę 

DYKAI!
Kviečiame visus biznierius 
fesionalus garsintis šioje 
džioje ir naudingoje

NŲ” METINĖJE KNYGOJE

ir pro 
žingei 

NAUJIE

BIZNIO IR 
INFORMACIJŲ

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 ši rudeni važiuoti Lietuvon, tuo jaus 
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 

ipalio 18 d., 1930
Scandinavų Amerikos Linijos laivu

FREDERIK VIII
PER COPENHAGEN Į KLAIPĖDA

tupČiojitias apie amerikietį 
tai- nesvietiškas. Ar jie tai da
ro dėl to, kad labai gerbia 
amerikiečius? Tenka labai abe
joti. Man rodosi, kad tupinė
jama vyriausia todėl, kad labai 
malonus yra tas amerikoniškas 
doleris. Kažin kaip kam, bet 
man tas tupinėjimas visai ne
patiko: jaučiaus visą laiką su
varžytas.

(Galas)

Ketvirtad., rūgs. 25, 1930

delight in
Cheese flavor

Štili anothcr Kraft-Phcnir 
triumph! Ncw digcstibility,' 
hcalth qualitics and dclicious , 
new flavor addcd to cheese.
/•In Velveeta all the valuable 

properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minerals. Good for every- 
one, including the children.

Velveeta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound package today.

KRAJFT

yelveeta
V The Deliciavs New Cheese Food

Jos niekas 
nekviečia

Ar jus žinote kodėl ji 
buvo nepageidaujama? 
Nė ji pati nežinojo. Hali- 
tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijinė, ku
rios niekas neatleidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pašalina bloga 
kvapą. Vartokite kas- 
<lie» Lamlnirt Pharmacal 
Co., St. Louis, Mo.

LISTERINE
pašalina halitosis

Sunaikina 200,000,000 perų

/ 

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.
'PAI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištlkro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uŽdavinis pagalios tapo ii- 
rištas.

Didelė tubA Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

šame putą
\ FOROVER *
40 YEAR’

ounces for2^cęnts
pure
I4TBAKINC 
r\VP0WDER 

erricient
IT’f DOUBLE ACTING

MHLIOM5 OF PCiUNDS UJKO BY 
________ OUB GOVERNMENT
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ĮVAIRENYBĖS
Perėjimo specialistai
Paukščiai veisiasi perėjimu. 

Todėl butu galima manyti, kad 
paukščiai yra virtę tikrais pe
rėjimo specialistais'. Tačiau iš 
tikrųjų taip nėra. Moksle pe
rėti, t. y. iš kiaušinių veisti 
vaikus, paukščius yra toli pra
lenkę kai kurie vabzdžiai, o 
^ač skruzdės ir bites.

Perėti — reiškia laikyti 
kiaušinį vienodoj temperatūroj, 
kol iš jo išsiris gyvis, vadina
si, nei per šiltai, nei per šal
tai. Kadangi paukščių kūnas 
turi kaip tik tokią temperatū
rą, kuri reikalinga kiaušiniui 
apsiveisti, tai paukščiams pe
rėjimas nėra kažkoks didvy
riškas" darbas. Kas kita yra

Erancuzų lakūnai, kurie iš Paryžiaus atskrido į New 
Yorką. Po kairei kap. Dieudonne Coste, o sale jo stovi Mau- 
rice Bellonte, kuris kartu su juo skrido.

vabzdžiams, kuriems perėti ne
reiškia nuolat tupėti ant kiau
šinių. Vabzdžiai — skruzdės ir 
bitės — yra priversti dirbtinu 
budu palaikyti tam tikrą tem
peratūrą, kad iš kiaušinėlių ga
lėtų išsiristi vaikai. Skruzdės 
turi nešioti kiaušinėlius iš vie
nos skruzdėlyno vietos į kitą, 
žiūrint, kur yra šilčiau, ar šal
čiau. Bet bitės pralenkia ir 
skruzdės. <

Bičių penėjimo laikas yra 
nuo vasario mėnesio lig rug- 
piučio, vadinasi, kaip tik ne
patogiu perėti laiku, nes* tenka 
rūpintis apsisaugoti tiek nuo 
šalčio, tiek nuo karščio. Bičių 
kūneliai' turi šiek tiek šilimos, 
bet kadangi jos yra labai ma
žos, tai jų šilima greitai dings
ta aplinkumoj. O tiuPtarpu bi
tės yra priverstos avilį žiemą 
šildyti kaip tik savo kūno š’- 
luma, nes kitokio šildymo bu- 
<1*^ jos neturi. Tam Jos
vartoja k< kę, t. y. daug ličiu 

sutupia viena ant kitos, pada
rydamos n<>:j ginant iv\gų ke
kę. Tokia keke yra didelis ku
ras; Šulu m.vos viena ant ki
rps bitės i’(’(> viena kitą, taip 
K-id vidury kekės tempera turą 
prkyla lig 1L0 aukščiai aplin
kinės oro remperaturos. Tuo 
budu tok:a oičių kekė virsta 
tikru pečium aviliui šildyti. 
Kai viršuj kekės esančios bitės 
aišala, tai kekė “sprogsta”:•bi
tės išlaksto, ima plasuct. spar
neliais, kad sušiltų, pavalgo 
medaus ir vėl susimeta i kekę. 
Tokiu dirbtinu budu bitės “kū
rena” avilį, tuo palaikydamos 
reikalingą perėti temperatūrą. 
Vasarą avily yra per karšta, 
kas vėl kenkia kiaušinėliams. 
Karščiu metu bitės avili vėdi- 4 »
na. Jos plasnoja sparnais, su 
keldamos ventiliaciją, arba at
neša į avilį vandens, kur ga
ruodamas avili vėdina.

Iš šių pavyzdžių matyt, kad 
paukščių darbas perint, palygi
nus su skruzdėlėmis ir bitėmis, 
yra vieni juokai. Perėjimo dip
lomas, kaipo specialistams, be 
abejo, tenka pripažinti minė
tiems vabzdžiams, nors paukš
čiams tai yra didelė gėda.

[“T.”]

Rentgeno akis
— ■■■ ■ ■ , —

Londono mokslo ir spiritis
tų sluoksniuose sukėlė didelio 
susidomėjimo bandymai, dary
ti su 16 m. mergaite Viktorija 
Golder, vieno valdininko dukte
rim, kuri turi nepaprastą ga
bumą matyti pro šiaip jau 
žmonėms nepermatomus daik
tus. Ypač gerai ji mato per 
medį, nes sugeba pasakyti 
daiktus, įdėtus į medinę dėžu
tę, kurios sienelės yra kelių 
centimetrų storumo. Vieno 
eksperimento laiku ji nurodė, 
kad dėžutėj yra žiedas, pen
kios sagutės ir keli įvairių ru
siu cigarai ir papirosui. Daly
vavusiam eksperimente akių 
gydytojui Dyson paprašius, 
mergaitė paaiškino, kad eiga- 

rai ir papirosai yra nelygaus 
ilgumo ir storumo. Taip pat 
kaip su medine dėžute, lygiai 
gerai pavyko bandymai maty
ti ir per dvi kartonines dėžu
tes, įdėtas viena į antrą. Mer
gaitės akis perėjo per dvi kar
tono sieneles ir pamate mažes
nėj dėžutėj vieną didelį pini
gą, raktą ir rašomąją plunks
na. Tačiau šis" nuostabus mer
gaitės gabumas matyti per ne
skaidrius daiktus liečia tik me
dį ir kartoną. Per metalines 
sieneles, kad ir labai jos plo
nos butų, mergaitės žvilgsnis 
nepraeina. Toliau, net ir me
dinėse ir kartono dėžutėse ji 
mato tik daiktus ir jų formą, 
bet negali pasakyti jų spalvos. 
Taip antai, ji negali perskaity
ti raidžių, parašytų raudonu 
ar mėlynu pieštuku. Gydyto
jai yra šios mergaitės rentge- 
niniais gabumais labai susido
mėję. Įdomu dar tai, kad pati 
mergaitė savo gabumus yra 
pastebėjusi tik prieš kelis mė
nesius.

Tokių atsitikimų pdsitaiko ir 
Lietuvoj. Prieš karą teko gir
dėti apie vieną piemenaitę Ma
rijampolės apylinkėj, kuri buk 
galėjusi matyti pro... šiaudų 
stogą, nes visada teisingai pa
sakydavusi, kas yra ant aukš
to. Ar tai buvo teisybė, ar ne 
— patikrinti nepavyko. [“T.”]

Vitaminai
Šiandien žodis “vitaminai” 

yra labai plačiai Vartojamas, 
giriant ar penkiant kokį mais
to produktą. Tas rodo padidė
jusį žmonių susirūpinimą svei
kata ir yra girtinas dalykas. 
Tačiau ncapsiriksim pasakę, 
kad, nežiūrint dažno to žodžio 
vartojimo, maža kas, išskyrus 
specialistus, turi kiek aiškesnį 

supratimą, kas yra “vitami
nai”. Mokslas apie vitaminus 
yra visai dar jaunas, nes tik 
pusk utiniais laikais buvo pa
stebėta didelė vitaminų vertė 
žmogaus ir gyvulių maitinime- 
se. Vitaminais yra vadinamos 
medžiagos, kurios būtinai pri
valo būti imamam maiste, kai
po reikalingos gyvybei palai
kyti. Vitaminai susidaro au
galuose, kuriuos valgant arba 
sušoriant gyvuliams vitaminai 
patenka į organizmą. Iš ko yra 
sudėti vitaminai— chemikams 
lig šiol susekti nepavyko, ta
čiau pmktika ir įvairus bandy
mai rodo, kad vitaminų stoka 
sukelia rimtų komplikacijų gy
vam organizme.

Vitaminai dalomi į kelias 
grupes, atsižvelgiant į jų vei
kimą organizmui.

Grupė A yra tokiuose auga-

N ATTJIE bU )S, Chicago, III. 

luose: špinate, dobiluose, mor
kose, pomidoruose, kiaušinių 
tryniuose. Jai < maža kenkia 
karštis. Jei organizmui trūks
ta* grupės A vitaminų, tai jis 
menkai auga.

Grupė B yra javų grūduose,' 
mielėse, kiaušinių tryniuose, 
kopūstuose, dobiluose, svogū
nuose, ropėse. Ji yra labai 
jautri karščiui. Jos' stoka or
ganizme sukelia nervų ligą, va
dinamą “polyneuritis”.

Grupė C yra bulvėse, mor
kose. Jos stoka yra skorbuto 
ligos priežastis. Toji liga atsi
randa pas Žmones, kurie per 
daug vartoja mėsos. Grupė C 
bijo karščio.

Grupė D yra ankštiniuose ja
vuose, salotose, piene. Ji ypač 
padedą augti kaulams", todėl 
vartojama, kaipo vaistai rachi- 
tizmui gydyti. Karščio jie ne
bijo. *

Grupe E yra laktukoj (lot. 
lactuca) ir įvairiose žuvų rū
šyse. Ji turi būti maiste, kad 
butų galimas vaisiaus užsimez
gimas iščiuj. Grupė E yra tuo 
budu dauginimosi vitaminas.

Iš šios trumputės vitaminų 
apžvalgos matyt, kad yra la
bai svarbu daug valgyti įvairių 
daržovių ir šaip jau vaisių. 
Nors mėsa ir sudaro svarbiau
sią žmogaus maisto dalį, ta
čiau jos vienos nepakanka, o 
per didelis mėsos vartojimas 
yra tiesiog žalingas. Vaisiai 
ir daržovės kaip tik papildo 
maistą tuo, ko nėra mėsoj, bū
tent, vitaminais, o be vitaminų 
nėra tikros sveikatos. ‘IT.”

Plaukų prekyba
Prekyba moteriškais plau

kais paskutiniais metais buvo

beveik sustojusi, nes viešpata
vo trumpų plaukų,, vadinamo 
bubikopfo, mada. Ilgi plaukai 
buvo išėję iš mados". Plaukų 
pasiūlymas buvo didesnis už 
pareikalavimą, todėl plaukų 
kainos smarkiai nukrito. Bet 
dabar moterys vėl .augina il
gus plaukus. Bubikopfo gadynė 
praėjo. Pagyvėjo ir plaukų pre
kyba, kurios pasauliniu centru 
yra Londonas. Už svarą gra
žių moteriškų plaukų Londono 
plaukų biržoj mokama lig 400 
litų. Plaukų pirkliai dabar vėl 
turi begales darbo, važinėdami 
ir ieškodami plaukų pardavė
jų. Daugiausia plaukų yra par
duodama pietų Prancūzijoj, 
kur yra tikri plaukų jomarkai. 
Garsiausias plaukų jomarkais 
yra Limoges" miestelis, į kurį 
turgaus dienomis suvažiuoja 
ilgaplaukės moterys iš toli
miausių apylinkių. Čia pirkliai, 
kurie yra dideli plaukų specia
listai, apžiūri plaukus pas par
davėjas, ir jei tinka, čia pat 
tuojau perka ir kerpa. Nupirk
ti plaukai yra rūšiuojami ir 
siunčiami į Londoną, iš kur 
jau sutvarkytų kasų pavidalu 
išvežiojami po visą pasaulį, j 
visur kur tik yra moterų, sa- 
vo gerų plaukų neturinčių, bet

I 1—t------- — ---- ■   ——-*■■■-
Del žmonių, kurių apeti

tas yra menkas
Jeigu jūsų apetitas yra menkas, virškini

mas prastas, arba jeigu jus atsirugstate, tu
rite surugusį Pilvą, gasus ar išpustus vidu
rius ar pilvą, jei kankina galvos skaudėji
mas. aitrumas, vėmimas, kvaituliai, neveik
lios kepenys, ar panašios /ligos paeinančios 
nuo konstipacijos ir abelno nusilpnėjimo, jus 
rasite didelę pagelbt), jei jus imsite Nuga-Tone 
nors tik per kelias dienas, ir gyvenimas |gys 
naują ir saldesnę prasmę.
' Nuga-Tone yra sveikatos ir spėkos atbuda- 
votojas, kuris pagamina užtektinai raudono, 
sveikaus kraujo. Jis priduoda spėką ir jėgą 
susilpnėjusiems nervams, muskulams ir or
ganams, palengvina inkšti) ar pūslės jdegimą 
ir sustabdo kelimąsi naktimis, sureguliuoja 
vidurius ir nugali konstipaciją. Nuga-Tone 
pašalins tą jautimąsi nuvargusiu, sunegalėju- 
siu, nusikamavusiu ir 'sugrąžins poilsingą, at
gaivinantį miegą. Jus galite pirkti Nuga-Tone 
kur tik vaistai yra pardavinėjami. Jeigu ju
st) pardavėjas neturi jų stake, paprašykit ji 
užsakyti ji) dėl jus iš savo džiaberio.

norinčių vykdyti visus" pasku
tines mados reikalavimus.

g Dienos Ant Vandenyno

P E R CHERBOURG — 
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir j

LIETUVĄ
greičiausiais garlaiviais

BREMEN
IR

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
informacijų klauskit pas 

vietini agentu arba
NORTH GERMAN

LLOYD
130 W. Randolph S'tM 

CHICAGO, ILL.

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių. <

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dcl moterų.

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų. 
Pardavinėjamas aptiekose.

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

Lydia E. Pinkliam MedicineCo. 
Lynn, Maso.

GARSINKITE NAUJIENOSE

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS 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 daugeli metu ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie ' 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 StM kampas Keeler AveM Tel. Crawford 5573

"Rūšis Yra Viskas

MOTERŲ LIGOS
Re peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metu senumo žolių 
ir mokslinis gydymas. Dr. Schyman at
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligoninės. Nelaukite skausmų nuga
roje, nuvargio. galvos skaudėjimo ir kitų 
pavojų. Lengvus išmokėjimai. Bando
masis gydymas ar egzaminacija dykai iki 
8 v. v., nedėliomis iki 2 v. po piet. Ra
šykite dėl nemokamo 5 dienų gydymosi 
namie. Female Dept., S-M-S Health 
Institute. 1869 N. Damen Avė.. Chicago.

Buy gloves with what 
it savęs

Nėra reikalo tnoKėtl 60c ar 
daugiau, kad gauti gerą danttj 
košele. Listerine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo Ir apsaugo dan
tie. Be to galite sutauplnti 
$3. už kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar ką* kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

Mokslui yra žinoma ir dau
giau tokių žmonių, kurie galė
davo permatyti daiktus. Taip 
antai vieno ispanų markizo sū
nūs galėdavo matyti per meta
lo plokšteles, tuo tarpu, kai 
per medines lenteles nieko ne
įžiūrėdavo. Per vieną bandymą, 
kuriam dalyvavo tik trys gy
dytojai, markizo sunui,'kuriam 
iš anksto buvo užrištos akys, 
buvo duotas į rankas uždary
tas laikrodis su prašymu pasa
kyti, kiek laiko jis rodo. Patys 
gydytojai taip pat rodomo lai
ko nežinojo, nes prieš paduo
dami laikrodį jie buvo pasukę 
kelis kartus rodiklių raktelį. 
Vaikinas paėmė į rankas laik
rodį ir gerai įžiūrėjęs", pasakė 
rodomas valandas ir minutes. 
Patikrinus pasirodė, kad buvo 
pasakyta teisingai. Jis taip pat 
galėdavo skaityti raštą ar laik
raštį per uždėtą sidabrinę 
plokštelę.

Gydytojams lig šiol dar ne
pavyko išaiškinti tokių rentge- 
ninių akių priežasties. Įdomu, 
kad visi'lig šiol žinomi asme
nys, galėję matyti pro neskai
drius daiktus, buvo jauni. Se
natvėj jie to gabumo netekda
vo.

f

^"EVISUOMET gali sulaikyt dar
bą ir pąsiduot galvos skaudėji

mui, bet visuomet galit gaut tokios 
kankynes palengvinimą! Piliukė ar 
dvi Bayer Aspirin kiekviena karta 
palengvins galvos skausmą. Visiškai 
nekenksmingas; tūkstančių gydyto
jų rekomenduotas vaistas. Sėkmin
gas-priešnuodis skausmui, kuri mi
lijonai ^yyrų ir moterų naudoja tu
rėdami šaltį, ir galvos skaudėjimą; 
neuralgiją ar neuritį; reumatizmą, 
strėnų skaudėjimą, skaudančius są
narius, ir tt. Paskaitykit nurodytus 
budus vartoti kurie eina kartu su 
Bayer Aspirin ir persitikrinsit, kiek 
skaudėjimo šios piliukės jums gali 
sulaikyti. Pirkit Bayer. Tai tik
ras Aspirinas. Turi medikai; pat
virtinimą. Žinot ką imat. Dėželėj žo
dis “tikras” raudonai parašytas.

BAYER 
ASPIRIN

. sako

John Hertz
Omnibus Corp. of America 

pirmininkas z
Visų New Yorko ir Chicagos busų 

savininkas; Yellow Cab Co. įsteigė
jas, Forman-State National Bank, 
Chicago j-Direktorius.

“Aš radau, kad čampioninis lenktynių 
arklys arba išdirbystes vadas, retai būna 
pasitaikymo rezultatas. Koncentracija 
rūšies—svarbu. Kuomet aš skaičiau 
asmeniškus raportus jūsų atsižymėjusių 
svečių, kurie apreiškia jūsų naudojimą 
Ultra Violet Ray ‘Spraginime9 LUCKY 
STRIKE tabako, aš žinojau kad tuo keliu 
einat. Rūšis viską reiškia — ir Amerikos 
žmones reikalauja ir įvertina tik geriau
sią.99 > \

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

“It’s toasted”
Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knltejimus—prieš kosulį

IšaišKinti visus faktus publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. John Hertz, pereit visus raportus atsižymėjusių asmenų kūne liudijo LUCn r 
STRIKE cigaretę pagarsėjusį Spraginimo Metodą, p. Hertz’o pareiškimas randasi šiam puslapy. © 1930. The American Tobacco Co.. Mfrs.
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PANIKA KVIEČIŲ BIRŽOJE
Užvakar Chicagos biržoje kviečių kainos nukrito 

iki 77% centų už bušelį. Sako, kad tai esančios žemiau
sios kainos per pastaruosius šešioliką su viršum metų.

Šitas kviečių kainų kritimas yra aiškinamas tuo, 
kad iš Winnipeg’o atėjusi kieno ten sufalsifikuota te
legrama apie kviečių supirkinėtojų keblumus Kanado
je. Bet prieš tai kainos taip pat smuko, ir Amerikos 
valdžia už tą smukimą buvo apkaltinusi sovietų Rusiją.

Atrodo, kad nei pirkliai, nei valdžia nežino tikros 
priežasties, dėl ko kviečių kainos eina žemyn, o jeigu 
žino, tai nepasako. Agrikultūros sekretorius Hyde rei
kalauja, kad sovietų manipuliacijos Amerikos javų bir
žoje butų ištirtos ir sustabdytos. Bet daug teisingiau 
butų sustabdyt spekuliaciją javais iš viso.

UKRAINIEČIŲ KOVA PRIEŠ LENKUS
Iš Varšuvos pranešama apie ukrainiečių “teroro” 

žygius prieš lenkus. Iš Galicijos kasdien ateinančios 
žinios apie lenkų dvarų deginimus. Nors šimtai žmo
nių esą suareštuoti, bet “teroristų” veikimas nesiliau
jąs. Sustiprintai policijai turėjusi eiti pagelbon kariuo
menė.

Lenkai, kurie šitas žinias teikia telegramų agen
tūroms, lygina tuos ukrainiečius su banditais ir plėši
kais. Bet veikiausia tai yra kova, turinti gilesnės reikš
mės.

Ukrainiečiai Galicijoje yra pavergta tauta ir kar
tu jie yra išnaudojami ekonomiškai. Prieš šitą dvigubą 
jungą ukrainiečiai dabar, matyt, pradėjo žutbutingą 
kovą, puldami pirmoje eilėje tuos savo priešus, kuriuos 
jiems yra lengviausia pasiekti, — lenkus dvarininkus.

Didesnioji dalis Ukrainos priklauso Rusijai. Sovie
tų Ukrainoje dvarai yra panaikinti, bet^pilietinės lais
vės žmonės tenai turi vargiai daugiau, negu lenkų val
domoje Galicijoje. Jeigu “rusiškoje” Ukrainoje žmonės 
butų laisvi, tai lenkai nesulaikytų Galicijos gyventojų 
nuo susivienijimo su Ukraina. Bet kaip dabar yra da
lykai, tai ukrainiečių padėtis sunki, nes jiems tenka 
grumtis kartu su dviem galingais priešais.

VILNIUS IR KLAIPĖDA

Tautų Sąjungos seimo metu, sako, Lietuvos ir Len
kijos diplomatai vedą slaptas derybas dėl Vilniaus. Ši
tame sąryšyje minima ir Klaipėda.

Kas nors, matyt, daro spaudimų į Lietuvos valdžios 
atstovus, kad jie sutiktų atiduoti Lenkijai Klaipėdą 
mainais už Vilnių. Tuo buclu butų išrištas ne tik Vil
niaus klausimas, bet ir nemažiau opus EuTopos taikai 
“lenkų koridoriaus” ir Dancigo klausimas. Lenkija, ga
vusi Klaipėdą, turėtų išėjimą į jurą ir galėtų Dancigo 
atsižadėti, sugrąžindama jį Vokietijai.

Šitokią kombinaciją dauguma Europos valstybių 
karštai remtų, nes dabar fturopa bijo, kad dėl korido
riaus ir Dancigo Lenkija su Vokietija gali vieną gra
žią dieną susipešti ir užkurti naują didelį karą. Tą 
keblią problemą iki šiol niekas nemokėjo išspręsti.

Išmainydama Klaipėdą už Vilnių, Lietuva “išgel
bėtų tarptautinę taiką”. Bet kažin ar pačiai Lietuvai 
butų toki mainai naudingi?

Ne kartą buvo girdėt rimtų balsų, kad Lietuva 
lengviau gali apsieiti be Vilniaus, negu be Klaipėdos. 
Klaipėda atidarė Lietuvai duris į platųjį pasaulį, nes 
iš Klaipėdos uosto Lietuva gali su visoms šalims tiesio
giniai susisiekti. Ir Klaipėdos kraštas yra palyginti 
nedidelis, todėl, kad ir labai suvokietintas, bet ilgainiui 
gali suaugti su Lietuva.

Vilniaus kfaštą valdyt Lietuvai butų daug sun
kiau. Nevienas blaivus Lietuvos politikas yra išreiškęs 
nuomonę, kad pirmaisiais savo nepriklausomybės me
tais Lietuva, jeigu ir butų gavusi Vilnių, tai nežinia, 
ar butų pajėgusi jį išlaikyti. Mat, kraštas didelis — sa
vo plotu lygus pusei nepriklauso'mos Lietuvos, o savo 
gyventojų skaičium ne daug ką mažesnis už Lietuvą. 
Ir tas didelis kraštas yra neturtingas. Lietuviškai kal
ba tik mažuma jo gyventojų.

Pagaliau, atidavus Klaipėdą lenkams, kur Lietuva 
gautų kitą uostą?

Taigi, jei tos derybos Genevoje dabar tikrai eina, 
tai yra kuo Lietuvai susirūpinti.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ____ ___________8c
Savaitei ..__ ______ ........_____ 18c
Mėnesiui ______________ ____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams  ........  $8.00
Pusei metų................. —.------  4.01
Trims mėnesiams .—.............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
BOLŠEVIZMAS IR FAŠIZMAS 

---- 7--------- .

Polemizuodama su “Naujie
nomis” dėl tilpusių musų dien
raštyje žinių apie artimus ry
šius tarp Vokietijos fašistų ir 
komunistų, Brooklyno “Lais
vė” paberia visus savo bolševi
kiškus žemčiūgus: “suniekšėję 
socialfašistai”, “niekšiška me
lagystė”, “idiotas”, “kvailas” 
ir t. t.

Iš to “Laisvės” piktžodžiavi
mo nuomanu, kad jai labai 
skaudžiai įgylė paduoti “Nau
jienose” faktai. Bet jeigu ji 
nebūtų persisunkusi davatkiš
ku fanatizmu ir sugebėtų pro
tauti, thi ji suprastų, kad plūs
tis jai visai nėra pagrindo.

“Niekšišku melu”, pavyz
džiui, ji vadina tokį Chemniz’o 
(Saksonijos) komunistų lyde
rio Sindermann’o pareiškimą:

“Bolševizmas ir fašizmas 
turi bendrą, tikslą: sugriauti 
kapitalizmą ir socialdemo
kratų partiją!”
Kad bolševizmas su fašizmu 

stengiasi bendrai sugriauti so
cialdemokratų partiją, to brook- 
lyniškis kom-fašistų organas 
neužginčija. Bet kitą dalį to 
pareiškimo jisai vadina “ab
surdu”, nes, girdi, fašizmas 
nenori sugriaut kapitalizmą. 
Vokietijos fašistai imą lekci
jas iš Italijos fašistų ir jie 
norį. Vokietijoje įsteigti tokią 
fašistinę diktatūrą, kaip Itali
joj. Na, o Italijoje, girdi, fa
šizmas ne griauja kapitalizmą, 
bet stengiasi jį sudrutinti, — 
ką ir “idiotas Grigaitis” turįs 
pripažinti.

“Neidiotas” Brooklyno kom- 
fašistų organo redaktorius te- 
čiaus, matyt, nedaugiau išma
no apie Italijos fašizmą, kaip 
apie Kinų abėcėlę. Jisai tur
būt nėra girdėjęs, kad Italijos 
fašizmo tėvas, Mussolini, ilgo
ką laiką skelbė dalykus, kurie 
į “kapitalizmo drutinimą” bu
vo labai mažai panašus. Musso
lini sakysime, pirmas viešai 
užgyni ir karštai sveikino “re
voliucinius” dirbtuvių užėmi
mus, kuriuos vykino Italijoje 
bolševikuojančių agitatorių su
kurstyti darbininkai. Jisai rei
kalavo dvarų žemės’ konfiska
vimo ir išdalinimo karo vete
ranams. Jisai grasino nuversti 
Italijos karalių, jeigu juod- 
marškiniams nebus geruoju 
atiduota valdžia. Jisai skelbė 
kova parlamentui, liberalizmui 
ir “pelno sistemai” ir sakė, 
kad kapitalistai taip pat, kaip 
ir darbininkai turi būt valsty
bės tarnai ir kad kapitalo gy
vavimas yra tiktai tiek patei
sinamas, kiek jisai atlieka 
“naudingą funkciją” valstybė
je.

Savo augimo ir formavimosi 
laikais Italijos fašizmas tuo 
budu turėjo ryškų anti-kapita- 
lislinį krypsnį, todėl jisai ir 
pritraukė prie savęs plačias 
mases žmonių, kurie jautėsi, 
kad kapitalizmas juos skriau
džia: nusigyvenusių valstiečių 
vaikus, pagrįžusius’ iš karo ir 
neradusius namie darbo karei
vius, bedarbius darbininkus, 
iš tarnybos atleistus' karinin
kus, bankrutuojančius smulkius 
krautuvninkus ir panašius ele
mentus.

Tas faktas, kad Italijos fa
šizmas laikui bėgant prisitai
kė prie kapitalizmo sąlygų ir 
pavirto net geresniu kapitaliz
mo ramsčiu, negu kad yra dau
gelis buržuazinių valdžių, šis 
faktas visai nenuneigia to, kad 
pradžioje fašizmas buvo kitoks. 
Ir kiekvienas, kas seka įvy
kius Vokietijoje ir turi dau
giau smegenų, negu fanatiziiiu 
apakinta davatka, pasakys, kad 
dabartinis Vokietijos fašizmas 
yra daugeliu atžvilgių gimi
ningas pradiniam juodmarški- 
nįų judėjimui Italijoje. Hitle
rio vadovaujami vokiečių “na
cionalsocialistai”, pav. buvo

[Atlantic and Pacific Photo]

Taip atrodys Bouldcr tvanka Colorado upėj. Tos tvankos’ įren
gimas kainuos $165,000,000

įdėję į paskiausią, savo- rinki
mų platformą tokius punktus: 
“sudraskyt” Versalės taikos 
sutartį ir atsižadėt Youngo re
paracijų mokėjimo plano. Nė 
“Laisyė” nesakys, kad šitie fa
šistų reikalavimai turėjo su
drutinti kapitalizmą, nes’ juk 
lygiai tuos pačius reikalavimus 
turėjo savo platformoje ir Vo
kietijos komunistų partija.

Toliau Hitlerio partija savo 
platformoje siūlė panaikinti vi
sas Vokietijos užsienio skolas, 
panaikinti visas vidujinės val
stybės skolas’, konfiskuoti di
džiąsias departamentines krau
tuves ir jų vietoje įsteigti su 
valstybės pagėlba daugybes 
smulkių krautuvėlių, pavedant 
jas lengvomis sąlygomis ma
žiems biznieriams... Kaip ma
tome, Hitlerio “rudmarškinių” 
platformoje yra pakankamai 
“anti-kapitalistinio štofo”, ir 
šituo atžvilgiu Vokietijos’ fa
šistai gali pilnai lenktyniuoti 
su komunistais. Kaip žinoma, 
rinkimuose Hitlerio nacionalso
cialistai savo raudonuosius 
konkurentus net sukirto!

Jeigu Brooklypo kom-fašis- 
tiškam nepraustaburniui labai 
imponuoja tas faktas, kad ko
munistai su fašistais ėjo ant 
peilių prieš vieni kitus, tai čia 
jisai irgi parodo tiktai savo 
begalinį naivumą. Kruvini su
sirėmimai tarpe “rudmarški- 
nių” ir “raudonmarškinių” 
(komunistų) buvo rezultatas 
to, kad tarp jų ėjo varžytinės, 
o ne principialė kova, — taip, 
kaip kad eina varžytines tarp 
įvairių “butlegerių” gaujų 
Amerikoje, kur viena gauja 
stengiasi sunaikinti kitą revol
veriais ir mašininėmis kanuo- 
lėmis, nors jų visų tikslas yra 
vienodas.

Taigi pirma, negu svaidytis 
“niekšais” ir “idiotais”, “Lais
vės” Vidikas (ar kas kitas, ku
ris rašo tas “noidiotiškas” po
lemikas) geriau tegu pasisten
gia susipažinti su dalykais, ku
riuos jisai bando publikai aiš
kinti. Jeigu jisai vadovautųsi 
faktais, o ne tuo, į ką jam'yra 
įsakyta tikėti, tai jisai pripa
žintų, kad hitleriečiai ir stalin- 
cai Vokietijoje tai — tikri dva
sios broliai.

Komunistai Amalga
meitų unijoj

Seniaus religiniams fanati
kams būdavo draudžiama pri
klausyti bent kokiai jįjų įsi
tikinimams priešingai organi
zacijai arba draugijai. Dabar 
lygiai taip elgiasi šių dienų ko
munistai. Religiniai fanatikai 
prakeikdavo ir išmesdavo arba 

net ir sumušdavo priešus.
A. Jankauskas, pirmiaus 

gaudamas iš Amalgameitų uni
jos gerą algą, dirbo ščyrai ir 
komunistų partijai. Aukojo ko
munistų “reikalams” penkines, 
platino “Laisvę” ir sakydavo 
prakalbas. Už tai, kad A. 
Jankauskas ščyrai dirbo komu
nistams, dabar jis jau išmes
tas iš komunistų partijos ir 
prakeiktas. “Laisvė” rašo, 
kad A. Jankauskas gengsteris, 
renegatas, šioks ir toks netikęs 
sutvėrimas'! Komunistai A. 
Jankauską prakeikė vien tik 
už tai, kad A. J. neatsisaką 
dirbti Abalgameitų organizaci
jai. Į

L. Pruseika redagavo unijos 
organą “Darbą” net keletą me
tų, bet nei sykį neatmušė ko
munistų atakų prieš Amalga
meitų uniją. Komunistai šmei
žė, niekino uniją, o Pruseika 
penimas Amalgameitų centais 
“nematė” komunistų šmeižtų. 
Tai buvo didelis apsileidimas 
unijos viršinifikų, kad tokį, 
Veidmainį p. Prus’eiką laikei net 
organo redaktorium. Dabar da 
daugelis komunistų užima uni
joj viršininkų vietas ir gauna 
iš organizacijos neblogas al
gas, bet sykiu priklauso komu
nistų partijai ir įadęda per 
“Laisvę” šmeižti ir griauti 
Amalgameitų uniją.

Bet ve kokias komedijas > J. 
Buivydas rašo “15arbo” No. 
14-tam. “Brooklyno kriaučiai 
išrinko naujus darbuotojus.” K. 
Jonkaitis, neuilstantis 54 sky
riaus vekėjas išrinktas biznio 
agentu, S. Masiulis duoklių 
klerku. Skaitlingas kriaučių 
susirinkimas uždavė skaudų 
smūgį anti-unijinių lapelių lei
dėjams ir platintojams. Kiti 
lokalo viršininkai perrinkti ir 
į visas vietas' išrinkta geri 
unijistai”.

Tai matot’ koki pas komunis
tus maištdienė. Aš manau, kad 
nei komunistai patys nesupran
ta ką jie daro. A. Jankauską 
prakeikė už tai, kad dirba 
Amalgameitų unijai, o Jankai
tis, Masiulis ir Buivydas vadi
nami gerais unijistais. Kaip 
Jankauskas’, taip ir Jankaitis 
dirba už iš unijos mokamas 
algas. Jankauskas koliojamas 
renegatu, o Jankaitis, Masiulis, 
ir Buivydas giriami, kad geri 
unijiniai. Jeigu komunistai iš> 
metė Jankauską iš partijos už 
tai, kad prigulėjo ir dirbo 
Amalgameitų unijai, tai tuyėtų 
išmesti ir Jankaitį, Masiulį ir 
Buivydą, nes ir tie Hillmanui 
“tarnauja”.—Z. G.

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

! E. T. A. Hoffman Vertė J. Pronskus <•;j !j
į Velnio Eliksyrasq____ __ ~__  _ __ _____ ______ __JI

(Tęsinys)

pasakius, čionai kalnuose nuo 
neseno laiko randasi subjektų, 
kurie kart kartėmis išlenda ir 
vėl dingsta, lyg pats Dievas, 
bet tai yra prakeiktų plėšikų 
ir vagių banda, kurie tyko ke
leivių ir pridaro visokių nuo
stolių nužudymais, ir Tamsta, 
maloniausias pone, ištikrųjų 
taip keistai atrodai, jog visai 
panašus esi į tą paveikslą, ku
rį aukštai garbingoji krašto 
valdžia apie vieną didelį plėši
ką ir banditų vadą su visomis 
kokybėmis parašė ir aprašė, ir 
atsiuntė mums, teisėjui. Taigi 
na, be jokių tolimesnių aplin
kybių ir ceremoninių žodžių, 
arba pasą arba į bokštą!” — 
Pamačiau, kad tuo budu su 
šiuo žmugu nieko negalėsiu pa
daryti, dėlto leidausi į kitokius 
bandymus.

—Smarkusis pone teisėjau, 
tariau, jei norite man padary
ti malonę, kad aš- galėčiau su 
Tamsta vienu pasikalbėti, aš 
visas Tamstos abejones leng
vai išaiškinsiu ir pasitikėda
mas Tamstos išmintimi ati
dengčiau paslaptį, kas' mane 
vedė į šiuos rubus, kurie Tams
tai taip į akį puola”. — “A, a! 
paslaptį atidengti, tarė teisė
jas: aš jau jaučiu, kas tai reiš
kia; na, išeikite lauk, žmonės, 
saugokite duris ir langus ir 
nieko ^neišleiskite!” (Pasilikus 
vienu du pradėjau: “Jus mato
te mane, pone teisėjau, nelai
minga pabėgėlį, kuriam paga
liau per savo draugus pasisekė 
išvengti gėdinančio kalėjimo ir 
pavojaus tapti amžinai užda
rytu į vienuolyną. Palikite man 
smulkesnes mano istorijos prie
žastis, kuri yra nuausta Iš 
kerštingos šeimynos intrigų ir 
piktybių. Mano kančių priežas
tis buvo meilė mergelės iš že
mesniųjų sluoksnių. Del ilgo 
kalėjimo apaugau barzda ir 
buvau jau tonšura pažymėtas, 
kaip Tamsta dabar gali paste
bėti, taip kad aš ir kalėjime, 
kuriame kenčiau įmestas, tu
rėjau dėvėti vienuolio j ūpą. 
Tik pabėgęs čia miške galėjau 
persirengti, nes kitaip mane 
butų sučiupę. Dabar Tamsta 
pats pastebėsi, delko mano iš
orė tiek atrodo keista, kuri 
Tamstai iššaukė tiek įtarimo. 
Paso, kaip Tamsta dabar ma
tai, aš negaliu parodyti, bet 
savo žodžių teisybei įrodyti tu
riu kai kurių priežasčių, ku
rias Tamsta, neabejoju, pripa
žinsi tikromis.” — Su šiais žo
džiais išsiėmiau pinigų maiše- 
liuką, padėjau ant stalo tris 
žvilgančius dukatus ir išdidus 
teisėjo rimtumas sutirpo į nuo
taikingą šypseną. “Tamstos 
priežastys, mano pone, tarė jis, 
yra žinoma, daug nušviečian
čios', bet nelaikykite už piktą, 
mano pone! joms trūksta dar 
kai kurio įtikinančio išlygini
mo pagal visų kokybių! Jei 
norite, kad aš netiesą priimčiau 
už tiesą, tai Tamstos priežas
tys turi būti dar ir iš šio at
žvilgio paremtos.” — Supratau 
jo šelmystę ir pridėjau dar vie
ną dukatą. “Dabar matau, pra
bilo teisėjas, kad aš savo įta
rimu Tamstą nuskriaudžiau; 
dabar keliaukite toliau, bet 
laikykitės, kaip rodos Ir esate 
papratęs, šalinių kelių, nes'i- 
rodykite ant didžiojo kelio, kol 
tik nusikratysite savo įtartinos 
išvaizdos.” — Jis plačiai atida
rė duris ir garsiai tarė susi
rinkusiai miniai: “šis štai po
nas yra padorus žmogus su vi
somis kokybėmis, jis' pasipasa
kojo mums, teisėjui, slaptoj 
audiencijoj, kad jis keliauja 
incognito, tai reiškia, nepažįs
tamu budu, ir kad jus visi apie 
tai nieko neprivalote žinoti 
nei suprasti, jus žiulpiai! —~ 
Na, laimingos kelionės, gerbia

masis pone!” Kaimiečiai, kai 
aš užsėdau arklį, pilni pagar
bos nusiėmė kepures. Norėjau 
skubiai iššokti pro vartus, bet 
arklys atsistojo piestu. Nemo
kėdamas joti ir nuvaldyti ark
lio jokiu budu negalėjau jx> pa
judinti iš vietos; jis sukinėjo
si mane nešinas vietoj ir -pa
galiau, kaimiečiams pasiutiškai 
kvatojant, numetė mane pri
bėgusiems teisėjui ir smukli
ninkui į glėbį. “Tai nedoras 
arklys! tarė teisėjas nuveikda
mas juoką. — “Nedoras ark
lys!” pakartojau nusivalydamas 
dulkes. Jie padėjo man užsėsti, 
bet arklys vėl atsistojo šnarkš- 
damas ir prunkšdamas. Jokiu 
budu nesidavė išvedamas pro 
vartus. Vienas senas kaimietis 
sušuko: “Ei, žiūrėkite, štai sė
di vartuose ta rėksnė, senė Li
za ir nepraleidžia gerbiamojo 
pono iš pykčio, kad jis neduo
da skatiko”. — Čia pastebėjau 
seną, nuskurusią pavargėlę, ar
ti prie vartų susikrupštinusią; 
ji žiurėjo į mane pamišusiomis 
akimis ir juokėsi. “Ar eisi tu 
rėksne ragana tuojau iš kelio!” 
šaukė teisėjas, bet senė žvagž- 
dėjo: “Kraujo brolis nedavė 
man-skatiko, ar nematote prieš 
mane gulinčio negyvo- žmo
gaus, Kraujo brolis negali per 
jį peršokti, negyvasis žmogus 
stojasi, bet aš jį vėl paguldy- 
siu, jei kraujo brolis duos man 
vieną skatiką.” Teisėjas paė
mė arklį už apynasrio ir norė
jo, nekreipdamas domės į jse- 
nes beprotišką riksmą, išvesti 
arklį pro vartus', bet veltui bu
vo visos pastangos, ir senė tuo 
tarpu pasibaisėtinai šaukė: 
“Kraujo broli, -kraujo broli, 
duok man skatiką, duok ska
tiką ! “Stvėriau į kišenę ir me
čiau jai į skreite pinigų. Senė 
džiūgaudama ir rykaudama pa
šoko ir rėkė: “žiūrėkite, kokie 
puikus skatikai, kur man krau
jo brolis davė, žiūrėkite, kokie 
piįikųs skatikai!” Mano arklys 
garsiai sužvengė ir, teisėjo pa
leistas', iššoko pro vartus. “Da
bar jojate visai puikiai ir ge
rai, gerbiamasis, pone, visomis 
kokybėmis”, tarė teisėjas ir 
kaimiečiai, dabėgę paskui ma
nęs ligi pačių vartų, dar kartą 
nusijuokė, matydami kaip aš 
arkliui šokinėjant laksčiau 
aukštyn ir žemyn, ir šaukė: 
“žiūrėkite, jis joja, kaip tikras 
kapucinas!”
Medardas nori pasislėpti dide
liame mieste. — Keistas barz- 
daskutis Belcampa ir kaip jis 
pažino Medardą esant vienuoli.

Visas šis įvykis kaime, ypa
tingai tos pamišėlės moteriškės 
nieko gera nelemiantis žodžiai, 
manė nemažai sujudino. Ge
riausia priemonė, kurios turė
jau dabar griebtis, rodėsi bu
sianti prie pirmos progos' pa
šalinti* iš savo išorės visa, kas 
j akį puola, ir pasirinkti kokį 
nors vardą, su kuriuo gulėčiau 
visai nepastebimas įsimaišyti į 
žmonių minią. — Gyvenimas 
prieš mane stovėjo, lyg tamsus 
nepermatomas likimas, ką aš 
daugiau galėjau daryti, jei ne 
visiškai at^įdyoti mane paga- 
vusios srovės bangoms. Visi 
ryšiai, kurie mane šiaip ar 
taip rišo su tam tikromis gy
venimo sąlygomis, buvo su
traukyti, ir dėlto apsistoti ne
begalėjau. Vieškelis darėsi vis 
gyvesnis' ir gyvesnis, visa ro-

Į dė, kad nebetoli randasi dide
lis prekybos miestas, į kurį ar
tinaus!. Po kelių dienų mieš
tas jau buvo matyti; nieko ne
paklaustas, dar gi nė karto 
kieno nors atydžiau nepastebė
tas įjojau į priemiestį. Į akis 
puolė didelis namas su švie
siais veidrodiniais langais, kur 
viršuj durų buvo iškabintas 
auksinis sparnuotas liūtas.

(Bus daugiau)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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“Margutis” stato 
“ES ALA”

Ateinantį nedėldienį, t. y. 
rugsėjo (September) 28 d., 
Lietuvių Auditorijoj chicagie- 
čiai turės progos pamatyti nau
ją komeiją, “ESALA”. Tai 
naujas komp. Vanagaičio pro
duktas. Jis' tą komediją para
šė ir jis vaidins joje svarbiau
sių rolę. Nėį, o kur p. Vanagai
tis vadina, tai yi’a ko pasižiū
rėti.

Kiek teko patirti, “ESALA” 
tai bus karikatūra SLA seimo, 
kuris atsibuvo pereitų vasara 
Lietuvių Auditorijoj. Kaip jau 
visiems yra žinoma, tas seimas 
buvo gana rimtas. Jame tik 
maža dalis chicagiečių turėjo 
progos dalyvauti—tik delega
tai ir šiaip vienas' kitas aukš
tas pilietis su dideliu vargu i- 
sigavo Į svetainę. Dabar p. 
Vanagaitis duos visiems pro
gos pamatyti kaip tas seimas 
seimavojo* kaip posėdžius ir se
sijas laikė ir kas, taip sakant, 
ant pirmųjų smuikų griežė.

Be komedijos p. Vanagaitis 
žada duoti ii- visokių kitokių 
fonių, dainų, ir juokų. Komp. 
Vanagaitis tikisi daug “delega
tų” ir “atstovų” i jo rengiama 
“ESALA”.— Rep. V.

Chicagos Lietuvių 
Pirmyn Choras ap

leido Northside
Teko girdėti, kad ilgai čia 

gyvavęs Chicagos Lietuvių Pir 
myn Choras apleido Northside 
ir persikėle pamokų laikyti į 
Meldažio svetainę, kaip į vidų 
rį miesto, kad butų parankiau 
visiems dainininkams suvažiuo
ti.

Butų labai malonu matyti, 
kad šis bešališkasis Choras iš 
augtų i didžiausj lietuvių cho 
ra Chicagoj,. Todėl patartina 
kad Chicagos lietuviai, kurie 
supranta dailės vertę, prisidė 
tų prie išauginimo to didžiu 
lio choro ir taip gi prikalbintų 
kitus prisidėti.

Northsidietis.

Nutapė ant bokšto 
stiebo

Anų dienų einu i darbų ir 
žiu riti, kad žmonės eina gal 
vas pakėlę, kad net beeidam 
vienas ant kito užlipa. Pakė
liau ir aš galvų, nagi žiūriu, 
aukštai ant ilgo stiebo žmo
gus tupi. Sako, jis ten tupė
siąs 60 dienų.

Oi kas bus kas bus!♦

P-no J. Budrike valanda, p 
A. Vanagaieio-tMargučio pusva 
landis, o Keistučio kllubo vi 
sas laikas per orų iš stotie 
VVHFL, 1420 kil. šiandie, ket 
vergo vakare nuo 7 iki 8 vai. 
Visi kurie tik turite radios, 
bukit pasirengę lygiai nuo sep 
tintos užtunuoti ir visų ištisų 
valandų klausytis. Girdėsit gra 
žias dainas, muzikų, kalbas ir 
be to dar išgirsit kaip bus 
įveltas Lietuvių Keistučio pa 
šelpinis kliubas j Margučio 
Vanagaičio pusvalandį.

Nors kliubas gana didelis, 
bet kiek žinau tai taip bus pui
kiai įveltas, kad tįk galva ky 
šos iš pusvalandžio. Kaip ži
nia, kliubas rengia vakarų sjia- 
lio 5 d. Lietuvių Auditorium, 
tai dėlto ir buvo pasiklausta 
rodos pas Vanagaitį ir, žino
ma, rodą gauta, sakė “pafik- 
sys”. Bet kaip ten pafįksys, tai 
nežinau, reikės ir man pačiam 
klausytis radio.

Anton Jusas.

Chicagos lietuvių 
svekata

Nesu daktaras, kad jums pa
tarimus duočiau, bet pats ma
tau, kad retas kuris šiandie 
neserga. Vienas, parvažiavęs iš 
pikniko čiupinėjasi galvų ir ste
bisi ar tai jo galva, ar ne jor 
tartum kas su juo butų gal
vomis sumainęs.

Kitas grįžęs čiupinėjasi kelnių 
kišenius, ir ten džiova, nieko 
gera negali rasti. Kitas važiuo
ja maudytis, saulės vonių im
ti, o parvažiavęs tik stovėda
mas ir bepagula, ir vis dejuo
ja, tartum kas jam butų pan- 
tę į sėdynę suvaręs. Treti iš kon
certo grįžę žiovauja, nervuoja- 
si, ir pačios kočėlų po kampus 
jėško. Dar kiti iš surprizo pa- 
rės grįžę, parsiveža galvas švi
no prisipylę ir nuo pagalvės 
nepakelia. Kiti iš golflaukio pa
rėję kojas su savim parsineša 
ir vis dejuoja, kad sunku ko
jas nešiotis. O galų gale kiti 
visai iš namų nebeeina, kad 
ligos nepagavę, ir po kampus 
naminės jėškosi sveikatai gin 
t i, o radę pilasi per /viršutinę 
skylę, kol tik lova pradeda ka 
roselę šokti.

Visokių ligų yra, ir jos žmo
gų visur suranda, jei tik žmo
gus pats jų jėško. Vadinasi. 
Chicagos lietuvių sveikata yra 
nepergeriausia.

Pustapėdis.

SPORTAS
roseland

Cicero

Phone Virtinis 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rocknell St., 
CHICAGO. ILL.

Statoma nauja moderniška 
mokykla

Bernard Petkas |
Pilnas Pasirinkimai (

Vyriškų papuošalų, geresnes ru- j 
šies, didesnios verčios, ge- x 

riaušių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Bichmond St.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
fk Dezaininimas ir siuvimas 

Arėsiu moka didele algą. 
Jus eralite išmokti šio ge- 

?>< rai apsimokančio užaiė- 
t mimo i trumpa laika. Di- 

* įlA olomos išduodamos, Ka- 
lykite dėl nemokamos 
knygelės.

f lflk MASTER COLLEGE 
r AJos. F. Kasnicka.

Pri nei palas
UN N. State SU k. Lake St. 16 fl.

Prie West 35 st. ir South 
60th Court statoma nauja pa
vyzdinga mokykla, kuri bus 'iš 
eilės keturioliktoji grammai 
school šiame distrikte. Moky
kla turės 12 kambarių su gyin- 
nasium. susirinkimams sale 
persirengimo kambariais ii 
“šauer’iu, Likeriais, radio setais, 
laudspeakeriais, telefonu, kin- 
dergarten kambariu (vaikams) 
ir namų mokslo klesa. Moky
kla kainuos $350,000.

švietimo Taryba (board oi 
education) sudaro Frank Pet
ru, prezidentas John Kubecek 
sekretorius; H.
Blazek, 
szek,

C. Armstrong 
Černy, Idzia- |

Čekų

Burda
Laszewsky, Novak ir So- 
Matyt, mokykla statoma 
rajone.

Mehose Park
šie lietuviai realcstati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti
- J

S. P. Kazwell & Co.
283# W. 63rd St
Tel. Republic 8899

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St

Td. Yards 6894

Traukinys užmušė lietuvi

time the Stars were štili play- 
ing in the Carlos Ames League 
trophy race būt were eliminet- 
ed from the race. Sept. 7th. 
The Managements of both 
teams agreed to play in Rose- 
land the first Sunday after 
the Stars were eliminated from 
the trophy race, būt the Red 
Rose would not agree on Corn
ing out here in Roseland. lt 
was explained to them that 
we had already advertized that 
these two teams were to. meet 
.Sept. 14th and now they wish 
to know how it became public 
that the gamo was to be play- 
ed here in Roseland.

This is the second time the 
Red Rose refused to come out 
to play the Stars on Stars 
field. In 1928 the Stars play- 
ed in Cicero and in 1929 Red 
Rose promised to come, out 
here būt failed to live up to 
their promise.

Next Sunday ’ the Golden 
Stars will pfay the Morgan

Park Boosters to settle the 
supremacy of these twcx strong 
teams. Morgan Park, the Un- 
knowns and the Cooney Boost
ers are the teams to finish the 
race for the Ames Trophy. 
Morgan Park drew a bye and 
will play the Stars' to saw the 
buck as both teams have a 
victory. The / Stars lošt the 
first game 5 to 1 and won ’the 
second by a score of 4 to 2. 
A bitter battle i s expected. 
Game starts at 3:00 P. M. 
sharp.—J. Dapkus.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS ’

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

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4 601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Lašt Sunday the Golden 
Stars were idle on account of 
the Alderman ' Ross Boosters 
failing to appear.

Severai weeks ago negota- 
tions were under way for the 
Red Rose to appear against the 
Stars' būt did not materialize 
due to the fact that at fhe

PERKĖLIMAS KŪNO

CECILIJA ABROMAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 24 d., 1912 m. ir palaido
ta tapo birželio 26 d., 1912 m., 
Šv. Kryžiaus kapinėse, Jolict, III.

Velionės kūnas pėtnyčioj, rug
sėjo 26 d., 1930 m., bus parvež
tas į Chicago, o subatoj, rugsėjo 
27 d., 8 vai. ryte, bus pamaldos 
už velionės sielą šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje,- po pamaldų gi 
bus palaidotas šv. Kazimiero ka
pinėse.

Visi a. a. Cecilijos Abrotnaitės 
giminės, draugai ir pažystami esa
te nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
pamaldose ir palydėti ją į kapi
nes.

Nuliūdę liekame.

Sesuo ir Giminės

Perkėlime kūno ir laidotuvėse 
patarnauja graborius Eudeikis, 
tel. Yards 1741.

PADŪKAVONĖBevažiuodamas vežime su ar 
kliu skersai gelžkelio linijos pa-' 
lei Franklin Parko, lietuvis Pe
tras Erštikis papuolė po trau
kinio. Vežimas sudaužytas ii 
pats Petras užmuštas vietoje, 
tik arklys išliko sveikas.*

Petras Erštikis paėjo iš Lie
tuvos, Palaluvos kaimo, Per-' 
naravos paijakvijos. Amerikoj i 
paliko tris seseris, Lasauskie 
nę, Rugienę ir Eščinskienę. Ve
lionį laidojo seserys rugsėjo 23 
d. Hillside kapinėse.

JONAS VAIČIULIS

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas 

ftoderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue
CHICAGO. ILL.

Phone
Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South 'Ashland Avė.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virtinis 0038 
Bez. Tel. Ven Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nų. Namų ofisas North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893
• Rez. Tel. Drexcl 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas“. 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31sf Street

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

Advokatai

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: *

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 ,
Valandos: 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

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

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, IIL
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.
CHięAGO, ILL.

BUTKUS 
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203
Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12.

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumct 3294 

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1990 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
< ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 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., Kctv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios ▼«

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė į naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šalimai Dcpositors Bankų 

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

J vairus Gydytojai

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 5950 
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

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

9. E. Cor. Archer and Central 
TeL Prospect 8759

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Riospect 2102

Rado užmuštų žmogų

Subatoj, rugsėjo 20 d. Mel 
rose Parke ant Lake gatvės 
rado žmogų perdurtų su ledų 
yla. Spėjama, kad jau keturios 
dienos, kaip nužudytas gulėjo I 
Darant tirinėjima rasta, kad tas 
žmogus paėjo iš Pittsburgho 
Pa. Rado jį ir pinigus tebetu 
rint, viso $18.00 ir čekį išduo 
tų Pittsburgho banko. Lavon 
nuvežė į pavieto ligoninę.

Reporteris.

kuris mirė rugsėjo 19 dieną ir 
palaidotas tapo rugsėjo 23, o da
bar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, 
amžinai nutilęs ir negalėdamas at- 
sidėkavot tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo 
jį j tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš Aiusų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam tė
vui, Kun. Briškai, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sielą; 
dėkavojame graboriui S. P. Ma
žeikai. kurs savu geru ir manda
giu patarnavimu garbingai nuly
dėjo jį į amiinastį, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius, ir pagalios dėkavojame 
visiems daly vavusiems laidotuvėse 
žmonėms:, o tau musų mylimas 
Tėveli sakome: ilsėkis šaltoj že
mėje.

Nuliūdę liekame.

Moteris ir Dukterys.

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

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

Tel. Kcnwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukce Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvfs Advokatas 

2221 West 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Taše akis
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

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

Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel. Hydc Park 3395

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 AVallace Street

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Rootn 2117
Tclcphone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tol. Prospect 3525
-----o-----Simpatiškas— 

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 i

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

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.

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

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

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

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. G515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723



NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Margučio Radio 
Valanda

Spulkų sekretoriai 
kviečiami su straipsniais 
gelbą Naujienoms”.

esate 
į pa-

vakaršiandie nuo 7-8 vai. 
bus įdomus programas Mar<- 
gučio radio. Budriko valandoj 
Margutis turi savo pusvalan 
dį ir linksmina klausytojus.

Ta programa bus" priešpas 
kutinę. Kitą ketvergą Margu 
tis užbaigia savo koncertus i 

” Gage parko salėj, lygiai važiuoja kartu Su p. Olšauski 
koncertuoti po ’ J’
jas.

Margutį per 
tik ankstybam

“Birutes” choro
reguliarūs pamokos visuome 
įvyksta kiekvieno ketvergo va

S valandą. Todėl ir šį vakarą 
visi choro dalyviai ir nauji no
rinti tapti “Birutės” choro na 
riais, malonėkite punktualiai at
silankyti.

Rytines valsti

radio išgirsim 
pavasary.

Rep.
— Valdyba.

Skolinimo ir Buda 
vojimo Bendrovė

North Side
Kad Vanagaitis sprandą 

nusisuktų!

ELGIN..
for style 

and accuraęy

viršuj pa

grįžus 

Artistiškai 

švelny-

graviravimu.

laiko 
kaip ir

Brangmenų gražu- 

mo yra 

rodomas 

E1 g i n.

■j I ' čiu
Užtikimas

S
I rodytojas, 

nepaprastos vertės.

Parduodam ant išmokėjimo arba casb 
----  kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių musų 
speciafiškumas.

Pritaikome akinius dėl kiekvieno. 
Didelis pasirinkimas deimantų ir 

auksinių daiktų.

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A. KAZAKAUSKAS

2045 W. 35th St.
Prie pat Archer Avė. 

CHICAGO

(SPULKA)
Pas kitas tautas,, ypatinga 

čekus, spulkos lošia svarbiau 
šią rolę jų ekonomiškame gy
venime. Pas čekus nerasi nė 
vienos šeimynos, kuri nepri
klausytų spulkai. Pas juos gi
mus kūdikiui, tuojaus prirašo
ma prie spulkos ant 12 metų, 
mažiausia ant $500.00. Po 12 
metų tėvai gauna $500.00 ir 
padeda ant 4% ir užrašo vai
kui kitus $500.00 ant 6 metų. 
Vaikui lankant aukštesnę mo
kyklą, tėvai ima po biskj iš tų 
$500.00 reikalingoms vaiko 
mokslui išlaidoms, o užbaigus 
kūdikiui aukštesnę mokyklą 
jau vaikas turi $500.00 prad 
žiai savo gyvenimo arba išlai 
dams< eiti į aukštesnį mokyklą.

Pas lietuvius nors spulkos 
gyvuoja jau suvirš 25 metai, 
bet dar visai maža dalis yra 
supratusi spulkų svarbų. Chi 
cagoje gyvena apie 100,000 lie 
tuvių, o j spulkas priklauso 
tik apie 15,000. Tik paskuti 
niu laiku ir lietuviai kiek dau 
giau pradėjo spulkomis įdomau 
tis.

“Naujienos” stengsis duoti 
eilę straipsnių apie spulkas, su
pažindinti / kiek platesnę visuo
menę su šiomis bendrovėmis.

VYNUOGIŲ SUNKA
DEL NAMŲ

YRA LEGALĖ

Aną dieną susitinku vieną 
tavarčių, na ir labai mandagia 
pasisveikinova. Pasisveikinę pra- 
dėjova kalbėtis apie visokias 
politikas, žinoma, mano tavar- 
Čius tuoj užsiminė apie SLA, 
bet kadangi viską jam pritai 
riau, tai mudums pasikalbėji 
masėjoz kaip iš py'pkės.

Na, ir mums taip tavarčiška 
besikalbant, sakau: “Ar žinai 
draugui i, kad girdėjau linksmą 
naujieną, buk trumpoj ateity 
bus šaukiamas naujas SLA 
seimas?” — Tavarčius nustebo 
ir klausia: “Ar iš tikrųjų taip?”

“Taip”, sakau, “matyt teis
mas įsakė tam šiokiam tokiam 
Gegužiui šaukt naują seimą”

“Aha, tai, girdi, prilipo ožis 
liepto galą, dabar tai jau bus 
padarytas galas ir Grigaičio 
kompanijai, o tai, girdi, iš tik
rųjų linksma naujiena. Na tai 
kada, girdi, bus tas seimas?” 
klausia tavarčius.

“Rugsėjo 28 dieną”, sakau: 
“Seimas, sakau, busiąs taip pat 
Lietuvių Auditorijoj, delegatais 
kiekviena kuopa galės siusti 
kiek tik patelpa į svetainę. Jo
kių mandatų nebereiks; kiek
vienas užsimokėjęs dolerį bus 
teisėtas delegatas per visą seimo 
laiką ir pilnai galės spręsti, kam 
priklauso milijonas dolerių, ar 
gegužiniams ar mizeriniams”

“Bet ar Gegužis leis?” susi
rūpino tavarčius.

“Tai kad seimui pirminin
kaus Vanagaitis”, sakau.

“Tai kad Vanagaitis, sako 
girdi, nepriklauso prie SLA.”

“Tai kas kad nepriklauso, sa
kau,. Bet mano tavarčius susi
prato ir pradėjo darytis tai 
raudonas, tai juodas, ir truputį 
patylėjęs su visu piktumu suri
ko :“Tas šioks toks Vanagaitis, 
kad jis kur sprandą butų nusi
sukęs, tai jis vėl kokią komediją 
krečia!” Na ir pradėjo perti 
kailį visiems kas ant liežuvio 
kliūva: Gegužiui, socialistams 
bet už visų daugiausia Grigai 
čiui su “Naujienomis”. Girdi 
jei ne tas Grigaitis su “Naujie
nomis”, tai ir SLA senai butų 
paimtas ir Vanagaičiui čia ne

PILNA APSAUGA 
UŽTIKRINTA

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

progą ir aš pra- 
tavarčiui, nerėk 
įkrisi į ligas, ir 
nebegalėsi rėkti 

tokios gerklės, ii 
bereikalo dėl Gri

VALDŽIA NEKLIUDYS

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

VISŲ GELEŽINKELIŲ TREKIŲ

PIRKIT SULTINGĄSIAS VYNUOGES 
DABAR. SULIG VALDŽIOS 

KONTROLES PLENU

California Grape Control 
Board/ Ltd.

San Francisco, California
85% 
being 
with

of the entire Califonia grape produetion is 
marketed ibis year by agencies co-operating 
the California Grape Control Board, Ltd.

These agencies arei

CALIFORNIA FRUIT EKCHANGE 
CALIFORNIA VINE YARDISTS ASSOCIATION 

SAN JOAQUIN GROWER-SHJPPER ASSOCIATION

būtų vietos.
Galop mano tavarčius tiek j- 

sismagino, kad užsimiršęs ku- 
loku pradėjo aplink mano galvą 
sukti. Jei tai, ne dieve, butų 
kur ant Maskvos gatvės, tai 
man butų buvęs tikras kapo
tas. Laimei, kad čia Amerika, 
tai galėjau iš tavarčiaus gar
džiai j uoktis.

Galop, kai tavarčius berėk
damas kiek paspringo ir apsi
rijo, pagavęs 
bilau. Sakau 
nerėk, matai 
tuomet visai 
o gaila butų 
pasakiau, kad
gaičio, Naujienų ir -Vanagaičic 
tulžį laistai, juk jie nė kolek- 
tų renka, nė po stubas vaik
što, nė grasina, o jei juos 
žmonės mėgsta, tai kam pa< 
vydėti, o kaslink “Naujienų” 
sakau, tai vienintelis geriausias 
Amerikoj lietuvių laikraštis 
nes yra visuomeniškas, kuria
me telpa visokių naudkigų ii 
pamokinančių raštų, tai deltc 
jas visi skaito ir kitiems pa
taria skaityti, štai sakau ir šia
me numery kokių įdomių žinių 
apie Rusiją yra. Tik pažiūrėk 
sakau, juk jūsų komunistiški 
laikraščiai tokių žinių neturi”

Mano tavarčius tuo tarp 
jau buvo atsikosėjęs ir atsi 
peikėjęs, tai iš naujo užsidegė, 
ištraukė iš rankų “Naujienas” 
perplėšė, metė į žemę ir pat 
lyg į užpakalį įšautas leidos 
skersai gatvės, net nepažiūrė
damas, kad mašina atbėga. Ge 
rai, kad šoferis buvo apsukrus 
ir suspėjo mašiną pasukti j ša 
Ij, net pats atsimušdamas į ša 
lygatvį. Kitaip vienai karšta da 
vatka butų Leninui dūšių ati 
davusi.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Karvė, garbės svečias
Chicagoj

Pab- 
Wis. 
kar 
103

La Šalie viešbučio adminiš 
tracija suka galvas, kas dary 
ti su keistu svečiu iš Wiscon 
siu. Ateinantį trečiadienį Chi 
cago Association o f Commerce 
čia rengia iškilmingus pietus 
ir nuo farmerių tapo užregis
truotas svečias Heater iš 
sto farmos, Oconomovoc, 
Patirta, kad Heater yra 
vė, kuri duoda pieno po
švarus į dieną. Nors “poniai’ 
Heater priklauso garbės vieta 
tuose pietuose, sėdėti su Wis- 
consin gubernatorių Kohler ir 
buvusi Illinois gubernatorių 
Lowden, vienok viešbučio direk
cija žada karvei paduoti pietus 
atskirai.

Pasirodo, ne pirmas kartas 
kai štukoriai įveda gyvulius 
poniškus balius. Nesenai Frank 
Bering buvęs įvedęs t Shermar 
Hotel valgomąjį rūmą savo ar
klį, kažkokia futbolo komanda 
buvus atsivedusi ožį, kiti atve
dą beždžionių.

Gudgalis pasamdytas 
padegti namų

kalti
uždegime apartmento

Pas teisėją j Lyle atvestas 
Oscar Goodgalis (Gudgalis), 28 
metų, 2223 Irving avė 
namas 
namo 1010 Wood st. Goodgalis
prisipažino, kad jį pasamdęs 
Emil Sapinski, raginamas Ed- 
wardo Krajevski, su tikslu gau
ti $12,000 apdraudos. Išduoti 
varantai areštuoti 
Krajevskį.

Gudgalis padegė 
sėjo 21 d. naktį
mas buvo permuštas John De 
resinskio, kurs Gudgalį ir nu
vedė i ugniagesių departa 
m e n tą.

Sapinskį ii

namą rug- 
ir bebėgda-

Laikrodis kurs eis tūk
stančius metu

Dr. Frank E. Simpson, 5P 
E. Madison st. turi radio laik-

MADOS

2704

be persto 
Dr. Simp 
metų ne- 
sekundės.

rodį, kurs jau eina 
jo 4 metus, ir anot 
son eis tūkstančius 
suklysdamas ant
Laikrody yra mažutis radio ga
balėlis, kurio energija spindu
liuoja j tam tikras plonutes 
metalo blūkutes, ir tos daro rei 
kalingą spaudimą.

Peršviečia 10 coliu 
plieno

būda 
pliene 
radic 
busią *

Stevens hotely buvo demon 
struota naujai išrastas 
peršviesti storiausias 
sluoksnius su pagelba 
gamma spindulių. Dabar
galima stovint laivo ar trauki
nio viduj fotografuoti išorines 
dalis ir iš tų fotografijų ma
tyti ar ko netrūksta mašine
rijos plieninėms dalims.

PRANEŠIMAI

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

vietą —

2511 W. 69th St.

W. H. KELPS
REAL ESTATE

Hemlock 8099

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 mėtus ir 3 mėn., mo
kant po 25c savaitėje, gausite $100.00.

Mokant
$400.00.

Mokant
$1000.00.

Klesa C
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, 
saugiausia 
šimčius.

$1.00 savaitėje, gausite

$2.50 savaitėje, gausite

per 3 metus, 6 mėn. mo-

nes yra 
vieta ir moka didelius nuo-

North
Bijūnėlio 
virtadieny,
North Avė., L. Strupo svet. 
vai prašomi atvykti.

Sides Jaunuolių 
tėvų susirinkimas 

rugsėjo 25 d.,

Draugijėlės 
įvyks ket- 
3333 W.

Visi tė- 
Komitetas.

SpeciallstM rydyihe chroniškų Ir ■aujii li
rų. Jei kiti negalėjo jumis ligydytl. atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iterzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aA apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sųgryl. Bu
kit pas tikra specialistą, koris seklaus jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutlao ižegsaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
olėtų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. Nedė- 

lioi nuo 10 rvto iki 1 do platu

st.

po

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visados šutau  pįsi daug išlaidų

[ CLAS8IFIED ADS.
For Rent

PASIRENDUOJA
Business Service

Biznio Patarnavimas

-BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

8147 S. Halsted St
Victory 7261. Rea. Hemlock 1292

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

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

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus Ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Phonc Republic 4949

PETER GRIBAS 
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS

Malevojimas, Dekoravimas ir
Popieravimas

6127 So. Maplevvood 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, 
nedęliom 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 darbą mieste. Kedzie 8463.

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

Financial
Finansai-Paskolog

SKOLINAM PINIGUS 
Paskola Suteikiama į 24 vai. 

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigus 
$100'iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 
mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI MORGIČIAI 

6 NuoSimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.60 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6788-6716

KAPITALAS $300,000 
Del paskolų ant pirmų 

morgičių
J. NAMON & CO. 

Bankers
6755 S. Western Avė.

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėto* 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Partners Wanted
Pusininką Reikia

REIKIA pusininko į teatro biznį; 
gali būti vyras arba moteris. Patyrimo 
nereikia. • Atsišaukit pas Leon R. Jarusz, 
6109 S. Albany Avė. Hemlock 9252.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 

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

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

Tel.. Roosevelt 8577

For Rent
PASIRENDUOJA tinkama vieta bile 

bizniui, taipgi yra saliuno fixtures — 
reikale galima naudoti, Town of Lake. 
Kreipkitės tel. Boulevard 2596.

RENDON 5 kambarių flatas. antros 
lubos, naujame name, moderniški įtai
symai. 3131 So. Emerald Avė.

1 737 Washburne Avenue, 1-mas fla- 
tas — 6 kambariai ir maudynė $15.00 

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

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

Matykit
W1ERENGA & OTTENHOFF 

183 7 W. Roosevelt Road 
Tel. Canal 1263

Furniture & Fixtures
x Rakand ai-Įtaisai

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

-------O—

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
16 dirbtuves už eutauplmą mažiausi*.

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

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų, šaukite Šiandie. 
Mes nuveSimeTus pas fabrikantus. Mes tu
rimo rySius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagbje. Šaukite Columbus 0467. 
M R. WELLS dėl platesnių žinių.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

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

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

------------o......

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

LUNČRUIMIS arti prie dirbtuvių, 
darantis labai gerą biznį, parsiduoda ar 
pasirenduoja. Šaukite Virginia 0338.

BARGENAS. Bučernė ir grosernė, iš 
priežasties kito biznio, parsiduoda ar iš
simaino ant loto ar cottage. 4643 So. 
Clifton Park Avė.

PARDAVIMUI lunchruimis arti 
dirbtuvių, biznis išdirbtas. Parduosiu 
pigiai. 903 W. 35. St.

£xchange—Mainai
MAINYSIU dviejų flatų namą ant 

bungalovv ar grosernės.
Tel. Hemlock 5842

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

Tel. Prospect 9340

KAS turit gerą iptomobilj mainyti 
ant mažo namelio arba ant loto. Lotas 
randasi) ant Throop St. ir 25 St., kam
pas, tinkamas dėl gas stoties. Man rei
kia automobilio, šauk

Leon R. Jarusz,
6109 So. Albany Avė.

Hemlock 9252

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

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

BARGENAS. 4, kambarių namelis 
aplink Archer ir 5 5 Blvd. mainysiu ant 
grosernės arba troko. Šaukite. 

Columbus 10239

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

ir ligos esu privers-

storai 
garu apšildomi, la-

maži

namą, vienų 
ir 4 flatai, 4

morgidai, visi 
Kaina sulig

DELEI senatvės 
tas parduoti labai 
metų senumo. 3 
karų garažas, visi 
bai geroj gatvėj,
išrenduoti ant ilgų metų, 
jūsų pačių apsprendimu kiek yra ver
tas. Nepraleiskite šios progos, tai yra 
labai retai tepasitaikantis tokis didelis 
bargenas.

5246-48 S. Ashland Avė. 
Chicago.

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

Pardavimo Notariališkus raštus. 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS* PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

— Jaunutei panelei labai gra- 
Galima siūdinti

2704
rudeninė suknelė.

bile kokios sunkesnės arba lengvesnės 
materijos kaip kam tinka. Sukirptos 
mieros 8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus 
mergaitėm.

ži 
iš

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No---------- —<
Mieros ----------------per krutinę

CLASSIFIED ADS.
— I

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEJ3E, 

672 West Madison Street

PASIRENDUOJA 5 kambarių fla- 
tas, kambariai labai šviesus, pečium ap- 
Žildčmi. 3934 So. Rockwell Sl

PARDAVIMUI 6 kambarių moder
niškas cottage su cementiniu basementu, 
2 karų garadžium. $6500.00. Priim
siu $2000.00 įmokėjimo. S. Peterson, 
4236 So. Richmond St.

PARDAVIMUI namas 6 flatų ir Sto
ras sykiu ir groscrio biznis. Noriu par
duoti už cash arba mainyti į privatj na
mą 4 flatų arba j farmą Wisconsin ar 
Illinois valstijoj.

1125 W. 59 St.

BARGENAS
Puikus muro namas, 3 flatai ir sto

ras, 2 karų garažas, lietuvių ir švedų 
apielinkėj. arti 3 bažnyčių ir mokyklų. 
Kaina $11.500. $2.500 įmokėti. tiku-
sius lengvais išmokėjimais. Atsišaukite 
bile dieną po piet.

6951 S. Union Avė., 2 lubos


