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Sovietų čeką su ėmė dar 
200“kontrrevoliucininkų”
Suimtiems gresia mirties bausmė. - Kaip 

čekos komisarai išgavo “kaltės prisi
pažinimą” iš 48-ių sovietų specialistų, 
kurie po to tuojau buvo sušaudyti

RYGA, rūgs. 30. — Sovietų 
Rusijoje ėmė iš naujo siausti 
teroras. Maskvos “Pravda, ofi
cialus komunistų partijos or
ganas, kuris atvirai prisipažį
sta, kad sovietų vyriausybė 
“dumpuoja” grudus užsieniuo
se, grūmoja Vokietijai kerštu, 
jeigu ji susidėsianti su Mask
vos priešais ir veiksianti prieš 
Rusijos eksportus.

“Pravda”, lygiai kaip ir ki
ti sovietų laikraščiai, dabar nuo
latos deda sąrašus asmenų, ku
rie buvo čekos sušaudyti už ta
riamą sa bota v imą maisto pri
statymų ir bandymft badu iš
marinti Rusijos miestų ir pra
monės centrų gyventojus. Ko
munistai sako, kad maisto Ru
sijoje esą pakankamai, tik, gir
di, išdavikai, parsidavę užsie
nių kapitalistams, ir dagi pa
tys valstybės tarnautojai, truk
dą maisto pristatymą vartoto
jams. f

“Kontrrevoliucininkai” 
šimtais areštuojami

čeką areštuoja šimtais “spe
cialistus” ir tarnautojus, dir
bančius įvairiose valdžios įstai
gose. Tie specialistai maža te
turi galios, bet kada sovietų 
fabrikų gamyba mažėja; kada 
gabenami maisto produktai ke
lionėje supuva; kada toki pla
nai, kaip naršto~metu pagau
ti visą žuvį Volgoj arba pen- 
kerių metų industrializacijos 
planas, nepasiseka, tada visados 
kaltė verčiama specialistams.

Po to, kad andai buvo su
šaudyti 48 specialistai, visi am
žiaus nuo 50 iki 70 metų, ir 
kurių dauguma dirbo maisto 
produktų pramonėse, vakar bu
vo suimti dar 200 specialistų, 
dirbusių sovietų chemikalų tru- 
ste, nes tas trustas nesugebė
jo išrutuloti grybų auginimo 
programo taip, kaip kad sovie
tų planavimo komisijos buvo 
nustatyta. Visiems tiems 200 
suimtų asmenų gresia- sušau
dymas.

“Sąmokslo” susekejas 
gaus Lenino medalį
“Pravda” praneša, kad čekis

tas, kuris “susekė” sušaudytų 
48-ių specialistų ‘‘sąmokslą” 
badu išmarinti sovietų sąjun
gą, busiąs apdovanotas Lenino 
medaliu — augščiausiu bolše- ' 
vikų orderiu.

Kaip jvyko 48-ių speci
alistų sušaudymas >

Rygoj gautas autentiškas 
pranešimas apie tai, kaip įvy
ko tų 48-ių specialistų sušau-

dymas. Po to, kai jie buvo če- 
kos išlaikyti Lubiankų kalėji
me, Maskvoj, nuo dviejų savai
čių iki mėnesio laiko, visi ap
kaltintieji buvo pašaukti pas 
komisarus Unšlichtą ir Menžin- 
skį. Tuodu slaptosios žvalgy
bos viršininkai paprašė, kad vi
si jie pasirašytų dokumentą, 
prisipažindami kalti esu. Komi
sarai prižadėjo, kad tik keli jų 
gausią lengvas bausmes, o vi
si kiti busią paleisti.

Pasitarę tarp savęs, kaliniai 
nutarė pasirašyti. Jie manė, 
kad jau pats faktas, kad dau
guma jų per ilgus aštuonerius 
metus tarnavo dirbo sovietų 
įstaigose, ir jų žilos galvos bus 
pakankama jiems apsauga.

Bet tą pačią naktį kiekvie
nas jų buvo atskirai paimtas 
iš jų kamerų, nuvestas į rūsį I 
ir sušaudytas. Jų kūnai buvo 
vienoj duobėj palaidoti čekos 
kapuose, už Maskvos.

Maskvos diktatoriai 
reorganizuos visą 
kominterno mašina 

* 4*

Organizuos milžiniškų slaptų 10 
milijonų kominterno armijų, 
kurios būriai veiks visame 
pasauly

visų jo žinioj 
pcrorganizavi-

įvyks pačiam

BERLYNAS, rūgs. 30.—Gau
tomis čia žiniomis iš Maskvos, 
šį spalių mėnesį įvyks visiš
kas kominterno (komunistų in
ternacionalo) ir 
esančių įstaigų 
mas.

Reorganizacija
Stalinui ir leitenantams — Mo
lotovui ir Ordžonikidze — va
dovaujant. Numatoma, kad ko
minterno propagandos darbą 
Europoje ves Kaganovičius.

Tuo tarpu visuose kraštuor 
se, kur tik yra kominterno sek
cijos, eina jų reorganizacija ir 
“valymas”.

Kai tas “valymo” darbas bus 
baigtas, nauji kominterno va
dai ims organizuoti slaptą ko
minterno armiją, kurios būriai, 
susidedantys iš komunistų, bus 
išblaškyti po visą pasaulį.

Tiems būriams vadovaus 
tam tikri komisarai, išėję rau
dono generalinio štabo akade
miją Maskvoj.

Einant projektu, slaptosios 
kominterno armijos organizavi
mas turės būt pabaigtas 1932 
metais. Armija susidėsianti iš 
1O milijonų vyrų ir moterų.

O R R S,J

Grudų “d u m pa vi
lnas” užsieniuose -- 
sovietų “ekonomija”

Čhfcagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, bet vėsu; lengvi ir 
vidutiniai žiemių rytų ir žie
mių vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 47° ir 55° F.

Šiandie saulė teka 5:46, lei
džiasi 5:34. Mėnuo leidžiasi 
11:21 vakaro.

MASKVA, rūgs. 30. — Ofi
cialios sferos nugina praneši
mus, kad sovietų Rusija “dum- 
puojanti” javus užsieniuose. 
Sovietų vyriausybė pareiškia, 
kad Rusija sugebėjus parduoti 
savo grudus ir kitokius produk
tus pigiomis kainomis einant 
sovietų ekonomijos suplanuo
ta sistema, kuri turėjus milži
niško pasisekimo konkurencijoj 
su kapitalistiniais kraštais.

[Atlantic and Pacific Photo J ,

New York.— Giulio Gatli-Cazazza, Metropolitan operos direk
torius, ir jo žmona, su kuria jis neseniai apsivedė.

N. Y. polici ja vėl puo 
lė streikuojančius ru 

- bų siuvėjus

Jungtin. Valstybėse 
daugiau kaip 4 mili

jonai bedarbių
25 streikininkai suimti Padėties gerėjimo nematyt

Milicija atmušė linči- 
ninkų puolimą

HUNTSVILLE, Ala., rūgs. 
30. — Baltųjų govėda čia puo
lė Madisono kauntės kalėjimą, 
bandydama paimti iš jo vieną 
negrą, G. Hendersoną, ir jį lin
guoti. Kadangi tokio puolimo 
bijota, tai ties kalėjimu buvo 
iš anksto pastatyta milicija, ku
ri durtuvais ir ašarinėmis bom
bomis linčininkus nuvijo.

Negras laikomas kalėjime ry
šy su nušovimu vieno vietos 
biznieriaus, II. E. Rosso.

“Krikščionių” gene
rolas pasitraukia iš 
pilietinio Kinų karo
Išvytas iš Peipingo šiauriečių 

sukilėlių vadas steigsiąs nau
ją šiaurės Kinų valdžią šansi 
sostinėj

LIETUVOS ŽINIOS

Hilląuit apie fašistų 
komunistų laimėji

mus Vokietijoje

NEW YORKAS, rūgs. 30. — 
Policija šiandie vėl puolė strei
kuojančius moterų rūbų siuvė
jus, pikietavusius siuvyklas 
Fifth Avė. ir 57-tos gatvės apie- 
linkėje. Nuo policininkų buo
žių kliuvo ir pašaliečiaVns krau
tuvių lankytojams.

Dvidešimt penki streikinin
kai, jų tarpe 15 moterų ir 10 
vyrų, buvo areštuoti, kaltina
mi dėl “netvarkos^ kėlimo”.

WASHINGTONAS, rūgs. 30.
Kalbėdamas čia Nacionali

nės Katalikų Gerovės konfe
rencijoje,. Dr. Leo Wolman, 
ekonominių tyrinėjimų biuro 
galva, pareiškė, kad šiandie 
Jungtinėse Valstybėse yra dau
giau kaip 4 milijonai bedar-

Jakužaitis už sukty 
bes sėdi kalėjime

darbo padėtis bent kiek page
rėtų per žiemą.

Dr. Wolman agitavo už į- 
steigimą apdraudos nuo nedar
bo sistemos kaip priemonės be
darbiams padėti.

Jis buvo pradėjęs leisti 
laikraštį pasisavintais 
amerikiečio pinigais

Kaune 
vieno

Kauno “Lietuvos žinios” pra- 
neša: • /|

Prieš kurį laiką Kaune ėjo 
paveiksluotas dienraštis “Ban
ga”. 'Redaktorium leidėju bu
vo Jakužaitis buvęs “Liet. Ke
leivio” redaktorius. Laikraštis 
buvo bulvarinio turinio, pasise
kimo neturėjo ir greit susto
jo. Jakužaitis, kiek pagyvenęs 
Klaipėdoj ir Kaune,1 išvažiavo 
į Vokietiją.

Neseniai musų teismo orga
nai pareikalavo jį, kaip nusi
kaltėlį, išduoti Lietuvai. Vokie
tija Jakužaitį išdavė ir jis da
bar sėdi Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjime.

Dalykas yra toks: savo lai
ku Jakužaičiui atsiuntė nema
žą sumą pinigų vienas Ameri
kos lietuvis (apie 22 tukstan- 

pirkti 
b-vės 
akci- 
leisti

čiu litų), prašydamas 
jam “Lietuvos Eksporto” 
akcijas. Jakužaitis jokių 
jų nepirko, 
“Bangą”.

Laikraščiui 
nė skatiko,
skundė Jakužaitį teismui ir dą- 
bar jam teks atsakyti už 
timo turto pasisavinimą.

o pradėjo

žlugus, nebeliko
Amerikonas ap-

sve

Vengrai norį turėt 
Habsburgą savo 

karaliumi
rūgs.GENE V A, Šveicarija,

30. — Gir. Albertas Apponyi, 
vyriausias vengrų (delegatas 
Tautų Sąjungoj, pasikalbėjime 
su Chicago Daily News kores
pondentu pasakė, kad jaunas 
Habsburgų princas Otto esąs 
tikras Vengrijos sosto paveldė
tojas ir, atėjus laikui, tą sostą 
užimsiąs. Tokia esanti Vengri
jos žmonių valia, ir Otto bu
siąs jų karalius.

Stipri Sovietų Rusi
jos nota Suomių 

vyriausybei
RYGA, rūgs. 30. — Sovietų 

vyriausybė pasiuntė Suomijai 
notą, kuris reikalaujama, kad 
Suomija paliautų laužiusi su
tartį dėl rusų-suomių sienos.

Sovietai įspėja, kad jeigu tie 
sutarties laužymai nepasiliau
sią, tai sovietų vyriausybė lai
kysianti tat ženklu, kad Suo
mija nenorinti išlaikyti drau
gingų santykių su Husija.

Maskva reikalauja umaus 
sakymo į savo notą.

at-

HELSINKIS, Suomija, rūgs. 
30. — Terijokuose, netoli nuo 
Viborgo, mirė Uja Riepinas, 
garsus rusų menininkas 
tojas*

tapy-

NEW YORKAS, rūgs. 30.— 
Garlaiviu Aąuitania iš Europos 
ką tik sugrįžo Morris Hilląuit, 
Amerikos socialistų vadas. Jis 
važinėjo po įvairius Europos 
kraštus, o lodei tuojau buvo 
laikraštininkų apspistas ir klau
sinėjamas, kokia jo esanti nuo
monė apie dabartinę padėtį 
Europoje, ypačiai Vokietijoje.

Hillųuitas pasakė, kad dėl 
milžiniško fašistų laimėjimo 
Vokietijoje padėtis tame kraš
te pasidarius labai rimta. Vo
kietijos demokratijai dabar esąs 
tik vienas išeities kelias, bū
tent tas, kad visos nuosaikio
sios partijos susijungtų vald
žioj. Tik tokia valdžia galėtų 
laikyti pažebojus abidvi kraš- 
tutiniąsias partijas dešinėj ir 
kairėj — fašistus ir komunis
tus.

Jeigu nuosaikiosios vokiečių 
politinės partijos nesusitarsian
čios ir neremsiančios demokra
tinės valdžios, tai fašistai ir 
komunistai patapsią rimtu pa
vojumi ne tik Vokietijos de
mokratijai, bet ir visai Euro
pai.

Nepaprastą fašistų ir komu
nistų pasisekimą rinkimais į 
reichstagą Hilląuitas aiškina 

tuo, kad dėl dabartinių sunkių 
laikų žmonių masės esančios la
bai nepatenkintos, jsiaitri n il
sios. Tas nepasitenkinimas stu- 
męs nesusipratusius balsuoto- 
jus sekti paskui neatsakingus, 
bet garsiai rėkaujančius dema
gogus, fašistus ir komunistus, 
kurie moka tik smarkauti ir 
kiršinti, bet neturi nė 
tikro kūrybos programo.

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 
30. — Oficialiu Nankino vy
riausybės pranešimu, “krikščio
nių” gen. Feng Juhsianas, vie
nas vyriausių šiaurės kinų su
kilėlių vadų, kurie buvo įsteigę 
Peipinge šiaurės Kinų valdžią, 
dabar pasitraukęs.

Nežiūrint, kad Peipingas pa
sidavė Mandžurijos valdovo, 
gen. čango Hsueliango, jėgoms, 
ir nežiūrint, kad tos šiauriečių 
valdžios galva Jen Hsišanas pra
eitą savaitę visai iš valdžios 
pasitraukė, gen. Feng Juhsiano 
armija Honano provincijoj vis 
dar priešinos 
žios jėgoms.

Pranešimai 
ko. kad Jen
iš Peipingo pasitraukė į Tai- 
juanafu, Šausi provincijos so
stinę, nutaręs ten įsteigti nau
ją šiaurės Kinų valdžią, opozi
cijoj prieš centralinę valdžią.

Panelė norėjo pasipuo
šti motinos švenčiau

sios karoliais
KAUNAS. — 19 metų, p-le 

G(ulbinaitė panoro puoštis baž
nyčių stovylų papuošalais, o lo
vas pasikloti altorių užtiesalais. 
Ir štai ji praėjusį pavasarį ba
landžio 25—28 d.) Žaliojo kal
no katalikų bažnyčioj nutrau
kė nuo altoriaus uždangalus, gė- » 
les ir kitus papuošalus, o Ba
zilikos bažnyčioj nuo Motinos 
švenčiausios kaklo nutraukė 
gražius karolius.

Bet už tai p-lę, GulbiifJiitę 
Kauno apygardos teismas va
kar nubaudė 3 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo. >

kokio

Ragina T-tų Sąjungą 
daryt galą vergybei 

ir vergų prekybai
Anglijos lordas Cecil sako, kad 

šiandie pasauly dar yra dau
giau ne 5 milijonai vergų

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
30. — Lordas Cecil, britų de
legatas Tautų Sąjungoje, pra
nešė, kad pasauly vergija vis 
dar neišvykus ir kad šiandie 
vergų skaitoma ne mažiau 
5 milijonai.

Lordas Cecil graudeno 
tų Sąjungą daryti visa, 
vergų laikymas ir vergų
kybą butų galų gale visai pa
naikinti.

kaip

Tau- 
kad 
pre-

C. B. Shaw nepriėmė 
karaliaus pasiūlyto 

jam titulo
LONDONAS, rūgs. 30.—Dai

ly Herald praneša, .kad nese
niai karalius Jurgis norėjo su
teikti Bernardui Shaw, gar
siam anglų rašytojui ir drama
turgui, bajorybės titulą, bet 
Shaw atsisakęs priimti.

centralinės vald-

iš Peipingo sa- 
Hsišanas, kuris

Mauclere’o, franeuzų 
rašytojo, atsilanky

mas i Panevėžį
PANEVĖŽYS. — Jean Mau- 

clere su savo motina lankėsi 
Panevėžyje pradžioje rugsėjo 
mėn.

Garsus prancūzų rašytojas ir 
didelis Lietuvos draugas buvo 
atlankęs Panevėžį prieš penke
rius metus, kada jis viešėjo 
Lietuvoje, šį kartą jis konsta
tavo didelę pažangą Panevėžio 
gyvenime. Rašytoją visą laiką 
lydi 
stud. 
clere

studijuojąs Prancūzijoje 
Einoris, jis yra p. Mau- 
vertėjas.
Jean Maudo re apsistojo 

pas valst. gimnazijos direkto
rių p. Lindę (Dobilą). Be lan
kymosi Panevėžio apylinkėse, 
svečiai buvo nuvažiavę ir ki
tur. (Anykščiai, Utena, Zara
sai). Rašytojas užsirašė daug 
padavimų, legendų ir kitokių 
liaudies kurinių, kuriuos ketina 
sunaudoti didesniam kūriniui. 
Jis išsivežė ir daug nuotrau
kų.

Gimnazijos direktorius p. 
Lindę surengė vakarėlį, per ku
rį buvo išpildyti tautiški žai
dimai, šokiai ir dainos. Ypa
tingai sujaudino svečius seno
viška prancūzų liaudies daine
lė, kurios p. Mauclere 
kėjo Lietuvoje išgirsti, 
mokinė pasveikino 
prancūziškai ir įteikė
Mauclere dovaną — pilką juo
stą. Susijaudinę svečiai apsi
verkė.

Kasdieną rašytojas pasižymė
davo dienos įspūdžius, diktuo
damas j uos savo motinai; pats 
jisai greit pavargsta rašyti. Jis 
žmogus nesveikas; jam parali- 
žuotos kojos. P. Mauclere ben
dradarbiauja daugelyje prancū
zų žurnalų; viešėdamas Panc- 
vėžy parašė didelį straipsnį: 
“Kodėl prancūzai turi mylėti 
Lietuvą ?”t

Į okupuotą Lietuvą p. Mau
clere šį kartą nevyks. Jis yra 
perspėtas, kad lenkai jo tenai

nesiti-
Viena 

svečius 
poniai

LONDONAS, rūgs. 30.—Šian
die mirė žymus anglų juristas 
ir politikas, lordas Birkenhėad, 
karo metais buvęs lordas kan
clerius koalicijos valdžioj. Jis 
taip pat pasižymėjo kaip dide
lis reakcininkas, ypačiai, kai 
nuo 1924 iki 1928 metų jis bu
vo ministeriu Indijai.

Prezidentas patvirtino 
rektorių ir prorektorių

Prezidentas pasirašė aktų, ku
riuo prof. Čepinskis skiriamas 
trejiems metams Universiteto 
rektorium, o prof. kun. Česnys 
— prorektorium. Naujas rok- 
toriatas jau eina savo parei
gas.

Politinė byla
Kauno apygardos teismas 

sprendė dviejų jaunų vyrų by
lų Chaimo Chieno ir Jono 
Apuoko. Abu 18 metus. Pas 
juos Kaune pernai prieš Gegu
žės Pirmąją policija rado ko
munistų brošiūrų ir laikraščių. 
Chaimo Chienas teisme prisi
pažino kaltu ir pasisakė, kad 
priklausęs slaptai Jcomunistų 
organizacijai Lietuvoj. Chaimos 
Chienų teismas nubaudė 6 me
tus, Apuokų 3 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Pasikorė ūkininkas
Springiškių k. Mariamp. ap. 

pasikorė ūkininkas Motiejus 
Kairiūkštis. Jis jau kelinti me
tai buvo aklas ir gyveno ne
santaikoj su savo šeima.

“Šalin prezidentą 
Machado!” šaukia 
Kubos stcdentai__ __ «

x Kautynės su policija

HAVANA, Kuba, rūgs. 30.— 
šiandie čia įvyko studentų riau
šių ir susikirtimų su policija. 
Keletas asmenų buvo pašauti, 
kai kurie tur būt mirtinai.

Riaušės kilo, kai policija ban
dė išsklaidyti studentų demon
stracijų, žygiavusių su vėlia
vomis prezidento rūmų linkui 
ir šukavusią: “šalin Machado!”

Gen. Gerardo Machado yra 
Kubos prezidentas.

Ekvadoro prezidentas 
atsistatydino

QUITO, Ekvadoras, rūgs. 30. 
— Isidro Ayora, Ekvadoro re
spublikos prezidentas, vakar at- 
sistatydino. Kongreso komite
tas prašė, kad jis pasiliktų vie
toj iki pasibaigs jo terminas 
1933 metais, bet Ayora atsakė, 
kad jam jau pakakę perziden- 
tauti.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 
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STIPRUS IR KONSERVATYVUSĮVAIRENYBES
šis bankas kviečia jūsų
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Paieškojimas Nr. 34
Tad vienų

Kadaise

r

M

ON 10 DAY

Kadangi nebesimato jokių 
žinių iš musų kolonijos veiki
mo, tai bandysiu aš tų spragų 
užpildyti. Pirmiausia porų žo-

kam juo rūpintis, 
jį palaidojo savo

Jis yra Stiprus
Jis yra Vedamas Gabiu Bankieriu
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Savo nariams ji 
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Jei kuris naryš 
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LAIVŲ IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO:
M. S. KUNGSHOLM ................... šešt. Spalių U

Spaliu 1 1 išplaukia Lietuvių Ekskursija į Lietuvi}
< DROTTNINGHOLM ..
S. GRIPSHOLM ............
S. KUNGSHOLM ... . ..
S. DROTTNINGHOLM .
S. GRIPSHOLM ............

— ------—...   -----,  8helltex
Koihforto Altinius per 10 dienų ir patirti

z (Svvedish American Line) 
PATOGUS SUSISIEKIMAS .

NEW YORK - KLAIPĖDA
(Via Gothenburg)

Išvažiuoja reguliariai kas savaite, prieinamos kainos. Tie
sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mus populiariais kambariniais laivas:

ST. LOUIS, MDVAUKEE IR CLEVELAND '

Del informacijų kreipkitės i lokalinius agentus musų

Hamburg-American Line
177 N. Midiigan Aveniu ♦ ♦ Chicago

DRUNGILAS, Pranas. Pirm 
karo gyveno Ghicagojc.

NARIJŠEVIČIUS-Narušas, I- 
gnas. Kilęs iš Alytaus vals. ir

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONE l

LIETUVA

NAUJIENOS, Chicago, III.
|U . ........................... . I I ,1 . I lll.l— .................................. .................

GARSINKITeS “NAUJIENOSE

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Midi

SLA. 352 kuopos prakalbos

Rugsėjo 28 d. minėta kuopa 
surengė Lietuvių Svetinėj pra
kalbas. Kalbėtojais buvo da
bartinis Susivienijimo iždinin
kas K. Gugis ir vietiniai veikė
jai,—adv. J. Uvikas, I)r. Sims> 
fr F. Motuzas.

Adv. Gugis kalbėjo gana aiš
kiai ir nuosakiai apie dabarti
nę Susivienijimo padėt j. Jis 
išreiškė tų nuomonę, kad Su
sivienijimas daug ka galėtų 
naudingo nuveikti lietuvių la-

Tačiau prie dabartinių 
labai sunku 

reikia gintis 
kurie siekiasi

kolonijos. Išrodo, kad Racine 
nebėra nei vieno lietuvio ir 
visokis judėjimas pasiliovė. 
Seniau musų taip vadinami 
korespondentai išlandžiodavo 
visus kampus ir visokių bu
tų ir nebūtų dalykų prirašy-i 
davo. Matomai, tuos didelius 
veikėjus vejas kur nors nupū
tė, kad jie daugiau su savo

visai

bui.
aplinkybių yra 
veikti, kadangi 
nuo bolševikų,
Susivienjimų sugriauti. Jie tai 
nori padaryti teismo keliu.

Prakalbas atidarė su muzi
ka. Mat, 352 kuopa turi savo 
beną. Beno vadu yra J. Gugas. 
Reikia pasakyti, kad benas 
gana gerai groja, nors
neseniai dar tėra susikūręs.

Publikos atsilankė vidutiniš
kai. Po prakalbų buvo paduo
ta keli klausimai iš bolševikų 
pusės. Tačiau tie klausimai 
buvo tokie menki, kad neverta 
juos nei minėti. Laike prakal
bų publika užsilaikė pavyzdin
gai.—J. Ambrose.

Beje, draugija turi ir savo 
chorų. Pernai man teko labai 
daug prie to choro dirbti. Ta
čiau dėl visokių nesusiprati
mų buvau priverstas nuo ak
tyvaus darbo pasitraukti. 
Prie pasitraukimo vyriausia 
prisidėjo taip vadinamo ko
respondento nepamatuoti už
sipuldinėjimai. Jis jtarė mane 
pataikavimu ir net tiesiog 
dirbimu komunistų naudai! 
Žinoma, tai buvo absurdas! 
Choras niekuomet nebuvo lin
kęs prie bolševikų ir niekuo
met nelinks. Jis buvo beparty- 
viškas ir tokiu pasiliks atei
tyje.

Sekamų nedėldienį choras 
Turner Hali svetainėje rengia 
šaunų koncertų. Nepraleiskite 
progos 'tų koncertų išgirsti. 
Koncertas įvyks spalių 5 d. 
Prasidės po pietų.

apskr. Gyvenęs Chicagoje ir 
Nakomis, Illinois. /

8ILIS, Antanas. Kilęs iš 
Krakių vals., Kėdainių apskr. 
Kadaise gyveno: Springficld,

‘ ’ J

III.
ŠLEKYS, Pius. Kilęs iš Gi- 

žiu vals., Vilkaviškio apskr! 
Atsiliepė jo 
Šlekienė.

VILKICKIA1, 
sys ir Adolfas, 
miesto. Pirm 
Chicagoje.

ŽIČKUS, iPranas. Kilęs iš 
Žarėnų vai., Telšių apskr. Gy
venas (Jiicagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas ka^ ką nors apie juos 
žinotų yra prašomi suteikti 
žinių. Bent kokia žinia buš

Racine, Wis
Visokios žinios.

Kažin kur dingo musų 
respondentai iš Racine? 
apie porų mėnesių nematau 
jokiu žinių iš musu lietuviu

Jau

»«***

GARSAUS 
Daktaro būdas praliuo- 

suoti vidurius
Ar jūsų viduriai tankiai ne

veikia? Ar jus esate chroniš
kas kentėtojas nuo konstipa- 
cijos ir jos blogumų? Tad 
jums bus įdomu sužinoti apie 
šį metodų, kuris priverčia vi
durius patiems sau pasigeL 
bėti

Dr. Caldwell specializavosi 
ant vidurių ligų. Jis gydė 
tuksiančius nuo konstipacijos. 
Receptų, kurį jis taip tankiai 
prirašė kuris tapo išbandy
tas 17 metų praktikos — ga
limu gauti ši:m«l>c Hilo Icui'ioj 
apliekoj. Jis yra malonaus
skonio ii
ji daugiausia parduodamu 
liuosuoloju pasaulyje.

sin”, kaip jis yra vadinamas, 
yra sumanus junginys liuo- 
suojancių žolių, tyro pepsino 
ir kilų švelnių priedėlių. Nie
ko nėra jame lo, kas pakenk
tų net kūdikiui. Vaikai mėg
sta jo skonį. Jis veikia švel
niai, be gnaibimo ar nesma- 
gurno. lodei jis yra ideališ
kas moterims ir senesniems 
žmonėms. Bet net tvirčtau- 
sias vyras ras jo veikimų nuo
dugnų, patenkinantį. Greita, 
tikra nauda, kurių milijonai 
gauna iš Syrup Pepsin paro
do, kad daktaras žino, kas yra 
geriausia drl vidurių.

Sekamų kartų, kada 
jausite aitrumų, galvos
dėjimų, išpūtimų, gasus ar 
užkietėjimų, paimkit hiskutį

jus

ir pamatykite kaip puikiai jus 
jausitės sekamų dienų — ir 
daugęlį busiančių dienų!

J DR. W. B. tĄLOVVELL’S

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family L axa t i ve

Kas dar reikia išrasti

Amerikietis Vebsonas pa
skelbė surašą išradimų, kurie, 
jo nuomone, turi būti padaryti 
per artimiausius 25 metus. Štai 
kai kurie iš jų.

Automobilis, kurs galėtų ju
dėti ne tik pirmyn ir atgal, bet 
ir į šonus. Tai butų 
svarbu gatvių judėjimui 
kyti dideliuose, miestuose, 
roplanas, arba bent toks
taisas, kad aeroplanas galėtų 
pakilti ir nusileisti tiesmukai 
be jokio įsibėgėjimo. Tai labai 
praplėstų oro susisiekimą, nes 
nebūtų reikalingi brangus ae
rodromui. šviesa, kuri pramuš
tų tirščiausias ūkanas. Turėtų 
didelės svarbos oro ir jurų su
sisiekimui. Vaikiški bemotori- 
niai lėktuvai,
taip pat galėtų žaisti, kaip da
bar dviračiais. “Miestas be, ug
nies”', t. y. miestai, kurių na
muose nebūtų pečių nei virtu
vių plytų. Šiluma ir ugnis tu
ri būti duodama iš centralinių 
stočių, kaip kad elektra. Šis 
amerikiečio noras jau galės bū
ti įvykdytas visai
ateity, šalta šviesa, t, y. 
šviesos šaltinis, kurs tik 
čia, bet negamina jokios 
mos. Dabartinės elektros
pos dar yra tuo netobulos, kad 
jose didelė elektros energijos 

Malis virsta šiluma. “Kalba
mos knygos”, t. y. knygos, ku
rių nereikėtų skaityti, bet ku
rias galėtų garsiai skaityti tam 
tikri aparatai 
gramafonai
kuris nedužtų ir kurį butų ga
lima drožti ir lankstyti. Del 
šių dviejų išradimų tenka pa
sakyti, kad “kalbamos knygos” 
jau yra išrastos, o lankstus, 
nedužtąs stiklas buvo žinomas
senovės romėnams, bet jo su-' 
dėtis liko pamiršta ir dabar iš 
naujo nebesurandnma.

____ NAl.ll AKINIAI 1O DIKNV NKMOKAMAM lABANOVMCI
1.. .MUie man pasiusti jums Aitios valiausio styliaus Naujus She)ltcx Komforto Akinius su 
Aiškaus Regrejimd stiklais 10 dienu neniolęamam iSbandymui. Gražiausi akiniai kokio 
pagaminti per daugelį mteų. Nešiojami daugybės žmonių. Populiarus visur. Pagražina 
išvaizda. Nepažeis opiausios nosies ar ausų. Lengvus. Leis skaityti smulkiausi rasių, įverti 
ploninusia adata, matyti AKTI ir TOLI. Graži dėžutė pridedama dykai. Patenkinimas ga
rantuotas. Jeigu jus nebusite nustebinti ir patenkinti, jeigu jus nemanysite, kad mano 
akiniai tiktai už S2.i)« nėra geresni už tuos, kurie kitur parsidavinėja po $15.00, jus ga
lite pasiųsti juos atgal. Jus nerizikuojate nė vienu centu.

PRISIUNČIAMI NEMOKAMAM IŠBANDYMUI ANT MAttO RIZIKOS — NEMUŠKIT 
NR VIENO CENTO — 1’RISIUSKIT TIKTAI K II*O N A

Aš žinau, kad tie akiniai suteiks jums tokį pastebėtinų regėjimų ir patenkinimų, kad aš 
sutinku prisiųsti juos išbandymui. Pasnaudokite šiuo dideliu bargenu. Atsiminkite—nė cento 
iš kalno. Laikykit pinigus namie. Prislųskit kuponų dabar:

1)R. S. J. RITHOLZ, STATION C, CHICAGO. ILL.
Registruojąs O|>toinestristaH> Užtivii'tintas Illinois valstijos. Po Valstijos valdžios priežiūra 

Išpildykit ir prisiųskit nemokamo 
išbandymo kuponų 

DR. S. J. RITHOLZ.
Rm. G. H. 21G

Statlon C.. Chicago, 111.
noriu išbandyti jūsų naujus

kaip Až galiu juos Įsigyti be kaštų, taipgi 
priaiųaklto naujų katalogų.
Vurdas ............. ............. .............   amžius..... ..

Adresas ..

Miestas .

Seserų Draugystės veikimų, 
šiandien ta draugystė yra 
stambiausia lietuvių organiza
cija Racine. Ui turi 250 suvir
tum narių. Tiesų sakant, aš 
abejoju, aę visoj Wisconsino 
valstijoj bebūtų galima suras
ti kitų tokių didelę draugijų.

Kyla I klausimas, kode! ta 
draugija taip sparčiai augo? 
Atsakymas labai 'lengvas. L, 
B. S. D. yra bepartyvė orga
nizacija. Ji yra pašajpinė 
draugija ir pašalpų stato pir- 
mon vieton, 
visuomet 
patarnauja, 
suserga, tai
mų išmoka K jam priklausomų 
pašalpų. Jei narys miršta, tai 
ne tik išmoka pomirtinę, ale 
ir suteikia ir kitokį reikalingų 
patarnavimų.

Prieš kiek laiko 
atsitikimas. Vienas
teko darbo, ils pradžių jis da
rė pastangų gauti kokį nors 
kitą darbų, bet veltui. Tąsyk 
jis įpuolė į desperacijų ir 
pradėjo girtuokliauti. Nuo di
delio gėrimo su jo protu pasi
darė nebegerai, 
dienų jis nuėjo 
ežerą ir nusiskandino. Kadan
gi nebuvo 
tfli miestas 
kapinėse.

Draugijos 
klausinius, kas 
pomirtine. Pasirodė, 'kad jiš 
buvo prisirašęs prie pirmo 
skyriaus, kuris išmoka $75. 
Tuo tarpu konstitucijoj yra 
aiškiai pasakyta, kad saužu- 
dos nustoja pomirtinės. Vadi
nasi, šiame atvčjyj nebuvo 
reikalo nei diskusijų pradėti. 
Tačiau taisyklės yra vienas 
dalykas, o gyvenimas kitas. 
Tapo susirinkimui pristatyti 
ir perskaityti nabašninko 
žmonos laiškai. Pasirodė, 
kad jin J i gyvena Lietuvoj ir 
kenčia didžiausį vargų.

Po tų laiškų perskaitymo 
susirinkimas didėle balsų 
dauguma nutarė pašalpų var
gingoj padėtyj atsidūrusiai 
našlei išmokėti. Tuoj tapo pa
vesta poniai Čiuplinskienei 
pasiųsti į Lietuvą našlei 
Skuodienei $75. e 

maliau, <1 t*4i ti no-
silaik vdama aklai koiistituci, v
jos atliko žmonišką darbų. 
Tas atsitikimas taip pat aiš
kiai parodo, jog draugija tik
rai rūpinasi savo narių ir jų 
šeimų gerove. Dėliai los tai 
priežasties Racine’o lietuviai 
tų draugijų ir remia.

Budrikę, kuris rengia radio 
koncertus. Musų kolonijos lie
tuviai tais koncertais yra la
bai susidomėję. Daugiausia 
jie kalba apie ponų “Margu
čio” redaktorių, kuris jiems 
labai patinka. Gražaus įspū
džio daro ir kanklininkas Ol
šauskas bei miklių pirštų pia
nistas Yozavitas. OI, atrodo, 
kad taip ir matai jo miklius 
pirštus bėginėjant per klevi- 
šius. Labai mums paliko ir 
Lietuvos Operos dainininkas 
p. Butėnas. Jis labai šauniai 
dainavo. Mes csaųie labai dė- 

ponui Budrikiu už ren
tų radio programų.

Šie asmenys gyveną Ameriko
je yra ieškomi

ALEKSYS, A. Kadaise gyve
no: 665 West 18lh St., Ghica- 
go j e.

BOTYBIUS,..Vincas. Kilęs iš 
Mariampolės apskr.

M
M

Dabar turiu pranešti, kad 
LBS1) rengia didelį balių, ku
ris bus žinomas kaipo “žie
dų balius”. Tai bus specialis 
pagerbimas tų narių, kurie 
laike šešių melų neėmė iš 
draugijos pašalpos. Jie gaus 
po gražių dovanų, kuri susi
dės iš auksinio žiedo. Tokie 
baliai paprastai vra rengiami 
gas metais, šis Dalius

HEMORRHOIDAI, 
Pilės ir KoRstipacija 
ir kitos ligos ir vidurių pakrikimai 

gydomi moderninėmis metodomis.
Be operacijos
Be ligoninės priežiūros
Be skausmo
Be išlikimo iš darbo. į

The American Golonic
Institute i

5 N. 'Wabash Avė.
Ruoni 909 Kesner Bldg. 

Priedeliais ir ketvergais iki 9 v. vak.L—— >

Nauja rašomoji 
mašinėlė

Vienas išradėjas, kaip prane
ša užsienių spauda, sugalvojo, 
naują rašomųjų mašinėlę, žy
miai tobulesnę už dabar esa
mas. Dabartinės' mašinėles ra
šo tik po vieną raidę. Naujo
ji mašinėlė iš karto rašys iš
tisus žodžius arba skiemenis. 
Mat, išradėjas ilgus metus ty
rinėjo atliekamą rašomomis 
mašinėlėmis korespondenciją,; 
rinkdamas dažniausiai vartoj a- 
nius žodžius. Jo tyrinėjimai 
parodė, kad 50'4 visų dažniau- M 
šiai vartojamų
čiamuose raštuose 
dengti 100 žodžių, 
joji 
tos, 
ros, 
Tuo 
nėlė

CHICAGO LAWN STATE BANK 
& TRUST C0.

63 gt. prie Kedzie Avė

posakių si nu 
galima pa- 
Todel >nau- 

mašinėlė turi, be papras-
atskirų raidžių, klaviatu- 
dar žodinę ir skiemeninę, 
badu, patobulintoji maši- 
turi 164 klavišius, kurie 

tačiau, taip sumaniai sutvarky
ti, kad išmušti .ja rašyti nėra 
sunkiau, kaip paprastąja raidi
ne mašinėle. Vienų tik truku
mų tokia mašinėle turi, būtent, 
kad viena mašinėlė gali tikti 
tik vienai kalbai. Tas ją žy
miai pabrangina.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Ktdzie 8902

8514-16 KooMvdt Rd. 
arti St. Loui« Avė. 

CHICAGO. ILL.

uozo
Greita Laivų Kelionė i Europą

PER HAMBURGĄ MUSŲ ^MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERTBALLIN NEW YORK

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJA

Lietuvių Laivakorčių Agentų 'Sąjunga Amerikoje 
Rengia RUDENINĘ- EKSKURSIJĄ 

NAUJAM MOTORLAIVY

KUNGSHOLM
Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAl'J'IS 

Lietuvos Šaulių Sąjungos Spaudos Atstovas
Išplaukia iš New Yorko Spalių U d., Vyt. Didž. Met.

Del* platesnių informacijų kreipkitės pas arčiausj Tamstai agentu arba 
bent.: kurių musų Linijos raštinę. Gauk lietuvių kalboj specialiai atspaus
tų cirkuliorj apie Linijų. Gaunami pas agentus ir musų raštinėse. «-

. . . Rašyk:

SWEDISH AMERICAN LINE
181 North Michigan Avc., Chicago, dll

Koncertas
GHIGAGDdE

Po šiam koncertui 
Babravičius išvažiuoja 
Lietuvon prie Lietuvos 
Valstybinės Operos.

Ona Biežienė, Povilas Stogis, 
Kostancija Babravičienė. Jonas Bijanskas, 

Sylvija Sabonis

Pradžia 8:15 vai. vak

’dghth Street Teatre
prie Wabash ir Eighth Street gatvių.

AMiM<7 c."A



Trečiadjenis, spalio 1, 1930 NAUJIENOS, Chicago, 1)1, I

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Indijoj skaudžiai padidino be
darbę pas mus čionai.

šitos abidvi priežastys (ai 
galima užvardinti kaip mažiu
kės, bet didžiausiu kaltininku 
daugumo musų vargų ESAME 
MES PATYS.

SLA. 36 kuopos su
sirinkimas

šiandie, spalio 1 dieną, 8 vai. 
vak. Lietuviu Auditorijoj, 3133 
So. Halsted st. šaukiamai SLA. 
36 kuopos eilinis susirinkimas, 
j kurį kviečiami atsilankyti na
riai ir atsivesti naujų kandida
tų, norinčių prisirašyti.

J. Pajauskas,
Nutarimu Raštininkas.c

MINTYS VERTOS 
APGALVOTI

Jonas Sibirijokas

Mes, Amerikoj gyvenanti 
žmonės, pasiekėme civilizacijo
je to laipsnio, kad galime sa
ve. tvarkyti ne Dievų duotais 
carais, karaliais arba kitokiais 
despotais, kurie valdydavo 
žmonėmis kaip jie norėdavo, 
bet dabar vedame gyvenimo 
tvarką, per išrinktus padėtam 
laikui žmones. Principaliai 
žiūrint i ta tvarka ir turint 
laisvą rinkimą savo politiškų 
ir ekonomiškų tvarkvedžių, tu
rėtume būti laimingi. Ar ga
limas dalykas būti kitaip? Juk 
išsirinkę geriausius žmones tu
rėtume turėti geriausią tvar
ką, bet ar taip yra? No, ne, 
mes matome didžiausią betvar
kę, visokias neteisybes, sukty
bes ir 1.1.

Kas yra tame kaltas? Ar 
musų tvarkvedžiai (valdinin
kai), ar aplinkybės arba mes 
patys? Abelnai rokuojąnt kaip 
yra paprasta tarpe žmonių 
versti visą bėdą ant kitų žino
ma, daugumas sakys, kas gi 
kaltas, kad ne politikieriai!

Pažiūrėkime Į tą dalyką be- 
šališkiai ir iš kito atžvilgio, 
tai pasirodys kitaip. Politikie
riai, būdami priešaky ir ves
dami tvarka iš dalies vra kalti € * 
betvarkėje. iš antros pusės 
daugume sykiu yra kaltos ap
linkybės, nes reikia atminti, 
kad mes čionai gyvenanti žmo
nės- esame nors nematomais 
ryšiais, bet labai stipriai suriš
ti su visu pasauliu, kas gali 
būti aiškiu patvirtinimu * tos 
minties, kad politinė ir ekono
minė suirutė tokiose didelėse 
šalyse kaip Rusijoj, Kinijoj ir

Daaugę iki supratimo, kad 
tvarkytis mes galime per iš
rinktus žmones, matytis dar 
nedaaugo ligi to supratimo, 
kad reikia išsirinkti sąžiningus 
žmones, kaipo tvarkvedžius, 
bet ne valdovus'.

Vis dar ne kaip negalime 
nusikratyti to nusižeminimo, 
su kuriuo senovėje musų tėvai 
žiūrėdavo į valdovus, tykoda
mi nuo jų visokių mylasčių.

Rinkimų laike pažiūrėję ge
rai pamatysime, kad jei ne visi,! 
tai didele dauguma iš musų pa
duoda badsą už tą kandidatą, 
kuris daugiausia garsinasi, ku
ris kandidatas mažiaus' turi 
sąžinės ir gėdos, drąsiai priža
dėdamas balsuotojams visokių 
mylasčių, kaip tai mokesčių 
(taksų) pataisymą, reiškia nu
mažinimą, davimą visokių dar
bų.

Reiškia su nauju politikierių 
ateina nauja gauja darbininkų. 
Senieji patyrę darbe, yra me
tami lauk ir darbui paskiriami 
ne žmonės atsakomi užimti 
paskirtą vietą, bet favoritai, 
paprasti šaukliai, kurie kitam 
niekam nėra tikę kaip tiktai 
per rinkimų kampanijas šauk
ti ant kožno vieno skersgatvio, 
kad balsuotų už padėtą kandi
datą.

Kas iš musų nesupranta, jog 
rimtas žmogus nebus šaukliu. 
Iš to išeina, kad labai tankiai 
ir svarbios vietos yra užpildy
tos tokiais silpnapročiais, nesą- 
žingsiangi žmonėmis. Taigi ko 
norėti, kad mes turėtume gerą 
tvarką,—aišku už negerą darbą 
gauname prastą ir užmokesnį.

(ručine mui AlhiuUc IMiutoj

New York. — Henry Phipps, 
kapitalistas, kuris pasimirė 
rugp. 22 d. Paliko jis' $100,- 
000,000 vertės turto.

CUKRUS
Visokios rūšies retai! už urmo kainą. 
Musų kaina šią savaitę — $4.75 už 
106 svarų. Corn Granulated $4.50. 
Corn Lump $3.50. Visokios rūšies 

mokas $5.35 už tuziną.
Y AKĖK ŠTOKE

3 53 5 S. Halsted St. Tel. Boulevard 2212

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninės.

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

Dabartiniu laiku artinantis 
prie rudeninių rinkimų jau 
prasidėjo didelis bruzdėjimas 
visokių saikų, taip vadinan
čių politikierių.

Kažin kas užmušė banditą 
Zutą, kad galėjus dasibriauti 
prie saifų, iš kurių pasigrobti 
įrodymus dėl apšmeižimo savo 
priešų.

Pasirodo inveltų dauguma ir 
žymių narių visokiose, neteisy
bėse, bet kas iš to, koks tame 
tikslas, juk nei vienas iš tų 
sukčių nenukentėjo materia
liškai. Del ko? Well, laikinai 
jų vadai yra apteršti, reiškia, 
ijnkimų laike jau daugumas, 
jei neužmirš, tai nebalsuos, 
kas yra ir reikalinga priešin
gai partijai.

Delko Zutos užmušėjai nėra 
išaiškinti? Ar ne dėlto, kad 
čia reiktų pačiam save apsi- 
šmeižti! Bet palaukite, ateis 
laikas, ta partija išgalvos špo
są ir iš savo pusės. t Vienu žo
džiu sakant, kaip tas' rusas sa
kė: “i ty svolač i ty svolač”.

kad mažiaus ir mislyti tereikė
tų. Gerai butų, kad tos mintys 
butų sufabrikuotos dėl visų 
naudos, bet dažniausiai pasitai
ko, kad jos yra tiesiog dėl dau
gumos žmonių išnaudojimo. 
Sugalvotos naudai mažos gru
pės išnaudotojų.

Juo mažiaus mes mąstome 
apie savo gyvenimą, tuo leng- 
giau papuolamo išnaudojimui.

Neužtenka to, jeigu pasižiū
rėję j veidrodį ir pamatę savo 
nešvarų veidą, supykę trenksi
me vaidrodį į žemę ir ant to 
sustosime, bet ne; reikia veikti 
ir veikti.

Veikti reikia dėlto, kad pri
sižiūrėję nors paviršiui dabar
tinio musų gyvenimo, mes pa
matome ant kiek jisai yra biau- 
rus ir skubiai vedantis mus 
prie katastrofos.

Dar yra laiko pataisyti klai
das, ir nor biskį aplopę savo 
gyvenimą galime išvengti daug 
visokių nesmagumų ir didelių 
nelaimių. Bot reikia veikti, 
idant nepapulti į nagus dar 
bjauresnių geradėjų kaip da
bai’, priversti esame kentėti.

galvos, bet tiktai tvarkvedžius. 
prieš kuriuos neprivalome že
mai nusilenkę tykoti visokių 
mylasčių, kaip tas ubag£s, ren
kantis trupinius, krintančius 
nuo stalo turtuoliams. Bet 
drąsiai galėtume išrinkę pasa
kyti ko mums reikia ir kaip 
mes turime būti tvarkomi.

Balsuodami tik už tuos kan
didatus, kurie įsivedę į base- 
meutą užfundina gerojo štofo, 
arba kurie meta tūkstančius 
dolerių ant paskandinimo mu
sų miesto gatvių visokiais pla
katais, reikia atminti, kad iš 
prasto darbininko nebus gero 
šeimininko. Balsuojant balsuo
ti už tokį, kuris ne tiktai ge
rai gali nukalbėti, bet' yra 
praktiškas žmogus ir ne švais
tantis bereikalo pinigus į kai
rę ir į dešinę.

Nereikia būti dideliu žinovu, 
kad atspėti musų didelio milži
no miesto Chicagos ateitį. Pa
kol mes biznieriai, profesiona
lai (tegul nebūna suprastas, 
kad aš miniu vien< lietuvius, aš 
turiu omenėj visokius) ir kiti 
pažangesni žmonės, susiorgani
zavę į vieną grupę išsirinksime 
sau tvarkvedžius ir tuomi iš
mesime dabartines gyvuojan
čias didžiules partijas, tai 
tvarkos, nebus. Nes dabartiniai 
vadinami politikieriai tap susi
painiojo su visokiais krimina
listais, kad jau patys bijo ir 
žodžio jiems pasakyti.

ka?rjreTns iš gyventojų turi mo
kėti, ir moka. Beveik jau ir 
dabar mes properti erini neša
me nepakeliamą naštą.

Jau trys šimtai tūkstančių 
properterių šiemet parpuolė 
ant kelių po mokesčių našta, 
palikdami taksus nemokėtais, 
o kas bus kitą metą?

žinoma, rjereikia nusiminti, 
veltui yra ir galvojimas, kad 
revoliucijos bildu numesti ši
tuos valdininkus ir užsikrauti

kitus, bet tiktai reikia atsibus
ti ir pasirodyti, kad mes jau 
nebeesame mieganti ir nusiže
minę Afrikos nevalninkai, bet 
laisvi Amerikos piliečiai, tai 
tuoj viskas pasitaisys ir tie 
patys prasti politikieriai pasi
taisys, nes žmogų aplinkybės 
gadina, o ne kas kitas.

—Joiits Sibirijokas.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Padaro jūsų s 
Z DVIEJŲ

AŠMENŲ BRITVĄ 
(Senąjį ir naująjj modelį) 
Geresne Britva 

—arba pinigai grąžinami

už dešimt j vf V už penkes 
Garantuotos

PROBAK CORPORATION
O»

AvtoSuop Sofely Roior Co., Ine, N. Y. C

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

------------------------- —
Bernard Petkas |

Pilnas Pasirinkimą^
I Vyriškų papuošalų, geresnes rū

šies, didesnios verčios, ge
riausių spalvų

4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St.< -J

9~

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

Viskas butų gerai, jeigu mes 
visą laiką galėtume gyventi 
kaip tas asilas nuleidęs ausis, 
bet visa nelaime tame yra, kad 
viskas yra šiame pasaulyje su 
galu. Ir kada prieina galas, 
tai reikia atsakyti nei tik su 
kišene, bet ir su nugara.

žinoma, lengviausias dalykas 
pasaulyje yra kritikuoti, bet 
sunkiausias ką nors naudinga 
nuveikti. Visuomeninis musų 
blogas gyvenimas atsiliepia 
sunkiai ir ant pavienių žmonių. 
Tie, katrie mislinay kad neapsi
moka ir galvos sukti dėl page
rinimo visuomeniškos tvarkos, 
daro didelę ir neatleistiną klai
dą.

S. P. Kazwell & Co.
2839 W. 63rd St
Tel. Renublic 8899

Tiktai laikas šiame pasaulyj 
bėga greitai, bet žmonių gyve
nimo būdas labai išpalengva. 
O delko taip yra, tai lengvas 
atsakymas: kad dauguma žmo
nių nė biskio nemąsto kaip ji
sai gyvena, bet gyvena taip, 
kaip kas nors parodo. Labiau
siai čionai Amerikoj yra pri
imta naudotis gatavomis su
fabrikuotomis net mintimis,

Kitas dalykas taipgi labai 
syarbus, tai dauguma iš musų, 
katrie jau esame piliečiai arba 
naturalizuoti ar čia gimę, — 
atsibusti iš to miego, kuriame 
dabar gyvename ir pažinti pa
tiems save, kad galėtume su
prasti, jog mes esame patys 
sau bosai, liuesai turėdami tie
są išsirinkti ne ponus ant savo

Kas gali užginčyti, kad musų 
daug kainuojantis policijos šta
bas taipogi nebijo | kriminalis
tų? Kas nesupranta, kad viso
kį tamsių pabudžių žmonės ku
rių vardai ir pavardės, jų biz
nis, vietos gyvenimas ir net gi
minystė ir čionai yra žinomi 
musų policijai, bet kurių bijo 
užkabinti.

Netolimas laikas, jei nebus 
kas nuveikta, tai atsitiks čio
nai Chicagoj kaip yra Chinijoj, 
kad kriminalistai nutarė kiek

Didžiaužias 
pasirinkimas 

narvelių 
Chicagoj

Atdara 
iki 9

vakarais 
P, M*.

3 DIENOS SPECIALIAI
Pirmaeilėj Chicagoj paukštukų krautuvėj

RANARKOS
KIEKVIENAS PAUKŠTIS yra 
Garantuotas dainininkas

Musų Importuotos Tiesiai iš 
ČECHO-SLOVAKIJOS!

Maišytos Plunksnos
Tyros baltos plunksnos, žąsų, 

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

Baltos Plunksnos
Maišytos, labai spe- 

cialiai svaras ............... WWW
Suplėšytos Plunksnos

Geresnės rųšies rankomis plėšytos 
žąsų plunksnos, visos tyrai baltos. 
Vertos $2.50, bet parsidavinėja da
bar, svaras tiktai 
už ...............................
Sempeliai bus pasiųsti 

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

CHICAGO, ILL.

$1.98
pareikalavus.

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mėnesį nuo 

16 iki 32 |)usla|itu didumo.
“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS“, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $1.00).
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St., Chicago, III.
Margutį redaguoja KOMP, A. VANAGAITIS.

Margučio Dairios
34 Dainos už $1.00

7 solo dainas, 15 duetų, 8 chorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visų 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos.

Kas užsirašys 2 metams Margutį ir prisius $3.00, tas gaus vel
tui “Margučio Dainos”.

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.

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

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su*ja ryšius?

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

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

“laetuvos Ūkininko“ kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centu į Lietuva siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalykų, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys neriiokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką“ Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 d oi., pusei metų 1 dol.
. . ....................... . . . . ff. ■ įJJ

Paukščių Narveliai 
ir Standai, Gatavi

Įvairių spalvų. Šimtai pasirinki
mų. Čia ma- fl* Ū| QC 
tomas reguliaris už bVV
$4.00. ■ gatava Didelė 

domė 
krei
piama 
f užsa
kymus 
per 
paitq.

Dabok t i 
adresą

rinktinės, importuotos Hartz kalnų kanąrkos — 
Kiekvienas paukštis išmokintas dainininkas, ir 

Tikrumoj tie paukščiai du syk

Tikros, 
patinėliai, 
musų garantuojamas, 
vertesni už musų kainas. 
Užeikite, pasiklausykit jų giedant; visi paukščiai išsta
tyti parodai.

TAIPGI GARSIABALSĖS CHOPPER KANARKOS.
3 0 DIENOMS DUODAMA RAŠTŲ DAINAVIMO 

GARANTIJA.

Meilės Paukščiai
(Love birds)

Šie smagus plunksnuočiai meilės 
paukščiai pripildo C 
narvus nuolatine < 
nuotaika. ■ pora

Geriausias Chicagoj sandėlis paukščių, šunų ir kitokių gyvuliukų.

COURTESY PET SHOP
228 W. Madison St
Phone Randolph 1118

k

M.95 i 
pora j

Lietuvių Seklyčių Setų
fabrikas
RAKANDAI

Už pusę kainos
/ - i ' .

šiame paveiksle matote, kaip yra išdirbami musų dirbtuvėje seklyčių setai.

Seklyčių Setai Už Pusę Kainos
Kadangi mes turime savo rakandų dirbtuvę ir patys juos žjnonėms tiesiai iš dirbtuvės parduodame, 

tai galime savo išdirbinius už pusę kainos parduoti. Užeikite Tamstos pas mus ir pažiūrėkite kaip mes 
PIGIAI parduodame SEKLYČIŲ SETUS, kad Tamistos tikrai nusistebėsite. Tamistos galite palyginti 
musų kainas su kitų kainomis ir pamatysite didelį skirtumą.

Štai Pavyzdžiui

3 šmotų setas vertes

3 šmotų setas vertės

3 šmotų setas vertes

3 šmotų setas vertės

$125.00 parduodame už 

$350.00 parduodame už 

$150.00 parduodame už 

$190.00 parduodame už

$59.00
$190.00

$75.00
$95.00

1 s'MMMBIa •

NKKI FWT
Musų krautuvėje yra didžiausis pasirinkimas setų iš kurių Tamista tikrai išsirinksi. Mes pristatome 

į Chicagos apylinkės miestelius ir už pristatymą nieko neskaitome.

Telefonas Lafayette 9733
» JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas 

4140 Archer Avenue
—
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Subscription Ratesi
$8.00 per year in Canada
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Chicago  je — paštu:
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bar į jį žiuri, kaip Apgaviką. Ir ta neapykanta prieš 
karalių, kuri buvo paslėpta per septynerius metus, da
bar veržiasi į viršų.

Ateis laikas, kada tas pat įvyks ir kitose šalyse, 
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of Chicago, III., under the act of 
March 8rd 1879.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ........    $7.00
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Trims mėnesiams ________— 1.75
Dviems mėnesiams ..........  1.25
Vienam mėnesiui ___________  .75

Apžvalga!
Iii i

RINKIMŲ PASĖKOS IR
PARLAMENTARIZMAS

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

'Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams  ......... $8.00
Pusei metu -.............. ....... — 4.0t
Trims mėnesiams .—.............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

DOVANOS GERADARIAMS

Kongresmanas John N. Garner, iš Texas valstijos, 
iškėlė aikštėn įdomų faktą, kad Jungtinių Valstijų val
džia sugrąžino daugiau, kaip $100,000,000 “permokėtų” 
taksų stambioms kapitalistinėms kompanijoms ir mi- 
lionieriams, kurie buvo davę gausių aukų i Republiko
nų partijos fondą. Iždo sekretoriaus malone pasinau
dojo tarp kitų šie Republikonų partijos rėmėjai:

Harry F. Guggenheim, iš New Yorko — Utah 
Copper Co. direktorius; tai kompanijai sugrąžinta 1928 
metais $102,911 “permokėtų” taksų; Braden Copper 
Mine kompanijai, kurios direktorius taip pat yra Gu
ggenheim, sugrąžinta 1929 m. $107,644.

Jeremiah Milbank, iš New Yorko — Chase Na
tional Bank direktorius, sugrąžinta 1928 m. $41,239; 
Metropolitan Life Insurance Co. direktorius, sugrąžin
ta 192$) m. $320,012 ir 193Q m. $771,848; Milbanko tėvui 
sugrąžinta 1929 m. $46,344.

\
John N. Willys, iš Clevelando — Willys*Overland 

Co. prezidentas; šiai kompanijai ir jos skyriams su
grąžinta 1930 m. $677,567.

George A. Martin, iš Clevelando — Sherwin-Wil- 
liams Co. prezidentas ir direktorius, sugrąžinta 1929 
m. $419,262.

Toliaus kongresmano Garnerio paskelbtame sąra
še minima vardai abiejų Rockeffellerių (tėvo ir sū
naus), Harvey Firestone’o, George F. Barkerių (tėvo 
ir sunaus), W. R. Timkeno, Walter A. Aldridge’o ir 
daugelio kitų.

Vieni iš aukščiaus paminėtųjų asmenų yra aukoję 
Republikonų partijai po $10,000 arba daugiau, kiti — 
ne mažiau, kaip po $5,000.

Dabar aišku, kodėl tie ponai Republikonus šelpia. 
Jiems apsimoka! Už padovanotus partijai dešimtį 
tūkstančių dolerių jie gauna iš valdžios, sugrąžintų 
taksų pavidale, šimtus tūkstančių.

Ir kadangi tie milionieriai šitokiu budu išima iš 
valstybės iždo milžiniškas sumas pinigų, tai kiti žmo
nės turi tą spragą užkišti savo mokesniais. Jei Ameri
kos žmonės šitą “mechaniką” aiškiai suprastų, tai jie 
už kapitalistų partijas nebalsuotų.

KAIP MŪŠIŲ LAUKE

Lietuvos tautininkų ‘“Aidas”, 
komentuodamas Vokietijos rin
kimų pasėkas, rašo:

“Vadinasi, Brueningo val
džios apeliavimas į tautą ro
do, kad vokiečių tauta par
lamentarizmo nemėgsta, nes 
daugiausia laimėjo partijos, 
nusistačiusios prieš parla
mentarizmą ir prieš demok
ratiją apskritai.

“Vokietijos dabartiniai rin
kimai tai naujas skaudus 
smūgis parlamentarizmo idė
jai. Vokietija buvo gryno 
^parlamentarizmo šalis, bet 
dabartiniai • rinkimai kažin 
ar tik nepalaidos’ parlamen
tarizmo ir Vokietijoj.” 
Taip, pavojus Vokietijos par

lamentarizmui yra. Bet sakyt, 
kad rinkimai 
kiečių tauta 
lamentarizmo, 
prasilenkimas 
milionų visų 
vė savo balsus už fašistus ir 
komunistus 11 milionų žmonių, 
reiškia — mažiau, kaip vienas 
trečdalys. Taigi daugiau* kaip 
du trečdaliai Vokietijos’ pilie-

rodą, jogei vo- 
nemūgstanti par- 

tai jau aiškus 
su tiesa. Iš 35 
balsuotojų atida-

čių pasisakė už parlamentariz
mą, o ne prieš.

žinoma, galima skirti prie 
parlamentarizmo priešų ne tik 
fašistus ir komunistus, bet 
taip pat ir daugelį nacionalis
tų, kurie šiuose rinkimuose ga
vo 2 milionų 400 tūkstančių 
balsų. Galima taip pat skirti ir 
dalį kai kurių kitų partiją bal
suotojų, kurie, nors viešai ne
pasisakė už diktatūrą, bet jai 
simpatizuoja. Tečiaus, antra 
vertus, tol i-gražu ne visi žmo
nės, balsavusieji už fašistus ir 
komunistus, tikrai nori, kad 
butų panaikintas parlamentas. 
Jie buvo pritraukti prie šitų 
kraštutinių partijų, labai įvai
riais obalsiais: vieni naciona
lizmu, kiti žadėjimu' panaikin
ti skolas, treti tiesiog neąpy-\ 
kanta dabartinėms sąlygoms, 
į balsus', paduotus už fašistų 
ir komunistų sąrašus tenka 
žiūrėti daugiausia, kaip j pro
testo balsus, o ne kaip į sąmo
ningai pareikštą nusistatymą 
už arba prieš tam tikrus poli
tinius programus.

Kai sąlygos Vokietijoje pa
gerės, tai komunistai su fašis
tais’ vėl neteks milionų savo 
pasekėjų, kaip kad buvo atsi
tikę jau ne vieną kartą.

Tautininkų “Aidas” dėl to 
mato “smūgį parlamentariz
mui“, kad jisai pats parlamen
tarizmo neapkenčia.

agentai,

tik kokis

kritikuojama, netaisoma orga
nizacija ir jos viršininkai nu
eina velniop.

Siuvėjų unijoj yra daug kas 
taisytino. Man rodos, narių 
duokles yra perdideles. įplau
kų pasidaro arti miliono dole
rių į mėnesį. Tiesa, kainuoja 
svetainės, raštinės,
streikų vedimas ir ikiti dalykai. 
Bet nemaža pinigų ir lieka. 1 
bedarbių fondą prisieina mokė
ti atskirai. Kaip
streikas įtiek ilgiau užsitęsia, 
kaip tik svetainė arba namas 
statomas’ ir kokis kitas reika
las atsiranda, tuoj uždedami 
asesmentai. Ir .duokles ir 
asesmentus moka ne tik dir- r » 
bantieji, o ir bedarbiai. Tūli 
siuvėjai negauna darbo po ke
lis mėnesius, po rhetus ir dve
jus, o duokles ir asesmentus 
turi mokėti. Tūli uždirba tik 
po kelis dolerius savaitėje, o 
kiti po kelias dešimtis’, o mo
kėti turi visi lygiai. Asesmen- 
tai paprastai nėra maži: po 10, 
15 ir dažniausią 25 dol. nuo

Rubsiuvių Unija

United Press praneša, kad pereitos savaitės pabai
goje, šeštadienį ir sekmadienį, buvo užmušta automo
bilių nelaimėse 63 asmens Jungtinėse Valstijose, o sun
kiai sužeista tose nelaimėse dvigubai tiek.

Ir taip diena iš dienos, savaitė iš savaitės žmonių 
gyvybės žūva, lyg kokiam mušiu lauke. Keisčiausia, 
kad publika su tuo yra taip apsipratusi, jogei niekas 
beveik ir nepaiso.

VERŽIASI J VIRŠŲ

Ispanijoje darosi vis karščiau karaliui Alfonsui.
Pereitą sekmadienį Madride susirinko 20,000 res

publikos šalininkų ir laikė karštas prakalbas, reikalau
dami, kad Alfonsas atsižadėtų sosto ir kraustytus! iš 
Ispanijos, kol dar ne vėlu. Policija stovėjo aklink mi
tingo vietą, bet į prakalbas nesikišo.

Tai buvo pirmas atsitikimas, kad Ispanijos monar
chijos priešai, tylėję per septynerius metus, . prabilo 
viešai, valdžios netrukdomi. Jų tylėjimas nereiškė su
tikimo su tuo, kas per tą laiką dėjosi Ispanijoje. Nuo 
tos valandos, kai karalius Alfonsas su generolu Primo 
de R i vera padarė perversmą, įsteigdami diktatūrą, pi
liečių laisvė Ispanijoje buvo panaikinta.

Dabar, jau pusė su viršum metų laiko, kai bando
ma tą diktatūrą likviduoti ir atsteigti konstitucinę 
tvaiką. Bet senoji konstitucinė tvarka buvo monarchi
ja, o žmonės jos jau nebenori! Jie reikalauja monarchi
ją griauti ir steigti respubliką.

Jei nebūtų buvę diktatūros, šitoks reikalavimas 
vargiai dar dabar butų populerus. Už respubliką stojo 
pirma tik socialistai. Buržuazija buvo ištikima karaliui. 
Šiandie jau ir buržuazija Ispanijoje darosi respubliko
niška. Diktatūros laikotarpis ją pakreipė šiton pusėn.

Sauvališkai naikindamas konstitucijos tvarką,' ka
ralius Alfonsas sulaužė savo priesaiką, ir žmonės da-

Rubų siuvimo amate esama 
kelių unijų. Pati skaitlingoji, 
geriau už kitas sutvarkyta, la
biau pažangi yra- Amalgamated 
Clothing Workers. Jos steigė
jai buvo socialistai ir jiems pa
sisekė suorganizuoti siuvėjus į 
trumpą laiką geriau, negu su
siorganizavo kitų amatų darbi
ninkai per metų metus. Darbo 
gavimo teisė tapo sutvarkyta 
taip, kad kas pirmas jo nete
ko, tas pirmas turi gauti. Iš 
darbo pa varymas tapo negali
mas be unijos įsikišimo. Apie 
darbo gerumą sprendžia ne tik 
samdytojai, o ir unijos atsto
vas. Valandos .sutrumpintos, 
algos pakeltus ir daugelis kitų 
pagerinimų įvesta siuvėjams. 
Ne kas kita, o tik šitie dalykai 
masino siuvėjus į uniją. Ne 
agitacijomis sukurstyti, ne dėl 
idealo, o savo būklės pagerini
mui jie organizavosi.

Visai nenoriu atmesti u visų 
gerumų, kokius Amalg*ameitų 
unija savo nariams teikia ir 
pripažįstu, kad taiį viena tobu
lesnių jų unijų, vienok ir joje 
išsivystė pusėtinai nemalonus 
jos nariams dalykai.

Pirmiausiai ją ėmė pulti ir 
ardyti bolševikai. Jie buvo už
griebę daugelį lokalų ir naudo
jo juos savo partijos' tikslams. 
Nemaža jų buvo įsiskverbę į 
redaktorių ir mažesnių virši
ninkų vietas. Ne tik kad savo 
partijai jie uniją naudojo, o ir 
su samdytojais bičiuliavosi ir 
gaudavo apmokėti jei ne pini
gais, tai rūbais (Atsiminkite 
Bekampio ir kitų istorijas.). 
Tečiaus nuo bolševikų pusėtinai 
apsivalyta ir ateityj jie ’nesu- 
darys pavojaus, nes, viena, jie 
patys susmuko, kita, siuvėjai 
patyrė juos humhugicriais 
esant.

Kova prieš bolševikus suda
rė negeistiną padėtį viršininkų 
rinkimuose. Pirma pas Amal- 
gamatus buvo pilna demokra
tija: būtent mažesnius viršinin
kus pakeisdavo kas metai arba 
netoli taip. Kiekvienas (labiau 
pasidarbavęs unijoj buvo iš ei
lės numatomai kandidatu ,į 
viršininkus. Varžytinių už vie
tas beveik nebuvo. Kovai prieš 
bolševikus lokaluose susiorga- k 9
nizavo branduoliai. Tokius

branduolius turėjo ir bolševi
kai. Apart kitko, tie branduo
liai paskiria kandidatus į 
viršininkus ir varo agi
taciją, kad visį už juos' balsuo
tų. Branduolio organizatorium 
ir vedėju paprastai yra biznio 
agentas, kuris bando susikvies
ti kaip galint daugiau savo 
šalininkų. Tai jam papirštai 
pasiseka. Jam yra lengva tap
ti nominuotu ię sekamai tarny
bai. Jai pasibaigus, ir vėl 
kitai. Tokiu budu biznio agen
tas darosi beveik nepakenčia
mas.

aukos: lai- 
čėrmono 
sukaktu- 

Aukoš

bauginu.
Medardo

nario, kartais 
sykį metuose.

Nereti atsitikimai, kad dirb
tuvėse da renkamos 
dotuvėms, ligoniui, 
vestuvėms, agento
vėms ar kam kitam, 
nedavimas kartais reiškia dar
bo netekimą. Unija turėtų
drausti aukų rinkimą.

Kaip ir visose griešnose or
ganizacijose, siuvėjai žino, kad 
iš eilės darbo gavimas ne vi
suomet yra praktikuojamas: 
tūli gauna jį greičiau. Šitas 
dalykas turėtų būti aštriau 
reguliuojamas.

Tūlų viršininkų susibičiulia
vimą su samdytojais ir bent 
rūbų dovanai gavimą vargiai 
galima sustabdyti, nors jis pla
čiai praktikuojamas. Bolševikai 
tam padarė pradžią. Gal čia 
kiek gelbėtų dažnesnis viršinin
kų pakeitimas, o gal ir ne.

Pilno tobulumo ■ niekur ne
buvo ir nebus. Amalgamatų 
unija yra tobulesnė už daugelį 
kitų, bet ir ją da galima gero
kai patobulinti.—Stičerius.

E. T. A. Hoffman
ii______  . -

Vertė J. Pronskus j

FĮ Velnio Eliksyras |

savo 
kaip 
dva- 
fan-

Vie- 
atsi- 
dai- 
įdo- 
norš

neišpasakytas 
negalėjau susi- 
nesušukęs, kai 

susidūrė su vie-
didumo portretu,

gias išeiti iš savo 
žadėdama pradėti

pagavo 
vos be- 
Bet aš 
priešas,

vo Aurelija! — Mane 
pasibaisėjimas, kurį aš 
pajėgiau suvaldyti. — 
pažinau, kad arti yra
kurs mane vėl norėjo, per prie
vartų įmesti i siaučiančias' ban
gas, iš kurių man sekėsi pa
bėgti, ir mane sunaikinti, ir 
aš vėl įgijau drąsos atsispirti 
iš slaptingų patamsių mane 
puolančiai baisenybei. —

Kiekvieno lokalo kandidatą 
gali Atmesti lokalis pildomasis 
komitetas arba taryba. Kandi
datas turi būti maloniuose 
santykiuose su augštesniais vie
tos unijos viršininkais. Jiems 
pasigerinti jis turi daugel j pro
gų: suagituoti savo lokalą, kad 
jis balsuotų už jų pasiūlymus; 
kad delegatais į konvencijas 
nepatektų viršininkų priešai; 
stabdyti savo lokale tokias dis
kusijas, kurios iškeltų tūlus ne- 
tvarkumus unijoj. Siuvėjai 
zurza, kad unijos statomieji na
mai ir svetainės atsieina per- 
brangiai; kad jos įsteigtieji 
bankai neduoda siuvėjams pa
lengvinimų; kad konvencijoms 
išleidžiama perdaug pinigų; kad 
viršininkų algos peraugėtos; 
kad viršininkai supenėjo taip 
greit, kaip tik prasisiekė. Tai 
nėra bolševikų zufzėjimas. Ži
noma, bolševikams jie patinka 
ir jie kelis šimtus sykių juos 
išpūtę ir da melais ir šmeižtais 
papuošę juos platina. Kandi^ 
datas į biznio agentus turi ne 
tik melus ii’ šmeižtus atremti, 
o ir negerumus užglostyti. 4r 
kada viršininkai pradeda vieni 
už kitus darbuotis, vieni kitų 
kandidatus remti, vieni už ki
tų bile kokius sumanymus agi
tuoti, organizacijoj 
kerėtis biurokratiją,
moję Amerikos unijų ji 
pilnai įsigalėjusi. Pas Amalga- 
matus ji da jauna ir silpna' ir 
butų gerai, kad jai taptų už
kirstas' kelias. Kovojant prieš 
bolševikų pasikėsinimą ant 
unijos, jų šmeižtus ir melus 
nereikia teisinti ir glostyti tų 
dalykų, kurie yra negeri. Juk 
nieko tobulo pasaulyj nėra. Ne-

pradeda 
Didžiu- 

yra

_ i 
(Tęsinys)

Mane apėmė 
griaudumas, ir 
.valdyti garsiai 
mano žvilgsnis 
nu augumo
kuriame pažinau kunigaikšty
tę, savo motiną globėją. Ji 'bu
vo žavinti ir turėjo aukščiau
sio laipsnio pagautą panašumą, 
kaip tik Van Dykas savo port
retus piešia; ji buvo nupiešta 
apdaruose, kuriuose ji Bernar
do dieną per procesiją .eidavo 
vienuolių pryšaky. Dailininkas 
buvo kaip tik tą momentą pa
gavęs, kai ji baigus maldą ren- 

kambario, 
procesiją,

kurios laukia bažnyčioj susi
rinkę žmones', matomi paveiks
lo pamatinėj perspektyvoj. Tos 
kilnios 
aiškiai 
dvasios 
lyg ji 
leidiiho 
jusiam 
šiam nuo jos 
dies, ir . 
aš pats!

Senai man nebežinomi jaus
mai persunkė krutinę, neišpa
sakytas ilgesys tąsė mane, aš 
vėl buvau pąs aną gerąjį kle
boną Cistercįečių vienuolyne, 
linksmas, palaidas, gyvas vai
kas, šūkaujantis iš džiaugsmo, 
Bernardo dienai atėjus. Aš ma
čiau ją!*—

—Ar buvai tikrai maldingas 
ir geras, Pransiškau ? paklau
sė ji tokiu balsu, kurio pilną 
skambesį mažino meile, švel
niai ir maloniai plaukdama j 
mane. — Ar buvai tikrai mal
dingas ir geras? Ak, ką aš ga
lėjau jai atsakyti? Niekšy
bę kroviau ant niekšybės, prie
saikos sulaužymą sekė žmog
žudystė! — Susikrimtimo ir 
atgailos pakirstas, pusiau apal
pęs puoliau ant kelių, ašaros 
iš akių paplūdo. Išsigandęs se
nis šoko prie manęs ir smar
kiai paklausė: “Kas Tamstai, 

fkas Tamstai, mano pone?’’ — 
Šis abtisčs paveikslas yra taip 
panašus į žiauria mirtim mi
rusią mano motiną, kurčiai ta
riau pats sau ir atsistojęs^ 
stengiaus kiek galėdamas pa
reiti į save. “Eikit čia, pone! 
tarė .senis: tokie atsiminimai 
yra persunkus ir reikia jų 
vengti, čionai yra dar vienas 
portretas, kurį mano ponas 
skaito visų geriaųsiuoj u. Pa
veikslus yra nupieštas dar prie 
gyvos galvos ir nesenai baig
tas, mes jį pridengėm, kad 
saulė nepakenktų dar nevisiš
kai nudžiuvusioms varsoms”.— 
Senis pastate mane ypatingai 
į atatinkamą šviesą ir skubiai 
pakelė uždangalą. — Tai bu-

moteriškės žvilgsny 
švietė į dangų pakeltos 

išraiška, ak, rodėsi, 
maldautų nuodėmių at- 
tam nedoram užkietė- 
nusikaltėliui, ištruku- 

motiniškos šir-

Geidulingais žvilgsniai^ rijau 
Aurelijos grožę, kuri švietėjo 
gyvu gyvenimu degančiame pa
veiksle. Jos dievoto kūdikio 
nekaltame, švelniame žvilksny 
jautėsi lyg nusiskundimas dėl 
nelabojo brolžudžio, bet visi at
gailos jausmai apmirė many 
kilusioj karčioj, priešingoj pa- 
šiepoj, kuri lyg užnuodytais 
dygliais geldama vijo mane iš 
to malonaus gyvenimo. —

dažniau nėgu Medardas susitinka tą patį pa
slaptingąjį dailininką, kurs kai 
kada vienuolyne jį 

Dailininkas išduoda 
paslaptį

—^Vakare nuėjau 
draugystę; man rūpėjo 
nors suvaldyti vis kįlantį 
sios įtempimą, suerzintos' 
tazijos įkaitusį. darbą. —

Buvo daug kalbėta apie ne
žinomojo dailininko paveikslus 
ir ypatingai apie tą nepąpras- 
tą išraišką, kokios jis buvo 
mokėjęs suteikti savo portre
tams; aš ir galėjau prisidėti 
toms pagiroms ir su ypatinga 
iškalbos elegancija, kuri buvo 
vien' .pasityčiojančios', many 
lig naikinanti ugnis degančios 
ironijos refleksas, ėmiau vaiz
duoti neapsakomą gražumą, iš
einantį iš Aurelijos dievoto 
angeliškai malonaus veido, 
nas pranešė rytoj vakarą 
vesiąs j draugystę ir patį 
lininką, kurs esąs labai 
mus, puikus menininkas,
jau gerokai pasenėjęs; norėda
mas baigti dar daugelį portre
tų jis lig šiol negalėjęs atvyk
ti.

Kitą vakarą pilnas nežinomų 
nujautimų, vėliau kaip papras
tai, nuėjau į draugystę; sve
čias dailininkas sėdėjo prie sta
lo nugara į mane. Kai atsisė
dau ir pažvelgiau į jį, pama
čiau priešais save bruožus to 
baisiojo nepažįstamojo, kurs 
,šv. Antano dieną stovėjo atsi
rėmęs į kampinį bažnyčios 
ramstį ir man tiek baimės ir 
baisumo įvarė. —

Jis pažiuro į mane ilgai, pil
nas gilios rimties, bet mano 
ūpas, kuęį įgavau nuo to laiko, 
kai Aurelijos paveikslą mačiau, 
pridavė man drąsos ir pajėgų 
jo žvilksnį pakelti. Mano prie- 

matomą formą,
reiškė pradėti su juo 

kovą. -Nusprendžiau 
puolimo, bet tuomet 

jį tais ginklais, kuriais 
pasitikėti. Svečias ro-

Tik viena mane kamavo, ko
dėl aną nelemtąją naktį dvare 
Aurelija nepasidarė mano. Her- 
mOgeno pasirodymas sutrukdė

1 J ° įmano žygį, bet jis atsimokėjotas nusikaltėlis buvau I _ Aureljja gyvena> jr 
to gana duoti vietos vilčiai ją 
turėti! — Aišku, kad ji bus 
mano, nes ją valdo likimas, ku
rio jai neišvengti; ir ar ne aš 
pats esu tasai likimas'?

buvo iš

turėtų būti su tais vi-

Taip drąsinau save prie 
niekšybes, žiūrėdamas į jos pa
veikslą. Senis rodėsi 
manęs nustebęs. Jis prikalbė
jo daug žodžių apie tapybą, 
toną, koloritą, o aš jo negirdė
jau. Mintis apie Aureliją, viP 
tis tą tik nutęstą, piktą darbą 
dar atlikti, mane kiaurai taip 
pripildė, jog aš skaičiau reika
linga ne tiek klausinėti apie 
patį nępažįštamąjį dailininką, 
o arčiau ištirti, kas' čia per są- 
ryšys
sitis paveikslais, lyg kokiam 
cikliųj primenančias mano visą 
gyvenimą. —

Aurelijai įgyti buvau pasiry
žęs ant visko. Man rodėsi, I lyg 
aš pats, pasistojęs viršum visų 
savo gyvenimo reiškinių ir 
juos permatydamas, niekuo
met nieko neprivalau bijoti ir 
dėlto niekuomet drąsintis. i Per
ėjau įvairiausius planus ir su
manymus savo tikslui arčiau 
pasiekti, ypatingai tikėjausi 
šio to ištirti iš paties to neži
nomojo dailininko ir išgauti 
kai kurių man svetimų kombi
nacijų, reikalingų man žinoti, 
kaipo prisiruošimą į mano sie
kį. Būtent aš maniau nedau
giau ir nerąažiau, kaip savo 
dabartinėj naujoj išvaizdoj 
grįžti į dvarą, ir tatai man 
rodėsi visai ne taip jau ypa
tingai, daug drąsos reikalaujan
tis žygis. —

šas pasiėmė 
dabar 
mirtiną 
palaukti 
atmušti 
galėjau
dėsi neperdaug į mane krei-, 
piąs domės, ir nusisukdamas Į 
kitą šoną ėmė vėl tęsti pradė
tą prieš man ateinant pasikal
bėjimą apie meną. Buvo vėl 
kalbama apie jo piešinius ir 
ypatingai giriamas' Aurelijos 
.portretas. Kažkas tikrino, kad 
tas paveikslas, nežiūrint kad iš 
pirmo pamatymo išrodo lyg 
portretas, vienok yra labiau 
studija ir gali būti sunaudoja
ma kokiai nors šventajai per
statyti. — Paklausų mano nuo
monės, kadangi aš nesenai taip 
vykusiai jos paveikslą sugebė
jau atvaizduoti žodžiais. Aš 
prasitariau, kad aš negalėčiau 
sau kitaip įsivaizduoti šventos 
Rozalijos, kaip tik anos nežino
mosios paveikle. Dailininkas 
rodėsi 
tuojaus pridėjo:
mergelė, kurią teisingai atvaiz
duoja minėtasai portretas, yra 
dievobaiminga šventoji, kuri 
per kovą siekia dangaus. Aš ją 
nupiešiau, kai ji, baisiausios 
nelaimės užklupta, tik iš tikė
jimo ir iš viršuj debesų vieš
pataujančio likimo laukė sau 
pagelbos'; ir tos vilties išraiška, 
kuri tik pačioj sieloj tegyve
na, aš stengiaus perduoti pa

veikslui.” —

paveikle.
nepastebėjo žodžių, ir

“Ištikrųjų ta

(Bus daugiau)

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

Šiais laikas jokio biznio įmo
ne be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gaji patraukti dides
nį klijentų skaičių.

Amerikos įmonės getai su
pranta, kad be geros reklamos 
ncapseisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi. 
į y ••y , r ■ • t
Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraščius, 

' visuomet apsimoka.

Kas garsinasi "Naujienose”, 
tas visuomet turi naudos.

Garsinkitės “N-nose”



Trečiadienis, spalio 1, 1930

‘"DABAR Aš VALGAU 
K A Aš MĖGSTU”, SA
KO POPULI ARĖ MO

TERIS.
Kultūros i

Vienas po kito, vyrai ir moterys vi
sose šalies dalyse, išeina viešai pasakyti 
kitiems apie šį paprastų metodų paša
linti nevirškinimų ir gasus. vėmimų, re- 
mienį, galvos skaudėjimų ir t. t., ku
riuos jis pagimdo.

Tik kų anų dienų, Mrs. C. H. 
Brovvn. populiarė motina trijų, kuri 
gyvena 1407 E. 88th St.. Cleveland. 
Ohio. entuziastiškai pareiškė: “Pagalios 
aš radau tikrų pagtlbų nuo nevirškini
mo. Aš dabar valgau kų aš noriu, be 
baimės to seno sunkaus jautimosi išpu
stų. arba galvos skaudėjimų ir nerviš
kumo.

“Aš kenčiau nuo nevirškinimo per 
aštuonius metus; bandžiau visokios rū
šies vaistus ir treatmentus be pasekmių. 
Bet pirmos kelios tabletės Pape’s Dia- 
pepsin įtikino mane, kad jos yra tai. 
kas man reikalinga. Išpūtimas, galvos 
skaudėjimai ir nerviškumas po valgio 
stačiai išnyko. Aš tikrai esu dėkin
ga savo daktarui, kuris man jas pa
tarė”. K

Pape’s Diapepsin yra visiškai nekenk
smingos: nesudarys jokio įpročio. Gau
kite dėžutę nuo savo aptiekininko; ir 
sekamų kartų jei kas nepatiks, sukram- 
tykite panašių į saldainį tablctų. Pama
tykite kaip 'deginimas ar skausmai iš
nyks! Jeigu jus norite pabandyti jas 
prieš perkant, rašykite “Pape’s Diapep- 
sin”. Wbeeling. W. Va., dėl NEMO- 
KAMCNS bandomosios dėžutės.

DupERSiN
STATEMENT OF THE 0WNER- 
SHIP, MANAGEMENT. C1RCULA- 
TION, ETŲ REQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 

24, 1912,
Of Naujienos, The Lithuanian Daily 

News published daily at 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Illinois for 
October 1, 19 30.
State of Illinois Į 
County of Cook f BS*

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Maria Jurgelonis, 
who, having beon dūly sworn ac- 
cording to law, deposes and says that 
she is the Business Manager of the 
Naujienos, The Lithuanian Daily News 
and that the following is, to the best 
of her knouledge and belief, a true 
statement of the ovvnership, manage- 
ment circnlation etc., of the afore 
said publication for the date shovving 
i n the above caption, reųuired by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 411, Postai Laws and Kegula- 
tions, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, editor, man agi ng edit- 
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Publi- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

Editor Plūs Grigaitis, 1789 S. Hals
ted St., Chicago, III.

Managing Editor None.
Business Manager Maria Jurgelo

nis, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

2. That the ovvners are: Lithuanian 
News Pub. Co., J. Šmotelis, Veroni- 
ca Šmotelis, K. Gugis, Nora Gugis, 
T. Rypkevicz. A. Zymont, P. Gri
gaitis, P. Miller, C. August, J. Moc
kus, J. Mickevičius, J. Jasulevicius, 
V. Rushinskas. P. Galskis. all of 17 39 
So. Halsted St.. Chicago, III. and K. 
Jamontas deceased.-

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold- 
ers ovvning or holding 1 per cent or 
tnore of totai amount of bonds, mort- 
gages, or other securities are Lith
uanian News Building and Loan 
Ass’n, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the naines of the 
list of stockhohlcrs and security 
holders, if any, contain not orily the 
list of stockholders and security 
holders as they appear upon the 
books of the company būt also, in 
cases \vhere the stockholder or secu- 
rity appears upon the books of the 
company as trustee or in any othei 
ttduciary relation , the name of the 
person or Corporation for whom sucb 
trustee is acting, is given; also that 
the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s full 
knowledge and belief as to the čir- 
eumstanees and conditions undei 
which stockholders and security hol
ders who do not appear upon the 
books of the company as trustee? 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner 
and this affiant has no reason te 
believe that any other person, asso- 
ciation, or Corporation has any in- 
tnrest direct or indirect in the saic 
stock, bonds, or other securities thar 
v s so stated by him.

5. That the average number of co 
pieš of each issue of this publication 
soid or distributed, through the malk 
o r othenvise, to paid subscriber." 
during the six month preceding the 
d.ite shown above is 38.134.

Maria Jurgelonis, 
Business Manager.

Svvorn to and subscribed before me 
ibis 29th dav of September. 19 30. 
Michael J. Tananevicz, Notary Public 

(Mv commission cxpires Jan. 14, 
1931).

GARSINKH’ĖS NAUJIENOSE

Kertelė
Lekcijos Art Institute

Trečiadienį, spalio 1 d„ 2 vai. 
p. “Babylonijos ir Asyrijos 
skulptūra”. Ketvirtadienį, spa^ 
lio 2 d., 11 a. m. “Paryžius”. 

., 11 a. 
ir 6:30

šeštadienį, 
vedžio- 
lekcija

vienos^ ypatybės indionai nepa
rodė, tai yra visi buvo grynais 
veidais, be jokių “pentų”. Chi- 
biaboos šefas iš Winnebago tai 
paaiškino sakydamas: “Blyška- 
veidžiai atėmė iš mus musų 
žemes ir dabar jų moterys at

buvusios 
požymius, 

d^žalus 
sveikina-

(nedažytais)

ėmė iš mus musų 
galybės puskutinius
— musų kariškus 
(pentus). Todėl mes 
me Jus grynais
veidais, bet su šypsenomis šir
dyse.”

4 d. 9:20 a. m. 
po gAlerejas ir 
tapyba”.

d

Indionai gabi ir kultū
ringa rasė

m. “Prancūzų tapyba
p. m. 
spalio 
j ima s 
“Italų

Pirmadienį, spalio 6
a. m., “Moderniškas menas” ir 
2:15 p. m. “Kiniečių tapyba” 
ir 6.T5 p. m. “Art 'Institute 
kolekcijos”. Antradienį, spalio 
7 d., 6:30 p. m., “Meno istori
ja”. Lekcijos Veltui Visiems at
silankiusiems.

Art Institute Goodman 
teatras

Goodman teatras ir lietuvių 
visuomenei ^plačiai žinomas ne 
vien dėlto, Kad gana dažnai jį 
išnuomodavo savo spektakliams 
lietuviškos’ teatro trupės, bet 
ir dėlto, kad tas teatras yra 
bene vienintelis pusketvirto 
milijono gyventojų Chicagoj, 
kur bandoma duoti klasiškas 
pieses, parinktas iš geriausių 
autorių. Padaryta daug page
rinimų scenerijoj, dekoracijose 
ir šviesose.

Šiemet tas 
spalio 14 d. 
Mayer piese
Artistų sąstate žymesnieji yra 
Katherine Krug, Eilėn Boot, 
Dario Shindel, Harry Mervis, 
Patrieia O’Hearn,
Williams, Gari Croenke 
Briggs, Hale MacKeen, 
Fenton, Earl McDonald 
Brenton.

teatras atsidaro 
su Edwin Justus 
“The Firebrand”.

Florence
Donald 

Sara 
ir Will

Kalbos apie Buridano 
Asilą

Jau nebe iš vieno artimo mu
sų teatro mėgėjų sferoms teko 
nugirsti, kad šios žiemos sezo
nui ir mes turėsime kad ir 
vieną tikrą spektaklį. Būtent, 
grupuojasi išsiblaškiusios chi- 
cagiečių artistų veteranų pajė
gos pradėti repeticijas žinomai 
satyros komedijai “Buridano 
Asilas” suvaidinti. Kalbama, 
kad sąryšy su ta komedija vie
nas žymesnių Chicagos chorų 
žada pastatyti dar niekur ne
girdėtą lietuvišką operetę. Pla
čiau paduosime gavę iš suma
nytojų specialų “permitų’L

Amerikos Indionai apie 
save

'Art Institute, Fnllerton Hali, 
pereitą penktadienio vakarą 
įvyko Amerikos Indionų vaka
ras, sekęs jų gimirtitį konfe
renciją. Vakaras buvo nepa
prastai margas ir įvairus, pil
nas garsų, blizgesių, dainų, mu
zikos, bubnų bildesių, kariškų 
šokių, religinių ritualų, me
džiokles paradų ir žaislų. Buvo 
susirinkę raudonieji ritieriai ir 
jų moterys iš 15 indionų gimi
nių savo reikalams aptarti.

Puikus indionų kostiumai su 
didelomis plunksnų karūnomis 
ant galvų, riterių ženklai, šefų 
papuošalai ir raudonodžių mo
terų marginiai maišėsi su balt- 
veidžių taksidais ir šilkais. Tik

Daktaras

UI.
IL| M-“ '' ~

“Al Capone” yra dar daugiau 
jaudinanti kaip “Viskas ramu 
vakarų fronte” ir turi dar dau
giau humoro, kaip garsioji Ra- 
belais knyga “Gargantua ir 
Pantagruel”, ir turi žymių mo- 
ralinančią ypatybę, kad privers 
Chicagos piliečius rimtai susi
rūpinti savo miesto vardu.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

> ............

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

0109 South Albany Avenue

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 Marųuette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

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

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Jauna indionė studentė, prin- 
cesa Ataloa iš giminės Chika- 
saw, dabar mokytojaujanti in
dionų mokykloje, pasakė: “Įs
teigus mokyklą Carlyle, Pa. 
buvo girdėti balsų, kad indio- 
nus negalima išmokinti. Musų 
tikslas yra parodyti jums in- 
dionus kokiais jie yra. Mes no
rime, kad baltieji žmones mus 
suprastų, kad nedarytų savo 
nuomonės apie mus iš movies 
ir taukinių vakarų novelių...

Mes nereikalaujame simpati
jos; mes jos ir neprašome. 
Vieno dalyko mes norime, tai 
progos išauklėti indionus ir su
teikti jiems užimti vietas, ku
rioms jie yra tikę. Ar indio
nai nyksta? Taip, palapinių ir 
blanketų indionai nyksta.'Bet 
jų vietoj mes turime indionus 
universitetų, indionus kultūros 
ir indionus, kurie yra piliečiai 
ir geri piliečiai.”

Parodyti indionų savybes ir 
kultūrą buvo suruošta paroda 
jų meno audinių, muzikos, ope
ros dalys ir istorijos vaizde
liai, pantomimos.

Knyga apie Al Capone
Daug yra didžių šarlatanų, 

kurie paliko amžini žmonijos 
istorijoj, bet Chicagos moder
niškiausias požemių valdovas, 
Al Capone, banditų imperato
rius, visokeriopo kriminalo al
fa ir omega, susilaukė įamžini
mo naujausioj sensacingoj Fred 
D. Pasley knygoj “Al Capone”.

Pasley yra'Chicago Tribūne 
reporteris, kurs per ligą laiką 
rinko apie tą tamsią būtybę 
medžiagą, teismo rekordus, 
skerdynių faktus, “raidų”, eks- 
torcijų, raketo, gambleriavimo, 
“buzės trafikų” atskaitas
kruvinųjų misterijų dalus, da
bar juos paskelbė leidiny.

Knygų recenzijos sako, kad

i
šiuo pasauliu 

4:30 valandų 
sulaukus’ 38 

Panevėžio 
Naujamiesčio parap.. Pa- 

Ąmerikoj išgyveno 
Paliko dideliame nu-

L’ersiskyre su 
rugsėjo 29 dieną, 
po piet, 1930 m 
metų amžiaus, gimus 
apskr., 
pusių kaime. 
20 metų, 
liūdime vyrą Petrą, du sūnūs — 
Albertą 19 metų ir. Leonardą 2 
metų, dukterį Elzbietą, 15 me
tų, brolį Juozapą, seserį Julijo
ną. švogerj Karolį Adomonius ir 
gimines, o Lietuvoj dvi seseris — 
Adelę ir Filamoniją ir gimines, 
Kūnas pašarvotas, randasi 4200 
S. Campbell A ve.

Laidotuves iyyks pčtnyčloj, 
spalio 3 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Nekalto Prasidėjimo Pan. 
Šv. Parapijos bažnyčią, 
atsibus 
velionės 
lydėta į 

Visi 
gimines, 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame. /
Vyras, Vaikai.i Brolis, 
Sesuo, Švogctis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yyards 1741.

WISS!G,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, io£ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nesvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tUO tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Uaterine, dantų tepalas, valo 
dantų nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado suatata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas,sun- 
kua uždarinis pagalios tapo Iš
rištas.

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

Phone
Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius dr
Balzamuoto jas

X

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. ?

DR. VAITUSH, 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimu, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktų, 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.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

IHt. G. SERNEK
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banfro

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

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 , 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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 46tb St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virginla 0030 
Rez. Tel. Ven Buren 8858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
. nuo 9 iki 11 valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—-8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS■*

Patarnauja laidotuvėse kuopigiansia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Ofisas
756

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

ir Akinių Dirbtuvė
West 35th St

8

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tėl. Yards 4317

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Dr. JOHN SMETANA

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

. P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Li 
Graborius

kurioje 
gedulingos pamaldos už 
sielą, o iš ten 4uis nu- 
Šv. Kazimiero kapines.
a. a. Elzbietos Disicnės 

draugai ir pažįstami

Kapitonas
Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų if pūsles, užnuodijimą 

. kraujo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateiBte čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydl 
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 W«at 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. €rawford 5573

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

skirtų valandų. Room 3
Phone Ganai 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct 
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIIĮ3 IR. 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

S. Halsted St.
Chicago, III.

Tcl, Victory 1115

J. F. RADZIUS
PIGUUSIS (LIETUVIS 
GRABORIUS CHIGAGOJ

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

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
TeL Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory „4 08 8

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

Tcl. Kcnvvood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tcl. 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 VVallace Street

Rez. 6600 South • Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.

VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tcl. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted S t., Chicago 
arti 31 st Street

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS • H t*
Dentistas

’ ' • ■ ' 's I

Persikėlė j naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

įDR. 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 pietą, 

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

Įvairus Gydytojai

Phone Armicage,-2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukeo Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

I iki 8 vii Nedek nuo 10 iki 12. •
Rez. Tclephone Plaza 3202

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearhorn 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.
'v. Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto 

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

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

I 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., Ketv. ir Subatos vak.
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios T.

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 Dearhorn St.
Room 928 

Tel. Pranklin 4177 
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tcl. Pidi man 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos/9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj it Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tcl. Hydc Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 

T LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Adams St., Rooin 2117

Tclephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 Ų’ie. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Salio St. Room 730 
i;el. Central 6390 Vai. 9—4 
Režidencija 6158 S. Talman A v.

Tcl. Prospect 3525
------o------

Tel. Randolph 5430
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS 
721 First National Bank Building 
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St. 
Tiktai pagal zutartį 
Tel. Canal 2552 

-------O— .

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Abhland Avė. 
Tel. Boulcvatd 2800 

Rez. 6515 So. Ro<‘kweII SL 
Tel. Republic 9723



CHICAGOS 
ŽINIOS

Socialistų kandida
tai i nacijos ir statė 

ofisus
Socialistų partija užbaigė no

rui nacines peticijas dėl kandidflr 
tu į keturis kongreso ofisus, 
— iš antro, penkto, šešto ir 
septinto distriktų, ir į keturis 
valstijos ofisus, po vieną į se
natoriaus ir atstovo ofisą —* iš 
penkto ir devyniolikto distrik- 
tų.

Bedarbė ir taika Mrs. 
Hamburger programa

Antrame kongreso rinkimų 
distrikte nominuota Mrs. Lou- 
ise Loeb Hamburger, žinoma 
South Side veikėja, Moterų 
Tarptautinės Lygos Taikai ir 
Laisvei nėra, išėjo Socialistų 
tikietu prieš Demokratų nomi- 
nee Michael Walsh ir Republi- 
konų nominee Morton D. Hull. 
Tame distrikte Socialistų skai
čius yra gana žymus ir daug 
jų pritarėjų. Mrs. Hamburger 
sako, kad šių dienų svarbiau
sias uždavinys yra bedarbė ir 
taika, kuriais nei vieni nei ki
ti nesirūpina, ir kada darbinin
kai prašo duonos, tai preziden
tas Hooveris jiems proklama
cijas rašo.

Veteranas socialistas ir 
darbo vadas 7 distrikte

John M. Collins, County pir
mininkas ir Socialistų partijos 
bei darbo unijų veteranas vei
kėjas, priimdamas nominaciją 
iš 7 distrikto, pareiškė, kad nors 
jis kelis kartus buvo nugalė
tas, tačiau niekuomet nenusto
jo vilties į Socializmą ir kada 
darbininkų klasė susipras, Su
vienytos Valstijos turės Socia
listų valdžią. Collins programa 
bus bedarbė ir darbininkams 
tinkamų įstatymų leidimas.

Žymus darbo unionistai
5 ir 6 distriktuose

Penktame kongresu rinkimų 
distrikte Leon Hanock, cigarų 
išdirbėjų lokalo narys iš Unit
ed Hebrew Trades, yra parti
jos nominee j kongresą.

šeštame kongreso rinkimų 
distrikte J. Mahlon Bames, bu
vęs partijos nacionalis execut- 
ive sekretorius, ir ilgus metus 
lyderis socialistų ir darbo uni
jų rateliuose, priėmė nomina
cijas i kongresą, šie abudu dirbs 
bedarbės ir darbo įstatymų rei
kalams.

Kiti socialistų kandidatai 
Cook County yra: 19 senato- 
rinio distrikto — į valstijos se
natorius, Charles Pogorelec, Ju
goslavų Socialistų federacijos 
sekretorius; į reprezentatyvus 
Morris Seskind, Fonvard dar
bo redaktorius. Penktame se
nut. distrikte — i valstijos se
natorius, Keliam Foster, Chica- 
gos advokatas; ir į reprezen
tatyvus, Ralph McCalister, nau
jai baigęs Chicago universitetą.

Nieko naujo gengsterių 
fronte

Z u tos dvasia paėmė 92,500

Rugpiučio 1 d. gengsterių nu
šautas banditų karalius ir iš
mokėtoj as, šio rugsėjo 1 d. pats 
asmeniškai priėmė iš City Hali 
užmokesnj už kokias tai savo 
senas sąskaitas, sumoje $2,500. 
Paaiškėjo, kad koks nors kitas 
žulikas pozavo Zutą. Bet ste
bina, kad City Hali ligi šiol 
nežinojo, kad Zuta senai sušau
dytas. i

Dvidešimts “neprietelių” dar 
nepagauta

Per dvi savaites po įsakymo 
areštuoti 26 ‘‘visuomenės ne
prietelius”, 6 jų areštuoti, o 20 
tebėra laisvi. Iš suimtųjų du,

IBarker ir White tuojau palei
sti i)o užstatais. Net Clarence 
Darrovv, garsusis advokatas ir 
publicistas, pasirodė teisme, 
kaip Parkerio ir White gynė
jas. Sako, ji nusamdžiusios pa
čios unijos.

Gazo unijos agentas 
apkaltintas

James Rovvland, gazolino sto
ties vedėjas prie Long avė. ir 
Addisson st. apskundė Bnrney 
tiressklugs, kurs pasivadinęs 
Qil Wagon Drivers and Filling 
Station Operator’s Union at
stovu, reikalavęs Bowlandą pri
sidėti j jų uniją arba, jei ne, 
tai jie turį stiprių vyrų, kurie 
ne tokius esą nuvežę ant ,‘rai- 
do”.

Stanton apkaltintas Zutos 
nužudyme

Stanton, vienas iš 26 “ne
prietelių”, ką tik suimtas Chi- 
cagoj, dabar areštuojamas Wis- 
consin autoritetų, kurie ištyrė, 
kad tai jis ir jo banda sušau
dė gengsterį Zutą kulkosvaid
žiais rugpiučio 1 d.

Pagavo Jack Guziką %
Vienas stambiausių “neprie

telių”, Caponės gengės biznio 
menageris ir turįs daugybę ki
tų atsižymėjimų banditų val
džioj, areštuotas restorane, 519 
S. Wabash avė. Guzikas “už
dirbo” vien tik pereitais me
tais $642,000 gryno pelno ant 
“buzes” biznio, o kiek iš kitų 
šaltinių, jis pats težino.

INTYMI KERTELĖ

Kur dingo “Naujienų” 
reporteris?

Chicagos gatvėmis vaikščio
ja gandai ir ant stogų žvirb
liai gieda, kad “Naujienų” 
štabe pereitą šeštadienį įvyko 
dvigubos vestuvės, o reporte
ris nieko nesako. O gal pa
pirktas? Girdėjęs.

Jis liepė šokt i vande
ni; ji šoko

Du jaunavedžiai Thomas 
Loach ir jo Louise sustojo sa
vo sedane prie ežero ties» 
Van Buren st. ir susibarė dėl 
vakarykšlčio šokio. Thomas 
patarė Louisei “šok į vande
nį”. Louise nubėgo ir įšoko. 
Thomas paskui jos. Bet įšokus 
nelengva beišlipti, juo labiau 
kad abudu sykiu susikabinę. 
Kiti pagelbėjo. Thomas atsisa
kė savo Louise vežti į ligoni
nę, tai policistas pagelbėjo. 
Louise atgaivinta, bet šeimy
niška laimė nebeatgaivinta, 
nes policistas užuodė Thomo 
kare džino pantę ir Thomą 
nusivežė.

Dar keturi — į Alimo- 
x nijų kliubą

Dentistas, icemonas, kepė
jas ir piano pardavėjas vakar 
po vienas kito tapo nuteisti 
po šešis mėnesius kalėti už 
neišgalėjimą mokėti savo atsi
skyrusioms pačioms alimoni- 
jų. Jų vardai iš eilės: Dr. Da- 
vid Alexander, Sam Cohen, 
Norbert Zavesky ir Adam 
Herres. “Gentelmonai”, atsi
kreipė dentistas į savo tris 
naujus likimo draugus: “pir
miausia aš noriu žinoti, ar 
mokate lošti bridge?” Džen- 
telmonai pasirodo, mokėjo, 
ir pirmą partiją keturi vyrai 
sulošė patrol vagonu beva
žiuodami;

Nenorėjo bučiuoti, — 
gavo į bučiuotuvą

Custard pie yra Amerikos 
nacionalis išradimas. Jį kepą 
iš kiaušinių ir dar kažko. Cus
tard pajaus pirmykštis tiks
las—jis buvo skirtas valgy
mui. Vėliau jį pradėjo vartoti 
vietoj užperėtų kiaušinių, sa
kysime, artistams scenoj pa
gerbti. Mr. Clarence Johnson 
išrado dar vieną pritaikymą. 
Pereitą šeštadienį 
nevedusi Miss Lillian Cullen

pardavinėjo Forget Me Not 
ženklelius prie . Cimv.ford ir 
No.rth Avė. Ji pasiūlė po mė
lyną žiedelį ir dviem džentel
menams Johnsonui ir Bland- 
ui. Jie atsisakė pirkti, bet pa
siūlė misiukei po bučkį. Mi- 
siuke atsisako ir pasakė: ‘no.’ 
Kaip ant pikto Johnsono ran
koj pasitaikė ką tik pirktas, 
šviežias, minkštas ir dar šil
tas Custard pajus, ir pajus iš 
Mr. Johnsono rankos tartum 
puts savo noru nuskrido ir 
atsitūpė misiukei ant veido ir 
taip, kad visą bučiuotuvą, 
akis, nosį, ausis,' žodžiu visą 
feisą užmozojo. Žinoma, po to 
teismas. Mr. Johnson nupir
ko Miss Lilijai ir naują skry
bėlę ir pasiūlė apmokėti Bilą 
už drošiu išvalymą, bet pajus 
yra pajus, ir sykį prilipęs ne
belengvai besiduoda nusikra- 
tonias.

Kada Gyvi į Dangų 
Lėksime
t

Roketas erdvėj pavirs planeta
Kaip roketo kapitonas turės 

laikytis erdvėj, kad nepakly- 
dus, po to kai nuo žemės pa
kils? Jo kelrodžiu Jūrės būti 
pati žemė, jos pozicija ir di
dumas. Laikydamosi žemės po
zicijos, kapitonas žinos kurlink 
vairuoti ir žiūrėdamas nuolat 
mažėjančios žemės didumo jis 
žinos, kaip toli nuo jos randa
si. Kapitonas turės labai gerai 
žinoti žemės diametro (skers- 
masčio) didumą įvairiame to
lume. Sulig to jis atspės ar jo 
laivas plaukia pergreit ar per
ėtai ir ar reikia duoti daugiau 
“kuro” ar sumažinti greitumą.

Niekas pasauly nelekia tie
sia linija, tad ir roketlaivis tu
rės lėkti riesta linija. Astro
nautai todėl mano, kad geriau
sia bus’, kad roketlaivis pakilęs 

beores erdves paims kurią 
nors savą orbitą (orbita vadi
nasi ratas kuriuo dangaus,kū
nas sukasi) ir suksis erdvėj 
;ol, kol nutaikys tinkamą mo
mentą. pasukti į savo tikslą, 
iitaip sakant, roketo motoras 
)us’ sustabdytas ir roketas pa
virs planeta, saulės sistemos 
nariu, kurs su kitomis plane
tomis ir planetoidais suksis 
aplink saulę tam tikru ratu. 
Xuomet Mėnulis, Marsas ar 
Venera pasitaikys atatinkama
me atstume, roketo kapitonas 
vėl paleis motorus ir pasuks 
link tikslo.

Vargas su karščiu ir šalčiu
žmogus yra gyvūnas, kurs 

moka prisitaikyti įvairiau
sioms aplinkybėms. Pasaulių 
erdvėj norėdamas i^ikti gyvas, 
<aip ir junų dugne, jis turės 
apsisiausti savo • oro sluoksniu, 
kad turėtų kuo kvėpuoji ir 
kaip išvėpuotą orą filtruoti. 
Bet oro vieno negana. Kįla ši
lumos klausimas. Skrendant i 
Marsą viena roketo pusė, at
suktoji į saulę, neapsakomai 
įkais, tuo tarpu kai antroji 
pusė, šešėlyje, bus arti abso
liutinio zero. Žadama roketą 
iš saulės pusės pridengti juodo 
šilko popierių, kurs sugeria 
saulės’ spindulius ir šiluma ra
dines į kabinas. Jei to neuž
teks, tai saulės spinduliai bus 
renkami į tam tikrus veidro
džius.

Sunkiausia bus nugalėti 
spaudimas

Kitas sunkiausias klausimas, 
kaip nugalėti spaudimą prade
dant lėkti. Kai automobilis 
trukteli pirmyn, važiuojantis 
visuomet pasijunta kokios tai 
pajėgos stumiamas į sėdynės 
atkaltį. Roketlaivy tas jausmas 
truks nepalyginamai ilgiau, 
nes pradedant greitumas kurį 
laiką vis didės. Roketlaivis pra
dėdamas skristi, keletą minu
čių didins greitumą, kol pa
sieks septynių mylių į sekun
dę.

Daleidžiant kad skridimas 
viena darais pirmą sekundę 25 metrus, 

antrą sekundę 50 metrų, tre-
j, 7B’

NAUJIENOS, Clricago, Iii. 

čią sekundę 76, metrus ir taip 
toliau, spaudimas nuolat didės 
ir keleiviai pajus, tartum koks 
milžinas prigulė krutinę ir 
plokština kiekvieną kūno colį. 
Jei busi palikęs kišenini kelis 
centus, jie spausto įsispaus į 
mėsą. Krūtinė negalės kilnotis 
norint kvėpuoti. Rankos bus 
tartum prikaustytos, pabandyk 
pakelti. Prakaito lašai ištrykš 
pro visus kūno narvelius. Dar 
nežinia, kaip toks spaudimas 
paveiktų į protų. Todėl, pirma 
kol žmonės pradės lėkti, bus 
daromi bandymai su gyvuliais, 
pav. beždžionėmis.

(b. d.)

SPORTAS
Golden Stars S, Morgan 

Park 12.

The Golden Stars bowed to 
Morgan Park in third battle of 
the year by score 12 to 8. It 
was ianother game that the 
Stars displayed a ragged game 
and lackcd the winning punch 
when they had men on bases. 
Bill Decker could not hold the 
heavy Morgan Park batters al- 
lowing 7 hits and ‘ runs in 
2 % innings he toiled, having 
been relieved by Gosliu. Gosliu 
checked them būt the vietors 
gathered 5 runs in the seventh 
on 3 safe bunts, 3 errors, and 
ą walk. ,He allowed būt 2 hits 
and struck out 10 men. The 
Stars collected 11 hits while 
Morgan Park garnercd 12 hits.
Golden Stars. AB R II
Fryer RF-LF 3 0 2
P. Extin CF 3 1 1
Stankus 3b 5 0 1
Gricius 2b-SS 5 1 1
T. Yukon SS-lb 5 1 2
J. Yukon LF-2b 5 0 1
Decker P 1 1 0
Goslin P *• 2 1 1
Romanas lb 2 1 0
Miller LF-C 2 1 1
Oswald C 3 1 1
Makay RF 1 0 0

36 8 11

Morgan Park AB R H
McClellan 3b 4 1 1
Tuggman RF 5 1 1
Oliver 2b 5 2 2
Johler ss 5 2 2
Sagin CF 3 2 1
Palmer LF 4 2 1
Cioni 3b 4 2 2
Dyrech C 4 0 1
Blanchetti P 4 0 1

38 12 12 
R H E 

Golden Stars: 
03003002 0—8'12 4 

M. Park:
0 3 4 0 0 0 5 00—12 12 1 
Two Base hits: Fryer, T. Yu

kon, J. Yukon, Oliver.
Three Base hits: McClellan, 

Johler. * \ •
Strike outs: Decker 2, Goslin 

10, Blanchetti 12.
Base on balls: Decker 1, Gos

lin 2, Blanchetti 3.
Wild Pitch, Goslin.
The finai game of the sea- 

son will be played at Fernwood 
Park next Sunday. The Fern- 
wood Club finally accepted the

SKIHITCHIHG ENDS
whon soothlng lemo is usedl
Right from the flrst touch. antiseptic,. - 
healing Žemo takes the itening 
misery out of moequito bites, rashes, 
and many other skin afilietions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning.

! Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-emart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 

’Any druggist. 85c, 60c, $1.00.

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų. 
Pardavinėjamas aptiekose.

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

Lydi* E. Piųkham Modictae Cb.
Lyno. Masei

Stars chatlange of two months 
ago. A bitter battle is ex- 
pected as Goose Goslin will face 
Red Evantf who has Bately 
signed a contract with the 
Worlds Champions St. Louis 
Cardinals. The followers of 
both clubs have been vvaiting 
for this game for several 
months. Game starta at 3 Ų. 
M. Sharp.—J. Dapkus.

Jie Spraginti
Mokslas . įvirtai įgyvendino spragi- 

nimo procesą kaipo reikalingą dalį Ame
rikos manufaktūros.. Pirmas didelis ci- 
vilizacijai aklinas buvo kada žmogus 
išmoko naudoti ugnį. Nuo to laiko ėjo 
nuolatiniai bandymai su karščiu ir kaip 
jį kur pritaikinti. Bet tik paskutiniais 
laikais mokslas rado kuoplačiausį pritai- 
kimą. ' /

Pavyzdžiui, mokslinis spraginimas 
grudų dar nėra senas išradimas. Bet 
spraginti grudai yra naudojami milionų 
žmonių ir yra užgirti sveikatos žinovų. 
Taipjau karštį su nauda buvo pritai
kintas ir prie daugelio kitų valgių.

Ta nauda, kurią karštis pridavė mai
stui, paakstino Lucky Strike cigaretų iš
dirbėjus išdirbti specialį procesą ir dėl 
tabako. Šiandie šie spraginti cigaretai 
yra užgirti 20,679 Amerikos gydytojų 
kaipo mažiau erzinantys gerklę. Ne tik 
Lucky Strike yra švelnesni gerklei, bet 
ir kaip spraginant duoną, taip ir 
spraginant tabaką, pasigerino eiga rotų 
skonis, ką pripažino milionai žmonių. 

(Apgarsinimas).

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos Serija 31 prasideda 

su pradžia spalio mėhesiu. Naujienų 
ofisas yra atdaras kasdieną nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Nauji nariai kviečiami 
atsilankyti ir prisirašyti prie spulkos.

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

Mokant $1.00 savaitėje, gausite 
$400.00.

Mokant $2.50 savaitėje, gausite 
$1000.00.

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

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

SLA. 36 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienio vakare, spalio 1 d., Chicagos 
Liet. Auditorium, 3133 S. Halsted St. 
Prašau visų narių pribūti laiku, ba ran
dasi daug reikalų aptarti ir prašau už
simokėti užsilikusias mokestis.

Rast. J. Balchunas.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos kliubo susirinkimas įvyks spa
lio 1 dieną, 8 vai. vak., Bagdono svet., 
1750 So. Union Avė. Malonėkite vi
si atsilankyti, nes turėsim darbininkus 
išrinkti dėl baliaus.

— A. Zalagenas, prot. aršt.

Susivienijimas Liet. Namų Savininkų 
laikys mėnesinį susirinkimą trečiadieny, 
spalio 1 dieną, 7:30 vai. vak.. Chicagos 
Liet. Auditorium, 3 133 S. Halsted St. 
Visi namų savininkai malonėkite laiku 
pribūti, nes randas daug svarbių reikalų, 
kuriuos būtinai turime aptarti. /

— S. Kuneviiia, nut. rast.

SLA. 23 8 kp. laikys mėnesinį susi
rinkimą spalio 3 d., 7:30 vai. vak., K. 
Gramonto svet., 4 53 5 S. Rockwell St. 
Visi nariai yra kviečiami atsilankyti, 
nes turim svarbių reikalų kuopos nuta
rimuose. — J. Povilaitis.

SpeclaUatM rydvme chroniškų ir nauja li
rų. Jei kiti negalfijo Jutui* Išgydyti. ateflan 
kykit pas mana. Mano pilnas itegzatninavi- 
mas atidengs Jūsų tikrų lira tr jei aA apai 
imsiu jus gydyti, sveikata jums •ugrryš Ei 
kit pas tikrą specialistą, kuris seklaus jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
oo galutino tšegzauiinavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

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

lioi nuo 10 rvto iki 1 no Dietų

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

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

v CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visados sutaupįsi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonos.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam ir išmainom visokį turtą.
Padarom davtrnastes ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS

yra pamatu musų Pasekmingumo.
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

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

Cl

CIASSIFIED ADS.
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO.

I Dienomis ar vakarais, Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘfiE,

672 West Madison Street.
KEIKI.. VYKŲ IStjlMtJlClNlJM UI 

AO’AOMOBILIU AMATO
Praktikos instrukcijos, darbas kol 

nokinsites ir dar geresnis kaip iš
noksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENG1NEER1NG 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

i--------------- o------

----- o-----
GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, uintaksšs. aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
■dstema stebėtinai rreitai užbaijriama 
□radini mokslą i devynis mėnesius: 
mgštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje iau tuks
iančiai lietuvių jgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti Šiandien ir iums padėsim* 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose avsišviete

Amerikos Lietuvių 
Mokykla <

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

CHICAGO H J.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
v PAINTNGCO.
Halevojam, Popieruojaro b 

Dekoruojam
3147 S. Halsted St

Victory 7261, Re». Hemlock 1292
------o-----

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

.............- -O.................

Boulevard 6520 Bes. Yardi 4401 
NORKUS & CO. 

i'erkrauatoni rakandus, oianua ir vi 
šokius biznius, taiperi iš miesto ♦ 

miestų. Teisingas patarnavimui 

1706 W. 47th St
CHICAGO

Phone Republic 4949

PETER GRIBAS
MALEVOJ1MO 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, 
nedėliom 9 iki 1 v. Abbott Lumber Co. 
5201 W. Grand Av., tek 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. Cbicago Avė. Brunswick 7187

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais: 
Nutmeg Egg ir Lurnp $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

Financial •
FinanRai-Paskoloj______

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 Marshfidd Avė.

Paskolos suteikiama 1 viena diena 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $600,000.90 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6788-6716

CLASSIFIED ADS. |
n—    ——■ ■ /

Financial

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
vulsti jot, 

3X04 S. Kedžie Avė.

Personai
Asmenų Ješko

AŠ JONAS VIDUTIS paieškau sa
vo pusbrolį Silvestrą Grabauskį iŠ Lie
tuvos paeina, Kauno r ė d., Raseinių ap., 
Pašilio parapijos, Baraškių kaimo. Mel
džiu atsišaukti pats ar kas kitas ir 
man pranešti. Pirmiau gyveno Chica- 
go Heights. III.

JONAS VIDUTIS,
Box 66, McNaughton, Wis.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų ^reikia

REIKALINGAS bučeris patyręs savo 
darbe, nevedęs, kambarys ir valgis ant 
vietos. Kreipkitės 4605 S. Paulina St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA motetų patyrusių indų 
plovėjų.

4169 So. Halsted St.

REIKALINGA ‘moteris ar mergina 
prie namų darbo. Atsišaukit Mrs. M. 
Grish, 6515 S. Rockvvell St., Tel. 
Republic 9723.

For Rent
RENDON flatas 3 kambarių, ant 

antrų lubų, yra šiltas vanduo; savinin
ko gasas ir elektra. Kambariai švie
sus. tinkami mažai šeimynai. 4624 S. 
California Avė.

Furniture & Fixturex 
z Rakandai-{taisai_____

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos veduaioa poroa, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
tA dirbtuves už sutaupimą mažiausia.

fiO% cash pamatu
Jokia užsakymas nčra p<-r mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Sarkite Šiandie 
Mes nuvedime jus pas fabrikantus. Mes tu 
rime ryAius su visomis geriausiomis kompa 
niiomla Chicagoje. Saukite Coiumbus 0487 
M R WELLS dėl platesnių žinių.

Business Chance* 
PsrdAvimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
netoli vienuolyno. Pigiai iš priežas
ties ligos, 6010 So. Sacramento Avė. 
Tel. Republic 10110.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir bu
černė ----  senai apgyventa apielinkė. Kam
reikalingas tokis biznis meldžiu pamaty
ti. Priežastis pardavimui važiuoju Lie
tuvon, 1308 So. 49 Avė., Cicero, 111.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui^

FARMOS
Parduodam ir mainorš, nuo 1 iki 

1000 akrų, netoli Chicagos ir toliau. 
Dabar turime keletą gerų bargenų. Ne
praleiskite nepamatę šių bargenų. Kreip
kitės ypatiškai, rašykite arba telefo- 
nuokite.

A. GRIGAS « CO.
3114 So. Halsted St. 

Victory 4898
—IOH—

■

------- O------
PUIIKI FARMA

30 akrų fruktų ir dirbamos žemės far- 
ma su budinkais, labai puiki vieta. 7 my
lios nuo Benton Harbor, Mich., 100 my
lių nuo Chicagos. Randasi ant cementinio 
kelio netoli nuo Rakauskio ir Bačiuno 
sommer rezortų. Vieta tinkama dėl va
sarnamių, kaina prieinama, ant mažo 
namo, loto arba mažo biznio.

JUOZAS VILIMAS
4 556 So. Rockwell St. 

Virginia 2054
---------------- -

------o------
FARMA ant paraąvimo už 12 tūks

tančių dolerių. Užarsi pusę miliono 
dolerių į trumpą laiką; nes randasi ru
da ir aliva po žeme, 360 akerių išviso, 
1 1 5 akerių išdirbtos ežmes, budinkai ge
ri, sena vieta, gyvenimui arba bizniui.

JOE ZIMANČIUS
5350 So. Maplewood Avė.

4)------------

200 AKRŲ ŽEMĖS UŽ $2.000
Pusės mylios didelės leikos frontas, 

gera vieta žuvauti ir maudytis. Že
mė randasi ant didelio kelio, netoli 
Rhinelander. Wis. Žemė yra gera it 
lengva išdirbti, taipgi randasi daug di
delių medžių. Turi būti parduota grei
tai. Kas nupirks galės uždirbti gerus 
pinigus. J. Sinkus 8 Co., 6969 So. 
Halsted St.

Exchange-~Mainai
IŠSIMAINO bizniavas namas sykiu 

su bizniu — Brighton Parke. Mai
nysiu į privatį namą vienuolyno apie- 
linkėje. Pašaukite Lafayette 5107.

Real Estate For Sale 
_____ N amai - že mė Par d avim ai __

LABAI PIGIAI
2 augštų medinis namas, po 4 kam

barius, elektra, maudynės ir stikliniai 
porčiai. Arti mokyklų. Pajamų $51 
į mėnesį. Kaina $5.300. įmokėti 
$1,500, kitus lengvais išmokėjimais. 
Kreipkitės po 6 vai. vakare,.

2 augštas, 
4548 S. Richmond St.

--- ---------Jj.- ■ . ■ - - ---------- - - - - ------------------- ----------- - --------------------


