
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLTSHED BY THE T.ITHUANTAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Rooseveh R 5 00
• ■ ■ Milu——— M—MMMMMMMBMMM—a—M—

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje Entered ns sccond-class matter March 7, 1914 nt 
under the Act of March

The Lithuanian Daily
the Post Office nt Chicago, III 
3, 1879

.-«»»■—i « ■■' ■■>ww- -* * —» ■ * U . —< ,, —- ««■«,.^HI'I ■ « I Į M I —r v-

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily Newo

PUBLISTIED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, €hicago„ Tllinoin

> l’honc Rooseveh 8500 *

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
------------------------------------- ■ --------------------------------------------------------- —

VOL. XVII

Komunistinė Stalino Opozici
ja Žada Dideliu Sensacijų

Kalba eina apie milžiniškas pinigų sumas, 
kurias Stalinas su savo draugais neva 
pasidėję užsienių bankuose kaip atsar
gą, jei Rusijoj įvyktų antibolševikų per
versmas

LONDONAS, spal. 1. — Di
plomatinis vieno didelio ir šiaip 
rimto laikraščio koresponden
tas praneša sensacingų žinių 
apie Staliną ir jo priešus ko
munistų partijos vadovybėje.

Pasak korespondento, vienas 
žymių bolševikų vadų prieš ku
ri laiką padėjęs vieno didžiulių
Berlyno bankų saugioje šėpoje 
užantspauduotą portfelį su svar
biais dokumentais. Depozituo- 
damas, jis palikęs instrukcijų, 
kad portfelis butų atidarytas 
ir esantieji jame dokumentai 
paskelbti spaudoj tuojau, kai 
tik busią sužinota, kad jis, tas 
portfelį depozitavęs bolševikų 
vadas, yra miręs arba be pėd
sakų prapuolęs.

Korespondentas sako, kad 
esantieji portfely dokumentai 
parodą, joge i komunistų judė
jime Stalinas vaidinąs dviveidę 
rolę ir kad savo galią jis nau
dojęs pasisavinimui milžiniškų 
sumų iš valstybės fondų.

Be kita, sako koresponden
tas, tarp tų sensacingų doku
mentų esą nuostabių informa
cijų apie vadinamą “geležinį

Vokiečių vyriausy
bės programas kraš
to finansams taisyti
Kanclerius Breuning proponuo- 

ja sumažinti valdininku ir 
valstybės tarnautojų algas, 
taipjau apkarpyti pašalpas 
bedarbiams

B EB LYNAS, spal. 1. — Kan
clerius Breuning paskelbė val
stybės finansų reformos pro
gramų, kuriuo bandoma pairę 
krašto finansų reikalai pataisy
ti. Be kita, numatoma suma
žinti trejiems metams respub
likos prezidento, kancleriu us, 
federalinių ir štatų ministerių 
ir reichstago bei landtagų na
rių algos 20%. Visų kitų val
stybės valdininkų ir tarnauto
jų algos numatoma sumažinti 
6rL Apie mažinimą algų armi
jai nieko nesakoma. *

Kabinetas apskaičiuoja, kad 
1930 metų biudžetas pasibaigs 
su 220 milijonų dolerių defi
cito. Tas deficitas proponuoja- 
ma padengti valdininkų algų 
mažinimu, sumažinimu pašal
pų bedarbiams, apdėjimu dides
niais mokesčiais tabakui, stip
riu apkarpymu mokesnių štatų 
iždams, ctc.

EgORHSl
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Iš dalies debesiuota ir tru
puti šilčiau; lengvi ir viduti
niai pietų rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 47° ii* 55° F.

Šiandie saulė teka 5:47, lei
džiasi 5:32. Mėnuo leidžiasi 
12:24 ryto.
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fondą”, kurį Stalinas ir dve
jetas kitų jo leitenantų, einant 
sovietų “politbiuro” nutarimu, 
savo vardu depozitavę užsienių 
bankuose kaip rezervos fondą, 
su kuriuo komunistų partija 
galėtų dirbti toliau tuo atsiti
kimu, jei Rusijoje laimėtų 
“kontrrevoliucija”.

Buvę artimiausi Stalino žmo
nės jau nekartą kaltinę jį eik
vojimu valstybės fondų ir pri- 
gaudinėjimu partijos. Trockis 
buvęs pirmas, kuris tokių prie
kaištų Stalinui padaręs. Vėliau 
tuos kaltinimus atkartojęs Bu- 
charinas, kurį pernai metais 
Stalinas pašalino iš vyriausio 
“Pravdos” redaktoriaus vietos, 

jis komunistų internacionalo 
j pirmininko vietos ir, pagaliau, 
iš visagalio “politbiuro”.

Stalinas, pasak koresponden
to, žinąs apie tuos dokumen
tus. O tai ir buvus priežastis, 
dėl ko praeitame komunistų 
partijos kongrese Maskvoj pa
skutinę minutę Stalinas gavęs 
“cold feet” ir nebeareštavęs nei 
Bucharino, nei Tomskio, nei 
Bykovo.

šis vyriausybės finansų re
formos programas bus pasiū
lytas reichstagui. Jei reichsta
gas atmes, kas gali atsitikti, 
programas veikiausia bus pre
zidento dekretu paskelbtas įsta
tymu. ♦
Bruening derasi su so

cialdemokratais
Kanclerius Breuning vakar 

vėl turėjo pasikalbėjimų su so
cialdemokratų lyderiais — su 
buvusiu kanclerium' Hermanu 
Muelleriu ir Prūsų ministerių 
pirmininku Otto Braunu—ban
dydamas prikalbinti, kad so
cialdemokratai jo finansinį pro
gramą remtų.

Prasidėjo Britų Im
perijos konferencija

LONDONAS, spalių L—Už
sienių reikalų departamente 
šiandie prasidėjo Britų Impe
rijos konferencija, kuri paši
lęs apie šešetą savaičių. Kon
ferencijoj dalyvauja Anglijos 
ir jos daminijų — Kanados, 
Australijos, Naujos Zelandijos, 
Pietų Afrikos ir Newfoundlan- 
do — premjerai, Laisvos Airių 
Valstybės užsienių reikalų mi- 
nisteris McGjlligan ir Bikanero 
maharadža, atstovaująs Indi
jai.

Posėdžiai laikomi uždaryto
mis.

Susekė slapyklą su vog-
tais automobiliais

WASHINGTONAS, spal. 1.- 
Miške, netoli nuo Virginijos, 
buvo užtikta vogtų automobi
lių slapykla su 17 automobilių, 
pavogtų VVashingtone. Slapyk- 
loj rasta įvairių įrankių moto
rų numeriams pakeisti ir šiaip 
“apdirbti” automobilį, kad jo 
nebepažintų. ' _
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[Atlantic and Pacific Photo]

Liverpool, Anglija. — Istoriškas paradas

Suirimas bolševikų 
pinigų rinkoje

Červonco vertė nuolatos smun
ka, nežiūrint skaitmeningų 
sušaudymų už sidabro slė
pimą

RYGA, spal. L Pa i rimas 
sovietų Bušų pinigų rinkoj pri
ima vis aštresnes formas. Ne
žiūrint skaitmeningų sušaudy
mų už sidabro aukso pinigų 
slapstymą, spekuliavimas jais 
nesiliauja. Prekybos apyvartoj 
sovietų asignacijos nukritusios 
25% savo vertės sidabru. Del 
to, kad gyventojai metalo mo
netas išslapstė, sovietų liaudies 
komisarų taryba buvo priver
sta išleisti tam tikrą dekretą, 
kuriuo autorizuojama išleisti 
ypatingus ženklus, kurie turės 
pakeisti smulkiąją monetą.

Juodojoj Vladivostoko biržoj 
pasireiškė panika.

Červoncas nuolatos krinta, ir 
dabar 100 červoncų galima 
pirkti už 18 japonų jenų.

Kinų pirkliai Vladivostoke 
reikalauja tik sidabro ir auk
so.

Raudonųjų valstybės įmonių 
darbai labai pasunkėjo dėl kei
čiamų monetų stokos.

Sovietų čeką Vladivostoke da
bar ėmė daryti sistematiškas 
kratas pas prekininkus, ieško
dama sidabro monetų.

Komunistai nori milijo
nierių balsų

NEW YORKAS, spal. 1. — 
Ant vienos bažnyčios sienos 
Fifth Avenue, ties 19-ta gat
ve, pasirodė milžiniška iškaba 
su parašu:

“Balsuokit už komunistus.”
Matyt, komunistai bando su

agituoti Fifth Avenue milijo
nierius, kad jie balsuotų už 
raudonus savo “draugus”.

Italijoj suėmė tris ko
munistų veikėjus

BOMĄ, spal. 1. — Ardnoj 
šiandie fašistų vyriausybė su
ėmė tris komunistus, atvyku
sius iš Paryžiaus, tariamai ko
munistų partijai Italijoje reor
ganizuoti. Suimtieji bus specia- 
lio valstybes apsaugos tribuno
lo teisiami.

Stiprus žemės drebėji
mas Portugalijoj

CAMINHA, Portugalija, spa- 
hų 1. — Čia buvo jaustas stip
rus žemės drebėjimas, tęsęsiš 
keletą sekundų. Gyventojai bu
vo labai išgąsdinti.

Del mokslo neteko vie
nos savo rankos---------

BALTIMORE, Md., spalių 1. 
— Dr. Christian Deetjen, žino
mas Boentgeno spindulių tyri
nėtojas, prarado savo kairią 
ranką. Nuo nuolatinio vartoji
mo X-spindulių savo tyrinėji
muose ranka pradėjo gesti ir 
ją teko per alkūnę nuplauti. 
Operaciją padarė šiandie žino
mas chirurgas ir mokslininko 
Deetjeno draugas, D-ras Alex- 
ius McGlannon.

Kinuose banditai iš
skerdė 8,000 žmonių

PEIPINGAS, Kinai, spalių 1. 
— Gauti čia pranešimai sako, 
kad Lihsiene, Kansu provinci
jos pietuose, banditų armija 
išskerdė 8 tūkstančius asmenų.

Pasak pranešimų, banditų 
gaujos per mėnesį laiko laikė 
apsiautusios miestą,' ir kai pa
galiau jį paėmė, ėmė žiauriau
siu budu skersti gyventojus. 
Išskiriant kai kurias mergai
tes, kurias banditai pasigrobė 
sau ir paskui išsigabeno, visi 
kiti gyventojai buvo išpiauti.

11 jugoslavų karių 
žuvo amunicijai

sprogus
SALONIKAI, Graikija, spal. 

1. — Iš Guevgueli, Jugoslavi
joj, praneša, kad vakar ten 
įvyko amunicijos sandėlio spro
gimas. Sprogimo buvo astuoni 
jugoslavų kareiviai ir trys ofi- 
cierai užmušti, o kiti keturio
lika kareivių sužaloti.

Britai grąžino Ki
nams jų teritorijų
NANKINAS, Kinai, spalių 1. 

— Didžioji Britanija šiandie 
formaliai sugrąžino Kinams jų 
Vei-hai-vei teritoriją, kurią bri
tai valdė per trisdešimt dvejus 
metus.

----- #-----------
Dešimtmetinis gyvento
jų surašymas Anglijoje

LONDONAS, spalių 1.—At
einantį sekmadienį Anglijoj į- 
vyks visuotinis gyventojų su
rašinėjimas, daromas kas de
šimt metų.

ROCKFORD, III., spal. 1. — 
Nenorėdama eiti į mokyklą, 
Marjorie Mitchell, 11 metų 
mergaitė, nubėgo į tėvo kam
barį ir, radus revolverį, nusi
šovė. '

Austrija turi naują 
reakcijos kabinetą

Naujas kanclerius Vaugoin su
darė iš klerikalų ir fašistų 
Heimwehro lyderių

VIENA, Austrija, spal. 1.— 
Austrija susilaukė naujos re
akcininkų vyriausybės, Karlo 
Vaugoino, buvusio karo minis- 
terio ir vicekanclcriaus, suda
rytos iš klerikalų ir fašistų 
Heimwehro organizacijos vadų.

Pats Vaugoin, kaip kancle
rius, pasilaiko ir karo minis- 
terio portfelį.

Kunigas Ignas Seipelis, kle
rikalų vadas ir buvęs* kancle
rius, patampa užsienių reikalų 
ministerių. Otto Juch — nau
jas finansų ministeris. Vidaus 
reikalų ministerio portfelis pa
vestas princui Ernstui Budige- 
riui von Starhembergui, 30 me
tų amžiaus fašistų Heimwehro 
vadui, o teisingumo ministerio 
— Francui Salburgui, taipjau 
IIeimwehro lyderiui.

Su šituo kabinetu Vaugoin 
eis į rinkimus ir darys pastan
gų i laimėti daugumą parlamen
te. Prezidentas iMiklas kabinetą 
vakar vakarą patvirtino — kad 
nauji ministeriai galėtų gauti 
algas ir už rugsėjo mėnesį, o 
parlamento paleidimą atidėjo 
iki šiandie, kad atstovai galė
tų savo algas gauti ir už spa
lių mėnesį. Bendrai, tos algos 
nedidžiausios, tačiau toks vy
riausybes elgeiss balsuotojams 
padarė neskanaus įspūdžio.

Aviatorė užsimušė ae
roplanui nukritus

SPRINGFIELD, Mo., spalių 
1. — Jos aeroplanui nukritus 
čia iš kelių šimtų pėdų augs- 
tumes, užsimušė jauna aviato
rė Miss Bernice Jennings. Jos 
mechanikas Fred Crane pavo
jingai užsigavo.

Bazilikoj sprogo rakie- 
tos; 11 žm. apdegė

GELAYA, Guanajuata, Mek
sika, spal. 1. — Per šv. Myko
lo celebracijas San Miguel ba
zilikoj, ekspliodavo 5,000 <ra- 
kietų. Vienuolika maldininkų 
buvo skaudžiai apdeginti.

Pasigražinti, moterys
išleidžia $750,000,000

NEW YORKAS, spaliu !•— 
Columbijos universiteto prof. 
Nystrom apskaičiavo, kad Ame
rikos moterys savo kosmeti- 
kams ir pasigražinimams “beau- 
ty” šapose per metus išleidžia 
bendrai 750 milijonų dolerių.

Kaip leidžiama darbas 
svetimšaliams Lie

tuvoje
KAUNAS. — Paskelbtu Įsta

tymu ir įstatymui vykdyti tai
syklėmis svetimšaliai, norį Lie
tuvoj verstis kokiu verslu ar 
būti samdomi, turi gauti leidi
mą. Leidimas duodamas ne il
gesniam kaip vienų metų lai
kui, po metų leidimas gali bū
ti pratęsiamas. Leidimus duo
da miesto arba apskrities vir
šininkai, o Klaipėdos krašte 
darbo leidimus duoda guberna- 
turos pasų skyriai. Norinti gau
ti leidimą reikia paduoti pra
šymą, nurodant vardą ir pa
vardę, gyvenamą vietą, piliety
bę, gimimo vietą ir laiką, atvy
kimo i Lietuvą gyventi laiką, 
šaltinius iš kurių gyvena, ar 
buvo teistas, ar turi giminių 
ir pažįstamų, kuriuo darbu no
ri verstis* i r kurį laikų.

Ne Lietuvos piliečiai, atvy
kę i Lietuvą ligi 1930 m. lie
pos 28 d., turi gauti darbo lei
dimus ligi 1930 m. lapkričio 
30 d.

Nužudė savo kūdiki
Kėdainių apsk. p-]ė Ribakau- 

skaitė pagimdžius kūdikį po 5 
mėn. ji nužudė ir užkasė į že
mę. Nesenai padarytas kūdikio 
skrodimas ir motina suimta.

Jaunos čekistės nu
teisimas Lenkijoje
LVOVAS, Lenkija, spal. 1. 

— Apygardos teismas Lvove 
nubaudė trimis metais sunkių
jų darbų .kalėjimo Zinaidą Aloi- 
sovą, 26 metų amžiaus, kaip 
sovietų žvalgybos šnipą.

Bylos metu paaiškėję, kad 
Aloisova yra kilus iš Ekateri- 
noslavo. 1927 metais ji dirbo 
Dzeržinskio vardo įmonėje ir 
kartu buvo čekos agentu, če- 
kos patariama, ji ištekėjo už 
belgų inžinieriaus Aloisovo, dir
busio Ekaterinoslave, ir per jį, 
nežinojusį, kad jo žmona yra 
čekos tarnyboj, gavo visą eilę 
čekai reikalingų žinių. Metams 
praslinkus, čekos vėl patarta, 
ji “ištekėjo” už franeuzų fir
mos Rusijoj atstovo Kavano, 
o paskui -dalyvavo Ekaterino- 
slavo kunigo Bosenbacho byloj. 
1929 metais čeką komandiravo 
Aloisovą į Lvovą špionažui tarp 
lenkų karininkų organizuoti. 
Gautas žinias ta čekiste turė
jo paštu siųsti į Nikolajevą, 
vartodama ypatingą chemišką 
mišinį savo raštui paslėpti. Ne
trukus ji buvo suimta ir, kvo
čiama kalėjime, davė smulkme- 
ningų parodymų. Teisme Aloi
sova atsisakė nuo gynėjo ir 
nuo apeliacijos.

Ekvadoro preziden
tas sutiko pasilik

ti vietoj
QUITO, Ekvadoras, spalio 1. 

— Dr. Isidro Ayora šiandie 
grįžo atgal dirbti kaip respub
likos prezidentas. Vakar jis bu- 
vo iš ptezidento vietos atsi
statydinęs, tačiau politinių, ka
riuomenės ir civilių elementų 
maldaujamas ir ištikimybę pa
reiškiamas, jis pagaliau sutiko 
rezignaciją atsiimti ir pasilik
ti vietoj iki 1932 m. rugsėjo 
mėnesį pasibaigs jo preziden
tavimo terminas.

Plungės burmistras pa
būgo revizijos

Neseniai į Plungę buvo nuva
žiavęs savivaldybių departamen
to revizorius, kuris padarė 
Plungės miesto savivaldybėje 
reviziją. Miesto burmistras Bo- 
ruchas Goldvaseris revizijos 
metu, nujausdamas, kad revizo
rius gali surasti nemalonių da
lykų, paprašė apskr. viršinin
ko atleisti iš einamųjų parei
gų. Kaip girdėti dėl kaikurių 
dalykų Plungės miesto valdy
ba busianti traukiama atsako
mybėn.

Palangos kurorte sve
čių skaičius

KAUNAS. — Iki šių metų 
rugpiučio 31 d. Palangos ku
rorte gyveno 3132 svečiai (per
nai 2756, jų tarpe: 2887 (per
nai 2559) Lietuvos piliečiai ir 
245 (p. 197) svetimšaliai: iš 
Vokietijos 33 (p. 24), Latvijos 
53 p. 28), Amerikos 59 (pernai 
39), iš kitų kraštų ir Lietuvo
je gyvenančių svetimšalių 145 
(p. 106).

Paleido iš kalėjimo 5 
“plečkaitininkus”

KAUNAS. — Besp. preziden
to aktu paleisti iš Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo 5 nubau
sti kaipo “plečkaitininkai”: 
Bukauskas, Lisevičius, Urbona
vičius, Gečionis ir Balzavičius. 
Jie buvo padavę prezidentui 
malonės prašymus.

Dėdelė —- i Kybartus
Laikraštininkas Alf. Dėdelė 

Kauno karo komendanto nuta
rimu išsiųstas į Kybartus.

Krikdemų vadai grįžta 
į Kauną

KAUNAS. — Grįžta Į Kau
ną buvusieji krikdemų vadai: 
kunigas Krupavičius—iš Pran
cūzijos, kur mokėsi moderni
nės katalikų politikos, ir Ka
zys Ambrozaitis — iš provin
cijos,. kur jį apgyvendino karo 
komendantas. Krupavičius jau 
turėjo progos porą kartų kata
likams tarti sukauptą, bebū
nant už tėviškės sienų, karštą 
žodį. Ambrozaitis tokios pro
gos neturėjo. Bet, jei “Rytui” 
tikėt, iš jo veido ir akių trykš
tanti energija veikti... mato
mai, nežinia kur nuriedėjusios 
darbo federacijos pašlaitėse.

Nepelnamečiai kalė
jime

UTENA KALĖJIMAS.—Tar- 
pe sėdinčių 7 užpalėnų yra vie
nas nepilnametis (dar nešauk
tas kariuomenėn) Kostas Dud- 
lauskas. Ir jam jau reikia per
nešti visi kalėjimo sunkumai: 
šiurkštus žodžiai, dvokiąs oras, 
blogas maistas ir kt. Jis dar 
tapo kalėjimo administracijos 
nubaustas: dvi savaites negau
na pasivaikščioti ir tiek pat 
laiko negauna iš namų maisto 
bei knygų.

LIETUVON
Siunčiame P i n i f u a 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO. ILL.
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[korespondencijos
Detroit, Midi.

Visokios žinios
> • • • ■ -

Nedarbas čia labai didelis,— 
vien tik Detroito mieste pri- 
skaitonia iki pusantro šimto 
tūkstančių bedarbių. Kai 
naujasis miesto majoras pa
skelbė bedarbių registracijų, 
tai per tris dienas jų užsiregis
travo desčtkai tūkstančių. Dau
guma jų yra reikalingi maisto, 
drapanų ir kuro. Apskaitoma, 
kad 30,000 žmonių rendos nėra 
užmokėtos, —kai kurių net už 
kelis mėnesius.

Laike rinkimų naujasis ma
joras Murphy žadėjo bedar
biais rūpintis, jei bus išrink
tas. Praeitų rudenį išrinktasis 
majoras Bovvels buvo ku-klux 
klanietis. Jo administracija 
žmonės labai nepasitenkino. 
Prasidėjo judėjimas jį atšauk
ti. įvyko balsavimai, kurie už
sibaigė majoro nenaudai. Bo- 
wels kreipėsi į teismą, bet pra
kišo. Tapo paskelbti nauji rin
kimai, kuriuos laimėjo Murphy.

Rusijoj, Lietuvoj ir Italijoj 
tokio dalyko negalėtų būti. 
Diktatoriai jokių atšaukimų- 
neleidžia. Tik demokratiškose 
šalyse piliečiai gali pašalinti 
netinkamus valdininku?,. 

» » «
Porą žodžių apie komunistų 

Įtaką. Jie irgi statė savo kan
didatą i majorus, kuris surinko 
juokingai mažai balsų. Štai 
balsavimo rezultatai:

gavo balsų 
Murphy .................. 105,000
Bovvels .... .................. 98,384
Engei ........................ 85,491
Smith ........................ 21,542
Komunistų Raymond 8,355 
'lai parodo, jog komunistai 

tik liežuviais moka malti. Sim
patijos net pas darbininkus jie 
jokios neturi. Kuomet mieste 
yra apie 150,000 bedarbių, tai 
už komunistų kandidatą paduo
dama vos keli mizerni tūkstan
čiai balsų. Bet’ nežiūrint Į tai, 
bolševikai pučia burbulą, kad 
jie pasaulį greit valdysią. Gir
di, vien tik Detroite jų esą iki 
20,000. Faktai gi rodo, jog 
jie neturi nei penktosios dalies 
to skaičiaus.

o a $
Reikia pasakyti, kad nauja

sis majoras dalinai pildo savo 
pažadus. Jis pradėjo rūpintis 
bedarbiais. Jo pasidarbavimu j 
policijos departamentas kas 
mėnesį bedarbiams surinks $5,- 
017. Visi kiti miesto darbinin
kai irgi prisidės prie bedarbių

šelpimo. Komisionierius kas 
mėnesį iš savo algos skirs be
darbiams $35., visi Kiti irgi pri
sidės su savo duoklėmis. Į ma
joro atsišaukimą atsiliepė ir 
visi pašto darbininkai. Jie irgi 
pasižadėjo kas mėnesį tam tik
rą sumą sukelti.

Majoras taip pat ragina ir 
visus automobilių magnatus 
prisidėti prie bedarbių šelpimo. 
Jįs atsikreipė į Fordą, Chrys
ler, Fisher ir kitus. Manoma, 
kad trumpoj ateityj bedarbių 
šelpimas bus visai neblogai pa
statytas. šiaip ar taip, tai vis
gi geriau negu niekas.

Bolševikai nesnaudžia. Jie 
irgi7 kolektuoja aukas. Bet ko- 
lektuoja aukas ne bedarbiams 
šelpti, ale revoliucijai kelti. 
Dabar jie labiausia yra susirū
pinę Susivienijimo reikalais. 
Kalbu čia, žinoma, apie mūsiš
kius bolševikus.

•» » »
Rugsėjo 28 d. įvyko dvejos 

prakalbos. Pirmose prakalbose 
Kalbėjo K. Gugis, dabartinis 
Susivienijimo iždininkas. Jis 
paaiškino, kaip dalykai stovi 
'Susivienijime. Atrodo, kad 
velnius nėra toks striošnas, 
kaip pamaliavotas. Visi klau
sytojai buvo patenkinti. Buvo 
atvykę ir keli bolševikučiai. 
Matomai, jiems rūpėjo savo gū
ži etom s žinučių parinkti.

Antros prakalbos buvo komu
nistų rengiamos. Svetainiukė 
maža, — tilpo apie 60 žmonių. 
Kalbėjo Bacevičius. Praaklbų 
vedėjas Dr. Palevičius pristatė 
jį kaipo Eselei prezidentą. Taip 
ir pasakė—-“oselei”.

Bacevičius gerklę turi gerą, 
—-rėkti gali. Bet tai ir viskas. 
Kalba jis apie viską ir apie nie
ką. Grigaitis, Gugis, Gegužis, 
Jurgelionis, Jurgeliutė, Vitaitis, 
fašistai, smalaviriai, krauge
riai, social-fašistai, uzurpato
riai ir t.t. įsikarščiavęs buvo 
nubėgęs ir į Rusiją. Girdi, ten 
esą labai gerai, bedarbių nėra. 
Bet nežiūrint į visus tuos geru
mus, tas šarlatanas į bolševi
kišką rojų važiuoti jokiu budu 
nenori. Jį ir bizonu nepvivers- 
tum ten važiuoti.

Po to jis vėl sugrįžo į Ame
riką ir ėmė kalbėti apie bolše
vikų užvestą prieš Susivieniji- 

■ mą bylą. Esą buvusi padaryta 
klaida, iškeliant bylą Chicagoj. 
Dabar byla busianti iškelta 
Pennsylvanijos valstijoj, ir 
bolševikai ją tikrai laimėsią. 
Sutvertas esąs ir “darbininkiš
kas” susivienijimas. Nerių bu
sią daug. Reikia tik nuo gegu
žinių atimti pinigus, tada vis-

de” Vabalas, Daugelaičių Pru- 
seika.—F. Lavinskas.

■ ' ' t . J

Eagle River, Wis.
1O J . I__

Audros ir blogi laikai 
<' i

Rugsėjo 22 d. rytą mumis 
aplankė baisi liūtis ir perkunL 
ja. žaibas padegė keletą tro
bų, o vieną barnę visiškai su
naikino. Vietiniai laikraščiai 
rašo, kad su vienu farmeriu at
sitikęs sekamas dalykas. Fer
meris gulėjęs x lovoj. Staiga 
trenkė perkūnas po lova ir iš
degino grindis, o taip pat išmu
šė sienoj skylę. Tačiau fer
merio žaibas visai neužgavo. 
Namas taip pat išliko nepadeg
tas.

Po tos audros oras nepapras
tai atšilo, kaip liepos mėnesyj. 
Bet taip neilgai tesitęsė. įPėtny- 
čioj pradėjo lyti ir vėjas pasu
ko į šiaurvakarius. Per keletą 
valandų temperatūra nukrito 
beveik iki šalimo taško. Ve
jas irgi žymiai padidėjo. Vie
tomis apdraskė stogus. John 
Sharkai irgi apdraskė stogus ir 
padarė nuostolių už kokius tris 
dešimtis dolerių.

» » »
Atrodo, kad šią žiemą bus ne 

kas su darbais. Musų apielin- 
kėj dabar vaikščioja aut kriu
kių Petras Tomošiunas, kuriam 
miškuose sulaužė koją. Jis dir
bo už Lake o’Lake miestelio 
Michigan pusėj. Man teko bu 
ti 1921 m. tenai. Tuo laiku ten 
mokėdavo nuo 75 iki 90 dole
rių per ųionesį ir duodavo val
gyti. Petras sako, jog dabar 
ten bemoka tik vieną dolerį į 
dieną ir duoda pavalgyti. Mi- 
lionas dienų—milionas dolerių. 
Jokios abejonės tame nėra.' Va
dinasi, gali tapti milionierium, 
jei išdirbsi milioną dienų.

Musų senbernių kliubo prezi
dentes rengiasi rezignuoti ir 
stoti į moterystės stono drau
giją. Beieškodamas sau prie- 
telkos, jau turėjo ir keletą 
‘tflat .tajerų”. Jei per žiemą 
nesusiras sau prietelkos, tai 
rengiasi ant visko numoti 
ranka ir sekamą vasarą važiuo
ti į Lietuvą. —J. Sharka.

Portage, Pa.
n ■ ■ !■■■»■■■ M

šis bei tas

Rugsėjo 28 d. anglies kasyk
loj susižeidė F. Rozukas. Jam

Motinos Dabar Su
žino Vertę Mag- 

nesia

Bungtnenų gražu

mo yra viršuj pa

rodomas gražus 

Elgin. Artistiškai 

išpuoštas švelny- 

čiu graviravimu. 

U/.t ik imas laiko 

rodytojas, kaip ir 

nepaprastos vertęs-

Parduodam ant išmokėjimo arba cash 
— kaina ta pati. s

Taisymas laikrodžių musų 
speciališkumas.

Pritaikome akinius dėl kiekvieno.

kas bus gerai. Prie viso to 
špicbukavo tuos, kurie užsiima 
kuopų perorganizavimu.

Bacevičius labai piktai kal
bėjo apie Overaitį, kuris neina 
su bolševikais, o pasilieka išti
kimas Gegužiui. Pastebėjau, 
jog kai kurie karštagalviai bol
ševikai rengėsi Overaičiui ir j 
kailį įkrėsti, kadangi ir jis bu
vo į prakalbus atvykęs. Pir
mininkas išvedė Overaitį lauk, 
nes bijojosi, kad nebegales su-( 
valdyti savo raudonų gengste- 
rių.

Kasparkienė paklausė Bace
vičiaus, kaip keli fašistai galė
jo išvyti 208 bolševikiškus de
legatus. Dar su pašaipa pa
stebėjo, kad prasti iš jų revo
liucionieriai.

Bacevičius pašoko ir skardžiu 
balsu suriko, jog fašistai/buvę 
ginkluoti. Priegtam jų buvę 
iki pusantro šimto. Girdi, mes 
nėr pusantros dienosi kovojome, 
bet prieš ginkluotus fašistus 
negalėjome atsilaikyti.

s » »
Spalių 5 d. pas mus vėl įvyks 

prakalbos. Kalbės “zigzagų dė

Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų s sveikais 
ir linksmais, kiek
viena motina turi 
žinoti apie Phillips

Didelis pasirinkimas deimantų ir 
auksinių daiktų.

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A. KAZAKAUSKAS

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

CH1CAGO

Milk of Magnesia.
šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomu, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis muistąs mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karvės pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 170 Varick 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk pf 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

(Apgarsinimus)

ant kojos užgriuvo akmuo. 
Nors susižeidimas nėra pavo
jingus, bet koja visgi yra gero
kai ištinusi.

o a O 
i ■ < » v : *

Rugsėjo 26 d. Pasaulio Ver
gas miške begrybaudamas tapo 
pusėtinai didelės gyvates iš
gąsdintas. Gyvate galėjo būti 
apie septynių pėdų ilgumo. Ma
tyti, ir gyvatė išsigando, nes 
nieko nelaukdama pasislėpė 
krūmuose.

B 8 »
Rugsėjo 25 d. Wm. Crum ta

po nuteistas nuo septynių iki 
penkiolikos metų kalėjimo. Jis 
turės pakutavoti Pennsy.lvani- 
jos sunkiųjų darbų kalėjime. 
Jo prasikaltimas, — išgėdino 
savo tris dukteris. Išdavė jį 
jauniausioji, dvylikos metų, 
duktė, kuriai jis žadėjo dešim
tį centų, net nedavė. Duktė 
pasiskundė motinai, o pastaro
ji savo vyrą atidavė į teismo 
rankas.

Jauniausia duktė buvo dvyli
kos metų, o vyriausia septynio
likos. Wrh. Crum prisipažino 
prie kaltės. Su savo dukteri
mis jis esą gyvenęs per kelis 
metus.

✓ » » »
Portage miesteliui gresia pa

vojus netekimo vandens. Per 
visą vasarą lietaus kaip ir ne
buvo. Tvanka, iš kurios mie
telis' ima vandenį, . baigia iš
džiūti. Jei nebus lietaus dar 
per keletą savaičių, tai vandens 
tikrai pritruks. Tąsyk bus la
bai prastai, kadangi gyventojai 
priversti bus naudotis šalti
niais, kurie randasi poros my
lių atstume nuo miestelio. Net 
senieji miestelio gyventojai ne
atsimena, kad kada nors praei 
tyj butų buvę taip trumpa su 
vandeniu.

fc » B
Lietuviai angliakasiai nusi

skundžia dėl didelio jų išnaudo
jimo darbe. Vienas angliaka
sys pareiškė, kad praeityj, ka
da dar tebegyvavo unija, dau
gelis tai organizacijai priešino
si. Girdi, reikia mokėti duok
les, o naudos jokioš nėra. Ge
riau butų be unijos. Bet kada 
trustas ■ sulaužė ^ngliakasių 
uniją, tai visi suprato, jog jie 
klydo. Dabar Kasyklose nėra 
kam angliakasių užtarti. Bo
sai be jokios ceremonijos meta 
juos lauk. Jei kuris angliaka
sys šiek tiek nori pasistatyti, 
tai bosas' su pašaipa liepia jam 
eiti pąs unijos komitetą. O tuo 
tarpu, žinoma, nėra nei unijos 
nei komiteto. Kadangi dauge
lis angliakasių turi šiokius to
kius savo namelius, tai turi 
dantis sukandę kentėti, nes iš
važiavimas kitur yra surištas 
su daugeliu neparankumu.

Prieš streiką unijos žmogus 
prižiūrėjo anglių svėrimą. To
dėl angliakasius apgaudinėti 
buvo sunkiau. Dabar to visai 
nebėra. Sveria kompanijos pa
statytas žmogus. Kaip jis pa
sako, taip turi būti gerai. Nie
kam nepasiskusi. O svirimas 
yra labai svarbus dalykas, ka
dangi nuo to angliakasių už
darbis priklauso. Mat, moka
ma nuo tonos.

' Pennsylvanijos valstijoj at
gaivinti uniją butų labai sun
ku. Kompanijos turi tiesiog 
pavergusios darbininkus. Jos 
užlaiko daug šnipų, kurie dirba 
provokatorių darbą. Tie šnipai 
visuomet pasirodo didžiausi 
unijos pritarėjai. Jie net agi
taciją už uniją veda. O daro
tai tuo -tikslu, kad sužinojus 
angliakasių sentimentą ir veik-

lesnius žmonės. Paskui, žino
ma/ jie raportuoja bosams. Na, 
o tie šluoja lauk “buntaušči- 
kus”.

Ir angliakasiai kenčia dantis 
sukandę ir laukia geresnių lai

kų, kada jie galės paskelbti ko
vą ir ją laimėti.

—Pasaulio Vergas.

Garsinkites “N-nose”

Bereikalingas 
Skausmas!

Kai kurie skausmą laiko butinu.
šaltį jie leidžia “persirgimul”.
Jie laukia kad galvos skausmas “pe

reitų”.
Jei serga neuralgia ar neuritu, jie pasi

tiki geriau jaustis sekanti rytą.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą 

skausmą. Bereikalingą dėlto, kad yra 
antidotas. Bayer A&pirįn visada greitai 
pagelbsti nuo visokių skausmų kuriuos 
mes syk) turėdavom perkasti. Jei skau
smas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo priežasties.

Jus išvengsite daug skausmų ir nesma
gumų per daugumą vartojimų Bayer As- 
Sirin. Apsaugok save pirkdamas tikrus.

ayer yra saugus Visada tas pats. 
Visose aptiekose.

BAYER
Aspirin yra tiade žymė Bayer

ASPIRIY
Fabriko Monoaceticacideetcr o£ Salicyllcacid

NOSIES IR 
GERKLES PLĖVIŲ 
SAUGOJIMAS^ 

sako
SRIG. GENERAL 

WALTER <
MONTGOMERY

Baigos Columbijos Universitetą, Medicinos gydytojų ir 
Chirurgų Kolegiją, 28 metus buvęs mstniktorium ir 
profesorių asistentu Cornell Medicinos Moky- 
kloje prie Cornell Universiteto, Nosies ir Gerklės 
ligų departmente. Inspektorius higienos, pulkininko 
laipsniu ir vėliau divizijos chirurgus ^7 tam skyriuj 
Pasaulinėj Karėj, Franci jo j. Apdovanotas (Jungt. Am. 
Vals) medaliu už atsižymojtmą ir Croix de Guavre tu 
primom (Beigijoa) ir kitais medaliai* už tarnavimą 
|r--6:e Francijo;.

'“Didžiausius lai maltini’
mas aturbos aveikaiofi jtaiiĮįojimc.
Šituo atžvilįįiu nedaliu • >ušioktūiai svarbom 
priduot švebiiu nosies ir gerkite plėvių tango- 
jimui. Mimų naudojimas Ullra 'Violet Kay 
‘Spraginti* LUf'KY STIUKE tabakas, mano 
nuomone, pagirtinas bandymas ii jūsų puste 
suteikt didelei armijai Amerikos riikytojų 
naujausių moksliškų išvedimų naudų.''

Sutinku^ su Bavo politika publikai įrodanti faktui. Amerikos Tabako Kompanija pakvietė Brtg. <«cn Walter ( Montgomciy pereit visų atsizymč- 
juSių išmentj raportus, kurie liudijo LUCKY STRIKE ci^aretu pagarsėjusi Džiovinimo metodą. Tat prancsir as B>ig. Gen. Monfgomerio yra 
šia^n puslapy. . . 1'TO. ' A ; • • c. vii.

LUCK Y STRIKE — puikiausias cigaretas; kuri Jus kada 
rūkė t, pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso 
tabako Derliaus-TUGMET “JIE SPRAGINTI”. Visi žino, 
kad karštis valo ir taip “SPRAGINIMAS” prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir košė- 
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus! Visi žino, kad 
saulės šviesa išnokina—užtat ’ “SPRAG1NIMAS” naudoja 
Ultra Violet Ray.

I ' •* j*.-f* , i . j A j ' ; •*‘r *

“It’s toasted”
iėau Gerkles Apsauga—Prieš knhejimus—prieš kosuli
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kad Chicngoj šį mėnesį sovio- 
’ tai pardavė žemomis kaino- 
mis 7,500,000 bušeliu kviečiu, 

V v

otos
Chicagoje

Pakilus triukšmui dėl sovic- 
kviecių “dumpinimo" į

S. kongresmonas Fish su
komisija

3NAUJIENOS, Chicago, III.

paleisi. Kėd?s ir stalai turės bu- 
ti prikalti prie grindų, kad ne
pakiltų į orą. Kambarinėse bus 
išsaistytos virvės, į kurias įsi
kimbant bus galima šliaužti oru, 
nes nesiekiant kojomis grindų, 
nebus galima vaikščioti.

Galbūt bus padarytos magne
tines grindys, kurios batų pa- 
dus pritrauktų. Nereiks dau
giau lovų. Susidėk rankas po 
galva ir išsitiesk ore. Pagalvių 
nereiks, nes galva nieko nebe- 
svers.

aplinkui. Ašygaliuose bliksčioja 
auroros spinduliai. Pro debesų 
kevalą, vietomis matysis žals
vos lygmes, gelsvi tyrai ir iš
blyškę stcjiės.

(b. d.)

pro" žemės dulkėtą oro sluok
snį, ir kokios jos dabar šaltos, 
negyvos, šiurpios. Žerpe ir Me
no atrodys kaip labai graži dvi
guba planeta, žemės paviešis 
bus rausvas su melsvu vainiku

Neišpasakyta nykuma
Apsivilkęs oro pripumpuotais 

rūbais galėsi išeiti į obsėrvaci- 
jos platformų, ir apsidairyti. 
Baisus, šiurpus ilgesio ir ny
kumo jausmas apims. Nieko 
visame pasauly, ant ko akys 
galėtų apsistoti. Nieko daugiau, 
kai tik tavo laivelis paklydęs 
bedugnėj tuštumoj, ir tas lai
velis toks neišpasakytai mažas. 
Nebus jokios dienos nei nak
ties. Rausvai-tamsioj gelmėj 
spindi nejudėdama Saulė. Nei 
saulėtekio, nei dvyliktos, nei 
saulėlydžio, nei jokio šešėlio. 
Pati Saulė, kokia tai milžiniš
ka žvaigždė, panaši į balto me
talo kamuolį. Rausvi liežuviai 
laižo to kamuolio kraštus; tai 
yra masės įkaitinto vandenilio 
(hydrogeno), kurs šimtus tūk
stančių mylių šaudo iš Saulės

į erdves. Jei žiūrėsi j Saulę 
ir ją pridengsi ranka, tai pro 
rankos kraštus matysi žibančių 
perlų karūną, kaip yra mato
ma ant žemės Saulei

iria visiškai išvengti spaudimo' 
pavojaus.

žmogus neteks svarumo
iloketlaiviiii iškilus taip auk

štai, kada žemės traukiinas pa- 
Nušovė vieną gengsterį Šiliaus, tada naujas rupesnis 

kils, kaip prisitaikyti vėl nau
joms apystovoms. Momentą at
gal keleivis bus kankinamas.dėl 
nepaprasto spaudimo; dabar ji 
apims naujas šiurpus jausmas, 
nes jis visiškai nebejaus jokio 
spaudimo. Keleivis pašijus, kad 
jis absoliučiai nieko nebesveria. 
žemė ir jos traukimas bus pasi
likę perdaug toli, kad bepada
rytų įtakos. Veltui keleivis glau
sis prie savo hamako. Jausmas 
bus toks, kad jo laivas krinta 
į gylybes. Iš tikrųjų jis ir kris, 
bet tik tokioj prasmėj, kad kiek
vienas planetarįškas kūnas krin
ta. Pavyzdžiui, Mėnuo krinta vi
sų laiką į žemę, bet krisdamas 
amžinai turi suktis aplink, nes 
kitos erdvių kūnų galybės jį 
prilaiko.

Galima bus ore plaukioti
Dabar roketlaivis jau bus sau

lės sistemos dalis, miniatiūri
nis pasauliukas, kurs skraidys 
aplink saulę pagal tamtikrų sau
lės braukimo įstatymų. Jei ro
keta neturėtų būdų, kaip iš tos 
orbitos išsisukti-, ji dabar am
žinai skraidytų aplink saulę, tu
rėdama savo metus, kurių laike 
jį apskristų aplink saulę. Pasie
kus tos pozicijos- keleiviai galės 
jau atsagioti savo diržus, ku
riais bus prisirišę išlėkdami nuo 
žemės. Atsirišę jie pasijus, kad 
jie kila reketo ore, kaip pūkai. 
Niekas nekris ant grindų. Jei 
busi rankoj laikęs stiklinę, pa
leisk ją, ji stovės ore, kaip jų

Du policistai pamatę du vai
kezu besiartinant automobily 
prie gazolino stoties, Washing> 
ton blvd. ir Ručine avė., įėjo

*1 1 y • ' V V 1 I
kruciada prieš bolševikus šio- K

tardymas kur be kitko board 
prezidentas pasakė.

PAKRIKIMAS NkRA RIM
TAS, JEI VIDURIAI GAUNA 

ŠIĄ PAGELBĄ

Kada jūsų ūpas nupuola, 
skauda galvų, huną kvaitlu- 
liai, aitrumas, kartu su pa
dengtu liežuviu, prastu kvapu, 
be apetito ar energijos — ne
sirūpinkit. Tai galbu.t kon-

Paimkit 
/akar ir 
eitai jūsų

Cascaret saldainį 
pamatykite kaip 

pakrikimai iš-
nyks. Nebus daugiau galvos 
skaudėjimo; gasų pilve ar vi
duriuose. Apetitas padidės; 
virškinimas pagerės. Paimkit 
kitų rytoj vakare ir sekamų 
vakaru. Pašalinki! kiekvienų 
dalelę rūgstančių atmatų iš 
jūsų sistemos. Tada pamaty-

reguliaris ir pilnas.

cascara, daktarai
i, tikrai sustiprina 
muskulus. , Dešimt 

visose aptiekose.
(Apgarsinimas)

Kam Atsilikti? >
Esorka Pašalina Tą 
Nuovargio Jausmą!

Ar jus pradedate atsilikti 
prleS darbo dienos baisa? Vei
kiausia Jūsų virškinimo siste
ma yra pakrikusi. Esorka grei
tai sugrąžins į normalumą jū
sų virškinimą ir pašalins tą 
nuovargio jausmą. Suteiks jums 
naują energiją, naują nėrvų jė
gą. Klausk savų Vaptiekininl.o,

& *5 *

Severas lSORKa

Visokios 
Musų 
100 
Corn

retail už urmo kainų, 
ą savaitę — $4.75 už 
Čorn Granulated $4.50, 

rūšies

rušies
kaina ši 

svarų.
Luinp $3.50. Visokios
moltas $5.3 5 už tuziną.

YAKER STORE
S. Halsted St. Tcl. Boulcvard 2212

MOTERŲ LIGOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metu senumo žolių 
ir mokslinis gydymas. Dr. Schyman at- 
vežtas iŠ Rytų, jus pagydys. Be peilio. 
t»e ligonines. Nelaukite skausmų nuga- 
roję, nuvargto, galvos skaudėjimo ir kitų 
pavojų. Lengvus išmokėjimai. L------Bando
masis gydymas ar egzaminacija dykai iki 
3 v. v., nedėliomis iki »2 v. po piet. Ra
šykite dėl nemokamo 5 dienų gydymosi 
namie. Female Dept., S-M-S Health 
Institute. 1869 N. Damen Avė., Chicago.

IŠMOKIT DEZAININ1MĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didelę abra- 
Jus galite iSmokti šio Ke
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di- 
olomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State StM k. Lake St. 10 fl.

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkiniab .

Vyriškų papuošalų, geresnės ru- J 
šies, didesnio® verčios, ge

riausių’ spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Richmond St.

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti ----------- Į . ■ /

S. P. Kazwell & Co.

ditai įpuolė su atkištais revol
veriais. Įvyko susišaudymas, 
__ • vienas banditas užmuštas, 
kitas pabėgo. x

Paryžius Chicagos 
pabūgo

Francijos sostinės Paryžiaus 
bulvarinė spauda ir pigesnie
ji kino teatrai paskutiniu lai
ku tapo užversti sensacingo
mis apysakomis iš Chicagos 
gengsterių gyvenimo ir fil
mais, vaizduojančiais Chica
gos požemių sensacijas. Gy-

lys Chicagos gengsteriai, to
kiu budu per spauda ir nio- 
vics įsteigdami Paryžiaus 
banditams geriausių mokyklų.

Chicagiks galvažudžiai prieš 
bėgdami iš Amerikos nori Pa
ryžiuj išsimokinti požemių 
armijų, kad ten nusikėlę galė
tų pradėti savo amerikoniška 
praktikų. Policija padare vi
suotina ablavų ir areštavo 
apie 2,000 valkatų tardymui.

Galima nuskęsti kavos 
puoduke

Su valgymu ir gėrimu bus 
vargo. Išpilti vyną iš bonkos 
negalima, nes vynas nebėga, 
įteiks sumušti stiklų lyg kokį 
kiaušinio kevalą, ir numesti sti
klai pasiliks ore bekabą. Vy
nas bus panašus kiaušinio ru
tuliui, didelis apskritas lašas. 
Viralo nereiks iš virtuvės neš
ti lėkštėse, bet bus galima pa
leisti i valgomąjį kambarį oru, 
lyg kokius muilo burbulus. Taip 
pat mėsa ir padažalus. Sunkiau
sias klausimas, kaip bus su nu
rijimu, kad nepapildžius saužu- 
dystę. Ant žemes valgantx ar 
geriant nuryti padeda ne 
muskulai, bet ir oras bei 
gio gravitacija (traukimas 
mėn). čia gi labai lengva 
nuskęsti kavos puoduke.

Graži žemė iš tolo

užtemus.

žiūrint
spindėji-

tik 
val- 
že- 
bus

Nežiūrint į Saulės 
mą, visos žvaigždės bus aiškiai 
matomos; jos spyksos juodoj 
erdvėj, lyg kokios elektrikinės 
žvakės aplink calunų. Tik da
bar suprasi, kiek grožybės tos- 
žvaigždės suteikia, žiūrint i jas

Kada Gyvi į Dangų 
Lėksime

(Tęsinys)
Nelengva su žeme skirtis

Lekiant į kitą pasauli laike g. 
I pirmųjų minučių nebus galimai S 
ramiai sėdėti, kaip sėdime iš- I«h 
važiuodami automobiliu. Tikre-j^ 

Inybėj, visai nebos galima sėdė- 
ti. Keleivis turės išsitiesti į(jg 
minkštai muštų hamaką, nesl^g 
tik gulsčioj padėty, galbūt, busjjg 
galima atlaikyti tą agonizuo-į^ 
jauti spaudimą. Vargas tam, jjg 
kurs pasitaikytų ant kojų kailįg 
roketa iššaus į padangės. Jis 
akimirksny butų numestas į 
kampų ir galbūt užmuštas.

Pakilimo pradžiai siūloma 
kcleriopi budai, kad skridimas 
butų pradžioj kiek galima lė-

PRALEISKITE KALĖDAS
SENOJOJ TĖVYNĖJ

Prisidėkite prie musų bilc 
uos asmeniniai prižiūrimos 

ledinės Ekskursijos į
LIETUVĄ

Keliaukite greičiausiai plaukio 
jančiais garlaiviais, kurie 

plaukia iš Nevv Yorko

GRUODŽIO 6 d.

vie 
Ka

GRUODŽIO 16 d.
Mažiau negu 8 d. į Lietuvą

Arba keliaukite pauliariu 
kajutiniu garlaiviu

Sg

GRUODŽIO 11 d.
Informacijų klauskit vietinių 

agentų arbaNORTH GERMAN
LLO YD

130 W. Randolph St.,
CHICAGO

Tačiau vargu bus gali-

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ XXXXXXXXXXXXXXXXTTX*
CALIFORNIJOS VYNUOGĖS

(GREIPSAI)
Naujas • Sultingų Vynuogių Yardas

VVABASH GELEŽINKELIS
25th ir Canal gatvės

VISOS RŪŠYS — GERIAUSIA KOKYBE 
ŽEMIAUSIOS KAINOS — ATDARA VISĄ DIENĄ

Tiesioginio pristatymo kainos bus užtikrintos j visas 
vietas už Chicagos rybų.

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kadzie 8902

3514-18 RooMTclt Rd 
arti St. Louia Ava. 

CHICAGO. ILI.

Tai Bargenas!
VACUUM CLEANER VALYTOJAS
Dabar pasirinkite jums reikalingą vacuum ctearfer valytoją, už kai
ną, kurią jus norite mokėti. Kiekvienas pilno didumo, pilnai garan
tuotas— augščiausia vertė už pinigus! Naujas amžiaus, nauja? gra
žumas jūsų kaurams ir išmuštiems rakandams naujas palengvinimas 
dėl jūsų sunkiausių šeiminiškų darbų.

Specialis Leiskite mums parodyti jums kaip tikrai nuodug-
‘ ‘ . niai Fedeko elektrikiniai valytojai išvalo. Mes su

(įsiūlymas vacuum valytojų išvalysime jūsų kaurus, Tiran-
kas, apmuštus rakandas ir tt„ jūsų seklyčioje visiškai dykai. Pate
lefonuokite dėl susitarimo.

VYNUOGIŲ SUNKA
DEL NAMŲ

YRA LEGALĖ

PILNA APSAUGA 
UŽTIKRINTA

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

VALDŽIA NEKLIUDYS

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

PIRKIT SULTINGĄSIAS VYNUOGES 
DABAR SULIG VALDŽIOS 

KONTROLES PLENU

California Grape Control 
Board, Ltd.

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

These agencies arei

CALIFORNIA FRUIT EXCHANGE 
CALIFORNIA VINEYARDISTS ASSOCIATION

SAN JOAQUIN GROWER-SHIPPER ASSOCIATION į

STAR DUST Copyright Midwest Feature Service

$1 Įmokėti
Likusius 

Mėnesiniais 
(carrying charge)

FEDERAL

ECOMMONWEALTH EDISON C 
LECTRIC SHOPO

Vidurmiesty—72 West Adams Street 
—132 S. Dearborn St.

Visi telefonai: RANdolph 1200, Lotais 66
and

Avė.

Itniaihva.v— 
4562 Broadway

Legali Sąnare— 
2618 ‘Mihvaukee

Irvlng Purk—
4833 Ii-viiąr Purk Blvd.

MndiMin-Crau t'oril— 
•1231 W. Madiaun St. 

11116

535
.Vilianti—

4834 s. Arihland Avė.
Konth State—

.3460 S, State Street 
Eugltuvood—

852 Woat 63r<l Street

21)50 E. 92nd Street 
Knaelund— 11116 South Michigan Avenue 

1‘ile vb<U bh-k'iltių ant išmokėjimo j’ra priileilaiiiaa 
carryliiR charge.

KUPONAI DUODAMI

GRADUATED 
FRo>aEDISONO

L0WE
EYES of YoiffH 
SIARRlNG CLARĄ 
KlhftBM-L YODNG

B Y WESTPHAL

BORN 
SAN 

CALIFORNitS
- 3OIN6D A 
LOS ANGELES 
STOCK COMPANY

DBCIDED TO 
GIVE UP 
LAW FOR 
THE STAGE

I9I<)
SMLL PARTMADE HIS 

SCREEN debut 
IN-VIVE Lfc 
FRANCE- OPPoMTei 

; tJOąOTRY DM.TON '

AT NINETEEN 
MEbABER OF 
THE FACULTY 

__ ______h AT THAT 
ONIVEPSITY Ii INSTITUTiobl 

M— J

IS MARRIED TO 
LILYAN TASHIAAN 
BEST PiCTuRES
x ' J
WHAT PP1CE GLOKY ? Į 
IN OLD ARIZONA ' |

THECOCK’EYED
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PASIPELNYMAS Iš NEDARBO
1 “Nežiūrint į lietuvišką kilmę— 

rusas patriotas”Kai dabar Amerikos spaudoje ir susirinkimuose 
plačiai svarstoma nedarbo apdraudos klausimas, tai 
vienam stambiam biznieriui atėjo į galvą mintis, kad 
valdžia turėtų leisti privatinėms apdraudos kompani
joms užsiimti darbininkų draudimu. Tas biznierius, 
Merwin K. Bart iš New Yorko, padavė šitą savo su
manymą keturioms didelėms apdraudos bendrovėms.

Nežinia, ką jos darys, bet p. Barto planas yra vi
sai nepriimtinas darbininkams. Juk yra aišku, kad pri
vatinės apdraudos kompanijos, kaip ir kiekvienas kitas 
privatinis biznis, gyvuoja tiktai tam, kad darytų pelną. 
Jeigu biznyje nebūtų pelno, tai juo niekas neužsiimtų. 
Apdraudos kompanijos paėmusios į savo rankas darbi
ninkui draudimą nuo nedarbo, pasigamintų sau naują 
pelno šaltinį. Jos stengtųsi imti už apdraudą kiek ga
lint brangiau, o mokėtų bedarbiams kiek galint ma
žiau, ir daugelis tų žmonių, kuriems apdrauda yra la
biausia reikalinga, visai nebūtų apdraudžiami.

Prie to teisingumas reikalauja, kad ir darbdaviai, 
ir valdžia duotų pinigų apdraudai nuo nedarbo. O pri
vatinės kompanijos imtų mokesnius tik iš darbininkų, 
kurie mažiausia yra kalti, kad pramonę ištinka kri
zini. ' ’ ' • ■

Sėkmingai vesti nedarbo ąpdraudos reikalą gali 
tiktai valdiška įstaiga, kontroliuojama žmonių išrink
tu atstovu. V v

BULVARINĖ SPAUDA IR JOS DIDVYRIS

Kai kas labai nusiskundžia, kad lietuvių laikraščiai 
tiek šioje šalyje, tiek Lietuvoje yra pasiskirstę į įvai
rias sroves ir tarnauja visokiems “izmams”. Žmonės, 
kurie tų “izmų” nemėgsta, norėtų, kad laikraščiai už
siimtų tik žinių bei informacijų teikimu ir “bešališku” 
publikos švietimu, o į kokius nors ginčijamus klausi
mus, ypač politikos, visai nesikištų. Tegu, girdi, redak
toriai savo įsitikinimus pasilaiko sau.

Prasidėjus “naujai erai” Lietuvoje, kuomet politi
nės partijos pateko į Varnius, atsirado vertelgų, ku
riems pasirodė, kad dabar tai bus patogus laikas tokiai 
“bešališkai” spaudai tarpti. Politiniai -ginčai visuome
nei yra įkyrėję, “izmai” nemadoje, partijos prismaug
tos — taigi puikiausias momentas užkariauti skaitan
čiųjų publikų beidėjine, bulvarine spauda ir pinigėlio 
iš jos padaryti.

Per šiuos trejus su viršum metus Lietuvoje jau 
buvo pasirodę keletas tokios rųšies laikraščių. Tečiaus 
jie visi gyveno trumpai, pasisekimo neturėjo ir išnyko. 
Paskiausias jų buvo paveiksluotas dienraštis “Banga”, 
kurio leidėjas ir redaktorius Jakužaitis šiandie sėdi 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjime.

“Bangos” leidėjas yra kaltinamas už pasisavinimų 
22 tūkstančių litų, kuriuos jisai buvo gavęs iš vieno 
amerikiečio ir kuriuos jisai, užuot suvartojęs amerikie
čio nurodytam tikslui, sukišo į savo dienraštį. Gal būt, 
kad Jakužaitis ir nenorėjo nuskriausti savo, klientų, 
bet tik padarė klaidų spekuliacijoje, tikėdamasis įdė
tais j biznį svetimais pinigais greitai pralobti ir su 
amerikiečiu atsiteisti. Ir nenuostabu, kad jisai tokių 
klaidingų mintį galėjo turėti, kadangi valdžios žmonės 
ir per spaudų, ir prakalbose diena iš dienos skelbė, 
jogei žmonės laukia, kaip gervė giedros, kada gi, galų 
gale, pasirodys “kultūringas”, ne partijų leidžiamas ir 
ne “izmams” pašvęstas laikraštis, kurį kiekvienas pi
lietis galėtų paimti į rankas, nebijodamas, kad jo siela 
bus “užnuodyta” politinėmis rietenomis ir polemikomis.

Žmogus patikėjo “tautos vadų” pamokslais,i įdėjo 
amerikiečio dolerius į “kultūringų” dalykų ir —* sėdi 
belangėje! K

“Bangos” leidėjas buvo drąsiausias iš visų mėgin
tojų sukurti Lietuvoje bulvaro spaudą. Jisai buvo savo 
rųšies didvyris tarpe jų; tik gaila, kad ne didvyriškai 
pasibaigė jo karjera. / *

Kružintaičio ir jo sumanymo likimas rodo, kad 
spaudai, kuri bando vytis paskui dolerį, nesirūpindama 
visuomeninėmis idėjomis, pas lietuvius dar nėra dirvos. 
Kada nors, jei lietuvių tauta pralobs ir jos nariams ne
bereikės diena iš dienos sunkiai kovoti dėl būvio, tai ji 
gal ir pamėgs tų, ką mėgsta nuobodžiaujanti bulvarų 
publika. Bet šiandie lietuviai dar to skonio nėra įgiję.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .... .............. ...... ........ $8.00
Pusei metu ...........................— 4.00
Trims mėnesiams   .......... — 0100
Dviem mėnesiam ..............  1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —... ... ......   8c
Savaitei___________________ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

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

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago, m.

Į laikraštį jie žiuri, kaip į kovos įrankį. Ar geras tas 
įrankis, ar blogas, tai jau kitas klausimas; bet yra 
faktas, kad tie, kurie musų laikraščius peikia, nieko 
geresnio sukurti iki šiol neįstengė. Niekint, anot tos 
patarlės, “bile durnas gali”. Visa geresnioji lietuvių 
spauda dar tebegyvena tradicijomis “Aušros”, “Varpo” 
ir “Darbininkų Balso”. Tie laikraščiai buvo visų-pirma 
kovos organai. Ir visuomenė taip yra nusistačiusi. To
dėl, kad ir cenzūra šiandie spaudžia Lietuvos idėjinius
laikraščius, bet jie gyvuoja, kuomet bespalviai bulvari
niai lapai miršta, vos spėję užgimti.

Apžvalga
VYSKUPAS BUČYS—RUSAS 

NACIONALISTAS

Kiek lietuviški klerikalai pri
sidžiaugė dėl kunigo Bučio pa
skyrimo slavų vyskupu. Tuo- 
tarpu Berlyno rusų laikraštis 
“Rul” 208 numery rašo:

“Balandžio 6 d. Papos įsaky
mu rusų kolegija likviduota, o 
jos funkcijos perduota autono
miškam rusų katalikų kongre
gacijos institutui. Instituto 
pirmininku paskirtas vyskupas 
d’Erbinji, jėzuitas, gerai žinąs 
Rusiją; jo padėjėjais — rusų 
iezuitai. Vyriausiu jų yra knia- 
zius A. Volkonskis, kuris ne
žiūrint į tai, kad tik neseniai 
įšventintas į dvasininkus, ar
timiausiu laiku bus’ pakeltas į 
kardinolus.

Vienlaik rytų apeigomis į- 
šventintas į vyskupus katalikų 
marijonų ordeno generolas tė
vas Pranas Bučys, rusas, lietu
vis kilme, buv. Bymo-katalikų 
akademijos profes. Petrapily.

Naujas vyskupas, nežiūrint į 
lietuvišką kilmę, yra rusų pat
riotas ir priešininkas preten
zijų į pravoslavų cerkvių tur
tus Lenkijoj”.

(Tame pat straipsny ankš
čiau pasakyta, kad panaikintoji 
kolegija Lietuvoj ir Lenkijoj 
atiminėjusi rusų cerkves ir vi
sa katalikinus). “Jis (Bučys) 
yra taip vad. rusų katolicizmo 
principo šalininkas. Savo laiku 
Galičinoj analoginį principą į- 
kunijo vyskupas' šeptickis.

Lenkų spauda žinią apie vys
kupo Bučio paskyrimą sutiko 
aštriais sraipsniais, reikšdama 
nepasitenkinimą, kad misionie
rių darbas Rytuose iš lenkų ran
kų perėjo į rusų rankas”.

LIETUVOJ KVIEČIAI Už 
SĖLENAS PIGESNI

Sindikatų išnaudojami ir mo
kesnių inspekorių taksuojami 
ūkininkai pusvelčiui parduoda 

grudus

“Liet. žin.” vedamajam 
“Skandalingi dalykai” rašo:

Visiems žinomi 1928 blogieji 
metai. Galima sakyt % Lietu
vos ūkininkų tais metais nu
kentėjo ir tik apie y^ iš to pa
sipelnė. Ypatingai nukentėjo 
Šiaurinė Lietuva. Bet šiais 
metais lygiai visos 4/4 kenčia 
nuo gerųjų metų derliaus. Ir 
vėl tik ar ne daugiausiai nu
kentėjo toji pat Šiaurės' Lietu
va, kurioj “perdaug” užderėjo.

Kaip ten nebūtų, bet faktas, 
kad šių metų rugsėjo 11 dieną 
Panevėžy už kviečių centnerį 
Panevėžio pirkliai nenoromis 
mokėjo 10 litų! Apie porą sa
vaičių anksčiau buvo dar 15 li
tų, prieš savaitę 13 lt., dabar 
10, o kas žino kitą savaitę gal 
ponai pirkliai nustatys 8 arba 
5 litus, už kviečių centnerį?

Selenus jau susilygino su 
kviečiais! x

Kviečių centneris) 10 litų, sė
lenų centneris 9,50 cent. Tai 
įdomus musų ekonomistams 
reiškinys!
Iš ūkininkų perka pusdykiai, 

bet miestuose produktai 
' nepinga

Tolinus laikraštis rašo: Ktfd 
taip yra, tai rodo ne vien sė
lenos, bet ir miltų kaina.

Palyginkite tik 1929 m. gru

dų ir miltų kainas su šių metų 
grudų ir miltų kainomis ir pa
matysime, kad grudų kaina 
šiais metais palyginus su per
eitais krito visu 300%%, mil
tų bei duonos kaina tik apie 
50—75%%.

Kurgi dingsta tasai 150— 
125%% skirtumas?

Ar darbas pabrango — ma

Buvusis Argentinos 
diktatorius

Jaunos respublikos senas pre
zidentas. — Pirmi slapti bal
savimai. — Antras terminas. 
— Pasikėsinimai. — Irigo- 
yeno jaunyste. — Dr. Lean
dro N. Ale m. — Šlavimas 
lauk valdininkų. — Susikirti
mas su provincijomis. — Sus
kilimas ir Irigoyeno diktatū
ros griuvimas. -

Senas žmogus geležine ran
ka valdė jauną respubliką. 
Tas senas žmogus buvo Hipo- 
lito Irigoyen, Argentinos pre
zidentas. Prieš (jvejetą metų 
jis .tapo išrinktas prezidentu 
antram terminui. Atrodo, kad 
tas posakis, kuris tvirtina, jog 
jaunas su senu negali ilgai 
santaikoj gyventi ,yra gana 
teisingas. Teisingas jis buvo 
bent šiame aįvėjyj. Pavasarį 
Irigoyenui buvo užduotas pir
mas smūgis. Kovo 2 d. įvyko 
aitrus senato rinkimai. Pre
zidentas tikėjosi, kad jo par
tija laimės rinkimus. Tačiau 
rezultatai buvo jam labai ne
malonus: laimėtojais išėjo jo 
priešininkai.

Prezidento Irigoyen antras 
terminas prasidėjo spalių 12 
d. 1928 m . Pirmą kartą pre
zidentu jis buvo nuo 1916 iki 
1922 m . Tai buvo karo me
tai, kada Argentina turėjo su
sidurti su neįmanomai svar
biomis problemomis. Pir
mais rinkimais jis buvo pau- 

‘jos eros simbolis, kadangi ta
po išrinktas slaptu žmonių 
balsavimu.

Rinkimai buvo didžiausias 
asmeninis ir politinis trium
fas — Irigoyeną žmonės išrin
ko su didžiausiu entuziazmu. 
Per šešis savo prezidentavimo 
metus Irigoyen išsivystė į ti
pingą politikierių, kuriam 
niekas daugiau nerūpėjo, kaip 
tik gaudymas balsų. Teko 
pergyventi ir gana nemalo
nius laikus. Kilo riaušės ir 
streikai, kuriuos reikėjo su 
kareivių pagalba malšinti. Po 
jo prezidento vietą užėmė Dr. 
Marcelo T. de Alvear, kuris 
per visus šešis metus nepa
rodė jokios iniciatyvos. Ant
ra vertus, jis ir negalėjo nie
ko veikti, kadangi ir senatas 
ir atstovų butas kliudė kiek
vienų jo judėjimą. Mat, IB- 
goyeno šalininkai sudarė dau
gumą ir su prezidento norais 
visai nesiskaitė.

1928 m. Irigoyen vėl su di- 
žiausiu entuziazmu tapo pre
zidentu išrinktas. Bet tas en
tuziazmas pas žmonės greit 
atvėso, kai pamatė jie, jog jų 
garbinimas didvyris yra nie
kas daugiau, kaip tik aršiau
sios rųšies demagogas. Nors 
nepasitenkinimas prezidentu 
buvo labai didelis, tačiau 
žmonės vis kentėjo. Kai ku
rie tiesiog sakė, jog jie nenori 
jokių neramumų ir revoliuci
jų, nes Argentina gali tapti 
antrąja Meksika, t. y. pasaulio 

lunų darbininkams bei kepė
jams 100%% atlyginimas pa
didinta arba ' kokie mokesčiai 
d (tonai bei miltams 150%'% 
pakilo? Nieko panašaus.

Tą visą skirtumą suima tų 
musų ponų organizacija, kuri 
diktuoja ūkininkams grudų, o 
miestiečiams vartotojams duo
nos kainą.

stai kokie tikrenybėj ūki
ninkų reikalai.

Valstietis turi dėkoti už 
skriaudą

—Kad pinigų reikia. — vek
seliai gi protestuoti! Varžyti
nėmis gresia. Daugelio ūkiai 
jau varžytinėms išstatyta. Už
eik į valsčių — sienos iki lubų 
baltais bei raudonais varžytinių 
skelbimais nulipdytos... Veža 
žmonės rinkon ne iš gerovės!

akyse susilaukti “bananų res
publikos” vardo.

1 Kartą ant jo gyvasties buvo 
padarytas pasikėsinimas. Tai 
atsitiko gruodžio 24 d. 1929 m. 
Nespėjo prezidentas apleisti 
savo namus, kaip prie jo pri
bėgo italas anarchistas, vardu 
Gualterio Marinelli. Jis pa
leido kelis šūvius, bet nepa
taikė. Tuo pačiu laiku pre- 
židento sargybinis pradėjo 
šaudyti ir anarchistas, šešių 
kulkų pervertas, krito ant že
mės negyvas. Sakoma, kad 
buvę ir daugiau pasikėsinimų. 
Bet prezidentas kiekvieną 
įkartą vis laimingai išsigelbė
davo,

Irigoyen yra vidutiniško 
ugioįir gana diktas. Visuo
met jis atrodo paniuręs. Gy
vena jis užsidaręs. Draugų 
neturi. Po pirmo preziden
tavimo termino per šešis me
tus jis retai kada ir iš save 
namų išeidavo. Juokdariai 
dažnai jo butą vadindavo ur
vu, o jį patį “arniadillo” .

Savo kabinete jis labai ma
žai ką tepriimdayo. Ministe- 
rių kabineto posėdžius laiky
davo labai retai. Jis buvo la
biau linkęs su kiekvienu mi- 
nisteriu asmeniškai pasmaity- 
ti ir pasitarti apie valstybės 
reikalus. Tačiau ir su savo 
Tninistcriais jis retai kada te- 
siniatydavo. Jei kuris minis- 
teris turėdavo su juo pasima
tymą, tai tik dėl formališku
mo, kadangi faktinai vyriau
sybes vairas buvo vieno Iri- 
goyeno rankose.

Irigoyeno jaunystės praėjo 
labai nežymiai. Kai jis baigė 
universitetą, tai tapo paskir
tas mokytojom. Mdkytojavo 
moterų mokytojų seminarijoj. 
Politika jis mažai tesidomėjo. 
Jokiais ypatingais gabumais 
per tą laiką nepasirodė. Bet 
tai buvo gana audringi laikai. 
Argentinoj prasidėjo stiprus 
judėjimas dėl demokratiškų 
principų įgyvendinimo. Į tą 
judėjimą tapo įtrauktas ir 
Irigoyen.

Reikia pasakyti, kad politi
koj tuo laiku vaidino labai 
svarbią rolę Dr. Leandro N. 
Alem, Irigoyeno dėdė. Dr. 
Alem buvo gabus organizato
rius ir šiaip talentingas žmo
gus . Per trumpą laiką jam 
pasisekė sukurti gana galin
gą Union Civica Radicąl, kuri 
paskui išsivystė į šiandien ži
nomą radikalų pa trijų. Ka
da prezidento Miguel Celman 
režimas pasidarė nebepaken
čiamas, lai Dr. Alem vado
vaujama partija pakėlė re
voliuciją, kuri tęsėsi keturias 
dienas. Tai buvo savo rųšies 
protestas prieš despotišką val
džios elgimąsi.

Celman buvo priverstas pa
sitraukti iš prezidento vietos. 
Prezidento vietą užėmė Car- 
los Pallegrini, naujos partijos 
žmogus. Tai buvo vienas žy
miausių ir prakilniausių pre
zidentų, kokį Argentina kada 
nors turėjo. Tačiau Dr. Alem 
nepasitenkino luu, kad prie 
valdžios vairo atsistojo jo

' ........—.-n-f
partijos žmogus. Jis pasiryžo 
pravesti naują įstatyčių, ku
riuo einant prezidentas butų 
žmonių renkamas, o ne guber
natorių skiriamas. Po 1890 
m. “revoliucijos” Irigoyen ta
po paskirtas Buenos Ayres 
policijos viršininku.

Nuo to laiko Irigoyen poli
tikoj pradėjo lošti gana svar
bią rolę. Ir kada jo dėdė Dr. 
Alem pasitraukė iš politikos, 
tai logišku liberalų partijos 
kandidatu į prezidentus buvo 
Irigoyen. įstatymas, kad pre
zidentą rinktų žmonės slaptu 
balsavimu, tuo laiku jau bu
vo priimtas. Kaip jau buvo 
minėta, Irigoyen gavo didelę 
balsų daugumą ir tapo 1916 
m. prezidentu išrinktas.

Pirmieji prezidentavimo 
metai buvo ,gana audringi. 
Prasidėjo visa eilė streikų, 
kurie nukreipė dėmesį nuo 
politikos. Karas skaudžiai 
atsiliepė į Argentinos preky
bą. Senatas darė spaudimą, 
kad butų paskelbtas karas 
Vokietijai. Irigoyen griežtai 
tam pasipriešino. Ačiū tam, 
katro paskelbimas Vokietijai 
tapo išvengtas. Tačiau per vi
sus tuos šešis metus jis gal 
labiau pasižymėjo tuo, kad 
pradėjo šluoti lauk priešingų 
partijų valdininkus, o jų vie
ton skirti savo žmones. Tas 
šlavimas dar labiau padidėjo, 
kai Irigoyen tapo / išrinktas 
antram terminui.

Neva išlaidų sumažinimui 
tuoj po 1928 m. rinkinių tapo 
atleista iš Vietų apie 20,00(1 
valdininkų. Ta ekonomija 
buvo padaryta tik trumpam

; E. T. A, Hofįman t Vertė J. Pronskus

| V elnio Eliksyras
(Tęsinys)

Po to nukrypta į kjtas kal
bas; vynas, kurio šiandien sve
čiui dailininkui pagerbti, ge
resnės rųšies ir daugiau buvo 
gerta, pakėlė upus. Kiekvienas 
turėjo papasakoti ko nors to
kio juokinančio. Svečias nors 
matyti tik savo viduj juokės 
ir jo vidaus juokas’ rodėsi pro- 
švaisčiavo akyse, tačiau mokė
jo dažnai tik pora pasakytų 
Stiprių žodžių, visų upą palai
kyti nepaprastai gyvą. — Aš 
nors ir negalėjau nuslėpti ne
jaukaus purtinančio jausmo, 
kai tik svečias paimdavo mane 
ant akių, tačiau vis labiau nu
galėjau tą baisų ūpų, mane ap
ėmusi, kai tik pamačiau tą sve
čią.'Aš papasakojau apie juok
darį Belcampo, kurį visi paži
nojo, ir visų smagumui mokė
jau jo fantastingus keistumus 
tikroj šviesoj atvaizduoti. Vie
nas gana simpatingas, storas 
pirklys paprastai sėdėjęs prie
šais mane, apsiverkęs iš juoko 
užtikrino: šis vakaras esąs vie
nas iš senai bebuvusių malo
niausių vakarų, kurį jis per
gyvenęs. Juokui pagaliau pra
dėjus praeiti, svečias netikėtai 
paklausė: — “Ar jau esate 
matę velnių, mano ponai?” — 
Klausimas ‘buvo spėjama kaipo 
vėl kokios naujos komedijos 
pradžia ir visi bendrai užtik
rino, kad dar tos’ garbės nesą 
turėję; svečias tęsė toliau: 
“Mažai betruko ir aš bučiau 
tos garbės turėjęs, būtent ba
rono F. dvare kainuose.”

—Mane nukrėtė šiurpas, bet 
kiti juokdamies šaukė: “Na, 
toliau, toliau!” — “Jus žinote”, 
tęsė toliau svečias, “tur būt 
visi, kada nors kai važiavote 
per kalnus, tą dyką baugų 
kraštų, kur, keleiviui perėjus 
tankų eglyną ir išėjus į aukš
tą uolų masyvą, prieš jį atsi
veria gili, tamsi bedugnė. Tai 
yra taip vadinamasis Velnio 
Dugnas, ir viršum jo styro 
atsikišęs į pryšakį uolos gaba
las, sudarydamas taip vadina
mąjį Velnio Sostų. — Pasako
ja, kad grafas Viktorinas, tu
rėdamas piktų sumanymų pil
ną galvą, sėdėjęs lygiai ant 
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laikui, nes neužilgo tos vietos 
tapo užpildytos prezidento ša
lininkais.

Juo tolyn, tuo prezidentas 
mažiau su kuo besiskaitė. Jis 
pradėjo vis labiau ir labiau 
diktatoriaus rolę lošti. Ėmė 
net kištis į provincijų viduji
nius reikalus. Tai darė neva 
po pretekstu sukurti provin
cijose “sąžiningą valdžią”. Ta
čiau tikrumoj jam ne sąžinin
gumas rūpėjo, ale noras atsi
kratyti nuo savo politinių 
priešų. Mendoza provincijoj 
buvusis gubernatorius Dr. 
'Carlos Lencinas, kuris atvirai 
kovojo prieš prezidento pasi- 
mojimą diktatūros keliu val
dyti šalį, tapo nužudytas. Tas 
praleitas kraujas, galima sa-' 
kyli, užbaigė Irigoyeno karje
rų-

Mendoza provincijoj Dr. 
Lencinas buvo labai popu Ii a- 
riškas žmogus. Apie tą laiką 
j.is statė savo kandidatūrą į 
provincijos gubernatorius. Jo 
išrinkimas buvo užtikrintas 
Prie tokių aplinkybių žmog
žudystė labai sujudino arge n- 
tiniečius. Visiems buvo aiš
ku, kad žmogžudystė tapo pa
pildyta politiškais sumeti
mais. Laikraščiai jau tada 
pranašavo, jog Irigyeno dik
tatūrai ateina galas.

Ir tie pranašavimai išsipil
dė. Vos praėjo po Dr. Lenci- 
naso nužudymo keli mėnesiai, 
kaip įvyko sukilimas, kuris 
nuvertė Irigoyeno diktatūrų. 
Buvusis diktatorius dabar yra 
laikomas po areštu, ir žmonės 
jo vardą mini su pasibiaurėji- 
mu. — K. A.

tos uolos, kaip vienu kartu pa
sirodęs velnias ir, nutaręs sau 
patinkamus Viktorino sumany
mus pats įvykdyti, nusviedęs 
jį į bedugnę. Po to velnias per
sirengęs kapucinu pasirodė ba
rono dvare, ir pasismaginęs 
kiek benorėdamas su baronesa, 
nusiuntė ją į pragarų, taip pat 
ir pamišusį barono sūnų, kurs 
nenorėjo pakęsti velnio inkog
nito, ir garsiai skelbė: “Jis yra 
velnias!” pasmaugė, bet tuo 
budu buvo išgelbėta nuo puoli
mo viena dievobaiminga siela, 
kurią tas veidmainingas vel
nias buvo pasiryžęs' išgėdinti. 
Po to tas kapucinas nesupran
tamu budu dingo. Pasakojama, 
kad jis bailiai pabėgęs nuo 
Viktorino, kurs tuo tarpu kru
vinas atsikėlė iš savo kapo. —

Lai ten‘bus kaip yra, viena 
aš galiu Tamstoms užtikrinti, 
)<ad baronesa žuvo nuo nuodų, 
Hermogenas buvo niekšingai 
nužudytas, baronas greit po to 
iš susikrimtimo mirė ir Aure
lija, būtent ta dievobaimingo
ji šventoji, kurią aš tuo laiku, 
kai ta baisenybė atsitiko, dva- t 
re piešiąu, kaip apleista našlai
tė pabėgo į tolimą kraštą, bū
tent j vienų Cisterciečių vie
nuolyną, kurio abtise buvo 
drauginguose santykiuose su 
jos tėvu. Jus matėte mano ga
lerijoj tos kilnios moters pa
veiksią. Tačiau visa tai Tams
toms daug . smulkiau papasa
kos šis ponas (jis parodė į ma
ne), kadangi jis viso šio įvy
kio metu pats buvo dvare.” — 
Visi nustebę atsisuko į mane, 
aš pasipiktinęs pašokau ir su
šukau smarkiu balsu: “Ei, ma
no pone, ką turiu aš su Tams
tos" kvailomis velnio pasakomis, 
su Tamstos žudynių istorijomis 
bendra? •Tamsta suklydai, 
Tamsta tikrai peržiurėjai, ir aš 
prašau paliuosuoti mane iš to 
savo žaismo!” Del didelio su
judimo man buvo labai sunku 
savo žodžiuose beišlaikyti šaltų 
toną; aiškiai buvo matyti 
veiksnys paslaptingos dailinin
ko kalbos ir mano aistringas 
nerimus, kurį veltui stengiaus 
nuslėpti. Linksmas ūpas dingo, 

(Bus daugiau)
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CflKAGOS 
ŽINIOS

Viskas ramu gengste- 
rių fronte

Sugavo gengsterių arsenalą

Vakar policijos skvadas už
klupo Monroe viešbutį, Chica- 
go Heights, kur antrame auk
šte rado keturis vyrus, Robert 
Genaro ir George Muntsanti 
apsiginklavusius už d a r y t a i s 
brauningais, ir dar kitu du, 
John Roberto ir John May. Klo
zete rado visą ginklų sandelį: 
du kulkosvaidžius, vieną auto
matišką šautuvą ir daug tūk
stančių kulkų įvairioms ginklų 
rūšims.

Kaip policiorius šaltį 
gydė

Areštuotas West North poli
cijos stoties policistas Charles 
Osterman ir atiduotas grand 
jury. Osterman pilnoj unifor
moj apiplėšė pasitikęs pilietį 
Paul Lar«eną, atimdamas iš jo 
$21.48, tuomet nuėjo išilgai 
North Uamlin avė. ir paėmęs 
plytą įmetė į piliečio James 
Mattis apartmentą, kitą plytą 
paėmęs įmetė piliečiui Ryan, 
1410 N. Kildavę avė., ir toliau 
nuėjęs trečia plyta išmušė lan
gą National Tea store, 4325 W. 
Lake st. Po to prie jo prisi
dėjo dar du bičiuliai ir visi 
trys pradėjo laužtis į E/ J. 
Kane pulrumį. Tik policijos bū
rys pradėjo šaudyti, ir Oster- 
maną suėmė. Osterman pasiaiš
kino išėjęs šaltį gydyti, išgė
ręs “lėkarstų”, ir nebeatmenąs, 
kas atsitiko. f

Septyni banditai apiplė
šė skalbykla

Great Western laundry, 2125 
W. Madison st. vakar rytą ank
sti užpuolė 7 plėšikai visi gin
kluoti, surišo visus 15 darbi
ninkų, suguldė, apklojo su bal
tiniais ir patys tris valandas 
jėškojo pinigų. Rado tik $20.

Gengsteriai pašovė mo
terį ant kelio

Grįžtant Chicagon ant Lin
coln highvvay už Chicago 
Heights banditų automobilis 
paleido šaudyti į Mr. Abel auto
mobilį, peršaudami su juo va
žiavusią Miss Beck, kuri nuvež
ta į ligoninę randasi rimtoj pa
dėty. Mrs. Abel ir vaikas iš
liko nesužeisti. Manoma, kad 
gengsteriai padarė klaidą, ma
nydami kad Abel automobilis 
yra kukių nors gengsterių.

Kaip ponia karvė au 
gubernatorių pietavo

Tikra, gyva, majestotinga, 
juodai-baltu satinu apsivilkusi, 
manikioruotomis pusnagomis, 
ponia karvė vardu Pabst Cre- 
alor Korndyke Heather, kilimo 
Molstein veilsės, atvežta iš 
Ocononrowok, VVis. farmos, va
kar dieną tapo įgabenta į La 
Šalie hotelį ir elevatorių pa
kelta Į svečių salę prie pietų, 
kuriuos be kitų aukštų svečių 
valgė pats \Visconsin guberna
torius Walter J. Kojder.

Elevatorių keliant poniai kar
vei kiti svečiai prilaikė uode
ga, kad per neatsargumą nc- 
privertų. Išvedus išilgai balru- 
mio ir įvedus į valgomąjį, .dvi
kojai svečiai truputį sumišo, 
bot karvė laikėsi tinkamo ra
mumo ir tvarkos.
. Karvė yra 5 m. amžiaus, ir 
jau treti metai kaip kumuša 
visus rekordus ir paima visus 
medalius, nes vienais tik me
tais davė 25,090 svarų pieno 
ir tebebūdama dar jauna mi- 
r.iukė laike 7 dienų davė 364 
svarus sviesto ir 602 svarus 
pieno.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
Pirmyn Choras

šį vakarą, tai yra spailo 2 
d. 8 vai. vak. Meldažio svetai
nėj įvyksta Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn Vyrų Choro 
praktikos. Specialia Vyrų Cho
ras jau turi 30 narių, daug 
žadančių dainininkų. Praktiko
se bus mokinamas! dainuoti 
Pilgrimų Choras, daina iš Wag- 
nerio operos “Tannhauser”.

Pažymėtina smarkus Chica
gos Lietuvių Choro augimas. 
Be buvusių dainininkų jau pri
sidėjo tiek naujų jaunų vyrų 
ir merginų: Laike pirmos prak
tikos 15, laike antros 6 ir da
bar dar 7. Choras tikrai žen
gia į pačią pirmiausia vietą 
Chicagos lietuvių visuomenėje.

Calumet Park
Del Yako ir Stankienės 

suėmimo
šeštadienio “Naujienų” lai

doj tilpusi žinutė iš ameriko
niškų laikraščių apie Calumet 
Park ugniagesių šefo suėmi
mą yra teisinga, išskiriant tai, 
kad Mr. Yakas yra ne Char
les, bet John ir kad lai atsiti
ko ne Calumet City, bet Calu
met Park.

Calumet Park seniau buvo 
žinomas kaip Burr Oak, bet 
tas vardas įkyrėjo piliečiams, 
nes kadaise jį buvo užvaldęs 
Michael (Mike de Pike) Heit- 
ler, dabar žinomasis kaip vie
nas iš 26 “visuomenės neprie
telių,” tada ir Burr Oak įga
vo prastą vardą. Apie prieš 
tris melus iš Burr Oak pada
rė Calumet Park.

Calumet Park prasideda 
nuo 123 gatvės ir Halsted St. 
ir eina į pietus iki 127 gatvės 
ir į rytus iki Wood gatvės, 
pindamas dalį Ashland Avė. 
ir 119 gatvę į pietus ligi Rock 
Island gelžkelio.

Calumet Park i rytus yra 
daugiausia apgyventas len
kais. Gyvena ir lietuvių apie 
tuzinas šeimynų. Dabar Calu
met Park prezidentas arba 
majoras yra John Pailga.'

Mr. John Yakas, lietuvis, 
yra žinomas visiems Wcsl •Z

ALEKSANDRAS KRAUČUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 2 dieną. 6:3.0 valandą 
vakare. 1 9 30 m.. sulaukęs 42 me
tų amžiaus, gimęs Vilkmergės ap., 
Siesikų parap.. Mykėnų kaime. 
Amerikoj išgyveno 21 metus. Pa
liko dideliame nuliudime moterį 
Marijoną po tėvais Sakalaitė. duk
terį Bronislav^. sūnų Povilu. 4 
pusbrolius --- Lauriną. Ignacų.
Povilą ir Ignacių. ir gimines, o 
Lietuvoj 2 broliu—Petrą ir Juo
zapą. 3 seseris — Mortą. Agnieš
ką ir Teresę. Kūnas pašarvotas, 
randasi 441 W. 104 St.

Laidotuves įvyks pėtnyčioj. 
spalio 3 dieną. 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Aleksandro Krauču- 
no giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą -ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Vaikai, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudcikis, Tcl. Yards 1741.

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgyrti 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8.vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 We«t 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Cravrford 5573

_________________ 1
Pullnianiečiams ir Roselan- 
diečiams; jis priklauso prie 
Golden Star kliubo, yra pir
mininkas West Pulhnan Lie
tuvių Pašelpinio Kliubo, na
rys SLA 55 kuopos, West Pul
hnan, lųbai giriamas komfa- 
šistų “Vilnies'”, nes tai jų 
žmogus. Apie 4 ar 5 metus at
gal nusipirko užeigą su namu 
Burr Oak, apie 3 metus atgal 
ėjo pareigas kaip special poli- 
ce, tuo laiku kada Bentkows- 
ki buvo policijos šefas. Ttio- 
met policijos agentai užpuolė 
Burr Oak, dabartinį Calumet 
Park, padarė kratas, surado 
daug munšaino, ir tada šefas 
gavo 2 metus, o Jonas 6 mė
nesius.

Sugrįžęs gavo vėl darbą 
kaip special ir dabar yra Fire 
Dept. šefas, tai yra chief of 
volunteer fire dept. of Calu
met Park. “Progresyviai” gali 
pasigirti turėdami tokių žmo
nių.

Senas Wesl Pullmanietis.

Atvažiavo iš Lietuvos
Švedų Amerikos Linijos lai

vu “Gripsholm” stačiai iš Klai- 
pėdos rugsėjo 29 d. atvažiavo 
šie lietuviai:

'John Lukpetris į Cleveland, O. 
Julija Vaitekaitis j Springfield, 
111.
Simas Iremskis į Ncw York, 
N. Y.
Al fonas Skuturna į Chicago, 

į 111.
Elzbieta Skuturna į Chicago. 
111.

Į Kanadą atvažiavo 
Rachmiel Kriipat į Montreal 
Elzbieta Janušonytė į Montreal 
Mina VVainstain į Montreal 
Apolionija Noreikaitė į Mont
real. —Kep.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Europos 

Kam jie priklauso, tegrul nueina J 
vyriausįjį paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tįsed Window” lobej nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui! 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.
1— Babravičius Juozas
2— Bailecz Martin

*4—Cernauskaite Auna.
14— Gibas WIadyslaw
15— Gudjonui Juozapui
23—Kebelis Paul
28— Lupeika Apalinaras
29— Macijausky Stanislovas
36—Novak Karol
41- Puskac Anton
43—Rozenckas M.

WISSIG
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

'" ' / \ f

48— Sieupas Jonas
49— Skiba Stanislaw 
52—Ukinski S.
57—Yatowt Jan 
59—Zolinka Bedrich 
60 - -Zelnis Agnės 
61—Žema n J

Laiškai Naujienų 
Ofise

Adams, John 3 
Becevičė, D. 
Bartkus, Juozas 
Dambrauskiene, P.
Eidukaite, Rose 
Gesevičius, P. 
Jankauskas, Wm.
Jankus, T.
Ručinskiene, M.
Kimekliui, D.|
Lapenis, Peter
Lapinski, Sam 
Lipauskiene, A. 
Miller, P.
Mikašauskas, J.
Pūkis, Uršule 
Petraitis, J.
Strups, Petronėle 
Samuolis, Wm. 
Tarnus, St.

Graborjai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems .reika-
• lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S* DLACHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoptgiausia. 
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.
Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZObP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203
Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas
Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct„ Cicero 

Tel Cicero 3 794
SKYRIUS

3201 Auburu Avp. Tel. BĮ v d. 3201

Wolls, Wm.
Žalis, Adam (elegramas)

Lietuviu Tautiškos 
Parapijos

Rengiamas
J uokingas M askinis

BALIUS
Su daugybe dovanų

Subatoje,
Spalio-Oct. 4, 1930

7 vai. vakare
Parapijos svetainėje,

3501 S.. Union Avenue, 
Kviečiame be skirtumo visus lietu

vius ir lietuvaites, senus, jaunus, di
delius ir mažus atsilankyti kuoskait- 
lingiausiai ant šio pirmutinio nuski
nto baliaus, nes mes užtkiriname, kad 
busite pilnai užganėdinti. Kviečia 
visus 
Klebonas 5. A. Linkus ir Komitetas. 

----------- --------------- -------------------------- /

Lietuvės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 

I’hysical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Phone 

Hemlock $252

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

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvips akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Spccialė 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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12<

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už

’ kan)P° ’r dabar ran-
dąsi 4660 Grosą Avė.

'Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

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

Tcl. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 So. Maplemood AVe.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

Rez. 6600 Qouth 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:
uuo 2 iki 4 P. M. uuo / iki 9 P. M.

Nedelioj uuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
\ LIETUVIS

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
x 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 Avc.

Netoli 46tb St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virginla 0030 
Rez. Tel. Ven Buren 58B8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 
O iki 8 vakaro. Nedfiliom nuo 10 ‘Z 

nų. Namų ofisas North 8ide
3413 Firanglin Blvd.

Valandos 8:

iki 18 dier-

J 0:30 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 
nuo

ryto9 iki 11 valandai
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 Lafayctte 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
. Dentistas

South Ashland Avė.
Tcl. Boulevard 7589

4712
Ofiso valandos 9 ryto iki. 8 vakaro. 

Residence Pbone Hemlock 7691

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė j naują vietą >po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šaliniai Depositors Banką 

skersai gatves nuo 
Pcoples Banką( 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Įvairus Gydytojai

Phone Annitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį *

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tcl. 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. Nedel. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

' Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieni ’ iii 3 po piet.

7 iki'R vi’. Nedel. nuo 10 iki 12.
Rcz. Telephone Plaza 3202

. Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slapta^ ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų, ligų 

Ofisas: 3’02 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 st Street

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

Advokatai

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valąndos 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 v.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
8315 South Halsted St.,

i

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas

127 North Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

, Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3 3 95

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117
, Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tcl. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija G158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525
----- o-----

Tcl. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National B.ui! Building
38 SO. DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St.

Tiktai pagal sutartį 
Ttl. Canal 2552

-------O1— ‘

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel Boulevard 2800 

Rez. 6->15 So. R«< I vii t<t.
Tel. R public 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Edvardo Valančiaus laidotuvės

Antradieny, rūgs. 30 d., įvy
ko laidotuvės jaunuolio Edvar-, 
do Valančiaus, kuris netikėtai 
pasimirė pereitą šeštadienį po 
dviejų dienų sunkios ligos. Jis 
buvo vienatinis sūnūs žinomų 
visuomenės darbuotojų — Sta
sio ir Nastės Valančių.

Kūnas pašarvotas buvo p. 
L Ulevičiaus koplyčioj ir per vi
sas dienas buvo skaitlingai lan
komas.

Antradieny, dar toli prieš 2 
vai. koplyčioj ir prie koply
čios susirinko daug šimtų žmo
nių palydėti Edvardą paskuti
nei! kelionėn. Visoj apielinkėj 
buvo minių minios, o visos gat
vės nustatytos automobilių, kad 
nė praeit, nė pravažiuot veik 
visai negalima buvo.

Lygiai 2 vai. prabilo M. Biek
ša, pasakydamas trumpą atsi
sveikinimo kalbą. Trumpą atsi
sveikinimo kalbą varde Engle- 
wood High School, kurią ve
lionis Edvardas lankė, moki
nių, pasakė R.O.T.C. kapitonas, 
prie kurių ir velionis priklau
sė. To būrio nariai buvo ir grab- 
nešiai. G. Sidiškiutė gražiai su
giedojo “Avė Maria” ir liūdna 
eisena patraukė iš koplyčios 
Halsted gatve iki 34 PI. ir Au- 
burn Avė., kur visi susėdo į 
automobilius ir ilga virš poros 
šimtų automobilių virtine pa
suko linkui Liet. Tautiškų ka
pinių.

Kapinėse kalbėjo dar Dr. A. 
Zimontas ir adv. F. Bradchulis. 
J. Grušas su savo draugu su
trimitavo ir, tėvams ir velio
nio draugams gailiai verkiant,1 
velionio kūnas liko nuleistas 
duobėn ir užbertas žemėmis.

Liūdni visi skirstėsi nuo dar 
vieno naujo kapo. Tėvų gi .siel
vartui nebuvo galo, palaidojus 
savo vienatinį mylimą sūnelį, 
iš kurio jie tiek daug tikėjo
si. Juk kartu tapo palaidotas 
ir jų meilė, ir visi troškimai 
ir visos viltys. Kiti greitai už
mirš, bet tėvai niekad to kapo 
neužmirš ir nepaliaus jo lan
kę iki jie patys neatsiguls ja
me — šalę jau pirmiau nuėju
sio amžinastin sunaus.

— Bk.

maičio Aukso Knygos” fondan 
$15.90.

Per Generalį Agentą p-lę An- 
čintę “žemaičiui” prenumera
tos surinkta už $5.00. Per Tel
šiškę Mrs Julę Kazimieraitienę I nešė policijai. 'Kilų rytą poli- 
surinkta $8.00. Viso rugsėjo ei j a davė atsakymą, kad ant 
28 d. buvo $13.00. Pridėjus gelžkelio bėgių rasta lokomoty- 
“Žem. Amž. Aukso Knygos” vo" užmuštas ir suvažinėtas 
aukas $15.90, susidaro $28.90. žmogus ir kūnas nugabentas 

Pereitą pirmadienį per Uni- apskričio ligoninėn. Iš policijos 
vorsal State Bank pasiųsta če- nupasakojimo, šeimyna suprato, 
kiu No. 0788 Lt 300 ($30.25) kad tai ir buvo jų jėškomasis 
vardu paties “žemaičio” į Tel- tėvas. Išaiškinta, kad velionis 
sius. Joniškiečių L. K. Kliubas tapo netikėtai lokomotyvo už- 
su minėta data “žemaičio Auk- kluptas, beeidamas skersai al
so Knygos” reikalus užbaigė. išilgai bėgių. Nelaimė atsitiko 

—J. K. Sekretorius (vakare 6:30 vai.
Vclionies kūnas parvežtas 

namus, 441 W. 1(M St., kur ir 
randasi pašarvotas. Laidotuves 
įvyks spalio 3 d. tai yra penk
tadienį, po pietų j Tautiškas 
kapines'. Laidotuvėmis rūpinasi 

'|p. Eudeikis. Velionis buVo ki
lęs iš Lietuvos, Mykėnų kaimo, 

ap-

Pastaba: “žemaičio Amžinoji 
Aukso Knyga” liko pasiųsta 
smarkiam žemaičių žemės že
maičiui Adv. F. J. Bagočiui, 
Boston. Mass. Tikime, kad Adv. 
Bagočius su aptiek i n i irk u p, 
Šidlausku, abu veiklus žemai
čiai, pasidarbuos su geromis 
pasekmėmis. Pagaliau Joniš
kiečių Kliubas ir jo darbuoto

ji nki žemaičio Aukso Kny- 
geriausių vaisių.

—J. K. Sekr.

jai 
gai

Babravičiaus 
Koncertas

Žemaičio Amžinoji 
Aukso Knyga

sustiprinęs 
L. K. Kliu- 
darbą “Že- 
Knygai ir

vardus į “žem. 
knygą: K. Ado- 

P. Pliuškus $1.00 
$1.00. A. Valickis

Užėjus karštuolei vasarai, 
taip paveikė į chicagiečių ner
vus, kad reikia prisipažinti 
be botago, ir Joniškiečiai bei 
jų Kliubo darbuotojai buvo iš
siblaškę po pakrūmes ir net 
“Žemaitį” užmiršę.

Dabar pasilsėjęs, 
energiją Joniškiečių 
bas baigs pradėtąjį 
maičio” Amžinajai
prenumeratos rinkimui. Čia pa
duodu kiek dar įplaukė aukų 
į “žemaičio Amžinąją Knygą” 
ir kiek pačiam laikraštėliui pre
numeratos susirinko:

Joniškiečių L. K. Kliubo pik
nike, birželio 15 d. per p-lę A. 
Ančiutę aukavo šie asmenys ir 
įsirašė savo 
Amž. Aukso 
maitis $1.00. 
P. Kulinčius
50c. M. Paugienė $1.00. J. Gas
parai t is $1.00. J. Kazickas 
$1.00. J. Bitinas $1.00. Mr. Pa- 
lasky 50c. Mr. Tylintis 50c. Vi
so $8.50.

Per J. Pronskų dar aukavo 
šie asmenys: A. Lalis $1.00, K. 
Augustas $2.00 J. Pronskus 
$1.00. J. Mickevičius $2.00. J. 
Lapaitis $1.00 Viso $7.00.

Balandžio 23 d. per Univer- 
sity State Bank tapo pasiųsta 
“žemaičiui” į Telšius 400 litų 
($40.60), o suaukauta viso bu
vo $43.00. Liko $2.40. Pridėjus 
dabartinius surinktus pinigus 
viso susidaro nauja suma “Že-

le Ėronislava ir sūnūs Povilas 
rugsėjo 29 d. vakare veltui lau
kė vyro ir tėvo sugrįžtant va
karienės. Išbudėję ir pralaukę 
visą naktį ir nesulaukdami pra-

amatninkai ir profe- 
golfininkai iš visų 

Reiškia atviras vi- 
lietuviams. Lošiamas

Naikelis, Dr. P.
Kasputis, Dr.

skričio.

Vytautą

parap., Ukmergės

Cicero
apvaikščiojimą baigus

Pereitą penktadienį komisija 
turėjo sustrinkimą, kuriame pa
darė galutiną atskaitą. Visos 

~ ibylos atmokėtos ir dar likoJ. Babravičius L,. . V1 ..$20.04. Pinigai palikti pas iz- 
geiai ir a einan- jcį jjUS tikrų žinių
ga es pasiroc y i -e Vytautui paminklo staty- 
pilnoje savo ga-1 tuomet bus per(Juota pa.

minklo statymui, gi jei ne, tai 
pinigai bus perduoti kuriam 

[nors labdaringam tikslui.
Vadinas, musų mažas kampe

lis atliko labai didelį darbą. 
Lauksime, kaip Cliicago pasiro
dys spalio 26 d. ir ar apseis'be 
ciceriečių pagelbos? Girdėti, kad 
nors ir neoficialiai, bet jau kvie
čia į talką.

Užbaigai buvo tartasi lietuvių 
bendrais reikalais. Klebonas 
Vaičunas ta proga, pasisakė, kad 
nauja nieko neapsimoką tver
ti, tad visiems reikią spiestis j 

% I jų katalikų federaciją. Bet ar 
visiems ta federacija tinka?

—Spaudos Komisija

Dainininkas 
jaučiasi labai 
tį nedėldienį 
chicagiečiams 
lybėje. Babravičius nesiskund
žia turįs šalti, kaip paprastai 
esti.

šiame koncerte artistas turi 
visai naują programą ir galima 
tikėtis, kad bus' atliktas ge
rinus, kaip kada buvo.

Chicagiečiai jau žino p. Ba
bravičių ir jo dainavimą myli, 
todėl jo koncerto pasiklausyti 
sueis visa Chicagos šviesuome
nė.

Nepamirškite nedėlioję spa
lio 5 d. vakare Eighth Street 
Theatre.

gali dalyvauti visi ir vieni tik 
lietuviai 
sionalai 
kraštu. tį 

siems
kiekvienais metais— tuo tarpu 
tik Čikagoj ir apielinkėse. Vė
liau bus lošiamas ir toliau nuo 
centro. Medai-K il tinis 36 sky
lių lošimo būdas— už vyriaus 
lietuvių golfo čempiono titulą.

Pirmu sykiu šis golfo turna- 
mentas buvo lošiamas spalio 
13 d. 1922 metais Jackson Par
ke, Chicagoj. Turnamento į-
steigejais bei organizatoriais 
buvo būrelis čikagiečių profe
sionalų, būtent seniausias lie
tuvių golfininkas Dr. A. Zi
montas, Dr. 
Žilvitis, Dr.
Drangelis', Dr. Vežei i s ir kiti. 
Pirmutiniu išlošėju bei lietuvių 
golfo čempionu paliko Apolina
ras K. Menas iš Lake Forest, 
Iii. Antruoju liko 
sekantis Jonas 
Evenston, III. 
jo pirmame 
Naikelis ir B. 
ją nupirko ir ;
pirmame golfininkų bankete — 
turnamento rengėjai, taip ir 
prizus įteikė išlošėjams tuo pa
čiu laiku. Sekančiais 1923 me
tais dėl nežinomų priežasčių 
antras turnamentas neįvyko.

Pagaliais A. K. Menui atvy
kus į Čikagą ir suorganizavus 
Lietuvių Golfo Kliubą 1924 
metais golfo turnamentas iš 
naujo įvyksta Jackson Parke. 
A. K. Menas laimi antru sykiu 
čempionatą. Antanas P. Kvc- 
deras lieka sekantis. 19®5 me
tais turnamentas įvyksta Oak 
Hills golfo aikštėje ir vėl A. 
<. Menas laimėtojas. J. C. Mil- 
er sekantis. A. K. Menas iš

lošia ir 1926 metais. J. C. Mil
ei* vejasi ir vėl lieka sekan

tis. Neatsirandant Menui kom-

bei išėjo 
i j C. Miller iš 

Kiti pasižyme- 
turnamente Dr. 
Lemont. Trofi- 
įteikė čempionui

SLA.

Roseland MADOS
139 kuopos susirinkimas

Šiandien, spalio 2 d. vakare, 
7:30 vai. Strumilos svetainėj 
įvyksta SLA. 139 kuopos na
rių susirinkimas. Narių daly
vavimas 
mas.

SPORTAS
GOLFAS

būtinai pageidauja-

Kviečia,
Kuopos Valdyba.

Mrs Rakauskienės 
koncertas

Mrs. Helena Rakauskienė, 
chicagiečiams jau gerai pažį
stama dainininkė rengia kon
certą spalio 19 d. Lietuvių Au
ditorijoj. Mrs. Rakauskienė ku
riam laikui buvo išvykusi į Lie
tuvą ir Italiją, kur lavinosi dai
nuoti. •

West Side
SLA. 109 kuopos susirinkimas

Ateinantį penktadienį, spalio 
3 d. lygiai 7:30 vai. vakaro, 
Meldažio svetainėj, 2244 W. 23 
PI. įvyksta SLA. 109 kuopos 
susirinkimas. Visi nariai prašo
mi atsilankyti, svarbus dalykai 
yra apsvarstyti, ir visų „narių 
dalyvavimas yra būtinas.

Valdyba.

Mirė V. šiaudelis
Užvakar, rugsėjo 30 d. pasi

mirė lietuvis Vincas žiaudelis, 
50 m. amžiaus, gyvenęs Chica
go}. Kūnas pašarvotas Eudei- 
kio koplyčioj, 4605 So. Her- 
mitage avė. Laidotuvės bus šeš
tadienį. Velionis ipaliko 3 bro
lius.

Traukinys užmušė 
A. Kraučuną

Begrįždamas iš darbo užmu
štas lietuvis Aleksandras Krau- 
čunas, 441 W. 104 Street. Jo 
šeimyna, Marijona Kraučunie- 
nė^ po tėvais Sakalaitė, dukre-

peticijos. 1927 ir 1928 metais lių 5 dieną, 8 vai. ryte 
nebuvo lošta. Prie to Menas Lake 
išlošęs čempionatą per tris po 
greta metus pasilaiko trofiją 
savo nuosavybėj. Nelieka ne 
trofijos čempionatui. Krizis 
golfininkams.

Tik 1929 metais L. G. 
prezidentas1 Dr.
Kliubo vedėjas ir instruktorius 
A. K. Menas kreipiasi pas p. 
Joną' B. Brenzą prezidentą 
Metropolitan State Bank dėl 
įsteigimo trofijos Tautiniam 
Lietuvių Golfo turnamentui. 
P-as Brenza yra. šaunus spor
tas—mėgiantis golfą ir lietu
vius, nuperka brangią ir gra
žiausi!) trofiją lietuviuose— ir 
vėl lošiama. Lošimas įvyksta 
“Laramie” gdlfo kliubo spalių 
6 dieną, 1929 metais. Ramond 
§tanley (čyžas) studentas lai 
mi čempionatą ir vyriausio gol 
fo titulą lietuvių golfininkuo 
se su skoru 163 kirčiais. Dai 
Pivariunas sekantis 
170 kirčiais. Liet, 
metiniame bankiete 
trofijos •fundatorius
puikią trofiją čempionui, o Dr. 
A. J. Karalius, Kliubo prezi
dentas’ išdalina prizus kitiems 
išlošėjams. Bankietas buvo ga
na skaitlingas ir įvyko lapkri
čio 9 d. Lietuvių Auditorijoj, 
Chicagoje.

šiemet 1930 metų Tautinis 
Golfo turnamentas įvyks spa-

golfo aikštėje, čempio- 
'nas gina savo titulą, kiti gol-. 
fininkai bandys paglemžti-iš- 
lošt čempiono karuųą:— Silver 
Lake kliubas—151 St. and 82 

, Avė.
Tą pačią dieną Amatoriai 

Karalius k kvalifikuoja su 18 skylių sko- 
ru—pasirenkant. Moterys kva
lifikuoja 18 skylių—po pietų. 
Jaunuoliai lošia 18 skylių už 
savo šių metų čempionatą—po 
pietų.

Ryto šioje pat kietoje tilps 
Amatorių čempionato istorija, 
poryt Moterų ir Jaunuolių 
čemp. istorija, o šeštadieny—' 
golfo etiketą ir taisyklės.

—A. K. Menas, instruktorius.

:: CLASSIFIED os
Financial

Finansai-Paskolos

PINIGAI
Mes stotinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Situation VVanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už bučerį, esu pa
tyręs.

Tef. Yards i 7 94

su skor 
Golfinink 
p. Brenz

PRANEŠIMAI

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

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

Mokant
$400.00.

Mokant 
$1000.00.

Klesa C
cant po 50c savaitėje, gausite $100.00, 
jo $2.50 savaitėje gausite $500.00, 
jo $5.00 savaitėje, gausite $1000.00.

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

$1.00 savaitėje,
$100.00. 

gausite

gausite$2.50 savaitėje,

per 3 metus, 6 mėn. mo-

yra 
nuo-

Golfas yra gražus ir vis*ų 
mėgiamas sportas. Todėl ir 
populiarizuojasi taip sparčiai 
Amerikoje ir kitose kultūringo
se šalyse. Vien tik J. V. yra 
apie 3 miilonai vyrų ir milionas 
moterų lošiančių golfą, o du 
syk tiek simpatizatorių. Lie
tuviuose golfas dar lėtai * ple
čiasi, mat, jie mažai apsipaži- 
nę ir per mandagi žaisme—jie 
mėgsta žemesnį sportą. Tuo 
tarpu inteligentijoj ir čia au
gusių sferose golfas yra prigi
jęs ir bujoja. Mažai terasi iš 
profesionalų ir švaresnių biz
nierių nelošiančių golfą. Tik 
žemesnėji luomą mažai tenusi- 
vokia apie golfą ir abelnai ne? 
užsiima jokiu sportu. Todėl aš 
esu pasiryžęs plačiau supažin
dinti visuomenę su lietuvių 
golfininkų veikimu.

Aš įgijau daug patyrimo po- 
puliarizuodamas golfą lietuviuo
se per keletą pastarųjų metų. 
Pradėsiu su jųjų turnamentais 
—toliau seks golfo istorija, 
taisyklės, santikiai, instrukci
jos ir t. p. Pasidėkavojant Lie
tuvių Golfo Kliubui visgi lie
tuviai golfininkai yra daug ką 
nuveikę—turi sutverę visą ei
lę savo tautinių turnamentų. 
Su sekančiu sekmadieniu, bū
tent, spalių 5 d. prasideda visi 
svarbesni lietuvių golfo turna- 
mentai. Taigi ir yra reikalin
ga paaiškinti jų pradžią ir bė
gį-

Lietuvių Tautinis Golfo 
Turnamentas

susi-

Povilaitis.

vai.. Gage Parko 
choro nariai malonėkite lai- 

Taipgi pageidaujami ir

po yra

2634

SLA. 238 kp. laikys mėnesinį 
rinkimą spalio 3 d., 7:30 vai. vak., K. 
Gra/nonto svet., 4535 S. Rockwell St. 
Visi nariai yra kviečiami atsilankyti, 
nes turim svarbių reikalų kuopos nuta
rimuose.

Specialistas gydyme chroniškų ir aaitjii Il
gų. Jei kiti negaifijo jumis išgydyti, atsllan- 
Kykit pas mane. Mano pilnas iAegsamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei at apsl- 
imslu jus gydyti, sveikata jums surryl. Kil
kit pas tikra specialistų, kuris seklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 

galutino llegsaminavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd^ netoli Statę 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
oietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. N e (lė

lio j nuo m rvto iki 1 po pieta

2634
— Suaugusiai moterei viso

kioms progoms suknele. Galima/ siū
dinti iš bile materijos. Sukirptos 
mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 
colių per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau virt 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 

‘ > 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

15 centų. Galima prisiųsti pinigus

šiem t jau bus lošiamas šeštą 
kartą, šitas turnam'entas-čem- 
pionatas yra pirmutinis lietu
viuose — pradėtas lošti 1922 
metais Čikagoje. Jis skaitosi 
vyriausias arba didysis ir va
dinasi “tautinis”, nes* reprezen
tuoja visą lietuvių tautą. Čia

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn 
vienų vyrų dainų pamokos įvyks ket
verge, spalio 2 diena, Meldažio svet., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai būtinai 
atsilankykite laiku, taipgi Chicagos lie
tuviai kurie mylite dailę malonėkite pri
sidėti prie choro.

— Choro Valdyba.

Birutės Choro repeticija įvyksta šian
die. vakare, lygiai 8 
salėj. Visi 
ku pribut.
nauji nariai, ateit ir prisirašyti prie cho
ro. — Valdyba.

20 St.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi $uig išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADS.
Educational 4

__ Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO-

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

' INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.
....... ..... ..  ............... ....... .. , ------ ----------

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victorv 7261. Re». Hemlock 1292

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

PETER ADOMAITIS
6630 S.o Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

Boulevard 6520 Re». Yarda 4401
NORKUS & CO. .

Pertraustom rakandus, pianus ir 'A- 
šokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimai 

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Phonc Republic 4949

PETER GRIBAS 
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS

Malevojimas, Dekoravimas ir
Popicravimas

6127 So. Maplewood Avė.,
CHICAGO. ILL.

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

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

___________ y,
SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Nutme& Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. , GOVALIS.

_________________ ■ - -
PATAISAU kaminus iš nerūkstan

čių rūkstančius, plasterius, sidewalkus ir 
\jsokj kitokį mūrininko darbą, pigiai ir 
greitai. Turiu 34 metų patyrimą. Bu- 
davoju naujus garadžius. W. Plack. 
Tel. Virginia 2215.

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Wcstern Avenue

Tel. Grovchill 1038

Skolinant Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 
mokestimis. /

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate koptraktus.

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia 

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

REIKALINGAS patyręs kriaučius 
kostumieriškoj šapoj.

3608 S. Halsted St.

REIKALINGAS kriaučius, turi mo
kėti prosyti ant Hoffman mašinos. 
4250 W. 63 St. Grovchill 2040.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA moterų patyrusių indų 
plovėjų.

4^69 So. Halsted St.

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

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 

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

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

» Tel. Roosevelt 8577

For Rent
PASIRENDUOJA flatas, pečium šil

domas, 5 gražus, šviesus kambariai, 
5936 S. Talman Avė. Tel. Prospect 
10300.

RENDON 4 kambarių flatas, švarus, 
šiltas, šviesus, moderniškas su porčiais. 
550 W. 42 PI. Tel. Yards 5725.

PASIRENDUOJA 4 kambarių fia
las, yra gasas, elektra, porčiai; kampi
nis namas. Renda $17. 1125 W. 
31st St.

Business Chance*
Pardavimui Bizniai

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, III.

BARBERNĖ pardavimui, 2 krėslų. 
Išdirbtas biznis. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos. 2209 W. 23 PI.

Farms For Sale
_______Ūkiai Pardavimui
. FARMOS

Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 
1000 akrų, netoli Chicagos ir toliau. 
Dabar turime keletą gerų bargenų. Ne
praleiskite nepamatę šių bargenų. Kreip
kitės ypatiškai, rašykite ajba telefo- 
nuokite.

A. GRIGAS B CO. 
3114 So. Halsted St.

• Victory 4898

PUIIKI FARMA
30 akrų fruktų ir dirbamos žemės far- 

na su budinkais, labai puiki vieta. 7 my- 
ios nuo Benton Harbor, Mich., 100 my- 
ių nuo Chicagos. Randasi ant cementinio 
kelio netoli nuo Rakauskio ir Bačiuno 
iommer rezortų. Vieta tinkama dėl va
sarnamių, kaina prieinama, ant mažo 
lamo, loto arba mažo biznio.

JUOZAS VILIMAS 
4556 So. Rockvvell St. 

Virginia 2054

200 AKRŲ ŽEMĖS UŽ $2,000 
Pusės mylios didelės leikos frontas, 
ra vieta žuvauti ir maudytis. Že- 

randasi ant didelio kelio, netoli 
linelander, Wis. Žemė yra gera it 
igva išdirbti, taipgi randasi daug di- 
ių medžių. Turi būti parduota grei- 
. Kas nupirks galės uždirbti gerus 
ligus. J. Sinkus B Co., 6969 So. 
ilsted St.

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
irapertes. Turiu 3 farmas Michigan 
alstijoj. Dvi yra ant Little Manestec 
Liver. Tinkama vieta dėl resortų. Dvi 
'o 80 akerių ir viena 1’48 akerių.

5926 So. Elizabcth St., 2 front 
JOE KAIRIS,

Farmeris, busiu iki 20-tos Octobcr

Rcal Estate For Sale 
Namal-Žemė Pardavimai

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6788-6716

ANT PARDAVIMO ar mainymui 
ižus medinis 2 flatų namas, 7-8 

kambariai, furnasu ir štymu apšildomi. 
Parduosiu pigiai. $2000 inmokėt, liku
sius po $50 j mėnesį ir procentus, arba 
priimsiu mažą farmukę kaipo pirmą mo
kestį. įiigų i mėnesį $117. Savininkas.

6338 So. Peoria St.

2 FLATŲ mūrinis namas ant 63 
gatvės, storas ir 4 kambariai apačioj ir 
5 kambariai viršuj, 2 katu mūrinis ga
ražas. Turi būt parduota šią savaitę 
už pirmą pasiūlymą. 2750 W. 63rd 
St., 2 lubos.

i


