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Tautų konvencija puolamai 
valstybei pinigais remti

Konvenciją pasirašė Genevoje 28 valstybės 
-- Sienų revizijos reikalaujantieji kraš
tai, Vokietija, Italija, Vengrija, atsisa
kė pasirašyti

GENEVA, Šveicarija, spal. 2 
Dvidešimt astuonios valsty

bės, jų tarpe Anglija ir Fran- 
cija ir dauguma mažesnių Eu
ropos kraštų, šiandie pasirašė 
konvenciją padėti viena kitai 
pinigais, karui atsitikus.

Italija, Vokietija ir Vengri
ja atsisakė pasirašyti, tuo pa- 
brėždamos, kad jos yra nepa
tenkintos dabartinėmis savo 
sienomis ir reikalauja ją revi
zijos.

Japonija taip pat susilaikė 
nuo pasirašymo.

Maskva pagaliau pa
būgo fašistų įsigalė* 

jimo Vokietijoje
Įsako vokiečių komunistams 

tartis su socialdemokratais, 
kad bendromis jėgomis nu
veiktų hitlerininkus

LONDONAS,, spal. 2. —Per
imti sovietų agentų Berlyne 
pranešimai Maskvai rodo, kad 
sovietų vyriausybė įsakė Vokie
tijos komunistų partijai tapti 
nuosaikesnei ir būti goresniuo
se santykiuose su vokiečių nuo
saikiosioms partijoms, kad ben
drai galėtų patrempti laukiamą 
Hitlerio fašistų pučą.

Iš to matyt, kad bolševikai 
bijo fašistų labiau, ne kaip ki
tos vokiečių politinės partijos.

Nežiūrint Maskvos Įsakymų, 
Vokiečių komunistų partijos 
centraliniame komitete pasirei
škė skilimas. Viena jaunų ko
munistų fakcija, kuriai vado
vauja Neumannas, stoja už tai, 
kad reikią būt prisiruošusiems 
ginkluotam veiksmui tam mo
mentui, kai tarp fašistų ir so
cialdemokratų prasidės tiesiogi
nis konfliktas. Tada, tų eks
tremistu nuomone, busianti vo
kiečių komunistams proga pa
sigrobti valdžią į savo rankas 
ir įsteigti Vokietijoj sovietų re
žimą. •

Nuosaikesnioji fakcija su 
Bemmeliu ir Tellmannu prieša
ky stoja už susitarimą su so
cialdemokratais, kad bendro
mis jėgomis nuveikti fašistus. 
Maskva remia nuosaikesniuo
sius, ragindama organizuoti ra
mią parlamentinę opoziciją prieš 
kraštutinius reakcijos elemen
tus reichstage.

Chicagai ir apielii^kei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Veikiausia bus lietaus; vė
siau; vidutiniai ir stipresni žie
miu krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 47° ir 65° F.

Šiandie saulė teka 5:48, lei
džiasi 5:30. Mėnuo leidžiasi 
1:28 ryto.

Finansinės pagalbos konven
cijoje numatoma specialios, 
Tautų Sąjungos tarybos garan
tuojamos, paskolos bet kuriai 
valstybei, kuri butų užpulta, 
arba grumojama puolimu. Pa- 

iskolą gaunančioji valstybė su
tinka klausyti visų Tautų Są
jungos tarybos patvarkymų. 
Visos konvenciją pasirašiusios 
valstybės patampa paskolos ga- 
rantuotojomis.

Anglija tačiau padarė rezer
vaciją, kad konvencija neįeis 
galion, ligi nebus padaryta nu
siginklavimo sutartis.

Hitlerininkai planuoja 
žygiuotę j Berlyną

Hitlerio fašistų pučo planai 
jau esą sutaisyti. Jie nori pa
sigrobti valdžią, kai reichsta
gas bus paleistas. Fašistų de
putatai ketiną nesiskirstyti na
mo, bet tęsti posėdžius kaip 
teisėtas parlamentas. Tuo tar
pu Tiuringijos ir kitų centrų 
fašistų “kovos būriai” busią pri
sirengę žygiuoti į Berlyną. Hit
lerininkai maną, kad reich- 
swehras (regulerinė kariuome
nė) nesipriešinsianti, o gele
žinkelių darbininkai su noru 
transportuosią fašistų būrius.

Pasak rusų pranešimų, pre- 
zidentas Hindenburgas planuo
jąs pasipriešinti fašistu žy
giams paskyrimu generolo von 
Seeckto diktatorium ir laikiniu 
konstitucijos suspendavimu.

Buvusio kronprinco vi
zitas ex-kafzeriui

I HAAGA,' Olandija, spalio 2. 
— Praneša, kad į Doorną ne
tikėtai atvykęs buvęs Vokieti
jos kronprincas. Jo vizito tiks
las esąs pasikalbėti su tėvu, 
buvusiu kaizeriu Vilhelmu, dėl 
galimumo Hohenzollernams grį
žti į Vokietijos sostą, jei pa
vyks laukiamas Hitlerio fašis
tų pučas. Hitleris yra artimas 
ex-kronprinco draugas.

Japonija ratifikavo 
Londono juros kon
ferencijos sutartį
TOKIO, Japonija, spal. 2. — 

Slaptoji taryba vakar patvirti
no Londono laivynų sutartį ir 
priėmė rezoliuciją, kuria impe
ratoriui Hirohito patariama su- 
tarį ratifikuoti.

Manoma, kad imperatorius 
ją šiandie pasirašys ir tuo ra
tifikavimas bus baigtas.

Patriotas Garibaldi pa
darytas fašistu

ROMA, Italija, spal. 2.—Fa
šistų fanatikai padarė ir Ita
lijos išvaduotoją, Garibaldi, fa
šistu. Romiečiai, gyvenantieji 
Janikulo kalvoj, ryto metu pa
stebėjo, kad nuo Garibaldi rai
telio monumento visos jo ma- 
soniškos emblemos nuplėšytos 
ir pakeistos naujut naujomis 
fašistų emblemomis. Darbas, 
matyt, buvo atliktas naktį.

[Atlantic and Pacific Photo]

Gen. Froenen ir Voketijos prezidentas von Hindenburg žiu
ri į marguojančius kareivius.

Hooveris laiko base- 
ballą svarbesnį nei 

savo kalbą
VVASHINGTONAS, spal. 2. 

— Prezidentas Hooveris, kuris 
pats yra baseballo žaismo mė
gėjas, nenori su savo kalba 
Bostone trukdyti ateinanti pir
madienį pasaulinių baseballo 
žaismų transliavimo per radio. 
Hooveris dėl to kreipėsi į Wil- 
liama Greeną, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentą, prašy
damas, kad jo kalba, kurią jis 
pasakys federacijos konvenci
jai, butų radio klausytojams 
perskaityta baseballo žaismams 
pasibaigus.

Fordo receptas nuo 
ekonominių krizių

Biznieriai turį žiūrėt biznio, o 
ne biržos; darbininkams al
gos turi būt vis didinamos

NEW YORKAS, spal. 2. — 
Del dabartinės pramonės de
presijos, Henry Ford, automo
bilių fabrikininkas, kaltina biz
nio žmones, kurie, užuot žiūrė
ję savo biznio, žiūrėję tik stock 
market’o — biržos.

Knygoje “Moving Forward,” 
kuri ką tik išėjo iš spaudos, 
Fordas pranašauja, kad 1950 
metais Amerikos darbininkai 
gausią minimum $27 algos die
nai. Augštos algos tai, pasak 
Fordo, pamatinis biznio įstaty
mas. Tikros viršprod ūkei jos 
Amerikoje niekados nebuvę.

Pamatiniai biznio principai 
esą šie: Pirma, gaminti dau
giau ir geresnių prekių kiek 
galint pigiau, ir leisti jas į 
rinką; antra, visados stengtis 
dėl geresnės kokybės ir piges
nių kainų ir lėšų; trečia, laip
sniškai kelti darbininkų algas, 
bet niekados jų nemažinti; ir, 
ketvirta, pristatyti prekes var
totojams ekonomingai, taip kad 
jie galėtų naudotis iš žemų pro
dukcijos išlaidų.

NEAPOLIS, Italija, spal. 2. 
— Vezuvijaus ugniakalnis, per 
keturias dienas buvęs neramus,] 
dabar ėmė smarkiai veikti ii; 
mesti lavą.

Italijos Mus solini 
grūmoja mirtim 
spekuliantams , 

----------- .!> 
ROMA, spal. 2. — Diktato

rius Mussolini grūmoja mirties 
bausmėmis spekuliantams, ku
rie sukuria, finansinius krizius.

Kalbėdamas vakar nacionali-s 
nės korporacijų tarybos susi
rinkime, Mussolini pareiškė, 
kad jis jau davęs pavyzdį spe
kuliantams Austoj ir Campo- 
basso srityse, o ateity su pa
našiais tipais pasielgsiąs dar 
griežčiau. Visi toki gaivalai, ku
rie sėją pragaištį ir vargą, nu
sipelną mirties bausmės.

Mussolini skundėsi dėl blo
gos ekonominės padėties ir fi
nansinės depresijos krašte, ir 
čia pat raminosi, kad tuo ken
čianti ne viena Italija, bet vi
sas pasaulis.

Kaltina komunistus dėl 
Kubos studentų na- 

ramumų
HAVANA, Kuba, spal. 2. —» 

Prezidentas Machado išleido ma
nifestą, kuriuo giria policiją už 
patrempimą studentų demon
stracijos, per kurią keletas stu
dentų buvo skaudžiai sužeisti. 
Vienas jų, Rafael Trejo, nuo 
sužeidimo mirė.

Savo manifeste prezidentas 
sako, kad studentų neramumai 
buvę komunistų sukurstyti.

Ekvadoro kabinetas re
zignavo ir vėl grjžo
QUIT(), Ekvadoras, spalio 2. 

— Prezidentui Ayorai sutikus 
pasilikti vietoj, jo kabinetas, 
norėdamas visai atpalaiduoti jo 
rankas, įteikė jam in corpore 
rezignaciją^ Prezidentas tuojau 
išleido dekretą, kuriuo kabine
to rezignacija tapo anuliuota.

Yrigoyen busiąs ištrem
tas i Ispaniją

BUENOS AIRES, Argentina, 
spal. 2. — Iš oficialių sferų 
sužinota, kad nuverstas prezi
dentas Yrigoyen busiąs ištrem
tas j Ispaniją gyventi. Vakar 
jis tapo perkeltas į kreiserį 
Buenos Aires.

Negro linčavimas už 
policininko nukovimą
CARTERSVILLE, Ga., spal. 

2. — Kelių dešimčių baltųjų 
govėda vakar išveržė iš kaun- 
tės kalėjimo Johną W. Clarką,' 
negrą, ir pakorė jį telefono 
stulpai).

Negras buvo kaltinamas dėl 
nukovimo policininko.

Buvęs Berlyno bur
mistras Boess iš

teisintas
BERLYNAS, spal. 2. —Gus

tavas Boess, buvęs Berlyno bur
mistras, kuris, politinių priešų 
kaltinamas dėl korupcijos, bu
vo priverstas iš savo vietos re
zignuoti,. dabar apeliacijų teis
mo tapo visai išteisintas ir at- 
steigtas tarnyboje su pilna al
ga.

Boess tačiau nutarė pasi
traukti Į privatinį gyvenimą. 
Jis gaus $7,000 pensijos me
tams.

Visuotinis streikas 
Ispanijoj sutrukdė 

visą biznį
GIBRALTARAS, spal. 2. — 

Exchange Telegrafo korespon
dentas praneša, kad Malagoj, 
Ispanijoj, vėl kilo visuotinis 
darbininkų streikas, kuris pa- 
raližiavo visokį biznį.

14 darbininkų žuvo 
anglies kasyklose
WALSALL, Anglija, spal. 2. 

— Brown Hills anglies kasy
klose, netoli nuo čia, Įvyko du
jų sprogimas, kurio keturioli
ka angliakasių buvo užmušti.

Sprogimas įvyko kasyklų gi
lumoje. Del nuodingų garų ir 
kasyklų įgriuvimų gelbėjimo 
darbas labai sunkus.

Sprogimo metu kasyklose dir
bo apie 1,000 darbininkų.

Amerikos keistybės
Pusė teatro sekmadieniais at

dara, pusė uždaryta

NEW YORKAS, spal. 2.
Kad East Orange miestelio 
šventablyvumas nenukentėtų dėl 
savo kaimyno, Orange mieste
lio, nešventablyvumo, kaip prie
monė teks pavartoti virvė. O 
itąorija čia tokia:

Orange miestely krutamųjų 
paveikslų rodymas sekmadie
niais dabar jau legalizuojamas. 
Tuo tarpu gretimas East Or
ange miestelis griežtai priešin
gas tokiam šventos dienos ža- 
gimui. O vienas dviejų didžiau
sių krutamųjų paveikslų tea
trų Orange’iuose, Palace The- 
ater, stovi pačioj riboj: viena 
jo pusė yra Orange, o antra 
pusė — East Orange. Teatro 
daly, esančioj Orange pusėj, 
telpa 1,100 publikos; tiek pat 
jos telpa ir daly, esančioj East 
Orange pusėj.

' Dabar East Orange burmis
tras C. H. Martens pareiškė, 
kad tą teatro dalį, kuri yra 
jo jurisdikcijoje, jis sekmadie
niais atitversiąs virve ir tuo 
budu apsaugosiąs pamaldų East 
Orange nuo susitepimo su ne
valyvu Orange.

Stiprus žemės drebėji
mas Persų sostinėj

TEHERANAS, Persija, spal. 
2. — šį vakarą, 7 valandą, čia 
buvo jaustas stiprus žemės dre
bėjimas.

Bolševikai sušaudė
Maskvoj 547 žmones 

per 9 mėnesius
Dauguma jų sušaudyta vien 

slaptosios žvalgybos nutari
mu, be jokios teismo proce
dūros

RYGA, spal. 2. — Oficialio
mis bolševikų statistikos žinio
mis, Maskvos Pravdos ir Iz- 
viestijų paskelbtomis, per pir
mus šių metų devynis mėne
sius sovietų čeką (slaptoji žval
gyba) sušaudė Lubiankų kalė
jime viso 547 asmenis, kalti
namus dėl kontrrcvoliucijos, 
sabotažo ir spekuliacijos.

Bolševikai spekuliacija laiko 
ir taupymą smulkių sidabro mo
netų, ir už tai per pastarus du 
mėnesius čeką sušaudė daugiau 
kaip 100 asmenų.

Daugumoj atsitikimų kaltina
mieji buvo sušaudyti be jokios 
teismo procedūros, o vien tik 
pačios čekos nuosprendžiu.

Sušaudytų Rusijoj asmenų, 
žinoma, yra kur kas daugiau, 
ne kaip paduotas 547 skaičius, 
nes provincijos laikraščių pa
minimi sušaudymai į Maskvos 
statistiką neįtraukti.

Machado siekia sus- 
penduot Kubos kon
stituciją rinkimams

HAVANA, Kuba, spal. 2. — 
Prezidentas Machado sušaukė 
nepaprastą kongreso sesiją, ku
riai jis pasiūlys suspenduoti vi
sas konstitucijos garantijas iki 
po visuotinių rinkimų, kurie 
įvyks lapkričio 1 dieną.

Atstovų buto pirmininkas In- 
can ię senato pirmininkas Bel- 
lo žada prezidento projektą 
remti.

Konstitucijos suspendavimas 
duotų vyriausybei neribotos ga
lios, kuria ji, žinoma, išnau
dotų rinkimams laimėti.

Aeroplanas metęs bom
bą, sudeginusią farme- 

rio daržinę
MADISONVILLE, Ky., spal. 

2. — Kamilės šerifas gavo čia 
žinią, kad šį rytą, dar neail
sus, nežinomas aeroplanas nu
metė degančią bombą, kuri nu
krito ant farmerio Jamcso 
Smitjio daržinės ir ją padegė.

šerifas tačiau abejoja, kad 
kuris nors aeroplanas butų me
tęs degančias bombas, ar ką 
nors bendra turėtų su darži
nės sudegimu.

Farmerys nušovė pa- 
mokslininką-evan- 

gelistą
SEARCY, Ark., spal. 2. — 

Vietos farmerys John Miller, 
jau senas žmogus, vakar vaka
rą nušovė Rev. M. Masoną iš 
Springfieldo, Mo., pamokslinin
ką evangelistą. Tai padaręs far
merys pats pasidavė policijai. 
Del ko jis pamokslininką nu
šovė, nesisuko.

Slabados mušeikų byla
KAUNAS. — Pernai rugpjū

čio 1 d. buvo suorganizuotas 
Slabados žydų mušimas. Dabar 
kelioliką to žygio dalyvių pa
traukta tieson. Vedamas tardy
mas. Paaiškėjo, jog mušimas 
buvo iš kalno suplanuotas ne 
ko kito, kaip dabar jau nuvai
nikuotų, o tuomet garbingų 
vilkų.

LIETUVOS ŽINIOS
Mirė. garsus Lietuvos 

bažnyčią statytojas
GELAŽIAI, Subačiaus valse. 

— Rugpiučio 1 dieną mirė čia 
garsus Lietuvos bažnyčių sta
tytojas Jonas Barnelis, kuris 
pasižymėjo tuomi, kad beveik 
visoj Lietuvoj statė bažnyčias, 
dirbo altorius ir kitus bažny
tinius daiktus. Jis pastatė Ko- 
varsko bažnyčią, kuri karo me
tu sudegė, o altorius dirbo vi
soj Lietuvoj: Kupiškyj, Gela
žių ir daug kitur. Dabar jis 
mirė didžiausiam skurde. Jo 
giminės jį išvarė, nors ir jam 
priklausė dalis žemės. Jis mi
rė kaip laisvamintis 82 m. Ku
nigas neleido įnešti jo į bažny
čią, paskutinį kartą nedavė 
jam pažvelgti į savo darbą ir 
neleido jo nešti net per šven
torių. Reikėjo kelti per tvorą.

Rusteikos atentato da
lyvių byla

KAUNAS. — Paaiškėjo, kad 
sąryšį su atentatu prieš kri- 
min. pol. direktorių, be Vait
kevičiaus ir Pupaleikio, suim
ta virš 20 žmonių, jų skaičiuj 
2 iš provincijos. Vedamas stro
pus tardymas. Galimas daly
kas, kad kiti tiesiogiai aten
tatu nebus kaltinami, o tik pri
klausymu prie slaptos organi
zacijos, dirbusios, kad nuver
tus esamą valdžią. Laikrašti
ninkas Dėdelė ištremtas į Ky
bartus. Be civilių asmenų, te- x 
bėra suimti Mačiuiką, Verbic- 
kis ir atsargos karininkas in
žinierius Steikunas.

Kaune bus prancūzų 
knygynas

KAUNAS. — Kaip esam gir
dėję, artimiausiu laiku žadama 
įsteigti Kaune prancūzų kny
gyną jau esamo vokiečių kny
gyno pavyzdžiu. Tą sumanymą 
palaiko Lietuvių prancūzų drau
gija. į.

Darbininkas pakliubo 
po traukiniu

Aną dieną Baisiogaloj pate
ko po traukiniu darbininkas 
Jankevičius. Traukinys nupjo
vė jam ranką ir sužeidė veidą. 
Manoma, kad jį bus kas pa
stūmęs po traukiniu. Dalykas 
tiriamas.

Pasikorė iš šykštumo
“Dziennik Vilenski” praneša, 

kad prieš kurį laiką vienam 
kaime Vileikos apskr. buvo at
rastas pasikoręs ūkininkas. Iš 
pradžių nebuvo žinoma, kas 
privertė ūkininką žudytis. Bet 
paskiau paaiškėjo. Pasirodo, 
kad prieš kurį laiką ūkininkas 
išleido savo dukterį už vyro, 
labai nenoromis, ir davė 200 
rublių auksu ir dvi karves krai
čio. Ūkininkas, kuris buvo pa
garsėjęs savo šykštumu, nega
lėjo atsigauti, parodęs tiek dos
numo, ir, galų gale, nesitver
damas iš gailesčio ir susigrau
žimo, pasikorė tvarte.

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

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

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į lai kraičius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi "Naujienose", 
tas visuomet turi naudos.

- — - T--------------
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mjch i lipinti tinkamu valgiu ir dra

bužiais. Tad yan)iąi ir be jo- 
į kio rupesnio gali savo gyveni- 

Pt"-įkalbos ir kitokie dalykai I mo dienas užbaigti. Jei musų
■-------------- į Susivienijime nebūtų visokio

Rugsėjo 28 d. SLA 352 kuo-1 politikavimo ir visi nariai b’ro- 
pa surengė geras prakalbas, liškal sugyventų, 
Kalbėtojom buvo dabartinis ir lietuviams butų tokie sene- 
Susivienijimo iždininkas K. Gu-

tai nesunku

liams ir našlaičiams ūkiai įsi-

jai: F. Motuzas, Dr. J. J. Sims Į Tą pačią dieną ir raudonieji 
ir advokatas J. P. Uvick, ku- Maskvos davatkos buvo suren- 
rie papasakojo apie Susivieni
jimo susikūrimą ir dabartinį
jo stovį. Paminėjo jie ir karš- • “susivienijimo
tagalvius Maskvos davatkas, | žmogutis 
def kurių Susivienijimą 
daug nemalonumų.

Advokato K. j 
buvo labai įdomi,
teisybės žodi, pareikšdamas,! 
jog praeis dar nemažai laiko, | 
kol mes turėsime tobulą Susi- i 
vienijimą, kada jis bus tikras j 
tėvas ir 
vės ir

gę prakalbas. Kalbėjo Bacevi
čius, dar neesančio raudonojo 

prezidentas, 
nusiskundė. Girdi, 

turi I butų prastai, jei musų “sus'i-
j vienijimo” nariai pradėtų mir- 

•• i ti ar sirgti. To “susivienijimo“ 
ižde nėra nei cento, tai ir po
mirtines bei pašalpos nebūtų 
iš ko išmokėti. Tačiau kentė- y K \ į > • 1 F. C , < (
kime, draugužiai. Gal Pennsyl-

; yanijos teismas ir susimylės 
' ant musų ir mes bylą laimūsi- 
I me. O jei ne, — well, tai drąu- 
gučiams reikės' į Maskvą kreip
tis ir prašyti sendvičių.

Po to prasidėjo ermyderis 
ir' Kai kuriems klausytojams, ku- 

viską moderniškai įsitaisę. Jos j rie priešingai bolševikams yra 
turi net savo mokyklas. l nusistatę, girti raudonarmie- 

Jauni našlaičiai, kada paten-1 čiai pradėjo snukius daužyti, 
ka į tokius ukius, yra viskuo Matomai, iš Stalino yra išleis- 
aprupinami. J 
m i gyvenimui

kalba 
pasakė'

motina musų senat- 
našlaičių auklėtojas. Į 
mes dar toli esame,

šių organizacijų, kurios turi' 
didelius plotus geros žemes

laukia pilnų' metų. Galima pil
nai tikėtis, kad iš taip auklė
jamų našlaičių išauga tinkami

yra prirengia-, tas toks parėdymas, kad ne- 
komunistams ištikimų komu
nistų prakalbose reikia per 
burną užvažiuoti.

Publika turėtų apsižiūrėti. 
Jei bolševikiškas jomarkas, tai 
į svetainę neiti, nes tau gali

Seneliams irgi neįeikia po 
didmiesčių gatves kripinėti ii 
gazolino prisisunkusiu oru kvė
puoti. Nereikia jiems visokio 
triukšmo 
kenkia s 
glaudes 
gražiose 
pakanka

pakelti, kas labai 
juani žmogui. Prie- 
jiems yra įsteigtos 
vietose, kur visuomet
tyro oro. Jie yra ap- jam antausius išdaužo.

Bet tame juk nėra nieko 
būtino. Matuškoj Košėjoj 
tik snukius daužo, ale prie

Kadangi bolševi-
Amerikoj prie 
kitaip manantį 

nors

nos stato.
kiški čekistai
sienos negali
žmogų pastatyti, tai jie

rė

ne 
šie-

Kalėdinės Ekskursijos į 
LIETUVĄ laivu

S. S. LEVI ATI! AN 
(pasaulio didžiausiu laivu) 

išplaukiančiu iš New Yorko gruodžio 6tą 
(per Chcrbourg) 

asmeniškai vadovaujamas prityrusių keliavimo cxpertą.

S. S. GEORGE WASHINGTON 
(Didžiausias Amerikos cabin laivas) 

išplaukia gruodžio lOtą 
(Tiesiog į Hamburgą)

Asmeniškai JOSIT-' TURCK, gerai žinomo New Yorko 
reprezentanto, vadovaujant.

Abi ekskursijos suteiks Jums galimybę būt savo tėvynėje laiku 
švęst linksmas Kalėdas. Pilni prirengimai gali būt iš anksto padaryti 
Jūsų ir jūsų bagažo transportacijai, tiesiog į Tamstos kaimą.

Pilnų informacijų ir kainų kreipkitės į vietinį savo agentą ar 
tiesiog i

UNITED STATES LINES
CHICAGO OFFICE GENERAL OFFICES,

Charles Krcilck. Gen. Agt.t 45 Hrondnny
216 No. Michigan Avenue New York City

DANTYS TURI TIKTI
Nėra jokio smagumo nešioti 
dantis, kurie nepritinka. Jie 
neleidžia tinkamai sukramtyti 
maistą, kas pagimdo daugelį 
vidurių pakrikimų. Jus galite 
jaustis smagus ir dirbtinius dan
tis nešiodamas. Leiskite man 
išegzaminuoti jūsų burną ir pa
rodyti kaip 

tik nuoGerai pritaikinti dantys
Traukimas be skausmo, 

lokaliu apmarinimu.....

[Atlantic and Pacific Puotoj

Lordas Birkenhead, žinomas anglų politikas, kuris pasimi- 
rugsejo 30 d.

Darbai pas mus dar vis la
bai silpnai tebeina. Fordas 
pradėjo dirbti tik po tris die
nas. Bedarbių pilnos gatves. 
Jei bus šalta žiema, tai darbo 
neturintys žmones turės daug kantų,

J. P. Milton 
šutė Petronėle

& $

apsilankė jo se-
K. Milton iš

gimus ir augus, bet gera lietu
vaitė. Ji gražiai kalba ir rašo 
lietuviškai, skaito “Keleivi” ir 
“Naujienas”. Svečiavosi pas 
p-nią Darmaitienę, ponus Mai
gus ir Dedalavičius. Buvome 
nutrauko ir i Kanada aplankyti 
Windsdore gyvenančius ponus 
Ta.urinskus bei p-nią 
nę.
ko, grįžo atgal pas tėvuku 
W i 1 kės Ba rre.—V a nd upė.

delis lietiivystės šalininkas. Jis 
ne tik kad kepa lietuvišką duo
ną, ale skaito save dideliu lie
tuvišku patriotu, 
kūjo lietuviškam 

tai nuėjo 
taučius. žinoma, 
ir našlaičių baliui.

Aš esu tikras, kad 
baliaus ir pats p. P. 
nas nekaip jautėsi. Aš manau, 
kad tai bus ir painoka p. Pi- 
variumii, kad nereikia keršto 
varinėti prieš kitaip manančius 
savo tautiečius. Ateityj gal 
bus išvengtos panašios “klai
dos”.

Bet kai rei- 
baliui muzi- 
pas syetim- 

pakenketai

laike šio
Piyariu-

Pittsburgh , Pa.
Visokios žinios jš Pittsburgho 

padangės. n .

j Piįsidėtu 
tokiam 

?k
Į '.iaus
; kričių

iri?

Da norėčiau tarti keletą žo
džių, visiems našlaičių baliaus 
rengėjoms, rengėjams ir rėmė- 

Lipskie- jams. Ar nebūtų geriau, kad
Paviešėję apie savaitę lai- pasistengtumčt sutverti tam 

į tikrą komitetą šelpimui Lietu
vos našlaičių, i kurį galėtumėt 
įtraukti ir daugiau veikėju, 

visi, kurie tik prita- 
labdarybės darbui,

man žinoma, tai šio ba- 
rengėjai ir vadinosi Naš- 
Komitetu. Jie yra jau 

1 pasiuntę kiek Ii' pinigų Vilnims 
į Našlaičiams. Dr. Alseikos var- 

Reiškia, pradžia darbo jau 
reikia tą darbą patobulin- 
padaryti našesniu.—S. B.

Naškiirių balius be muzikai’ ! 
tų. Prasidėjus rudeniniam se-i 
zonui, prasidėjo ir parengimai, Į 

daugiausiai baliai. Pavyz
džiui, praeitą subatą, rugsėjo I 
27 d., pas mus Pittsburghe bu.-! 
vo net 3 parengimai visose 3-1 
jose Pittsburgho dalyse.

North . Sidęs Lietuvos
Draugystė tuiėjo surengus na-! Argentinos lietuvių visuonieni- 
minį piknikų, South 
Kazimiero parapija

Sūnų Į

L 
ir

Smeizimosi 
epidemija

šv.! niain gyvenimui besiritu-

nėję buvo surengtas Lietuvos! Jeigu paimti Argentinos lie- 
našlaičių naudai balius.’ Brliij! tuvių laikraščius ir paskaityti 
renge po vadovyste P. Pivariuj-1 apie jų “politinius ir redakto 
ro ponios Laukevičienė, Rau-'riu asmeninius, priešus”, tai 

irgi misi-1 jau nerasime ‘'Argentinoje nė 
našlaičių nū vieno draugijiniame gyveni- 
Lietu vos ,me dalyvavusio asmens, kuris 

i nebūtų apšauktas sukčium, pro
vokatorium ir kitokiais' pavadi- 

Tai gal duoda pasiten-
b: lių, jau

Takiau j d ima i s.
—nebu-įkinimo vien rašantiems.
Pasitei-1 Politinėj kovoj panašus reiš- 

rengėjus, Leko suži-į kiniai yra ir kitose tautose, bet 
Pivariunas esąs j ten nesipešamu už tuščią mai- 

ir ten kovįja žmonės, ku- 
norėju/os paimti rie bent savo ir savo šeimų gy-

donįenį1 ir kiti. Mes 
tarėm nuvažiuoti į 
balių, kati parėmus 
našlaičius.

Mums nuvykus j tą
xbuvo po 9 vai. vakaro.
svetinė buvo pustušti, 

j vo dar nė muzikantų.
ra v us pa
noti, jog
kaltas dcl muzikantų. Mat, ki 
tos rengėjos
dėl baliaus Dargienės orkestrą, 
bet Pivariunas buvęs tam prie-| 
ši ngas.
ėmęs

lengva tai padaryti.

su gasu ar

venimą yra apsirūpinę. O pas 
mus intrigos, pavydas, vergiš- 

apsi-ikumo dvasia triumfuoja visa- 
muzikantus. Ojme visuomeniniame darbe. Vos 

kuriam nors lietuviui 
darban įsigauti, tuoj 
pavyduolių 
žmogų “išėsti”. _ 
darp su ypatingu 

negalais Pivariu- sitenkinimu. Girdi, lietuvis 
ri skursti, o ne kaip koks

nalui’alės ružavos spalvos, labai len- J 
g-va, nuo ...................................

AUKSINĖS CROWNS NUO .

Pivariunas pat 
surasti 

kai reikėjo, tai tie Pivariuro! pavyksta 
surasti, muzikantai tik 2 tepei- geresniu 
buvo, o kiti nei akiu neparodė, pasipila 

' ' .1

Ir tie 2 buvo ne lietuviai. Jie j kad savo 
negalėjo jokio orkestro sudary- gelis tai 
ti.
nas surado 3-čią muzikantą
ale irgi ne lietuvį. Jau buvo po i kietis aukštesnėje vietoje 
JO vai. ir tai vargais negalais | Rytis. Nereikalinga daryti 
vos pavyko sudaryti šiokią to- ; vadų, kokią reikšmę tokis

Tada balius ir bu- si reiškimas turi visam 
Pradėjom šokti imigrantų gyvenime.

Kad tai daro laisvi piliečiai,

donosai, 
". Dau- 

pa- 
tu- 
vo- 
lai- 
iš- 

ap- 
musų

buosna. Jo raštininkas Stepo
naitis nuo ryto iki vakaro tik
tai ir kalba, kad “mes* prispau- 
sime, mes parodysime, mes pa
rašysime, mes paskaitysime, 
mes ant savo pastatysime, mes, 
ir dar kartą mes”. O kas tie 
mes? Nagi musų, Lietuvos pi
liečių tarnai! Jiems nepatinka, 
kad ne visi lietuviai vergiškos 
dvasios apsėsti, tai ir tauzija 
nonsęnsus, rodydami savo iš
mintį.

Bet gerinusį “atsižymėjimą” 
tai padarė laikinas' konsulas 
“Dr.” Mačiulis. Jis čia šoko 
kaip sakalas, o nutūpė, kaip 
vabalas. Ir dėl to žmogus ro
do, daro ir rašo, savo tulžį lie
damas. Jo raštininko pasako
jimais, jis su juom “redaguo
ja” diplomatines notas Kauno 
“Dienai” ir “Sekmadieniui”. Ir 
tose notose ne apie Argentinos 
lietuvių darbininkų reikalus ra
šo, bet atsikanda ir užsis'riaubia | 
K. Norkaus vardu. Dalykas j 
mat yra tokis:

Kada Norkus gavo finansuo
toją “Argentinos Naujienoms”;, 
tas laikraštis buvo socialistinis, j 
ėjo kas savaitė 8 puslapiui (per- j 
krikštinus Į P. A. N.) ir pla-Į 
čiauški buvo skaitomas'. Mačiu
li ui pavyko finansuotoją Jokū
baitį užhipnotizuoti visokiais 
prižadais ir jis (J.) nuėjo su 
“oficialistais”. Pirma savo de
biutą Mačiulis su Jokūbaičiu 
darė “Naujienų” parengime Jo
se Verdi teatre, bet ten jiems 
taip atsitiko, kad minia su 
kiaušiniais juos nuo pagrindų 
nubombardayo. Nors' 
Lame vakare visiška 
bet nušvilptieji jam
“aprašymais”. Pasirodžius ; pie 
tai pastabai “La Vanguardia” 
puslapiuose, vėl keikė Norkų. 
Bet Jokūbaitį taip nusmaukė 
konsulas ‘ Mačiulis su kunigu 
Janilioniu, kad pastarasai ii 
dabar čiaudi: laikraštis suban
krutavo, agencija eina tuo pr- 
čiu bankroto keliu, o 
Janilionis dar išviliojo

Norkaus 
nebuvo, 
grasino

gali patikėt tik jų jezuitiniokubaičio pinigų (sakoma, drau: 
ge su Mačiuliu) ir pabėgo. Jo- protavimo konkurentai, 
kubaitis skundžiasi, kad šitie 
eksperimentai jam kainavę 18,- 
000.00 pezų: nors jo pinigais I 
sutvėrė parapiją, Vytauto Ko
mitetą ir pasigarsino Mačiulis 
su Janilioniu, bet Jokūbaitį nu
smaukė visai besarmatiškai, dar 
magaryčioms “Dr.” Šocikauską 
jam įpiršę.

Taigi lieja savo tulžį “ofi- 
cialistai” pseudonimais pasira
šydami savo “raštuose” “Die* 
nai” ir “Sekmadieniui”, tokias 
kvailystes rašydami, kurioms

—Proletaras.

DEL IblPIOVlMU IK 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną jsipjo- 
mą, žaizdą ar įsibrėžimą 
su ii u o stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

BESBOLO SKORAI
Pasiklausykite Bluc Ribbon Malt Sport Report kiekvieną vakarą 6:30* valandą 
Central Standard Time iš WMAQ stoties. Chicago.'

■MM—

Sol HlisSons

Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos ' ’• 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knyga 18 “Eye Care” arba Eye 
Beaaty” Dykai

Pirkite Sau Apšildy 
mo Plautą Dabarp

įsivesti sau Apšildymo Plautą! Nelaukite iki 
užeis paskubos sezonas. Patelefonuokite mums 

ir musų, ekspertai atsilan- 
jus be jokių pareigų iš 

jūsų pusės, apsvarstyti jūsų namų 
apšildimo klausimus. .Jus daug

Dabar yra laika 
kainos pakils ar 
šiandie

šaltas oras. Už dvidešimt keturių 
valandų jus turėsite apskaičiavi
mą. parodanti kas tik yra reikalin
ga dėl jūsų darbo.

kcturius menesius.

Mes užlaikome pilną pasi
rinkimą visų išdirbyščių 

boileriu dalių ir krotų.

visokio didumo radia
cija už pėdą 

32c.

Mes iveclėm apšildymą dėl šimtų lietuvių kostumierių. Kiekvje- 
name atsitikime mes davėm pilniausį patenkinimą. Leiskite 
mums apskaičiuoti ir sutaupinti jums pinigus ant jūsų apšildy
mo plauto ir bile kurių kitu plumbingo ir apšildymo reikmenų.

Musų kainos yra žemiausios. Mes pristatome dykai j visas miesto dalis.

MUSU PARDAVĖJAI KALBA LIETUVIŠKAI
I >4

mc
kia muzika.€- C-
vo pradėta, 
lenkiškas polkas, mazurpol- 
kaš ir amerikoniškus šokius. 'tai tiek to; bet kad tai prak
irtais žodžiais sakant, taip šo-ltikuoja vadinami ‘ cficialistai”. 
kome, kaip mums grajo. Lietu- tai jau tragingas 
visko šokio tai nė vieno ne te-j lietuvių imigrantų 
ko šokti, ba, mat, ne lietuviai reiškinys, 
muzikantai buvo, t ‘ t *'•

ENAMELIO PRIPILDYMAI NUO .

SIDABRO PRIPILDYMAI NUO

Tel. Lakevicvv 8200kuomet bu-

STO^ES
I

Argentinos 
gyvenimo

4606-08 W 22nd St.
Tel.-Lowr.dale 9.A54 -Cicero 130

$1
EGZAMINACIJA DYKAI

Gerai pamonąmc 
su muzikalų Ay^ ‘‘mnžinaš” konsulas Skin

tais ganą keistas, ypač iš Pi- kis s(i pasigėrėjimu “kandžio- 
,P. Pi- jo” lietuvius’, pjješ jo norą da 

geresniuosna dar-
variuno pusės. P-uas 
vari imas ' yra žinomas kaipo di- sigavusius

11R. BAUMGARTNER Dantistas
6359 S. Halsted St., šiaurrytinis kamp. 64 g.
Valandos; nuo 9 v. t. ikt 9 v. v. Iii. LNGLL\VOOD >7(5*20

f J 2118-32 SO. STATE ST.
TEL. VICTORY 2454

5912-26 W. Grand Avė.
Tel. National 0066

IMPERFECT IN ORIGINAL
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NAUJIENOS, Chicago,. III,

D-RO L. NATKEVIČIAUS KNYGA 
VILNIAUS KLAUSIMU .

“Aspect Politiųue et Juridi- 
(|tie du Differend Polono-Lith- 
uaniėn” (Lenkų Lietuvių gin- 
žas politikos ir teisės atžvil
giais). Parašė amerikiečiams 
pažįstamas Ladas Natkevičius, 
buvęs Lietuvos Steigiamojo 
Seiųio narys, Paryžiaus univer
siteto leisiu Daktaras.

Leidėjai: Duchemin, 18 rue 
Šou f f lot Paryžiuj, ir Spaudos 
Fondas, Laisves ai. 62 Kaune. 
8—356 pusi, kaina 60 frankų 
arba 25 litai.

Veikalas franeuzų kalba. Už 
šį darbą Paryžiaus Teisių fa
kultete pripažinta aukščiausias 
laipsnis, veikalas palaikomas 
konkurso premijai gauti. Dar
bas yra pašvęsta Lietuvos sos
tinei, kurioj yra palaidotas Vy
tautas Didysis. Įžangoj auto
rius pasisako, kodėl jis studi
juoja Lenkų Lietuvių ginčą po
litikos ir teisės atžvilgiais. Jis 
ieško konflikto genezės ir ją 
randa tautinėj ir socialėj sri
ty.

Autorius mini Lietuvos pa
dėtį Vokiečių okupacijos me
tu, Valstybinės’ Tarybos dar
buotę ir sako, kad aliantų per
galė išliuosavo Lietuvą iš Vo
kietijos vergovės, o Tarybos 
veikimas iš Lenkų...

Taikos Konferencija negliža- 
vo Lietuvos problemą. Auto
rius pateikia tyčia įdomios do
kumentacijos iš tų laikų.

Daktaras Natkevičius išdės
to visa procesą Lietuvos val
džios juridinio įsikūrimo. Jis 
randa, kad sąlygos, kuriomis 
aliantai apkaustė Lietuvą, pri
pažindami ją de jure, teisinin
ko akimis žiūrint, negalima esą Į 
išaiškinti, nes pripažinimo de 
jure aktas, kaipo deklaratyvis,

turi būti be sąlygų.

Kad butumet sveika 
moteris, dabokite savo 

vidurius!
Ką moterys turi daryti, kad 

nulaikyti savo vidurius liuo-j 
>ai veikiančius? Daktaras! 
urėtu žinoti atsakymą. Štai 
<odel tyras Syrup Pepsin yra 
:aip geras dėl moterų. Jis 
<aip tik pritinka jų opiam 
irganizinui. Tai yra recep- 
as seno šeimininio daktaro, 
turis gydė tūkstančius niotc- 
ų pacienčių ir kuris specia- 
iai studiavo vidurių pakriki- 
nus.

Dr. Caldwell’s Syrup Pep- 
;in yra padarytas iš šviežių 
iuosuojančių žolių, tyro pep
sino ir kitų nekenksmingų 
iriedelių. Jis nesusirgdina ir 
lesusilpnina jus. Nėra rei
kalo jį imant keisti papročius 
ir dietą. Bet jo veikimas yra 
įuodugnus. Jis pašalina su
augusią tulžį ir nuodingas at
imtas. Jis atlieka viską, ką 
ik pageidaujate kad atliktų, 
lis taipgi yra puikus dėl vai- 
<ų. Jiems patinka jo skonis, 
hiokite jiems kiekvieną kar- 
ą kada jų liežuvis būna pa- 
lentgas ar jų oda būna iš- 
dyškusi.

Kada jums galvą skauda, 
legalite valgyti, ėda aitrumas 
ir užsikimšimas; ir tuo lai- 
cu, kada jumis daugiausia ga- 
i ištikti užkietėjimas, paim
kite Kiškutį šio garsaus recep- 
o (visi aptiekininkai turi 
irirengtą didelėse bonkose) ir 
us žinosite kodėl Dr. Cald- 
vell's Syrup Pepsin yra mė
giamas liuosuotojas daugiau 
taip miliono moterų!

Dr. W. B. Caldvvell’s

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxative

Autorius pažymi, kokios rei 
kšmės Lietuvai turi priėmimas 

iį Tautų Sąjungą. Baltijos val
stybės tik tada buvo priimtos 
|į Tautų Sąjungą kai jos pada- 
| re taiką su Rusija. Lietuvos 
teritorialis status buvo nusta
tytas Maskvos sutartimi. Po 
šios sutarties Lietuva buvo pri
imta į Tautų Sąjungą ir tuomi 
aktu, kaipo narys, gavo jos 
sienų (pakto 10 str.) su Vil
nium, kaipo sostine, garantiją. 
Kaipo didelį parodoksą autorius 
pažymi, kad ši garantija yra 
duota ir Lenkijos Tautų Są
jungos nario.

P. Natkevičius mini Vokieti
jos poziciją Lietuvos Lenkijos 
ginče, Lietuvos santykius su 
Rusais, Anglijos politikos gai
res Lietuvių-Lenkų ginče ir 
Francijos, kaipo taikintojos ro
lę.

Autorius plačiai apsistoja 
ant Tautų Sąjungos ginče tar
pininkavimo ir pabrėžia šios 
pastarosios bejėgumą prieš že- 
ligowskio pulkus. Tautų Są
jungai net drąsos stigo, re
miantis pakto 16 straipsniu ap
šaukti Lenkiją puoliku. Auto
riaus nuomone, suverenumas 
ant Vilniaus krašto, juristo 
akimis žiūrint, priklauso Lietu
vai, nes Lenkija esanti ten 
tiktai uzurpatorius. Tuo labiau 
Į sąvoką vadinamos “ginčyti
nos teritorijos” negali įeiti pat
sai miestas Vilnius— Lietuvos 
sostine: tai bus Lietuvos nami
nis reikalas, jos konstitucijos 
dalykas (abzacas 8 15 str. 
pakto). Faktinai nesą ir Vil
niaus klausimo, o vien tiktai 
pietuose tarp Lenkijos ir Lie
tuvos sienos nustatymo klausi
mas. Autorius mano, kad Lie
tuva perplačiai užsimojo, sutik
dama be rezervų daryti plebis
citą Vilniaus krašte, bet neabe
joja, kad plebiscitas butų iš
ėjęs Lietuvos naudai. Atsiklau- 
simas yra neįvykęs iš Lenkų 
kaltės ir pati Tautų Sąjunga 
yra uždėjus atsakomybę už jo 
nepavykimą* ant Lenkų.

Autorius įvardina Hymanso 
projekto pagrindinius pradus. 
Užvis kreipia dėmesio į Ily- 
manso bilingizmą (dviejų kal
bų įvedimą) projektuojamoj fe- 
deratyvėj Lietuvoj. Kai n ži
noma, p. Ilymans ir Kauno 
kantone norėjo įvesti lenkų kal
bą. Autorius mano, kad pa
matinė p. Hymanso klaida bus 
ta, kad jisai panorėjo priduo
ti tokios reikšmės lenkų kalbai 
Lietuvoj, kokią kad turi fran- 
euzų kalba Flamanduose.

Federacija turinti išeiti ir iš 
lygybės principo ir todėl pirm 
visako tftri sekti visišką netei
sybių reparasija. Tokioj dva
sioj toli gražu (karybos nebuvo 
vedamos. Tai ryškiai matosi 
iš užimtos pozicijos‘ Lenkų de
legato p. .Askenazy. Autorius 
stebisi, kad net federatyvis 
Lietuvos ryšys su Lenkija šios 
pastarosios imperializmui nebu
vo priimtinas.

Tautų Sąjungos pakto 15 
sraipsnyj yra smarkiai susirū
pinta tokio .pobūdžio konflik
tais, kurie tarp valstybių “gali 
iššaukti santykių nutraukimą”. 
Tarp Lenkijos ir Lietuvos nė
ra jokių santykių. Padėtis yra 
priešinga pačiai pakto dvasiai, 
ir Tautų Sąjunga mažai ką da
lo, kad atstatyti teisingumą ir 
priversti Lenkus evakuoti Vil
nių. Juridiniu atžvilgiu Vil
nius ir šiandien yra Lietuvos 
sostinė, kaip kad Briuselis bu
vo Belg joą sostinė laike vo
kiečių okupacijos.

Tautų Sąjungos Tarybos re
komendacijos' (1921 m. birže
lio 28 dienos ir 1921 rugsėjo 
20 dienos) Vilnių pripažino 
Lietuvos sostine. 1927 metų 
gruodžio 10 dienos Tautų Są
jungos Tarybos rezoliucija 
Vilniaus klausimą paliko atvi
ru ir Lenkija su tuomi sutiko, 
Bendųu Lenkijos ir Lietuvos

susu arimu buvo nustatyta ad- \ *
ministrą ty ve linija.

D-ras Natkevičius ir mano, 
kad Vilniaus užėmimas, iš Lie
tuvių pusės tebūtų paprasta 
policijos .priemonė, nes suvere
numas priklauso Lietuvai, šiuo 
atvė.-u nebūtų ir karo “kaipo 
tau mes politikos įrankio”, ku
ris yra uždraustas Briand-Kel 
logo paktu. Tautų Sąjunga gi 
niekuomet nėra priėmusi Am
basadorių Konferencijos nutari
mo.

Autorius išrodo absbliutį ne- 
kompetentiškumą Ambasadorių 
Konferencijos imtis ginčo. Čia 
aut- rius eina toliaus nei p. p. 
Le Fur,’ de Lapradelle ir Man- 
delstam savo konsultacijose, 
kurie tepriima galios pervirši
jimą .

N uodugnus Ambasadorių
Konferencijos ratione personai 
ir ratione materiae kompetenci
jos išnagrinėjimas parodo, kad 
nei iš Versalės taikos traktato 
išeinant, nei pasiremiant Lietu
ves vyriausybės aliuzija 1922 
metų lapkričio 18 dienos notoj 
ir tuo labiau bazuotis įvykusio 
fakto padėtimi nėra galima jo
kio argumento pateikti tos de- 
zyzijos naudai.

Lygiai reikia, atmesti prisi
dėjimo ar prisišliejimo prie su
tarties klausimo, delegacijos, 
mandato, arbitražo, tarpinin
kavimo ar sąlyginio prašymo... 
momentus.

Ypatingai autorius’ insistuo- 
ja, kad Versalės taikos sutar
ties 87 straipsnis teliečia vien 
Vokietiją ir Lenkiją. To srai- 
psnio 3 abzacas buvo iškreiptas 
ta prasme, kad buk Didžiosios 
Valstybės rezervavo sau teisę 
be šalių sutikimo fiksuoti Len
kijos sienas su Rusija, Lietuva 
ai Latvija...

Autorius primena Želigovskio 
smurtą ir pažymi, kad konsek
racija to akto iš Ambasadorių 
Konferencijos pusės negali tu
rėti jokios juridinės reikšmės. 
Occupatio belica neduoda teisūs 
savintis pergalėtojui okupuotos 
teritorijos. D-ras Ladas Nat
kevičius dėsto kaikurių juristų 
pažiūrą, kad Ambasadorių" Kon
ferencija veikusi, kaipo tarp
tautinė de facto vyriausybe 
(136 pusi.) ir nurodo tokios 
pažiūros klaidingumą, nes šią 
sąvoką galima esą taikinti tik
tai vidaus teisėj.

Lietuvos neitralumo klausi
mą Rusijos ir Lenkijos kovų 
metu autorius labai skrupulin
gai išnagrinėja. Savo argu
mentacija, dokumentais parem
ta, autorius parodo, kad kaip 
tikti-i Lenkijai Tautų Sąjunga 
uždėjo pareigą būti neutrale 
Lietuvos atžvilgiu. Jokio tarp
tautinio nusikaltimo Lietuva 
nesanti padarius, o Suvalkų su
tartis, kuri buvo, deja, Lenki
jos sulaužyta, padėjo galą abi
šaliams klausimams. ♦

Negali būti kalbos ir dėl 
koreliacijos Klaipėdos įvykių su 
Želigovskio žygiu. Dar Taikos 
Konferencijos metu Klaipėdos 
Krašto likimas buvo išspręstas 
Lietuvos naudai. Klaipėdos 
Lande&direktorium panorę j o
šalies likimą nukreipti kiton 
vagon. Vokietininkai ir Lenkai 
iškėlė Freistaato idėją, kas su
klaidino Franeuzų komisarą. 
Klaipėdos sukilėliai kaip tik ir 
gynė taikos reikalą ir Versalės 
taikos dispozicijas. Autorius 
pažymi Lenkijos protestus, ka
da alijantų buvo nutarta Klai
pėdos Krašto stiverenumą per
leisti Lietuvai. Lenkams, ma
tyti, butų buvę daug maloniau, 
kad Klaipėdos Kraštas butų li
kęs vokiškas, bet tiktai ne lie
tuviškas.

Pagalios ši teritorija buvo 'ir 
Vokiečių pripažinta Lietuvai. 
Tai sudaro tam tikram “Vokie
čių-Lietuvių Locarno”.

Lenkai ir kaikurie Prancū
zai (Scelle) yra linkę manyti, 
kad Sovietų vyriausybės panai
kinimas kaikurių caro valdžios 
aktų (kaip antai Lenkijos pa
dalinimo) sudaro Lenkų vals
tybės atstatymo aktą. Autorius 
pabrėžia, kad ‘Liaudies Komi
sarai” negalėjo panaikinti Vie-

nos Kongreso dispozicijų. Ant
ra vertus, jeigu dekretas ir tu
rėtų tokios juridinės galios, 
kad jis atstatytų prieš 1772 
metus padėtį, tai Vilniaus, Gar
dino ir Lietuviškosios Brastos 
teritorijos' turėtų priklausyti 
kaip tiktai Lietuvai, nes jos ri
bose tuo metu buvo.

Autorius mini strategijos ar
gumentus, kuriuos Lenkai ,ban- cijos 
do nurodyti, gindami Vilniaus 
inkorporavimą Lenkijon ir pa
žymi, kad Lietuvos teritorijos
su sostine karo okupacija jokiu 
budu neatatinka tarptautinio 
socialio solidarumo principui.

šeštame skyriuj autorius ap
sistoja ant švento Sosto politi
kos Lenkų-Lietuvių ginče. Fak
tinai tai bažnyčia bus atnešus 
polonizmą Lietuvoj. Religinis 
elementas turi laliai dideles 
reikšmės konflikto genezėj. 
Konkordatas su Lenkija paleng
vina Lenkams Lietuvių ir Gu
dų denacionalizavimą. TaČiaus 
popiežius yra svetimas svietiš
ko pobūdžio kompeticijų, ir au
torius išrodo,, kad Lietuvos ka
talikų vyriausybė savo griež
tais protestais prieš Pa
ną perdaug įsivaizdavo jo 
galią: juk Popiežius' yra 
lietuvis Lietuvoj, italas Ita
lijoj. Priešpaskutiniame sky
riuj autorius atskleidžia 
Lenkijos puolimo prieš Lietuvą 
filmą. Jis parodo principo 
pacta sunt servanda sulaužy
mą, kurį yra atlikęs maršalas 
Pilsudskis', pats būdamas lie
tuviu ir viešai tokiu save pri- 
sipažįstąs, bet savo gimtinio 
krašto atžvilgiu elgiąsis, kai
po Herostratas. Yra būtino 
reikalo Lietuvos-Lenkijos san
tykiuose atstatyti restitutio na
tų ralis.

D-ras’ Natkevičius pažymi, 
kokios reikšmės turi fakultaty
ve Nuolatinio Tarptautinio 
Teismo klauzulė ir Lietuvos vy
riausybės pasiūlymas Lenkams 
pasiduoti Suvalkų sutarties su
laužymo klausime šiam teismui.

Lenkija nėra iki šiam laikui 
prisidėjus prie fakultatyvūs 
klauzulės ir atmeta Lietuvos

pasiūlymus, pateikdama įsise
nėjimo motyvus, kas absoliu
čiai nėra primtina tarptautinėj 
teisėj.

Autorius mano, kad Lietuva 
turi galimumų kreiptis » Nuo
latinį Tarptautinį Teismą, kad 
gauti šios aukštos įstaigos nuo
monę dėl 87 Versalės Taikos 

I sutarties straipsnio interpreta- 
ir dargi patraukti tieson

Ambasadorių Konferenciją 
(Angliją, Franci ją, Japoniją, 
Italiją) dėl 1923 metų kovo 15 
akto arbitralumo, kuris yra 
priešingas nepriklausomybės 
respektavime, garbės, ir juridi
nės valstybių lygybės princi
pams. Pats’ savaime supranta
ma, kad Suvalkų sutarties su
laužymo realitetas visuomet 
laukia progos, kad jis butų 
iškeltas prieš Nuolatinį Tarp
tautinį Teismą.

Nagrinėdamas paskutinių 
dienų peripetijas, d-ras Natke
vičius dėsto Karaliaučiaus de
rybų rezultatus ir pabrėžia ad- 
ministratyvinės linijos tarp 
dviejų valstybių nustatymą, 
kurios, deja, Lenkai' neprisilai
ko ir Lietuvos vyriausybę tuo 

I reikalu vėl kreipėsi į Tautų 
Sąjungą.

Autorius mini Tautų Sąjun
gos konsulatyvės susisiekimo 
ir tranzito komisijos darbus. 
Jis yra didelis’ pesimistas dėl 
komisijos darbų, nes faktinai 
ekonominės problemos esą su
bordinuotos politinėms. Auto
rius čia primena Briand’o me
morandumą.

Komisijos intervencija nėra 
įmanoma, ten, kur tarptautinė 
tvarka nesanti realizuota. Pa
galios autorius pastebi Lenkų- 
Lietuvių ginčo reperkusijas į 
Baltijos valstybių politiką. 
Lenkijos intrigos Baltijos vals
tybių reikaluos buvusi vyriau
sia priežastis Baltijos valsty
bių Sąjungos nepasisekimo.

Lenkų-Lietuvių ginčo iš
sprendimas smarkiai paveiktų 
j interbaltinę politiką. Bet 
kur klausimo išrišimas?

Teisės atžvilgiu tegali būti ’ 
vienas atsakymai—reikia grįž-
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ti į legalią padėtį. * •
Politikos atžvilgiu autorius 

numato du keliu:
1) Taikos būdas. -Vilnius 

tampa Rytų Lokarno centru. 
Ten gali būti organizuojamas 
tranzitorinis režimas. Autorius 
mano, kad Lenkijos gyvosios 
pajėgos dar nėra įėję į regu- 
barizavimo fazę.

2) Laisvas įvykių vystymo
si... kuris veda prie konflikto 
su Lenkija ar tai iš Vokieti
jos, ar tai iš Lietuvos, ar tai 
iš Rusijos pusės’.

Ar šiokiu ar tokiu budu 
smurto aktas turi būti išlygin
tas. Jis buvo nelaimingas Lie
tuvai, pačiai Lenkijai, Tautų 
Sąjungai ir visam pasauliui.
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Prieduose trylika -dokumen
tų, plati bibliografija (apie 
200 veikalų), trys žemėlapiai, 
1705 ypatingai įdomus: Li t uti
nio Propria yra pažymėta Vra- 
ye Lithiianie su Vilnium—sos
tine. . !

Draugiškas Bankas
kur jus kviečiamas jaustis kaip namie

ŠTAI yra viena iš tikrai didžiųjų bankinių 
įstaigų pasaulyje — bankas siūlantis 

jums kiekvieną galimą patarnavimą — betgi 
draugiškas bankas, kuriame jus jausitės kaip 
namie.

Nežiūrint kokie jūsų bankiniai reikalai gali 
būti — jus rasite šioj patogioj vietoj esančioj 
įstaigoj žmones, kurie pagelbės jums su jūsų 
taupimais, pagelbės jums pasiųsti pinigus ir 
pagelbės jums kitais nesuskaitomais budais. 
Jus galite atlikti reikalus Lile pasaulio dalyj 
per musų 5,(M)0 užsienio korespondentų.

Mes prašome jus į šį banką, kurį daugelis jū
sų viengenčių vadina savuoju. Ir mes kviečia
me jus taipgi ateiti į čia ir jausti kaip namie.

FOREMAN-STATE NATIONAL BANK
FOREMAN-STATE TRUST AND SAVINGS BANK

33 North La Šalie Street

Turtas Viršiju 200 Milionų Dolerių

1614-IA ftooNeveil Ko
<rti Si Louu 

CHTCAGO IIJ

.O:

Rusiškos ir Turkiškos Vanos I
12th STREET 

Tel Ledzie 8902

Ar jūsų džiaunamieji skalbiniai
maldauja

Pilksvėjanti Audeklai... Plunkančios Spalvos Pasako Liūdną 
ir Bereikalingą Žinią Apie Įkalintus Purvus!

Mrs. Nora Gugis
—gerbiama augStesniuose lietu
viu socialiuose ir muzikaliuose 
rateliuose randa, kad fiios greit 
veikiančios “dvigubos putos” pa
daro visa muilo-ir-vandens dar
bus lengvesnius. Jis sako: "Vie
natinis muilas, kurio putos nie
kad nepakenki*) ploniausioms fiil- 
kinčms kojinėms ar švelniausi!) 
spalvų staldengtėms, yra Amer
ican Family Flakes. Darbas yra 

.'palengvinamas jo greitu, tiksliu
veikimu."

Kirk’s white

KADA gražieji lininiai praranda 
savo žvilgėjimą... kada skaisčiai 
spalvuotos skalbiamos suknios ap

temsta. ir švelnučiai apatiniai pasida
ro išblyškę... nekaltinkit audeklų. 
Nes jie ilgai kentėjo nuo neveiklių 
muilų, nuo bereikalingo trinimo. Jie 
vis dar slepia savy įkalintus purvus. 
Pašalinkit juos su dvigubomis puto
mis!

Dvigubos putos yra tirštos, tyros 
putos American Family Flakes. Jos 
atlieka darbą į dvigubai trumpesnį 
laiką ir praktiškai be trinimo. Ir 
kadangi jos yra vien tik tyras muilas, 
jos paliuosuoja visus f įkalintus pur

vus — tada truputį perplaukite!

Iki jus nesuteiksite jūsų brangiąja! 
linžerijai, jūsų ploniausioms chiffon 
kojinėms — ir taipgi jūsų stores- 
niems dalykams, taipgi — dvigubai 
greitesnio skalbimo šiose tirštose dvi
gubose putose, jus negalite turėti su
pratimo kokį skirtumą šis tyras mui
las padaro. Ilgesnis laikymas visų 

/skalbiamų dalykų! Sniego baltumas! 
Skaisčios spalvos pasilieka skaisčios 
kaip naujos!

Nestebėtina, kad keturios iš pen
kių Chicagos Aukso Pakrantės mo
terų patiki savo skalbiamus turtus 
tiktai šiam tyram, saugiam muilui!

American Family Soap 
...kaip jis sutaupina 

drabužius!
Daugiau Chicagon
American Family Mu 1 *,U
viHUH kitus skalbimo muilui! su- 
dėjUB krūvon. Jos 
yra daug pigiau P" < b £ ą 
muilų, negu naujus dranuzius. 
Pabandykite ji I

American Family Flakes
Tai Dvigubos Putos Padaro Visą Skirtumą.
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BANKAI IR MUITAI SLOPINA BIZNJ
t <

Apdraudos kompanijų konvencijoje, Chicagoje, 
milžiniško New Yorko banko, Chase National, ekono- 
mistas, Ben M. Anderson, laikė kalbą apie biznio de
presiją ir jos priežastis. Jo nuomone, Amerikos biznis 
stovi ant saugios papėdės ir jo atsigriebimas yra bū
tinas.

Bet kodėl biznis nupuolė?
Anderson sako, kad Amerikoje biznis atslūgo po* 

to, kai jisai buvo “apsvaigęs”. O apsvaigino biznį ban
kų politika — pigių paskolų davimas. Iki 1927 m. auk
sas, plaukė į Ameriką iš viso pasaulio, ir jo čia susirin
ko tiek daug, kad bankai rūpinosi, kaip jį iškišti. To 
pasėkoje visiems, kas tik norėjo, buvo lengva gauti 
paskolą. Biznieriai skolinosi pinigus ir plėtė biznį. Spe
kuliantai pasiskolintais pinigais spekuliavo biržoje. 
Paskui bankai savo politiką pakeitė, ir prasidėjo biz
nyje “pagirios” po apsvaigimo. Vietoje plėsti savo biz
nius, biznieriai ėmė juos siaurinti, stengdamiesi dau
giau parduoti, negu pirkti.

Antra priežastis, puldanti biznį, tai — aukšti mui
tai, kurie smaugia eksportą.

Pono Andersono išvadžiojimuose, be abejonės, yra 
daug tiesos. Finansinis kapitalas yra daugiausia prisi
dėjęs prie to, kad Amerika šiandie pergyvena ekono
minį krizį. Kiekvienas žino, kad pastaruoju laiku ban
kuose yra beveik negalima gauti paskolų. Kaip prieš 
keletą metų bankai buvo labai gausus su paskolomis, 
taip šiandie jie yra šykštus. Sakysime, ant namų pa
skolas bankai arba visai atsisako duoti, arba duoda 
dvigubai mažesnes, negu duodavo seniaus. Panašiai 
yra ir su paskolomis bizniams. Gi be kredito biznis 
taip pat negali eiti, kaip mašina be tepalo.

Tuo gi tarpu republikoniška valdžia, lyg tyčia, ši
tuo biznio depresijos laikotarpiu, sumanė dar pakelti 
jau ir taip aukštus muitus. Amerikai keliant muitus 
svetimų šalių prekėms, ėmė ir kitos šalys kelti muitus 
Amerikos prekėms. Tuo budu tapo užkirstas kelias eks- 
portui ii- turėjo sumažinti suvo gamybą pramones, ku- 

rios savo prekes parduoda užsieniuose,
Finansinis kapitalas ir valdžia iššaukė krizį, bet 

dėl jo kenčia milionai darbininkų, netekusių uždarbio, 
ir šimtai tūkstančių smulkiųjų biznierių, kurie iš tų 
darbininkų gyvena. Kapitalistų ir valdžios pareiga tuos 
bedarbius remti.

ATBULAS PROTAS

AUKA MOKSLUI

Vakar chirurgas nupiovė ranką Dr. Christian 
Deetjen’ui, žinomam Roentgeno spindulių tyrinėtojui, 
Baltimorėje.

Dr. Deetjenui turėjo būt padaryta operacija, ka
dangi jo ranka sugedo nuo ilgo X-spindulių vartojimo. 
Tai ne pirmas ir ne paskutinis šitoks atsitikimas su 
mokslininkais, tyrinėjančiais tuos paslaptingus spindu
lius, kurie pereina per žmogaus kūną, taip kad su jų 
pagelba galima nuimti vidaus kūno fotografiją.

Mokslo pažanga reikalauja aukų, lygiai kaip ir 
kiekviena kitokia pažanga.

“Naujienoms” paskelbus žinią apie tai, kad vadi
namas “šaulių spaudos atstovas” Adomaitis esąs Lie
tuvos žvalgybos tarnautojas, musų “revoliuciniai’^ bol- 
ševikėliai ėmė purvais drapstyti “Naujienas”.

Keisti sutvėrimai tos “rąudonos” partijos agitato
riai. Jie atakuoja ne žvalgybininkus, bet tuos, kurie 
žvalgybininkus demaskuoja.

Kai dėl to, kad tas slaptas Kauno vąldžios agen
tas gavo progos pasirodyti’SLA. 36-am seime, tai argi 
bent vienas sveiko proto žmogus gali dėl to kaltinti 
seimą arba delegatus? Kas galėjo žinoti, kas jisai per 
vienas?

Ir kam, kam — tik jau ne komunistams daryti ki
tiems tokios rųšies priekaištus. Juk komunistai ne tik 
turėjo •žvalgybininjkų savo seimuose, bet žvalgybininkus 
jie ir savo delegatais siuntinėjo į Maskvą!

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .............     $8.00
Pusei metu ............................. ..
Trims mėnesiams  -------------- 2.00
Dviem mėnesidm_______ ♦.___  1.50
Vienam mėnesiui ..... .........~...........75

Čhicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija-------------------------ftc
Savaitei - -------------------------- — 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Čhicagoj, 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metu ............... — 3.50
Trims mėnesiams —........... — 1*75
Dviems mėnesiams ,.w............— 1.25
Vienam mėnesiui ------ ------- —— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams -------  $8.00
Pusei metu ...................  4.01
Trims mėnesiams --------------- 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago, III 

KLERIKALAI SU FAŠISTAIS VALDO AUSTRIJĄ

Po fašistų laimėjifno Vokietijos rinkimuose ėmė 
kelti galvas juodasis gaivalas ir kitose ^šalyse., Austri
joje jau susidarė valdžia,* kurion įeina /ne:, tik pralotas 
Ig. Seipelis, bet ir fašistų “Heimwehro” atstovai.

Įdomu bus pažiūrėt, kaip ilgai jie smarkaus.

Vokietijos fašistų 
vadas

Aludėj, pradėta revoliucija. — 
Nepasisekimas. — Hitlerio 
“nacionalsocialistai”. — Hit- 
ler yra žmogus be šalies. — 
Kokios rųšies žmonės stoja į 
Hitlerio partiją?

Lapkričio 9 d. 1923 m. Vo
kietijoj atsitiko labai juokin
gas įvykis. Miunicho mieste 
tapo paskelbta “revoliucija” 
prieš Berlyno valdžią. Vyriau
siuoju “revoliucijos” įkvėpėju 
buvo Adolph Hitler. Prie jo 
taip pat prisidėjo ir gen. Erich 
Ludendorff. Tai buvo tikras 
farsas. Aludėj, kaip juokda
riai sake, pradėta revoliucija 
tuoj susmuko, o jos vadas 
Adolph Hitler pasidaro tikras 
klaunas.

Po to įvykio apleido jį net 
artimiausi sekėjai. Nutraukė 
su juo santykius ir gen. Lu
dendorff. O tuo tarpu vyriau
sybė iškėlė jam bylą. Atrodė, 
kad politikoj jis daugiau jo
kios reikšmės nebeturės ir 
teks jam užbaigti savo gyveni
mo dienas visų užmirštam. Į- 
vyko ir teismas. Hitler tapo 
pasmerktas' penkiems metams 
kalėjimo. Tačiau kalėti jam te
ko tik vienus metus. Keturis 
metus vyriausybė jam dovano
jo. Sunku butų surasti kitą 
šalį, kuri taip švelniai apseitų 
su konspiratoriais.

Hitler tinkamai sunaudojo 
tuos keturis metus. šiaridien, 
penkiems metams praėjus po 
jo paliuosavimo, jis pasidarė 
vadu vienos tvirčiausių politi
nių partijų. Reichstage tik so
cialdemokratai turės daugiau, 
negu Hitlerio vadovaujami “na- 
cional-socialistai”, — tiksliau 
sukant, vokiečių fašisstiii. NLi- 
lionai žmonių į Hitlerj dabar 

žiuri, kaip į vokiečių Mussoli- 
ni, kuriam esą teks tinkamai 
sutvarkyti šalį ir paliuosuoti ją 
nuo- svetimo jungo. Kada spa
lių mėnesyj susirinks naujai 
išrinktas reichstagas, tai Hit
lerio fašistai turės 107 narius.

1923 m. laipkričio mėnesyj 
Hitler turėjo apie, 200,000 ša
lininkų. Paskutiniame reichs
tage hitleristų buvo dvylika. 
Bet šių metų rugsėjo rinkimuo
se Hitlerio partija surinko be
veik 6,500,000 balsų ir prave
dė į reichstagą 107 narius. 
Toks nepaprastas pasisekimas 
rinkimuose į vieną dieną iškėlė 
Hitlerj j viršūnes. Jis pasida
rė, taip sakant, “nacionalč fi
gūra”. Su juo dabar rimtai 
tenka skaitytis.

KĄ visa tai reiškia? Kur 
reikia ieškoti priežasčių tokiam 
nepaprastam fašistų pasiseki
mui? Žinoma, svarbiausi prie
žastis, tai sunki šalies ekono
minė būkle. Prie fašizmo — 
tuo pučiu laiku ir prie bolše
vizmo—bujojimo žymiame lai- 
psnyj prasidėjo Versalės taigos 
sutartis ir visokie ant Vokieti
jos pečių užkrauti reparacijų 
mokesčiai. Bet prie fašistinio 
judėjimo sustiprinimo nemažai 
prisidėjo ir pats Hitleiv Be jo 
fašistinis judėjimas tokioj for
moj^, kokioj jis pasireiškė da
bar, vargu butų įmanomas.

Kaip ir daugelis kitų lyde
rių, kurie politikoj sulošė labai 
svarbią rolę, Hitler paeina iš 
paprastų žmonių. Pradėjo jis 
savo karjerą kaipo dailidė. Po
litiškai jis yra žmogus be ša
lies. Gimė jis Austrijoj, bet 
karo pradžioj įstojo į vokiečių 
armiją. Ačiū tam jis neteko 

Austrijos pilietybės. Po karo 
j’s nepasirūpino tapti Vokieti
jos piliečiu. Vėliau, kai pra
dėjo vadovauti fašistiniam ju
dėjimui, jis norėjo tapti Vo
kietijos piliečiu, bet jo prašy
mas buvo atmestas.

Hitler yra 41 metų amžiaus. 
Jis yra vidutiniško ūgio, rau
meningas, turi tamsius plau
kus ir usus'. Jo akyse visuo
met matosi ugnele. Pasižymi 
jis nepaprasta energija ir drą
sa. Keturis metus išbuvęs 
karo fronte, jis mirties visai 
nesibijo. Pasižymi jis taip pat 
nepaprastais oratoriaus gabu
mais. Tuo jis' ir patraukia 
publiką. Jei kas šaltai ir logiš
kai bando nagrinėti jo pasaky
tas prakalbas, tai suranda, jog 
jos susideda iš tyriausio van
dens nonsensų ir iškraipytų 
faktų. Bendrai imant, Hitler 
yra pusėtinas ignorantas ir di
delis demagogas.

Įdomu pastebėti ir tas fak
tas, kad šiuose rinkimuose pri
sidėjo penki milionai naujų 
balstuotojų, kurie daugumoj 
balsavo už Hitlerj. Tai jauni 
ir nepatyrę žmonės, kurie ne
moka dar sveikai protauti ir 
tinkamai įvertinti susidėjusią 
padėtį. Į juos Hitlerio orato
riškas mišinys ir padare di
džiausios įtakos.

Tenka abejoti, ar daug kas 
supranta tą idėjų mišinį, kuris 
sudaro programą. Tas mišinys 
susideda iš socializmo, bolševiz
mo, nacionalizmo, militarizmo, 
antidemokratizmo ir antisemi
tizmo. Atrodo, kad jo sekė
jams visai nėra svarbu tai, ką 
jis sako. Svarbu jiems, — 
kaip jis sako. Jo kalba dažnai 
neišlaiko jokios kritikos. Ta
čiau akli sekėjai kritikuoti juk 
ir nesugeba.

Gal geriausias Hitlerio dokt
rinos charakterizavimas yra 
“nacionalis bolševizmas”. Na- 

cionalis ta prasme, jog Hitler 
stoja už panaikinimą Versalės 
sutarties ir kitų obligacijų. 
Bolševizmas pasireiškia tame, 
kad Hitler pramonini kapitaliz
mą skaito visokių Vokietijos 
nelaimių kaltininku. Ačiū to
kiai kombinacijai, tas “nacio
nalis bolševizmas” turi didelio 
pasisekimo tarp nepatyrusių 
jaunuolių ir tarp vidurinės kla
sės', kuri skaudžiai nukentėjo 
nuo ekonominio ir socialio per
versmo, įvykusio tuoj po karo 
ir vėlesniais laikais.

Hitlerio iškalbingumo ir as
menybės įtaką štai kaip, pasak 
Joseph Spapleno, aprašo vienas 
vokietis.^. kuriam teko dalyvauti 
fašistų rengiamuose mitinguo
se Miuųiche.
- “Aš šiuriu į savo kaimynus. 
Po kairei sėdi senas' aristokra
tas, pasaulinio karo generolas. 
Po dešinei — darbininkiškais 
drabužiais apsirengęs žmogus; 
veidas desperatiškas, tik akys 
sušvelnina nejaukų įspūdį. Mi
tingui prasidėjus, jis pasako 
man, kad dar visai neseniai 
buvęs karštas komunistas. Bet 
ačiū Hitleriui, jis esą pradėjęs 
jaustis vokiečiu. '

“Staiga visi pašoka ir dido
koj salėj pasigirstą triukšmin
gos ovacijos. Platformoj pasi
rodo paprastas, kuklus, viduti
niško ūgio vyras. Jis' atrodo 
sublpgėjęs ir persidirbęs. Ne
galima pasakyti, kad. jo balsas 
butų nemalonus, bet jis nėra ir 
ląbai petraukiantis. Nors at
rodo, kac| kalbėtojas yra entu
ziazmo pagautas, bet išvidiniai 
jis pasilieka ramus ir moka 
susivaldyti.

“Mano nusistebėjimui, gene

rolas po kairei su nepaprastu 
dėmesiu klausosi kalbos, ‘Koks 
nepaprastai gilus žinojimas’, 
šnibžda jis man į ausį. O vė
liau, kada kalbėtojas dėl viso
kių Vokietijos nelaimių kaltinį 
vyriausybę, jis vėl šnibžda: 
‘Kaip neįmanomai jis turi būti 
Susijaudinęs, nežiūrint į pavir
šutinį ramumą; vargu ant jo 
kūno butų galima surasti sau
są siūlą’.

“Mano kitas kaimynas po 
dešinei, komunistas, nebepasį- 
tenkina vien tik rankų ploji
mu; jo akyse, man rodosi, aš 
matau ašaras. Kiekvieną kar
tą, kai kalbėtojas sustoja, jis 
ploja jam iš visos jėgos'. Nors

Vertė }. Pronskųs; E. T. A. Hoffman

Velnio Eliksyras
(Tęsinys) 

ir svečiai, atsimindami, kaip 
aš visiems nepažįstamas kaž 
kaip pamažėl prie jų prisišlė- 
jęs, žiurėjo į mane nepasitikė
dami ir pašiepdami.

Nežinomasis dailininkas at
sistojo ir pervėrė mane tomis 
pačiomis pastyrusiomis miršt- 
gyviomis akimis, kaip aną kar
tą Kapucinų bažnyčioj. ~ Jis 
nebesakė nė vieno žodžio, ro
dėsi pastyręs ir negyvas, bet 
jo baugi išvaizda, sušiaušė man 
plaukus, šalto prakaito lašai 
išmušė kaktoj, ir pagauti di
delio pasibaiisejimo sudrebėjo 
visi mano sąnariai.

—“Pasitrauk, šaukiau nes'a- 
vy, tu esi pats šėtonas, tu esj 
pikčiausioj i žmogžudybė, bet 
ant manęs tu neturi jokios ga
lios!”

Visi pakilo iš vietų: “Kas 
Į tai yra, ką tai reiškia?” šaukė 
per viens kitą; iš salės, metę 
lošę, pradėjo grūstis žmonės, 
išgąsdinti baisaus mano balso 
tono. “Pasigėręs, pamišęs! pa
šalinkite jį, išvesk it jį”, šaukė 
daug balsų. Bet nepažįstamasis 
dailininkas stovėjo nekrutėda
mas ir žiurėjo į mane. Nete
kęs proto iš alteracijos, ištrau
kiau peilį, kuriuo nužudžiau 
Hermogeną, ir kurį nuolat ne
šiojausi drauge, ir puoliau ant 
dailininko, bet vienas smūgis 
permetė mane žemę, ir daili- 
ninkas su baisia, panieka nusi- 

juokė taip, kad ir kambary nu
aidėjo: “Brolau Medardai, bro
lau Medardai, netikęs yra ta
vo žaismas, eik ir desperuok 
gailesty ir gėdoj.”—

Pasijutau svečių pačiuptas, 
į mane grįžo pajėgos, ir lyg 
padūkęs bulius • puldinėjau ir 
mušiausi į minią, kad daugelis 
net į žemę pergriuvo, ir* aš ga
lėjau padaryti sau kelią pro 
duris. —

Keistasis barzdąskutis išgelbėti 
Medardą ir savo pusiau bepro
tiškomis kalbomis žnjaibo Me

dardo sąžinę.
Greitai bebėgant per korido- 

rį, atsidarė mažos šalutinės 
durikės, buvau įvilktas j kaž 
kokį tamsų kambarį, nebesi- 
priešinau, nes jau mano užpa
kaly atsiautė žmonės. Buriui 
nudundėjus tolyn, mane nuve
dė šuliniais laiptais apačion j 
kiemą ir tada per užpakalinį 
fligelį į gatvę. Liktarnos švie
soj pažinau savo gelbėtoją 
esant juokdarį Belcąmpo. ‘‘Jie 
rodosi, Jis'pradėjo:' tyri kaž 
kokį fatališkumą su tuo neži
nomuoju dailininku, aš gėriau 
gretimam kambary stikliuką 
vyno, kaip prasidėjo triukš
mas, ii* nutariau, kadangi man 
šių nafnų apystovos yra pažįs* 
tamos, Tamstą, išgelbėti, nes 
dėl šio fatališkumo aš tik vie
nas esu k'altas.” — “Kaip tai 
gali būti?” paklausiau visas 
nustebęs. — “Kas įsakys mo
mentui, kas pasipriešins aukš
tesnės dvasios įkvėpimui?” 
pradėjo m’ažiukas patosingai 
kalbeli. “Bearanžuojant Tams
tos gaivos piųukus, 
sis, užsidegė many 

kalbėtoja balsas ramus, bei 
klausytojuose siąučia jausmu 
uraganas. i

“Nieko nuostabaus, kad po 
dviejų ir pusės valandų Hit
lerio kalbos pasigirsta tiesiog 
audra aplodismentų. Generolas 
kartu su komunistų eina prie 
staliuko įsirašyti į Nacional
socialistų Darbininkų Partiją. 
Visuose veiduose matosi pasi
ryžimas ir entuziazmas.”

Tai toks yrą Hitler, kuris 
vadovauja Vokietijos fašistams. 
Pąsižymi jis tik “apaštališku 
karščių”, kuris daro didelės į- 
takos karštagalviams’ jaunuo
liams ir šiaip mažai protaujan
tiems žmonėms.—K. A.

l’ordinaire kilniausios idėjos, 
ąš pasidaviau laikinam netvar
kingų fantazijų išsiveržimui, ir 
čia pamiršau ne vien pykčio 
garbiną didžiajame verpete su
šukuoti į lygą apskritumą, bet 
palikau yirš kaktos ir dvide
šimt septynis baimės ir pa
sibaisėjimo plaukus, jie daili
ninkui, kurs, kąip žinoma, yra 
revenantas, savo pastyrųsipmis 
akimis pažiurėjus į tamstą, 
atsistojo ir erzindami nusikrei
pė į pykčio garbini, kuri šnięp- 
šdąma ir traškėdama išsisklei
dė. ąš yį§ką mačiau, tuomet 
Tamsta užsidegęs apmaudu, iš
sitraukei, gerbiamasis*, peiĮį, 
ant kurio jau daug kraujo la
šų pridžįuvę, bet tai bergž
džios pastangos pasiųsti pra
garui tą, kurs pragarui jau 
priklauso, nes šis dailininkas 
yra Ahasveras, Amžinasis žy
das arba Bertramas de Bornis, 
arba Mefistofelis, arba Bcnve- 
nuto Cellini, arba šventas Pet
ras, žodžiu, niekingas revenan
tas ir jo nieku kitu negalima 
pravaryti, kąip tik įkaitintų 
garbinavimo geležiu, kuris su
raito idėją, o jis pats ir yrą 
tik idėja, arba vykusiu su 
elektros šukomis mįnČių friza
vimu, kurias jis turi įčiulpti 
savo įdėjai maitinti. —

—“Tamsta matot, gerbiama
sis! kad man dailininkui ir 
fantastui iš profesijos tokie 
da.1 yyru tikra, pomada, ir 
tas priežodis, paimtas iš mano 
meno, dąug* daugiau reiškia, ne 
kaip yra manoma, jei tik toj 
pomadoj yra tikros gvazdikė
lių alyvos.”

Mažiukas kvaišai pliaukšda- 
mas visą laiką neatsilikdamas 
repečkojo drauge su manim 
gatve, mane visa tai kažkaip 
šiurpino, ir kai karts nuo kar
to pastebėdavau jo skrupulin
gus šokinėjimus, jo komišką 
veidą, turėjau, lyg konvulsinių 
antpuolių pagautas, garsiai 
juoktis. Pagaliau buvova mano 
kambary. Belcąmpo padėjo jnan 
susikraustyti, greitai buvo visa 
paruošta kelionei, aš įspau
džiau mažiukui j ranką keletą 
dukatų, jis pašoko aukštai iš 
džiaugsmo ir garsiai sušuko: 
“Ala, na dabar turiu brangių 
pinigų, skaistus’ žvilgantis auk
sas, sudrėkintas širdies krau
ju slydus ir trykštąs raudonais 
spinduliais! Tai yra tik išsišo
kimas ir dar be to linksmas, 
mano pone, daugiau nieko.”

Tą jo pridurimą bus' iššau
kęs mano pasipiktinimas; jis 
pasisiūlė mano pykčio garbinai 
priduoti reikalingų apskritu
mą, .trumpiau nukirpti pasibai
sėjimo plaukus ir paprašė at
minčiai leisti pasiimti meiles 
spųrganėlę. Aš sutikau, ir jis 
atliko visa tai, darydama^ ko
miškus gestūs ir grimasas. — 
Ąnt galo jis pagriebė peilį,, ku
rį aš persirengdamas buvau 
ant stalo pasidėjęs, ir dure juo 
į orą, pats atsistojęs į fechtuo-
tojo poziciją.

“Užmušiau Tamstos nelabą
jį”, sušuko jis, ‘‘ir kadangi jis 

gerbiama-i yra tik nuoga idėja, jūs turi 
comme ai būti idėjos užmuštas ir nu-

Penktadienis, spal. 3, 193(
mirs nuo tos manosios, kuru 
aš, sustiprindamas ekspresiją 
papiklau vykusiais' kūno judč 
siais. Apage, Satanafe, apage 
apage, Ahasvcrus, alles — vou:,
— en! — Na, tai jau butiy 
baigta” tarė jis, padėdama; 
peilį, sunkiui kvėpuodamas i. 
džiovindamas savo kaktą, lyi 
toks, kurs yra labai įsitempę: 
atlikti sunkų darbą.

Norėjau skubiai paslėpti pei 
lį ir paleidau jį j rankovę, ly; 
bučiau tebedėvįs vienuolio risą 
Mažiukas tai pastebėjo ir laba 
gudriai šypsojosi. Tuo tarpi 
prieš namus sutrimitavo pašli 
ninkas, Belcąmpo bematant pert 
mainė toną ir poziciją, jis išsi 
ėmė mažą nosinę, padarė, lyi| 
šluostytų iš akių ašaras, nusi^ 
lenkė kelis kart labai nuž(| 
mintai, pabučiavo man ranku 
ir švarką ir maldavo: “Dveja$ 
mišias už mano tetą, kuri mir 
nuo iųdigestijos, ketverias mi 
šias už mano tėvą, kurs mir 
nuo priverstino pasnipkavime 
gerbiamasis pone! Bet už mani 
kai numirsiu, kas savaitę p 
vienas. —Tuo tarpu atleidim 
mano skaitlingoms nuodėmėm:
— Ak, gerbiamasis pone, md 
py lindi žemas, nuodėmii; 
gąs žmogiūkštis ir kalbai 
Petrai Schoeufelde, nebūk bei 
džiopė, įr manyk, kad tu es 
tačiau ištikrųjų aš esu tu, vad 
nuos Belcąmpo ir esu genialiu 
idėja, H’ jei tų netiki, tai aš tav 
nudvėsiu sų smailia, aštria kai 
plaukas, idėja.

Pq ilgą kiajoųiy Medardas ai 
sįstojo tūlo girininko name. * 
Girininkas pasakoja apie sav 

ramų gyvenimą miškuose.
Tasai neprietelingas žmogui 

vadinamas’ Belcąmpo, gerbiu 
masis! turi įvairiausių žem| 
palinkimų; be kitko jis abeji! 
ja dėl dabarties, labai pasigif 
ria, mušasi ir pridaro visokij 
nepadorumų su gražiomis meil 
gautinomis mintimis; tas Bei 
campo mane, Petrą Schoenfes 
dą visiškai sumaišė ir išgedi 
no: dažnai visai nepritinkamu 
šokinėju ir gadinu nekaltybėj 
spalvą, dainuodamas dūlei ji 
bilo ir su baltomis šilkinėm^ 
kojinėmis sėsdamasi į mėšlJ 
Atleidimo abudum, Pietro Be| 
campui ir Petrui Schoenfeldui !i
— Jis atsiklaupė prieš mani
ir darė taip, lyg jis stipriil 
verktų. To žmogaus kvailumai 
man ptisiilarė įkyrus. ----- “UuB

tik tąmsta protingas”, sukta 
rėjau jam. [ėjo kelneris paimi 
ti mano daiktų. Belcąmpo paj 
Šoko, ir vėl grįždamas į savi 
linksmą humorą, vėl pliaukuj 
damas, padėjo kelneriui atneš! 
ti visa tai, ko aš skubėdama! 
reikalavau.

“Tąs bernas yra tikras kpį 
kio Roja, nereikia perdaug s'f 
juo įsileisti”, prišaukė kelnr 
ris, uždarydamas vežimo du 
ris. lĮelcąmpo pamojo skribėl 
Ir saukė: Ugi paskutinio gyvo 
pimo kvėptelėjimo! Aš reikA 
mipgai pridėjau prie lupų pira 
to- I

Rytui pradėjus aušti, mietl 
tas buvo toli užpakaly, ir t| 
baisiojo, nelemtojo žmogau į 
paveikslas, kurs lyg kokia ntj 
ištirta paslaptis laikė man1 
apsupęs, išnyko. —

Paštipinko klausimas: kurį 
vėl ir vėl man priminė, kai! 
aš klajoju, atkritę^, nuo vis’ 
ryšių su gyvenimo bangomj-i 
Bet, ar ne išplėšė mane smud 
tingai nenuveikiama galybė i! 
Y.isa, kas mnn buvo artima, ti i 
d.elto, kad many esanti dvasi* 
galėtų nevaržoma galingai r 
skelti savo mostus ir viešptį 
tąuti? — Be ppilsio išklaidžii v 
jąu grąžų kraštą, niekur nėra* 
Jau ramybės, mane nesulaikę^ 
mm vijo pirmyn, vis toliau I 
pieįus; pats nemanydama^ 
buvąų visai nežymiai Tenukryl 
pęs nuo savo kelionės mar.šruj 
to, kaip man Leonardas jį buį 
vo nupiešęs, ir tokiu budu j s 
smūgis, kuriuo jis mane išvarj 
Į pasąiijį, lyg magiška pajėgJ 
traukė mane tiesiu krypsniu.tJ 

(Bus daugiau)
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Tarp Chicagos 

Lietuvių
Chicagos Lietuvių 

Choras Pirmyn

Dabar 
prie operetės

Dainų pamokos atsibuna kas 
pa i ledelis Meldažio svetainėj. 
Nors diena nėęa labai patogi 
kaipo po šventei, bet su laiku 
gal bus galima pomokos laiką 
perkelti į kitą dieną, 
yra rengiamasi
"Paulina”, kuri bus pastatyta 
pirmą sykį Chicagoj. Butų la
bai malonu ,kad mylėtojai dai
lės prisidėtų prie choro, taipgi 
pakalbintų savo draugus ir pa
žįstamus. Dabar prie choro 
priklauso gražus būrys čia au
gusio jaunimo, bet dar yra dau 
gelis', kurie galėtų prisidėti 
prie dailės, tik dėl apsileidimo 
praleidžia dažnai už niek laiką 
be jokio kultūrinio ir naudingo 
dalyko. Dailė tai yra tautos 
tultura. Ant kiek tauta paki
lus kultūriškai, ant tiek jos iš
vystyta 
Chicagos 
nuo kitų 
pas mus
tik reikia supratimo ir noro.

—Dailės Mylėtojas.

dailė. Taigi ir mes 
lietuviai neatsilikime 
kultūringų tautų, nes 
spėkų galima surasti,

West Side
109 kuopa ir bolševikai

SLA. 109 kuopa kaip ir ki
tos SLA. kuopos turi daug ne
malonumų su bolševikais. Tai 
nenaujiena. Bet vienas dalykas 
yra labai įdomus, kad nariai 
tuo labiau mažai rūpinasi ir j 
susirinkimus mažai lankosi, o 
bolševikai yra gerai discipli
nuoti ir visi po komandai atei
na, kiek tik jų randasi.

Rodos, butų laikas susidomė
ti visiems nariams ir lankytis 
susirinkimuose kuostkaitlin- 
giausiai ir padaryti ant visuo
met galą bolševikų intrigoms. 
Bolševikai rašinėja nariams 
laiškus, šaukia nelegališkus su
sirinkimus, visada šlykščiau
siai agituoja prieš SLA. orga
nus. Tai yra nepakenčiamas 
dalykas ir jei mes toliau leisi
me tiems gaivalams musų kuo
pose siausti ir pragaištingą 
darbą varyti, patys pakliūsime 
po bolševikiška diktatūra.

Dabar kaip tik laikas atsi
kratyti tų negeistinų parazitų, 
lodei ir kviečių visus narius

Illinois Motina 
Žino Geriausia

IŠMINTINGOS motinos randa daly
kus. kurie palaiko vaikus patenkin

tus. laimingus, sveikus. Dauguma jų 
patyrė, kad tik vienu dalyku jos gali 
pasitikėti, 
ūpą kada jis 
krikęs.

Paty rimas
Divtsion St.. Chicago. yra typiskas. 
sako :
Syrup dėl Betty Lou 
daugiau 
tik jie 
nerimauja, aš duodu jiems po biskutį. 
Tai juos bematant padaro ramiais, link
smais. sveikais, 
parodo, kad 
aš nutariau 
pa ratą".

Gydytojai 
menų California Lig Syrup kada 
tas kvapas, 
inas. karščiavimas.
parodo, kad vaiko viduriai reikalauja 
pagelbos. Silpnas pilvas ir viduriai lieka 
sutvarkyti tos švelnios pagelbos; apeti
tas padidėja: virškinimas tokią pagel
iu gauna, kad silpni. nedamaitinami 
vaikai greitai pagerėja svarume, stipru
me ir energijoj.

7 ikrasis visuomet turi žodį Cali
fornia. lodei išekokit jo pirkdami. 
Visoj aptickos turi jį.

vaikui gerą 
neramus, pa-

Reser. 5642
Ji 

' Aš vartojau California Fig 
ir Mardeau per 

kaip keturius metus. Kada 
turi mažiausį užkietėjimą ir 

duodu

kad sugrąžins 
būna piktas,

Mrs. P. H.

Jų puikiausias 
aš žinojau geriausį, 

vartoti šį pastebėtiną

pataria vartoti tyrą

padengtas liežuvis.
nerangumas 

vaiko viduriai

stovis 
kada 
pre-

aug- 
pras- 

buku- 
r tt..

lAKATlVE TONIC for CHILDrEN

,, i i, i i». < , i i n i«iii»hf 1 UĮIW

atsilankyti į susirinkimą penk
tadieni, spalio 3 d. M. Melda- 
žio svetainėj, 2244 W. 23 PI., 
lygiai 7:30 vai. vakaro.

Visi nariai bukime, nes labai 
daug svarbių dalykų laukia, o 
svarbiausia, musų • kuopos' na
rys, Adv. J. B. ^Borden papasa
kos, kaip bolševikai “laimėjo” 
milijoną dolerių. ■?

—A. Kondrotas, ;
SLA. 109 $•: kuopos ^pirmininkas.

Marquette Park

Piliečiai rūpinasi savo parku,— 
Kaip patapti U. S. piliečiu

Nedėlioj, rugsėjo 27 d. vieti
nės parapijos svetainėj Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubas 
laikė savo mėnesinį susirinki
mų, j kurį atsilankė gana daug 
narių, už tai ir musų pirminin
kas Mr. C. Bičiūnas visiems 
padėkojo už skaitlingų apsilan
kymų-

Ąpsvarsčjus Kliubo reikalus 
buvo pakeltas klausimas, kas 
daryti su Marųuette Parku, 
kad miestas nesirūpina tinka
mai sutaisyti. Nors x taksos jau 
senai mokamos, o parkas tebė
ra betvarkėj užverstas.

Po trumpo apsvarstymo iš
rinkta komisija su vietiniu 18 
Wardo aldermanu priešaky eiti 
pas South Park komisionierių 
ir pareikalauti priderančiai su
tvarkyti parką. Į Komisiją iš
rinkti šie asmenys:

Adv. J. Grisius
C. Kai. Bičiūnas
T. Bičiūnas
K. Belecky
A. Preikis ir
J. Milash.

Toliau adv. Grisius išdavė ra- 
uortą iš politikos mokinimo 
klesos pilietybės popieriams 
gauti. Klasė prasidėjo su 24 
mokiniais, o baigėsi su 13. Vie
ni sarmatijas'i, kiti abejoju ar 

Tie, kurie jau gavo po- 
ir atliko ekzaminus

bijo.
pierius
gausiai dėkoja už aiškų išmo- 
kinimą. Garbė adv. Grišiui. 

•įminti, kad šiandien 
dar kiekvienam nepilįečiui, yra 
durys atdaros patapti piliečiu, 
O vėliau bus kur kas sunkiau, 
nes pilietybės išgavimas kas
dien labiau sunkėja.

Toliau adv. Grisius aiškino, 
kad nepiliečiams jau ir šian
dien sunku darbas begauti ir 
teismuose ąrba šiaip valdiškose 
vietose nepilįetis visur pastu
miamas į šalį.

Čia musų Kliubas duoda pro
gos norintiems pastoti pilie
čiais būtent rengia balių vie
tinėj parapijos svetainėj, nedė- 
lioj, spalio 19 d.

Laike baliaus vėl bus surink
ta nauja klasė, kur nė centas 
nekainuos, nežiūrint ar klausy
tojas priklausys prie kliubo ar 
ne, nes Kliubas padengia išlai- 
las.

Vėliau į Kliubą prisirašė šie 
nauji nariai: J. Kabelis, Mrs. 
Gudienė, M. Kiela, J. Vaičiulis, 
J. Sutkus, C. Čepulis ir p-lė 
AnČiutė.—T. F. B.

GOLFAS
Lietuvių amatorių golfo 

tumiam en tas

didėjant lietuvių golfi- 
skaičiui, atsirado reįką- 

vieną turna-
ninku 
las sutverti dar 
mentą. Būtent, Amatorių-mė- 
gėjų kompeticiją. Kaip mato
te iš tilpusio “N.” tautinio tur- 
hamento veik tik profesionalai 
golfininkai yra laimėtojais. 
Amatorių turnamentan profe
sionalai neįleidžiami; dalyvauja 
tik mėgėjai golfininkai, kur, 
atsiranda daugiau kompeticijos 
ir lošimas darosi įdomesnis. 
Todėl A. K. Meno pastangomis 
Lietuvių Golfo Kliubas' ir įstei
gė minimą tųrnamentą — nu
pirko trofiją ir prizus ir pra
dėta lošti. Pirma kompeticiją 
įvyko lapkričio 1 d. *1924 me- 
tąis Jackson Parke, Chicagoje. 
Antanas P- Kvederas išlošė ir 
liko ąmątoriy pirmas čempio
nas. pr, A, J. Karalius paliko 
sekąntįs. Metinis golfininkų 
bankietas įvyksta Great North
ern viešbuty, kur išlošėjai ap- 
laikd yązas.

Antru sykiu lošimas įvyksta 
ugsejo 24 d. “Laramie” golfo 

aikštėje 1925 metais. Dr. S. 
Naikelis' išlošia čempionatą ir 
amatorių titulą. Dr. C. Kas
putis lieka sekantis. Trofiją 
nuperka ir įteikia čempionui 
Dr. C. Michel. Amblematišką 
prizą nuperka ir įteikia sekan
čiam p. J. Zaulevičius, laikro
dininkas. Golfininkų bankietas. 
įvyksta Lietuvių Auditorijoj. 
Dr. Naikeliui neliko kompetici
jos, todėl per tris metus tur- 
namentas neįvyko, 
trofijos nebuvo kam

Jau 1929 metais 
golfininkų skaičiui 
rimtos kompeticijos.
gas turnamentas įvyko spalių 
13 d. “Laramie” golfo, aikštėje. 
Pirmas “flight-eilės” lošiman 
įeina R. Stanley ir K. Savic
kas,—abu jauni vaikinai ir 
studentai -A-gert lošėjai, todėl 
sutraukia daug žiūrėtojų. K. 
Savickas išlpšią amatorių golfo

titulą ir puikią trofiją.
Nesi randant trofijos, prisiei

na kreiptis pas biznierius. L. 
G. K. prezidentas Dr. Karalius 
ir aš pats vykstame pas p. 
Justiną Mackiewich mortgage’ų 
bankininką prašyti trofijos dėl 
minimo turnamento. P-no Mąc- 
kiewich butą tikro sportininko. 
Sako, sutikdamas: Gerai; dėl 
golfininkų visados parama nuo 
manęs. Jus paimkite gražią 
trofiją ir prisiekite. man bilą. 
Aišku, kad trofiją buvo užste- 
liuota graži iif brangi ir už ke
lių dienų atvyko 
rių. Golfininkų 
bankiete jis pats 
čempionui.

Lošimo būdas 
mente yra Match-rungtynėsj 18 
skylių eliminacija. Finalis lo
šimas 36 skylės. Kvalifikacija 
18 skylių.

Šių metų kvalifikacija įvyks
ta spalių 5 d. Silver Lake Gol
fo Kliube. 151st St. ir 82nd Av. 
Registruokitės dabar pas Golfo 
komitetą adresu 3134 Emerald 
Avė.

Veik pusė vėžio ligų 
pagydys

Mažiausia 48 nuošimčius 
vėžio susirgimų yra pagydo
ma, su sąlyga kad 
pradedamas anksti 
mai gydoma, buvo 
tingai pareikšta Dr. 
C. Cromwcll ir kelių

gydymas 
ir linka- 
autorite- 
Bowman 
kitu mc- c

dikų iš College of Surgeons. 
Geriausių pasekmių jau pa
siekta gydant kaulų vėžį, ir 
gera pažanga padaryta su pa
prasto vėžio gydymu. Anksty
bas diagnozas (ligos pažini
mas), medicinos pažanga, ra
diniu ir X spinduliai labai

ligą. Visoje šalyje goresniuo
se ligoninėse įsteigtos vėžio 
gvdynio klinikos.

JGONINĖSE IŠBANDYTAS
Rekomenduojamas dakta

rų ir slaugių.
Valantis, atgaivinantis an

tiseptikas dėl moterų.
Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų. 
Pardavinėjamas ap tie koše.

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

Lydia E. Pinkliam Medicinc Co. 
Lynn, Mbm.

Taipgi ir 
suteikti.

paaugus 
atsirado 
Skaitlin-

/?=

pas fundato-
metiniame

šiame t urna-

—A. K. Menas,
Instruktorius

šeštadienį Eobby 
išlošė J/ V. Amatorių 

čempionatą, 
liko sekantis.
Ardmore, Pa. Jonės išlo

Gene Ho-
Lošimas

Pereita v
Jonės 
golfo 
mans 
įvyko
šė 5 syk šį čempionatą ir šie
met visus 4 mąjor-didžiuosius 
čempionatus.—Menas.

SU

Turime didelį.
šokiausios

Kalėdoms, Naujiems 
Metams

Pasveikinimus
JŪSŲ VARDU IR PAVARDE i 
UŽSISAKYKITE DABAR 

gražų pasirinkimą vi- i 
rūšies pasveikinimų atei- i 

nanėioms Šventėms.
Turime brangių ir labai pigių — 1 2 
labai gražių didelių paauksuotų pa
sveikinimų . su margais konvertais, su 
jūsų vardu ir pavarde tik už <$1.7 5.

ATEIKITE .IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame Orderius laiškais ir 
pasiunčiamo paštu.

Naujienos 
1739 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Chicago, III.
Phone, Canal 7051

Taipgi išdirbėjai Rusch Extra Dry Ginger Ale

Budweiser Malt Yra “Home 
Run” Apibėgimas Bile 

Vienoj Lygoj!
parinkčiausių miežių ir apynių kokiuos 

tik galima gauti pasaulio markete, sudaigin
tų ir prirengtų puikiausioj tos rūšies dirb
tuvėj, žmonių, kurių protėviai buvo salyklo 
darytojai, gali pasidaryti tik vienatinis mol- 
tas-salykląs, Budweiser pažystamose raudo
nose blokinėse. Geriausias ką pinigas gąli 
pirkti.

_ AraheuseF'BiKSch

Bwtweiser
Barley-Malt Syr'orp

ŠVIESUS AR TAMSUS — TIRŠTAS — NĖRA KARTUS

1525 Newbcvry Avė, 
Distribufors,

BM-165

Metinis Koncertas ir Balius$

f
Rengia

Už Musų Vaulto Dury
jūsų vertingiausios popieros, auksiniai daiktai 
ir brangenybes yra pilniausiai saugios ir.ne
paliečiamos — visuomet.

Apsauga ir Minties Ramybė yra jūsų, kada 
jus turite pas mus Saugaus Padėlio Dėžutę 
(Safety Box). Kainuoja — mažiau kaip vie
nas centas į dieną.

LIETUVIŲ KEISTUČIO P/^ŠELPINIS KLIUBAS

Nedėlioj, Spalio-Oct. 5 d., 1930
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

3133 So. Hasted Street
Durys atsidarys 5 vai. vakare, programas prasidės lygiai 6 vai. vakare. 
Programą išpildys “Birutės” choras po vadovyste *'M. Yozavito. Po kon
certo šokiai. Muzika M. Yozavito. Ti kietas ant programo 75c., ant šokių 
50c.

B Y WESTPHAL

Central"^Bank
ATRŲSTCOMPANY 

U10Węst35th Street 
A State Bank • • ♦ • AClearingHouseBank

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

aoPE HE NOdces

PLAYED IN - 
THE KING OF KINGE* 
SHOW B O AT * “‘THE 

KMSSISGIPPI GAMBLER' 
- 16 bAARRlED TO 
ELISE BARTLETT 
HOBBY - BOOKS

AFTER.
3 GRADUATION 
TRAVELEO th| 
CONCERT

CAME TO NEW 
l YORK AND ENTERED 
I A DRAMATIC 

SCHOOL.
„ L
1 REINHARDT-IJ FOR FIVE YEARS

GREEHPATO:

STAR DUST OpyTight Midwest Featurc Service

AH ■ Thats 
coon- 

SAMDEI 
Hight-

HM<$

STUDIED MUSIC 
AT MOMMSEN 

CCLLEGE-BERLIN, 
AND IMPERIAL

COLLEGE OF 
tAUSIC -VIENNĄ

Gerbiamieji ir Gerbiamosios: — 1
Malonėkite atsilankyti j musų kliubo rengiamą vakarą; . bus gražus 

programas, puiki muzika šokiams, užkandžiai ir gėrimai. Taigi ne tik kad 
turėsite geriausią progą pasilinksminti kartu su mumis, bet ir susipažinsit 
su musų didelio kliubo nuveiktais naudingais darbais.

Kviečia visus atsilankyti Lietuvių Keistučio Pašelpinio KliuboKOMITETAS.

bok)R owN 
' GOOD

JOINEDTHE 
įį THEATRE 

GUIL-D
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Politika meno kultūroj

Kultūros 
Kertelė

Abraham Lincoln fil
mas

Naujai įsteigtas Punch and 
.Indy teatras prie Vau Buren 
SI. ir Michigan Avė. jau tre
cią savaitę leidžia naują di 
džiuli filmą “Abraham Lin- k
eolu", Eiline vaidina be kitu 
t na Merkei ir Kay Haiti- 
mond.

Kada p. Butėnas rengė sa- 
I vo koncertą, tai marijonų 

>” ne lik nerašė nie
ko, bet netiesioginiai savo 

!skaitytojų domesį į kitą pusę 
j kreipė. Dabar rengia koncer
ną paties “Draugo” favoritė 
Mrs. Rakauskienė, ir ką gi, 

j ne tik “Draugas” pasirodo 
; mokąs plačiai pareklamuoti, 
‘bet jo žmonės net į “Naujie
nas” parašo pranešimų apie 
Mrs. Rakauskienės rengiamą i 
koncertą. žinoma, “Naujie
nos” nori kiekvienam kultu-

Kokie Amerikos uni
versitetai

neturi daug laiko futbolą 
spardyti. Tiesa, ' yisi tie stu
dentai gerai kalba angliškai.

’ “Draugas

Draugas'

ma: c

Moniėa
Prisiminus’ apie Ame- 

iiniversitclus, ineksiko-

kos studentu futbolo koman 
da, kurios nariai pasisakė

luri lik vieną įstaigą, panašią
i amerikonišką universitetą,C t c

nes turi mokintis

Važiuokite Lietuvon
Su dainininku Juozu Babravičių

d., 1930
kos Linijos laivu

Spalio ’ °
Scandinavu

FREDERIK VIII
PER C0PENHAGEN J KLAIPĖDĄ

Selina Lagerleof fil
mas

Sekmadieniui, spalio 5 d. 
Orchestra Hali statomas nar
sios švedų rašytojos Selina 
Legcrleof veikalas “Goesta 
Berling istorija”, kurią per
dirbo i filmą žinomas teatrų 
režisieris Lars llanson.

Lietuvoj filmuojama 
“Troika”

Lietuvoj, Merkinės ir Dai
navos apylinkėse jau antri 
metai kaip viena Holyvvood 
filmų kompanija daro nuo
traukas didelei rusiškai fil
mai “Troika.” Nors filmas ir 
rusiškas, paimtas iš rusu gy
venimo, bet apystovos, vietos, 
gamta, piliakalniai, kaimie
čiai imti iš Lietuvos ir lietu
viu tipu. Kuomet nors kai fil
mas bus atvežtas Amerikon 
flulyti, to krašto lietuviai ga
lės savo vietas pažinti.

________________________________ i

(hicagos negrų atžy- 
mėjimai
------------ . . |

1 rys Cbicagos negrai gavo 
aukštus atžymėjimus, būtent: 
Alevander L. .Jackson, Provi- 
dent ligoninės prezidentas ir 
ž\mus savo visuomenės va
das, lapo išrinktas vice-prezi- 
dentu Phillips Andover Alti
niai asociacijos. Tai asociaci
jai priklauso arti 10,000 na
riu, baigusiu garsią Andover 
akademiją,. Andover, Mass 
Asociacijos nariai yra visi su 
aukštuoju mokslu rinktiniai 
amerikonai.

Richmond Barthe, jaunas 
('.hicagos negras skulptorius, 
gavo iš Julius Bosenwald fon
do stipendiją (scholarsbip) 
savo mokslui nepriklausomai 
lesti. Barthe pats vienas tu
rėjo savo kurinių parodą[ 
\Voman’s (lity Club kamba
riuose.

llarrison II. Ferrel, Negro 
simfonijos steigėjas, gavo iš 
Nort h\\ -esteri! universiteto 
profesoriaus pagyrimą už jo 
Nedarna vokiška studentu 
laikrašti.

Symphony Orchestra 
naujas direktorius

Chicago Symphony Orches
tra ligi šiol turėjo koncert
meisterį Mr. Gordon. Šiemet 
pakviestas naujas koncert
meisteris Mr. Mishakovv, ru
sas. 33 metų amžiaus.

K. Steponavičius ren
gia koncertą

Teko intymiai nugirsti, kad 
jaunasis muzikas, Chicagos 
Konservatorijos mokytojas, 
(.hicagos Lietuvių Pirmyn 
Choro direktorius, Charles 
Steponavičius rengiasi prie 
savo koncerto. Koks tas kon 
certas bus, dar neteko suži
noti, bet atmenant kad p. Ste
ponavičius turi savo rankose 
ne tik didžiausį dabar Chica- 
goj chorą, bet ir savo sutvertą 
ir puikiai pralavinta simfoni
jos orkestrą, ir dar priedams 
vieną geriausių dainininkių 
Mrs. Steponavičienę, ir dar 
visą pulkelį savo ir Mrs. Ste
ponavičienės muzikos moki
nių,—koncertas turės būti ko
kių dar vargu turėjome.

Žmonės valgo žemę
D r. Bcrthokl Laufer, Eield 

Musolinį ifamtos istorijos ant-

I leido knygą “Geophagy”, 
(kur aprašo, kaip žmonės įvai-J 
Sriose šalyse įvairiais laikaisi 
i vartoja žemę valgymui. Kini
joj, Indo-Kinijoj, Malaysijoj, i 
j Polynezijoj, Melanezijoj, Aus-j

me, centrai. Azijoj, .Siherijoj, 
Persijoj, Arabijoj, Afrikoj, 
Europoj, šiaurės Amerikoj, 
Mexikoj, Central. Amerikoj ir

mių, kaip žmonės nuo lauki
nių ligi aukštai civilizuotų

ir valkstomas

moj.
Žemė valgoma parinkta, to

kia kurios 
minkštumas 
tinka. Žemė
minusia iš bado, tada kaip 
vaistai arba kaip religinio ri
tualo reikalas, o civilizuotose

Ispanijos ir

ar .vyną ir puodukus 
o, tikėdamos, kad tai 
iu kompleksijai. Žino-

ryti iš rinktinio molio.
____________ 1____________

MIK ITCHING INOS 
when aoothing Žemo is usedl 
Right from the first touch, antiseptic, 
healing Žemo takos the itehing 
misery out of mosquito bites, rashes, 
and many othe» skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folka 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razer-smart. Alvvays 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

J. BABRAVIČIA FREDERIK VIII

Lietuvių Valanda
Kas Subat.) iš Stoties WCFL 970 k. nuo 6 iki 7 vai. vakare. 
Kas Ketvergą iš Stoties WHEC 1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vak.

Žemos Kainos ant Radio, Pianų, 
Skalbiamų Mašinų.

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

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

V. M. STULPINAS, 3255 S. Halsted St.
JOHN J. ZOLP, 4559 S. Paulina St.

T elevision
Naujas PH1LCO
GRAND RADIO
Naujas CUB 
viskuo už ....
ATWATER KENT RA-
DIO su tūbomis už $39.00

BABY
$40.00

RADIO su
....... $69.00 •
KENT

SKALBIMUI MA- 
tiktai už ....$99.75

PIANAS Grojiklis 
.................. $98.00

LENGVUS

Nauja 
ŠINA
Naujas 

už.....
Naujas BABY)- GRAND
Pianas už ........ $195.00
Naujas RADIO ir Victrola 
Kombinacija, 10 tūbų 
už ..................... $98.00

IŠMOKĖJIMAI

Jos. F. Blidrik, Ine
3417-21 South Halsted Street

Telefonas BOULEVARD 4705

JUST KIDS—The Antinai 0ecisioa

----- CObU PAGHT \5ACK AND 
PUT V0UR OVE.RCOAT OfN-TH\S 
IS THE P10MTH &ET

PNEUHOLHĄ - ANO IF I CATCH 
NOU TRYINGc TO GET out vbthout 
A coat aGlAIN Al G\VE VoU * 
50HETB1NG To r\AKE YOU RLHEUDtR-

By Ad Cartes-

A\a)FOU warm out-gee 
ican't RUN OR noihin’ 

V/ITH A COAT ON - OTHEFk 
FELlERS' H0THE9S DON T 
LHAkE THEn VJEAR 
COATS VJHFN U S inOST

'^1 1 1 1,1L' J '

Nuliudimo Valandoje
Kreipkitės Pas Mus

Kuomet atsiskiria nuo jūsų motina, tėvas, brolis, Sesuo, jus tuojau kreipiatės 
prie graboriaus.

Jei jus toje nuliudimo valandoje atsikreipsite pas mus, čia gausite tinkamiausį, 
mandagiausi ir geriausį patarnavimą.

Musų daugelio metų patyrimas ir visuomet teikiamas visiems mandagus patar
navimas’ liudija, kad ir jus turėtumėt pašaukti mumis, kuomet bus reikalas.

Mes parduodam visokius grabus, pigius ir brartgius ir turime jų didžiausį pa
sirinkimą. Taipgi užlaikome visokius reikalingus rubus ir papuošimus. Prie to dar 
teikiame automobilių ij* ambulance patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS

1410 So. 49tli Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794
; SKYRIUS ■

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

MJgJS
Fere/Ui trę^iadiępį, spalio r J. 

d., SpringTield, 111.,’ šy. Juoza
po ligoninėj, po sunkios ligos 
pasipurę Petrai Į rimtis, 13 m. 
amžiaus.

Velionio pusbrolis Nikodemas 
Petraitis, kuris rūpinasi laido
tuvėmis, su p. Eudeikiu išva
žiavo j tįpringfieldą parvežti 
vęliopio kuniĮ j CJiięągo. Chi- 
cagoje kūnas bus pašarvotas 
Eudeikio kaplyčįo), 4605 So. 
Hepmitage Avė.

Laidotuvės bus šeštadienį,, 
spalio 4 d., 2 vai. po piet, iš 
koplyčios i Tautiškas kapines.

Velionis paėjo iš Gaurės pa
rap., Zaltriškių kaimo. Jis yra 
gyvenęs CKicagoję, bet prieš 
kiek laiko apsigyveno Spring- 
fielde, kur dirbo anglių kasy
klose.

Norintys platesnių žinių apie 
velioni gali ' klausti telefonu 
Virginia 0589.

Vakar buvo minėta apie mir
tį Vinco šiaudelio. Tai paklai
da. Turėjo būti Vincas Žabe
lis. Jo kūnas yra pašarvotas 
p. Eudeikio koplyčioje, 4605 S. 
Ilermitagę Avė. Laidotuvės bus 
šiandie,"'8 yal. ryte iš koply
čios i šv. Kryžiaus parap. baž
nyčia ir į šy. Kazimiero ka
pines.

Abejoms laidotuvėms patar
naut graverius Eųdeikis.

Mirė Walter 
Savickas

Ketverge vakaro mirė Wal- 
ter Savickas. Nevedęs, turi pus
brolį Omaha, Nebr. Kitokių gi
minių šiom tarpu nesurasta. 
Savickas yra dar jaunas, apie 
37 metų darbininkas.

Prašome atsišaukti jei yra 
kitokių giminių, draugų ir pa
žįstamų. Kūnas randasi J. Lu- 
levičiaus koplyčioj, 3103 South 
Halsted St., pliene Victory 
1115. Laidotuvės bus subatoje, 
2 vai. po pietų, spalio (October) 
4, 1930 m., į Tautiškas kapi
nes.

P-n#s A- huknys . 
atsiliepkite

P-nas A. JJuknys iš Detroito 
prašomas greitu laiku priduo
ti savo tikrą adresą, nes laiš
kai rašyti jam 2913 Cardoni 
street grįžta.

Naujienų Administracija.

valdovai pardavė musų, vande
nį milijonierių Korporacijai, o 
tada jau tie su žmonėmis ne- 
siskaitys. Tad reikia kovoti da
bar, iki tai dar nepadaryta ga
lutinai.

Taksų reikalas taip gi svar
bus. Komitetas turėjo susirin
kimą su aukštais valdininkais 
ir kaip pasirodo, yra prospek
tų, ir tai todėl kad tie rinkimai 
valdininkus baugina, tad ir tu
ri žadėti.

Nepalikite namus tuščius
Orui atvėsus prasideda pa

rengimai ir ponios Lukštienės 
svetainukė virte verda ypatin
gai šeštadieniais. Parės, vestu
vės ir kitokį parengimai.

Patarimas parininkams. Eida
mi parių, nepalikite tuščius na
mus, nes yra tokių, ką tik tė- 
miia ir laukia tos progos. Pe
reitą savaitę įvyko net 5 api
plėšimai. Daugiausia sukentėjo 
p. Navickai, 13 ir 50 et., švęs
dami savo 2.5 metų vedybų su
kaktuves. Jiems linkiu dar 25 
metus laimingai pragyventi.

“N.” Rašėjas.

tarpų savo uždirbtus centus 
praranda ir nieko nesutaupo. 
O kurs prasideda su Spulka, 
tai savaitė po savaitės, doleriu 
po dolerio, ir po kelių jnetų nė 
juste nepajunta beturįs tūkstan
tį kitą susitaupę, o tas tuk- 
stantis, kitas,w gerus nuošim
čius nešdamas vėl toliau auga.

Tad tamsta nieko nelaukda
mas pradėk taupyti. Su spalio 
1 diena kaip tik pradedama 
nauja serija. Spulkos susirin
kimai įvyksta’kiekvieną ketvir
tadienį vakarą. Atvyk, pažink, 
susipažink, arba kreipkis prie 
Spulkos sekretoriaus, , Liuosy- 
bės Svetainėj, 4017 W, 14 st. 
Čia yra Spulkos buveinė.

Ši Spulka yra viena seniau
sia iš visų esančių ir turi ge
rą pasitikėjimą pas vietos pi
liečius.

Spalio 7 d. Spulka rengia iš
kilmingą vakarą Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėje. ' Bus žinomi 
kalbėtojai ir kitokių prašmat
nybių, taip gi muzikalia pro
gramas. Tėmykite vėlesnius 
pranešimus ir reikalaukite įžan
gos tikietų. j Koresp.

CUKRUS
Visokios rūšies retail už urmo kainą. 
Musų kaina šią savaitę — $4.75 už 
100 svarų. Corn Granulated $4.50, 
Corn Lump $3.50. Visokios rūšies 

mokas $5.35 už tuziną.
YAKER STORE

3535 S. Halsted St. Tel. Boulevard 2212

Lietuvės Akušerčą
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Phone

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akiu Gydytojai

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

Įvairus Gydytojai
GYDO

DR. M. T. STRIKOL
/ LIETUVIS 

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

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

A. MDNTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Tclofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
. Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette

Ameriką 
. WWJ

šiandie vakare, 8 vai. iš 
\V1JB^1 stoties bus duodamos 
Amėnkos liaudies dainos: in
dėnų, negru, kaubojų ir t. p. j 
Pyograniąs duodamas pastango
mis Henning Wennersten, Ipe., 
išdirbėjai garsaus Wennersten’s 
Malt-Hop, ^urie kas penktadie
nį duoda per rądio visų tautų 
liaudies ,UaniŲ programos.

Adam Žalis
Naujienose yra dėl tamstos 

telegrama, ateikjte atsiimti.

Patogu^

Lapinskas vėl prašę 
gelbėti

■ ..................MM, «

Juozas Lapinskas, kuri skai
tytojai jau gerai žino iš jo at
sišaukimų, dabar randasi Šv. 
Kryžiaus ligoninėj, 2700 VVest 
69th st. Chicago, kur jį prižiū
ri daktarai Jovaiša ir Simonai
tis. Lapinskas skundžiasi, kad 
turėsiąs ligoninę apleisti, todėl 
prašo draugijų ar šiaip asmenų 
jį sušelpti.

Cicero
Improvement kliubas veikia

Su kiekvieno menesio pirma 
čia prasideda įvairių organiza
cijų susirinkimai. Spalio' 1 d. 
buvo Improvement Kliubo susi
rinkimas, kur komisijos išda
vė raportus iš veikimo, svar
biausia dėl vandens ir taksų. Del 
vandens valdininkų nusistaty
mas pasirodo priešingas žmo
nių nusistatymui. Atrodo kad 
teks eiti teisman į aukštesnes 
instancijas. Gaila, kad iš komi
sijos rezignavo p. Rimdžius. Jis 
yra darbšjtus žmogus ir nesi
bijo pasakyti teisybę. Komisi
joj gerai darbuojasi Leo Kizas, 
ir dar dari liktas senas kliubie- 
tis J. Bartašius.

Kliubo nariai ir kiti piliečiai 
sekite įvykius ir lankykite su
sirinkimus, nes reikalas rimtas. 
Tai ne juokai, kad miestelio

Roseląndo ir Pujl- 
mano lietuviu at ydai 

——r~—

Kad šios apielinkės lietu
viams nereikėtų toli važinėti, 
Naujienos padarė sutartį su 
gerai lietuviams žinoma ir go
dojama firma pp. Waitches 
Bros. Corp. ant 52 E. 1071 h, 
kur galima bus pasiųsti Lietu
von pinigų (paštu ir telegra
ma), galima bus paduoti skel
bimus ir užsirašyti “Naujie
nas”, taigi gauti atskiras Nau
jienų kopijas.

Pp. Waitches ofisas randasi 
labai patogiai lietuviams vietoj 
ir jie meiliai sutiko duoti sa-
vo patarnavimą.

Na u j ien ų Adm i n istraci ja.

Cicero Lietuviu 
Spulka

Visi tą žodį girdi ir jau tur
būt visi supranta, kad tik ačiū 
spulkoms dauguma žmonių 
šiandien turi įsigiję gražius na
mus. Namai visiems reikalingi, 
tik bėda kad visi kitaip tą rei
kalą supranta ir vis atidėlioja, 
laukdami geresnių laikų, o tuo

“Naųjįetjęs” turį a.tsto 
viis sekamose vietose

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karŠtj, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. . Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su ėlektra,' parodančia mažiausias 
klaidas. Spccialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
S vai. Nedalioj nuo 10 iki 12 Vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Ofiso Telefonas Virginia 0030 
Rez. Tcl. Vun Buren 5888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nų, Namų ofisas Nortb Slde
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

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

Advokatai

Tel. Yards 1829

DB- G. SERNER
^ETUVJS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Tel. Lafayette 4146 

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

' 1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausįa. 
Reikale meldžiu atsišaukti, d mano dar- 

' ' bu busite užganėdinti.

Tcl. Rooscvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, JŲ.
Tfl. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS
» /• * ■ * • . ' J « i r-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35«i St.
Kampas Halsted St.

Valandas huo 10—4, nuo 6 iki
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 

i i'vX• m* u *
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Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

PĄ a. r. ęlumenthal 
OCTOMETRIST 
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar' ran
dasi 4660 Gross Avė.

Tel. Yards 4317

Dr. JOHN SMETANA

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VĘZELIS
Dentistas

Persikėlė i naujų vietų po 
numeriu

1545 W- 47th St.
Salimai Depositors Bankų 

skersai gatvės nuo 
Peoples Bankų 

arti Ashland Avė.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111

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

Gyvenimo viela 
3323 South Halsted Street

Tcl. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekyieną 

vakarą, išskyrus ketvergą.
Ncdėlioj nuo 9 iki 12 ryto

---------------------------------- --------------------------------------

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS)' 
ADVOKATAI

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

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas

127 North Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

IJETUVA
ALEKSANDRAS

PI-
iš namų 

Panelės 
bažnyčią.

atsibus 
velionės

šiuo pasauliu 
6:10 valandą 

sulaukęs 42 me-

sūnų Povilą, 4 
Lauriną, Ignacą, 

ir Ignacių. ir gimines, o 
Petrą ir Juo- 

— Mortą. Agnieš- 
Kunas pašarvotas,

įvyks pėtnyčioj.
2 vai. po piet iš 

nulydėtas į Tautiškas

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika. Telefonas

W1SSIG

M. J. Kiras
Kasdie

Tel. Yards 6894

Pasauliniame kare
Seno Krajaus

KNm
3210 S<>. Hilsletl St. »w ! j M * F* • l .5 f
Marųuettie Park
TUHITIO Al’TlEKA

2332 W. ,63,r<r$i.

Brighton Park 
. K riETK/rAVJCZ 
2608 W. jhli ’st.

Kai jums reikės pasiųsti 
nigus Lietuvon, paduoti “classi- 

skelbimą ar užsirašyti 
‘ Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

Berpard Pjeikas T
Pilnas Pasirinkiin&o .

Vyriškų papuošalų, geresnės ru- ' 
šios, didesnius vefČios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas nichmėnd St.

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

S. P. Kazwell & Co.
2835 W. 63rd gt
Tel. Republic 8899

3335 So. Halsted St

KRAUČUNAS

Peftiskyrė' su 
rugsėjo 2 cbeną, 
vakare. 19 30 m., 
tų amžiaus, gimęs Vilkmergės ap., 
Siesikų parap.. Mykėnų kaime. 
Amerikoj išgyveno 21 metus. Pa
liko dideliame nubudime moterį 
Marijoną po tėvais .Sakalaitė. duk- 
tei'į Bronlslavą. 
pusbrolius —’ 
Povilą 
Lietuvoj 2 broliu 
zapą. 3 seseris 
ką ir Teresę, 
randasi 44 1 W. 104 St.

Laidotuvės 
spalio 3 dieną, 
namų bus 
kapines.

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

Nubudę liekame.

Moteris, Vaikai, Pusbroliai 
ir Giminės, .

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 2 dieną, 5 valandą ryte, 
19 30 m., sulaukus 54 metų am
žiaus. gimus Taurags apskr.. Kvė
darnos parap.. Guvinitj kaime. A- 
nierikoj išgyveno 3 0 metų, pri
klausė prie šv. Onos draugijos. 
Paliko dideliame nuliudime vyrą 
Antaną. 2 sūnūs — Stanislovą ir 
Juozapą, marčią Petronėlę, anū
kę Delores. dukterį Marijoną Ūse
lis. brolį Petrą ir brolienę, seserį 
Marijoną Vainauskienę. švogerį 
Petrą, pusseserę Pauliną Račevičie- 
nę ir gimines, o Lietuvoj brolį 
Antaną ir brolienę. Kūnas pašar
votas. randasi 6809 S. Rocfywell 
Street.

Laidotuvės įvyks panedėly, spa
lio 6 dieną, 8 vai. ryte 
j Nekalto Prasidėjimo 
Švenčiausios parapijos 
Brighton Parke, kurioje 
gedulingos pamaldos už
Sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Paulikienės gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Vyras, Sunai, M art t, 
Duktė, Brolis, Brolienė, 
Sesuo, Šoogcris, Pusseserė 
ir Giminės. t

Laidotuvėse patarnauja 
rius Eųdeikis. Tel. Yards

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, 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 metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Ncdėliomis nuo 10 ryt. iki I v. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chieagoj

1646 W. 46th St
Telefonai

Boulevard 5203
Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičįus
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

J. f. KADŽIUS
PIGIĄUSIS . LIETUVIS 

! GRABORJVS CHICAfcOJ <
Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tcl. Canal ol74 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted SI.

'1 ei. Victory 4088

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

skirtų valandų. JRoom 8 
Phone Canal 0523 1 •. • • CTe*

PR. J. J. KOJVARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuviai Gydytojai

J)B. A. J. KĄRAMUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3394

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

Phone Boulevard 84 83

DR. MARGELIS
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

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

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

John Kuchinskas
Lietuvis Ądvokatas

2221 VVest 22nd St.
Arti Leavitt St.

7'elefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

~ Įvainis Gydytojai

A. L Davidams,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; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė. 

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevąrd 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 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 4

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALĄTORIS 
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. nuo 7 iki 9 P. M. 

Ncdėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue 

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

Ncdėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

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 ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

1 7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3202

A. A. SI AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 pirst National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET 

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

------- 0-------  ' • T

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland A ve.
Tcl. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell SL
Tel. Republic 9723
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CHICAGOS 
ŽINIOS

MINIATURINIS ROKETLAIVIS

KIEK PINIGŲ NUEI
NA DŪMAIS

Chicagos kaminai “pra
rūko” $43,000,000

•?»W:

tos mokslo autoritetas, Prince- 
tono universiteto prof. John Q. 
Stewart tikrino savo lekcijoj 
pereito balandžio mėnesį, kad 
kelionė roketomis į Mėnesį yra 
nebe svajonė.

žmonių išradimus visuomet 
skubino koks nors išlikimo rei
kalas. Jau pradedama 'prisibi- 

jjoti, kad kada nors ateis lai
kai, gal dar už šimtų tūkstan
čių metų, kad musų žemė pa
sens, išges, atmosfera išnyks. 
Kas tada? Tuo gi tarpu Vene
ra (Venus) planeta bus jau 
priaugsi ir kaip tik tinkama 
gyvybei. Tadą žmonių veislė 
tikisi keltis ant Veneros, kaip 
nesenai kėlėsi į Ameriką.

CLASSIFIED AdŠ7~!
Financial

Finansai-l’askoloH
_-w. r-u~i_i'"~--~ j— ~ • *^%#w**»^ws/*<^*****

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimant komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO, 
Po Valstijos priežiūra 

675,5 So. Western Avcntie 
Tel. Grovehill 1038

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

For Rcnt
PASIRENDUOJA 4 kambarių Da

tas, yra gasas, elektra, porčiai; kampi
nis namas. Renda $17. 1125 W. 
3 1 st St.

—-O-------

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

PASIRENDUOJA fintas ir ofisas, 
tinkantis dėl profesionalo žmogaus — 
daktaro arba advokato, nes šioj kolio- 
nijoj yra pageidaujama lietuvių dakta
rų ir advokatų. Šioj apiclinkėj gyve
na virš 200 lietuvių šeimynų, o nė vie
no lietuvio daktaro, ar advokato nesi
randa. Flatas yra pagal šios gadynės, 
karštu vandeniu šildomas.

Sveik, komisionierius Dr. Ke- 
gel apskaitliavo, kad ateiviai 
yra daug taupesni žmonės ku
ro reikaluose kaip čia gimę ame
rikonai. Europoj anglys yra ma
žiau prieinamos, tad ir žmonės 
išmoko labiau ekonomyti pečius 
kūrendami. Ne taip daro ame
rikonai, pripratę aikvoti gamtos 
turtus.

Chicagos mieste kas metai
nueina durnais pro kaminus Į jyjaurice Poirier (po kairei) ir Franklin L. Wallace laiko miniatiūrinį lėktuvą, kuris bus varo- 
$43,000,000. Visa tai kūrenau< mas sproginėjančia medžiaga, arba raketomis'. Tas lėktuvėlis turi 22 raketas ir kol jos visos 
tik gyventojų namų pečius. eHį^saus, tikima kad lėktuvėlis pasieks beores erdves. Matomas paveiksle lėktuvėlis bus paleistas 
metus išeina išlaidų kiekvienai L be jokio žmogaus_ 
galvai a|pie $15.00. Tai ne tik ---- .... —..........
didelis gamtos turtų švaisty- pareiškė apskritics valdi. 
mas, bet ir sveikatai kenkia, njnkas Hobt Sweitzer- Tik vie. 
nes gausus durna, is milijonų I m šiemct ye.
kaminų nekalbant apie fabn- k- ’ k;čio ba.
kus, labm sutirstma dulk.ų ir kandž.o g vjsais
durnu sluoksnį aplinkui visą . . . ¥ . .. ‘ , J * , . . v. mėnesiais šiemet žymiai ma-miestą. lad Dr. Kegel kviečia L, *
prie kuro taupumo, kas atsi
lieptų sveikiau į kišenių ir į 
pačią sveikatą.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 
mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Ęstate kontraktus.

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marsbficld Avė.
----- d------

3234 W. 1 1 1 St.,

Tel. Beverly 6659

Business Chanceb
Pardayjmul Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir aiskrimi 
nė. Taipgi parduosiu troką 2 tonų 
su express body. Jai kas nori, par 
duosiu su namu. 2900 W. 40 St.

Kada panaikins 
detour’s

žadama 
šių ke- 
19, 22,

Ligi gruodžio 1 d. 
panaikinti detour’s ant 
lių: routes 1, 5, 6, 18, 
46, 49, 55, 58, 71 ir 176 ir ant
22 gatvės bei Halsted gatvės.

Dirbtiniai plaučiai iš
gelbės merginą

žymus pagerėjimas sveikatos 
pusėn pastebėtas, kada Miss 
Francus McGaan, 23 m., po 22 
dienų pradėjo pati savo plau
čiais kvėpuoti. Ji buvo gavu
si paralyžių ir tik su pagelba 
naujai išrasto kvėpavimo apa
rato, ligi šiol palaikyta jos gy
vybės St. Luke ligoninėj. Tas 
kvėpuojamas aparatas yra tam 
tikra 
ninė 
buvo 
dėžės
pati galėjo kvėpuoti. Tokios ma
šinos ateity išgelbės daugelį gy
vybių nuo mirties.

metalo dėžė, kurioj ligo- 
guli uždaryta. Vakar ji 
jau du kartus išimta iš 
ir po penkias minutes

Automobiliai užmušė 
jau 764

Pereitą trečiadienį dar užmu
šti 4 žmonės: H. Watson, 39 
m., John Bukema, 52 m., J. 
Kuzel, 75 m., ir Mrs. Auna 
Sutton, 50 m. amžiaus. Su šiais 
Cook apskrity šiemet jau už
mušta 764 žmonės. Ar 
jam kare Cook apskritis 
jo tiek?

didžia- 
nusto

Demokratai tikisi 
mėti

lai-

Cook apskričio Demokratų 
partijos vakarienėj, W. II. Diet- 
rich, kandidatas į kongresmanus 
pareiškė, kad visi Chicagos 
priemiesčiai yra revoliucijoj 
prieš Republikonus, kaip jis pa
tyręs bekeliaudamas su prakal
bomis. “Jei 25 nuošimtis iš tų 
nepatenkintųjų ateis tik balsuo
ti, ir tada Demokratų laimėji
mas yra tikras”, manė Diet- 
rich.

Vedybos sumažėjo 
nuošimčių

12

mėCook apskrity per šios 9 
nesiūs vedyboms licensijų išim
ta 12 nuošmičių mažiau kaip 
pernai laike tų pačių mene-

Žvejyba Washington 
Park prasidėjo

žuvavimo sezonas 
ton Parke lagūnose 
pereitą trečiadienį, 
bus duoti laike viso spalio mė
nesio, 
nuo 5 
vakaro.

Wash i ne
pradėta s 
Leidimai

Laivelius galima tfauti 
vai. ryto ligi 10 vai.

engsteriai detektyvy 
stoty juokauja

Vakar- atvyko į detektyvų 
stotį “Dago” Mangano, vienas 
iš didžiųjų gengsterių, “visuo
menės neprietelis”, nužymėtas 
būti areštuotu, atsinešė $100, 
padėjo ant stalo, išsiėmė areš
tuotą smulkesnį gengsterį Tony 
Arcado, ir abudu po rankos 
išėjo. Mangano dar pajuokavo, 
sakydamas “Mes visuomenės 
neprieteliai turime laikytis vie
nybės. Ei va ir iškilmėms suval- 
gykiva makaronų”. Detektyvai 
juokėsi ir gengsteriai išėjo 
juokdamiesi.

Mangano yra paleistas po 
$10,000 bondsu. Taip jau pa
leistas Capone bondsmenas, Ta- 
genti, kurio kambary po pagal
ve rado iš detektyvų biuro 
vogtą gengsterių sąrašą.

mu į Marso atmosferą, nes ga
li sudegti. Laivas, patekęs į Mar
so traukimo (gravitacijos) sfe
rą, pasidarys jo satelitu (mė
nuliu) ir suksis aplinkui Mar
są, galbūt kelias savaites lai
ko. Marsas turi du savo mėne
siu, tai manoma, kad bus gali
ma apsistoti ant kurio nors iš 
tų mėnesių ir tuos mėnesius 
pavartoti stotimis Marsui ištir
ti.

Sustoti ant Marso mėnulio, 
kurs neturi atmosferos, yra vie
nas dalykas ir sustoti ant Mar
so, kurs turi' atmosferą, yra 
vėl kitas dalykas. Turime pa
tyrimą, kas dedasi su musų 
Žemės atmosfera. Meteorai (su
dužusių planetų šukės) pasiekę 
musų žemės atmosferą apie 60 
mylių aukštumo, užsidega ir 
daugiausia sutirpsta lig nepa
siekę pačios žemės. Sudega nuo 
trynimosi į orą. Roketlkivis yra 
taip jau dirbtinis meteoras. Ko
dėl tad jis negalėtų sutirpti į 
lašus pirma kol Marsą pasieks? 
Kol kas arstronautikos mokslas 
nedavė atsakymo, kas daryti to
kiame atsitikime. Todėl ir kilo 
pasiūlymas pirma nusileisti ant 
kurio nors Marso mėnulio. Kol 
bus išrastas būdas kaip nusilei
sti ant paties Marso, jį butų ga
lima ramiai studijuoti iš sau
gios vietos ant jo palydovo su- 
stoj us.

negalima, bet jau daugelis mok
slininkų tą fantaziją' labai rim
tai ima domėn ir tvirtina, kad 
astronautika jau randasi pasie
kiamos galimybės stadijoj, kaip 
kad buvo garo mašinų, orlai
vio, radio galimybės stadijos. 
Profesoriaus Goddardo tirinėji- 
mai yra labai rimti ir jau nebe 
svajonė. Ką tik miręs mokslo 
ir išradimų finansuotojas Dan- 
iel Guggenheim yra palikęs 
stambias sumas profesoriaus 
Goddardo bandymas. Jau ir ki-

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam 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 
MEą GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-R1 M0RGIČ1A1

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.60 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafavette 6738-6716 

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

PARDAVIMUI grosernė ir minkš
tų gėrimų užeiga, parsiduoda pigiai dėl 
svarbių priežasčių. Biznis geras, prie 
dirbtuvių. 3253 S. Normai Avė.

PARDAVIMUI barbernė pigiai, ren- 
da su pagyvenimu $3 5, lietuvių apie- 
linkė, ant biznio gatvės, 3 krėslai.

3262 S. Morgan St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, pi
giai. Kreipkitės “Lietuva”, Box 87, 
3210 So. Halsted St.

pa-

Kada Gyvi į Dangų 
Lėksime 0

(Galas)
Kelionė ratu aplink saulę

Iškilusi į beores erdves.roke- 
ta su 
siliks

keleiviais kurį laiką pa- 
nevaldomai suktis aplink 
lyg kokia mažutė plane- 
taip ir suktųsi amžinai,

ratu (or-

kėliau j an- 
kurio lai-

Kaip besugrįžti žemėn
Kaip po viso to sugrįžti ant 

savo gimtosios planetos žemės? 
Čia taip jau gresia dideli sun
kumai. Siūlomi metodai įtaisy
ti įvairius stabdžius (brekus), 
bet tie neįtikina. įSiuloma pada
ryti roketus, kurios galėtų šau
dyti atgal ir tuo budu prilai
kyti kritimą. Bet yra pavojus, 
kad roketlaivis gali sutirpti nuo 
vieno tik susidūrimo su tirštes- 
nio oro atmosfera, nes atmos
fera apsiaučia žemę lyg koks 
vandenynas gerų 60 mylių gilu
mo sluoksniu, ir juo giliau juo 
yra tirštesnė.

Kaikurie patąria įtaisyti di
delį parašiutą, kurį aukštosios 
oro erdvėse išskleidus, galima 
butų lengvai visą roketlaivį nu
leisti žemėn. Bet parašiutas bu
vo ir pasiliks vėjų žaislu. Ki
ti siūlo įrengti sparnus, pana
šiai kaip bemotoriniams orlai
viams. Galbūt butų įtaisyti su
glaudžiami bemotoriniai orlai
viai, kaip kad yra įtaisytos val
tys ant okeano laivų. Manoma, 
kad tas būdas yra pats prak
tiškiausias. i

PRANEŠIMAI
Naujienų S pulko! 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
kant po 50c savaitėje, gausite $100.00, 
po $2.50 .savaitėje gausite $500.00, 
po $5.00 savaitėje, gausite $1000.00.

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

$100.00. 
gausite

gausite

$1.00 savaitėje,

$2.50 savaitėje,

per 3 metus, 6 mėn. mo-

yra 
nuo-

susi-SLA. 23 8 kp. laikys mėnesinį 
rinkimą spalio 3 d.. 7:30 vai. vak., K. 
Gramonto svet., 4 535 S. Rockvvell St. 
Visi nariai yra kviečiami atsilankyti, 
nes turim svarbių reikalų kuopos nuta
rimuose. — J. ‘Povilaitis.

Lietuvių /Tautiška parapija rengia 
Maskų Balių. Spalio 4 d., 1930, 7 v. 
vak., parapijos svetainėj, 3 501 South 
Union Avė.

Draugijos Šv. Petronėlės susirinkimas 
atsibus nedėlioję, spalio 5 d.-, 1 vai. po 
pietų, Šv. Jurgio parapijoj svet., 3 2nd 
Place ir Auburn Avė. Narės malonėkite 
atsilankyti. O. Kliučinskaitė, rašt.

Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą 
penktadieny, spalio 3 d., 7:30 v. vak., 
Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 
Halsted St. Visi nariai malonėkite 
ku pribūti, nes randas daug svarbių 
kalų kuriuos turime aptarti.

Kuneviče.Nut. rast. S.

So. 
lai- 
rei-

savo bertai- 
sekmadicnį,

CLASSIFIED ADS
Educational

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
NuošinAis mokamas ant neišmokėto* 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Farms For Sale
_______ 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 arba telefo- 
nuokite.

A. GRIGAS « CO.
3 114 So. Halsted St. 

Victory 4898

SLA 260 kuopa laikys 
ninį susirinkimą ateinantį 
spalio 5 d., 2 vai. po piet. Malonėkit 
visi nariai atsilankyti, nes bus daug 
svarstymo. Susirinkimo vieta K. J. Ma
čiuko svetaine, 24 33 W. 69th St.

Valdyba.

Bridgeportas. — Simano Daukanto 
Draugija laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadieny, spalio 5 d.. 12 vai. die
nos, Chicagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 3133 S. Halsted St. Nariai bū
tinai malonėkite dalyvauti, nes randasi 
naujų reikalų svarstymui. Taipgi priva
lote apsimokėti savo mokesčius.

P. K., nut. rast.

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLE.GE,

672 West Madison Street.

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam h
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
*/ictorv 7261.- Res Hemlock 12H1

_________ Pianos________
NEPAPRASTI

PIANŲ BARGENAI 
SEKAMĄ SAVAITĘ
Keli gerai žinomų išdirbyščių pianai, 

nesenai priimti mainui ant naujų Cono- 
ver Grands, bus paaukoti panedėlyj už 
kainas nuo $75 ir aukš. Šie instru
mentai buvo rūpestingai peržiūrėti mu
sų šapos foremano, kuris praneša, kad 
jie yra verti $150.

KITI SPECIALAI
Kroeger Upright ...................... $25.00
Kimball Upright ...................... 3 5.00
Vosc Upright ...............................  45.00
Conover Upright ...................... 65 00

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,

Kouievurd 6520 Rea Yarda 4401
NORKUS & CO.

Perfrraustom rakandus, pianus ir vi 
•tokius biznius, taipgi ii miesto 

. miestą. Teisingas patarnavimas
1706 W. 47th St

CHICAGO

i

Phope Republfc 4949 

PETER GRIBAS 
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Malevojimas, Dekoravimas ir 
Popieravimas 

6127 So. Maplewood Avė., 
CHICAGO, ILL.

20-50% nuolaidos;LUMBERIS
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 darbą mieste. Kcdzie 8463.

IR DAUG KITŲ! 
LENGVI 

IŠMOKĖJIMAI
$5 jmokėti ir $5 į mėnesį 

CABLE PIANO CO. 
301 So. Wabash Avė.

Personai
 AsmenųIeško

RIMTAI mąstantis vyras, ne jaunes
nis kaip 35-50 metų amžiaus, norintis 
pratiesti savo ranką jaunai 23 metų am
žiaus latvaitei, vidutinio ūgio, tamsių 
plaukų, ir tuomi pagelbėti jai įkūnyti 
savo svajones apie tą tolimą įdomią 
naująją tėvynę. Prašau rašyti tik tuos, 
kurie yra rimti ir suaugę. Rašykite ang
liškai. Miss Victoria Zahle, Jauna Juhr- 
malas iela 48, Liepaja, Latvia.

Situation Wanted
Darbo Įęėko

IEŠKAU darbo ant farmos, nežiū
rint kiek toli; esu jaunas vyras ir me
chanikas, turiu gerus paliudijimus; su
lig šios baisios bedarbes, dirbsiu už pi
giausia mokestį.

S. STUBRAUSKAS,
2345 S. Leavitt St.', 

Chicago. III.

PUIIKI FARMA
30 akrų fruktų ir dirbamos žemės far- 

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

JUOZAS VILIMAS
4 556 So. Rockvvell St. 

Virginia 2054

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
prapertės. Turiu 3 farmas Michigan 
valstijoj. Dvi yra ant Little Manestec 
Rivcr. Tinkama vieta dėl resortų. Dvi 
po 80 akerių ir viena 148 akerių.

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

Farmeris, busiu iki 20-tos October

ta. Ji 
ei nebūtų iš anksto išgalvoti bu
dai, kaip ją išsukti iš ellipsio. 
Mat visokį dangaus kūnai, iš 
vienos pusės traukiami saulės, 
iš kitos pusės prilaikomi pla
netų traukimo, amžinai krinta 
ir krinta erdvėj ir negali nu
kristi, skrisdami aplink saulę 
neišpasakyto didumo 
bitą).

Jei roketlaivis bus 
tis į Marsą, tai po
ko, paskraidžios aplink saulę ir 
nutaikius, kada Marsas pasitai
ko kuoarčiausiai, to roketlaivio 
kapitonas apskaitys tinkamą 
momentą ir krypsnį, tada iš
šaus gazų ir tokiu budu išsu
kęs laivą iš ellipsio, šaus Mar
sui “už akių” taip, kad patai
kius atlėkti lygiai tuo momentu, 
kada Marsas užstos laivo kelią, 
kaip kad skrendantis paukštis 
užstoja iššautai kulkai kelią.

Pavojus sudegti Marso ore

Vos tik pasiekus žemės at
mosferą, atbulais šaudymais ga
lima butų sulaikyti roketlaivį 
nuo kritimo; keleiviai užsimau
tų deguoniu kvėpuojamus hel- 
mdtus ir susėstų į bemotori- 
nius orlaivius. Roketlaivį palik
tų kristi ir sudegti, o patys mil
žiniškomis spiralėmis (suktomis 
linijomis) nusileistų ant žemės.

Svajonė ar galimybė

Taip taip stovi galimybės 
skraidyti į žvaigždes. Nors taiPasiekus Marsą taip jau ne

bus galima šauti kulkos greitu- atrodo fantazija ir jokiu budu

’dyme ehrontlktj ir Bsnją 11- 
.... ...... ........ _afajo jutui* «A«ydyU. atailan 

pa* mane. Mano pilna* tiecrsamlaavi- 
atldeuffa ju»ų tikrą liga ir jei ai apal-

Specialistą* gydyme ehrontlkij ir nauju li
gų. Jei kiti n<gal«jo jumlt tAgydyU. atailan 
kjkit p» mane. Mano pilna* tiegsamlaavl- 
maa atidengi ju»ų tikrą ligą ir jei ai •Pa
imsiu jus gydyti, sveikata jom* *ugryl. El- 

-------- kuri* sekiau* juių 
_______ ____  --. bet pat* paaaky* 

gslntlno fiegEaminaylmo—kaa loma yra

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

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių

HICAGO ILIJNOlb
ufiao valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietį], nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nędi- 

iioj nuo 10 rttO iki 1 po plati

juml* 
Mano pil

klt pa* tikrą apecialleta, 
kur ir kaa jutn* įkandą.
po i_ —
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išradi-PATENTAI, copyrights - 
mai visokios rųšies.

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

I

Help Wanted—Malė
________ Darbininkų ^reikia

REIKALINGAS bučeris, pageidauja
ma kad butų singelis. F. Mickevičius, 
5413 So. Wentworth Avė.

Furnished Rooms
SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Nutmcg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

PATAISAU kaminus iš nerūkstan
čių rūkstančius, plasterius, sidevvalkus ir 
visokį kitokį mūrininko darbą, pigiai ir 
greitai. Turiu 34 metų patyrimą. Bu- 
davoju naujus garadžius. W. Plack. 
Tel. Virginia 2215.

NORIU ATKREIPTI AUTO
MOBILISTŲ ATYDĄ

Artinanties žiemos 
autas netvarkoj, tai ant kelio pasidaro 
labai daug nesmagumo, 
rint išvengti, reikia kreiptis 
sąžiningą ir patyrusį mechaniką, 
nas iš jų randasi White 
Sales, kuris jums patąmaus, 
—‘ dieną, ar naktį, tik pašaukit

Boulevard 8642 

J. MENZORUS 

610 W. 35th St.

šalčiams, jeigu

To visko no- 
pas

Sox 
bile

gerą, 
Vie- 

Motor 
kada

i

KAMBARYS ant rendos dėl vaikinų, 
su visais parankumais. 2154 W. 23 St. 
Tel. Roosevek 8128.

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

RENDON moderniškas šildomas ir 
šviesus kambarys, vienam ar dviem vy
ram. Gera transportacija. M. Wens- 
lovas, 10741 Lafayette St., Tel. Pull- 
man 1088, 2nd floor. 

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

PASIRENDUOJA kambarys dėl vy
rų. 4601 So. V/ashtenavv Avė., 2nd fl. 
užpakalyje.

For Rent
RENDOS $12 — $14, 4 kamba

riai, elektra, maudynė, toiletas, — de
koruoti. 1836-38 S. Halsted St., Agen
tas 2 augšte.

PASIRENDUOJA šviesus, patogus 6 
kambarių flatas, pečiais šildomas, mūri
niame name, arti gatvekarių. $3 5. 4604 
S. Francisco Avė.

—KOMFORTAS — GEROVĖ — NE
PRIKLAUSOMYBĖ DEL JUS—ANT 
VAKARINĖS DAKOTOS FARMOS. 

Eikite pirmyn. Užmirškite baimę dėl be
darbės. Bukit pats savo bosas. Pieni
ninkystės, grudų ar maišyta farma ar 
gyvulių ūkis vakarinėj daly North ar 
South Dakota, parinkta su pagelba di
delio geležinkelio, teikia jums didelę 
progą, ne turtus susikrauti, bet įsigyti 
nepriklausomybę. Jus rasite daugiau pa
sitikėjimo, daugiau komforto ant far
mos šiandie, negu kad būdavo pirmiau. 
Farmų kainos žemos, sąlygos lengvos.

Milvvaukee geležinkelis pagelbsti nau
jai apsigyvenusiems gauti geriausias že
mės vertes už jų pinigus; apsaugo juos 
nuo neteisingų atpasakojimų apie klima
tą, žemę, derlius. Musų Agrikulturi- 
nis Agentas, kuris žino tas žemes, mie
lai patars jums kokios rūšies farmeria- 
vimas labiausia tinka kiekvienai apielin- 
kei — ir davinės patarimus po apsigy
venimo. Tiktai sėkmingas farmeris yra 
naudingas Milvvaukee geležinkeliui.

Tos derlingos žemės yra įvairios — 
nuo lygių iki kalvuotų, tinkamų farme- 
riavimui su traktoriais ar arkliais — iki 
kalnuotų, tinkam^ ganykloms ir gyvu
lių auginimui. Kainos įvairuoja sulig 
apielinkės ir rūšies žemės nuo $5 iki 
$25 už akrą neišdirbtos; nuo $15 iki 
$40 už akrą išdirbtos.

Ant žemių, kurias mes rekomenduo
jame, gerai auga ir gerai apsimoka kor- 
nai, kviečiai, linai, avižos, miežiai, al- 
falfa, alfalfa sėklos, saldieji dobilai, dar
žovės, mažieji vaisiai. Gyvulių augi
nimas, paukščiai, kiaulės ir pienininkys
tė yra labai pelningos. Geri keliai, ge
ležinkelių marketai. mokyklos, bažny
čios, geri kaimynai.

Leiskite mums pagelbėti jums. Duo
kite klausimus, angliškai, jei galima. Ra
šykite dabar dėl nemokamos, paveiks
luotos knygelės. Pasakykite mums ko
kios farmos jus norite, ar grudus. ar 
gyvulius jus norite auginti. Visi klau
simai bus teisingai atsakyti. Jokių jums 
pareigų. Žemos kelionės kainos farmų 
ieškotojams. R. W. Reynolds, Commis- 
sioner, The Milvvaukee Road. 942-Z 
Union Station. Chicago, Illinois.

Exchange—Mainai

BARGENAS. Išsimaino du lotai. 62 
pėdų frontas, randasi gražioje vietoje 
Beverly Hiils. Improvementai sudėti. Į 
mainus priimsiu 2 flatų ar bungalovv. 
Savininkas 1 lubos.

4445 So. Campbell Avė.

Real Ėstate For Sale
Namai-žcmė Pardavimai

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

NAUJAS mūrinis namas. 5 kamba
rių, miegamieji porčjatA ąžuolu (rimuo
tas, karštu vandeniu šildomas. Atdara 
vakarais iki 8:30 vai. Vį9th Court ir 
34 gatvė. Cicero.

£


