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Hitlerininkų Smarkavimai 
Reichstagą Atidarant

Vokiečių fašistų bandos, zuidamos Berly
no gatvėmis, daužė žydų krautuves -- 
Komunistų - fašistų skandalas parla
mente

BERLYNAS, sp. 13. — Nau-> ir panaikinti įstatymą, kuriuo 
ją Vokietijos reichstagą (par-fbuvo užginta komunistų rau-

donojo fronto organizacija.
Prie komunistų skandalo pri

sidėjo fašistai, rėkdami, švilp
dami policininkų švilpukais ir 
kitaip keldami triukšmą. Ne
žiūrint, kad vyriausybės užgin
ta, jie pasirodė reichstage fa-
šistų uniformais rudais

lamentą) atidarant, šiandie 
Berlyne įvyko didelių fašistų ir 
komunistų smarkavimų, langų 
daužymų, šaudymų ir riaušių 
prieš žydup.

Fašistai, naudodamies tuo, 
kad policija buvo koncentruota
apie reichstago rumus, ėmė
būriais zuiti neapsaugotomis 
gatvėmis biznio distrikte ir 
daužyti žydų krautuvių ir ma
gazinų langus, rėkdami: “Vo
kietija, pabusk!” ir ‘‘Valio Hit
lerį!”

Skandalas reichstage
Pats reichstagas susirinko 3 

vai. po pietų ir po trumpos se
sijos posėdžius atidėjo iki tre
čiadienio, idant kovojančių tarp 
savęs partijų vadai galėtų tuo 
tarpu susitarti dėl prezidiumo.

Kai tik buvo posėdžių atidė
jimas suminėtas, komunistai 
tuojau pakėlė skandalą, reika
laudami, kad posėdis butų lai
komas rytoj tikslu pareikšti i 
nepasitikėjimą Brueningo kabi
netui, sustabdyti reparacijų
mokėjimą einant Youngo planu priimtas’ ir posėdis išsiskirstė.

Am. Darbo Federaci-1 Vokiečių socialdemo- 
ja nesimaišys į ang- kratų demonstracija 

liakasių kivirčus prieš fašistus

BOSTON, Mass., spal. 13. — 
Vykdomoji Amerikos Darbo 
Federacijos taryba savo spe
cialiame posėdy vakar nutarė 
nesimaišyti j kivirčus, kurie ei
na tarp Illinois angliakasių ir 
Unite'd Mine Workers unijos’, 
kurios prezidentu yra John L. 
Lewis.

Egzekutyvo tarybos posėdis 
buvo sušauktas dėl laiško, ku
rį Joljn Walker, reorganizuo
tos United Mine VVorkers uni
jos prezidentas atsiuntė Fede
racijos prezidentui Greenui. Sa
vo laiške Walker proponavo, 
kad utų sušaukta abiejų šalių 
konvencija.

Taryba, apsvarsčius propozi
ciją, nutarė nesimaišyti į ang
liakasių vidaus’ reikalus.

GROTON, Mass. — Nukritę 
su automobiliu nuo tilto į Na- 
shua upę, prigėrė čia trys 
merginos: Mary Morlette ir 
dvi sesers Richards’aitės.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prar 
našauja:

Iš dalies bebesiuota ir vė
siau; vidutiniai žiemių ir žie
mių rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 61° ir 770 F.

Šiandie saulė teka 6:00, lei
džiasi <5:15. Mėnuo teka 9:32 
vakaro.

marškiniais, rudomis kelinėmis 
ir antpečiais.

Komunistų-fašistų jeibės
Komunistų pasiūlymas pra

krito, nors fašistai parėmė jų 
reikalavimą sustabdyti repara
cijų mokėjimą. Komunistai įtū
žo ant fašistų, kad tieji nepa
rėmė viso jų pasiūlymo, ir tarp 
abiejų grupių mažne įvyko 
muštynių.

šaukiant reiphstago narius 
vardais, fašistai atsakinėjo: 
“Esu. Valio Hitlerį!” Kai ko
munistų moterų vardai buvo 
šaukiami, fašistai pasityčioti iš 
jų gaidžiais giedojo: “kakari- 
ku!”

Pagaliau nutarimas sesiją 
atidėti iki trečiadienio buvo

BERLYNAS, spalių 13. — 
Vokiečių socialdemokratai, Dr. 
Paului Loebe, reichstago pir
mininkui, vadovaujant, vakar 
padarė čia milžinišką demon
straciją prieš fašistus. Demon- 
stracijoj, kuri įvyko Lustgar- 
tene, dalyvavo šimtai tūkstan
čių žmonių.

Dr. Loebe savo kalboj pa
reiškė, kad socialdemokratai 
priesinsis fašistams geležine 
valia, o jei reikės, tai ir kumš± 
čiomis.

Dempnstracijos tikslas buvo 
padrąsinti socialdemokratų at
stovus' kovai, kurie jiems teks 
vesti reichstage ir priminti 
jiems, kad už jų nugarų stovi 
milijonai sąmoningų ir politiš
kai disciplinuotų darbininkų.

Demonstracijai pasibaigus ir 
jos dalyviams skirstanties, kai 
kur gatvėse įvyko susikirtimų 
su fašistais, tykojusiais užkam
piuose. 38 asmenys buvo poli
cijos suimti. x

Thomo Edisono darbi
ninkai sustreikavo

WEST ORANGE, N. J., 
spal. 13. — Pirmą kartą per 
šešioliką metų kilo čia gar
saus išradėjo Thomo A. Edi
sono įmonės darbininkų strei
kas.

arbininkai metė darbą dėl 
to, kad jiems tapo nuskeltos 
algos nuo 93-97 centų valan
dai iki 70 centų.

DANVILLE, III., — Del to, 
kad tėvai neleido jai rūkyti, 
nusišovė čia Genevieve Brad- 
ford, 16 metų mergaite.

(Atlantic and Pacific Pht^o]

Rio de Janciro, Brazilijos sostinė, kurią revoliucionieriai siekiasi užimti.

Sovietai varu varys 
bedarbius dirbti; su

stabdo pašalpas

Nauju valdžios dekretu darbi
ninkai turės dirbti tokį dar
bą, koks jiems bus paskirtas

RYGA, spal. 13. — 'Maskvos 
“Pravda” praneša, kad komu
nistų partija nutarus tuojau 
sustabdyti pašalpų mokėjimą 
jedarbiams, įsiregistravusiems 
sovietų darbo biuruose.

Pasak “Pravdos”, per pasta
rus dešimt metų Maskva buvus 
Mekka rusų bedarbiams’, kurių 
jendrai .500 tūkstančių gauda
vę pašalpos.

Nuo praeito rugpiučio mėne
sio pradžios darbo biurai ėmė 
pilnus traukinius bedarbių siųs
ti iš Maskvos į įvairius pramo
nės distriktus, kur darbininkai, 
metę savo darbus, išsibastė į 
įvairias kitas vietas darbo ieš
koti, tikėdamies, kad kitur 
maisto krizis nėra taip didelis.

Priverstinas darbas, arba iš
metimas iš Profsojuzo

Einant darbo komisariato da
bar išleistu dekretu, rusų be
darbiai, kurie ligšiol gaudavo 
pašalpas, turi priimti tokį dar
bą, koks jiems bus paskirtas, 
nežiūrint, ar tas darbas’ yra 
jų profesijos, ar ne. Priešingą 
atvejį jie bus išbraukti iš prof- 
sojuzo (darbo sąjungos). O iš
braukimas iš prpfsojuzo reiš
kia netekimą pilietinių teisių 
ir privilegijos pirktis maistą 
valdžios’ krautuvėse pigesnėmis 
kainomis, ne kaip imamos iš 
“neproletarų klasės” gyvento
jų.

Tie darbininkai, kurie mes ’ spaskirtą jiems darbą, bus įra
šomi į juodąją knygą ir nebe
galės gauti darbo kitose val
džios įstaigose.

Mobilizuojami darbininkai 
pakeliui išbėgioia

Sovietų išleistais dekretais, 
kiekviena valdžios pramonė 
Rusijoj dabar yra pastatyta 
ant privatinio darbo bazės. So
vietų spauda tačiau, diskus’uo- 
dama darbininkų mobilizavimą 
ir jų paskirstymą į įvairius 
pramonės distriktus, prisipa
žįsta, kad į paskirtas jiems 
darbo vįetas teatvyksta ma
žiau ne 10% visų pasiųstų dar
bininkų. Visi kiti išbėgioja pa
keliui. Be to, darbininkai ne
paliauja metę savo darbus’ ir 
bėgę j kitas vietas.

Darbininkai ypač bijo kasyklų 
ir miško darbų

Rekrutuoti darbininkai, pa
sak Charkovo “kviestijų”, ypa
čiai nemėgsta Doneco anglies 
kasyklų, kurios, dėl angliaka
sių išbcgiojimo, .buvo uždary
tos. Leningrado “Krasnaja Ga- 
zeta” praneša, kad panaši pa
dėtis yra ir žiemių miško pra
monėj, kuri dabar yra operuo
jama tik su sovietijos kaliniais 
ir ištrenktais arba rekrutuotais 
valstiečiais.

Sovietų spauda skundžiasi 
“piatilietkos” nesisekimu

Sovietų spaudos prisimestas 
optimizmas dęl bolševikų in
dustrijos pasiekimų jau ima 
nykti. Dabar jos skiltys pilnos 
nusiskundimų, kad “piatiliet
kos” planai visai nevyksta.

Bet A. M. Cichonas, darbo 
komisaras, gieda kitaip. Jis sa
ko:

“Sovietų sąjungoje šiandie, 
iš tikrųjų, ne* kokio hedarbo 
nėra. Jo nėra dėl milžiniško 
socializuotos pramonės ir so- 
cializuoto žemės ūkio augimo. 
Vien tik statybos darbams 
trūksta 300,000 darbininkų, o 
liepos mėnesį krašto pramonei 
iš viso truko 500,000 darbinin
kų, tiek kvalifikuotų, tiek ne
kvalifikuotų.”

Sakp, šiaurės Kinų 
sukilėlių armija 

sutriuškinta
ŠANCHAJUS, Kinai, spal. 

13. — Praneša, kad Centrali- 
nės (Nankino) valdžios ka
riuomenė sutriuškino šiaurės 
sukilėlių jėgas Honano srity, 
paėmus strateginį tos provin
cijos miestą Lojangą. Pa
sak pranešimų, mūšyje 30,000 
šiauriečių krito, 250,000 ka
reivių buvo priversti bėgti ne
tvarkoj, 100,000 pasidavė cent
rai inei kariumenei, o 60,000 
sukilėlių buvo nuginkluoti.

Plėšikui puolė garlaivį
HONKONGAS, Kinai, spal. 

13. Kinų plėšikai, dėdamics 
pasažieriais, puolė Sonnamhoi 
garlaivį Vakarų upėj, du gar
laivio įgulos žmones nukovė 
kitus keturis įgulos žmones ir 
trisdešimt pasažierių pagrobė 
ir pabėgo su $9,000 grobiu.

Vyras ir moteriškė užsimušė
WASHINGTONAS, spal. 13. 

— Jų automobiliui išlėkus iš 
vieškelio ir atsimušus į medį, 
netoli nuo miesto užsimušė du 
asmenys, David Drage, 26, ir 
Mrs. Elizabeth Converse, 33 
metų amžiaus.

Angliakasių lyderis 
agituoja organizuot 
Am. Darbo partiją
MOUNT OLIVE, III., spalių 

13. — Alexander Howat, se
nas angliakasių vadas ir aitrus 
Johno L. Lewiso, senosios Uni
ted Mine Workers unijos prezi
dento priešininkas, kalbėdamas 
čia skaitmeningame angliaka
sių mitinge, pasakė, kad Ame
rikoj būtinai yra reikalinga 
Darbo partija, kuri iš tiesų im
tų darbininkų reikalus ginti.

“8g% šio krašto piliečių yra 
darbininkai”, sakė Howat. “Bet 
mes, darbininkai, negalime nė 
tikėtis teisybės, kol neturėsime 
savų atstovų kongrese ir legis- 
laturose ir savų žmonių val
džios vietose.”

Kasyklų darbininkų organi-’. 
zacijos reikalais Howat pareiš
kė, kad reorganizuotoji United 
Mine Workers unija esanti 
tvirtai nusistačius tęsti kovą 
prieš Lewisą ir jo klyką, kurie 
esą tik kasyklų kompanijų įna
giai.

140,000 vokiečių me
talo darbininkų grū

moja streiku
BERLYNAS, spalio 13. — 

Darbo sąjungos konferencija 
vakar nutarė nepriimti valdžios 
arbitratoriaus sprendimo su
mažinti darbininkų algas 8 
nuoš. Jei tas sprendimas bus 
bandoma vykinti, 140,000 Ber
lyno metalo darbininkų grūmo
ja streiku. Vyriausybė dėl to 
labai susirupinus. Labai gali
mas daiktas, kad į dalyką įsi
maišys pats darbo ministeris. 
Galimas daiktas, kad jis panai
kins arbitratoriaus sprendimą 
ir bandys iš naujo pradėti tai
kos derybas tarp metalo pra
monės vadų ir darbininkų at
stovų.

Ketiiri asmens žuvo 
aeroplano nelaimėj \ ---

TOUROUSE, Francija, spal.
13. — Iš La Rache, Ispanų 
Morokoj, praneša, kad netoli 
nuo ten nukrito aeroplanas. 
Pilotas ir trys pasažieriai už
simušė. Tarp žuvusių buvo 
du amerikiečiai, rašytojas 
TerniU Dix ir jo žmona.

Franci jos prezidentas Dou- 
merque kreiseriu Colbert iš
vyko į Moroką.

Lietuvos
Vagia tiktai iš kleboni

jų ir klebonų
Jurbarkas. — Rugsėjo m. 

16 d. vakare Jurbarko policija 
suėmė Liudviką Anskaitį 21 
metų amžiaus, gimusį Lenki
joje Varšuvoje, 1918 m. grį
žusį Lietuvon, kaipo vagį—re- 
cidivistą. Jo tėvai dabar gyve
na Mariampolėjc.

Ahskaitis prisipažino, kad 
jau esąs tris kartus baustas 
už vagystę ir bausmes tris 
kartus atlikęs. Vagiąs tilt iš 
klebonijų ir kunigų. Dabar 
sulaikytas pasišakė, kad šio
mis dienomis iš Skirsnemunės 
kun. Povilaičio pavogęs pini
ginę dėžutę, revolverį ir 600 
litų, kuriuos policija rado pa
slėptus bate. Iš Jurbarko kle
bono Bikino pavogęs binoklį

Suėmimas komunistų 
Besarabijoje '

BUCHARESTAS, Rumanija, 
spalių 13. — Kišineve, Bcsara- 
bi'joj, policija susekė plačią ko
munistų organizaciją. Padarius 
jos centre kratą, policija suė
mė daug komunistų literatūros 
ir dokumentų. Daug asmenų 
areštuota.

Smerkia egzekucijas 
bolševikijoje

Vokiečių mokslo ir meno vadai 
protestuoja, prieš OGPU šau

dymus rusų mokslininkų

BERLYNAS, spalio 13. — 
Aštuoniasdešimt trys žymus 
vokiečių mokslininkai, meninin
kai ir literatai paskelbė viešą 
protestą prieš areštus ir egze
kucijas Rusijos mokslo žmonių, 
jų tarpe profesorių Riazancevo 
ir Karatygino, kurie rugsėjo 
22 diėną buvo sovietų žvalgy
bos' (OGPU) be jokio teismo 
sušaudyti.

Tarp protestą pasirašiusių 
yra: prof. Richard Becker, bu
vęs Prūsijos švietimo m miste
ris; prof. Wilhelm Kahl, reich
stago narys; Berlyno Universi
teto profesoriai Max Planek, 
Heinrich Triepel, Rudolf Roth 
ir Hermann Oncken; rašytojai 
Heinrich Mann ir Walter von 
Molo; tapytojas Max Lieber- 
mann; muzikos direktoriai Kari 
Muck ir Wilhelm Furtaengler, 
ir Patsdamo Observatorijos 
prof. Ludendorff.

Kolegija neleido so
cialistų vadui kalbėti

NEW YORKAS, spalio 13.— 
Brooklyno Kolegijos Socialių 
Mokslų Klubas buvo pakvietęs 
Normaną Thomasą, socialistų 
kandidatą į kongresą, kalbėti 
klubo susirinkime spalių 14 
dieną. Thomas pakvietimą pri
ėmė. Netrukus po to jis vėl ga
vo laišką iš Miss Gwendolyn 
Lurie, to klubo vicepirminin
kės, kuriuo ji, atsiprašydama, 
praneša Thomasui, kad Kole
gijos vyriausybės įsakymu klu
bas esąs priverstas pakvietimą 
atsiimti.

Mr. Thomas pasiuntė kolegi
jai protestą dėl žodžio ir nuo
monės laisvės varžymo.

Prieš kiek laiko Hunter Ko
legijos vyriausybė panašiai ne
leido kalbėti Heywoodui Brou- 
nui, kitam socialistų kandida
tui, į kongresą, kurį tos kolegi
jos studentai buvo pakvietę.

Naujienos 
ir senų pinigų renkamą ko
lekciją. Kunigai pasijuto esu 
apvogti, tik sužinojus iš poli
cijos, jam prisipažinus. Vagia 
gerai apsirengęs ir atrodo 
frantu.

Latvių “Jaunukas Zi- 
nas” apie padėtį Klai

pėdoj

Klaipėdoj lankęsis Latvių 
laikraščio korespondentas kon
statuoja, kad anksčiau Klaipė
dos ūkininkas turėjęs du vei
dus — vieną vokiečiui mieste
lėnui, kuris perka ir antrą —> 
tikrą natūralų lietuvišką veidą. 
Jei ūkininkas įsitikindavęs, kad 
kalba su lietuvių, kiekvienas at
sakydavęs gražia lietuvių kalba, 
vietos tarme. Dabar klaipėdie
čių tik ūkininkas jau daug drą
siau kalba lietuviškai ir šią kal
bą vartoja savo tarpe. Taip pat 
Klaipėdos krautuvėse dabar jau 
galima susikalbėti lietuviškai. 
To reikalauja krautuvininku in
teresai, nes iš Lietuvos yra 
daug pirkėjų.

Kas bus su švedų popie- 
rio fabriku?

KAUNAS. — Einant Lietu
vos sutartim su švedais, pas
kutinieji turi pastatyti Lietu
voj popierio fabriką, gi tasai 
dirbs ne tik vidaus rinkai, bet 
ir eksportui. Tuo tarpu jokio 
fabriko nepastatė ir nepradėjo 
statyti.

Pasirodė, kad fabriko steigi
mas gali užsitęsti ilgesniam lai
kui ir štai dėl ko.

švedai pirko Slabadoj už 
50,000 litų sklypą 1 ha 980 kv. 
m. — netoli savo degtukų fa
briko. Ten žadėjo statyti po
pierio fabriką. Bet ši žemė —• 
pasirodė neparduotina!

Parduotasis ’ sklypas priklau
sė dvarininkei Serebriakovienei. 
Iš jos nuomavo Feiferienė, ku- 
ri/kaimo sueigoj netiksliai pa
siskelbė skirtinos (“nadielnos”) 
žemės valdytojai ir per vals. 
vald. ir Vyr. Notarą įsitvirtino 
nuosavybės teisėse tam skly
pui. Ji pardavė sklypą už 9,000 
lt. broliams Fišams, o šie pa- 
siskubo pasiūlyti švedams, ku
rie nenorėjo praleisti tinkamos 
progos. Jų valdybos narys At- 
elsonas sumokėjo Fišams 50,- 
000 litų, (450% pelno), o po 
to perleido Lietuvos degtukų 
b-vei (švedų b-vė).

Patyrę apie viso pirkimo par
davimo netikslumą ir negalia- 
vimą švedai baisiai susijaudino 
ir padavė phreiškimą Kauno 
žemės tvarkytojui, kad kaip 
nors juos išgelbėtų iš absur-' 
diškds padėties, nes sklypas pri
klauso Ž. U. min-jos žiniai.

Be to, švedų degtukų fabri
ko žemė irgi pasirodo valdiš
ka, nes jie tarėsi valdę ją čin
šo teisėmis, o činšo teisė Sla
badoj negalioja, švedai liko be 
žemės ir žadą susilaikyti nuo 
popierio fabriko^ statymo, kol 
bus išrištas jų žemės klausi
mas.

Bažinorių kaime irgi Kė
dainių apskr. nusišovė 20 me
tų vyrukas Gitė.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai. 
Pigiai ir Saugiai ---

NAUJIENOS
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KORESPONDENCIJOS
Hill Coke, Pa.

Iš anglr.tkttsių gyvenimo

ši kasykla randasi F'ayette 
paviete, kur yra labai išvystyta 
kokso pramonė. Priklauso jį 
Hillmaą Coal and Coke kompa
nijai. Angliakasių ten dirba 
apie 400. Jie visi gyvena kom
panijos namuose ir gyvenimo 
reikmenas turi pirkti kompani
jos krautuvėj, nežiūrint į tai, 
kad ten visuomet reikia bran
giau mokėti nei privatinėse 
krautuvėse.

Kasykloj dirbama nuo penkių iš kitur 
iki šešių dienų per savaitę, bedarbiams 
Darbas galima gauti tik su bo
su susižinojus. Paprastai pagei
daujama, kad darbininkas bu
tų vedęs ir namus imtų iš kom
panijos. Tokiame atvejyj kom
panija užtikrina sau požeminių 
vergų.

Užklausiau angliakasio apie 
mokesnį. Atsakė, kad už ake- 
rio Jšlodavimą moka $7.00. Jei
gu tą darbą pasiseka padaryti 
pei; dieną, tai, vadinasi, uždir
bama $7. Jokio darbo valandų 
aprubežiavitno nėra: dirbama 
tol, kol padaroma bosų paskir
tas darbas.

Už karo prikrovimą moka 85 
centus, jei anglis mašina ker- 
tariia, ir $1.05, jei anglį tenka 

. pjkiu prikirsti. Krovėjai pa
prastai per dieną uždirba nuo 
'trijų iki penkių dolerių.

• Darbo sąlygos yra pusėtinai 
blogos. Už mažiausį nusikalti
mą darbininkas yra .vejamas 
lauk iš darbo. Kitose kasyklo
se šioj apielinkėj su darbais 
yra pusėtinai prastai. Kai ku-

• rios jų yra visiškai uždarytos. 
Mat> geležies ir plieno pramonė 
nedirba pilųo laiko, tad ir pa
reikalavimas ant kokso žymiai 
sumažėjo.

llillman Coal and Coke kom
panija angliakasius labai' išnau
doja, mokėdama jiems labai 
mizerną atlyginimą. Bet jeigu 
ji nesirūpina medžiagine būkle, 
tai už tai bando aprūpinti 

. “dvasiškai”. Nors bažnyčios 

. nėra, bet kiekvieną šventadieni 
pamaldos yra laikomos teatre. 
Iki pietų “dvariškas maistas” 
yra teikiamas baltiems žmo-

• nems, o po pietų “juodiems
• broliams”, vadinasi, negrams.

Ponas Hillman supranta, kad 
bažnyčia tarnauja išnaudojimo 
sistemai, per tat jis ir kviečia 
dvasiški. »

Angliakasiai tyli ir dantis 
sukandę laukia šviesesnio ry
tojaus. Laukia, kada vėl bus 
unija ir pagerintos darbo sąly
gos.—ras.iulio Vergiąs.

sitraukti negalima. Jei kam 
reikalas yra pasitraukti, tai jis 
turi į savo vietų palikti kita. 
Yra net speciališki pavaduoto
jai. Pasitraukti galima tik di 
kartu per dienų, — vieną kar
pa prieš pietus ir vienų kartą 
po pietų. Daugiau neleidžia
ma. Jei kuris dažniau pasi
traukia nuo savo darbo, tai ga
li susilaukti “fajero”. Ceremo
nijų, čia didelių nedaroma.

Su darbais pas mus dabarti
niu laiku tikrai blogas reika
las. Daug darbininkų palei
džiama iš dirbtuvių. Naujas 
darbas labai sunku gauti, ypač 

atvažiavusiam. Tode 
patariu i musų

miestą nevažiuoti. Unijos jo
kios nėra. Pasakojama, kad 
buvusi 1920 m. kažkokia* unija 
susikurusi. Esą unijos virši
ninkai darbininkus labai apga
vęs Tad dabar darbininkai 
apie uniją nei pamislyti neno
ri. Jie nesuptanta, kad be uni
jos yra šimtą kartų blogiau. 
Geriau yra turėti ir blogai 
tvarkomą uniją, negu visiškai 
nieko neturėti.

Viešbučiuose ir restoranuose 
paprastas darbininkas per mėne
sį uždirba nuo 25 iki 35 dole
rių ir gauna valgi. Tai labai 
mizernas uždarbis. Tačiau da
bartiniu laiku ir
apmokamas darbas yra 
sunku gauti.

tas menkai
gana

Apie lietuvių gyvenimą

Iš vedusių šeimynų randasi 
kelios tokios, kurioms pritiktų 
gyventi dvyliktam šimtmetyj. 
Jos yra paskendusios’ maskala- 
vijoj (taip pas mus yra vadi
nama naminčlė). Girtavimas 
ir paleistuvavimas pas tas šei
mynas užima pirmą vietą. Ne
žinia, kada tie žmonės pradės 
protauti ir supras, kad jie, dvi
dešimtame amžiuj gyvena.

Pasitaiko ir labai 
atsitikimų. Kartą 
,ratve susitikau tūlą 
Rudas žmogelio, ūsai 
kaip laukinės katės, 
plota, akys juodos,
sakant, atrodo, kaip koks Kris
taus mučelninlįas. Klausiu jo, 
kur jis taip skubinasi ir kas 

taip pagražino.
Burdingierius pasiuto

Atsako, kad burdingierius 
pasiuto. Nejaugi, sakau, nega
lima pasiutusiam burdingieriui 
surasti atatinkamą vietą, 
paskui pradėjau teirautis, 
jis tokio blogo padare.

Tai, mat, atsako, jis turi
mano žmona ir vaikučių susi’ 
gyvenęs, 
mušti, tai aš 
vos lįsti, kad 
lį. Jis tikrai

Jeigu taip, 
jo neišvarai, 
burdingierius
pa*, s ir vaikų Lietuvoj, 
visą savo pėdę atiduoda 
pačiai.

Dauguma musų miesto 
čių labai puikiai gyvena, 
girtinas jųjų gyvenimas. 1 
kaipo 
linkiu

juokingų 
eidamas 

pilieti M. 
pasistatę, 
nosis su- 
Trumpai

J!

su

Siuox City, Iowa
VISKO PO BISKj

Kai jis ją pradeda 
turiu net po lo- 
negaučiau į kai- 
yra pasiutęs’, 
sakau, tai kode! 
Atsako, kad tas 

yra išsižadėjęs
ks musų miestelio niekuomet 

nesimato jokių- žinių. Nieko 
nepranešama nei apie darbus, 
nei bendrai apie lietuvių judė
jimą. Atrodytų, kad lietuvių 
čir visai ir nėra. Bet tikru
moj tautiečių čia visgi yra ne
mažas būrelis.

Sioux City randasi šiaur-va- 
karinėj daly j, apie keturioliką 
šimtų mylių nuo New Yorko. 
Gyventojų priskaitoma iki 95 
tūkstančių. Lietuvių 
apie šimtas šeimynų.

mano

zeno- 
Pa- 

O aš, 
naujas korespondentas, 
dar geresnio gyvenimo.
Apie senbernius

randasi
Y ra bu-

Musų mieste, randasi visokių 
jaunikaičių (daugiausia tokių, 
kurie su velniu yra vienme
čiai). Didele dauguma tų jau
nikaičių visą savo procę ir.

Darbai daugiausia 
los. Kitokių beveik 
Paprastas darbininkas 
landų uždirba nuo 40

skerdyk- sveikatų atliekamu laiku paau- 
ir nėra, kauja maskalavijai. Jiems ne- 
per va- rupi joks laikraštis, nerupi jo- 

iki 42*/0 kį dora,- ot, gyvena sau, kaip
cento. Įvesta dieniniams “punt” | ta degioji purvyne, 
sistema. Bet dauguma darbi
ninkų dirba nuo štukų. Išnau- ir labai 
dojimas baisiausias. Darbinin
kas nuo savo darbo nei pasi
traukti negali. Priegtam jis 
nei nežino 
savo pėdę 
vienaip, o 

Skubėti
gos leidžia.
čia mašinos, nuo kurių nei pa-

visi tokie. Yra 
užsilaikančių, 

jiems priklau- 
Esate vyrai ir

Nesakau, kad 
gerai 

Tiems atiduodu 
santį kreditą.
bukite tokiais ateityj. O visus 

kiek uždirba tol, kok kitus išgelbėk šv. Antanai, gy-
gauna. Bosai sako 
moka kitaip.
reikia tiek, kiek jė-

Tatai daryti ver-

vuli ų patrone.

Jaunimas
Teko susipažinti su čia gimu

siu ir augusiu jaunimu* Kaip

[Pacific and Atlantic Photo]

Sofija, Bulgarija. — Bulga
rijos karaliaus sesuo Eudoksi- 
ja, kuri susižiedavo su Italijos 
princu Acosto sūnumi.

tuvė, vienas barzdaskutisį ir du 
šiaučiai. Beveik visi biznieriai 
yra geri SLA. 4 kuopos nariai. 
Lietuvių profesionalų visiškai 
nėra.

Daroma biznis su maskavali- 
lija.
šiai

1. Adolfas, Juozas ir Benedik
tas Petkevičiai, kilę iš Tytavė- 
nų miestelio, Raseinių apskri
ties; pieš karą jie gyvenę Chica
go, III.

2. Jonas Mončio (Mončius), ki
lęs iš Kaspariškių kaimo, Plun
gei! ų valsčiaus.

Ieškomieji arba asmens žiną 
apie juos prašomi pranešti ieš
komųjų adresus Lietuvos Pa
siuntinybei;

Lithuanian Lcgation
2622 - 16th Street, North- 

wcst,
Washington, D. C.

Vieni su ki- 
ir nesipyksta. Iš- 
maskalavijos gar-

trys pašaipiuos 
bažnyčios prie- 

nariai sako, kad

berniukai', taip ir mergaites 
kalba gražiai lietuviškai. Kai 
kurie moka net ir gražiai lie
tuviškai rašyti. Jie korektiš
kai apseina ir visuomet yra 
mandagus. Tai pagirtinas da
lykas. Uiį tokį gražų vaikų iš
auklėjimą didžiausis kreditas 
tenka tėvams.

Ypač gero įspūdžio daro p-le 
A. Balčiunytė. Ji yra Ameri
koj gimusi ir augusi. Niekuo
met nepasakytum, kad ji nėra 
neseniai iš Lietuvos atvažiavu
si. Puikiai rašo ir skaito lie
tuviškai. Amerikoniško akcen
to pas ją jokiu budu nepaste
bėsi. Tėvai tikrai užsitarnauja 
pagarbos už tokį gražų savo 
dukrelės išauklėjimą.

Organizacijos
Partijų pas mus jokių nėra, 

kaip tai esti kitose lietuvių ko
lonijose, kur tautiečiai pasi
skirsto i visokias partijas ir 
parfijėles ir paskui pešasi tarp 
savęs. Pas mus to nėra. Tarp 
visų yra santaika, 
tais nesipeša 
imti sudaro 
bintojai.

* Randasi 
draugijos po 
žiūra. Patys
jos neužilgo pakratys kojas.

Turime ir lietuvišką Šv. Ka
zimiero parapiją, kuriai vado
vauja kun. Jurgis česna. Kiek 
turi parapijonų, neteko sužino
ti. Pavapi jonai per metus mo
ko $18. Kunigas palyginamai 
yra tolerantiškas ir skirtingai 
manančių nepersekioja. Savo 
klebonijos parapija neturi. Ku
nigas būva “ant burdo” Pran
ciškonų klioštoriuj. Algos gau
na $100 per menesį.

Lietuviai savo svetaines ne
turi. Tiesa, yra svetainiukė 
bažnyčios skiepe, bet ji ne vi
siems tėra prieinama. Kunigas 
gal ir nesipriešintų užleisti sve
tainę, bet tarp parapijonų at
siranda tokių fanatikų, kurie 
bijosi bedievių. Juos tie fana
tikai vadina cicilikais. Todėl ne- 
visada sklepuku tegalima nau
dotis. * -

Yra ir SLA. 4 kuopa. Narių 
turi apie 60. Kuopa veikimo jo
kio neparodo. Galima sakyti, 
kad ta kuopa yra gyvas lavonas. 
Nelaikoma net reguliariškai su
sirinkimai. Mat, narių jokiu 
budu negalima sukviesti. Jie 
sėdi prie stikliuko# ir apie su
sirinkimus nenori nei girdėti. 
Suprantama, yra ir veiklių na
rių. Bet tokių nedaug.

Dabar keli žodžiai apie kuo 
pos valdyba. Ji susideda iš 
dviejų asmenų: pirmininko Va
leikos ir sekretoriaus’-iždininko 
Yuknio. Tai bešališki veikėjai, 
kuriems tikrai rupi Susivieniji
mo reikalai. Jeigu juodu pa
sitrauktų, tai tikrai galima sa
kyti, jog kuopa pakriktų. Ka
dangi nariai susirinkimų nelai
ko, tai juodu vaikščioja po 
stubas • ir renka mėnesines 
duokles. Tuo pačiu laiku gau
na ir naujų narių. Trumpai

sakant, dirba kuopai su di
džiausiu pasišventimu. Aš val
dybai patarčiau stengtis prie 
kuopos pritraukti jaunimą, ku
rio čia yra gražus būrelis. Pa
varius^ agitaciją, tą jaunimą 
butų galima į ■ Susivienijimą 
įtraukti. Tai butų tikrai ge
ras darbas atliktas’.

Taigi, vyručiai, stokite prie 
to darbo, o mes jums padėsi
mo. Naudos turėsime labai 
daug, tik reikia pasišventimo 
ir energijos. Atsiminkime, jog 
žiema artinasi. Tad reikia dirb
ti. Jeigu mes nepritrauksime 
jaunimo prie Susivienijimo, tai 
jis ištautęs. Priegtam ir kuo
pa neaugs, bet eis silpnyn.

Kalbant apie 4 kuopą, turiu 
dar priminti, jog joje nėra nei 
vieno bolševiko. Ramybes tad 
niekas neardo.

Laikraščiui
/ . 1 '

Kai dėl laikraščių, tai turiu 
pasakyti, jog “Naujienos” už
ima pirmą vietų. I\luo tų, ku
rie skaito “Naujienas”, teko 
girdėti, jog jie be to laikraš
čio negali apseiti. Bravo! taip 
ir reikia. Visuomet skaitykite 
“Naujienas”.

W1IY SUS MINIS
H IMS

^O0f.L
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' Ieškomi

Bet tas štofas daugiau- 
stubose pardavinėjama.

—Cimbolių Juozas.

IIMUUJ

kam kentėti?

IADACHI

LIANS POR
VEINS

CONGESTED COIDSinCHLST
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LAM
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BACK-ACHt

ACHES
ahoPAINS/
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BEAUTIflES

įwnstruation

RHEUMATISM/P

SINUSTRDilBL

Del tų, kurie yra 
nuolatos pavargę

Tas nuolatinis jautimasis pavargusiu ir 
nusikamavusiu, ar abeluai menkos sveika
tos, paeina nuo nusilpnojusio, pakrikusio sto
vio. pasidariusio delei konstipaeijos nuodu. 
Imkite Nuga-Tone ir atsikratyki t jo, pirm 
negu jis pavirs chronišku ir prives prie 
daug rimtesnes padėties. Nuga-Tone išvalo 
kurni nuo tu nuodu, kurie ardo Hveikatsj ir 
padaro gyvenimų skurdų, tada jūsų apeti
tas pagerėja, išnyksta virškinimo nesmagu
mai. jūsų miegas bus poilsingas ir atgai
vinantis ir jus pasijusite kokis buvote pir
miau.

Kartais būna didelis abelnos sveikatos pa
gerėjimas paėmus Nuga-Tone tik per kelius 
dienas, taip greitai jis veikia ir jeigu jūsų 
sveikata nėra tokia, kokia ji turėtų būti. 
. ųs turite pabandyti Nuga-Tone. Jus galite 
gauti jį kur tik vaistai yra pardavinėjami. 
Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų šlake, pa
prašykit jį užsakyti jų dėl jus iš savo 
džiaberio.

Bernard Petkas 1
Pilnas Pasirinkimai

Vyriškų papuošalų, geresnčs rū
šies, didesnio'š verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Richmond St.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresįų moka didelę alga. 
Jus galite išmokti šio Ke
rai apsimokančio užsiė- 

laik*. Di- 
. Ka- 

1 lykite dėl nemokamos 
knyKelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State bt., k. Lake St. 10 fl.

mimo i trumpa laik 
į' i olomos išduodamos.

- Į Ivrlrllzi

Daktaro Paslaptis 
Išduota Publikai

Pagalios paslaptis Dr. A. G. Charncs 
didelio pasisekimo per 50 metų gydyme 
.silpnų ir suniegalėjusių žmonių ir taipgi 
kenčiančių nuo konstipaeijos, kepenų, 
inkstų ir pilvo pakrikimų, reumatizmo 
ir šalčių, patapo žinoma. Jus galite 
gauti ją dabar aptiekoje po vardu VIZ. 
Ji yra labai maloni imti ir jus gauna
te ją tokią, kokia Dr. Charncs prirengė 
ją ir vartojo savo privatinėj praktikoj 
kaip Europoj, taip ir Amerikoj. Dr. 
Charnes buvo. labai sėkmingas Europos 
gydytojas ir incdikalis chemikas pirm
atvykimo į Ameriką.' Jo nuodugnus
pažinimas skirtingų šaltinių medikalių 
junginių ir jų įtakos į įvairias ligas, 
privedė jį prie vartojimo savo praktikoj 
išimtinai ekstraktų medikalių žolių, šak
nų, žievių ir lapų. Jo labai didelis pa
sisekimas gydyme sergančių ir grąžinime 
senosios spėkos ir gyvumo silpniems it 
sųniegalėjusiems parodo, kad jis nekly
do, dėlto kad nieko geresnio nežinoma 
medikalei profesijai teikime pagelbos ser
gantiems ir sųniegalėjusiems, kaip medi- 
kaliai prirengimai, kuriuos Motina Gam
ta sudėjo į mcdikales žoles, šaknis, žie
ves ir lapus, iš kurių junginio Dr. 
Charnes pagamino savo pastebėtiną slap
tą receptą. Jeigu jus jaučiatės silpnas, 
suniegalėjęs ar negalite gerai miegoti, ar
ba turite pilvo ar vidurių pakrikimus, 
turi reumatizmo skausmus, arba jūsų 
inkstai tinkamai neveikia, tiktai nueikite 
pas savo apliekininką ir paprašykite už 
$1.00 bonką VIZ. Imkite kaip nuro
dyta per 10 dienų ir jeigu jus nepasi- 
jusite geriau kiekvienu žvilgsniu, sugrą
žinkite bonką aptiekininkui, iš kurio 
jus ją gavote ir ghltkit atgal savo pini
gus. Tai yra jūsų garantija nuo Herb 
lonic Corporation, VIZ savininkų, 179 
N. Wclls St., Chicago.

(Apgarsinimas)

SLA. 4 kuopos susirinkimas
Spalių 5 d. įvyko Susivieniji

mo 4 kuopos susirinkimas. Iš 
60 narių į siAirinkimą atvyko 
tik 8. Tai didelis’ apsileidimas. 
Iš tiesų bloga, kad nariai nei 
per mėnesį negali vieną kartą 
į susirinkimą atvykti. Jie sė
di sau namie, o pirmininkas ir 
sekretorius turi pas juos į stu- 
bą eiti duoklių kolektuoti.

Biznieriai
Lietuvių biznieriai pas mus 

mažai tėra. Viso yra apie še
šios valgomų daiktų krautu- 

viena senų rakandą; kran

SU

Kalėdoms, Naujiems 
Metams

Pasveikinimus
JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 
UŽSISAKYKITE DABAR

Furime didelį, gražų pasirinkimą vi
sokiausios rūšies pasveikinimų atei

nančioms Šventėms.
Turime brangių ir labai pigių — 12 
labai gražių didelių paauksuotų pa
sveikinimų su margais konvertais, su 
jūsų vardu ir pavarde tik už $1,75. 

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Musų lempa pagelbės jums luojaus
Musų DERMA “HEALTH-RAY” LEMPA yra lempa su 100 SVEIKŲ VAR
TOJIMŲ, Ji įsibriauja giliai į užsikimšusius kraujo takus, iššaukdama veiklią 
cirkuliaciją ,kuri suteikia sveikas baltas kraujo celes pažeistoms dalims, 
minkština venas ir palengvina visus užsikimšimus kūne, 
cija tada pašalina visus 
nuodus, kurie yra šak
nis visų jūsų sirgimų. 
Jeigu jus kenčiate nuo 
REUMATIZMO, ŠAL-
ČIO KRUTINĖJĘ, ARBA NUO VIENOS IŠ VIRŠUJ MINIMŲ LIGŲ. ARBA 
NUO KOKIOS KITOS PANAŠIOS LIGOS KŪNE, MUSŲ DERMA “HEALTH- 
RAY” LEMPA SUTEIKS JUMS TIKRĄ IR GREITĄ PAGELBĄ. ’
KAD PLAČIAU IŠGARSINTI MUSŲ MOKLIŠKĄ LEMPĄ IR PRIRODYTI 
KIEK GALIMA DIDŽIAUSIAM SKAIČIUI ŽMONIŲ PASTEBĖTINAS ŠIOS 
LEMPOS GALIMYBĖS, mes nustatėm jums specialę žemą kainą, tiktai $5.95 
per sekamas 30 dienų tiktai.

I ’ULT'RaViOLET LA’MP'MFG? Čo~5ept H-4, 3 1 9 Thfrd Av"e“ Piubu7gh,'Pa(
I Gerbiamieji: Rasite įdėtą $1 sumą. Meldžiu prisiųsti vieną pilną DERMA 
| "HEALTH-RAY” LEMPĄ, damp modelio, sekamu adresu. Aš užmokėsiu 
į laiškanešiui likusius $4.95 ir persiuntimo kaštus.
| Vardas ........................................................... ..Gatvė ...................................................
, Miestas ..............................................................Valstija ...................... .'.......................

Aš kenčiu nuo

Tas su- 
Veikli kraujo cirkulia- 

PRISIŲSKIT TIKTAI '$1.00

SPEC1AL $= Q5 FORTHE HEXT 
LOVY PRICE — 30 DAYS OHLY

MONEY BACK GUARANTEED
VYITHIN IOOAYS IF NOT 5ATISFIED

EVERY MAIL ORDER FOR ( 
LAMP RECEIVES A PORE 
AND SCAI.P ATTACHMENT. •• . 1 . • 1 j < ’• ‘/>V' ’ ' •

Meldžiu prisiųsti man 
(DYKAI patarimus, taipgi 
(katalogą su pilnomis in
formacijomis.

Lietuviu Dainos Per Ore
W.
W.

vakare .
vakare

i

6 iki 7 vai.

wmT

C. F. L., 970 K. snbatomis nuo
H. F. C. 1420 K. ketvergais nuo 7 iki 8 vai.

Duodame lėšomis Budriko Krautuvės

■■■■■raana

Victor 10 tūbų su viskuo už ... 
Philco 7 tūbų su viskuo už ......
Atvvater Kent 7 tūbų su viskuo 
Cub Radio su viskuo ................

Mes duodame didelę nuolaidą ant Radio tūbų, parduodame 
vvholesale ir retail.

«KVBnSBEMKa

PAIN - IXPELI.ER «t/« tooay ;

3S14-16 BooMvelt Kd. 
arti St. Louis Avė, 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

GARSINKITES “NAUJIENOSE’

PAIN-EXPELLER’
Neapleiskite
Peršalimo!

Sustabdykite pirm negu įsi
galės — pirm, negu pastos tik
rai pavojingu. Atsikratikyte 
peršalimo naudodami PA1N- 
EXPELLERĮ su pirmu ko-

.Įk,, sulio ir čiaudėjimo’apsireiški
mu. Du ar trys išsitrynnnai 
su PAIN-EXPELLĘRIU su
teiks jums neįkainuojamą pa

galbą. w ,
PAIN-EXPELLERIU išsitrynimas paakstina kraujo cir

kuliaciją. Jis pralinksmins jus. Jis sustiprina jėgas. Jis 
suteikia! jums daugiau galios pasipriešinti ligoms. Jis su 

? kelia jumyse impulsą kovai su paprastais susirgimais.
• Netenka — Galios
i kuomet PAIN-EXPELLERIS stoja , pągel- 
» bon. Muskulų Gėlimai ir Skaudėjimai pranyksta.

Pailsimas ir silpnumas pradingsta. Atgaivinantis 
efektas su PAIN«EXPELLERIO iJsitrynimu su
tvirtina visų jūsų sistemą. Jus esate atnaujųįtas 
ir sutvirtintas.

PAIN-EXPELLERIS įrodi savo naudingumą 
’ suvirs Šešiasdešimt metu laikotarpiu Dėlto jis 
' yra visame pasauly naudojamas ir rekomenduoia-
• imas nuo Peršalimų, Kosulių, . Paprastų Gerklės 
► Skaudėjimų Peršalimų Krutinėję, Gėlimų Peėiuo-
* se, Sustingusio Sprando, Neuralgijos, Strėndiegho 
£ ir t. t. 
b Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse: 
» mažesnė SS centai, didesnė 70 centų, 
k Reikalaukite artimiausioje. Vaistinėje

arba rašykite į

j BERRYAND SOUTH FIFTH STS. 
brooklvn, n.v

Naujos
Krautuvėje, R. C. A
Zenith, Philco, Majestic, Atvvater Kent, Ge 

neral Motors, Brunsvvick ir kitų.

,1 A

i1
JVf.

Radios dabar iškrautos 
Victor,

Budriko
Sparton,

Sekančios Radios nupigintos šia savaitę
$98.00 

69.00 
49.00 
59.00

Jos. F. Budrik, Ine
RADIO KRAUTUVĖ

3417-21 So. Halsted St., Chicago, III
TEL. BOULEVARD 4705

Z •
A ;■ r.-'-."H

K - ;
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rudens nuotaika 
Michigan far- 

mose
Gyvenimas sukasi ratu 

mes sukamės su juo
ir

bariuose aidėjo. Musų pen
kinei prisidėjus, rodos, dar 
penki nauji balsai įsiliejo. Už 
gerais valgiais apkrauto stalo, 
D-ras Karalius sofistikuotą 
paskaitą sakė apie gyvenimo 
ratą ir vedybų reikšmę žmo
nių veislės išlikimo istorijoj. 
Adv. Kl. Jurgelionis į lubas 
galvą atrėmęs Rubayat Khay- 
amiškai deklamavo. Svečiai, 
periodiškai kartojo seną lietu
vių paprotį, sakydami, kad 
“kartu-kartu”, ir tik jaunave
džiai galėjo parodyti, 
kas yra saldu.

kad vis-

Gaila, kad taip re

Spalio 11 d. šeštadienis. Sa
vaitgalis. Kitą dieną sekma
dienis. O ten ir pirmadienis, 
nevisiems darbo diena. Ko
lumbo diena. Jei Kolumbas 
nebūtų gimęs, ar šiandien va
žiuotume į Michigan? Var
gu. Gal ir taip, gal ir ne. Fak
tas, kad penki susisėdę į vie
ną iššnirpštėme.

Išvažiavus per pačią tą pek
lą (Whiting, Hammond, Galu* 
met City, Gary), prieš’ akis 
visas dangus tartum šviste nu
švito, ir užpakaly matėsi niū
rų dumajs, juoda dulkių ir ru
ko skraiste apsimovus Chica
gos padangė. Paspaudėme 
mašiną, kad kuo greičiau to 
vaizdo ir akyse nebesimatytų. 
Greičiau j Micbigano faunas, 
pas žmones kurie saulės, spin
dulių, sveiko oro, tyro van
dens, neturi kur dėti.

Paskui dainavome, 
šokome. Bematant 
tikras operos kvartetas, vė
liau sikstetas, dar vėliau visas 
choras, ir pagaliau visa opera 
su visu baletu. Chicagoj ir 
ženytis gera. Dainomis /nuzi- 
ka, poezijos, deklamacijomis 
tave sutinka ir palydi, ypač 
jei aklikgesnis draugijos gy
venime.

Paskui 
susidarė

Augustų farma buvo musų 
kelio galas. Jauniausiojo Au- 
gustuko ir Julytės vestuvės bu
vo musų kelio tikslas. Farma 
rudens nuotaikoj margavo 
šimtais įvairiausių spalvų, kai 
didžiuliai medžiai kieme ir so
duose lapus persidažė geltonai, 
raudonai, violetiniai, purpu
riniai ir dar kitaip.

Svečių jau vienas stalas ap
sėdęs ir smagus ūpas su šir
dingais sveikinimais jaunave
džiams erdviuose faunos kani-

MADOS

buvo mylimi plačiuose Chica
gos lietuvių sluoksniuose dėl 
savo švelnaus budo, tylaus 
draugiškumo ir nepretenzingo 
jet visuomet aktingo dalyva
vimo musų viešame, kultūriš
kajame gyvenime. Inž. Kostas 
Augusas, kitą met jau bus 15 
metų kai nuolat be pertrū
kio bendradarbiauja “Naujie
noms”, kaip redaktoriaus pa
vaduotojas, kaip Naujienų 
Bendrovės iždininkas, lekto
rius, daugelio paskaitų rengė
jas ir dalyvis, nuolatinio 
“Naujienose” skyriaus apie 
įvairius dalykus vedėjas.

Julytė Griniūtė taip jau ke
letą metų kaip dirba “Naujie
nose” ir yra viena iš rimčiau
sių administracijos depart- 
mento bendradarbių. Liki
mas suvedė, meilė surišo, rei
kia manyti, mažų mažiausia, 
visam amžiui, nes du 
žmonės, pažinę vienas 
per eilę metų, žino ką 
vesdami.

jauni 
kitą 

daro

leidžias. Gaila, kad taip re
tos tokios progos kaip pereiti, 
sekmadienį, ir taip jau gaila, 
kad tokios progos ne kiekvie
nam taikosi. Bet reikia iš
mokti ir kito laime pasi
džiaugti. Tad skyrėmėsi link
smai. Ateis dar savaitgalis. 
Gal dar bus saulėta. Gal dar 
kas ir vestuves iškels. Gal, 
kas žino? Mat, moterys toks 
daiktas, kad negalima su jo
mis ir negalima be jų. Eisi 
per dvarą, gausi mušti, neisi 
per dvarą, gausi mušti. Tat 
geriau eikime per dvarą ir 
gaukiinė mušti. 7<emliokas.

The English Column

Lambda Mu Delta
It is with great pleasure that 

Lambda Mu Delta, the Lith-’ 
uanian medical and dental fra- 
ternity, announces 
public sočiai 
Frolic.

Atsisveikinimas

first 
event, the Fall 

Ali the young men 
have worked hard and the finai
plans have, been agreed upon. 
The night chosen for this gala 
affair is Saturday, October 25, 
1930. The beautiful South Side 
Masonic Temple will be 
scene of the merriment.

the

Sudiev komunistai buvę 
draugai,

Jau jus nė’sat musų broliais 
daugiau.

Jums musų Susivienijimas ne
patiko,

Todėl jus užsimanėte kito.
Ne taip kito, kaip to didelio 

skatiko,
Kurio jums, kaip žinia, nebe

liko.
Jus manėt Susivienijimą su

draskyt
Ir iš jo didžio iždo, savo mai

šą prikrapštyt.
Bet tokių stebuklų neatsitiko, 
Tad jums ir skatikų nebeliko. 
Bay-bay, buvę musų broliai,— 
Mus nebskriausit kaip lig šio-

will 
de- 

spe-

The, orchestra, which 
supply the, soothing and 
lightful music, deserves 
cial comment. Although very
popular amongst college ei reles, 
we believe thė orchestra to be 
entirely new to Lithuanian 
gatherings. “Jink’s” Bryan 
and his “Ulini”, a very talented

group of musicians have pro- 
mised to offer something very 
novel and entertaining in the 
way of ^lance music for this 
evening. The. popularity of the 
orchestra may readily be un- 
derstood when we uote that 
it iq the official orchestra of 
the Intra-fraternity Club, 
which is composed of former 
college fraternity men. The or
chestra has played at practical- 
ly e very big college i n the 
middle west. “Jinks” Bryan, 
the leadcr is a graduate of the 
University -of Illinois and dur- 
ing his stay at the latter. 
school was the orchestra direct- 
or at practically every dance. 
Dūring the summer month the 
orchestra plays at an exclusive 
country club in Michigan.

Jiųlging Irom the ticket sale 
at present,'a large. and gay 
crowd is expected. Tickets may 
be obtained from any fratern
ity member or the the Moly 
Cross HospitalJ

For a happy evening of jolly

merriment—remember date 
October 25, 1030.

—Oommittee.

'"n a u j 1 k n ų ; ’ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

DEL ISIPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileistame užsikrėtimo! 
Gydytat kiekvieną jsipio- 

* mą, žaizdą ar jsibiižimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

VALYMAS IR PROSINIMAS

A. YUSHAS
KRIAUČIUS

Išmintingi vyrai ir išmintingos moterys — Kada jie nori 
atlikti valymą, jie žino kur eiti! Nereikalinga ir sakyti, 
kad A. YUSHAS yra geriausias žmogus pašaukti, lęada 
jus norite IŠVALYTI IR SUPROSYTI savo drabužius.

BROOKLYN NEW YORK TAILORS
SIUTAI SIUVAMI ANT UŽSAKYMO

Valymas, Dažymas, Prosinimas ir Taisymas. — 
Kailių darbas musų specialybė.

4457 S. Talman Avė. 4895 Archer Avė.
Phone Lafayette 2536 Phone Lafayetle 4558

2633'/z W. 39th PI., 4434 S. Faįrfield Avė.
Phone Lafayete 57 67

Mes be jus nenukentesim,
Tik gan ilgai jus minėsim..,

La is vės Mylė I o jas

Pasaldinkit Rūgštų 
Skilvį Šiuo Malo

niu Budu

AISKUS LIUDU
Sako

L. J. HOROWITZ
Thompson-Starrett Co., Ine. 

Board Direktorių Pirmininkas

Naujo. Waldorf-A«toria vieibučio, Woolworth 
Building, Paramount Building, Eųuitable Building, 
New Yorke; General Motor. Building Detroite, 
Palmer House Chicagoje budavotojai.

Gražiai išrodys iš tamsaus 
padabinus su baltu atlasu arba

Sukirptos mieros 14. 16. 18 ir

Rytą metą svečius gana 
anksti prikėlė saulė, šypsoda
mosi pro langus. Kaip sma
gu miegoti toli nuo miesto

nę gaivaus, sveiko faunų oro, 
bet dar smagiau atsikelti for
moj rytą. .Jei Lietuva garsi

žmonių per 50 me- 
didėjančio vartoj i-

Phillips Milk of

mo- 
ak-

2669“
2669 — Paskiausias Paryžiaus 

delis. 
somo 
šilku.
20. taipgi 36. 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymšti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 9o. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted 9t., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No -----------
Mieros _________________  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.) 
............. .... ■llll M

paslaptinga. Klausaisi, 
žiedai vaisiu

tos Valstijos turi nepalygina
mus rudenius. Po pusryčių 
bene visi išsisklaidė po lau
kus, pamiškes, paupelius. Ty
lu,
kaip nunuokę
ankšteles atidarinėja ir sėklas 
aplink barsto. Atsigulęs sau
lėkaitoj ties didžiuliais kle
vais žiuri kaip iš viršūnės la
pai sninga. Lapai krinta, o 
nauji pumpurėliai jau paruo
šti žiemai ir ateinančiam pa
vasariui, kai 
žydėjimo ir 
reiks tęsti, 
žmones. Ar
gyvenimo ruduo, 
la, ramu, ir į ugningas 
jau ramiau gali žiūrėti, 
tarpu poros vedasi ir naują 
pavasarį ruošia. Ak, paslap
tinga po saule, ir žiūrėdamas 
į apsupantį gyvenimą matai 
visur gyvybės tikslą. Gera
saulėkaitoj ir malonių žmonių 
draugystėj I

naują augimo, 
nokimo eiklių 
Pamanai apie 
ne? Štai jau

Aistros ty- 
akis 
Tuo

Kai žmonės pajunta nesma
gumą už dviejų valandų po val
gio — kenčia nuo širdies ėdi
mo, gasų, nevirškinimo — de
vintuose iš dešimties atsitiki
mų būna perviršis rūgščių, kas 
ir pagimdo jiems nesmagumą.

Geriausias būdas — greičiau
sias būdas tai pataisyti yra su 
alkali. O Phillips Milk of Mag- 
nesia yra alkali, nekenksmin
goj, malaniausioj skystoj for
moj. Tai yra forma, kurią dak
tarai prirašinėja; kurią ligoni
nės vartoja; ant kurios atside- 
da milionai 
tų nuolatos 
mo.

šaukštas
Magnesia stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių perviršiaus; ir padaro tai 
tuoj aus. Už penkių minučių 
simptomai rūgščių perviršiaus 
išnyksta. Sužinojimas šio ge
riausio budo reiškia ant visa
dos atsisveikinimą su nemalo
niais budais.

žiūrėkite, kad gautumėt tik
rą Phillips Milk of Magnesia. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai. Visos aptiekos 
turi dideles 25c ir 50c bonkas. 
Pilni nurodymai plačiam jo var
tojimui yra prie kiekvieno pa
kelio.

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

(Apgarsinimas)

Gaila, kad diena artinasi 
prie galo. Gaila, kad saulė Garsinkitės “N-nose”

“Kuomet moderniškas veiklumas dirba 

su tvirtų kojų prityrimu, pasisekimas 
užtikrintas. Sujungimas šių dviejų svar

bių faktorių suteikė Thompson-Starrett 
virš bilijoną dolarų vertės veiklumo nėr 

tnsdesimts metų. Įdomu pažymėti nau

dojimą šio pat principo jūsų biznyje. Jo

i yra Jūsų naudojime Ultra
Violet Ray “Spraginime” LUCKY 
STRIKE tabakų." '

■''.r V;

LUCKY STRIKE — puikiausias c i gar e ta s, kurį Jus kada 
rūket, pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso 
tabako Derliaus—TUOMET “JIE SPRAGINTI”.Visi žino, 
kad karštis valo ir taip “SPRAGINIMAS” prašalina kenks-< 
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškę 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus! Visi žino, kad 
saulės šviesa išnokina—užtat “SPRAGINIMAS” naudoja 
Ultra Violet Ray.

It’s toasted
Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knltejlmus—prieš kosulį

Sutinkąs su p^uKa, įrodant
ūdijo LUCKY STRij^ę cigaretų’ ^mer*^os Tabako Kompanija pakvietė p. L. J. Horowitz pereiti visų atsižymėjusių asmenų raportus, 

——8ars€jusi džiovinimo metodą. Tas pranešimas p. Horowitz yra šiam puslapy.
■___________ _ * © 1930. The American Tobacco Co.. Mfra.'

savo politika, i:

STAR DUST Copyright Midvvest Feature Service B Y WESTPHAL
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PILIETINIS KARAS EUROPOJE

Keliose Europos šalyse šiandie eina daugiaus ar 
mažiaus atviras pilietinis karas. Suomijoje per rinki
mus į seimą, kurie neseniai įvyko, buvo vartojamas 
smurtas prie^ kairiąsias partijas, ypatingai prieš ko
munistus, x kuriems, rodos, neleista nė savo kandidatus 
pastatyti. Tų rinkimų rezultate, iš dviejų šimtų vietų 
seime, 134 vietos teko buržuazinėms partijoms ir 66 — 
socialdemokratams; o komunistų, kurie pirma turėjo 
23 mandatus, dabar nebėra nė vieno.

Panašus smurtas eina ir Lenkijoje, tik dar plates
niu maštabu. Pilsudskio diktatūra vartoja teroro prie
mones prieš visas opozicines partijas, turėjusias seime 
daugumą. Buvusieji opozicinių partijų atstovai yra 
areštuojami, laikraščiai konfiskuojami, mitingai jėga 
išvaikomi. Pilsudskis tikisi šitomis priemonėmis “lai
mėti rinkimus”. O jeigu jisai pralaimės, tai galima 
laukti, kad tuomet jisai vėl išvaikys seimą.

Trečia šalis, kurioje sąlygos yra panašios į pilieti
nį karą, yra Vokietija. Vakar, atidarant pirmą posėdį 
naujojo reichstago, kuriame fašistai turi 107 atstovus, 
o komunistai 77, šios dvi kraštutinės partijos surengė 
ne tik baisų triukšmą parlamento sienose, bet ir riau
šes gatvėse. Fašistuojantieji Hitlerio šalininkai padarė 
pogromą Berlyne, daužydami langus žydų krautuvėms.

Arti pilietinio karo, pagaliaus, stovi ir Austrija, 
į kurios naująją valdžią įėjo du fašistinės milicijos 
(“Heimwehr”) atstovai. Ta valdžia paleido parlamen
tą ir paskelbė naujus rinkimus, norėdama susilpninti 
parlamente socialdemokratus, kurie iki šiol neleisdavo 
reakcininkams pravesti kenksmingų darbininkams re
formų. Klerikalai su fašistais Austrijoje eina kartu, ir 
yra pavojaus, kad jie mėgins pavartoti jėgą tikslu pa
kreipti rinkimus savo naudai, — kas, be abejonės, iš
šauktų griežtą darbininkų pasipriešinimą.

Taigi Europos padangė šiandie yra Apsiniaukusi. 
Tokio sunkaus politinio krizio dar ji neturėjo nuo pat 
didžiojo karo.

Karui besibaigiant, Europos šalyse prasidėjo re
voliucijos. Per kokius dvejetą metų tos revoliucijos pa
darė milžiniškų atmainų daugumoje Europos valstybių. 
Dabar pakėlė galvą reakcija. Ji bando atimti iš žmonių 
tą, ką jiems davė revoliucijos. Ir siekdama šito tikslo, 
reakcija vartoja panašius metodus, kaip ir revoliucija. 
Ji niekina teisėtą tvarką, griebiasi už ginklo ir atvirai 
grasina sukilimais.

Pasirodo, kad pilietinio karo kelias yra priimtinas 
ne tik tiems, kurie kovoja už žmonių paliuosavimą, bet 
ir tiems, kurie nori žmones pavergti. Iš to yra aišku, 
kokią pragaištingą taktiką vartoja bolševizmas, kuris 
stengiasi visur ir visuomet iššaukti sukilimus prieš 
gyvuojančią tvarką. Bolševizmas nepaiso, ar esančioji 
tvarka tam tikroje valstybėje yra laisva, ar ne; bile 
tik ji yra “buržuaziška”, jisai šaukia mases ją sunai
kinti.

Demokratinėse šalyse šita bolševikų taktika veda 
prie reakcijos sustiprinimo. Pilietinio karo priemones, 
kurias vartoja bolševikai, tokiu pat pasisekimu sugeba 
vartoti ir fašistai. Suomijoje fašistai smurto pagelba 
jau visiškai’ suvarė į ožio ragą komunistus. Vokietijoje 
fašizmo pasekėjų yra jau daug daugiau, negu komuniz
mo. Ir kuomet fašizmas įsigali vienose šalyse, tai jisai 
darosi stipresnis ir kitur.

Dabartinis reakcijos šėlimas butų buvęs visai ne
galimas, jeigu nebūtų buvęs suskaldytas darbininkų 
judėjimas Europos šalyse. Prieš vieningą darbininkų 
klasę fašistai negalėtų nieko padaryti nei Vokietijoje, 
nei Suomijoje, nei Lenkijoje. Atsakomybė už darbinin
kų suskaldymą ir už dabartinius kontr-revoliucijos pa-^ 
sisekimus puola ant komunizmo.

TEORIJOS Iii FAKTĄI

Mums neseniai teko atitaisy
ti kai kuriuos “Sandaroje” til
pusius pareiškimus apie Visuo
tiną Seimą, įvykusį didžiojo 
karo pradžioje, 1914 m. “San

dara” dabar bando j tai atsa
kyti, tik gaila, kad ji operuoja 
ne faktais, bet “teorijomis”.

“Naujienos” nurodė, kad Lie
tuvos laisvės klausimu Visuo
tinas Seimas priėmė rezoliuci
ją, kuria reikalaujama' Lietu
vai apsisprendimo teisės, ir kad 
lodei atpuolė Dr. J. Šliupo pa
siūlytoji rezoliucija^ apie Lie
tuvos autonomiją. Del to “S.” %
pastebi:

“Mes tų rezoliutijų netu
rime ir negalime faktais įro
dyti. Bet mes štai ką nori
me, pasakyti. M*es visi gerai 
žinome, kad socialistų vado
vaujame seime, kaip jie pa
tys prisipažįsta, negalėjo bū
ti nei kalbos apie Lietuvos 
autonomiją, dėlto, kad soc. 
organizacijos pamate buvo ir 
yra internacionalizmas, o ne 
nacionalizmas’. Tai nėra jo
kia paslaptis.”
Toliaus, sandariečių laikraš

tis, tos savo minties neva pa
tvirtinimui, cituoja Stilsono 
ketvertais metais vėliaus para
šytą laišką. Mes čia apie tą 
laišką nekalbėsime, — viena, 
dėl to, kad tais laikais, kada 
Stilsonas jį rašė, jisai ir kiti 
oficialiai LSS. viršininkai jau 
buvo pakrypę i bolševizmą (ko
dėl paskui juk ir Sąjunga ski
lo!); antra, dėl to, kad ginčas 
čia eina ne apie 1918-tus, bet 
apie 1914 m.

“Sandara”, vadinasi, prisipa
žįsta, kad ji neturi faktų mu
sų žodžiams atremti. Bet ji 
mano, kad galima apsieiti ir 
be faktų: užtenka tik pafiloso- 
fuot apie “internacionalizmą” 
ir “nacionalizmą”. Pagal jos 
filosofiją išeina, kad socialis
tai, kaipo “internacionalistai”, 
negalėjo pritarti autonomijai 
arba nepriklausomybei, ir, reiš
kia — jie nepritarė.

Reikia stebėtis, kad ne kleri- 
kališkas ir dagi pažangus, už 
demokratybę stojąs laikraštis 
šitaip scholastiškai argumen
tuoja. Jisai bando išvesti fak
tus iš teorijų!.

Ir kad jisai bent nusimanytų 
apie taš teorijas, kurias jisai 
aiškina. Internacionalizmas, 
“Sandaros” supratimu, esąs au
tonomijai arba nepriklausomy
bei priešingas; o tuo tarpu vi
si žino (išimant gal tik “S.” 
redaktorių), kad Lietuvos s’o- 
cialdemokratai kaip tik pirmu
tiniai iš visų Lietuvos srovių 
iškūlė Lietuvos nepriklausomy
bės reikalavimą.

Brooklyno Visuotinam Sei
me, 1914 m., Amerikos lietu
viai socialistai iškėlė tautų ap
sisprendimo obalsį ir, tuo obal- 
siu vadovaudamiesi, reikalavo 
apsisprendimo teises Lietuvai. 
Juokingai šitą obalsį kritikuo
ja “Sandara”. Ji sako:

“Tiesa, jie (socialistai) 
turi dar pasiteisinimą (! — 
“N.” Red.), kad jie, reikalavo 
tautų apsisprendimo. Bet tas 
galėjo pateisinti tik interna
cionalistus, bet ne naciona
listus.

“Nes kuomet ukrajinai ne
reikalavo nepriklausomybės, 
o tik laukė kol tauta apsi
spręs ir nutars kokios val
džios jie nori, tai ir po šiai 
dienai vergauja rusams bol
ševikams ir nuskurusiems 
lenkams. Jeigu pas visus lie
tuvius butų buvę apsispren
dimo liga (! — “N.” Red.), 
tai šiandie mes ,dar kalbė
tum kokia valdžios tvarka 
yra geresnė, bet jokios ne
turėtum.”

“Apsisprendimo liga”

Skaitant tuos’\ “S.” išvadžio
jimus, darosi nuostabu, argi 
šitaip gali rašyti laikraštis, ku
ris turi pretenzijos reikšti tam 
tikros musų visuomenės dalies 
mintis.

“Sandara” yra laikraštis or
ganizacijos, kurios programas 
yra artimas Lietuvos valstie
čių liaudininkų nusistatymui, 
bet dabar ji nuolatos kalba 
apie “nacionalizmą” ir “nacio
nalistus”. Argi jau ji pavirto 
nacionalistų organu ?

Toliaus, ji pasakoja mums 
apie ukrainiečius, kurie, girdi, 
dėl apsisprendimo obalsio ne
gavę nepriklausomybės ? Argi 
“Sandara” nežino, kad Ukrai
niečiai jau buvo pasiskelbę ne
priklausoma valstybe, bet jie 
savo nepriklausomybės’ neteko? 
To netekimo priežastis buvo vi
sai ne koks ten apsisprendimo 
laukimas (!), bet labai papras
ta aplinkybė: Rusijos bolševi
kai turėjo daugiau kareivių, 
f

I

negu tautinė Ukrainos vyriau
sybė.

Tečiaus čionai eina kalba ne 
apie Ukrainą, bet apie Ameri
kos lietuvių seimą ir Lietuvą. 
Žiūrėkime, kokią reikšmę čia 
turėjo apsisprendimo obalsiš 
faktų šviesoje, o ne “Sand.” 
redaktoriaus fantazijoje. Pasak 
to redaktoriaus, tautos apsi
sprendimo reikalavimu galėję 
tenkintis tik internacionalistai. 
Jeigu taip, tai pasirodo, kad 
visas Brooklyno seimas susi
dėjo iš “internacionalistų”, nes 
už rezoliuciją, reikalaujančią 
apsisprendimo teisės Lietuvai, 
balsavo visi delegatai. Ji buvo 
priimta vienu xbalsu!

Tautos apsisprendimo teisė, 
anot “Sandaros”, yra “liga”, 
ir laimė lietuvių tautos, gįrdi, 
kad ji ne visa tąja “liga” sir
go, —- kitaip, tai mes dar iki 
šiol neturėtume nepriklausomos 
Lietuvos. Biednas’ “Sandaros” 
redaktorius! Nors jisai ricie- 
riškai kovoja už “lietuvybę” ir 
“tautą”, bet jisai dar, matyt, 
iki šiol nežino, ką lietuvių tau
ta mano apie “apsisprendimo

tuo laiku buvo 
polinieziečius. 

tebegyveno ak- 
tačiau toli-gra- 
laukiniai žmo- 
priešingai, jie
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atstatanti 
demokrati-

ligą”. Mes jam tai parodysime, 
pacituodami Lietuvos Nepri
klausomybės Deklaraciją, kuri 
buvo priimta 1918 m. vasario 
m. 16 d. štai kaip ji skamba:

“Lietuvos Taryba, kaipo 
vienintelė lietuvių tautos at
stovybė, remdamos pripažin
tąja tautų apsisprendimo 
teiše.... skelbia 
nepriklausomą,
niais pamatais sutvarkytą 
Lietuvos Valstybę su Sostine 
Vilniuje ir tą valstybę at
skirianti nuo visų valstybių 
ryšių,/ kurie yra buvę su ki
tomis tautomis.” 
Čia mes matome, kad pati 

Lietuvos nepriklausomybė yra 
paremta tautų apsisprendimo 
teise, ką iškilmingai pareiškė 
savo garsioje deklaracijoje, lie
tuvių tautos vardu, Lietuvos 
Taryba.

Taigi sulig “Sandaros” re
daktoriaus filosofija, išeina," 
kad Lietuvos nepriklausomybė 
remiasi “liga”, ir tąja “liga” 
yra apsirgus, jau nuo vasario 
16 d. 1918 m., visa lietuvių tau
ta; Sveikiname! ’

Taip atrodė žmonės, kuriuos 
surado kapitonas Cook ir kiti 
keliauninkai. Rasė “dievų nu
mylėta”, kaip 
sakoma apie 
Nors jie dar 
mens gadynėj, 
žu jie nebuvo 
n'ės. Kaip tik
turėjo sukurę savingą civiliza
ciją ir buvo labai draugiški bei 
svetingi.

Bet nepraėjo daug laiko, kaip 
baltaodžiai pradėjo juos naikin
ti. Iš pradžių jie pasiuntė mi
sionierius, kad išmokyti poline- 
ziečius kaip jie turi gyventi. 
Misionieriai ėmė reikalauti, kad 
vietos gyventojai /dėvėtų- dau
giau drabužių, nors dėl šilto 
klimato drabužiai nebuvo rei
kalingi. Tuo jie nepasitenkino: 
tenykščiai gyventojai buvo ver
čiami* išsižadėti savo dievų ir

papročių. Kartu su tuo jie iš
moko gerti svaigalus ir valgyti 
konservuotą maistą. Ačiū tam, 
jie nusilpnėjo fiziškai ir tūks
tančiai jų išmirė.

Niuafou saloj žmonės išlaikė 
savo papročius ačiū tam, kad 
jie yra nuo viso pasaulio la
biau izoliuoti nei kaimyninių 
salų gyventojai. Jie turi savo
tiškus laivelius, kuriais plaukia 
i jurą žuvauti. Šiaip jie veda 
labai paprastą gyvenimą.

Su radio gyventojai kol kas 
dar nėra apsinažinę. Tačiau jie 
turi gramafonus. Gramafonai 
jiems suteikia muziką šokiams, 
kuriuos ypač mėgsta jaunimas.

Su likusiu pasauliu Niuafou 
gyventojai susiduria tik kartą 
per mėnesį, kai anglų laivukai 
atveža miltų, ryžių, arbatos, 
kavos ir kitų maisto produktų.

E. T. A. Hoffman , _____________

Velnio Eliksyras

; Apie įvairius Dalykus j
(s£ursdx)

Netikėtai susipažintas žnvogus 
aiškina Medardui apie kuni
gaikštytės tvarką ir savo ponų 

lepumus.

Niuafou sala
Mažytė sala, į kurtą išvyko mo

kslininkų ekspedicija. — Sa
ki neturi nei vienos prieplau
kos. — Mokslininkai stebės 

x užtemimą. — Prūdas, kuria
me vanduo tiek įkaista, kad 
žuvys išverda. — Misionierių 
“nuopelnai”. —Gyventojai.

anksčiau išplaukti. Mat, kar
tais laivui prie salos tenka sto
vėti po kelioliką dienų, kol pa
sitaiko tinkama proga dasigau- 
ti į krantą. Taip atsitinka ta- 

Moksli- 
daf 
sa- 
in-

Iš Anglijos 
astronomai 

ta mažai 
Salos gy-

Ramiajame vandenyne ran
dasi mažytė karalų sala, kurią 
anglai vadina “Tin Can Island”. 
Reikia labai gero žemlapio, kad 
tą salą butų galima surasti, ka
dangi ji yra tik savo rųšies 
taškas, milžiniškame vandeny
ne. Tačiau pastaruoju laiku 
viso pasaulio mokslininkai yra 
labai susidomėję tuo mažyčiu 
žemės sklypeliu, 
ir Amerikos žymus
ir fizikai išvyko į 
kam girdėtą vietą, 
ventojai, kurių 'yra priskaito
ma iki 1,000 žmonių, negali su
prasti ką visa tai reiškia. Jie 
niekuomet savo gyvenime ne
buvo matę tiek daug baltaodžių 
žmonių su visokiais keistais in
strumentais.

Mat, dalykas toks, kad šio 
mėnesio 21 d. įvyksta saules 
užtemimas, kuris geriausiai bus 
matomas iš tos salos. ' Saulės 
užtemimas astronomų ir fizikų 
visuomet s’dkelia didžiausio su
sidomėjimo. O kad pamatyti 
pilną saulės užtemimą, tai jie 
iš tiesų turės padaryti labai il
gą kelionę.

Oficialiai ta sala yra žinoma 
ne kaip “Tin Can”, ale Niua
fou. Ji priklauso Tonga ar
chipelagui ir randasi apie 600 
mylių nuo Pietų Australijos. 
Tačiau Niuafou vardas mažai 
karu tėra žinomas. Jūreiviai 
tą salą kitaip ir nevadina, karp 
“Tin Can”. O tai dėl tos prie
žasties, kad sala neturi nei vie
nos prieplaukos’. Vieną kartą 
per menesį atplaukia mažas 
laivukas, kuris atveža laiškus 
ir šiaip reikalingus 
Kadangi laivukas 
kranto priplaukti,

dė-
Sa- 
tas

daiktus, 
negali prie 
tai laiškai 

yra sudedami į tam tikras
žes ir išmetami į vandenį, 
los gyventojai atplaukia ir 
dėžes ištraukia į krantą.

Kada prieš porą mėnesių mo
kslininkai apskaičiavo, jog se
kamas saulės užtemimas įvyks 
spalių 21 d., tai jie pradėjo 
ieškoti parankiausios vietos 
stebėjimams daryti. Pasirodė, 
jog pilnas saulės užtemimas 
bus matomas tik iš'Niuafou 
salos. Užtemimas tęsis tik 92 
sekundi.

Pats savaime suprantama, 
kad jie sumanė kiek daugiau 
patirti apie tą mažai kam te
žinomą salą. Pirmoj vietoj jie 
sužinojo, kad jiems teks daug

da, kai siaučia audra, 
ninku išlipimą apsunkina 
ir ta aplinkybė, kad jie su 
vimi vežėsi daug visokių 
strumentų.

Spalių 21 d. saulės užtemi
mas bus matomas Australijoj 
ir netoli nuo jos esančios sa
lose. Niuafou salą mokslinin
kai pasirinko todėl, kad iš tos 
vietos bus matomas pilnas sau
lės užtemimas. Šį kartą išvy
ko į salą ne vien tik astrono
mai, bet ir vulkanų tyrinėto
jai, .kuriems vadovauja Dr. 
Thomas A. Jagger iš Hawajų 
salos, kur yra įsteigta vulkanų 
observatorija.

Tonga archipelago salas 1775 
m. pagarsėjęs keliauninkas įr 
tyrinėtojas Cook pavadino 
Draugingumo Salomis’. Tokį 
vardą jis davė dėl to, kad tų 
salų gyventojai parodė nepa
prastą savo svetingumą ir drau
gingumą. Archipelage salų ir 
saliukių priskaitoma iki 150, 
kur gyvena polineziečiai. Niua
fou, kaip ir visos karalų salos, 
viduryj turi milžinišką prūdą, 
kuris keliose vietose susisiekia 
su jura.

Tame prūde randasi apie 30 
vandens’ apsetntų vulkanų. Tie 
vulkanai toli-gražu nėra užge
sę. Periodiškai jie pradeda 
veikti. Tokiuose atsitikimuose 
vaduo tiek įkaista, kad žuvys 
prūde faktinai išverda. Bet 
kaip greit vulkanų veikimas 
pasiliauja, taip greit atvėsta ir 
vanduo. O kuriam laikui pra
ėjus, ir vėl atsiranda daugybe 
žuvų.

Praeitų metų birželio mėne
syj įvyko labai smarkus vulka
no išsiveržimas, kuris ne tik 
sunaikino prūde visas žuvis, 
bet ir sudegino bei lava užlie
jo du kaimu. Tai buvo vienas 
smarkiausių išsiveržimų. Tik 
1886 m. vulkanų veikimas bu
vo dar didesnis ir beveik nesu- ■
naikino visą salą.

Prieš mokslininkų, atvykimą 
Niuafou saloj buvo tik du bal
taodžiai. Visi kiti gyventojai, 
kurių priskaitoma iki tūkstan
čio, yra polineziečiai. Tyro 
kraujo polinieziečiai priklauso 
prie gražiausių žmonių pasau
lyj- Jie yra gana aukšto ūgio 
ir nepaprastai gražiai nuaugę 
bei fiziškai išsivystę. Jie pa
prastai turi gražų veidą. Jų 
oda yra šviesiai ruda,—maž
daug tokia, kaip amerikiečio, 
kuris vasarą pusėtinai saulėj į- 
dega. Akys, ypač moterų, pa
sižymi gražia išraiška. Beveik 
visi polineziečiai turi sveikus 
ir baltus, kaip sniegas, dantis.

“Aš esu visai Tamstos nuo
monės, atsakė mano palydovas: 
tuo tarpu visi tie trobėsiai, vi
si tie parko įrengimai yra su
manyti paties kunigaikščio, ir 
toji aplinkybė sumažina, bent 
musų vietinių gyventojų tarpe, 
bet kurią kritiką. — Kuni
gaikštis yra geriausias žmogus, 
koks tik gali būti šiame pa
sauly, jis iš pačių pradžių lai
kosi to tikrai kraštą mylinčio 
tėvo dėsnio, kad ne pavaldi
niai dėl jo, bet jis pats dėl pa
valdinių gyvena. Laisvė reikš
tis taip, kaip kas mano; mo
kesnių mažumas ir iš to paei
nantis visų gyvenimo reikme
nų pigumas; visiškas policijos 
iš viešumos atitraukimas, kuri 
be triukšmo moka suvaldyti 
kiekvieną piktą sauvalę, o šiaip 
toli laikosi nuo piliečių ir sve
čių, nevargina jų savo įkyrio
mis’ tarnybos formomis; ka
reivių siautimo pašalinimas, 
taiki ramybė, su kokia čia eina 
prekyba ir pramonė: visa tai 
Tamstos gyvenimą musų kraš
tely padarys tikrai malonų. Ei
nu lažybų kad Tamstos lig šio] 
niekas dar nepaklausė vardo ir 
kilmės, ir viešbučio šeiminin
kas, kaip tai yra kituose mies
tuose, patį pirmą bertainį va
landos iškilmingai neįsiveržė 
prie Tamstos su didžiausia 
knyga po pažasties, į kurią 
svečiai yra verčiami su atbu
kusia plunksna ir išblyškusiu 
rašalu įbraižyti savo suėmimo 
įsakymą. Trumpai sakant visas 
musų mažutes valstybės su
tvarkymas, kur viešpatauja 
tikroji gyvenimo išmintis, pa- 
einh nuo musų kilnaus kuni
gaikščio. Pirma, kaip man pa
sakojo, čia žmonės buvo kan
kinami dėl neišpasakyto dvaro 
pedantiškumo, kurs buvo pa
virtęs kito didelio kaimyninio 
dvaro kišenė. Kunigaikštis 
mėgsta dailę ir mokslą, dėlto 
jis be galo' myli kiekvieną ga
bų menininką, kiekvieną mok
slininką; kiekvieno tokio žino
jimo laipsni^ yra lyg koks iš
mėginimas patekti j artimesnį 
kunigaikščiui ratą. Bet lygiai 
į šio visapusiškai išlavinto ku
nigaikščio meno ir mokslo 
kryptį yra įsiskverbę kiek pe
dantizmo, kurs jo išauklėjime 
turėjo savo antspaudą ir kurs 
dabar jo slaviškuose palinki
muose pradeda reikšti tam tik
rų formų. Architektoriams jis 
pats su skrupulingomis detalė
mis aprašė ir nupiešė kiekvie
ną trobesio smulkmeną, ir 
kiekvienas mažiausias nukrypi
mas nuo jo pagamintųjų pa
vyzdžių, kuriuos jis rūpestin
gai. surankiojo iš visokių gali
mų, antikvarinių kurinių, ga
lėjo jį taip pat įbaiminti, kaip 
ir tai, jei kas nors prie su
prastinto maštabo, ko jis dėl

dargi kasdieniniuo- 
pasilinksminimuose. 
būdavo daug šoka- 
priėmimo dienomis

ki-

da-

ekonomijos turėdavo griebtis, 
nesisekdavo pritaikinti.

Del tų pačių prisirišimų prie 
tos ar kitos formos, kurias jis 
yra pamėgęs, kenčia ir musų 
teatras, nenorėdamas atsitolin
ti nuo vieną sykį nustatytos 
maneros, kuriai privalo .pasi
duoti visi heterogeniniai ele
mentai. Kunigaikštis turi tam 
tikrų pasikaitaliojančių palin
kimų, kurie tačiau niekam ne
kenkia. Sodinant parką jis bu
vo entuziastingas architektas 
ir daržininkas, paskiau jis me
tėsi į muziką, ir šiam jo užsi
degimui turim padėkoti, kad 
šiandien turime puikią kapelą.

—Tada jį patraukė tapyba, 
kurioj jis pats apreiškia nepa
prastų gabumų, ši pramoga 
turi vietos 
se, dvaro 
— .Pirmiau 
ina, dabar
lošiama, faro bankas, ir kuni
gaikštis, nebūdamas joks loši
kas, smaginasi šiais įvairiais 
sampuolio nusitaikymais, bet 
ir vėl gana kokio nors impulso, 
kad į dienotvarkę įneštų ko nors 
nauja, šis skubus palinkimų 
keitimasis gerajam kunigaik
ščiui sudarė užmetimo, esą jam 
trūksta tos dvasios gelmės, ku
rioj lyg skaisčiame saulėtaųie 
ežere nepasikeičiamai atsispindi 
turtingas spalvomis gyvenimo 
vaizdas. Bet mano išmanymu 
tuo daroma jam skriauda, nes 
jį j tai gena vien tik ypatingas 
jo dvasios judrumas, tam ar ki
tam impulsui pasiduoti su ypa
tingu pamėgimu, tuo pačiu ne
užmirštant ir neužleidžiant 
tų lygiai kilnių idėjų.

Iš to paeina, kad tamsta
bar matai taip gerai išlaikytą 
parką, kad musų kapela, musų 
teatras yra nuolat visais gali
mais budais remiami ir keliami, 
kad paveikslų galereja visoms 
išgalėmis yra praturtinama nau
jomis kolekcijomis. Bet kas lie
čia laiko praleidimo dvare kai
taliojimą, tai yra vien linksmas 
gyvenimo žaismas, kurio jud
riam* kunigaikščiui atsigaivinti 
po rimtų, dažnai gana varginan
čių užsiėmimų kiekvienas gali 
tik širdingai velyti”.

Tuotarpu ėjova pro labai pui
kius, su giliu vaizdingu skoniu 
sugrupuotus krūmokšlius ir me
džius, aš išreiškiau mano nusis
tebėjimo ir mano palydovas ta
rė: “Visi šie įrėdymai, šie už- 
sodinimai, tos gėlių grupes yra 
durtas musų puikiosios kuni
gaikštienės. Ji yra pati baigusi 
vaizdų piešėja, ir be to gamtos 
mokslas yra jos mėgiamiausioj i 
šaka. Todėl tamsta čia matai 
užsienio medžius, retas gėles ir 
daigus, bet ne parodai išstaty
tus, o taip giliai apgalvotai sut
varkytus, ir padalinius į tokias 
palaidas partijas, lyg šie visi • 
butų patys be meno rankos

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No.
8. Galima gauti “Naujieno
se"’. Kaina 45 centai.
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CMOMOS 
ŽINIOS

Gengsterių fronte
Capone pabėgo; trys suimti; 

du užmdšti

taminas D gydo, yra kataras, 
nervingas susierzinimas, neu
rastenija, nepataisomas būdas, 
karštas temperamentas ir pasi
davimas apsirgimams.

Kadangi vasarai praėjus sau
lės spinduliai mažiau beveikia, 
tai vienintelis kelias tokiems 
spinduliams gauti, yra qartz 
mercury are, mažiausiai išlai- 
dinga§ budos D Vitaminams 
odoj gaminti.

Fabrikantų konferenci
ja dėl bedarbės

Neramių dienų vakar turė
jo gengsterių karalius Al 
Capone. Policijai atėjo į gal
vų jį suareštuoti. Bet areš
tuoti galima tik ne Capone. 
Jis pabėgo. Capone rezidenci
joj, Western Hotel, 4821 W. 
22 St. sugauti trys žymus ban
ditai ir raketeriai,- Capone 
bendrąj, White, Barker ir 
Maddox; visi iš 26 “visuome
nės neprietelių”.

New Yorke banditai sušau
dė 11 šūvių garsųjį gengsterį 
Jack Diamond, kurs spėjama 
rengė ten Caponei l...............

Halsted Street’o tiltas 
pavojumi

Vienas iš senesnių tiltrų Chica
goj tai Halsted Street; * netoli 
Archer Avė., kuris buvo pabu- 
davotas 1894 metais, gresia pa
vojum sulūžti bile dienų.

Orderis duotas per R. W. 
VVolfe Viešųjų darbų Komisijo- 
nierių peržiūrėti kiekvieną die
nų, kad neatsitiktų’ nelaimė, ap
saugot žmones nuo nelaimės, 
nes svoris, kokf turi atlaikyti 

kriminalo I minėtas tiltas, gali įlužti, nes 
tiltas nėra tiek jau stiprus at- 

Cliicagoj, 3174 Mihvaukce laikyti. Gal pabūdavęs naują, 
avė. “spikyzėj” trys banditai jeigu lapkričio balsavimuose 
nušovė policistų XV i 11. Ruinb- pripažins $11,600,000 bondsų 
ler. Spėjama, kad jį nušovė išleisti. —Rep.
už kenkimų alaus bizniui. ‘

Gubernatorius Emnierson 
vakar susišaukė j Motelį La 
Šalie žymiausius Chicagos 
pramonininkus ir komersan
tus tartis, kas daryti su au
gančia bedarbe ir didėjančio
mis bedarbių armijomis. Gu
bernatoriaus planas toks: su
derinti bedarbę su gaunamais 
darbais; padalinti darbus taip, 
kad išlaikyti darbininkus nuo 
tikro skurdo, ir parūpinti dar
bus ypatingai tiems, kurie tu
ri šeimynas.

Bedarbė didėja ypatingai 
nuo balandžio mėnesio, manė 
pats gubernatorius. Kol kas 
jokių nutarimų nepadaryta, 
didžiausias galvosūkis buvęs, 
kas daryti, kad fabrikantai ne- 

inėtų daugiau darbi- 
„ Bankieriai ir fabri- 
matyt nedavė atsaky-

sį į mažo šuniuko, keršo fox 
terrier lojimų ir cypimų, kurs 
atbėgdamas ant'tako ir vėl 
bėgdamas į papeikęs krūmok
šlius, stengėsi kiek galėdamas 
atkreipti atydų. • Nuėjusios 
paskui šuniukų, jos rado mer
gaitę krūme bemiegant. Pa
aiškėjo, kad kaimyno Joe 
Norbek šuniukas rado mer
gaitę ir visų naktį jų dabojo. 
Jis daug žmonių kvietė, bet 
kiti nesuprato ir ėjo savo ke
liais. /

Lietuy ės Akt^ėrės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Phone

Hemlock 9252

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

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

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

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

Įvairus Gydytojai
‘ Į— .z-.<

GYDO

Vitaminai išgydo piktų 
temperatūrų

Kolumbo diena
Amerikos atradėjo Kolumbo

Vitaminas-D, kuri gamina | diena pereiti) sekrna-
nematomieji saulės spinduliai,H’011! I>uvo pcpapiaslai giaži 
apsaugo kuna nuo daugelio U- ir šil‘a- Vidutinė temperatu- 
gų, pareiškė Dr. George E. ™ rekorduo a 78 laipsniaii si- 

. .v T <n iv- luinos. Skelbiama, kad šiltas, Crosley is Janesville, Wis. ri- v , .*. _ . rn .. , ... gražus oras dar pasilaikys,zines terapijos konvencijoj, ? _ . . 1. m i. i • • Žmones kaip vasaros viduryChicagoj. Tos Ijgos, kurias vi- . _ . . . . ,b J ° bego is miesto, į parkus, pae-
---------------------------------------- žertus, tik maudantis nesima- 
NEIKIT IKI KRAšTUTINY-1 lė.

BIŲ KAD PAŠALINTI
KONST1PAC1JĄ

Kada
Petras Petkunas apkal

tintas žmogžudystėj
Pereitą šeštadienį koks taigalvos

konstipacijų
liuosuotojų.
lingi, kada Cascaret saldainis
bematant pašalins jūsų keblu
mus; išvalys jūsų sistemą D^iigŲ *r h
švelniai ir nuodugniai. Reinhartsen

Pagelba, kurių jus gausite| automobilį ir 
gi Archer

prastas kvapas, ar pa- 
liezuvis, aitrumas, 

skaudėjimai, įspėja 
neimkite aštrių 
Jie yra bereika-P,artsen" ^aril ant Broadway, 

privertė jį važinėti po miestų, 
paskui atėmė iš jo 85 centus 

nuvažiavo, 
indė kitų

atsivijęs vagį li- 
iš Cascąrets taip greitai, yra Į S1 /vrcncr *’ Halsted, pasišau- 
patvari. Cascarets yra pada- kG policistų ir prasidėjo va
ryti iš cascara, medžiagos, ku-l^'cs upšaud) inas.- Vagį sue- 
ri kaip daktarai pripažysta 
tikrai sustiprina vidurių mus
kulus.

Todėl Casearets yra palai
ma seniems žmonėms su silp
nais viduriais; vaikams; kiek
vienam kam reikalinga 
liariai vidurių įpročiai, 
šinit centų dėžulė — 
a p tiekose.

(Apgarsinimas)

mus, pasirodė, kad jis yra 
Peter Petkunas, kurs liepos 21 
d. apiplėšė Spring Vallcy šo
kių pavilijonų ir užmušė sa
vininkų Gustave Poet. Iššauk
ta užmuštojo Poet duktė ban- 

renu-l(^^ pažino. Pasirodo, nuo 
pe_ liepos 21 d. Petkunas jūško- 

vi«nco nias ir $1500 atlyginimo nu- V luVvv I

REX RADIO SHOP
Nusižudymai žymiai 

padaugėjo

ninku, 
kantai 
nio.

Šuniukus visų naktj 
saugojo dingusi 

vaikų
Pereitą šeštadienį Ham- 

mond kilo didelė sensacija, 
kad kažkas pavogė 18 mėne
sių mergaitę, Will. Deichelbor, 
630 West 118 st. dukrelę. Su
skelta ant kojų policija, skan
iai, kaimynai. išjėškojo visų 
apylinkę, nerado. Rytų metų 
dvi mergaitės atkreipė domė-

ELZBIETA PAKALNAITĖ

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
• Spalio-October, 10 d., 9:30 v. 

v., sulaukusi 8 ir pusę metų am
žiaus. Gimusi Chicagoje. 
liko dideliame nuliudime — 
vus, 4 seseles dėdės jr cioces. 
laimė aplankė musų dukrelę 
želio 8 d. Bandė apveikti sopu
lius bei kentėjimus,* bet mirtis pa
kirto gyvybės stygą. Musų mie
la dukrelė daugiau jau neliksmins 
musų savo linksnmi balseliu, ne 
tvers mums džiaugsmo savo kū
dikiška meile.

Velionės kūnas yra pašarvotas 
724 7 So. Washtenaw Avė.

Laidotuvės bus trečiadienyje. 
Spalio I 5 d. Nuoširdžiai kvie
čiam visus gimines ir draugus da
lyvauti musų dukrelės laidotuvė
se suteikiant jai paskutinį patar
navimą . Mes tėveliai kviečiame 
visus į laidotuves.

Nuliūdę 
Tėvai ir Giminės.

Pa- 
tė- 

Ne- 
bir-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

DVIEJŲ
AŠMENŲ BRITVĄ 

(Senąjį ir naująjį modelį) 
Geresne Britva 

—arba pinigai grąžinami 
•o? . .už dešimtį w V už penkes 

Garantuotos
PROBAK CORPORATION 

OMSiON Oi s> '

AuloSlrop Saloty Raior Co., Ine., N. Y. C

DR. VAITUSH, 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virginla 0030 
Rez. Tel. Ven Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avetrue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedėllom nuo 10 iki 12 dienų. Namų ofisas North 8ide 

3413 Franglin Blvd. 
Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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 31 st Street

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

Advokatai

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

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue»• f'

CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
. nuo 9 iki 11 valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Ofjsas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
8

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

——O------
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
. . OPTOMETRIST 

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė.

Tel. Yards 4317

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

4712
Ofiso 

Residcnce Phone Hemlock 7691 
f

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS: «

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OEISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
33 23 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto •

—O-------

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 9331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S’. Halsted St. tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pąn., Ser. ir Pėtnyčios y.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
Š315 South Halsted St.

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
- Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3 794 
SKYRIUS

S'ZOl Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Dentistas \ 
f '

Persikėlė i naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
šalimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

J. P, WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Iki 3 vai. kortuose — nuo .3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 
52 E. 107th St. 

kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950—namų PulI. 6377 

Miesto .ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

General Motors 
Radios

REIKALINGI PARDAVĖJAI 
dėl pardavinėjimo General Motors 

Radios, alga ir commišinas.

Cook apskrity nusižudymai 
laike pirmųjų 9 menesių pa
daugėjo 28 nuošimčiais dau
giau kaip pernai tais pačiais 
menesiais.

šiemet ligi rugsėjo galo nu
sižudė 511 žmonės, pernai 121 
žmogus. Ypatingai nusižudy
mai padidėjo paskutiniais 6 
mėnesiais, iš kurių gegužės 
mėn. užėmė skaitlinę 83 žmo
nes.

MYKOLAS IVANOV

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

Rudeninis Išpar 
davimas

Brunswick Radiola su Victrola 
už ..................................

Brun.svvick Orthophonic su 
Radio už .............

Lincoln Electric Radio už....
9 tūbų Electric Radio už ....
Gražus grojykliai Pianai po

Automobilių nelaimėse už
mušimai irgi paaugo šiemeti 
10 nuošimčių. Pernai per 91 
mėnesius užmušta 698 žmo
nės, šiemet 769 žmonės.

Kitokiais 
užtroškimo pernai 31, šiemet 
80; prigėrė pernai 150, šiemet 
162; mirė dėl alkoholio per
nai 103, šiemet 91; užsimušė 
pernai 301, šiemet 228; sude
gė pernai 139, šiemet 140.

budais žuvo: nuo

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 10 dieną, 3 valandą Vakare, 
1930 m., sulaukęs 64 m. am
žiaus, gimęs Lietuvoj. 'Chicagoj 
gyveno 3621 S. California Avė. 
Paliko dideliame nuliudime 4 sū
nūs — Aleksandrą, Andriejų, 
Vladislovą, Tamošių, 8 dukteris 
— Olgą. Marijoną. Nastę, Oną. 
Sofiją. Antoinettą. Eleną. Enili- 
ną, taipgi gimines ir pažįstamus. 
Kūnas pašarvotas buvo 244 9 
Lincoln Avė.

Laidotuvės 
dieną, 3 vai. 
Rusų Šventos 
iš ten liko nulydėtas į ,*Elmwood 
kapines.

Nultudę liekame, 
Sanai, Dukterys ir 
Pažįstami.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

x 3147 So. Halsted Street
Tel. Calųmet 3294 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos k 
nuo 6 jki 9 valandos vakare

Phone Boulevard 84 8 3 

DR. MARGERIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Įvairus Gydytojai

$35.00

$49.00
$19.00
$45.00
$48.00

General Motors
Radios

3343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3986

įvyko spalio 13 
po pietų iš namų j 
Traicės Katedrą. o

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 t
1327 So. 49th Ct.

Telefonai

Cicero 3724

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

Tel. Kcnwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

, Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

TLslakis
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978
6 Namų Tel. Hyde Park 3395

Laidotuvėse patarnavo grabo- 
rius Waldncr.

WISSIG,
Palaidiniam* kare

Seno Krajaus

J. Lulevičips
GRABORIUS IR 

tytLSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

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 Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS — f

Gerąi lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir jdeušeris.

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 

Td. (įanal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 W. 22nd St. nųp 6-9 
Tclcphpne Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
' ADVOKATAS
29 S. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tel. Prospect 3525

Daktaras
Kapitoną*

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučiij, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėk) jus iigydyti, ateikite čia it persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir ifcgyiU 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vaL ir nuo 5-8 vak. Nedėliotais nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 Weut 26 StM kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS ; 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
' Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Mtdway 2880

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

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

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552 

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

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vaL Ncdėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telepbone Plaza 3202

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvvell St. 
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Buvo ir bolševikų reporteris 
Buragas, kurį dėl įvairumo nu
tarta palikti neišprašius.

—Report.

Bridgeport
Rado negyvą lietuvj, 

Juozą Vikum

Roseland an

A Špato AncLririn United Lith«anian Bldg. and 3 D A StblU UpSKriClU Loan Ass,n Lietuviu spulka 
konferencija -------

-----------  Antradienio vakare Brolių
Pereitą sekmadienį, spalio 12 Waitches' raštinėj (office), 52 

d. 2 vai. po piet, Meldažio sve- E. 107 St. buvo spulkos narių 
tainėj įvyko pirma po Seimo metinis susirinkimas. Susirin- 
SLA. 6 Apsrkičio konferencija,| kime buvo atstovaujama 314 
Atstovų dalyvavo virš 70. Kon
ferenciją atidarė ir jai pirmi
ninkavo Apskrities pirmininkas 
p. Stungis, ir sekretoriavo Ap. 
sekretorius p. Vaišvila.

Pirmu tvarkos punktu Sei
mo Rengimo Komisija patiekė 
raportą iš Seimo rengimo dar
bų ; raportas perduotas Revizi
jos Komisijai, kuri suvedusi ga
lutinus davinius patieks pilną 
atskaitą 
jai.

Seimo 
raportai 
raportas 
imti vienbalsiai su užgyrimu. 
Perskaityta ir vienbalsiai pri
imta rezoliucija-atsišaukimas į 
Apskričio SLA. narius, kvie
čiant spiestis aplink SLA. ir 
ginti savo organizaciją prieš 
ardytojų pasikėsinimus.

Nutarta surengti dideles vie
šas prakalbas, kviečiant kalbėti 
advokatus p. Olį, Borden ir kt. 
gynusius SLA. prieš bolševikus. 
Kitas nutarimas padaryta, su
rengti didelį balių-vakarą. Ba
liaus komisijon išrinkti Mr. 
Raila, Ciliauskas, Vaidyla, Pui
da, Bračiulis, ir M. Rugis, Jr.

Dar nutarta, kad Apskrities 
Valdyba skirs dovanas atsižy
mėjusiems SLA. jaunuolių 
sporto jauktams. Svarbiausias 
turbut nutarimas buvo, — re
komenduoti Pildomajai Tarybai ,Turner svetainė, kuri dabar 
užtvirtinti organizatorių Chi- randasi &nt. Kensington Avė 
cagos apylinkės. Buvo daug p118 atvaryta 
kandidatų, bet Simui-Semui iš Pietų vakarų 
karto pralaimėjus, pastatyta kampo ir ten

ateinančiai konferenci-

rengimo subkomosijų 
ir Apskričio- Valdybos 
išduoti žodžiu ir pri-

Šerų. B. Waitches spulkos raš
tininkas išdavė raportą apie 
spukos stovį. Iš raporto pasi
rodė, kad spulka pereitais me
tai dvigubai padidėjo; jei ne 
bedarbė, kuri dabar užėjo, spul- 
ka butų dar dauginus gavus 
naujų narių.

Reiškia, Roselando lietuviai 
pradeda interesuotis ekondni- 
ja. Tai labai sveika mintis dėl 
darbo žmonių. Taupumas vi
sados turėtų būti pirmoje vie
toje.

Buvo- renkama 3 direktoriai, 
Į kurių laikas išsibaigė. J. Gri- 
gula, J. Podziunas likos vėl iš
rinkti. J. Lastauskas atsisakė 
ant toliaus pasilikti direktorių. 
Jo vieton išrinkta A. Narbutas.

Spulkos valdyba išrinkta ta 
pati: J. Podziunas, pirminin
kas, V. Kristopaitis vice-pirmi- 
ninku, B. A. Waitches raštinin
ku, J. J. Grigulo kasierium. 
Direktoriai: A. Draugelis, J. 
Žukauskas, K. Bagdonas, A. 
Ziniauskas. A. Narbutas. Spul
kos advokatas J. P. Waitches.

Į spulką galima įsirašyti bile 
kada atsikreipiant B. A. 
Waitches raštinėn; jisai suteiks 
visas informacijas.— A. N.

3234 S. Emerald Avė.
antrų lubų gyveno viengungis 
lietuvis Juozas Vikum (Viku-> 
mas?). Spalio 11 d. tų namų 
savininkas apie 4:30 vai. po
piet rado Vikumą negyvą. Šalę 
jo dar rado apie pusę galiono 
neišbaigtos “naminės”- Vikum 
turėjo apie 40 m. amžiaus, bu
vo nevedęs. Galbūt kad ir tu
ri kur giminių, bet kol, kas ne
sužinota. šeimininkas sakęs, 
kad velionis prigulėjo kokiai 
tai apdraudos kompanijai.

Spėjama, kad buvo praėję ko
kios’ 4 dienos, kai Vikumas gu
lėjo savo kambary negyvas. 
Policija nusivežė jo lavoną 
policijos stotį.

—Reporteris P. V.

da Bimba nesisakė ar jis pats 
ten norėtų važiuoti. Dešimts 
metų atgal buvo išdeportuo- 
tas į Rusiją toks pat bolševiz
mo garbintojas, kaip pats 
Bimba, tai A. Karalius, ir Ka
ralius pamatęs savo akimis, 
kad ten taip nėra, kaip jam 
buvo primeluota ir kaip jis 
pats kitiems melavo, padarė 
bolševikams pastabų, ir už 
tai atsidūrė ant 6 mėnesiu ka-• c#

lejime. Karaliui pavyko pa
bėgti iš kalėjimo ir parbėgti 
iš Sovietų Rojaus į Lietuvą, ir 
taip Anupro bolševizmas iš
garavo.

Kita panaši kaip Bimba E. 
Goldman, pasėdėjus 2 metus 
Mo.
žo 
ten 
dus 
mą

Roseland

15 St. ir 
Avė.

ant
Indiana 

pastatyta. ' l^rte

trys kandidatai —Stasys Gri- žastis pakėlimo yra ta, kad 
Sius, F. Bračiulis ir Dr. Mont-| Indiana Avė. is žiemių pusės 
vidas.
Apskr. organizatorių išrinktas Dabar Indiana
Stasys Grisius. Organizatorius St. bus prailginta. O Turner 
už sugaištą laiką turės gauti svetainė ant Kensington Avė. 
atlyginimą iš Centro, bet bus stovėjo, kur reikės pravesti* In- 
atsakomas prieš Centrą ir prieš diana Avė.
6-tą Apskritį. [ Turner svetainė didelis na-

Galop vienablsiai išreikšta mas—50 ir 250 pėdų didumo;
užuojauta Apskričio pirminiu- namas pabudavotas 1888 nie
kui p. Stungiui dėl bolševikų tais. Prieš 20 metų, kada Ro- 
varomų prieš jį atakų ir rakė- selando lietuviai buvo susispie- 
tiško puldinėjimo tos įstaigos, tę apie Kensington Avė., tai 
kurioje jis dirba, taip jau už- Turner svetainėj lietuviai reng- 
girta p. Stungio taktika, tvar- davo visokius parengimus. Vė- 
kant SLA. Seimą. Konferencija baus J. Stančikas, slavokas, pa- 
praėjo gyvai ir darbo upe. Bu- budavojo s'vetainę ant 115 St.; 
vo daug diskusijų ir reikalai Į tada lietuviai- buvo pamylėję 
svarstyta sėkmingai.
konferencija, sausio
bus Bridgeporte. Po konferen-1 Dar vėliau K. Strumilas pabu- 
cijos buvo užkandžiai, kurių davojo svetainę prie 107 St. ir 
laike atstovai dar turėjo pro- Indiana Avė. Tada lietuviai su- 
gos privačiai pasikalbėti. | sis’pietę pradėjo rengti visokius 

parengimus Strumil svetainėj.
Turner svetainė lietuviams 

paliko npbežinoma. Bet Rose
lando lietuvių istorijoj ji su
vaidino gana svarbią rolę. Tai 
buvo pirma pastogė, kur lietu
viai pradėjo rengti lietuviškus 
parengimus.—St.

Didžiuma balsų SLA. 61 baigdavos atsidūrus į 115 St.
Avė. nuo 115

Sekanti Stanciko svetainę, ir visokius 
mėnesį, parengimus joje rengdavo.

C^/reJerreJl

Tie. kurie įvertina gražesnius gyve
nime dalykus, pasirenka Tru-Blu Dei
mantinį Žiedą... Žiedą, kuris yra 
draustas nuo nuostolių. Ateikite ir 
čiau patirkite apie juos.

Kainos tiktai nuo $25

V* INSURfD Diamond IHng
TRU-BLU —

I
Viskas ką vardas pasako

Parduodam ant išmokėjimo arba
— kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių mošų

North Side

ap- 
pla-

cash

Pritaikome akinius dėl kiekvieno.
Didelis pasirinkimas deimantų ir 

auksinių daiktų.<

J. A. Kass Jewelry
Savininkas "

J. A. KAZAKAUSKAS

2045 W. 35th St
Prie pat Archer Avė.

1 CHICAGO

Bridgeportas
Surusėjusių žmonių mitingas

Spalio 10 d. Mildos svetai
nėj ALDLD 19 kuopa surengė 
prakalbas M. Bącevičiui ir A. 
Bimbai. Bacevičius, SLA. pa
bėgėlių prezidentas nors visą 
laiką šnekėjo apie savo pabė
gėlių reikalus, bet taip pat vi
są laiką jam rūpėjo pasilikęs 
su SLA. iždas, ir vis tikrino, 

Į kad bolševikams atsiskyrus, 
1 SLA. pinigai busią i&aikvoti 
važinėjimams. s

Bacevičius, matytu kalbėjo 
iš savo ir saviškių patirties^ 
nes kas kitas tiek važinėja 
kaip bolševikai. Tik bolševi
kai traukia per lietuvių kolo
nijas su savo biznio agitacijo
mis, ir šiandien du jų komisa
rai yra ant kelio, A. Bimba iš 
Brooklyno ir L. Pruseika iš 
Chicagos. Kas link Bacevi
čiaus tvirtinimų, kaip gerai 
busią bolševikiškame susivie
nijime ligoms užėjus ar pašal
pos prireikus, tai yra tik ble
fas ir tamsių žmonių apgaudi- 
riejimas.

Nariai turi žinoti, kad SLA. 

yra inkorporuota keliolikoj 
skirtingų valstybių ir tose val
stijose yra skirtingi įstatymai 
ir turi turėti čarterius, o tas 
viskas 
gauti, 
čiaus 
nių lentelėmis dėl narių po
mirtinės saugumo yra kvaily
be, daugiau niekas. Butų bu
vę teisybė, jei Bacevičius butų 
pasakęs, kad “mes bolševikai 
lyderiai padarėme klaidą va
rydami neapgalvotą darbą 
prieš SLA. Seimą, sukeldami 
Seime triukšmą ir pralaimė
dami bylą, ir nesiųsdami na
rių mokesnių į SLA. centrą už 
ką tapsime išbraukti iš SLA. 
narių skaičiaus ir dabar ke
liausime į “Aukščiausią Prie
glaudą Lietuvių Amerikoj”, o 
jei nenorite eiti į Augščiausfą 
Prieglaudą, tai galite eiti šu
nims šieko pinuti, >nes dauge
lis jau busite per seni į kitas 
draugijas rašytis, tai jums ir 
belieka vienintėlė vieta Prie
glauda”. Bet Bacevičius to 
nepasakė, vadinasi, žmones 
mulkino ir teisybę slėpė.

Kiek Bimba lietužiu uždirba

valstijos kalėjime, sugrį- 
į Sovietiją, manydama 
rasti prieglaudą, bet ra- 
darbo žmonių persekioji- 
ir išnaudojimą, laisvės

varžyjną ir suvaržymą nepa
lyginamai didesnį kaip prie 
caro valdžios, greitu laiku tu
rėjo apleisti Sovietiją ir ap
sigyventi buržujiškoje šalyje, 
Kanadoje.

Galop išvėdinęs savo ne
praustą burną Bimba kvietė 
bolševikus einant gatvėmis 
rėkti, staugti kiek tik galima, 
tik nepasakė ar ir liežuvius 
bus rodoma kaip vieną kartą 
rodė pro “Naujienas” demon
struodami. Sakė, kad nuo 
didelio staugimo bedarbė pra-

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos Serija 31 prasideda 

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

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

Mokant
$400.00.

Mokant
$1000.00.

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

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

$1.00 savaitėje,

$2.50 • savaitėje, 

per 3 metus, 6 mėn. mo-

gausite

gausite

nes yra

nėra taip jau lengva 
Taip — pat Bacevi- 

garantijos” su mokes-

"Birutė” Dainos ir Dramos Draugija 
aiko reguliares pamokas kas ketvergo 

vakarais lygiai 8 vai., Gage Parko Salėj. 
Visi . choro dalyviai malonėkit laiku 
pribur. Pagcidau jami ir nauji. milinei 
dairiu nariai prie “Birutes” choro.

— Valdyba.
___ UUu_

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos khubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks antradieny, spalio 14 d., 1930, 
7 vai. vakare, Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

Bukite visi laiku^ nes turim daug nu
tarimų ir turėsim išrinkti dąrbininkus 
ant busiančio baliaus,1*spalio 25 d.š, Liet. 
Auditorjioj.

Taipgi kurie esate paskirti lankyti 
sergančius draugus pribukite su pilnu 
raportu ant susirinkimo. — Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pines Pašelpos susirinkimas atsibus utar- 
ninke spalio 14 d., North West Masonic 
Temple svetainėj, 1547 N. Leavith St. 
7:30 vai. vak.. Nariai malonėkite su
sirinkti laiku, nes finansų komisija iš
duos atskaitą ir Dr. Bložis turės pas
kaitą. X. Saikus, rašt.

Ruptura
Išgydoma 

$15

7 vai. va- 
svetainėj, 
St. Kvie- 
jaunuolių 
pamokos

Jaunuolių Bijūnėlio Choras
Choro antros pamokos įvyks 

šiandien, spalio 14 d. 
karo Almiro Simon 
1642 North Hancock 
čiame kuodaugiausia 
apsilankyti. Pirmos
buvo gana skaitlingos, bet toli 
dar nevisi North Sidės jaunuo
liai dalyvavo pamokose.

Žadame neužilgo rengti pa
rengimą su programa. Ponia 
A. S. Steponavičienė, musų ge
ra mokytoja, žada ką nors nau
ja northsidiečiams. Tad ragina
me tėvus susirūpinti ir vaiku
čius leisti prisidėti *į. Bijūnėlio 
Chorą, nes yra naudinga ir gra
žu lavintis kultūros darbe. Pa
mokos prasidės paskirtu laiku 
7 vai. vakare.—B. S.

Bimba pradėjo apie nedar
bą ir iš pradžių pasirodė, kad 
nors kartą tas žmogus pasa
kys žmonišką prakalbą, bet 
gan griet pavirto tikru bolše
vikų kardinolu ir pradėjo 
kramtyti sau nepatinkamus 
organizacijas ir asmenis. Gri
gaitis ir “Naujienos” bolševi
kų vadams stačiai ligą įvarė, 
ir Bimba negalėjo žodžio pa
sakyti “Naujienų” ir Grigaičio 
nepaminėjęs . Tai, pamaniau, 
laimė, kad “Naujienos” ir Gri
gaitis yra, kitaip nebūtų apie 
ką nė rašyti, nė kalbėti. Kaž
kaip Bimba pasakė, kad kitais 
metais sovietų Rusijoj reiksią 
pusantro milijono darbininkų, 
bet ar jis pats ten važiuos, ir 
ar Bridgeporto bolševikus 
siųs, nesakė! Toliau Bimba 
džiaugėsi, kad bolševikijoj 
žando žmones, bet sakė, kad 
bolševikus nešaudo, bet ir ta-

Dabar yra sunkus laikai. Pinigų 
visur trūksta. Per visą likusią spa
lio mėnesio dalį aš teiksiu savo re- 
guliąrį be peilio,- be kraujo, be 
skausmo gydymą rupturos už PEN- 
KIOLIKĄ DOLERIŲ. Tai duos 
progos pasigydyti už kiekvienam pri
einamą 
skaitytis

Jeigu 
meldžiu 
šia, nes 
norėčiau 
ateis.

kainą ir tiems, kurie 
su kiekvienu doleriu.

jus nusispręsite ateiti, 
ateiti kaip galima greičiau^ 
aš busiu labai užimtas ir 
aprūpinti visus, kurie tik

turi

tai

Vericose Gyslos 
Išgydomos $10

Bus imama extra mokesies $2.00 
už kiekvieną treatmentą. Tai yra 
mažiausia ką aš galiu skaityti to
kiose ligose. Šis (čirškimo būdas 
yra mano paties išradimas ir aš jį 
vartojau nuolatos ir sėkmingai per 
dvyliką metų. Palieka kojos šva
rios ir švelnios kaip kūdikio.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

PASITARIMAS DYKAI

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.

PO

nyksianti. Už gerą liežuvio 
laidinimą Bimba prisikolekta- 
vo $34 su centais. Kad ir ne
didelė suirta, bet šią gadynę 
su liežuviu Tik Bimba galį 
tiek uždirbti.

i-------- .-------------------------------
TĖVAI DŽIAUGIASI KAI KŪ

DIKIS GERAI MIEGA

kiantį, budintį kūdikį ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir milionai moti
nų prirode jį esant saugų ir ne
kenksmingą. Keli lašai grynai 
augalų skanios Fletcher’s Cas- 
toria užmigdys j kelias minu
tes piktą, neramų kūdikį ar 
vaiką! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas H. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

(Apgarsinimas)

BpedalletM gydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis Įlydyti, atrtlan- 
kyklt paa mane. Mano pilnai iie<Eamlaavl- 
maa atidengs juaų tikrą Ilga ir jei ai apsi- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris aeklaus jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutiao iiegsamlaavlmo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatoriv

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 1A rvto iki 1 po pieta

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

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 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

Į CL ASSIFIE D APSTI
Educational 

Mokyklos

MOKYKIS ' BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘŲE,

672 West Madison Street.

Business Service
_____ Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

8147 S. Halsted St
Victory 7261. Re«. Hemlock 1292

Boulevard 6520 Res. Yartis 4401
NORKUS & CO.

Peikraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Phorie Republfc 4949

PETER GRIBAS 
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Malevojimas. Dekoravimas ir 
Popieravimas

6127 So. Maplewood Ave.» 
CHICAGO, ILL.

CLASSIFIED ADS. Į
I- - —----- -_J - — ------------------------------- J

Business Service
Biznio Patarnavimas

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

LUMBERIS — 20-50% nuolaidos; 
Durys $1.90, Shiplap $35 už tūkstan
tį. Plater ir Wall boards 3c pėda. Leng
vi išmokėjimai. Atdara vakarais iki 7, 
nedėliom 9 iki 1 v. Abbott Lumber Co.

REIKALINGAS partneris į rubsiuvių 
biznį. Turiu 4 shapas, negaliu vienas 
apeiti. A. Yushas, 2633!4 W. 39 PI. 
Tel. Lafayette 5767.
-------------------------i--------------------------------

5201 W. Grand Av„ tel. Berkshire 1321 Miscellaneous for Sale
PATENTAI, copyrights — išradi

mai visokios rųšies.
B. PELECHOWICZ, 

2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

Įvairus Pardavimai
PARAV1MUI pedegreed Irish Settet 

šuniukai, geri dėl medžiojimo ir dėl 
namų. 5439 W. Washington Blvd.

RADIO
Jei jūsų radio nedirba gerai, šaukit Furnished Rooms

A. J. ŽVIRBLIS, Lafayette 8227 FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 
renduoja, šiltu vandeniu apšildomi, 
maudynes, telefonas ir visi paran-

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

kūmai. Kainos nuo $2.50 į savaitę 
ir aukščiau, su valgiu ar be valgio. 

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

Tel. Roosevelt 8577

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

EXTRA DEL DRUG 
ŠTORNINKŲ

Transfer kampas, Elston ir California 
Avė., storas 36 pėdų pločio, 80 pėdų 
ilgio, su basementu, garu apšildomas, la
bai gera vieta dėl drugštorio

3182 Elston Avė.
Ant 3jų Street Car linijų — Elston, 

California ir Belmont Avenue. Renda 
pigi, nuvažiuokite pažiūrėti. Raktą 
gausite Clothing Store, antros duris, 
Rasmussen.

Telefonuokite Republic 8899 
arba savininka matykite nuo 9 iki 6 v.v.

SUKOLEKTUOJAM 
PINIGUS

Už užsivilkusias rendas, visokias bitas, 
notas, kontraktus, morgičius, bondsus, 
lynus, judgementus ir darbininkams algas 
sukolektuojame už mažą atlyginimą ar
ba išperkame visokias Claims. Taipgi
padarome visokias investigacijis, patik
riname references, duodame patarimus 
savininkams, turintiems kokį keblumą su 
rendauninkais etc.

CHICAGO COLLECTION BUREAU, 
6959 So. Halsted St.

Normai 4401

2839 W. 63 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

DELICATESSEN, groserių, cigarų, 
saldainių ir visokių « smulkmenų san
krova pardavimui senai išdirbtame kam-

Financial
Finansai-Paskolos

pe, su 4 gražiais pagyvenimui kamba
riais, maudyne ir garažu, arti mokyklos 
ir tirštai darbininkų apgyvento distrik- 
to, North Sidėje. Labai pigi renda. 
Turiu parduoti iš priežasties kito biz
nio. $1,200 nupirks viską.

2175 Warner Avė.
Kampas Leavitt, 3 maži blokai į šiaurę

SKOLINAM PINIGUS 
Paskola Suteikiama į 24 vai.

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

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

nuo Irving Park

PARDAVIMUI grosernė, biznis iš-

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI MORGIČIAI

dirbtas.
4407 So. Mozart St..

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL

PARSIDUODA už $175.00, ver
ta $2500.00, grosernė. Kas pirmas, 
tas laimės. 4108 Archer Avė.

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $600,000.60

PARDAVIMUI grosernė Brighton 
Parke, 4533 S. Richmond St., telefonas 
Lafayette 4647.

8804 So. Kedzie Avė. 
Tel- Ijlfavette 678R-fl71fi Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 
mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

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. 
3114 So. Halsted St. • 

Victory 4898

Exchange—Mainai
■■

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300

FARMERIŲ ATIDAI
Mainysiu puikią murinę, geroj vietoj, 

pelningą propertę ant farmos. Agentai 
nereikalingi. Del smulkmenų kreipkitės

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokitos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra

J. L> Miller, 123 W. Madison St., Chi
cago, Tel. Randolph 4780.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
3804 S. Kedzie Avė. REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE

Furniture & Fixtures 
Rakandaf-Itaisai

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINĮ RADIO

Gražus Freize Seklyčios Setas, tikro 
riešuto miegamojo ir valgomojo setai, 
3 Wilton kaurai, lempos ir viskas kita 
mano gražiame 4 kambarių apartmente. 
Vartoti ne daugiau kaip 3 mėnesai7 
Ateikite tuojaus adresu 

3040 W. 62nd Stree*

kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

į Tel. Lafayette 0455

RETAS BARGENAS
Pianos 713-715-717-719-721-723-725 W.

TURIU parduoti savo $850 grojik- 
lį pianą, suolelį, roles ir kabinetą už 
$50 cash. 6136 S. Halsted St.

50th Street septyni 2 flatų, 6 ir 7 
kambarių kiekvienas mūriniai namai, 
$3,500.00 kiekvienas, tik $200.00 
įmokėti, likusius po $25.00 j mėne
sį ir nuošimčius. šie flatai pasirenduo- 
ja po $25 ir $30 kiekvienas. šie 
namai yra reikalingi niekurių pataisy
mų. Labai tinka darbininkui įsigyti 
savo namą, ar kontraktoriui pasidaryti 
pinigų. * 1

Agentas ant vietos nuo 11 iki 4 vai.

For Rent
FLATAS 6 kambarių, garu apšil

domas, 2-ros lubos, gera vieta dėl 
ofiso. 3327 S. Halsted St. Yards 
4669.

4 KAMBARIAI ant rendos, su vi
sais įtaisymais, pečium šildomi. 4735 
So. Rockwell. St.

po piet .

A. H. PATEK,
RENDON flataš 3 kambarių, antra

me augšte, pečium šildomas. Renda pi
gi. 4624 So. California Avė. Telefonas 
Lafayette 1722.

128 North Wells St.
Tel. Central 8610

•
PARDAVIMUI biznio properte. što- 

ras su pagyvenimu, basementu ir 2 ka
rų garadžiumi. Pardavimo priežastis,
nesusipratimai šeimynoj. Atiduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.

4613 S ,Whipple St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

GERA PROGĄ turininčiam plačių 
pažinčių žmogui, kuris kalba lietuviškai 
ir angliškai. E. W. WEAVER. 175 W. 
Jackson Blvd., Room 568, tel. Harrison 
9533. PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na* 

mas, 6 ir 6 kambarių, 2 šiltu vande-

REIKALINGAS patyręs kriaučius
niu apšildomi plantai. Kaina $8,700. 
Įmokėti $1,500. Kreipkitės 353 1 W.

kostumerskoj šapoj. 3608 $. Halsted 
St. Boulevard ^243.

North Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių murini 
cottage, dideli porčiai, arti Humboldt 
parko. Kaina $5 700. Lengvi išmokėji
mai. Kreipkitės 353 1 W. North Avė.

REIKALINGAS patyręs restaurante 
vyrėjas. Atsišaukite laišku: Naujienos, 
Box 1239, 1739 S. Halsted St.

♦


