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Paul Loebe vėl išrinktas 13 kalinių pabėgo iš 
kalėjimo stovyklos

reichstago prezidentu
Socialdemokratų vadas gavo daugiausia 

balsų-Pirmuoju viceprezidentu išrink
tas fašistas

Abi-1 balsus, ir nacionalistas VValthcrBERLYNAS, spal.
dvi svarbiausios Vokietijos įsta
tymų* leidimo įstaigos — reich
stagas, visos Vokietijos parla
mentas, ir Prūsijos landtagas 
arba seimas — šiandie vėl pra
dėjo sesijas. »

Dviem balsavimais, reichsta
go prezidentu tapo vėl išrink
tas socialdemokratas Dr. Paul 
Loebe, o pirmu viceprezidentu 
išrinktas nacionalsocialistas [fa
šistas] Franz Stoehr.

Komunistas VVilhelm Pieck, 
pirmame balsavime gavęs 68 tinti į trobesį.

Graef, 41 balsą, antrame bal
savime nebefiguravo, kadangi, 
einant konstitucija, tik du dau
giausia balsų gavusieji 
tram balsavimui.

Reichstago sesijai 
kant, buvo laukiama 
die panašių fašistų demonstra
cijų, kaip kad praeitą pirma
dienį, tačiau jų neįvyko. Apie 
parlamento rumus buvo pasta
tyta policijos sargyba ir nie
kas be paso negalėjo prisiar-

eina an-

susiren- 
ir šian-
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Kalifornijos teismas 
trukdo Billingso ir 
Mooney paleidimą

Papa leido katalikei 
Giovanai tekėti už 
stačiatikio Boriso

RALEIGTI, N. C., spal. 15.— 
Iš kauntės kalėjimo stovyklos 
čia praeitą naktį pabėgo, iš
plovę geležinius- k rotus, trylika 
kalinių, 
ilgiems 
bes.

Vyriausybė nori ži 
not spaudos nuomo 
nę apie prohibiciją

Prohibicijos vykdymo biuras 
išsiuntinėjo 3,000 laikraščių 
redaktoriams paklausimus

WASHINGT()NAS, spal.
— Tikslu patirti, kaip Jung
tinių Valstybių spauda yra nu
sistačiusi prohibicijos klausimu, 
federalinis prohibicijos vykdy
mo biuras išsiuntinėjo tam tik
rus atsiklausimo laiškus 3,000 
laikraščių redaktorių visame 
krašte.

Kiekvienas redaktorių prašo
mas atsakyti trjs klausimus, 
būtent:

1—Ar jus pritariate 18-tam 
amendmentui ir Volsteado 
tui?

Tūli jų buvo nuteisti 
metams už žmogžudy-

Potvyniai Meksikoj su
stabdė susisiekimą

ŲUERETERO, Meksika, spal. 
15. — Del kilusių stiprių pot
vynių srity j žiemius nuo Que- 
retero, susisiekimas geležinke
liais tarp Meksikos Miesto ir 
Laredo laikinai sustojo. Gele
žinkelio linija vandens apsem
ta per daugiau kaip kilometrą. 

Vokietijoj prasidėjo 
didelis metalurgijos 
darbininkų streikas
Protestui prieš algų sumažini

mą, Berlyne metė darbą 126 
tūkstančiai fabrikų darbi
ninkų

Socialistų Internacionalas 
prieš smurtą Lenkijoje
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Atsišaukimas į viso pasaulio darbininkus

SAN FlKANCISCO, Cal., sp. 
15. — Viltys, kad darbininkų 
vadai, Thomas Mooney ir War- 
ren Billings, kurie jau keturio
lika metų laikomi kalėjime, ne
trukus gaus susimilimą ir bus 
paleisti, dabar vėl sumažėjo.

Pasirodo, kad nuteistųjų ma
lonės prašymas, kuris yra 
Augščiausiame valstijos teisme, 
negalės būti įteiktas guberna
toriui Youngui, kol pastarasis 
bepasiliks Kalifornijos valstijos 
galva. Gubernatorius Young 
buvo pareiškęs, kad jis tuojau 
apsvarstysiąs Billingso malonės 
prašymą, kai tik jį gausiąs, bet 
dabar sužinota, kad prieš lap
kričio mėnesio 1 dieną Augš- 
čiausias teismas to prašymo 
dar nei nepradėsiąs svarstyti.

VATIKANO MIESTAS, spal. 
15. — Papa Pijus XI šiandie 
suteikė leidimą Italijos kara
liaus dukteriai Giovannai, uo
liai katalikei, tekėti už Bulga
rijos karaliaus Boriso, stačia
tikio, gavęs iš Boriso prižadė
jimą raštu, kad visi jų vaikai 
bus katalikai.

Valstybės religija Bulgarijo
je yra stačiatikybė, ir kraš
to konstitucija reikalauja, kad 
bulgarų karalius butų stačia
tikis.

Boriso ir Giovannos vestu
vės įvyks spalių 25 dieną.

3—Ar esate neitralųs?
Teko sužinoti, kad Rauti 

sakymai bus biuro viešai 
skelbti.

[Pacific and Atlantic Photo]

ak-|julio Prestes dc Albuquerque, 
kuris buvo išrinktas Brazilijos 
prezidentu. liet jei revoliucio
nieriui laimes, tai prezfdento 
vietos“ jam neteks užimti.

pa- _______________________________

n a- • p . 200,000 šeimų Jungt.Bandė išdanginti i Ru- 9 v. v. ° 
siją buvusį Suomijos Valstybėse šia žiemą 

prezidentą • r j •gresia badas

Vokieeiu komunistu 
fašistų riaušės

11’

DESSAU, Vokietija, spal.
Šiandie čia įvyko muštynių 

tarp komunistų ir fašistų. Ke
letas riaušininkų buvo sužeisti. 
Keturis jų teko gabenti į ligo
ninę. Riaušės kilo, komunis
tams puolus fašistų demonstra
ciją gatvėse.

15.

Kaune busiąs didelis 
malūnas

KAUNAS. — Malūnininkų 
sindikatams suardyti, “Lietū
kio” kooperatyvas Kaune pa
statydinsiąs didžiulį malūną. 
“Lietūkį” statantį tą didžįjį ma
limą, kredituosianti vyriausy
bė. Malūnas busiąs sutvarky
tas komerciniais pagrandais.

Kalbama taip pat, kad pana
šų didelį malūną mananti “Pa
rama”

O R R S£i
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota; gali būt lietaus; 
truputį šilčiau; stiproki pietų 
rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 52° ir 58° F.

Šiandie saulė teka 6:03, lei
džiasi 5:09. Mėnuo teka 11:18 
vakaro.

Karo veteranas nusi 
žudė negalėdamas 

gaut darbo
NEW YORKAS, spal. 15. — 

šokęs pro langą iš kelinto ofi
sų trobesio augšto, užsimušė 
čia bedarbis Arthur Lowrie, di
džiojo karo veteranas, kuris mū
šiuose Francijoje buvo sužeis
tas ir gazuotas.

Du kiti veteranai kurie taip 
pat ieškojo darbo, girdėjo, kai 
jis kažką suminėjo apie žmoną 
ir vaikus, (paskui pribėgo prie 
lango ir šoko laukan.

Paraginimas civilę met
rikaciją įvesti

KAUNAS. — Teisingumo mi- 
nisteris kreipės į Tikybų refe- 
ranturą, kad sutvarkytų civilės 
metrikacijos reikalą. Mat, da
bar ir teismų praktikoj, ir 
sprendžiant ginčus dėl paliki
mų, kai Lietuvos piliečiai susi
tuokia su kitos valstybės pilie
čiais, ir susituokia civ. metri
kacijos punktuose, daug yra 
neaiškumų ir komplikacijų tuos 
ginčus teisės atžvilgiu bespren
džiant. Remdamosi tuo teisin. 
min. paraginimu, tikybų refe- 
rentura dabar ir rašanti civilės 
metrikacijos įstatymo projektą.

20 sąrašų į Klaipėdos 
Seimeli

Šio Klaipėdos seimelio rinki
muose figūruos 20 sąrašų. Pra
ėjusiais rinkimais buvo 13. Ga
limas daiktas, kad rasis daug 
sąrašų, kurių politinės progra
mos mažai nuo vienas kitų skir
sis, taip kad rinkimų metu su
darys blokus.

HELSINKIS, Suomija, spalio
15. — Nežinomi asmenys buvo I ATLANTIC CITY 
pagrobę ir bandė automobiliu _ Kalbėdamas 
išdanginti per sieną į Rusiją Raudonojo Kryžiaus New Jer- 
D-rą Kaarlo Juho Stahlbergą, sey skyriaus taikomoj čia kon- 
buvusį Suomijos prezidentą, ir ferencijoje, James Fieser, 
jo žmoną. Automobilis tačiau cid'nalinės 
buvo ties Joensu, netoli sienos, 
suomių sargybos sulaikytas dėl 
inspekcijos, ir tuo budu Stahl- 
berg-hs ir jo žmona išgelbėti. 
Grobikai sugebėjo pasprukti.

N. J., sp. 
Amerikos

Ką sako Chicagos 
advokatas apie so

vietų Rusiją

na- 
organizacijos vice

pirmininkas, pasakė, kad šią 
žiemą daugiau kaip dviem šim
tam tūkstančių šeimų Jungti
nėse Valstybėse gresia badas.

Badas krašte, kuris yra tur
tingiausias visame pasauly ir 
kurio turtas siekia daugiau 
kaip 320 milijardų dolerių!

BERLYNAS, spal. 15.—šian
die 10 valandą ryto metė dar
bą 126 tūkstančiai Berlyno me
talo darbininkų. Streikas pa
skelbtas protestui prieš vald
žios arbitratoriaus sprendimą, 
kuriuo visiems darbininkams, 
senesniems kaip 18 metų am
žiaus, algos sumažinamos 8%, 
O 'jaunesniems kaip 18 metų 
— 6%.

Paskelbdama streiką, metalo 
darbininkų sąjunga pareiškė, 
kad visi invalidai karo vetera
nai, taip pat visi darbininkai, 
senesni kaip 60 metų amžiaus, 
nuo streiko yra atpalaiduoti.

Darbininkams metus darbą, 
visi didžiuliai fabrikai, kaip 
Allgemeine Elektrizitaets Ge- 
sellschaft Siemens, Bergmann, 
Berlin Machinenbau etc., susto
jo. Metalo darbininkų streikas 
turės paliesti ir daugelį kitų 
pramonės šakų.

Visos darbo sąjungos, susi
jusios su Vokiečių Laisvų Dar
bo Sąjungų Federacija, pareiš
kė savo solidarumą su metalu 
darbininkais. Tokį pat solida
rumą pareiškė ir Vokiečių Biu
rų Tarnautojų Federacija. Tai 
reiškia, kad metalo darbininkų 
streiką finansiškai rems visos 
vokiečių profesinės sąjungos.

Ir farmų darbininkai 
kenčia nedarbą; al

gos sumenkėjo

BERLYNAS, spalio 15. — 
Francis MacMahon, žymus Chi- 
cagos advokatas, atvykęs į Ber
lyną iš savo kelionės po sovie
tų Rusiją, per vietos prekybos 
rūmų surengtą jam užkandį 
papasakojo savo kelionės įspū
džius.

Pareiškęs} kad jis nelaikąs 
savęs rusų dalykų žinoVu, Mac 
Mahon pasakė, kad iš savo pa
stebėjimų jis vis tik galėjęs 
įsigyti kai kurį supratimą apie 
padėtį. Visų pirma, jam kritęs 
į akis moralinis Rusijos gy
ventojų prislėgimas. Taip 
jis buvęs labai nustebintas 
kad visose sovietų įstaigose 
šininkais esą n 
nes, 
veik 
vos 
vos 
kas.
je esančios pasibaisėtinos, ta
čiau, pasakė MacMahon, apleis
damas tą kraštą žmogus jau
ti gilios užuojautos rusų žmo
nėms.

pat 
tuo, 
vir- 

subrendę žjno-
bet visai jaunuoliai, be
vaikai. Pavyzdžiui, Mask- 
milicijos viršininkas esąs 
25 metų amžiaus bernio- 
Gyvenimo sąlygos Rusijo-

Vyriausybė statys Vati
kano nuncijui namus
KAUNAS. — Užsienio reik, 

min. rūgs. 29 d. skelbia varžy
tynes nunciatūrai namams sta
tyti. Namai busią statomi Kal
nų g-vėj 34 Nr.

Persekiojimas sočia 
listų ir anarchistų 

Rusijoje
PARYŽIUS, spal. 15. — Pra

nešimais iš Rusijos, pastaruo
ju laiku sovietų žvalgybos nuo
sprendžiu tapo ištremti šie ru
sų socialistai ir anarchistai: 
L. Bliuminas, trejiems metams 
į šadrinską; A. Naumovas, ne
žiūrint, kad jis sunkiai serga, 
ištremtas trejiems metams į 
Narymą; M. Vsevolskis, tre
jiems metams į Irbitą; Tarvol- 
skis, Konichas, Machoninas, 
Silvestras ir Plotnikovas, išbu
vę penkerių metų trėmimo ter
miną Solovecke, dabar vėl iš
tremti trejiems metams į Ar
changelską; K. Docenko ištrem
tas trejiems metams j Ust- 
Sysolską. Neseniai tapo dar su
imtas anarchistas 
jevas.

WASHINGTONAS, spal. 15. 
— Agrikultūros departamento 
žiniomis, nedarbas siaučia ir 
farmų darbininkuose, kurių 
40% yra be darbo.

Farmų darbininkų algos taip 
pat stipriai sumažėjo, žiemių 
rytų valstijose farmų darbinin
kai gauna, sava duona,< apie 
$3.50 dienai, o pietų valstijose 
ne daugiau kaip $1 dienai. Va
karų valstijose jie gauna $1.60 
dienai.

Atidėtas Kauno kalėji
mo remontas ,

Šių metų Tei- 
biudžete buvo

Bielia-

Apkrovė būtų nuomi 
ninkus mokesčiais

RADVILIŠKIS. — Vietinė 
miesto savivaldybė nuo šių me
tų apdėjo visus ne tik, kad na
mų savininkus, bet ir butų nuo
mininkus gana aukštais mokės- v • •ciais.

Daugumas neturtingųjų arti
nantis rudeniui ir taip yra su
sirūpinę savo likimu, o čia dar 
apkrovė mokesčiais.

KAUNAS, 
singumo min 
skirta Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimo remontui 700,000 lit. 
3uvę numatyta kalėjimo dirb
tuves pastatyti Kalėjimo skers
gatvy, o dirbtuvių vietą užlei
sti kalėjimui. Tačiau teisingu
mo min. nuo to sumanymo at
sisakė. Mat, teisingumo minis
terija nusistačiusi Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimą iš miesto 
iškelti: pastatyti didelį moder
nišką kalėjimą už Kauno miesto 
prie 6-to forto. Tas naujas mo
derniškai įrengtas 1000 kalinių 
kalėjimas kaštuosiąs apie 7 mil- 
t. Dalis kreditų busianti įtrauk
ta į ateinančių metų biudžetą. 
Kalėjimas busiąs statomas ne 
iš karto visas, bet flygeliais; 
kalėjimas busiąs statomas 4— 
5 metus. i

Del Lenkijos diktatoriaus Pil
sudskio smurto žygių prieš opo
zicijos partijas, ypačiai prieš 
socialistus, Socialistų Darbinin
kų Internacionalo biuras Ciu
riche, Šveicarijoj, išleido šitokį 
manifestą:

Visų šalių darbininkams!
Pilsudskio planas, per naujus 

rinkimus sudaryti sau paklus
nų parlamentą, nuo pat pradžių 
paremtas teroru ir korupcija. 
Dabar vyriausybė pavartojo to
kį smurtą, kuriam lygaus ne
rasime visoje parlamentarizmo 
istorijoje. Pilsudskis, norėda
mas iš opozicijos partijų,—dar
bininkų ir ūkininkų, — išplė
šti jųjų vadus rinkimų metu, 
areštuoja juos, šie masiniai opo
zicinių partijų veikėjų areštai, 
kurių partijos neabejotinai re
prezentuoja lenkų tautos dau
gumos valią, rodo, kokiu šlykš
čių smurtu Pilsudskio mažumos 
vyriausybe šiokia. pasigrirobti
valdžią.

Fašistines pulkininkų klikos
smurtas nėra vien Lenkijos vi-

daus reikalas, bet kartu didelis 
pavojus Europos taikai.

Neribota Lenkijos militarizmo 
galia reiškia panaikinimą Len
kijos tautinių mažumų teisių, 
reiškia pavojingą paaštrinimą 
Lenkijos santykių su savo kai
mynais. Tik Lenkijos demokra
tija su Lenkijos socialistais pri- 
šakyje gali šį baisų pavojų at
remti.

Visų šalių darbininkai!
Demonstruokite prieš Pilsud

skio yyriausybes žiaurų smur
tu!

Demonstruokite prieš gresian
ti neribotą militarizmo viešpa
tavimą Lenkijoje!

Visur smerkite panaikinimą 
Lenkijos rinkikų teisių!

Lenkijos demokratija yra rei
kalas visos tarptautinės darbi
ninkų klasės, pasaulinės demo
kratijos ir visų tų, kurie trok
šta pasaulyje taikos.

' Socialistinio DctrltirtinlciĮ 
Internacionalo Iliuras.

U 1 U 1 1 v u u ŪJ

1930 m. rugsėjo mėn.

Komunistai priešingi 
bedarbių šelpimui

Piktai atakuoja Detroito mėrą, 
kam jis ėmėsi priemonių be
darbiams padėti

Amerikos komunistų partijos 
eiborganas Daily Worker ve
da smarkią agitaciją prieš De
troito merą F. Murphy. Tos 
rėksmingos agitacijos priežas
tis yra ta, kad Detroito miesto 
galva Murphy ėmėsi kai kurių 
priemonių teikti ' bedarbiams 
pagalbos.

Piktos Amerikos komunistų 
atakos ypačiai sustiprėjo po to, 
<ai Maskva paskelbė dekretą 
paliauti mokėjimą pašalpų 
vietijos bedarbįaijns.

se

Kropotkino duktė skai
tys lekcijas apie bol

ševikų pavojų
NEW YORKAS, spal. 15. — 

Garlaiviu Baltic į New Yorką 
atvyko Aleksandra P. Kropot- 
dna, mirusio garsaus rusų an
archisto P. A. Kropotkino duk
tė. Ji ketina skaityti čia įvai
riuose miestuose eilę 
apie bolševikų pavojų.

lekcijų

Šiauliuose įsikuria 
jėzuitai

ŠIAULIAI. — Jėzuitai 
<o Šiauliuose Vilniaus 
mėsininko p. Stankaus 
namą užmokėdami už jį kelis 
šimtus tūkstančių litų. Jame 
steigia: apatiniame aukšte baž
nyčią, viršutiniame mokyklą ir 
. au, berods, pradėjo veikti. Kai 
kas tuo vienuolynu labai nepa
tenkinti, nes pajamos sumažės. 
Šiauliams užtenka dviejų baž
nyčių, o čia trečia.

nupir- 
g. iš 
muro

Paleido Markelį
KAUNAS. — Rugsėjo 9 pa- 

eistas iš Varnių koncentraci
jos stovyklos soc.-dem. veikėjas, 
Juv. seimo atstovas, Markelis, 
išbuvęs ten apie 31/ž metų.

'A. D. F. protestas 
prezir. Hooveriui

Federacijos konvencijoj iškilo 
į aikštę, kad vyriausybė ma
žina laivyno darbininkų algas

BOSTON, Mass., spal. 15. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija šiandie instruktavo 
Federacijos prezidentą Wm. 
Greeną tuojau, kai tik konven
cija pasibaigs, asmeniškai pa
daryti Jungtinių Valstybių pre
zidentui Hooveriui protestą prieš 
mažinimą algų darbininkams, 
dirbantiems valstybės laivyno 
dirbtuvėse.

Dalyką ąpie tai, kad laivyno 
departamentas ėmė karpyti al
gas darbininkams, iškėlė kon
vencijoje Federacijos viceprezi
dentas Bugniazet ir kiti delega
tai. Tuo tarpu prezidentas Hoo- 
veris, kalbėdamas konvencijoje 
praeitą savaitę, buvo pareiškęs, 
kad jis norįs, idant augštos dar
bininkų algos butų visur išlai
kytos.

Rezoliucijų komisija šiandie 
pasiūlė konvencijai planą ne
darbo padėčiai pagerinti, paski
riant tam tikrus federalinius, 
valstijų ir miestų komitetus.

Del studentų neramu 
mų Barcelonos univer 

sitetas uždarytas
MADRIDAS, Ispanija, spalio 

15. — Del kilusių didelių stu
dentų antimonarchinių neramu
mų, Barcelonos universitetas 
tapo neribotam laikui uždary
tas. '

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

Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraščius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi “Naujienose”, 
tas visuomet turi naudos.
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich.

Persiorganizavusios SLA. 21 
kuopos antras susirinkimas

• Jau buvo laikraščiuose pažy
mėtas tas faktas’, kad SLA.-21 
kuopa persiorganizavo ir išrin
ko naują valdybų. Todėl man 
apie tai nėra reikalo nė rašyti. 
Dabar mano tikslas yra nors 
trumpoj formoj parašyti apie 
tos kuopos antrų mėnesinį su
sirinkimą, kuris Įvyko spalių 4 
dieną. Tarp paprastų kuopos 
reikalų, pirmininkas skaitė laiš
kų iš SLA. Pildomosios Tary
bos, kuriuo Pildomoji Taryba 
pripažįsta teisėtai-legališkai 
persiorganizavusių SLA. 21 
kuopa ir jos naujai išrijiktą 
valdybą. Finansų raštininkas 
skaitė SLA. centro sekretorės, 
p. P. Jurgeliutės, rašytą rapor- 

. tą kuopai apie persiorganizavu
sios SLA. 21 kuopos narių sto
vį SLA. centro knygose. Iš to 
raporto pasirodė, kad visi SLA. 
21 kuopos nariai yra centrui 
skolingi už 3—4 mėnesius. O 
narių mokesčių knygelėse yra 
komfašisto A. K. Kišono pažy
mėta, kad tie. nariai yra pil
nai užsimokėję iki rugsėjo .1 
dienos 1930 metų. Tie visi na
riai, kurie prisidėjo prie peror
ganizuotos 21 kuopos, ypatiškai 
reikalavo, kad tss šmugelnin- 
kas jųjų duokles siųstų paskir
tu laiku į SLA. centrą, ir jis 
atkartotinai prižadėjo tų narių 
reikalavimą išpildyti. Dabar 
tliškiai pasirodo, kad tas komu- 
nis'tburžujus melavo ir narių 
reikalavimą neišpildė, pas save 
laikydamas sunkaus darbo dar
bininku sumokėtas mėnesines 
duokles. Matomai, jis nori, 
kad darbininkai liktų be savi
tarpinės susišelpimo organiza
cijos, ir ka(f tų narių pražūtų 
visi Įmokėti pinigai Į SLA. Jam 
darbininku sunki būklė visai 
neapcina, nes jis' yra žinomas 
kaipo lietuviškas “milionie- 
rius”.

Ligonių lankytojas pranešė, 
kad yra viena ligonė, Petronėlė 
Stakvilienė. Ji susirgo rugsė
jo 1 dieną, 1930 m. 'lai toji 
pati P. S., SLA. 21 kuopos de
legatė SLA. 36 seime, kuri bu
vo prisidėjus prie SLA. griovi
kų gaujos. i

Praeita susirinkimą nebuvo *■ >
nė vieno komunistfašisto trukš- 
madario, todėl ir susirinkimas 
buvo ramus-tvarkus'. Da dau
giau narių pasisakė už palai
kymą SLA. ir konstitucijos ir 
užsimokėjo savo mėnesines 
duokles naujai kuopos valdy
bai. 'lodei visi SLA. 21 kuo
pos nariai, kurie norite pasilik
ti SLA. nariais ir turėti visas 
piivilegijas prie šios organizi- 
cijos, būtinai turit ateiti i se
kama šios kuopos susirinkimą 
ir užsimokėti savo mėnesines 
duokles. Jei nemokėsit duok
lių, tai liksit išbraukti iš or
ganizacijos ir negausit nė pa- 

,' šelpos ligoje, nė pomirtinės. O 
komunistai jums irgi neduos 
pašeipos, nešė jiems jūsų liki
mas neapeina. Jiems rupi jųjų 
pačių pilvas, kad be darbo ga
lėtų puikiai pragyventi iš 
skurdžių darbininkų išviliotais 
pinigais.

PASARGA: Visiems SLA. 21 
kuopos nariams pravartu žino
ti, kad senoji SLA. 21 kuopos 
\aldyba (komunistfašistai pir
mininkas J. Baronas, fin. rast. 
A. M. Kišonas, iždininkas P. 
Smalstys ir kiti seni kuopos 
valdybos nariai) yra SLA. Pil
domosios tarybos suspenduota 
už peržengimą SLA. konstitu
cijos. Buvusios valdybos na
riai neturi teisės atstovauti nė 
vieno SLA. 21 kuopos nario 
SLA. reikaluose, kaip tai: rink
ti narių mėnesines duokles, 
liudyti ligoniams pašelpos ga
vime arba mirusiems pomirti
nės gavime ir kituose SLA. rei
kaluose. Jeigu atsirastų tokių

SLA. 21 kuopos narių, kurie 
nepatikės šiai mano pasargaį 
tai bus jųjų pačių kaltė.

Nuo dabar visi SLA. 21 kuo
pos nariai su visais SLA. rei
kalais visados turite kreiptis 
j SLA. 21 kuopos' naujai leg*a- 
liškai išrinktą finansų rašti
ninką šiuo adresu: V. Balvo- 
čius, 3440 Sparta Avė., Detroit, 
Mich. (Sparta Avė. prasideda 
nuo 7201 Livernbis Avė. prieš 
Lincoln Motor Co. dirbtuvę). Šį 
adresą nepameskite, kad reika
lui esant galėtumėt turėti po 
ranka.

Sekantis SLA. 21 kuopos mė
nesinis susirinkimas Įvyks su- 
batoj, lapkričio (November) 1 
dieną, 7 valandą vakare Lietu
vių Bendrovės svetainėj, kam
pas W. Vernor Highway, and 
25th St.—SLA. Narys A. B.

Detroit, Mich.
K oni fašistų SLA. 21 kuopos 

“skcdas” mizernas

Spalių 5 dieną, tai yra ant 
rytojaus po legališkos SLA. 21 
kuopos susirinkimo, Įvyko kom- 
fašistų taip vadinamos SLA. 21 
suspenduotos kuopos mėnesinis 
susirinkimas', s Kaip ir papras
tai kuopos pirmininkas J. Ba
ronas susirinkimą atidarė 1:30 
valandą po pietų. Buvo varda- 
šaukis valdybos. Atsiliepė J. 
Baronas, A. M. Kišonas ir J. 
Greblikas. Vėliau pribuvo ir 
Petras Smalstys. Kiek vėliau 
P. Smalstys patėmijo sau ra
miai besėdinti vieną persiorga
nizavusios SLA. 21 kuopos narį 
ir pašokęs, kaip gaidys, suriko 
kiek jo garklė leidžia: “Duddu 
Įnešimą, kad gaidžio (kokio 
gaidžio?) reporterius būt lauk 
išvarytas iš mus susirinkimo”. 
Tačiau susirinkusieji nariai jo
kios domės į jo įnešimą neat
kreipė ir įncšėjas apsiramino. 
Paskiaus buvo skaitomas pra
eito susirinkimo potokolas. Už
rašyta taip, kad visi' Įnešimai 
ir nutarimai buvo “vienbalsiai” 
priimti. Tuo tarpu aš gerai ži
nau, kad niekados susirinkime 
nėra visi nutarimai priimami 
vienbalsiai. Taip nebuvo nė 
praeitą syki. Vienok tiems S. 
LA. griovikams taip reik, tai 
jų raštininkas taip ir rašė.

Vėliaus buvo skaitytas laiš
kas iš SLA. Pildomosios Tary
bos. Tame laiške buvo pasa
kyta, kad SLA. 21 kuopos val
dyba: pirmininkas' J. Baronas, 
fin. rast. A. M. Kišonas, iždi
ninkas P. Smalstys ir kiti kuo
pos valdininkai yra suspenduo
ti nuo spalių 1 dienos už per
žengimą SLA. konstitucijos, ir 
kad visas kuopos turtas: kaip 
tai pinigai, knygos, antspauda, 
carteris ir viskas? kas priklau
so SLA. organizacijai turi būt 
perduotas i SLA. Pildomosios 
Tarybos rankas bėgyje 30 die
nų nuo šio pranešimo. SLA. 
griovikų pasekėjai žiuri vie
nas j kitą ir nežino kas dabar 
reikės daryti. Valandžiukei 
pri< slinkus, pašoka Zigmas Ra
manauskas ir surinka: “Ko
kiems velniatns reik mums da 
susirinkimą laikyti, jei musų 
kuopa jau suspenduota”. Pir
mininkas J. Baronas Z. Rama
nauską ramindamas sako: 
“Tuojaus gausime čarterį iš 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo (kurio da nėra) ir vėl 
busime valdininkais”. Kiek vė
liau musų komisarai pamatė Į- 
einant da du perorganizuotos 
SLA. 21 kuopos narius ir pra
dėjo rėkti, kad reik juos iš
mest lauk, išvaryt lauk, —jie 
šioki, jie toki ir t.t. Bet ko
misarų pasekėjai visai Į jųjų 
riksmą domės nekreipė: sėdi 
sau ramiai kaip tie “raudoni 
gaidukai” čirškia ir juokiasi iš 
jų neapgalvoto žingsnio. Zig
mas Ramanauskas vėl pašokęs 
suriko: “Ko čia mums reik bi
jotis, juk juodu musų susivie

nijimą nesugriaus; tegu būna”. 
Taip ir pasiliko. Vėliau drau
gas Pocevičius ant galvos užsi
dėjo kepurę ir ėjo lauk. Tarp
duryje sutiko savo draugą ir 
sau pamažinki! kalbėjos. Tai 
patėmijęs, pirmininkas J. Ba
ronas nesavu balsu suriko: 
“Nusiimk kepufę!” O maršalka 
nieko nelaukdamas pribėgo 
prie P. ir kai griebs tam žmo
gui už galvos, tai maniau, kad 
jam ir galvą nuo pečių nu
trauks,

Paskiau Dr. Palevičius ir J. 
Baronas bandė Įtikint savo pa
sekėjus, kad SLA. Pildomoji 
Taryba SLA. 21 kuopos na
riams nemokanti sąžiningai 
sirgimo pašelpos ir kad kuopos 
valdyba sabatažuojanti ir t.t. 
Bet juodu visai neprisiminė 
apie tai, kad kuopos valdybd 
laiko savo kišeniuose narių su
mokėtus pinigus ir nesiunčia j 
centrą. Tačiau net eiliniai na
riai jųdviejų melagingoms pa
sakoms netikėjo. Prie pabai
gos A. M. Kišonas skaitė kuo
pos finansų stovį. Rugsėjo 1 
dieną kuopoje buvo narinių 
duoklių surinkta ir kuopos iž
de, palikta $1,300, o spalių . 5 
dieną jau iš tų pinigų tik te
buvo $1,147.78. Kažin kodėl iž
das sumažėjo? Juk į centrą 
duoklių nesiunčia.

—Kitas SLA. Narys X. X.

rengiame iškilmingą ir drauge 
gedulinga paminėjimą. Vakaro 
programas bus labai įvairus ir 
platus'.

Yra pakviestas vienas dides
niųjų lietuvių chorų Pittsburg- 
he, kuris dainuos liet, tautines 
dainas. Be to eilė gabiausių so
listų, iš jų visiems plačiai ži
nomi— Aleksandras Sadauskas, 
p-ni Grinienė ir kiti. Apart so
listų bus pasižymėjusių muzi
kų ir du didžiuliu simfonijos 
orkestru, pirmas garsus buvęs 
“Harris Orchestra” po vado
vyste Mr. Marino (žinomo po
licijos kapitono brolio) ir ant
ras “North Side Young-folk 
Orchestra”, abu orchestrai 
griež himnus ir be to linksmins

svečius pertraukų metu. Be 
muzikalės’ ‘ programos bus ir 
kalbėtojų, jų tarpe bus žymus 
amerikiečiai Pennsylvanijos 
valstijos atstovai, taip, kad va
karo programa bus visi paten
kinti.

Įėjimas į šį parengimą vi
siems bus laisvas ir be mokes
nio (reiškia veltui). Į šį paren
gimą visi atsilankysime, nors 
keletai valandų pamirškime sa
vo dienos' vargu ir visi lyg vie
na šeima susirinkime, October 
26 dieną ir prisiminkime, savo 
tautą, jos \ džiaugsmus ir jai 
padarytąsias priešų žaizdas.
—Reng. Kėni pirm. P. Dangis.

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Šalčiai, kurie išsivysto 
į pneumonią

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrinta^ pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, šalio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dcl •sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptickorių. (apg)

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės*, nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Gedulo diena

Šį mėnesį sukanka lygiai 10 
(dešimts) metų kaip mes nete
kome musų sostinės Vilniaus. 
Prieš 10-šimts metų lenkai ap
gaule ir kruvinu kardu paver
gė musų bočių pili, tautos šir
dį—Vilnių. Lietuvos sūnus liū
di netekę savo sostinės ir sa
vųjų brolių, kurie kenčia pri
slėgti po sunkia lenkų letena. 
Kad išreiškus protestą prieš 
grūoboniuš, kad parėmus vil
niečius jų kovojė,‘'^Piešl okupan
tus ir kad pareiškus, vieningą 
lietuvių pasiryžimą atgauti 
Vilnių, visi lietuvių tautos sū
nus nežiūrint kur jie gyvena, 
rengiasi tinkamai atžymėti šiaš 
liūdnas dešimtmetines sukaktu
ves, todėl ir mes Pittsburgho 
ir apylinkės lietuviai po SLA. 
3-čio apskričio vardu šių metų 
spalių (October) 26-tą dieną 
nedėliojo 7:30 v. vakare, Lietu
vių Mokslo Dr-j'os salėje 142 
Orr St., Soho, Pittsburgh, Pa.,

Motinos Dabar Su
žino Vertę Mag- 

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

Milk of Magncsia.
Šis nekenksmingas, beveik be 

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

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

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

(Apgarsinimas)
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— kam kentėti?Musų lempa pagelbės jums tuoj aus
Musų t)ERMA ‘'HEALTH-RAY” LEMPA yra lempa su 100 SVEIKŲ VAR
TOJIMŲ. Ji įsibriauja giliai į užsikimšusius kraujo takus, iššaukdama veikliu 
cirkuliaciją .kuri suteikia sveikas baltas kraujo celes pažeistoms dalims. Tas su
minkština venas ir palengvina visus užsikimšimus kūne, 
cija tada pašalina visus 
nuodus, kurie yra šak- 

i 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.
|YjLYrA"VIOLET LAM"PMFG: Co~Dcpt H-T, 31 9 Th7rd~Avc.7 PirtbuTgh.’Pa’ I 
I Gerbiamieji: Rasite įdėtą $1 sumą. Meldžiu prisiųsti vieną pilną DERMA 1 

! | “HEALTH-RAY” LEMPĄ, damp modelio, sekamu adresu. Ai užmokėsiu • 
į| laiškanešiui likusius $4.95 ir persiuntimo kaštus. I
| Vardas 
. Miestas

Veikli kraujo cirkulia-
PRISIŲSKIT TIKTAI $1.00

SPECIAL FORTHEHEXT
LOW PRICE J — 30 DAYS OHLY

Rusiškos ir Turkiškos Vanos i 
12th STREET 

Tel. Kadžio 8902

8514-16 Roooevelt Rd. 
arti St. Loula Avė. 

CHICAGO. ILL.

MONEY BACK GUARANTEED 
V/ITHIN IO DAYS IF HOT S AT I S F I E D 

EVERY MAIL ORDER FOR 
LAMP RECEIVES A PORE 
ANO SCALP ATTACHM6ŠT

.Gatvė ............................
Valstija ....................... .

Aš kenčiu imi o

Meldžiu 
DYKAI patarimus, taipgi | 
katalogą 
'formacijomis.

prisiųsti man
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Mokslas Išmintingai Panaudotas
Sako

United States Coal Cpmmission narys

Buvęs Georgia Senato Prezidentas 
ir naYy»

Daugelį metų Democratic National 
Committee narys

Buvęs narys ir pirmininkas Georgia 
atstovų rūmų

Ir senai Globėjas Georgia Universiteto

su pilnomis in-

Clark Hovvell
“Atlanta Constitution” redaktorius

dirbtuvėse.

mus, LUCKY STRIKE ęigaretų išdirbėjai man 

malonėjo suteikti pakvietimą apžiūrėti jų 
dirbtuves. Negalėjau priimti tuo syk tą ma
lonę, tačiau aš pasinaudojau proga perskaityt 

mokslininkų raportus kaslink nuveikimų jų

Sutinką su savo politika faktų įrodymu publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p, Clark Howell asmeniškai liudyti ir pereiti pasižymėjusių 
asmenų raportus, kurie liudijo LUCKY STRIKES pagarsėjusį Spraginimo Metodą, p. Hovvell pranešimas yra pirmyneiga. 3

* © 1930. The American Tobacco Co. Mbs

's toastec
Jusu Gerkles Apsauga—-Prieš knltej’mus—prieš kosulį

“Mokslas visiškai keičia visas išdirbystės jor-

“Aišku kad jokioj šakoj mokslas nebuvo taip 

pritaikomas kaip cigaretų išdirbystėj.”

LUCKY STRIKE — puikiausias cigaretas, kurį Jus kada 
rūkei, pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso 
tabako Derliaus—TUOMET “JIE SPRAGINTI”.Visi žino, 
kad karštis valo ir taip “SPRAG1NIMAS” prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus! Visi žino, kad
šaulės šviesa išnokina—užtat “SPRAGINIMAS” naudoja
Ultra Violet Ray



NAUJIENOS, Chicago, III.

TAMSIU VYRU 
LAIŠKAI 

(Intymių žmc\nių kampelis)

III
PLIl’RIJONAS BIELSKIS, 

Napropadas, šventosios Chiro
mantijos Daktaras, Siurbėlių 
Žindos Specialistas, Diplomuo
tas Krauleidis, ir Diplomatas, 
siunčia nesuskaitomus sveikini
mus savo ypatingam draugui, 
Profesoriui Kampininkui.

ŠIOMIS dienomis iš tolimų
jų yakarų atvyko į mano mie
stą vienas basas brolis Mateu- 
šas iš marijdnų klioštoriaus, su 
labai svarbia misija: atkalbinė
ti lietuvius tėvus, kad vaikų ne
leistų į mokyklas, ir sakyti pa
mokslus tiktai moterims ių mer
gaitėms. Prie tos progos brolis 
pardavinėja Įvairias šventintas 
žoleles ir stebuklingus kaule
lius. Bet kam čia smulkiai pa
sakoti, Tamsta jo misijos tik
slą geriau žinai.

Mateušui tik į mano ofisą 
įėjus tuojau paklausiau: “Kaip 
einasi mano ypatingajam drau
gui, Profesoriui Kampininkui, 
iš kurio aš esu daug išminties

KŪDIKIS NEINA SVARU- 
MON? DABOK JO 

VIRŠKINIMĄ

Kudikiai negali eiti svaru- 
mon, jei rūgstančios atmatos 
užkemša žarneles, padarydamos 
gasų, kas gimdo dieglius, kon
stipaciją ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų patariamą 
būdą, jį žino ir milionai motinų 
ir pamatysite kaip jūsų kūdi
kis pagerės. Keli lašai grynų 
augalų nekenksmingos Flet- 
cher’s Castoria į valandėlę *pa- 
darys neramų, karščio j antį kū
dikį ar vaiką kuosmagiausį. Ke
lios dozos ir jis gerai virškins, 
ir eis normaliai svarumon. Kad 
gauti tikrą Castoria, žiūrėk 
Fletcher parašo ant pakelio.

(Apgarsinimas)

rejerrea,
Tie, kurie įvertina 

nime dalykus, pasirenka Tru-Blu 
mantinį Žiedą... Žiedą, kuris yra 
draustas nuo nuostolių. Ateikite ir 
čiau patirkite apie juos.

Kainos tiktai nuo $25

The INSURED Diamond Ring 
TRU-BLU —

Viskas ką vardas pasako

Parduodam ant išmokėjimo arba
— kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių musų 
speciališkumas.

Pritaikome akinius dėl kiekvieno.
Didelis pasirinkimas deimantų ir 

auksinių daiktų.

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A. KAZAKAUSKAS

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

CHICAGO

gražesnius gyve- 
Dei- 
ap- 

pla-

cash

K
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prisiėmęs bonų pardavinėjimo 
laikais?” Tamošius atsakė, kad 
Tamsta rinitai nesveikaująs.

Aš nieko nelaukdamas puo
liau ant žemės stačiai po jo ko
jų ir paleidau garsiai verkti. 
Dvasiškasis brolis perpylė ma
ne šaltu vandeniu, papešė man 
plaukus ir su dideliu vargu at
gaivino; atsipeikėjęs sušukau: 
“Ak, kaip baisiai tamsta ma
ne išgaadinai: kas yra ta jo 
liga?” Jis papasakojo, kad Tam- 

stos dešinio papukas suputęs, 
kad Tamsta įgavęs pūslės ak
menis ir* tulžis pasiliejusi, iri 
visos tos ligos Tamstai prili
pusios bežaidžiant su kokia ten 
radio kilbasa Caponeville radio 
stotyje. Tos ligos labai paken-1; 
kusios Tamstos linksmam bo
dui ir Tamstos juokavimai nuo 
to laiko esą pavirtę kokiu tai 
kreksėjimu, kurio ] 
net davatkos žegnojančius.

Tai išgirdęs aš atgavau są
monę ir sušukau, “A! ar nie
ko daugiau, tik tiek?. Visas tas 
ligas aš galiu išgydyti; aš ži
nau tas ligas iš mano paties 
praktikos”. Ir sėdęs tuojali pa- 
rašiau tokį diagnozę ir receptą, LXt'yti"'iapkriisio”28 <L 
kurį čia siunčiu: Kai latrės pa- Bohemiail.Anwrican "-i., 
mato tinkamų vyrą, paiylšų | Wcst 18th st kur bus scen0. 
tamstą, su geltonais plaukais, je statoma opcrctė “Paulina”, 
rudomis arba riešuto spalvos 
akimis ir rusvomis hipOmis, ir 
puikia nosim, ir taip toliau, jos 
kaip bematai prilimpa. Bet kuo
met vyras, kaip Tamsta, yra 
doringas ir mokslo žmogus, kaip 
Tamsta pats, kurs nekreipia do
mės į jų i 
gundąs, tada jos griebiasi bur
tų ir nakties metu, šluotomis 
raitos, jos lekia prie to vyro 
ir lanko 
jam tai 
daugiau, 
katėmis
pia kraują _ iš savo mylimojo Lį vįenll gražiausių ir įdomiau- 
vyrę krutinės ir kartais jį taip ponja Rakauskienė, grįžu- 
nuvargina, kad jis tik su kliu-1. jv įįapj0S) tiesiog nustebino 
kinis bepaeina. Ja girdėjusius savo balso tur-

Mano supratimu, velnias jas tingumu ir dideliu progresu 
mokina visų tų tiiksų. Tačiau muzii<oje> jį busimam koncer- 
yra būdas jų atsikratyti. tui pilnai prisirengusi ir pub- 
tą būdą ladau vienoje seno vis- h ncilžvils. Gerb. daininin- 
koje knygoje ii išbandžiau pats G j koncertą paįvairinti padės 
ant savęs. tobuluota lietuvaitė smuikinin-

šventadienio sulaukęs paimk kė> p_le Jadvyga Urbaitė, šio- 
žiupsnelį švęstos diuskos ir su L j mergaitė tai tikras virtuo- 
ja padaryk ant savo liežuvio zas. jįnaį smuikai gimusi. Tik- 
kryžiaus ženklą, ir tada drus- ras malonumas jos smuikavimo 
ką suvalgyk, kaip yra paSaky- kiausytįs
ta Rašte “Valgykite žemės dru- Muzikas p. A> Pocius ir 
ską . 1 o to taip pat su druskaipa|-s ^pildys porą piano solų 
peržegnok savo krutinę ir nu- įr a^į artistes akompanuos 
garą; taip pat iberk po žiup- pįapu> 
snj druskos Į abidvi ausis, ne- ’ 
užmiršdamas padaryti kryžiaus Nemirština diena... 
ženklą, pagaliau sukalbėk tokią &io koncerto dalyviai spalių 
maldelę: 19 d. neužmirš... Metai, atgal

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn”

Jau kelios žinios tilpo “Nau
jienose” apie Chicago’s Lietu
vių Chorą Pirmyn. Bet palau
kit, dar ne viskas. Po esamų 
repeticijų matyt kad choro są
statas vis didėja ir visi su di
džiausia energija darbuojasi.

Kokia savaitė atgal mokyto
jas “Pirmyn” choro p- K. Ste
ponavičius paminėjo kad reik
tų daugiau sopranų, ir štai pir- 

.madieny susirinkus visiems 
pasi lausę | l)jnj11|<ams pasirodė, kad 

yra virš 20 sopranų.
Pirmyn choras gali dar 

sididžiuoti vyrų choru, kurį ir
gi mokina p. K. Steponavi
čius.

Visą šio choro darbuotę Chi
cagos lietuviai turęs progą pa- 

. 1930, 
Hali, 1436

du i- 
jau

pa-

Zose.

Gražiojo koncerto 
belaukiant

Jau buvo “Naujienose” rašy- 
meilikavimus ir pa-1 |<a(j p ĘĮen0S Rakauskienės

koncertas įvyks sekančiame sek
madienio, spalių-Oct. 19 d. va
kare 8:15 vai. Liet. Auditori- 

jį laike miego, bet joje> 3133 $0> Ralstcd St.
yra tik sapnas nieko Malonu gerb. “Naųj.” skaity- 

Kaikuiios pasiveičiaLojams pranešt, kad busimą 
ir paukščiais ir čiul-1^oncerĮ^ galima bus pavadin-

Kuomet jos turi po ranka 
šituos puikius vaistus, nau
dojamus nuo Civilio Karo 

laikų.

tą dieną atsiskyrė su mumis 
gyvaisiais jauna dainininkė A. 
a. Ona Pocienė...

Ponios Rakauskienės koncer
to dalelė bus pašvęsta pager
bimui atminties mirusios, bet 
neužmirštos, chicagiečių myli
mos Onytės... šio koncerto pu
blika porą minutėlių pašvęs mi
rusiai dainininkei — she’s gone, 
būt not forgotten...

Musų visų maloni pareiga

Turint savo visuomenėje iš
lavintus ir talentuotus tautie
čius, privalome, kaip ir kitos 
kultūringos tautos juos įver
tint, juos remt ir jiems pripa
žinimą parodyt jiems dar gy
viems esant... 
proga mums 
vaut busimam 
silavinusių ir
ninku. Labai prašome, nepa
miršt atsilankyti p-nios Elenos 
Rakauskienės pirman koncer
tą n, spalių 19 d. Kom.

vilkęs' šviesiai melsvu overkau- 
tų, ant krutinės turi didelį D. 
L. K. Vytauto paveikslą, šį 
kartą ir “marškiniai” “Margu
čio” yra gražus', balti. Edi- 
torialas užvardintas “Rimtolo- 
gija” ir rašoma “Kaip ‘Drau
gas’ garsina <|Mafgutį’.” Telpa 
trys dainos 
tent: 
gaičio 
na
daina.
kingą ir gražių 
gaidų, 
lai iš
seimo—vienas publikos', o kitas 
artistų. Puslapių turi 24.

Juokų ir juokologijos yra net 
keletas puslapių. Pusėtinai yra 
ir šiaip visokių raštų. Skaity
tojai gavę šį “Margutį” galės 
dainuot ir juoktis per visą mė
nesį

su gaidomis, bu* 
Vaikinų Bėdos”, Vana- 
“Ožiukas”, liaudies dai- 

ir “O ko žvengi”, liaudies 
Be to telpa daug juo- 

daineliy be
Įdėta du dideli paveiks- 

’Margučio” “ESELA”

Štai dabar graži 
skaitlingai daly- 
koncerte taip iš- 
talentuotų meni-

savo draugus.
Susivienijimas yra prisidėjęs 

surengti Oak Forest seneliams 
pietus. Delegatai pranešė, kad 
draugijos turėjo tuo tikslu iš
važiavimą, kuris davė pelno 
apie $130. Spalio 2 d. Įvyko 
draugijų delegatų susirinkimas. 
Jame nutarė surengt pietus spa
lio 26 dieną. Išrinko gaspadines 
ir./ darbininkes. Nutarė duoti 
pietus su programų. Paimta 
gera svetainė Oak Foreste. 
Draugijų nariai nepamirškite 
nuvažiuoti į Oak Forest ant mi
nėtos dienos paremti labdariu-1 
gą draugijų sumanymą. Nuva
žiavę ten pamatysi daug ligo
nių, kurie jau kankinasi per 
daugelių metų.

Nutarta duoti paskola ; ant 
pirmu morgičių. P- Tarvidienei, 
kuomet ji atsikreips prie valdy
bos.

Nedarbas palietė ir susivie
nijimo narius; jau keli nariai 
išsibraukė. Susirinkimas buvo 
ramus, reikalai svarstyta rim
tai. • • Korespondentas*

Išvažiuoja Lietuvon

su p- 
sekan-

dviem

Rer “Naujienų” laivakorčių 
skyriaus patarnavimą, šiandie 
11 vai. vakare, iš La Šalie sto
ties išvažiuoja Lietuvon 
Babravičiaus ekskursija 
čios ypatos:

Stase Niedvaricnė, su 
vaikais.

Zuzana Abelskienė, iš May- 
vvoodo.

Kazimieras J<rikštinavičia.
Kazimieras Bažmus.
Bronislovas Andrušis.
Charles Tulcus.
Visi šie ekskursantai važiuo

ja Lietuvon apsigyventi. Vieni 
iš jų dėl bedarbės, kiti dėl ki
tokių priežasčių.

A. Rypkevičįa “Naujienų” lai
vakorčių skyriaus vedėjas su
tvarkys visus reikalus Chicago- 
je ir pasitiks keleivius New 
Yorke ant Lackawanna stoties; 
nuves ant laivo ir prižiūrės, 
kad keleiviai neturėtų jokių ne
malonumų su 
tais reikalais, 
Lione.

“Naujienos” 
ekskursantams
nes ir laimingo apsigyvenimo 
Lietuvoje.

bagažais ir ki- 
surištais su ke-

velija visiems 
linksmos kelio-

Naujas “Margutis”
“Margutis” už spalių mėnesį 

jau pasirodė.
sieks šiomis dienomis.

šį mėnesį “Margutis” apsi-

Skaitytojus pa-

Sustokit
Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors 
apšildymo ar virimo 

įtaisą, eikite i

iki gaus kitą “Margutį
—Padaužą V.

Kensington
K. ir D. Susivienijimo 

susirinkimas.

irSpalio 10 d. įvyko Kliubų 
Draugijų Susivienijimo susi
rinkimas. Narių atsilankė vidu
tiniai, gal dėl gražaus oro na
riai buvo užimti savo asmeniš
kais reikalais. 1

Pereita mėnesį mirė susivie
nijimo du narių, Sipavičius ir 
Žukauskienė. Sipavičius palai
dotas į Lietuvių Tautiškas ka
pines, o Žukauskienė į šv. Ka
zimiero kapines. Ūselis serga 
septintas mėnuo, ligonis silp
nas, vargu jis pagys. P. Jan
kauskas serga antras mėnuo, 
jam daryta operacija aklosios 
žarnos. V. Valentą serga ant
ra savaitė, jis gyvena Harvi7 
joje. Ligoniai aprūpinti lanky
tojais, bet kuriems laikas pa
velija, nepamiškite aplankyt

VEIKIMAS BE KENKSMIN
GUMO ESANT UŽKIE

TĖJIMUI

Nutarta 
Sipavičiui 
sirgusiems 
šalpa.

atmokėt pomirtinės 
ir Žukauskienei, ir 
nariams ligoje pa

štai greita pagelba nuo
pilvo pakrikimų

Yra pastebėtina kaip greitai Nuga-Tone 
pašalina pevirftkiniiną, atsirūgimą, gasus 
pilve ar viduriuose, gaivos skaudėjimą, kvai
tulius, ir vėmimų, paeinančius delei naiki
nančių konstipaeijos pasekmių. Nuga-Tone 
užveria savy geriausius žinomus vaistus iš
valymui kūno nuo delei konstipaeijos susi
rinkusių netvarumų, priduoda nauja spėkų 
viduriams ir pagelbsti viduriams suvirškinti 
kas yra suvalgyta.

Jums priėmus Nuga-Tone tik per kelias 
dienas, pasireikš žymus pagerėjimas apeti
to, nesmagumai su pilvu ar viduriais išnyks, 
inkstų ar pūslės (degimas sustos, miegas pa
sidarys poilsingas ir atgaivinantis ir abel- 
na sveikata pasidarys geresnė.

Jeigu 'jūsų apetitas yra menkas, arba ji.' 
valgimas teikia nesmagumą, jus turite imt- 
Nuga-Tone ir atsikratyti jūsų keblumų prie
žasties. Nuga-Tone yra pardavinėjamas vi
sų vaistų pardavinėtojų. Jeigu jūsų parite- 
vėjas neturi jų stake, paprašykit jj užsa
kyti jų dėl jus iš savo džiaberip.

(Apgarsinimas) *

i

Išvengiamas 
Skausmas!

Žmonės tankiai yra perkantri su 
skausmu. Kenčia kuomet nėra 
reikalo kentėti. Dirba su skaus
mu plėšenčia galva. Dirba nors 
suimti skausmais.

Ir Bayer Aspirin suteikia grei
tą palengvinimą!

Geriausis laikas imti Bayer As
pirin tai momente kada pajauti 
pirmutinj skausmą. Kam atidėt 
palengvinimą iki skausmas pa
sieks aukščiausi laipsni? Ko bijot 
paimti taip nekenksmingo dalyko?

Skaityk patikrintas direkcijas 
sustabdimui šalčio, palengvinimui 

• skaudamą gerklę; palengvinimui 
galvos skausmo ir neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir tt.

Jus visada galite pasitikėti jo 
greitu palengvinimu. Bet jei skau
smas tankiai atsikartoja matyk 
daktarą kad patirti jo priežastį.

Štai yra būdas pašalinti 
konstipaciją ir visus jos blo
gumus — būdas, kuris veikia 
greitai, veikmingai, bet švel
niai.

Cascaret saldainis vakare— 
sekamą rytą jus jausitės pui
kiai. Kvapas liks pasaldin
tas; liežuvis nuvalytas; ąitru- 
ipas, galvos skaudėjimas, 
kvaituliai, gasai bus išnykę. 
Pakartokit šį treatmentą du 
ar tris vakarus, kad pašalinti 
iš jūsų sistemos rūgstančias 
atmatas. Pamatykit kaip ape
titas1 ir energija sugryšta; 
kaip virškinimas pagerėja.

Cascarets veikimas yra tik
ras, nuodugnus, pagelbingas 
kiekvienam. Jie yra padaryti 
iš cascara, kuri, kaip daktarai 
pripažysta, tikrai sustiprina 
vidtfrių muskulus. Visos ap- 
tiekos turi 10c dėžutes.

(Apgarsinimas)

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trado žynrt Bayer Fabriko Monoaceticacideater oi Salicylicacld
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CALIFORNIJOS VYNUOGES
(GREIPSAI)

Naujas Sultingų Vynuogių Yardas

WABASH GELEŽINKELIS 
25th ir Canal gatvės

VISOS RŪŠYS — GERIAUSIA KOKYBĖ 
ŽEMIAUSIOS KAINOS — ATDARA VISĄ DIENĄ

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

xxxxxxxxxm
xxxxxxxxxxxxxxx

2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi!(

Visi šventi daktarai
ir dangiški dvarai, Moterys daugiau
Ginkit mane nuo pagundos * &
ir nuo raganos Kunigu ūdos— nebijo skausmu!
Kad ji kraujo nebeči tilptų 
Ir sapne manęs negultų.
Padarykit man tą gerą, 
Gausit kožnas po apierą.” 
Ir tokiu budu Tamsta kaip 

matai pasveiksite. Ir jei krau-
jagerės dar kartą atlėks, ir pra-1 Kiekviena moteris, kuri turi 
dės čiulpti jos pačios susirgs, savo vaistU senutėje bonką Pain- 
o lamste vėl sau sve.kas ga- iiuJ „iektiomet neprivalo bijoti by 
lesi svietelį juokinti ir su radio kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
kilbasa žaisti. Lr tai butų Reumatizmas, Neurai-

Dabar prašau parašyti, kaip Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, įsisegantis į kuną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai.

Pain-Expelleris su Inkaro vais- 
baženkliu yra tokis linimentas, 
kuris naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo 1867 
metų. Tik patrinkite skaudamas 
kūno dalis su Pain-Expelleriu ir 
jis be jokios abejonės suteiks jums 
lygiai tokį ūmų palengvinimą, ko
kį suteikė milionams dėkingų jo 
naudotojų visame pasauly.

Labai efektyvės ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per odos skylutes ir tuojaus pa
siekę sukėpimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kratijo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

Energingas, jaunas kūnas, lais
vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 
visuomet gatavas prisidėti prie 
linksmos žmonių grupės, prie 
žaislų ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina už 35c. ar 70c. 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kurią galite gauti 
nusipirkt bile-vaistinėje. Geres
nis vaistas, negu visi brangus be- 
sigydymai pasauly.
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Northwestern 
Stove Repair 

Company
By Ad CarterJUST K1DS—ITS NOT W R PNG—JUST FASHIONABLEl

/

iiš

GRUODŽIO 6 d.

•Si

M’

naktų 
astro-

Arba keliaukite pauliariu 
kajutiniu garlaiviu
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NORTH GERMAN
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Mažiau negu 8 d. į Lietuvą
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PRALEISKITE
SENOJOJ

Prisidėkite prie musų bile 
nos asmeniniai prižiūrimos 

ledinės Ekskursijos į
LIETUVĄ

Keliaukite greičiausiai plaukto 
jančiais garlaiviais, kurie 

plaukia iŠ New Yorko

«« 130 W. Randolph St., 
S CHICAGO
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dalykai su nevystančiomis gė
lėmis, žinai ką manau, būtent 
su mišių orderiais ant numire- 
ių karsto? Mano supratimu, 

tai rimtas biznis. Žinai, Tam
sta, man atėjo į galvą, kad val
stybinės paskolos bonai galėtų 
Dilti suvartojami tam tikslui. 
Aš patyriau, kad bonai savo 
vertę turi, o pas žmones jų ga
na dar randasi. Ar nebūtų juos 
galima kaip nors surankioti ir 
paversti nevystančiomis gėlė
mis? Prisimink kada nors per 
;ą radio kilbasą, taip sau juo
tu dėjęsis!

Linkiu Tamstai labu 
ir dienų daugiau negu 
nomai gali suskaityti.

Burdinghouse, Mich.

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockwell St 

CHICAGO, ILL.

PATAISYMAI 
ir dalys dėl 

VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ

5 SANKROVOS 
CHICAGOJE

662 W. Roosevelt Rd
312 W. 63rd Street 
3209 E. 92nd Street 

2355 Milwaukee Avė.
176 W. Lake Street

Northwestern 
Stove Repair 

Company

I ( H] AIN'T SAYIN' NOTHIN’ .
Į HOH- BUT LOOKIT WHEKE SIS j

1 I HAS got’her HANDS? oidn't 
Y0O-5AY FOLK5 WHAT DIO THAT 
W0UUD SMOKE. n'5WEAR tlhEVER 
'HOUNT TO NOTHIbt? oidn't yuh??
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KUNIGAI PRIEŠ TAUTININKUS

Lietuvos kunigija, kurstoma paties papos nunci
jaus, kelia smarkius protestus prieš Smetonos vyriau
sybę dėl “ateitininkų” organizacijos uždraudimo mo
kyklose. Vyriausybė pyksta ir smarkiai atsikerta ku
nigams per savo laikraštį. Ji net grūmoja jiems para
pijų atėmimu. Štai, “Lietuvos Aido” rugsėjo 27 d. lai
doje skaitome:

“Savaime suprantama, kad parapijos turėtų 
būt atimtos iš tų klebonų, kurie patys arba jų’ vi
karai bažnyčiose leidžia kurstyti vieną visuomenės 
dalį prieš kitą, arba kurie kursto prieš valdžią ir 
tuo pačiu nusideda valstybės saugumui. Todėl ir 
be atodairą prieš valdžią veikdami klebonai ir vys
kupai pirmiausia turėtų gerai išstudijuoti konkor
dato 18 straipsnį. Tada jie nebus nemaloniai nu
stebinti, jei vieną gražią dieną Respublikos minis
terija per vyskupą pareikalaus iš jų parapijas at
imti. Del šito kunigų politikavimu sukeliamo mu- 
sų visuomenės erzinimo jau laikas imtis esminges
nių žygių, ir tiems bažnyčios reikalų nežiurintiems 
politikanams veikimą suvaržyti.”
Natūralu, kad šitaip kalba dabartinės Lietuvos val

džios organas. Diktatoriška valdžia kitaip ir nemoka 
elgtis, kaip tik “atimt”, “suvaržyt” ir t. t. Dar iš Ru
sijos carizmo laikų mes gerai atsimename tą taisyklę, 
sulig kurią žmones valdydavo žandarmerija: “Tašei — 
ne puskai” (tempk — neleisk). Bet ar šitokia politika 
tikrai duoda, nesakome jau teigiamų, bet nors valdžiai 
pageidaujamų rezultatų, tai kitas klausimas. Musų 
nuomone, savo draudimų, suvaržymų ir grasinimų poli
tika Lietuvos diktatoriai neatsieks nieko.

Tautininkai bando suvaidinti mažiukų Bismarku- 
čių rolę (iki didžiojo Prūsų junkerio jiems, žinoma, to
li šaukia!), paskelbdami savotišką “kulturkampfą” 
(kultūros kovą) klerikalizmui. Bet ir Vokietijos “gele
žinis kancleris” savo “kultūros kovos” nelaimėjo, bet, 
priešingai, moraliai sustiprino dvasiškijos autoritetą 
tikinčiųjų žmonių akyse ir tuo budu užaugino ragus 
klerikalizmui. Katalikiška klerikalų partija šiandie yra 
galingiausia iš visų buržuazinių politinių organizacijų 
Vokietijoje. Ko gi gali tikėtis pasiekti Lietuvos tauti
ninkai, kurie bando nugalėti klerikalus su pagelba jų 
pačių pasirašyto — konkordato! Juokdariai, daugiaus 
nieko.

Ir iš viso reikia pasakyt, kad ne represijomis yra 
nugalimas judėjimas, kuris savo stiprumą semia iš re
liginio žmonių jausmo. Draudimai, baudimai, grūmoji
mai gamina kankinius, t. y. kaip tik tą medžiagą, kuri 
geriausia palaiko religinio jausmo ugnį. Klerikalizmo 
šulai'šitą faktą puikiai žino; todėl jie taip karingai ir 
atakuoja valdžią, tarytum tyčia stengdamiesi ją išpro
vokuoti prie “esmingesnių žygių”. Ne draudimai ir su
varžymai yra pavojingi klerikalizmui, bet laisvė ir sa
varankiškas liaudies protavimas. Jau ir trumpa nepri
klausomos Lietuvos respublikos istorija tatai įrodo: 
1926 m. rinkimuose klerikalinės partijos buvo atviroje 
kovoje sumuštos ir diskredituotos! Jeigu laisvė, kurią 
išėjusi iš tų rinkimų demokratinė valdžia buvo davusi 
Lietuvai, butų pasilaikiusi iki dabar, tai klerikalizmas 
šiandie tenai sėdėtų užpečkyje.

Tautininkai, nuversdami demokratinę valdžią ir 
įsteigdami Lietuvoje diktatūrą, išgelbėjo klerikalus nuo 
politinės sausligės. Juk ne be reikalo ir klerikalai darė, 
ką galėjo, kad tas perversmas pavyktų, ir jį garbino, 
kaip “tautos” išganymą. Diktatūros režimo tęsimąs 
dabar klerikalus stiprina, — nežiūrint praloto Olšausko 
skandalo, kriminalių Ūkininkų Sąjungos bylų ir kitų 
iškilusių į aikštę šlykštumų. Juos stiprina kaip tik tie 
valdžios draudimai, kuriais norima panaikinti “politi
kavimą” mokyklose, bažnyčiose ir kitur.

Uždraudimas klerikalinės “ateitininkų” organiza
cijos — kartu su kitų srovių organizacijomis — mo
kyklose, žinoma, neužkirs kelio partiniam veikimui 
moksleivių tarpe, bet sudarys pagrindą nepasitenkini
mui ir nusiskundimams. Kas sugebės garsiau skųstis, 
tas pritrauks daugiaus visuomenės užuojautos. Na, o 
kas turi tiek progų kalbėti į žmones, kiek jų turi dva- 
siškija, kuri ir išpažinties klauso, ir kalečlot važinėja, 

ir pamokslus bažnyčiose sako, ir su daugybe kitokių 
reikalų nuolatos maišosi tarp parapijonų?

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu;

Metams .... ..........  $8.00
Pusei metu .......................... — 4.00
Trims mėnesiams 00
Dviem mėnesiam .......... 1.50
Vienam mėnesiui _____ _—........75

Chicagoj per išnešiotojui!
Viena kopija ....—_________8c
Savaitei ...... .........................  18c
Mėnesiui----------------- ----- ------  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: >

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Kunigai rėkia prieš “ateitininkų” organizacijos 
draudimą ne dėl principo, nes kuomet kitų srovių or
ganizacijos yra persekiojamos, tai jie dar pasidžiaugia. 
Bet praktikos politikos atžvilgiu jiems šiame atsitikime 
yra naudingiau rėkti, negu tylėti. Todėl jie ir rėkia. O 
tautininkai bando juos nugąsdinti.

Jau laikas šitai žalingai komedijai padaryti galą, 
atsteigiant Lietuvoje teisėtą tvarką.

Apžvalga
■ —'

A. BULOTA GRYŽO
LIETUVON

“Socialdemokratas” rašo:
“Iš užsienio grižo advoka

tas A. Bulota. Pernai po 
atentato prieš Voldemarą jis 
su žmona buvo ištremti į 
Varnius. Paskum jiem ad
vokatų tarybos rupesniais 
leista išvykti i užsienį. Da
bar grįžo į Lięįuvą ir vėl 
Mariampojėje, verčiasi advo
katūra.”

DEL VILNIAUS LIETUVIŲ 
NEDALYVAVIMO RINKI

MUOSE

Amerikos laikraščių kores
pondentai jau pranešė, kad lie
tuviai Vilniaus krašte nutarė 
nedalyvauti Lenkijos seimo 
rikimuose, nesitikėdami išrink
ti ne vieno atstovo. Rinkimų 
klausimu dabar pasisako patys 
vilniečiai. Pažangiųjų vilniečių 
laikraštis “Vilniaus žodis” tuo 
klausimu sako:

“Lapkričio mėnesį įvyks 
rinkimai į Seimų ir Senatų. 
Prieš dvejus metus' lietuviai 
ruošėsi rinkimuose dalyvau
ti, bet urnai savo nusistaty
mą pakeitė ir rinkimuose ne
dalyvavo. Ar šiais metais 
dalyvausime rink imuose ? 
Nedalyvavimo šalininkų da
bar turime, daugiau nęgu 
anais metais. Paleistas da
bar Seimas visai mažai te
galėjo veikti, su atstovais 
valdžia visai nesįskantė, dau-/ 
gelį buvusių atstovų seimą 
paleidus valdžia sukišo kalė
jimai!. Musų dalyvavimui 
niekas neparuošė dirvos, ne
padaryta jokių sutarčių su 
Lenkijos mažumomis, kaip 
buvo anais metais. Patys vie
ni eidami į rinkimus mažai 
atstovų tegalėtumėm išrink
ti, ne dėlto, kad lietuvių ma
žai butų, bet .dėlto, kad Ry
tų Lietuva išskirstyta yra 
į kelias vaivadijas, taigi 
daug musų balsų nueitų nie
kais.

“Nežiūrint to, kad Seimas 
ir jo nariai visai mažai te
turėjo reikšmės, padaryta 
vis tik didelė klaida, kad 
1928 metais nedalyvauta rin
kimuose. Musų dalyvavime 
be abejo niekas nebūtų jžiu- 

y rėjęs politinio nusistatymo 
pakeitimo, be to, juk musų 
nusistatymų atstovai butų 
pareiškę Seime ir spaudoj. 
Niekas ir tuomet nelaukė, 
kad išrinkti atstovai atliktų 
didelius darbus Seime, išleis
tų naudingus mums įstaty
mus. Svarbiausias dalyvavi
mo reikalas buvo per rinki- 
mus praplėsti tautinį susi
pratimą ir parodyti visam 
pasauliui, kad Vilniaus' kraš
te esama dar daug nenutau
tintų lietuvių. Kad tautinį 
susipratimą rinkimai labai ke
lia, niekas, rodos, negali abe
joti. Vilniaus savivaldybės 
rinkimai tai aiškiausiai pa
rodė, tik gaila, kad ir tuose 
rinkimuose visuomenės dalis 
nuo rinkimų susilaukė. Dau
gelis Europos' ir 'Amerikos 
politikų lenkų yra įtikinti, 
kad Vilniaus krašte lietuvių 
belikusi tik maža saujalė, ta 
sau jale negalinti išrinkti nė 
vieno atstovo ir dėlto lietu-, 
viai rinkimuose nedalyvauja. 
Pasyve politika niekur ir nie- 

'kuomet neduoda teigiamą 
vaisių.”

IŠĖJO NAUJAS “MARGUTIS”

Spalio menesio “Margučio”, 
muzikos ir juokų laikraščio, 
numeris tik-ką išėjo iš spau
dos. Be kitų “visokologijų”, ja
me įdėtas ir juokingai-rimtas 
atsakymas šventiems “Draugo” 
Marijonams.

AMERIKIETIS APIE AMERI
KIEČIŲ SPAUDĄ

“Lietuvos žinioms” amerikie
tis Vinciunas parašė apie Ame
rikos lietuvių laikraščius, nu- 
siskųsdamas, kad beveik vi
siems jiems trūksta tinkamų 
redaktorių. Kaipo 'pavyzdį ne
tikusiai redaguojamo laikraš
čio, jisai ima Brooklyno “Vie
nybę”, kurios vedamieji straip
sniai pastaruoju laiku yra, iš 
tiesų, “nuostabus”. Vinciunas 
savo laišką baigia:

“Taigi, literatiškai pas 
mus laikraščiai vargsta. Čia 
gimę lietuviai nieko nebera
šo (yra keletas pradedančių 
rašyt, ir. gana gabių. —,“N.” 
Red.), mažai ir teskaito. Se
nesnieji lietuviai jau retinas, 
ir nepajusime, kaip ateis lai
kas, kad musų laikraščiai 
bus visai tušti. Reikėtų, kad 
mums pagelbėtų Lietuvos 
laikraštininkai, , kultūrinin
kai, šį tą parašydami, mu
sų laikraščiams suteikdami 
straipsnių.”
Bet bėda, kad Lietuvos laik

raštininkams yra sunku atspė
ti, kas amerikiečiams butų įdo
mu skaityti.

Kitusyk “Naujienos” turėjo 
puikių bendradarbių Lietuvoje 
— inž. St. Kairi, Kiprą Bieli- 
nį, Balį Sruogą ir k., bet da
bartinės sąlygos Lietuvoje, ma
tyt, nebeskatina jų prie rašy
mo.

f ,-L'\ -

prTeteliai
Rašo Dr. A. Montvidas

Vienas žurnalistas pasakoja, 
kad Georgijos gyventojas netu
ri progos' patekti į pragarų, 
nors čia jis ir taip norėtų. Ten 
esama tiek visokių moralistų ir 
dusių gelbėtojų ir tokiu pasi
ryžimu jie dirba, kad ir blogas 
žmogus negali jų priversti būti 
naturališkais griešninkais. Visi 
blogų intencijų misionieriai 
grįžta iš Georgijos nusivylę 
arba, patys tampa baptistais 
bei metodistais, kurie tik slap
tai geria stiprų likerį, o viešai 
agituoja už prohibiciją. Geor
gijos gyventojai ir vagia, ir 
paleistuvauja, ir meluoja, ir 
užmuša, ir valdininkus paper
ka, ir vienas kitą apgaudinėja 
ir, žodžiu, viską kitą dfcro, kaip 
civilizuoti žmonės, bet dūšiai 
nuo Dievo pasprukti ten nesą 
progos.

Aš Georgijos nepažįstu ir 
nežinau, kiek protestoniško 
Dievo klerkų ir žmonijos gel
bėtojų ten esama. Tečiaus vi
same pasaulyj, o ypač Ameri
koj, žmonių prietelių marketas 
yra perpildytas. Vienus sąžinė 
graužia, kad japonai, kiniečiai 
ir indėnai negales’ į dangų ei
ti, todėl surenkami milionai 
dolerių ir siunčiami misionierių 
būriai juos sukrikščioninti. 
Paprastas krikščionis ir namie 
yra taip linkęs prie ' visokių 
griekų, kad^velnias jį tikrai pa
sigautų, jei neatsirastų miela- 
širdingų prietelių.

Išrodo, kad natūralūs žmo
gus visai nemoka atskirti, kas 
jam gera ir kas bloga. Daž
niausiai jis' daro tą, kas jam 
bloga. Ir kokiu tai stebuklin- 
gu l.vicln Dievas -vitstvcliA sutve

ria ganėtiną skaitlių tokių žmo
nių, kurie rūpinasi kitų gero

ve. Jie žino, kokie raštai yra 
leistini skaityti, kokie teatrai 
turi butų kokius klausimus su
sirinkimuose valia svarstyti. 
Jie saugoja publikos moralybę 
ir gerovę ir įstatymų, ir kalė
jimo, ir buožės ir šautuvo pa- 
gelba.

Nekritikuosiu monarchų, nes 
jie* skaitėsi Dievo patepti pa
valdinių gerove rūpintis ir rū
pinasi iki tol, kol pavaldiniams 
ta gerovė tiek įkiro j a, kad jie 
net gyvybę rizikuoja monar
cho nuvertimui. Paegzaminuo
kime respublikas ir diktatūras, 
kur tikrieji piliečių draugai sė
di valdiškose vietose. Respub
likose vieni valdininkai renka
mi, o kitus skiria išrinktieji. 
Čia ne vieta kalbėti apie parti
jas ir įvairias rinkimų siste
mas. Tečiaus vienas’ dalykas 
visuomet aiškus: kandidatas 
yra žmonių interesų ir gero
vės apaštalas. Taip sakant, jis 
pasišvenčia, pasiaukauja, net 
mučelninku tampa, kad tik 
galėtų būti išrinktas tarnauti 
žmonėms ir rūpintis jų gerove. 
Tokių prietelių yra eilės. Vi
si jie g voltu veržiasi į labda
rius, vienas prieš kitą kovoda
mi aršiausiom priemonėm. 
Publika yra kokis’tai netikin
tis Tamošius ir kandidatams 
prireikia išleisti nemaža pini
gų balsų gavimui. Tapti Jung
tinių Valstijų prezidentu jau 
neužtenka miliono dolerių. Iš 
kur tie pinigai gaunami, tai 
jau kitas klausimas. Kai inves- 
tigacijos parodė, tūlose valsti
jose senatoriaus išrinkimas 
kainuoja milioną ir daugiau 
dolerių. Suprantama, kongres- 
monų ir mažesnių valdininkų 
Vietos pigesnės. Gubernato
riaus vietos gavimui reikia iš1 
leisti tūlose valstijose arti mi
liono, kitose pu^ę, trečiose už
tenka mažiau. Didžiumoj atsi
tikimų valdininko alga paden
gia tik dalelę išlaidų, reikalin
gų vietos nupirkimui. Galite 
suprasti, kaip • labdaringi yra 
tie žmonės, kurtėtnš perkamos 
vietos valdžioj. Daleiskime, 
kad senatorius gautų po $20,- 
000 į metus algos. Pei’ 6 me
tus (tai legalis terminas) susi- 
dąrytų $120,000. Didžiųjų 
miestų kandidatai į mūrus iš
leidžia apie 1M) pusę miliono do-; 
lerių rinkimų kampanijai. Jei 
metinė alga' yra tik $20,000 ir 
paprastai tarnybos terminas 4 
metai, tai pajamų bus $80,000. 
Reiškia, viršiau $400,000 nuos
tolių.

Retas kandidatas' įstengtų 
nusipirkti vietą. iPagelbon atei
na turtingi labdariai, kurie gei
džia matyti jį išrinktu ir tar
naujant žmonių gerovei.

Kada kandidatas išrenkamas 
į valdininkus, o neišrinkti jo 
negalima, kuomet pinigais . stu
miamas, jis tampa didelis ir 
garbingas asmuo. Tūli buvu
sieji prezidentai, kurie net tin
kamais reporteriais netiktų bū
ti, gauna po dolerį už žodį nuo 
laikraščių, į khriuos sutinka 
rašyti bile ką ir apie bile. ką. 
Nedėkingoji publika nepajėgia 
suprasti nė vieno valdininko 
pasišventimo dirbti jos’ labui, 
nors ir politikieriai, ir laikraš
čiai, ir Dievo klerkai ir visos 
patriotiškos organizacijos jai 
aiškina. Net ir prezidentas 
Jeffersonas negalėjo suprasti. 
Jis sakė, kad be valdžios nega
li būti tvarkos. Bet išsirinkę 
valdžią, turime prieš ją kovoti 
ir reikale nuverstu kad naują 
valdžią išsirinkus. Kova prieš 
valdžią ir revoliucijų darymas, 
jo supratimu; yra reikalingas 
dalykas. Ne tik valdininkams, 
o ir kitiems žmonijos priete- 
liams, kurie gvoltu veržiasi ge
rą kitiems daryti, rengiamos 
puotos, iškilmės, garbinami jie 
spaudoj. Numirus, statomi 
jiems paminklai, rašomos apie 
juos knygos.

Pasitaiko da ir keistesnių da
lykų, ypač pastaraisias keliais 
metais. Vienas arba būrys 
žmonių nusprendžia, kad šalis 
nėra tvarkoma gerai, -val
džia nesirūpina žmonių gerove, 

kad patys žmones yra kvaili. 

todėl reikia ir šalį ir žmonęg 
gelbėti. Kai kur šitiems palies 
ir jos gyventojų prieteliams 
pasiseka nuversti esamą val
džią ir pasiskelbti diktatoriais. 
Juos Dievas yra aprūpinęs' ne
klaidingu supratimu apie tai, 
kas šaliai ir jos gyventojams 
gera, ir kas bloga. Kas nesu
pranta augštų ir mielaširdingų 
diktatorių tikslų, tas turi eiti 
į kalėjimą arba grabą. Ir rei
kia džiaugtis, kad atsiranda ne
mažas skaitlius žmonių, kurie 
įvertina diktatorių pasišventi
mą gelbėti žmoniją iš vargų 
prieš pačių žmonių norą. Jeigu 
nebūtų prietelių, viša žmonija 
ir į peklą nuvažiuotų, ir patys 
sau gerkles susirajžytų ir var
guose nuskęstų.

E. T. A. Hoffman , Verte J. Pronskus <|

Velnio Eliksyras
(Tęsinys)

Aš papasakojau, lig šiol ne 
daug noro savy lošti tejaučiąs, 
kadangi, kaip man yra įrodinė
ta, kiekvienas lošimas esąs pa
vojingas ir kenksmingas. — 
Kunigaikštis nusišypsojo ir 
žiūrėdamas į mane savo skais
čiomis akimis tęsė: “Ei, tai 
yra kūdikių sielos, kurios taip 
įrodinėja, bet galop Tamsta 
mane laikai tokiu lošiku, kurs 
TAmstą nori įvylioti į pinkles. 
—Aš esu pats kunigaikštis; 
jei Tamstai čią rezidencijoj 
patinka, tai pasilik Tamsta čia, 
ir aplankyk Tamsta mano drau
gystę, kurioj mes retkarčiais 
palošiame faro, nors aš riegaliu 
pasakyti, kad koks nors per šį 
lošimą butų buvęs derangiruo- 
tas, nežiūrint, kad lošimas yra 
tiek reikšmingas, jog tikrai 
gali suinteresuoti; nes sam- 
puolis yra svarbus dalykas, te
gul jam ir maža rimtis tepri- 
duodamas”.
Medardas pasakoja apie papro
čius ir ceremonijas valdovų 
tarpe. Jis stengiasi prisigerinti 

kunigaikštienei
Jau visai atsisveikinęs kuni

gaikštis atsigręžė dar kartą į 
mane ir paklausė: “Bet su kuo 
gi aš kalbėjau X’ — Aš atsa
kiau, kad mano vardas yra 
Leonardas ir gyvenu kaipo 
mokslininkas, bet nesu bajoras 
ir dėlto vargu galėsiu pasinau
doti man siūlomąją malone 
lankytis jo dvaro sferose. “Kas 
bajoras, kas bajoras”, gyvai 
kalbėjo kunigaikštis, “Tamsta 
esi, kiek aš galėjau įsitikinti, 
gana išsilavinęs, gilus žmogus. 
— Mokslas daro Tamstą inte
ligentu ir tinkamu lankytis pas 
mane. — Adieu, pone Leonar
dai, ligi pasimatymo!” — To
kiu budu mano noras' išsipildė 
anksčiau ir lengviau, negu tai 
aš pats tikčiau. Pirmą kartą 
savų gyvenime turėjau pasiro
dyti kunigaikščio dvare, net 
tam tikrame atvejy dvare gy- 
ventif ir man sumirgėjo galvo
je visos tos prietikingos pasa
kos apie dvarų klastas, gudry
bes ir intrigas, kokias išgalvo
ja gabus romanų ir komedijų 
rašytojai.^ Tokių, žmonių nu
švietimu kunigaikštis turėjo 

-būti įvairių pramuštgalvių ap
suptas ir apjakintas, bet ypa
tingai jo dvaro maršalas turė
jo būti pasipūtęs, be skonio 
pinzelis, pirmasis ministeris 
suktas įsidingojęs nenaudėlis', 
o kamerjunkeriai labai riesti 
žmonės ir mergaičių su vadžio
to] ai. — Kiekvieno veidas yra 
dirbtinai suglaustas į simpa
tingus bruožus, o širdyje me
lagystė ir apgavimas; jie tirps
ta draugiškumu ir mandagumu, 
jie lenkiasi ir šliaužioja, bet 
kiekvienas yra antrajam nesu
taikomas priešas ir ieško |<aip 
jam iš užpakalio koją pakišus, 
kad jis be vilties išsigelbėti 
pergriutų, ir pačiam į jo vietų 
atsistojus. kol su pačiu pasi
kartos panašus likimas. Dvaro 
ponios yra biaurios, išdidžios,

Niekur žmonės nėra tiek su
sirūpinę kitų gerove ir savęs 
nuo griešnų palinkimų apvaly
mui, kaip Amerkoj. čia jų mi
lionai. Kliubai, klanai, asocia
cijos, brolijos, draugijos ir ei
les visokių organizacijų ir į- 
staigų, vis kovai prieš žmogaus 
negerumą. Kadangi visi ge
rieji yra susiorganizavę ir jų 
skaitlius sudaro netoli visą gy
ventojų skaitlių, tad blogam- 
jam gyventojui nestokuoja ne 
mokytojų, nė patarėjų, nė 
tvarkytojų, nė baudėjų, nė ki
tų prietelių. Blogas žmogus 
paprastai yra grubi jonas ir tu
ri mažą išmintį, todėl jis savo 
prietelius išvadina egoistais, 
žulikais, parazitais, fanatikais, 
puspročiais ir kitais bolševikiš
kais žodžiais.

vyliugingos, prie visa to įsimy
lėjusios ir sprendžia spąstus ir 
kilpas, kurių reikia lyg ugnies 
bijotis! Taip buvau įsivaizdi
nęs dvarą dar seminarijoj apie 
tai daug skaitydamas; man vis 
rodosi, kad čionai velnias' visai 
nevaržomas žaidžia savo žais
mą, ir nežiūrint, kad man Le
onardas šį tą papasakadavo 
apie dvarus, kur jam tekdavę 
lankytis, kas mano supratimu 
jam nepritiko, tačiau many 
pasiliko koks tai priešingas 
jausmas prie viso dvariško ir 
tas jausmas net dabar, man 
pasiryžus pačiam dvare lanky
tis, tebeveikė į mane. Mano no
ras prieiti arčiau kunigaikštie
nės, vidujinis balsas, kurs man 
nepaliaudamas vos nujaučia
mais žodžiais šaukė, kad čia 
išsispręs mario likimas, varė 
mane be atsparos pirmyn, ir 
paskirtą valandą, nejausdamas 
savy jokio nejaukumo, atsidū
riau kunigaikščio rūmų prieš
kambari liose.

Mano gana ilgokas pabuvi- 
mas pirmajame valstybės ir 
prekybos mieste man išėjo tiek 
į gerą, jog aš visiškai nunešio
jau visus savo elgesio netašy- 
tumus, kampus, sustingimus, 
kurie many dar iš vienuolyno 
gyvenimo laikų buvo užsilikę. 
Mano pačios prigimties puikiai 
pastatytas, grakštus kūnas 
lengvai įprato laisvų, pasauli
niam džentlemenui tinkamų 
judesių.. Išblyškimas, kuriuo 
atsižymi kiekvieno kad ir jau
no vienuolio veidas,buvo iš 
mano veido pranykęs, buvau 
metuose aukščiausio pajėgų 
pražydimo, kuris' rausvai dažė 
mano veidą ir blizgėjo akyse: 
tamsiai rudos garbines paslėpė 
paskutinius tonsuros žymius. 
Tam visam dar daug padėjo, 
kad aš dėvėjau gerus, puikius, 
tamsius naujausios mados rū
bus, taip pat atsivežtus iš pre
kybos miesto. Galėjau būti tik
ras, kad mano pasirodymas 
turėjo padaryti į jau anksčiau 
susirinkusius neblogo Įspūdžio. 
Tai paliudijo jų mandagus el
gesys: mokėdami laikytis aukš
čiausio švelnumo jie nebuvo 
įkyrus.

Einant mano iš romanų ir 
komedijų įsigyta teorija kuni
gaikštis, kalbėdamas su ma
nim parke, ir pasakęs žodžius: 
aš esu kunigaikštis, butų turė
jęs bematant atsegti viršutinį 
švarką ir man parodyti didelę 
švintančių žvaigždę, taip jau 
visi tie kunigaikštį apsupusieji 
ponai turėjo įeiti išsiuvinėtuo
se švarkuose, pastyrusiomis 
frizūromis ir t. p., ir aš buvau 
nemažai nustebintas, pamatę.-i 
tik paprastus, su skoniu dėvi
mus rubus. Įsitikinau, kad ma
no supratimas apie gyvenimų 
prie dvaro buvo tik vaikiškas 
įsivaizdavimas, todėl visas ne
drąsumas bematant dingo, o 

(Bus daugiau)

ATičJO “Kultūros” No.
8. Galima gauti “Naujieno-
se”. Kaina 45 centai.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Dviem gensteriam gre
sia kartuvės

James (Fur) Sammons ir 
William (Tripirštis Jack) 
VVhite, abudu stambus krimi
nalistai, gengsteriai, raketeriai, 
turį daugybes sunkių rekordų, 
žymus 26 “visuomenės neprie
telių” skaičiuj, laukia teismo 
ir kartuvių arba geriausiame 
atvejy amžinos katorgos. Tre
čiojo tokio pat, George (Rau
donojo) Barker byla pradėta 
tuo pačiu laiku. Chief Justice 
McGporty rado, kad bus gali
ma atnaujinti gengsterių senas 
bylas, dėl kurių jie buvo ištei
sinti, ir tikisi tokiu budu įneš
ti terorą į visą genglandą.

Komitetas bedarbiams 
gelbėti

Po konferencijos tarp guber
natoriaus Emmersono ir kapi
talistų, įvykusios pereitą pirma
dienį Chicagoj, sudarytas pa
stovus komitetas iš 45 bankie- 
rių, pramonininkų, labdarybės 
lyderių ir kaikurių darbo uni
jų atstovų. Komitetas turės pir
mą posėdį ateinančios savaitės 
pradžioj. Be kitų į tą komite
tą įėjo Jonas Brenza^ Metro
politan Bank prezidentas; John 
Fitzpatrick, ir Robert Fritchte, 
Cliicagos ir Illinois Federation 
of Labo r prezidentai; Women’s 
T radę Union lygos; Trade Board 
of Men’s Clothing Industry, 
Coal Operators’ Labor assoc. 
atstovai; Salvation Army, 
Church Federation, United 
CharitieSj bankų, industrijos ir 
pavienių stambių firmų atsto
vai.

Išplėšė brangenybių 
krautuvę

Vakar rytą keturi banditai 
išmušę langą 240 S. Michigan 
avė. ir pasigrobę brangenybių, 
susėdę į automobili ramiai pa
bėgo. Ta krautuvė šiemet jau 
trečią kartą nukentėjusi.

Uždaryta 162 nedorybių 
vietos

Per šiuos 9 mėnesius Chica
goj jau uždaryta 162 vietos,, 
kur buvo varomas nusikalsta
mas biznis.

Autobusas susimušė su 
gatvekariu

Miesto centre ant Clark ir 
Madison autobusas įvažiavo į 
gatvekarį, ir sužeidė du žmo
nes, laukusius gatvekario. Bu
šas atsidaužė į geležinį stulpą.

Senutė maitina 20 
bedarbių

Motina Greenstein, per 20 
metų valdanti mažiuką resto
ranėlį ant 704 S. Wabash avė., 
duoda kasdien pusryčius ir va
karienę 20 bedarbių žmonių. Ji 
pareiškė, pati turėjusi panašius 
laikus ir žinanti, kas yra būti 
bedarbiu.

Labdarybei išleidžia po 
$160,000,000

Daugiau kaip 160 milijonų 
dolerių išleista Chicagos apy
linkėj įvairioms labdaringoms 
ir filantropiškoms draugi
joms ligi šių metų spalio 1 d. 
Per paskutinius 10 metų tos 
organizacijos yra išleidę apie 
$1,454,667,000. ”

šešis apvogė ir pa- 
. vežėjo

Naktį į pirmadienį vagys 
padarė naują ablavą gesolino 
stotims, kur apvogė eilę sto
čių, 6 tarnautojus surinko ir 
įsisodinę pavėžėjo ligi Kil-

bourn avė. ir Carroll avė. pa
leido. ,

Davė banditams $69 
išmoko plaukti

ir

Mike Weiser, 1438 Kolito 
aye. išėjo iš Field Museum 
ir paežery susitiko du bičiu
liu, kurie paprašė pinigų. At
sakius, kad neturiu, jie patys 
apžiurėjo, rado $66 ir supykę 
kam meluoja Weiserį įmetė į 
ežerą. “Pradėjau šaukti pagel- 
bos ir kiekvieną kartą šauk
damas “Help!” kėliau rankas 
į viršų. Galop pastebėjau, kad 
taip rankas bekilnodamas 
pradėjau plaukti, nors savo 
amžy nebuvau plaukęs,” sa
kėsi Weiser.

Panašus atsitikimas pasako
jamas Lietuvoj. Kada nusken
do Atlantiko vandenyne Tita- 
nic laivas, su juo nuskendo du 
žydukai, važiavę į Ameriką. 
Po kokio mėnesio laiko, Pil- 
viškio žydeliai nustebo pama
tę, kad abudu keleiviai bepa
reiną. “Kaip atsitiko, juk jus 
nuskendote su “Titaniku”? 
klausia įų. “Nu, mes įkritome 
į vandenį ir pradėjom šnekė
tis; šnekėjom, šnekėjom, žiū
rini, kad ir kraštas nebetoli,” 
pasiaiškino žydeliai, ranko
mis mosikuodami.

Šunims stato naują 
prieglaudą
dalis geresnė kaip be- 
Mat šunimis rūpinasi 
Ant 34 st. ir Lawn-

Šunų 
darbių, 
ponios, 
dale avė. Ipradėti kasti pama
tai $55,000 vertės paklydusioms 
šunims prieglaudai, kurią tvar
kys Humane Education Society. 
Ponia Charlotte Hunt pareiš
kė, kad $100,000 yra rezer
vuota iš šunų taksų ir dar $57,- 
341 surinkta. •

Kultūros Kertelė
“Chicago’s Own Ope 

ratic Varieties”
[plistų sustatė dalyviui ja gra
ži soprano, Alice Yasitis, 
lietuvaite.

Chicagos muzikos ir dainos 
klasikų mylėtojų ratelis su 
centru 831 Kimball Buikling, 
susitaręs su Vietoria Theatre 
įsteigia kaip ir visai naują te
atro rūšį, būtent duoti kiek 
galima prieinamesnėmis kai
nomis Chicagos publikai kuo- 
geriausių operinių dalykų. Su 
spalio 20 d. tai yra ateinančiu 
pirmadieniu prasideda origi
nali premjera “Operatic Va
rieties” su 60 Chicagos geriau
sių aktorių ir dairiinkų.

Sąstate yra Ėdriai Blanche 
Showalter, buv. Metropolitan 
Opera primadona, Louisa 
Marshall, pagarsėjusi Marshall 
and King akte, kurs tris kar
tus keliavo aplinl 
Earle Alexander, tenoras; 
John B. Sparling, operos ba
ritonas, Joseph M. Wahlton, 
bass-baritonas ir dainavimo 
direktorius, ir 60 kitų daini
ninkų, dainininkių choro ir

Solistų tarpe minima ir lie
tuvaitė Alice Yasaitis, a Lith- 
aniam “young, pretty, posses- 
sed of a lovely lyric soprano 
voicc and much dramatic abi- 
lity”.

“Operatic Varieties” eis T° 
tris kartus savaitėj, pirmadie
nio, antradienio ir trečiadie
nio vakarais, lygiai 8:30 vai.

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydi 
tuksiančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedeliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

Victoria The.atre, Sheffield 
and Belmont avenucs (Bel- 
mont elevated stotis prie pat

“Operatic Varieties” prem
jera ateinantį pirmadienį, spa
lio 20 d> 8:30 vai. vak. Tikic- 
tai nuo 50 centų ligi $3.00. 
Galima užsisakyti 831 Kimball 
Bldg. arba telefonu Webster 
2996.

SPORTAS
TOM YUKNtS -THE CHAMP-
• ION GOLFER

younger brother Paul is 
a wonderful golfer and 
second with 162. R. Čižas 
years champ took third 
170.

The sorrel topped lad who 
hails from Roseland golfed his 
way to stardom among the 
Lithuanians October 5th, by 
capturing the Lithuanian Na
tional Golf Championship at 
Silver Lake Golf Course by a 
low score of 159 for 36 holes. 
His 
also 
took 
lašt 
with

Tom Yuknis who is better 
known as Red Yukon has been 
playing golf for the past 4 
years and shows possibilities 
of a great golfer. He has been 
playing a par game through- 
out the scason. He has won 
many mateh plays from pro- 
fessional golfers this year.

Red was a member of the 
Golden Star baseball team for

NORKUS 
šiuo pasauliu 
5 valandą ryto, 

Chicagos ligoninėje, 
. amžiaus, gimęs 

Pagirgždučių ' kaime,

PETRAS
Persiskyrė su 

spalio 14 dieną, 
1930 m., 
sulaukęs 52 m. 
Lietuvoje 1, 
Varnių parap. Išgyveno Ameri
koj 3 2 m., daugiausia laiko i su
gyveno Indiana Harbor, Ind., vė
liaus gyveno ant farmų Indiana 
Harbor, Ind. apielinkeje. Paliko 
dideliame nuliudime moterį .Vale
riją, po tėvais Dacaitę, 4 dukte
ris — Vand/: Jurevičienę, Eleną 
Dabkienę, Marijoną 9 metų, Bes- 
sie, 8 m., sūnūs Kasparas, 12 me
tų. Joną 10 metų. Kūnas pa
šarvotas, randasi Juliaus Pru- 
seckio koplyčioje, 3801 Main St., 
Indiana Harbor, Ind:

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
spalio 17 dieną, 1 vai. po pietų 
iš koplyčios į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Petro Norkaus gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Gimines ir pa/.ĮStami.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Julius Pruseckjs.

vy 
Vladislo

ALEKSANDRA 1MILLERIENĖ

Persiskyrė* su šiuo pasauliu 
spalio 14 dieną, 8:15 valandą 
vakare, 1930 m., sulaukus 44 m. 
amžiaus .gimus Svilių kaime, Jo- 
svaisnio parapijoj, Kėdainių ap. 
Paliko dideliame nuliudime 
ras Jurgis, 5 sunai 
vas, Bronis, Jurgis, Stasys ir Le- , 
onas, 2 dukterys — Elena ir 
Florenca, seserys — Marijona, An- 
tosė ir Nastaziją ir Lietuvoje 2 
seserys. 2 broliai, Amerikoje Sta
sys ir Juozas Butkai. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4009 S. Tal
man Avė.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
spalio 17 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų j Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aleksandros Milerie
nės, giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutnį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Dukterys, 
Broliai, Giminės ir 
Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Ludlovv and Schneider.

WISSIG,
Pasauliniamia karo

Seno Krajaus

iii
4 years and this year led the 
batters with an average of .426. 
During the winter he will play 
basket bąli for the Golden 
Stars.

Red Yukon is in the finais 
for the Lithuanian Ąmateur 
Golf Championship which is 
being played at Silver Lake 
October 19th. It is reųuested 
that all golf entliusiasts come 
out and watch Red weild that 
stiek and bąli for about 300 
yards. The opinion of Rose- 
land golfers is that Red Yukon 
will take the Championship 
without any difficulty.

A Roselander.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Europos. 

Kam jie .priklauso, tegul nueina j 
vyriausi ji paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobė.j nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikru laiką, o pas
kui sunaikina.

4102 Antonas Karpos
4103 Ambrasas Antanas

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

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 Gourt, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP - 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

.1646 W. 46th St.
Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonai 
Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS LR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo- 
z derniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St.

Chkago, III.
Tel. Victory 1115

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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 174/ ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel- Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

4106
4110
4111
4124
4127
4131
4132
4142
4147
4151
4157
4162

Bitaut Stanly 
Diktus Frank 
Dobrosi Marcin 
Ivansek Jonas 
Kipnis L 
Korzon K 
Korats Irene 
Pocevicius A 
Rumbauskienė Matilda 
Shust Antonina 
Starazinskaitė Petrunelė 
Zaborovvski B

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak.»Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Lietuvės Akušeres
MRS. ANELIA K.' JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

9252

tt.

prie 
duodu

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment ir hiag- 
netic blankets ir

Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

P

Akių Gydytojai

svaigimo,

VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedeliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

8

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas it Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

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

Kenvvood 5107Tel.
VALANDOS:

nuonuo 9 iki 1 1 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Rez. 6600 South Artesiun Avenue 
Phone Prospect 665p 

Ofiso Tel. Canal 0,257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai
\PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptickos) 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. Nedeliomis tik pagal sutartį.

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

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

Tel. Btunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
1 Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virglnla 0030 
Rez. Tel. Ven Burcn 8858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po plotų, 2 iki 4 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 Iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side
3413 Franglin Blvd.

Valaudos 8:30 iki 9:30 vakaro

ir

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS; 
nuo 9 iki 11 valandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

ryto

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 75 89 

valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

4712
Ofiso 

Residence Phone Hemlock 7691

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė i naujų vietų po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Bankų 

skersai gatvės nuo 
Peoples Bankų 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

M.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias i( 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 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph

St.

6800

4729

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State

1800 So. Ashland
Banko

Avenue

7 iki 10

VALANDOS:

Nuo’ 2 iki 4:30 ir nuo 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Ganai 0464

Ofiso Tcl. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisai: 3 102 So^ Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

127

K. G ŪGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 11 11 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

—O-------

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street,
Tcl. RandolphRoom 1701 

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai 
3241 S'. Halsted St. tel. Victory

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Ūtar., Ketv. ir
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčiog

0381 
vak. 
D562

Subatos vak.

Phone Franklin 24 60

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

———.....

J. P. WAITCHES-
Lietuvis Advokatas

nuo 3 iki 9Iki

Tcl.

3 vai. kortuose 
Sukatomis nuo 9 iki 9 

52 E. 107th St.
kampas Michigan Avė.

Pullman 5950—namų Pulk 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
-------------------------------------------------------------ą

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Roonu 1502' 

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph MII ■ 

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

'Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9-^
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525
-------O-------

Tcl. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

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

Tiktai pagal Nutartį 
Tel. Canal 2552 
—o 1

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tcl. Boulevard 2800



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Adv. Jonas Borden 
jau pasveiko

šeštadieny, rugsėjo 27-tą d., 
Šv. Kryžiaus ligoninėje Dr. 
St. Biežis padarė sėkmingą 
operaciją advokato Borden 
gerklei. Virš savaitės laiko 
negalėjo kalbėti, bet dabar 
jau visai pagijo—ir kas do 
balsas! Dabar kasdien priimi
nėja klientus savo 
dunniesty, 
Side ofise,

ofise vi- 
o vakarais West 

2151 West 22nd

Platesnes 
site advokatų skelbimo sky
riuje.

informacijas ra-

Rožių Žemė
Ruduo

Jau ruduo, dienos gražios, 
saulutė šviečia bet lapai nuo 
medžių bjra. Rodos, kam reikė
tų birėti, galėtu dar žaliuoti 
ant medžių. Bet priėjo laikas, 
lapai krinta nuo medžių. Nebė
ra tokio smagumo^ kuomet me
džiai nesipuošia žalumynais. 
Darbininkai Palmer Park turi 
darbo prie lapų grėbimo, šiuo 
laiku dirba 8 darbininkai. Mies
tas praturtėjęs šiemet laiko 
daugiau darbinikų Parkui pri
žiūrėti. Sugrąžino ir “šiaur bat” j 
ir visus patogumus, gal todėl, 
kad prisiartina rinkimai.

Naujas biznis iš bedarbių

Tavorščiai, kai nebeišmisllja 
kitokių tikslų kaip pasipini
gauti iš vargšų darbininkų, tai 
sumanė rengti bedarbės klau
simų prakalbas! Garsina ga- 
zietoje, kad bedarbės klausimu 
rengiamos prakalbos. Navat- 
niųs kalbėtojus pasirenka, ir 
juos dar garsina. Man žinoma 
gerai, keli metai Bimbokas už 
šposų krėtimą buvo nugaben
tas į šaltąją. Tas “spykeris” be

MADOS

2670
26 70 — Mažutei mergaitei graži 

knelė. Galima siūdinti iš bile kokios 
materijos. Sukirptos mieros 8, 10, 12 
ir 4 4 metų amžiaus mergaitėm. ,

Norint gauti vienų ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierų ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais karki su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept/1739 So. 
Halsted St., Chicago, UI.

su-

m

SPORTAS
Baseball

[Pacific and Atlantic Photo]

Havana, Kuba. — Preziden
tas Gerardo Machado, kuris 
kongresui pranešė, jog iki lap
kričio rinkimų konstitucinės 
garantijos yra panaikinajnos.

NAUJIENOS, Chicago, Iii T’ ■ <■ 16, 1930

duotų pragyvenimą. Vis taip 
ilgai nebus!

Ir biznierius 
bas. Daug matos krautuvių for 
rent. Iš didesnių krautuvių pa
leido pardavėjus. Girdžiusi de
juojančių nedarbu ne vien dar
bininkus. Po dejavimų, ilga ne
trukus sulauksime ir gerlaikius. 
Kriziai buvo ir bus, kol egzis
tuos šitas kapitalizmo surėdy
mas.

palietė nedar-

—t.

the regulars on the Marąuette 
Mąroon sąuad:

Batting Averages
G. A.B. R. H. AvgName

1. A. Schnukas 13 50 13 20 .400
2. C. Rusgis 14 50 15 18 .360
3. J. Macas 8 20 5 7 .350
4. A. Broulette 8 29 8 10 .344
5. S. Gudaitis 12 56 11 19 .339
(>. P. Brownus (> 27 6 9 .333
7. A. Royce 12 47 9 15 .319
8. F. Jurgil 8 3(1 4 9 .300
9. P. Pronkeitis 8 33 4 9 .272

10. T. Trandell 8 27 3 4 .222

11. F. Jacobs 8 23 3 4 .173 
The teams batting average 

for the entire season is:
A.B. H.
501 160

are the extra base-hit

/ Avg.
.31914

These
leaders:
Home-runs - Charles Rusgis 
Triples - Anthony 
Doubles - Stanley

Sent in
C. R.

Schnukas 
Gudaitis 

by 
Rusgis.

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 $1.00 savaitėje, gausite 
Just as the “Big Leaguers” $400.00.

have had their “World” and Lįjjjį* $2'50 sJVai,?je’ 
“City” series and have conchl- KftSa Č per 3 metus, 6 mėn. mo-
ded their baseball activities for kln,P° 50c •«««?>. gausi,. JĮOO.OO,
2l i ii P° $2.50 savaitėje gausite $500.00,
the year 1930, so have the po $5.00 savaitėje, gausite $1000.00.
Marouette Maroons, S. L. A. Dėkite pinigus į spulkas, nes yra

. . I saugiausia vieta i( moka didelius nuo-
Marųuette Maroons, S. L. A.
Group 260 baseball team. And | šhnčius." 
as is the custom of newspaper 

pvriters to write up the high- 
lights of the season and to sum 
up the averages of the leading 
teams this writer will try to 
do the šame for the Maroons.

First let us look back at 
some of the ^rominent mem- 
bers of 
brightest 
attention 
kas, our versatile pitcher and 
manager. It can be truthfully 
said here that to a very great 
extent the past successful sea
son was 
pitehing 
a great 
leading 
Looking 
see Charles 

Į-baseman. Playįng his first sea
son at first, he held the position 
likę a Veteran. He batted sec- 
ond in the averages and led 
the home-run sluggers. Then 
there was Anthony Royce. 
This is the first season that he 
held no one particular position 
būt served węll in any posi
tion. He hit when hits were 
needed. Other men \who did a 
great deal toward the success 
of the team were Stanley Gu
daitis, John Macas, Peter 
Brownus, Paul Pronkeitis, 
Frank Jurgil, and Frank Ja- 
cobs.
•It can be seen by the past 

present records of the 
vvin-

the 
star 

is

team.' There the 
that attracts our 
Anthony Schnu-

due to the marvelous 
of “Lefty”. Not only 
pitcher būt also the 
hitter of the team. 

at the lesser stars we
Rusgis our first

jokio supratimo apie bedarbius, 
net nemoka perskaityti, kad 
negalima spyčius laikyti Grant 
Park, ir triksus krėsti viešioje 
vietoje. Dabar bedarbių klausi
mu prisidengęs, gal kitokiu 
triksu nori pasipinigauti ir pa
sigarsinti. Mes gerai žinome, 
kad jis dvasia šventa negyvena, 
trankos po Jungtines Valstijas, 
jam yra gerai apmokama. Ant
ras Martynas, kuris keli metai 
atgal yra gyvenęs Rožių žemė
je, dirbo Pullmano karšapėje. 
Laike Westtibiulip darbininkų 
streikų, rodos 1924 metais, 
skebavo. Krisius, kaip burdin-j 

I bosis, pardavinėjo prie Pull-1 
mano dirbtuvės Daily Work-I 
erj, o Martynas skebavo. Aš 
daug klausiau jo, kodėl neišva
rai j streiką Martyną? Jis at
sakydavo, kad negalima. Bet 
gali išvaryti iš burdos. Atsakė 
gal ir galėsiu kada nors, bet ne 
dabar. Krisius buvo įširdęs ant 
Martyno, kam jis skebavo, ir 
kaip paaiškėjo po kelių metų, 
jis įskundė Pullmano kompani
jai. (Martynas netekęs darbo 
Pullmano dirbtuvėje, pradėjo 
glaustis prie komisarų ir pra
šyti nuo jų šiltos vietos. Komi
sarai permatydami, kad Mar- and 
tynas turi pusėtinai kapitališ- Maroons that they are 
tiškų dolerių, pastatė jam saly- ning bąli club. Lašt year the 
gas, jeigu investysi $3000, gau- team was successful in win- 
si darbą už redaktorį. Marty- »ing the Sixth District S.L.A. 
nuko ir akys nušvito. Investi- baseball trophy. This trophy 
no minimą sumą ir gavo dar- and a pietufe of the team may 
bą už. redaktorį. Bet vargas bu- be seen at the office of Mr. 
vo Martynui, kad menkai dar Macke on the corner of 69th, 
buvo nuo Gaubiutės pramokęs and Artesian St. To win this 
drukojama mašinėle drukuoti. eup the Maroons won 12 gamos 
Bet šiaip netaip išdrukuodavo ko- and lošt 3. This year the Ma- 
respondencijas, o Kvalonis jas roons with a later start did 
ištaisydavo. Kvaloniui nusibo n°t P^Y as many games as 
do tas darbas. Jis sako Marty- past year, they won 11 gamed 
nui, jeigu tu ilgai mokinsies and lošt 3. So for the two sea- 
korespondencijas drukuoti, aš sons the Maroons I 
neiškentęs nukvitinsiu darba. 123 games and have 
Komisarai 1 
Martynukas negalės išmjokti 
drukuoti, jį iš redaktoriaus pa
dėjo į administratorius, prie to 
dar jam suteikė konsecijas, 
kaip kada duosime “spykinti”. 
Su tuo Martynas šutiko. Jau 
visi žino, kad Martynas yra 
komisarų gazietos administra
torius, ir važinėjas po kolioni- 
jas su spyčiais. -Spyčiuoja apie 
susivienijimo reikalus. Ir ši
toks žmogus gali pasakoti apie 
susivienijimą!

have won 
............ į darbą. 123 games and have lošt 6 

permatydami, kad|8amesrBy this record you can 
easily see that they have a ve- 
ry impressive reputation

The mosi intersting and im- 
portant games this lašt season 
were: The Inter-City game 
with Grand Rapids S.L.A.; The 
Golden Stars of Roseland, these 
games resulted in vietories for 
the Maroons.

These are the averages of

Bedarbei galo nesimato

Pullmano dirbtuvėje mažai 
darbininkų dirba. Jeigu atei
nančią žiemą tiek dirbs, neku- 
riems darbininkams gal išsi
sems kantrybė. Burnsaidės 
dirbtuvėse ir mažai dirba, kur- 
tik klausykis, iš visur paleidžia 
darbininkus, bet niekur neima, 
žodžiu sakant, nebeužsiima ir 
ieškoti darbo. Kiekvienas dar
bininkas pasako, kam čia ir 
vaikščioti ieškoti darbą, aikvoti 
pinigus pravažinėjimui, kad nie
kur negalima gauti darbo. Ot, 
sulaukėme laikus, kad nereikia 
dirbti. Butų rodos neprastai bū
ti be darbo, jeigu kas nors

PAILSĘS?
Esorka Suteikia Naujų 

Gyvenimui Prasmę!
Jeigu jūsų virškinimo siste

ma tinkamai veikia, jus galite 
daug žaisti, daug dirbti ir pil
nai džiaugtis gyvenimu, var
tokite Esorka, laiko jrodytą 
toniką, kad palaikyti normalų 
virškinimą, palengvinti pilvo 
pakrikimus ir pagalinti konsti- 
paclją. Klausk savo aptieki- 
ninko. 17

SEVERAS
esORKa

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimai 
dresių moka didelę algų. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpų laikų. Di- 
plomos išduodamos. Ra-

I lykite dėl nemokamos 
knygelis.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
IMN.StateSt, Jj.UkeSk.Wq.

,i
ei ASSIFIED ADS

Business Service
Biznio Patarnavimas

— - - --------------

Business Chancea
Pardavimui Bizniai

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 

. GOVALIS.

3
2
5 Ipristatymu vežimų lodais.

PARSIDUODA už $175.00, ver
ta $2500.00, grosernė. Kas pirmas, 
tas laimės. 4 108 Archer Avė.

-------- O » —

“Birutė” Dainos ir Dramos Draugija 
laiko reguliares pamokas kas ketvergo 
vakarais lygiai 8 vai., Gage Parko Salėj. 
Visi choro dalyviai malonėkit laiku 
pribut. Pageidaujami ir nauji, milinti 
dainą nariai prie “Birutės” choro.

— Valdyba.

Humbold Park Lithuanian Politica 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny. spalio 16 dieną, 1930 
Almira Simmons svetainėj, 1640 North 
Hancock St., 7:30 vai. vak. Narius 
meldžiu dalyvauti, nes bus daug svar
bių reikalų. Sckr. A. Walskis.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atsto 
vus sekamose vietose

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA 
3210 So. Halsted St. 

Tel. Victory 1266

Marąuette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES ĘROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullrtian 5950

Kai jums reikės pasiųsti pi
nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

T“----------------------------r

Bernard Petkas 1
Pilnas Pasirinkimai

Vyriškų papuošalų, geresnės rū
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Richmond St.

Kalėdoms, Naujiems
Metams*

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

UŽSISAKYKITE DABAR
Turime 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.

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
Paskola Suteikiama į 24 vai. 

Neimam komiso nuo $50 iki $300 

J. NAMON & CO. 
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovebill 1038 

------------ o—---------

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

O

PARDUOSIU bučernę ir grosernę su 
namu. Kas norit gero biznio, arba 
gero namo, pigiai nusipirkti, čia yra 
gera proga. 6001 So. Carpenter St. 

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

SpeclalistM gydyme chronllką ir Bauja 11- 
B. Jei kiti negalėjo jumis iAgydyti. ataflan- 

klt pas mane. Mano pilna* iftegaatniaavi- 
maa atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ai apei- 
imelu jus gydyti, sveikata jums surryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris seklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino itesraamisavimo—kas jums yragalutino ilegsamiaaTlmo—k*i jums

Dr. J. Ę. Zaremba 
W. Jackuon Blvd^ netoli State 

Kambary* 1016 
'Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedi- 

lioj nuo m rvto iki 1 po pietų

20 st.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADS
Educational

MOKYKIS BARBERYSTfiS
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘfiE,

672 West Madison Street

Business Service
Biznio Patarnavimas_______

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

Boulevard 6520 *Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Pertraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Phone Republic 4949 

PETER GRIBAS 
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Malevojimas, Dekoravimas ir 
Popieravimas 

6127 So. Maplewood Avė., 
CHICAGO. ILL.

PASKAITOS SU 
PAVEIKSLAIS!

Apie tvėrimą ir pra- 
našiščiu išpildimą

Bus įdomi ir linksma programa, 
giedos choras, solo ir bus gražus pa-w 
veikslai, ir bus labai žingeidi kalba.

Gerbiamieji draugai ir drauges 
neapleiskite šios brangios progos. 
Kviečia ateiti visus.

KETVIRTADIENY

Spalio-Oct. 16,1930
Davis Sųuare Parko 

Svetainęj, 
ant Pauline ir 45' gatvių 

Town of Lake, 
Chicago, III.

Pradžia nuo 7:30 vai. vakare 
Paveikslus aiškins

S. J. Beneckas
Įžanga liuosa, nėra kolektų 
Rengia ir kviečia T? B. S. S.

• švento Rąšto išguldimai atsibuna 
kiekviena sekmadienį 10 vai. iš ryto, 
salėj 2458 W. > 38th St., prie pat 
Archer Avė.

išradi-PATENTAI, copyrights - 
mai visokios rųšies.

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

RADIO
Jei jūsų radio nedirba gerai, šaukit

A. J. ŽVIRBLIS, Lafayette 8227

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.

SUKOLEKTUOJAM 
PINIGUS

Už užsivilkusias rendas, visokias bilas, 
'notas, kontraktus, morgičius, bondsus, 
lynų?, judgementus ir darbininkams algas 
sukolektuojame už mažą atlyginimą ar
ba išperkame visokias Claims. Taipgi 
padarome visokias investigaci^s, patik
riname referentes, duodame patarimus 
savininkams, turintiems kokį keblumą su 
rendauninkais etc.

CHICAGO COLLECTION BUREAU, 
6959 So. Halsted St.

•* Normai 44 01 .«■ »

Paskolos suteikiama I vienų dienų 
2-RI MORGIČIAI* 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.«0 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

EXTRA. Parsiduoda grosernė ir 
delicatessen, labai pigiai. Yra verta 
$900, parsiduoda už $650. Nupir
kus galima išsikelti. Renda pigi.

3744 S. Kedzie Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 
mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

PINIGAI

ir

Mes skolinant nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois / 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

Automobiles
PARDUOSIU naują Fordą 1930 

metų, tik vieno mėnesio senumo, arba 
mainysiu ant grosernės, nes aš esu vie
na pati našlė moteris. Malonėkite at
sišaukti. 821 W. 35th Place, Ist floor 
in front.

Fumiture & Fistures
Rakandal-Įtaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINĮ RADIO

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

/3040 W. 62nd Street

Pianos
TURIU parduoti savo $900.00 gro- 

jiklį pianą su rolėmis, suoleliu už 
$45.00 cash. 6136 S. Halsted St.

suoleliu

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris į rubsiuvių 
biznį. Turiu 4 shapas, negaliu vienas 
apeiti. A. Yushas, 2633 J/ą W. 3 9 PI. 
Tel. Lafayette 5767.

REIKALINGAS partneris prie biznio. 
Turi turėti pinigų. Bizrfis pelningas. 
Atsišaukit nuo 8 ryto iki 12 vai. dieną.

695 7 S. Campbell Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA GERO VYRO 
lengvam darbui; alga ir komi
sas. Atsišaukit nuo 12 iki 1 
vai. po pietų.

A. H. PATEK,
128 N. Wells St., Rm. 1919

For Rent
RENDON flatas 3 kambarių, antra

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

EXTRA DEL DRUG 
ŠTORNINKŲ

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

3182 Elston Avė.
An( 3jų Street Car linijų — 

California ir Belmont Avenue. 
>igi, nuvažiuokite pažiūrėti, 
jausite Clothing štore, antros 
<asmussen.

Telcfonuokite Republic 8899 
arba savininką matykite nuo 9 iki 6 v.v. 

2839 W. 63 St.

Elston, 
Renda 
Raktą 
duris,

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 

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

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

Tel. Roosevelt 8577

RENDON šviesus, švarus, apšildomas 
cambarys vienam ar dviem ypatom. 
6729 So. Campbell Avė. Grovebill 
3263.

A. GRIGAS « CO.
3114 So. Halsted St.

Victory 4898

PARDUOSIU arba mainysiu 160 
akerių su budinkais, ger> žemė, ežeras 
viduryj farmos. Kas norit geros farmos 
meldžiu atsišaukti pas savininką. 6001 
So. Carpenter St. Englevvood 2116.

PARDAVIMUI 487 akrai geros kie
to medžio žemės šiauriniame Wisconsi- 
ne, % mylios prieina prie didelio ežero, 
puiki vieta žuvauti ir antis medžioti. 
Žemė yra prie didžiojo kelio, tiktai 4 
mylo>s nuo miesto ir pašto. Vien tik 
rąstiniai medžiai ant tos žemės yra 
verti prašomos už žemę kainos. Kai
na tik $5.00 už akrą už cash.

Lengva išdirbti.
W. A. BROWN, 
921 Arbutus St., 
Rhinelander, Wis.

Real Estate Fot Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

RETAS BARGENAS

7Ų-715-717-719-721-723-725 W. 
50th Street septyni 2 flatų, 6 ir 7 
kambarių kiekvienas mūriniai namai, 
$3,500.00 kiekvienas, tik $200.00 
įmokėti, likusius po $25.00 į 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. :

Agentas ant vietos nuo 11 iki 4 vai, 
piet .

A. H. PATEK,
128 North Wells St.

Tel. Central 8610

po

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na» 
mas, 6 ir 6 kambarių, 2 šiltu vande
niu apšildomi plantai. Kaina $8,700. 
Įmokėti $1,500. Kreipkitės 3531 W, 
North Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių murini 
cottage, dideli porčiai, arti Humboldt 
parko. Kaina $5,900. Lengvi išmokėji
mai. Kreipkitės 3531 W. North Avė.

PARDAVIMUI namas su štoru, 7 
kambarių flatas viršuje, 
šerne ir 
kojimą, 
flatų ar

apačioje gro- 
bučerne. Parduosiu už pag
arba mainysiu ant bungalow, 2 
lotų.

2643 W. 63rd St.
Tel. Hemlock 7548

BARGENAS 
MARŲUETTE MANOR

2 flatų muro namas, karštu vandeniu 
šildomas; galima 
pastatyti.

A. N.
• 6641 S.

pirkti pigiau negu

MASULIS 
Western Avė. 

Tel. Republic 5550

PARDAVIMUI South Sidėj nauja 6 
kambarių bungalovv. $1,000 įmokėti, 
likusius mėnesiniais išmokėjimais.

5 kambarių medinė cottage, karštu 
vandeniu šildoma, su 2 maudynėm, 69 
gatvėj, arti Sangamon. Kaina $4,500.

7 kambarių medinis namas su kam
piniu lotu. 73 ir Sangamon gatv. Kai
na $6,500.

namas, 5 ir 6 
ir Sanga-

garu šil-
7 kamba-

Trijų apartmentų 
kambarių, garu šildomas, 5 7 
mon gatvės. Kaina $16,000.

z Trijų apartmentų namas, 
domas, Woodlawn apielinkėj.
rių kiekvienas. Kaina $13,000.

58 akrų farma arti Peoria, III. Par
duosime ar mainysimi ant 2 augštų 
medinio namo.

WEARN REALTY 
646 W. 69th Streeet 
Tek Wentworth 3141 t


