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Dr. Zaunius, Lietuvos užsieniu 
ministeris, pasiliko vietoj

WASHINGTON, D. C., spa
liu mėn. 13 d. [Lietuvos Pa
siuntinybe Amerikai, paštu] — 
Sąryšy su neseniai paskelbta ži
nia, kad Užsienių Reikalų Mi
nisteris Dr. D. Zaunius rezig

navęs, Lietuvos Telegrafo Agen
tūra “Elta” praneša, kad Lie
tuvos Respublikos Prezidentas 
nepriėmė Užsienių Reikalų Mi- 
nisterio Dr. Zauniaus atsista
tydinimo, ir prašė jį ir toliau 
pasilikti ministeriu.

Vokietijos kancleris IADF atmetė priver-
grumoja respublikos 
priešams diktatūra

Rruening įspėja fašistus, kad 
tvarka krašte busianti išlai
kyta kad ir ginkluotos jėgos 
pagalba

stino draudimo nuo 
nedarbo pasiūlymus
Federacijos konvencija, paba

rus vyriausybę, priėmė vyk
domojo komiteto planą kovai 
su nedarbu

BOSTON, Mass., spalių 16.— 
Kalbėdamas Amerikos Darbo 
Federacijos laikomoj čia kon
vencijoje, William Green, fede
racijos prezidentas, įspėjo Jung
tines Valstybes, kad esama vi-

įsteigti diktatūra, suomenės tvarka negalėsianti 
išsilaikyti, jei pramones ir fi
nansų vadai nebosią savo at
sakomybės ir ne^įrupinsią iš
spręsti laikas Tiuo laiko atsi-

BERLYNAS, spal. 16.—Triuk
šmingoje ir neramioje reichsta
go sesijoje Vokietijos kancle
rius Rruening šiandie pareiš
kė, kad jis esąs pasiryžęs tvar
ką krašte išlaikyti, dagi jei 
tam tektų 
Triukšmaujantiems fašistams ir 
komunistams Jis pagrūmojo pa
vartoti, jei bus reikalo, ginkluo
tas jėgas netvarkai patrempti.

Reichstago sesijai atsidarius 
ir kancleriui Brueningui pradė
jus kalbėti, fašistai ir komu
nistai kėlė didžiausią,triukšmą. 
Komunistai rėkė: “Šalin bado 
diktatorių!” <

Fašistų laikraštis “Der An-
griff” reikalauja, kad 126 tuk- 
stančių metalo darbininku strei
kas butų išplėstas ir virstų “vi
suotiniu streiku prieš Youngo 
planą”

Medvilnės fabrikai 
panaikins moterų 

nakties darbą
NEW YORKAS, spal. 16. — 

Cotton Textile Institute, atsto
vaująs daugumai tiek pietų 
tiek žiemių valstijų medvilnės 
įmonių, savo metiniame suva
žiavime čia nutarė nuo ateinan
čių metų kovo mėnesio 1 die
nos panaikinti savo įmonėse 
nakties darbą moterims ir vai
kams, jaunesniems kaip 18 me
tų amžiaus.

Lenkų darbininkų va
das nušovė keturis 

valdininkus
VARŠUVA, spal. 16. — Čen

stakavo profesinių sąjungų su
sivienijimo pirmininkas su 
dviem revolveriais atvyko į li
gonių kasos biurą ir nušovė 
valdžios komisarą, vyriausiąjį 
daktarą ir du kitu tarnautoju. 
Be to pavojingai, tur-but mirr 
tinai, pašovė dar du asmeniu 
Po to pats nusišovė.

Policija mano, kad šaudymas 
turėjęs Apolitinių pagrindų.

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

Iš viso gražu, bet šalta; žie
mių vakarų vėjai.

Vakar teinperatnra įvairavo 
tarp 59° ir 66° F.

Šiandie saule teka 6:04, lei
džiasi 5:07. Mėnuo teka 12:36 
ryto. • ■ 

kartojančio nedarbo.
Kiti delegatai aštriai kritika

vo federalinę vyriausybę ir fe- 
deralinę rezervo tarybą, kad 
nieko nedaroma padėčiai page
rinti.

Tuo pačiu kartu konvencija 
priėmė rezoliucijų komisijos ra
portą, kuriuo visos pasiūlytos 
rezoliucijos už priverstiną drau
dimą nuo nedarbo po federali
nės ir valstijų vyriausybių prie
žiūra atiduodamos į federacijos 
vykdomojo komiteto archyvą. 
Rezoliucijų komisija savo rapor
te pareiškia, kad, girdi, ji lai
kantis tradicinio Amerikos Dar
bo Federacijos nusistatymo ir 
esanti priešinga priverstinam 
draudimui nuo nedarbo.

Kaip priemones kovai su ne
darbu, konvencija priėmė šito
kius vykdomojo komiteto pasiū
lymus:

Sumažinti darbo valandų skai
čių; stabilizuoti pramonę; įsi
steigti plačiausią visame kraš
te darbo biurų sistemą ir tin
kamą darbo-nedarbo statistikos 
žinių rinkimą; gerai sutvarky
ti pramonės vedimo ir gaminių 
pardavimo reikalus; urnai pra, 
dėti įvairius viešuosius darbus, 
užėjus nedarbo perijodui.

Kovai su dabartine nedarbo 
padėtim konvencija priėmė eg- 
zekutyvo pasiūlytą planą, ku
riuo Jungtinių Valstybių prezi
dentas, valstijų gubernatoriai, 
kaunčių administracijos ir mie
stų merai, darbo organizaci
joms bendradarbiaujant, orga
nizuotų tam tikrus nacionali
nius, valstijų, kaunčių ir dis- 
triktų komitetus bedarbiams pa
dėti.

Konvencijos nutarimu, suva
žiavimui. pasibaigus Federacijos 
egzekutyvas tuojau turės vyk
ti pas prezidentą Hooverį kal
bėtis..

Aviacijos nelaimės
CHEYENNE, Wyo„ spal. 16.

— Netoli nuo Lookout, Wyo., 
jo aeroplanui nukritus žemėn 
užsimušė Įeit. Wm. Caldwell.

BALTIMORE, Md., spal. 16.
— Aeroplanui, bandant*nusilei
sti vietos aerodroman, susikū
lus, lakūnas Nelson Johnson 
užsimušė, o jo draugas M. 
Weeks rimtai susižalojo.

[Atlantic and Pacific Photo]

Harper, Kas’. — Rotužės bokštas, iš kurio distrikto proku
roras Guy Neal žiuri pro binokli su tikslu surasti apielinkėj 
esančius bravariukus.

N. Y. kapitalistai su-l Liberijoje tebežydi 
sirupino nedarbu vergą prekyba

žada kas savaitė duoti po $150,- Ragina Ameriką ir kitas val-
000 ir suteikti 10,000 bedar
bių darbo per žiemą

NEW YORKAS, spal. 16- — 
Kad galėtų bent 10-čiai tūk
stančių bedarbių parūpinti dar- 
X> per žiemą, tūli finansinin- 
<ai ir biznio vadai pasižadėjo 
tas savaitė sukelti po 150,0Q0 
dolerių jų algoms sumokėti.

Mitinge, kuris įvyko Bankers 
Trust kompanijos pirmininko 
?rossero ofise, buvo sukurtas 
tam tikras darbo komitetas 
rinkti pinigams, kurie bus. da- 
inami per Labdarybės Organi

zacijos Draugiją ir Asociaciją 
Beturčių Padėčiai Gerinti.

Labdarybės Organiz a c i j o s 
Draugijos viršininkė, Miss Ann 
Kempshall, pranešė, kad parkų 
departamentas jau prižadėjęs 
<okiems 3—5 tūkstančiams be
darbių parūpinti darbo New 
Yorko ir Brooklyno parkuose 
ir kad kitiems busią dar su
rasta kitokių darbų. Parkų dar
bininkams busią mokama po 15 
dolerių savaitėje.

Paskendo garlaivis; pa- 
sažieriai ir laivo įgula 

išgelbėti
HAVANA, Kuba, spal. 16. 

— Meksikos įlankoj, netoli nuo 
Mariel uosto, paskendo Kubos 
garlaivis Antolin Del Collado, 
plaukęs išTHavanos į Mataham- 
bre ir susidūręs su britų gar
laiviu Hallmoor. Visi laivo įgu
los žmonės ir du pasažieriai 
buvo išgelbėti.

2 užmušti, 30 sužeisti 
per rinkimus Turkijoj
ISTANBULAS, Turkija, spal. 

16. — Per miesto rinkimus An- 
taloje vakar tarp politinių par
tizanų įvyko kruvinų muštynių. 
Du asmenys buvo užmušti, 30 
sužaloti.

stybes daryti / galą Afrikos 
negrų verslui

LONDONAS, spal. 16.—Kon
servatorių Moterų Reformos 
Draugijos susirinkime lėdy Si- 
mon pranešė, kad Liberijos re
spublikoje, įsteigtoje vakarinia
me Afrikos pajūry paleistiems 
Amerikoje vergams, prekyba 
vergais "tebežydi.

Kalbėtoja pareiškė, kad tiek 
Amerika, tiek Anglija ir Fran
ci j a turėtų tuojau daryti rei
kiamų žingsnių, kad tai vergų 
prekybai butų padarytas galas.

250 Indų kongreso 
narių nuteisti ka

lėj i man
BOMBĖJUS, Indija, spal. 16.

Policija čia suėmė ir nutei
sė kalėjimo terminams 250 In
dijos nacionalistų kongreso na
riu.

Tarp nuteistų yra ir Azibas 
Huseinshoy Lai ja, kongreso, ka
ro tarybos sekretorius, Bombė
jaus municipaliteto prezidento 
sūnūs.

Maskvos agentų propa
ganda Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, spal. 
16. — Vietos laikraščiai prane
ša, kad Maskvos propagandi
ninkai tebeveikia Meksikoje, ne
žiūrint, kad sovietų pasiuntinys 
tapo dėl to išvytas.

Pasak pranešimų, policija, 
padarius kratą vienuose namuo
se, suėmė daug komunistų lite
ratūros ir dokumentų, parodan
čių, kad bolševikų agentai Mek
sikoje gauna pinigų iš Mask
vos. Suimta taip pat korespon
dencija tarp komunistų Meksi
koje ir sovietų agentų Jungti
nėse Valstybėse ir Vokietijoje.

Vyskupas skundžia 
Hearstą; nori $5,000,000
. VVASHINGTONAS, spal. 16. 
— Metodistų episkopalų bažny
čios vyskupas James Cannon 
Jr. apskundė Augščiausiamc 
Columbijos Distrikto teisme 
laikraščių leidėją William Ran- 
dolfų Hearstą, reikalaudamas 
iš jo 5 milijonų dolerių atly
ginimo už jo garbės nuplėši
mą.

Ilearsto laikraščiuose buvo 
liepos mėnesį išspausdinta isto
rija apie vyskupo Cannono in
tymius santykius su Mrs. Helen 
Ilavvley, dabartine vyskupo 
žmona, kuomet dar jo pirmoji 
žmona buvo gyva.

Socialisto išrinkimas 
reichstago prezi

dentu
BERLYNAS, spal. 16. — Ne

žiūrint staugimų ir iriukšma- 
vimų, vokiečių fašistams nepa
vyko nuveikti socialdemokratų, 
renkant reichstago prezidentą. 
Jau buvo vėl išrinktas Dr. Paul 
Loebę, socialdemokratų vadas.

Dr. Loebc gavo 269 balsus, 
tuo tarpu kai Dr. Ernst Scholz, 
nacionalinės liaudies partijos 
kandidatas, kurį rėmė ir Hitle
rio fašistai, gavo 209. Wilhelm 
Pieck, komunistas, surinko 68 
balsuus (komunistai turi reich
stage 76 atstovus).

Fašistai tikėjosi gaut ir ka
talikų centro balsus, bet nusi
vylė.

Dr. Loebe reichstago prezi
dentu yra jau nuo 1920 metų, 
šį kartą pirmu balsavimu jis 
buvo gavęs 266 balsus.

Komunistų nepasitikė
jimo rezoliucija land- 

. tago atmesta
BERLYNAS, spal. 16. — Ko- 

munistų pasiūlyta nepasitikėji
mo Prūsijos socialdemokratų 
premjero, Otto Brauno, vyriau
sybe rezoliucija šiandie buvo 
landtago (Prūsijos seimo) at
mesta 233 balsais prieš 198.

Brazilijos kariuome
nės dalys dedasi su 

sukilėliais
PORTO ALEGRE, Brazilija, 

spal. 16. — Oficialus revoliu- 
cininkų komunikatas skelbia, 
kad sukilimo jėgos vis didėja, 
kadangi sukilėlių pusėn pereina 
valdžios kariuomenės dalys. Mi- 
neirase visas garnizonas pasi
davė sukilėliams, kurie buvo tą 
miestą apsiautę.

Catarinoj, pasak •pranešimo, 
revoliucininkų pusėn perėjo še
šiasdešimt federalinės kariuo
menės kuopų, kartu su jų va
du kap. Carvalho-

Už kramtymą policiniu 
kams rankų šeši ko- 
munistai areštuoti

NEW YORKAS, spal. 16. — 
Policijai bandant išsklaidyti ke
leto šimtų komunistų demon
straciją ties 40ta gatve ir 6ta 
avė., įvyko riaušių, kurių me
tu vienam policininkui buvo su
kramtyta ranka. Už tai šeši 
komunistai buvo suimti.

---------------y..........

Žvejų laivo sprogimas 
du užmušė, 4 sužeidė
TAMPICO, Meksiko, spal. 

16. — Juroj, dvyliką mylių nuo 
čia, šiandie sprogimo buvo su
naikintas žvejų laivas Anzora. 
Du įgulos žmonės buvo užmuš
ti, kiti keturi skaudžiai sužei
sti.

Pietą medvilnės įmo
nių streikininkai 
prašo ADF pagalbos
Dvi streikininkų delegatės pra

nešė konvencijai apie žiaurų 
darbininkų išnaudojimą Vir
ginijoje

BOSTON, Mass., spal. 16. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencijoje šiandie kalbėjo dvi 
jaunos streikininkės, atvykusios 
iš Danville, Va., tekstilės fa
brikų, Mrs. Lucille Humble ir 
Mrs. Della Dilreath.

Abidvi papasakojo baisių da
lykų apie darbininkų padėtį 
tuose fabrikuose. Darbininkės 
pirma turi operuoti šešioliką 
staklių, paskui trisdešimt dvi, 
pagaliau priverstos operuoti 64 
stakles. Kartu su vis didesniu 
darbo "įtempimu, algos mažina
mos. Darbininkai, vyrai ir mo
terys, priversti dirbti penkias
dešimt penkias valandas savai
tėje, ir už tai gauna algos tarp 
$8 ir $12 savaitėje. Darbinin
kams užginta organizuotis. Pra
eito vasario mėnesį darbinin
kai bandė sukurti uniją ir su
šaukė pirmą susirinkimą. Tai 
buvo vasario 9 dieną. Ant ry
tojaus 200 susirinkimo dalyvių 
ir organizacijos vadų buvo iš
vyti iš darbo. Darbininkai pri
versti gyventi susikimšę lašuo
se.

Streikininkų delegatės skun-. 
dėsi, kad jeigu streikas, kuria
me dalyvauja 4,000 Danvillės 
įmonių darbininkų, nepavyks ir 
darbininkai bus priversti grįžti 
į fabrikus neorganizuoti, tai bus 
lygu, kaip kad eiti į baudžia
mąjį kalėjimą. “Visa, ką mes 
norime, tai turėti ko pavalgy
ti ir bent šiltesnių drapanų sa
vo vaikams per žiemą,” pasakė 
jos, ir prašė Amerikos Darbo 
Federacijos paramos.

Green pareiškė, kad Ameri
kos Darbo Federacija suteik
sianti streikininkams visokerio
pos paramos, ir čia pat kon
vencijoj buvo padaryta ipez- 
liava.

4 asmenys suimti dėl 
bandymo pagrobti buv. 

Suomių prezidentą
HELSINKIS, Suomija, spalių 

16. — Del bandymo pagrobti 
ir išdanginti į sovietų Rusiją 
buvusį Suomijos prezidentą 
Stahlbergą ‘ir jo žmoną, suo
mių policija suėmė keturis jau
nus vyrus. Kaip sąmokslo va
das yra kaltinamas šoferis var
du Jaune.

Del Nietzsche ūsų len
kai konfiskavo laikraštį

VARŠUVA, spal. 16. — Len- 
kų vyriausybė Torune konfis
kavo visą laikraščio “Slowo Po- 
morskie” laidą, dėlto kad laik
raštis įdėjo Friedricho Nietz- 
sches atvaizdą. Mat tas garsus 
vokiečių filosofas buvo, bent iš 
gauruotų nudribusių ūsų, labaf 
panašus į Pilsudskį, o kadan
gi laikrašty po atvaizdu buvo 
padėtas parašas, kad Nietzsche 
mirė pamišėlių namuose, tai 
cenzorius išsprendė, kad tai tik
rai taikoma maršalui Pilsud
skiui. Dar įdomiau tai, kad vie
tos teismas konfiskatą patvir
tino.

Rusteika Paryžiuje
KAUNAS. — Krim. policijos 

dir. pulk. Rusteika jau nuke
liavo į Paryžių. Į Italiją Rus
teika nevažiuosiąs, o tik Pary
žiuje kreipsiąsis į plaučių spe
cialistų gydytoją.

LIETUVOS ŽINIOS
Panevėžio apskrity pri

viso vilkų
Kai kuriose Naujamiesčio ir 

Krekenavos valsčių vietose (Pa
nevėžio ap.) pradėjo laikytis— • 
vilkai. Jie vis dažniau atsilan
ko apie ūkininkų gyvenamus 
trobesius ir padaro nemaža ža
los.

Krekenavos valsč. naktį vil
kai papiove šambalionių km. 
ūkininko kumeliuką, buvusį su 
kumele ir dideliu skaičiumi ark
lių miške.

Rugpiučio mėn. pradžioje tie 
“svečiai” persikėlė į kitą Ne
vėžio krantą, t. y. į dešinįjį, 
kur jų ligšiol nebuvo.

Vieną naktį Garšvių km. su
augusi mergaitė J. škutaitė ga
nė savo laukuose arklius. Jai 
besnaudžiant prie arklių, pasi
girdo nakties tylumoj staigus 
arklių prunkštimas. Pakėlusi 
galvą pamatė iš rytų atbėgant 
du didelius “šunis”. Jie buvo 
pribėgę netoli jos ir arklių, bet, 
pamatę žmogų ir gyvulius, su
stojo ir, apsidairę, nubėgo vie
nas paskui kitą per Vadakties 
upelį.

Vilkai nubėgę į Anapolio pa
livarko laukus, didelėj nakties 
tylumoj sukėlė didelį triukšmą. 
Auštančio ryto tylumoj skam
bėjo skaudus gyvulių balsai. 
Kumelė ir arkliai žviegė įvai
riais balsais, negalėdami nu
traukyti retežių ir apginti nuo 
tokių plėšrių žvėrių savo sū
naus ar brolio. Aplinkinių gy
ventojų šunys, pajutę vilkus, 
ėmė cypti, staugti ir loti įvai
riais balsais, žiūrėdami Anapo- 
lio link. Po didelių pastangų 
kumelė nutraukė nuo savo ka
klo retežį ir apgynė nuo ne
gailestingų žvėrių savo sūnų— 
kumeliuką, kuriam buvo pada
rytos penkios ar daugiau žaiz
dos. Kaklas buvo lyg peiliu su
rėžytas. J. škutaitė išgirdusi 
griaudu ir skaudų gyvulių šau
kimą, labai išsigando ir dau
giau arklius ganyt išsižadėjo.

Norėjo sudeginti ug
niagesių rumus

MARIAMPOLĖ. — Nežinomi 
piktadariai norėjo sudeginti Ma- 
riampolės ugniagesių rumus. 
Tačiau gaisras buvo tuojau pa
stebėtas ir likviduotas.

Plungės notaras suimtas ir 
uždarytas Kauno sunkiųjų dar
bų kalėj iman.

Green vėl išrinktas 
Amerikos Darbo Fede

racijos prezidentu
BOSTON, Mass., spal. 16. — 

Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija kaip vienu balsu fe
deracijos prezidentu šiandie vėl 
išrinko Williamą Greeną.

Prezidento vietai jį nomina
vo John L. Lewis, internacio
nalinis (senosios) United Mine 
Workers of America unijos 
prezidentas.

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

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

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

Kas garsinasi "Naujienose”, 
tas visuomet turi naudos.
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[korespondencijos
Kenosha, Wis.
Jaunuoliai turės didelį 

parengi mą

SLA. jaunuolių kuopta rengia 
didelį ir gražų programų. Pa
rengimas .įvyks nedėlioj, spalių 
19 d., German American sve
tainėj, 52 St. Pradžia' 4:30 vai. 
po pietų.

Programas bus itin įvairus. 
Jaunuoliai los tris komedijas. 
Be to, bus dainų ir rpužikos. 
Pirmą kartą pasirodys “Four 
Aces” banjo kvartetas.*

Tai bus jaunuolių pirmas 
parengimas, už tat jie nori pa
sirodyti, ką gali nuveikti.

Kviečiame dalyvauti musų 
parengime visus kenoshieČius 
ir aplinkinių miestų lietuvius. 
Atvykite ir pamatykite musų 
programą.—Amelija Bagdonas.

Indiana Harbor, Ind.
Garnio atsilankymas

Dabar rudens laikas, tad 
kai kurie paukščiai, o kartu ir 
garniai, lekia iš šiaurės į pie
tus. Tas faktrs yra visiems 
ži nomas.

štai Spalių 12 d. būrys gar
nių loke ir per Indianą Harbor. 
V ienas jų nusileido į ponų Pet
ro ir Onos Rindokų namus ir 
paliko ten sveiką ir gražią 
dukrelę. Ponai Rindikai jau 
augina sūnų Rolandą, kuris, 
rodosi, yra penkių metų am
žiaus. Na, o dabar susilaukė ir 
dukrelės. Ir abu yra labai pa
tenkinti šia garnio dovana.

Ponai Rindokai tarp vietos

R E C E P T A S 
vartotas virš 47 metus 

tikrai pagelbsti vi
duriams

Ar ///s nenorite šiuo būdu 
suvaldyti savo vidurius? Dak
taro būdas vidurius išvalyti 
yra taip geras, kad jus visame 
kame pasijaučiate geriau! Dr. 
CahhveH's Syrup Pepsin nepa
verčia viską i vandeni, bet iš- 
valo visas tas kietas^atmatas, 
kurios užkemša jusij sistemą. 
Jis išvalo jus be jokio supurti- 
nio, nes lai yra tik šviežios 
liusuojancioS žolės, kurias gar
sus daktaras rado taip geras 
dėl vidurių, sumaišytos su ty
ru pepsinu ir kitais nekenks
mingais priedeliais.

Daktaras žino kas yra ge
riausia dėl vidurių. Leiskite! 
D r. Caldvvell’s Syrup Pepsin 
parodyti jums, kaip greit jus 
galite išlavinti savo vidurius 
išeiti liliosai, kiekvieną dieną, 
taip kaip jie privalo daryti. 
Yra pastebėtina kaip šis recep
tas veikia, bet jis yra visai ne
kenksmingas; taip kad jus ga
lite ji vartoti kada tik padeng
tas liežuvis ar liguistas galvos 
skaudėjimas, parodo užkiete-j 
jimą. Puikus taipgi dėl vaikų 
(jis taip skanus) ir jie turėtų 
gauti šaukštą kaip tik jie pa
sirodo pikti, karščiuojantys, 
nerangus, ar išrodo išblyškę.

Jus galite gauti originalj. re
ceptą, kurį Dr. Caldvvell para
šė taip daug metų atgal; jūsų 
aptiekorius laiko jį prirengtą 
didelėse bonkose. Tik klaus
kite Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin ir visuomet jį varto-1 
kitę dėl konstipacijos.

Dr. W. B. Caldvvell’s

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxalive 

lietuvių yra geri i žinomi kaipo 
pavyzdingi žmones. P-nia Rin- 
dokienė yra šiame mieste au
gusi, gi p. Rindokas yra žymus 
veikėjas. Jis' daug dirba vie
tos draugijose, o ypač Susi
vienijime. Priegtam jis bene 
yra žymiausias kųrespondentas 
iš musų kolonijos. Ypač nesi
gaili parašyti visokių -žinučių 
“Naujienoms*^

Aš nuo savęs linkiu, kad po
nų Rindokų . dukrelė užaugtų 
sveika, didelė ir pavyzdinga 
mergaitė.—Nekorespondentas.

Lietuvos Radio 
Diena

Firmų syk Amerikoj lietuvių 
dainos ir paskaita apie Lietuvą 
buvo paskleista per radio ne 
tik po visą plačiąją Ameriką, 
bet ir į Europą. Tas įvyko 
spalių mėn. 13 d., kuomet per 
Columbia Broadcasting System 
buvo surengta Lietuvos Radio 
Diena su programų iš New 
York’o ir Washington’o. Iš 
New York’o buvo perduota mu
zikalia programas, susidedantis 
iš musų žinomų dainių p. Juo
zo Babravičiaus ir p-lės Onos 
Katauskaites puikiai aftliktų 
keturių dainų ir Lietuvos Hym- 

no, o iš Washington’o Lietuvos 
atstovas, p. B. K. Balutis, pa
sakė trumpą prakalbėlę apie 
Lietuvą anglų kalboje (Chica- 
gon tą programą nė viena sto
tis neperdavė.—Red).

Suvalkų derybų dalyviai
Poną Balutį perstatė radio 

klausytojams' p. Robert Keley, 
State Departamento Rytų Eu
ropos skyriaus viršininkas. Čia 
galima paminėti, kad p. Kelley 
yra senas ir geras Lietuvos ir 
p. Balučio pažįstamas: 1920 
metais, kuomet p. Balučiui te
ko vogti garsias Suvalkų dery
bas su lenkais, p. Kelley, tuo
met Amerikos karo* misijos 
Baltiko Valstybės atstovas, 
(bange su kitų aliantų karo 
atstovais, buvo oficialiu tų de
rybų “observatoriu.”

Žemiau seka p. Kelley ir 
Balučio pasakytų per radio pra
kalbų vertimas:

Pono Kelley įžanga
“Gerbiamosios ir gerbiamieji 

klausytojai:
“Man yra labai smagu turėti 

progos perstatyti radio klausy
tojams Lietuvos Ministerj 
Jungtinėse. Valstijose, gerb. 
Bronių Kazį Balutį.

“Aš pažįstu p. Balutį ilgus 
metus ir iš asmeninio prityri
mo galiu paliudyti apie pažy
mėtiną rolę, kurią jam teko loš
ti jo šalies užsieninių reikalų 
vedime, ir ypatingai apie dide
lius jo nuopelnus Amerikos-Lie- 
tuvos draugiškų santykių sri
tyje.

“P-as Balutis yra nepapras
tai gerai kvalifikuotas atsto
vauti savo sali Jungtinėse 
Valstijose ir interpretuoti Lie
tuvių tautai Amerikos tautos 
sentimentus. Jis pažįsta Ame
riką ir supranta musų institu
cijas, nes jis ilgai šioje šaly
je gyveno. Kaip daugelis jo 
tėvynainių, kurie ieškojo už
sieniuose prieglaudos nuo Ru
sijos caro priespaudos, p. Ba
lutis atvyko, dar jaunas būda
mas', į Jungtines Valstijas ir 
išgyveno musų tarpe keturioli
ka metų. Kuomet Lietuvių 
tauta pradėjo kovą už savo ne
priklausomybę, jis grįžo į savo 
gimtinę šalį, idant ' prisidėti 
prie darbo naują valstybę or
ganizuojant ir konsoliduojant. 
Nuo 1919 metų jis aktyviai da
lyvauja, kaip namie tai užsie
niuose, Lietuvos užsienių san
tykių išvystyme.

Lietuvos praeitis ir dabartis 
“Nors dabartinė Lietuvos 

Valstybė turi vos dvyliką me
tų, lietuvių tauta turi politinę

istoriją apie septynių šimtų me
tų senumo. Nyo ankstyvos se
novės apsigyvenę išilgai Bal
tiko jūrių krantų, lietuviai 
tryliktame šimtmetyje suorga
nizavo valstiją, kuri, keturio
likto šimtmečio viduriui užėjus, 
išaugo į vieną didžiausių Euro
pos valstybių. Vėliau Lietu
vių tAuta. pakliuvo po Rusijos 
dominaciją.
Rusijos dominacija, kuri tęsė
si šimtą dvidešimts metų, pasi
žymėjo atkakliomis pastango
mis išnaikinti tautinę indivi
dualybę. Nepaisant vienok lie
tuvių mokyklų uždarymo ir 
lietuvių kalbos uždraudimo, 
lietuvių tautinė dvasia buvo 
palaikoma gyva ir vystoma 
gyventojų masės tarpe ir pat
riotinis judėjimas buvo suorga
nizuotas tikslu atsiekti tautos 
aspiracijas (pageidavimus). 
Proga tam pasitaikė/ įvykus 
Pasauliniam Karui ir Rusijos 
Imperijos griuvimui, ir Tautos 
Taryba paskelbė nepriklauso
mos Lietuvos Valstybės atsta
tymą 1918 metų vasario 16 
dieną.

“Nors naujos valstybės eko* 
neminiau resursai buvo baisiai 
Pasaulinio Karo išsemti ir nors 
Lietuvos nepriklausomybės iš
laikymas sudarė sunkią prob
lemą Lietuvos Valstybės vy
rams, vienok laike trumpo 
dvylikos metų laikotarpio pa
žymėtinas progresas buvo pa
darytas Lietuvos politiniame 

ir ekonominiame gyvenime. 
Lietuvių tauta gali su pasidi
džiavimu žiūrėti į tuos, kurie 
prisidėjo prie naujos Lietuvos 
atstatymo. P-as Balutis' yra 
vienas tos naujos Lietuvos sta
tytojų ir man yra smagu jį 
šiuo laiku jums perstatyti: Lie
tuvos Ministeris, Gerbiamas 
Bronius Kazys Balutis.”

Lietuvos Atstovo kalba
“Gerbiamieji ir Gerbiamosios:

“Leiskite man pradėti šias 
kelias pastabas apie > Lietuvą 
pareiškiant nuoširdžios pade-, 
kos mano aukštai įvertinamam 
prieteliui p. Kelley už taip man
dagų manęs perstatymą. Aš 
taipgi noriu pasinaudoti šia 
proga ir sudėti savo kuklų ačiū 
Columbia Broadcasting Sys- 
tem’ui už suteikimą, mums šios 
nepaprastos progos geriaus su
sipažinti ir geriaus vienas kitą 
pažinti.

“Šiandien aš turiu jus supa- 
žintinti su Lietuva.

“Lietuva yra viena, tų naujų 
Europos respublikų, kurios iš
sinėrė į nepriklausomą tautinį 
gyvenimą tiktai iš nesenai bu
vusio Pasaulinio Karo liepimų.

“Lietuviai sudaro atskirą In
do-Europiečių rasės' šaką—vi
siškai skirtiną nuo slavų, kurie 
yra jų kaimynai rytuose ir pie
tuose, ir nuo vokiečių, kurie 
yra artimiausi kaimynai iš va
karu, v

Gintaro žemė
“Jau ankstyva istorija randa 

Lietuvius begyvenant tose pa
čiose vietose, kurias jie ir da
bar užima— ant krantų piet
rytinių Baltiko jūrių, kurioms, 
beje, jie suteikė ir jų dabarti
nį vardą: Baltiko vardas yra 
grynas lietuviškas žodis reiš
kiantis “baltas”. Senovės pa
sauliui šie plotai buvo žinomi 
“Šiaurės Aukso Žemės” vardu. 
Senovės Fenicijonų pirkliai, o 
vėliaus Grekai ir Romėnai čia 
keisdavo savo senovinės civili
zacijos produktus už brangius 
kailius ir ypatingai už gintarą, 
kurį jie vadino “šiaurės’ Auk
su”. Nes jau tuomet, kaip ir 
dabar po daugiau negu dviejų 
tūkstančių metų, šie plotai be
veik išimtinai aprūpina pasaulį 
gintaru. Del šios priežasties, 
lietuvių žemė kai kada yra va
dinama vaizdingu “Gintaro že
mės” vardu (Ambėrland).

“Būdami’ įbriauti į tarp 
skaitlingesnių už juos slavų ir 
vokiečių ir priversti nuolatos 
kovoti prieš jų įsiveržimus, lie
tuviai pradėjo išsinerti kaipo 
kompaktiška valstybė dvylikta

me šimtmetyje. Keturioliktojo 
šimtmečio galas randa Lietuvą 
jau tų laikų galingiausia Euro
pos valstybių. Jos sienos išsi
tiesė nuo Baltiko ligi Juodųjų 
jūrių, o rytų sienos beveik sie
kė Maskvos.

“Bet tatai buvo penki šim
tai metų ątgal,, Nuo■.to laiko 
Lietuvai teko patirti labai daug 
ir karšto ir šalto... 1"

Unija su Lenkais
“Lietuviai, k'urie niekados 

nebuvo labai skaitlinga tauta, 
nuolatos puolami iŠ visų pusių, 
įėjo j artimą, atsiginimo aljan
są,—o vėliau j uniją labai pa
našią į Austro-Vengrijos uniją, 
—su savo vietų kaimynu Len
kija. ..Į

• “Ši unija buvo aiškiai nelai
minga. Lietuviai ir leųkai^bū
dami visiškai skirtingų rasių, 
skirtingos kalbos ir budo, buvo 
perdaug skirtingi, kad galėtų 
tarp savęs sutikti. Galų-gale 
tas pasibaigė abiejų šalių pa
dalinimu tarp Rusijos, Prūsi
jos ir Austrijos aštuoniolikto 
šimtmečio pabaigoj. Didesnioji 
Lietuvos dalis teko Rusijai ir 
Lietuva, kaip minėta, atgavo 
savo laisvę tik po Didžiojo Ka
ro.

“Lietuva paskelbė savo 1 ne
priklausomybę 1918 metais, o 
1920 metais taikos sutartis su 
Rusija buvo pasirašyta. Tuo 
budu Rusija, kaip buvusi Lie
tuvos valdove, geru noru ir 
fdrYnaliai pripažino Lietuvos 

teisę prie nepriklausomybės, 
šia sutartimi Rusija perleido 
Lietuvai apie 32,000 ketvirtai
nių angį, mylių plotą s'u apie 
4,200,000 gyventojų—kas suda
ro- maž-daug Airijos plotą ir 
gyventojų skaitlių.

bartinės Lietuvos teritorija bu
vo scenos nuolatinėms armijų 
maršuotėms: išpradžių rusų ir 
vokiečių, vėliaus—lenkų iA bol- 
ševikų.

“Ištikrųjų, jeigu kada nors 
buvo šalis visiškai sunaikinta 
ir išpustyta, tai buvo Lietuva 
po. šešių < ilgų nuolatinio karo 
tnėtŲ. O visgi lietuviai, pasi- 
ryžusieji' atgauti pražudytą sa
vo nepriklausomybę, nesustojo 
prieš jokias kliūtis. O tos klin
tys buvo didelės ir skaitlingos. 
Vienas .pavyzdys, kaipo ilius
tracija. Naują respubliką pa
skelbus ir tautinę vyriausybę 
suorganizavus, tapo pradėtos 
tūlos derybos su Vokietija ir, 
sąryšy su jomis, Lietuvos Fi
nansų Ministeriui buvo reika
lo nuvykti Berlynan—tai trilm- 
pa dvylikos valandų^ kelionė 
traukiniu. Ar jus tikėtume! 
tam, kad nepriklausomos ir su
verenūs šalies' pinigyno minis
teris, apžiūrėjęs savo iždą, ne
rado jame užtektinai pinigų nu
sipirkimui gelžkelio bilieto į 
Berlyną? Tas išrodo panašu j 
pasaką, bet tai buvo aktualė 
tikrenybė, — ir vienatinis šios 
sunkenybės išrisimas buvo ap
eiti su kepure aplink ir surink
ti biletui pinigų iš ministerijos 
valdininkų, — kas, žinoma, ir 
buvo noriai padaryta.

Lietuvos progresas
“Po dvylikos metų nuolati

nių ir entuziastingų pastangų, 
dabartine padėtis yra žymiai 
skirtinga. Visais atvejais mil
žiniškas progresas padarytas. 
Prieškarinės produkcijos laips
nis yra atsiektas ir peršoktas. 
Sveika, finansinė tvarka tapo 
įvesta ir yra išlaikoma. Lietu
vos valiuta turi tą nepaprastą 
pasižymėjimą, kad iš visų Eu
ropos valiutų ji viena niekuo
met nesvyravo: Jungtinių Val
stijų doleriu paremta' ji nie
kuomet nebuvo žemiaus savo 
“par”. Vidaus skolų nėra, o 
užsieninės skolos neišneša nei 
šešių dolerių per sc a p i t a 
(ant žmogaus), kas yra že- 
miausis rekordas tarp visų 
valstybių.

“Tuo pačiu laiku labai žymių 
pagerinimų padaryta. visose 
žemdirbystės šakose; skaitlin
gi keliai yra vedami, upės re
guliuojamos ir žemieji laukai 
nusausinami. Bet ypatingų pa
stangų darpma apšvietus sryty- 
je. Esant po Rusija, Lietuvoje 
lietuvikos mokyklos buvo ne
leistinos ir net pati lietuvių 
kalba buvo uždrausta. Ir tų 
pačių rusų mokyklų buvo ma
ža ir nei vieno universiteto, nei 
kitos aukštos mokyklos Lietu
vos rybose nebuvo. Dabar pra
džios mokjslas yra privalomas; 
Lietuvoje yra 125 gimnazijos 
typo mokyklų vietoj -buvusių 
penkių; yra universitetas su 
apie penkiais tūkstančiais stu
dentų; yra žemės Ūkio akade
mija ir kitos aukštesnės moks
lo įstaigos. Kiekvienais metais 
šimtai gabesnių jaunuolių siun

Santykiai su Lenkais
“Vienok ne visa šita terito

rija yra dabartiniu laiku Lie
tuvos valdoma.., Apie trečdalis 
šios teritorijos, drauge su Lie
tuvos sena sostine Vilnium, ta
po Lenkijbs pagrobta ir dar ir 
dabar tebėga jos okupacijoj. 
Šis nelaimingas. įvykis buvo 
priežastimi, kad santykiai tarp 
dviejų valstybių tapo visiškai 
nutraukti, ir " a-tkartotinos pa
stangos teisingam ginčo išriši
mui ligi šiol nedavė jokių ap
čiuopiamų pasekmių. Tatai ten
ka labai apgailestautai,' nes 
Lietuvos santykiai su visais 
kitais jos kaimynais nepaisant 
neišvengtinų po-karinių persi
tvarkymų, yra, abelnai paėmus, 
labai geri.

Dabartinė Lietuva'
“Dabar keletas žodžių apie 

dabartinę Lietuvą.
“Lietuva yra lengvai ban

guota šalis su daugeliu išmėty
tų ežerų, žemdirbystė yra 
svarbiausias jos gyventojų už
siėmimas. Tai yra šalis ūki
ninkų, kurie šiuo laiku yra 
ytin sukrutę atstatyti savo 
kraštą po milžiniško Didžiojo 
Karo padaryto išpustymo. Nuo 
pat Didžiojo Karo pradžios da

Kalėdinės Ekskursijos į
LIETUVĄ laivu

S. S. LEVIATHAN
(Pasaulio didžiausiu laivu) 

išplaukiančiu iš New Yorko gruodžio 6tą 
(per Chorbourg) 

asmeniškai vadovaujamas prityrusių keliavimo expei£ų.

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

išplaukia gruodžio 10 tą 
(Tiesiog į Hamburgą)

Asmeniškai JOSEF TURCK, gerai žinomo New Yorko 
reprezentanto, vadovaujant.

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

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

UNITED STATES LINES
CHICAGO OFFICE GENERAL OFFICES

Charles Krcilek, Gen. Agt. 45 Hroadway
216 No. Michigan Ąvenue New York City

čiama valstybės lėšomis savo 
mokslus pagilinti.

h « • < •

Amerikiečių nuopelnas
“žymi dalis kredito už šitokį 

puikų progresą privalo būt ati
duota Amerikos lietuviams, ku
rie suteikė savo tėvynei savo 
geriausios, kaip moralines taip 
piniginės paramos.

Y-"' |

“šioje šalyje, kaip apskait- 
liuojama, esą apie milijonas 
lietuvių arba lietuvių kilmės 
žmonių. Lietuvos emigracija 
Amerikon prasidėjo apie 60-70 
metų atgal, kuomet Rusijos 
persekiojimai pradėjo būti ypa
tingai žiaurus. Lietuviai yra 
išsiblaškę skersai-išilgai Jung
tinių Valstijų—nuo Naujosios 
Anglijos valstijų ligi Kalifor
nijos, bet didžiausios jų koloni
jos yra Chicagoje (apie 100,- 
000), Ncw Yorke, Philadelphi- 
joj, Pittsburghe, Bostone, Cle- 
velande, Detroite ir t.t. Lietu
viai šioje šalyje turi per 20 
laikraščių, kurių tarpe keturi 
dieniniai.

Lietuviai greįt pavysią kitus
“Rodytųs, kad lietuvių tauta 

yra pasiryžusi galimai grei
čiausiai atsilyginti sau iž visa 
tai, ko ji buvo nusitojusi po 
svetimuoju jungu būdama. Ga
lima tikėtis', kad dabartiniu 
progreso greitumo žengdama, 
lietuvių tautai neims daug lai
ko, kol ji galės įdėti žmonijos 
progresui! pilnų savo dalį. Net 

ir dabar lietuvių tauta nėra be 
žymaus nuopelno šiuo atveju. 
Lietuviai ( išsaugojo dabarti
nėms ir ateinančioms kartoms 
vieną brangių mokslo turtą — 
savo gražiąją kalbą. Lietuvių 
kalba pažymėtina tuo, kad ji 
yra seniausia visam pasaulyje 
gyvoji kalba. Ji yra artimai 
gimininga Sanskirtui ir turi 
daug panašumo kaip lotynų 
taip grekų kalboms. Ji yra 
būtina palyginamosios kalybo- 
tyros studijavime. Lietuvos 
kalba yra mokama visuose uni

VYNUOGIŲ SUNKA
DEL NAMŲ 

YRA LEGALĖ

PILNA APSAUGA 
UŽTIKRINTA

Calif orai jos - Vynuogių Augintojai 
tapo Valdžios užtikrinti, kad nebus 
autorizuoto Federalinio kliudimo 
vartotojams, kurie nori nusipirkti 
vynuogių (greipsų) pasigaminimui 
vaisiij sunkos išimtinam suvartoji
mui savo namuose.

VALDŽIA NEKLIUDYS
Dabar yra geriausias laikas pirkti

> sultingas vynuoges. Pasitarkite su 
šviežių vaisių pardavėjais, arba pir
kite tiesiai iš ledaunių vagonų vie
tos gelžinkelių yarduose. K

PIRKIT SULTINGĄSIAS VYNUOGES 
DABAR SULIG VALDŽIOS 

KONTROLES PLENU

Calif ornia Grape Control 
Board, Ltd.

San Francisco, California
85% of thc cntire Califonia grape produetion is 
bcing marketed this year by ageneres co-operating 
witb the California Grape Control Board, Ltd.

\ The te agencies are:

CALIFORNIA FRUIT EXCHANGE 
CALIFORNIA VINEYARDISTS ASSOCIATION 

SAN JOAQUIN GROWER*SHIPPER ASSOCIATION

versitetuose, kuriuose yra pa
lyginamosios kalbotyros kated
ra.

Ką sako autoritetai
“Bet tegul kiti kalba. Nema

žesnis autoritetas, kaip žino
mas Elisėe Rečius, sako apie 
lietuvių kalbą:

“Jeigu tautos vertė žmonijos 
šeimynoje turėtų būti matuoja
ma jos (kalbos gražumu, tai... 
lietuviai užimtų pirmą eilę tarp 
Europos gyventojų.”

O garbusis filosofas Emanue-. 
lis Kantas, ką turi pasakyti:

“Lietuva privalo būti užlai
kyta, nes jos kalba turi raktą, 
kuris išriša ne tik filologijos

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Išvalykite Kraują Nuo 
Sveikatą Naikinančių

Nešvarumų
Dabar yra laikas pradėti valyti jūsų 

sistemą nuo sveikatą naikinančių nešva
rumų, kurie susirinko jūsų kūne per 
keletą pastarųjų mėnesių. Kraujo srio- 
vė, kuri bėga visu jūsų kunu, išnešio
ja gerą sveikatą, ar pakrikimus, kurie 
verčia jus kentėti. Iš priežasties liesaus 
ar išbadėjusio jūsų kraujo, jus galite pa
siduoti daugeliui įvairiausių žmonių li
gų, kaip reumatizmas, neuritis, arba 
nupučkavusi ir spoguota oda. Del 
pilno išvalymo kraujo ir pašalinimo iš 
jūsų kūno nešvarumų, Dr. A. G. 
Charnes, garsiam Kontinento gydytojui, 
pasisekė paruošti pastebėtinas gyduoles iš 
žolių, šaknųi žievių ir lapų, kurias jis 
vartojo per virš 50 metų savo priva
tinėje praktikoje. šis slaptas medika- 
lis junginys dabar yra žinomas kaipo 
VIZ ir galima jį gauti aptiekoje. Taip 
pastebėt i nas yra tonikas VIZ ir taip 
malonus imti, kad daugelis imdami jį 

taipgi gavo pagelbos nuo konstipacijos, 
nerviškumo ir abclno suniegalėjimo. 
Net ir vaikai aplaiko naudą. M. Wein- 
ger, 1246 S. Kedzie Avė., Chicago, sa
ko: “Viz padarė ijiusų vaikus* daug 
sveikesnius ir todėl daug linksmesnius. 
Nuo to laiko, kai jie pradėjo imti Viz jų 

'apetitai labai pagerėjo. Aš nepajėgiu 
užtektinai išgirti Viz už tą, ką jis 
dėl jų padarė”. Jeigu jus turite to
kius pakrikimus, kaip nešvarumas krau
jo, reumatizmas, konstipacija, nevirški
nimas, arba jaučiatės kokiu nors budu 
suniegalėjęs, nueikite pas savo aptieki- 
ninką ir gaukite $1.00 bonką VIZ ir 
imkite sulig nurodymais per 10 dienų. 
Jeigu jus tada nepasijausite kiekvienu 
žvilgsniu geriau, sugrąžinkite bonką ap- 
tiekininkui ir atsiimkite savo dolerį. Tai 
yra jūsų garantija nuo Herb Tonic Cor
poration, savininkų VIZ, 179 N. Well» 
St., Chicago. *



’enktadienis, spal. 17, 1930

Lietuvos Radio 
Diena

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
kalbotyros), bet ir istorijos 
aslaptį”.
Garsus britų autoritetas, 

Jenjamin D. Dwight, savo vei- 
ale Modern Philology, štai ką 
pie lietuvių kalbą rašo:
“Tai yra kalba didelės vėr

ės filologams. Savo formomis 
i yra seniausia tarp viso pa- 
aulio gyvųjų kalbų ir arti- 
riausia pradiniam Sanskri- 
ui.”

O didis vokiečių filologas 
chleicher duoda tautoms šito- 
Į patarimą:
“Jeigu jus norite turėti su- 

ratimą, kaip musų protėviai! 
ulbėjo, vykite Lietuvon.”
Ir ištik rujų, kiekvieną vasa- 

i, tarp kitų turistų, kurių 
<aitlius kasmetai auga, —nes

NAUJIENOS, Chicago, III. __ __ ———■————

ietuva yra labai įdomi šalis 
tlankymui, —galima pamaty- 

grupes lingvistų ir filologi- 
>s studentų besikalbant su 
ietuvos kaimiečiais, kurie tuo 
udu tyrinėja visų moderniš- 
ųjų kalbų motinos ypatybes.
“Baigdamas aš norėčiau duo- 
jums šios kalbos pavyzdį, 

įsakydamas lietuviškai keletą 
is'viekinimo žodžių tiems ma- 
> tautiečiams, kurie klausosi 
os paskaitos:
(lietuvių kalba)
Leiskite man pasveikinti jus 

isųs lietuvius ir lietuvaites, 
urie klausėtės mano šios pa
sakėlės ir širdingai palinkėti 
ims' viso gero. Sudie!” /

ASTABA: Butų labai gerai, 
ilgu lietuviai parašytų j Co- 
imbia Broadcasting System, 
<5 Madison Avė., New York 
ity, ir pareikšti/ savo pasiten- 
nimo dėl Lietuvos Radio die- 

:>s programos bei padėkos už 
įteiktą Lietuvai pusvalandį, 
as liečia ir tave, malonus 
taitytojau.

.aiškas iš Kanados
Važiuoti! Važiuoti!

Be abejonės, mes važiuojame 
škoti darbo, žmoniškesnio 
•agyvenimo. Iš tikro Lietuvo- 

’ darbininko pragyvenimas ne- 
įvydėtinas, nes nėra darbo, 
'ra kartu ir duonos. Savaites 
•nka būti alkanam ir kęsti 
iltis. Jeigu dalis darbininkų 

dirba, tai jie esti baisiai iš- 
mdojami. Darbininkai, netil
dami tikslių informacijų apie 
<sienį, tūkstančiais plaukia iš 
ietuvos. Įstaigų darbininkai 
'.versti darbu, berašydami į- 
ririus liudymus, pasus. Žmo- 
3s vargsta laukdami doku- 
entų. Valdininkai siuntinėja 
enas pas kitą. Kelias nuo 
inošiaus prie Kaipošiaus ir 
įdarytos išlaidos ir vargas
’lyje emigruojantiems atrodo 
enku dalyku, nes tikisi rasti 
imę svetur.

Pirmieji Įspūdžiai

Mes jau Kanadoje, vadiha- 
oje “laimes” šalyje. Išlipome 
vebeko uoste į krantą. Emi- 
racijos Įstaigos sutvarko at
vykimo dokumentus, dar de- 
mtą kartą peržiūri* gydytojai 

po visų egzaminų išleidžia j 
,otj. Iš stoties traukiniai iš- 
ažioja į visas puses, Į kur bu- 
> padaryti kvietimai. Dau- 
iausia esam vežami Į Manito- 
>s provinciją, nes pastaroji 
mažiausiai apgyventa. Kol at- 
ižiuoji iš Kvebeko j VVinnipe- 
į (į Manitobos provincinį 
liestą), kelyj tenka būti 2 pa
ts. Keliauti reikia per dyku

mas, kur bevažiuodamas nieko 
i to nematysi, tik nuolatos uo- 
>s, akmens kalnai, kurie pe
riasi j padebesis ir tarpe tų 
kmens kalnų ežerai, dideli ir 
iaži upeliai raizgosi. Pirmą 
artą matant tokius vaizdus, 
įbai nuostabu darosi. Dail
iausia ateivį stebina ant tų 
likų akmeninių kalnų augą 
rumokšniai ir miškai.

[Atlantic and Pacific Photo i
Santo Domingo. __ Katedra, kuri skaudžiai nukentėjo nuo uragano

Po 2 parų vargingos, drauge 
ir įdomios, kelionės ateivis pa
siekia Winnipegą ir čia labai 
ateiviui Lietuvoje pasakiškai 
kvepėjo Kanada, staiga tenka 
nusivilti. Kelionėje įspūdingi 
vaizdai užsimiršta, apima rū
pestis, kad gavus darbo, nes 
pinigai kelionėje greitai išslys
ta, o tuoj negavus darbo, gre
sia badas.

Į farmas akmenų rauti
Sauskimšai prisikimšęs imi

gracijos namas. Iš čia ateiviai 
išvažinėja i farmas (ūkius) 
darbams. Imigracijos biuro 
nusiųstas j farmą ateivis pri
valo dirbti tik už duoną, o ki
tas' ir už toki atlyginimą ne
nori laikyti. Mat, pavasaris, 
pas farmerius darbo tokio sun
kaus nėra ir nieko nemoka. 
Emigrantas, nemokėdamas ang
lų kalbos ir iš viso nežinoda
mas nieko, dirba kokį porą mė
nesių kartais ir tris', veltui. 
Darbas sunkus, nes dažniausiai 
lupa akmenis iš dirvos arba 
rauna kelmus, o valgis' “poniš
kas” ir darbo žmogui jo maža.

Šienpiutės laiku farmeris 
pasidaro “žmoniškas” ir prade
da mokėti už darbą, bet toli 
gražu nemoka tos kainos, kaip 
paprastai mokama.

Baltieji lupikai
Štai prabėga vasara ir ru

duo. Farmeris atleidžia, rei
kia grįžti į miestą su keliasde
šimt dolerių ir pragyventi iki 
kito pavasario. Mieste viskas 
brangu, o pavalgyti, apsivilkti, 
už butą apsimokėti reikia, o 
kur kiti reikalai? Ir dirbęs 
per vasarą už mėnesio laiko 
darbininkas palieka be cento. 
Didelė laimė esti tiems kas ru
denį gauna išvažiuoti į miškus 
prie darbo. Miškuose darbas 
nors sunkus ir atlyginimas ma
žas, bet vis uždirba per žiemą 
keliasdešimt dolerių, prasimai
tina ir vėl grįžta į miestą ir su 
maža pinigų suma reikia lauk
ti pačios darbylhetės— rugia- 
piutūs. Kadangi Kanadoje dar
bininkų (emigrantų) yra labai 
daug, todėl jeigu atsiranda kur 
darbas, tai vieton vieno ateina 
dešimt, dvidešimt, ir darbdavys 
išsirenka iš| būrio vieną sveiką, 
raumeningą darbininką. Paga
liau ir tas, prieš pastodamas 
į darbą arba pastojęs, turi 
baltos kompanijos komisarui 
“užfundyti” —su juo paulioti, 
kad už poros dienų neatleistų.

Bedarbių demonstracijos
Turint omenėje, kad Kanado

je darbininkų yra dešimt, gal 
dvidešimt kartų daugiau, negu 
reikalinga, aišku, kad tas ne
reikalingas skaičius' sudaro be
darbius. Alkani darbininkai 
daro demonstracijas, eina po 
miesto valdybos durimis ir rei
kalauja darbo ir duonos. Poli
cija lazdomis vaiko, siurbliais 
laisto į demonstrantus smalą, 
pagaliau vyresniuosius demon- 
stacijos' dalyvius sukiša į kalė
jimą. Bet alkana darbo minia 
tuo nepasisotina. Po išvaikytos 
vienos skaitlingos demonstrantų 
minios, tuoj renKasi kita, dar 
skaitlingesnė trečia, kol paga
liau valdžia priversta duoti žie
mos metu pašalpą, štai 1929- 
30 metų žiemą valdžia bedar
biams į dieną mokėjo pašalpos 
po 1 dolerį. Kuriems surado 
darbo, tuos darbo biuras iš
siuntinėjo j darbus'.

Išaušo pavasaris. Iš Europos 
pradėjo plaukti laivas po laivo 
vys vežini naujų pigių darbi
ninkų, ir bedarbių skaičus pa
sekė didelį skaičių. Šių metų 
vasarą po skaitlingos demon
stracijos, valdžia turėjo mai

■ ■ L ...... .  — i- \

Kiekvienas
Doleris

kaip principalės sumos, taip nuo
šimčių .ant Real Estate paskolos 
Šonų, parduotų šio banko, tapo 

z išmokėti, be jokios išimties, lai
kui sukakus.

Central^^Bank
ATRUST COMPANY

\ m0West35th Street
A State Bank •••• ACleartagHouse Bank

3945-47 Lincoln Avė.
Tel. Lakeviev>8200

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

2118-32 SO. STATE ST
TEL. VICTORY 2454

4606-08 W 22nd St STOH8ES 
Tel.-Lawndale 2454-Cicero 130 ' _______ JĮMU
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tinti ir darbymečio laiku, ko 
paprastai anksčiau nebūdavo. 
Ne vienas ir ne du, bet kiek
vienas, kurio paklausi ir bent 
užsimini apie Kanadą, keikia ją 
susirietęs ir paprastai atsako: 
“Bučiau žinojęs, bučiau niekad 
nevažiavęs į tą prakeiktą kraš
tą”. Tiesa, yra ir tokių lietu
vių, kurie atvyko Kanadon 20- 
25 metai atgal. Dabar jie gra
žiai gyvena, bet tokių yra ket
virtadalis procento. Taip pat 
patenkinti turintieji nuolatinio 
darbo.

žalinga lietuvių savigarba

Lietuvoje žmonės pasakiškai 
ir naktimis sapnuoja tik todėl, 
kad jie nežino pačios tikreny
bės. Jiems apie tai niekas ne
parašo. Dažnai būna atvirkš
čiai. Kiek aš mačiau musų lie
tuvių patys nuo savęs atitrau
kę paskutinį dolerį siunčia Lie
tuvon. Ramindamas save rašo, 
kad neblogiausiai sekas.1 Vienas 
su manim kartu atvykęs už po
ros savaičių prašo paskolinti 10 
dolerių, nes, girdi, norįs pa
siųsti į “krajų”, o dar vienas 
dėl nepakenčiamos padėties ru
denį manąs' grįžti Lietuvon ir 

sakysiąs, kad negalėjęs būti dėl 
per sunkaus klimato, nes, gir
di, gėda sakyti, kad Kanadoje 
negulima pragyventi. Šitas tiek 
parvažiavusių, tiek čia būnan
čiu melas ir sudaro nebūta 
vaizdą, kuriam sunku kitaip ir 
betikėti.
Kapitalistų kompanijų valdžia

Laiko stokos dėliai sunku 
man viską čia aprašyti ir gal 
laiškas dar neduoda pilno vaiz
do, koks jis' čia Kanadoje yra 
tačiau manau užteks ir to.

Kelis žodžius aš čia parašiau 
iš turtingo, kultūringo kapita
listinio krašto, kuri valdo ka
pitalistų kompanijos. Čia be
veik nieko nėra valstybės. Kom
panijos turi savo policiją. Kom
panijų bankai Jeidžia pinigus, 
žodžiu, kompanijos valdo ir 
tvarko kraštą.

Mums žinoma iš praeities, 
kad ten, kur kapitalizmas turi 
Įleidęs savo nagus, ten visokių 
neleistinų galimumų dirva, ten 
žmogus' darbininkas žemiau 
vertinamas už gyvulį.. Nei dau
giau nei mažiau Kanada yra 
vergijos kraštas ir kuris turė
site “laimės” dar atvažiuoti, 
pamatysite savo akimis.

Šiuo kartu tiek.
Likite sveiki, draugai!

“S-tas”.

Musų plumbingo ir apšildymo departamentai turi pilną pasirinkimą.
Musų kainos yra žemiausios. Mes pristatome dykai į visas miesto dalis.

SOLfUti

MUSŲ PARDAVĖJAI KALBA LIETUVIŠKAI

Mes užlaikome pilnų pasi
rinkimų visu išdirbyščių 

boilerių dalių ir krotų.

Visokio didumo radia
cija už pėdų 

32c.

Mes įvedėm apšildymą dėl šimtų lietuvių kostumierių. Kiekvie
name atsitikime mes davėm pilniausį ' patenkinimą. Leiskite 
mums apskaičiuoti ir sutaupinti jums pinigus ant jūsų apšildy
mo planto ir bile kurių kitų plumbingo ir apšildymo reikmenų.

Pirkite Sau Apšildy 
mo Plantą Dabar

Dabar yra laikas įsivesti sau Apšildymo Plantą! Nelaukite iki 
kainos pakils ar užeis paskubos sezonas. Patelefonuokite mums 
šiandie ir musų ekspertai atsilan
kys pas jus be jokių pareigų iš 
jūsų pusės, apsvarstyti jūsų namų 
apšildimo klausimus. Jus daug 
pražudysite, jeigu lauksite iki ateis 
šaltas oras. Už dvidešimt keturių 
valandų jus turėsite apskaičiavi
mą, parodantį kas tik yra reikalin
ga dėl jūsų darbo. Jus galite įsi
vesti apšildymą tik įmokėdami ma
žą depozitą, likusius per dvidešimt 
keturius mėnesius. Jus gausite ge
resnį darbą dabar, dar O t?
neužėjus paskubos laikui

Sutaupina Neįkainuoja
mus skalbinius

9!M) Lake Shqre Drive, Chicag-OR garBio- 
joj Aukso Pakrantėj, gyvena daugelis 
Amerikos turtingiausiu moterų. Ko
kiam muilui jos patiki savo brangiuosius 
skalbinius? Tiktai American Family 
Flakoe. ‘‘AS visuomet vartojau Ameri
can Family Flakes skalbdama p-nios 
Willet puikiuosius lininius, nėrinius, lin- 
žeriją, šilkus ir ploniausius audeklus.* 
Hiiko Fsancen Goetz. p-nioa W. D. Willett 
tarnaite. “Faktas | tas, kad viską afi 
skąlbiu su Šiomis Švelniomis, greitai vei
kiančiomis flake»".

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

Buy gloves with what 
it savęs

Nėra reikalo mokėti 60c ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų « 
košelę. Listerine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan- 
tlR Be to galite •utaupinti 
$3. už kuriuos galite nusipirk- ’ 
ti pirštinaites ar ką kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

ŠAME PR|q 
40 YE ARS 
2 5 ounces for2$cents 

pure 
IZ/TBAKINC 
flVPOVDER 

erricient
IT’f DOUBLE ACTINC

MILLION5 OF POUNDf UfEO BY 
OUR GOVERNMENT

'OFFER >
F ROM 7OX STUDIOS 
GOGO IK x TH6< ? 
cockeyed . 
- IS MKRRIED TO? 
FLO BERT-PLAYS 
IN'HOT FOR PARIS *

ai! ' ■' r
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Užsisakymo kaina: 
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Metams _________ _ ____
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Chicagoj per išnešiotojus;
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ___ __ ___
Pusei metu ..........
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Dviems menesiams
Vienam menesiui .

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]
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Trims menesiams     2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

. $7.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

kartu su socialdemokratais (vadinamoje “didžiosios 
koalicijos” valdžioje). Jos buvęs vadas, nabašninkas 
Stresemannas, pagarsėjo, kaipo užsienių reikalų minis- 
teris, kuris vedė kairiųjų partijų remiamą “susitaiky
mo politiką”. Bet šiandie ta partija, kaip ir jos nauja
sis vadas, Dr. E. Scholz, yra labai nukrypusi į dešinę. 
Ar ji dabar norės eiti į demokratinį bloką ir, dar la
biau, ar norės su ja dirbti bendrai socialdemokratai, 
tai — klausimai, į kuriuos kolkas yra sunku atsakyti.

Jeigu reichstage nesusidarys dauguma, kuria ga
lėtų remtis valdžia, tai dieaišku, kaip iš viso parlamen
tinė valdžia Vokietijoje galės veikti. Vokietijos ir už
sienių spaudoje kalbama apie “konstitucinę diktatūrą”, 
t. y. apie valdymą respdblikos prezidento dekretais, pa
siremiant konstitucijos paragrafu 48. Bet tai — pavo
jingas eksperimentas.

Pagyvensime, pamatysime.

Rezignacijos tekste parašė, 
<ad jis, konstitucinis prezi
dentas, perduoda valdžią ka
rininkų grupei, sulyg tos gru
pės reikalavimu.

O “pobre diabolo dc Marti
nes,” kaip jį opozicinė spau
da vadina, išbuvo prezidentu 
tik 12 valandų, nes kariuome
nė sudarė provizorinę vy
riausybę, kurios galva yra ge
nerolas-leitenantas Uriburu.

E. T. A. Hoffman

Velnio Eliksyras
Verte J. Pronskus

ARGENTINOS REVOLIUCIJA
i

Dedame musų korespondento įdomų Argentinos 
revoliucijos aprašymą. Iš jo “Naujienų” skaitytojai pa
tirs daug įvairių smulkmenų, kurių nebuvo pranešta 
žinių agentūrų telegramose. Kadangi Argentinoje gy
vena ir daug Lietuvos išeivių, tai įvykiai toje Pietų 
Amerikos respublikoje mums yra tuo labiaus įdomus.

Kaip Įvyko Argentinos Revoliucija

PIRMAS PERSIĖMIMAS REICHSTAGE

E. Scholz, ir komunistas

reichstago (parlamento) 
kurie sulig atstovų skait- 
savo kandidato nestatė,

Naujam Vokietijos reichstage, po sensacingų rin
kimų, kuriuose nepaprasto pasisekimo turėjo juodieji 
ir raudonieji fašistai, įvyko pirmas jėgų išbandymas, 
balsuojant už kandidatus į reichstago prezidentus., Kan
didatai buvo trys: socialdemokratas Dr. Paul Loebe, 
liaudies partijos vadas Dr. 
VVilhelm Pieck.

įdomu tai, kad šitame 
prezidento rinkime fašistai, 
tingumu yra antra partija,
bet rėmė' liaudies partijos atstovą. Taigi už Dr. Scholzą 
stojo visos dešiniosios partijos: fašistai, nacionalistai 
ir kitos atžagareiviškos arba konservatyvės grupės, 
įskaitant ir liaudies partiją, kuri turi pretenzijų net ir 
prie liberališkumo.

Tuo gi tarpu socialdemokrato Loebe kandidatūrą 
rėmė demokratinės partijos: socialdemokratai, demo
kratai ir katalikų Centras.

Balsai pasidalino taip: už Loebe 269, už Scholzą 
209, už Piecką 68. Kaipo mažiausia balsų gavęs, komu
nistų atstovas 'turėjo atsiimti savo kandidatūrą, ir so
cialdemokratas Dr. Paul Loebe tapo išrinktas.

Iš šito jėgų pasiskirstymo galima maž-daug numa
nyti, kaip grupuojasi įvairios partijos dabartiniam Vo
kietijos parlamente. Vadovaujanti valdžios, partija, ka
talikų Centras, šioje valandoje, matyt, yra pasiryžusi 
laikytis su demokratine reichstago dalim. Centrui, ku
rios vadas Brueningas yra kancleris (ministeris pirmi
ninkas), rupi gauti paramą socialdemokratuose.

Ši grupė turi reichstage 269 balsus, kuomet deši
nių partijų blokas turi tik 209 balsus, t. y. 60 balsų ma
žiau. Tačiau visas reichstagas susideda bene iš 577 at
stovų, taigi absoliučiai daugumai reichstage reikia bent 
289 balsų. Todėl, jeigu ir visos balsavusios už Loebe 
kandidatūrą partijos susitartų, joms dar truktų apie 
dviejų dešimčių balsų iki daugumos.

Komunistai su savo 68 balsais (tikrumoje, 77) gali 
nusverti balsavimus reichstage arba dešiniųjų (nacio
nalistinių), arba kairiųjų (demokratinių) partijų pu
sėn. Bet komunistų partija yra grynai neigiamoji jėga. 
Kovoje prieš demokratiją jie eina kartu su kraštuti
niais dešiniaisiais, fašistais; bet daugelyje kitų klau
simų jie su fašistais nesutinka, todėl į nuolatinį bloką 
su atžagareiviais jie negali eiti. Tečiaus, kaipo demo
kratijos priešai, jie negali bendradarbiauti ir su kai
riomis partijomis.

Šitokiose aplinkybėse sudaryti pastovią valdžią 
Vokietijoje dabar yra labai sunku, beveik negalima. 
Vienintelis būdas ^lipdyt parlamentinę daugumą, ku
ria galėtų remtis valdžia, tai — atitraukt kokią nors 
partiją nuo vienos aukščiaus paminėtų didžiųjų grupių 
ir pridėt ją prie kftos grupės. Kaip telegramos prane
ša, tokį “skymą” turėjo galvoje Hitlerio nacionalsocia
listai (fašistai), remdami savo balsais liaudies parti
jos vadą kandidatu į reichstago prezidentus. Jie tikė
josi, kad už Scholzą balsuos ir katalikų Centras, kuris 
turi 68 atstovus. Jeigu su Centru butų prisidėję prie 
dešiniųjų da ir Bavarijos liaudininkai (katalikiški kle
rikalai), tai Scholzas butų gavęs apie 290 balsų, t. y. 
absoliučią viso reichstago daugumą.

Bet Centras šitą kombinaciją atmetė, tur-but nu
manydamas, kad po tokio valdžios partijų susidėjimo 
su fašistais labai nupultų Vokietijos vardas ir kreditas 
užsieniuose. Taigi dabar dar gali būti išbandytas kitas 
planas: atitraukt vieną partiją nuo dešiniųjų ir pridėt 
prie demokratinės grupės. Tokia partija gali būti tik
tai liaudies partija. Jos 35 atstovai kartu su tais, kurie 
balsavo už Loebe kandidatūrą,* sudarytų daugiau kaip 
300 balsų, vadinasi, aiškią absoliučią daugumą prieš 
nacionalistus ir prieš komunistus.

Liaudies partija seniaus dalyvaudavo valdžioje

(Musų korespondento)
Irigoyen—Dievaitis, Demonas, 

Baidyklė.
Skilus radikalų partijai ir 

pralaimėjus 1928 metų prezi
dento rinkimus Alvearo radi
kalams personalistams, o lai
mėjus Irigoyeno radikalams 
antpersonalistams, — Irigoye- 
nas pasidarė negalvojančio^ 
minios dievaitis. Jo pavardė 
ir atvaizdai puošė visus kam
pus. Pridygo daugybė nacio- 
nalių komitetų, apie kuriuos 
sukinosi dykaduoniaujantys

no šalies skolas trigubai ir vį- 
są salį įtraukė katastrofingon 
padėliu. Mat, jis su nieku ne
siskaitė, net su savo artimiau
siais draugais. Svetimų vals
tybių kapitalistams pastatė 
sunkias sąlygas investuojant 
kapitalus, o daugeliui visiškai 
atsakė duot leidimus fabrikus 
ar gelžkclius statyti, petrolco 
eksploatuoti. Jis tai aiškino 
patriotizmu. Visus leidimus ir 
koncesijas pats pasirašinėjo, 
nes netikėjo nė vienam savo 
miuisteriui: įtarė juos kyšių 
ėmime. Visoj šaly įvyko stag
nacija. Argentinos pezas kri
to. Minios bedarbių alkanos 
vaitojo. Visi kas rėkė “Viva 
Irigoyen”, ėmė jo neapkęsti. 
Irigoyėnas nepa’isė savo rinki
kų, bet elgėsi visiškai dikta
toriškai. Kongresas ir senatas 
beveik visuomet atostogavo, 
sulyg senio įsakymu. O Irigo- 
yenas, buvę§ Argentinoj Res
publikos prezidentu prieš 20 
metų, dabar devintą dešimtį 
metų amžiaus baigiąs senelis, 
našlys ir stambus milionic- 
rius taip visiems įsipyko, kad 
visas miestas tik ir kalbėjo 
apie jo audiencijajį su mote
rimis, bet ne su valstybės vy
rais.

viskas buvo išbraukiama, kas 
lietė politiką. O Hcarsto typo 
sensacinis dienraštis “Griti- 
ca” (taipgi šešios laidos išei
na per dieną) tapo visiškai 
uždarytas. Uždaryta ir “La 
Fronda”, opozicijos organas.

, Gana keistai atrodė, kuomet 
bėgiodami tarp raitų kazokų 
laikraščių pardavinėtojai par
davinėjo lik Irigoyeno orga
nus “La Epoca”, “La Calle,” 
“La Union” ir anarkistų bei 
komunistų “La Protestą” ir 
“Internacional.”
Revoliucijos battga išsiliejo

Rugšejo 3 dieną iš Buenos 
Aires išvyko į Campo de Ma
yo kariuomenės stovyklas 
apie tųkstantis advokatų, dak
tarų ir kitokios inteligentijos. 
Krašto apsaugos ministeris 
rezignavo. Policijos vadas re
zignavo. Braškėjo Irigoycvo 
galybė, bet reakcija siautė. 
Irigoyenistai sakė, kad ak- 
mens,.|:ąnt akmens nepaliks, 
bet Irjgoye.no niekas nenu- 
vers. v

Rugsėjo 6 dieną Buenos 
Aires padaugėjo lakstė 26 ka
ro orlaiviai ir bėrė proklama
cijas prieš, Irigoyeno valdžią. 
Svarbiausios gatvės buvo tuš
čios, tik raitoji policija, šautu
vus atstačiusi, žvejojo. Suki- 
hisioš »•*; kariuomenės vadas 
Uriburu * pasiuntė- Irigoycnui 
telegramą, reikalaudamas 
perduoti valdžią kariuomenei, 
“sulyg liaudies (pueblo) ir 
kariuomenės reikalavimu.” 
Irigoyėnas ir kalbėt nenorėjo.

Rugsėjo 6, vakarop, du ka
riuomenės pulkai ir keli tuks-

“Valymas."

Valdžios aparato “valymas” 
įvyksta ir norhialiu buju val
džiai pasikcituš, bet po revo
liucijos tai visi Irigoyenistai 
eina lauk iš savo vietų, o ski
riami nauji, prisidėjusieji 
prie senos valdžios nuvertimo.

Visoms provincijoms pa
skirti kariški interventoriai— 
gubernatoriai.

Revoliucijos ženklai.
Kongreso slenksčiai ir as

faltuotos gatvės kelias dienas 
raudonavo: vėliaus sargai nu
plovė žuvusių žmonių kraują.

Tarp revoliucionierių visuo
met būna ir “revoliucionierių”, 
kurie “daro savo” < visokia 
proga. Kas tai paleido kelis 
šūvius iš puikiausios Buenos 
Aires kavinės “El_ Molino” 
(Malūnas, neprastesnis už Pa
ryžiaus Moline Rougc) į ka
detus ir nušovė revoliucinės 
kariuomenės vado žirgą. Mi
nia metėsi kavinėn. Rezulta
tas — viskas ištuštinta, iš
mesta gatvėn ir sudeginta, vi
durys išplėštas, išdegintas.

Irigoyeno laikraščių redak
cijas minia išdegino, net lu
bas ir grindis išplėšė.

Jo ministerių ir jo deputatų 
butus išplėšė ir išdegino.

Ex-prezidento gyvenamus 
namus išplėšė, viską išmetę 
gatvėn, sudegino; net bibliote
ka i ir senio užrašai su kolek
cijomis ir albumais nuėjo 
psnomis.

“ReVoliucijos atminčiai” 
Ii “revoliucionieriai” kai
pasiima. Pasiima, namo nume
rį, kėdės skeveldrą, sienos vi
nį, bet kai kuriuos pats ma
čiau “revoliucijos atminčiai” 
velkant knygoms spintą arba 
dėžę šampano butelių. Vis re
voliucijos atminčiai. Toki 
voliueionicriai 
nežiūrint, 
buržuazinė, 
bus. 
turės 
nose. 
mais

lie

tu

ir negirdėtas 
tik Irigoye-

Ruošimasis s prie revoliucijos.
Darbininkai neapkentė Iri- 

goyeno dėl to, kad prie jo ki
lo baisi bedarbė. Užsienių 
kapitalistai neapkentė dėl to; 
kad jis nedavė jiems neribo
tų koncesijų. Tik valdininkai 
jį mylėjo, kadangi prie jo kle
stėjo naktinės kavinės, viso
kios loterijos 
protekcionizmas:
nistai sėdėjo gerose vįetose.

Alvearištai kalbėjo, kad Iri- 
goyenas nedaprezidentaus sa
vo termino. Studentija ir 
šiaip buržuazija varė prieš jį 
propagandą ir vedė derybas 
su kariuomenės vadais. Iri- 
goyenas tai jautė ir Buenos 
Aircse turėjo 20,000 savo 
samdinių, kurie visokiame 
momente turėjo išgelbėt jo 
viešpatavimą. Jaučia, bet ne
mato,
kalbėdami apie katastrofingą 
šalies padėtį ir apie besiarti
nančius pavojus Irigoyeno 
valdžiai.

šaukė laikraščiai,

Baisi Reakcija.
šnipai ir kazokai darė ova

cijas už Irigoyeną. /Paviršium 
atrodė, kad jis nenugalimas. 
Opozicijos laikraščiams tapo 
įvesta baisi cenzūra. Net kata- 
likiškai-kapitalistinis “La Ra- 
zon”, šešis kartus per dieną 
išeinąs dienraštis, buvo išleid
žiamas su baltais puslapiais;

(Tęsinys)
<unigaikštis visiškai 
man ūpą, sakydamas priėjęs: 
“Žiūrėk, ponas Leonardas!” ir 
juokaudamas dėl mano griežtų 
meno jury pažiūrų, kuriomis 
aš jo parką kritikavau. —

Atsivėrė šalinės dtfrys ir į 
tpnversacinę salę įėjo kuni
gaikštienė, lydima tik dviejų 
dvaro ponių. Ją pamatęs visas 
sudrebėjau, lempų šviesos' nu
šviesta ji buvo dar labiau kaip 
pirma panaši į mano globėją. 
— Ponios apsupo ją. Buvau jai 
perstatytas: ji pažiurėjo į ma
ne pilnu nusistebėjimo ir vidu
jinio sujudimo žvilksniu; ji iš
tarė kelis žodžius, kurių aš ne
supratau, ii* tuojau nusikreipė 
į vieną seną ponią, kuriai ji 
kažką patylomis pasakė, ir se
noji pasidarė nerami ir aštriai 
į mane pažvelgė. — Visa tai 
įvyko per vieną momentą. — 
Tuo tarpu svečiai pasiskirstė 
į mažesnes ir didesnes grupes, 
prasidėjo gyvos kalbos. Viešpa
tavo laisvas, neprivers'tinas to
nas, 
ma, 
roj, 
čiau
nevaržė.

pakėlė

Pi

i 
k

bet vis tiktai buvo jaučia- 
kad esama dvaro atmosfe- 
kunigaikščio artybėje. Ta- 

šis jausmas nė trupučio

re- 
jms atminčiai, 

ar ta rcvolucija 
ar ji proletarine

Daugybė namų amžinai 
revoliucijos ženklus sie-

Campo de Mayo atėjo į Bue
nos Airesą. Pirmoji ėjo karo 
mokykla. Jiems artinantis 
prie Kongreso rūmų (kurie 
neprastesni už Washingtono 
Baltąjį. Namą) Irigoyenistai 
sutiko revoliucionierius kul
kosvaidžių šūviais. Mirtinai 
sužeisti krito keliasdešimts 
kadetui ir civilių. Sužeista 
daugybė. Kongreso langai pa
daryta ^kaip rėtis, granatos ir 
bombos nuskaldė granito sie
nas.

Tuom pačiu momentu, kada 
ėjo musys ties Kongresu, gin
kluoti Universiteto studentai, 
juristų-studentų vedami, įsi
veržė į Casa de Gobierno 
(Valdžios Namus) prie Plaza 
Mayo ir iškėlė ant to milžiniš
ko palociaus baltą vėliavą, 
duodami gyventojams ženklą, 
kad Irigoyeno valdžia pasida
vė.

Irigoyeną suėmė.

Irigoyėnas tapo išvežtas 
La Plata ir patalpintas 7-to 
regimento priežiūroje, o rug
sėjo 13 laivu Belgrano jis pa
sišalino iš respublikos. 
Dvylikos valandų prezidentas

Kada opozicinė spauda šau
kė, kad visa kattfstrofingos 
šalies padėties kaltė yra Iri- 
goyenas ir reikalavo jo pasi
traukimo, tai Irigoyėnas, “de 
ligos” perdavė savo štenipcli 
ir plunksną vice-prezidentui, 
D-rui de Martines. Opozicija 
dar labiau protestavo ir reika
lavo visiško Irigoyeno rezig- 
navimo. Ir rezignavo senis 
Hipolito (Irigoyėnas) tik kari
ninkų -'“šautuvais priremtas.

šu 
ke 
ap 
ap

paversti.
Rugsėjo aštuntoji.

Aštuntos rugsėjo vakare pa
sigirdo kanuolių šūviai, bom- 
bps ir kulkosvaidžių muzika. 
Miestas apmirė ir užsidarė. 
Pasirodo, San Martin priemie
sčio policijos nuovados virši
ninkas su keliais savo polici
ninkais ir civiliais irigoyenis- 
tais paleido tą, anot spaudos, 
“falsa alarma.” Bet rezultatai 
buvo baisus: Apšaudant val
džios namus ir susidūrus su 
7-to regimento kareivių 
viais, Plaza Mayo krito 
liasdpšimts žmonių, tapo 
daužyti valdžios namai,
griautas ccntralinis paštas ir 
išdaužyti langai Nacionalio 
Banko. Katedrai taip pat kliu
vo. l

Šis irigoyenistų bandymas 
momentaliai tapo nuslopintas.

Ant rytojaus padaryta dau
gybė areštų, Buenos Airės ir 
visose provincijose, Areštuota 
opozicijos žmonės. Dar Irigo- 
yeno paskelbtas karo ‘stovis 
mėnesiui laiko naudojamas 
naujos valdžios prieš pačius 
paskelbtus. Buvo ir sušaudy
mų, bet tikro skaičiaus nie
kas nežino, kaip nežino skai
čiaus ir revoliucinėse kovose 
žuvusių. Sakoma — šimtai už
muštų ir sužeistų.

Įvykus greitam nuslopini
mui bandžiusių sukilti irigo
yenistų, ifiieste kilo didelis 
triumfas: pakilo langų ir du
rų geležinės užlaidos, maršavo 
studentai ir karo mokykla, o 
laikraštis “Critica” paleido 
miesto centru savo 75 auto
mobilius, kuriais laikraštį po 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Iš visų atradau vos tik vieną 
figūrą, kuri tiko mano seniau 
įsivaizdintam dvaro tipui. Dva
ro maršalas buvo senas gyveni
mo kupinas linksmas' ir gyvas 
vyras, karrierjunkeriai malonus 
jaunikaičiai, kurie visai neat
rodė tokiais, kad galėtų savy 
slėpti ko nors pikta. Abidvi 
dvaro damos atrodė esančios 
seserys, buvo jaunos ir taip 
pat nė kiek į akis nepuolan
čios, ir laimei buvo pasipuošu
sios visai be pretenzijų. Pui
kiausias buvo vienas nedidelis 
vyras su pariesta nosim ir gy
vai kibirkščiuojančioni akim, 
juodai apsirengęs, su ilgu plie
no kardu prie šono. Netikėtu 
apsukrumu svečių tarpe s'uki- 
nėdamosi ir mėtydamosi, šian 
ir ten atsidurdamas, niekur ne
užtrukdamas, niekam nenusi
leisdamas kalboj, šimtus juo
kingų, sarkastingų pastabų lyg 
ugnies kibirkščių aplinkui sė
damas, jis vistir mokėjo palai
kyti gyvą ūpą. Tai buvo kuni
gaikščio namų gydytojas, —r

Senoji ponia, su kuria kuni
gaikštienė kalbėjo, nepastebi
mai mokėjq mane taip apsukti, 
jog aš, pirm neg susipratau, 
atsidūriau su ja vienas ties 
langu. Ji pradėjo mane kal
binti, ir, nors taip gudriai ji 
mokėjo, tuojau buvo matyti, 
kad nori mane išklausinėti apie 
mano gyvenimo sąlygas. — To- 
kiąi atakai ^fcuvau prisiruošęs 
ir žinojau, kad tokiame atvėjy 
pats paprasčiausias pasipasa
kojimas yra kuo mažiausia 
kenksmingas ir pavojingas, dėl 
to tepasako jau jai tiek, jog 
esu kai kad^i studijavęs teolo
giją, gi dabar gavęs turtingą 
tėvo palikimą važinėju pasi
smaginti.

Savo gimimo vietą nukėliau 
į lenkiškuosius Prusus ir pa
vadinau ją tokiu barbarišku, 
liežuvį ir dantis laužančiu var
du, net senajai poniai j ausis 
rėžė, ir atėmė visą norą dar 
kartą perklausti. “Ei, ei”, tarė 
senoji ponia, “Tamsta turi vei
dą, mano pone, kurs čionai su
kelia • kai kurių liūdnų atsimi
nimų, ir galbūt tai yra dar 
daugiau, neg Tamsta norėtum 
išrodyti, nes Tamstos išvaizda 
visiškai nėra panaši į teologi
jos studento.”
Keistas Medardo pasisekimas 
lošiant kortomis iš pinigų. Au
relijos paveikslas kortose. Keis

to pasisekimo aiškinimas.

Pasistiprinus ir atsigaivinus 
svečiai pakviesta j salę,
stovėjo paruoštas f aro stalas. 
Dvaro maršalas

Neatsipęii 
pastaruos! 
kuriuos c 

iš kišenės

tačiau, kaip man pasakojo, 
buvo su kunigaikščiu padai 
toki susitarimą, kuriuo jis s| 
palaikė visą išlošimą, o vis i. 
nuostolius, kiek jie silpni! 
banko fondą, dengė kunigailį 
tis. Ponai susirinko prie staį 
išskiriant namų gydytoją, kil 
niekuomet nelošė, o laikėsi p| 
ponių, nedalyvaujančių loširį 
Kunigaikštis pasišaukė nu 
p^s save, aš turėjau stovi 
gretą jo, ir jis trumpai paaį 
kinęs lošimo mechaninę 
parinko man kortas.

Kunigaikščiui pradėjo 
bloga korta, ir aš pats,
tik sykių klausiau kunigai 
čio patarimų, pradėjau grir 
ti j nuostolius, kurie, man 1 
vo labai žymus, nes žemid 
šiuo j u point’u skaitėsi k 
isd’oras. Mano kasa žymiai pi 
dėjo išsekti, ir jau prade J 
galvoti, kas bus išdavus p 
kutinius louisd’orus'. žodžiu,
Šimas, gręsiantis iš sykio i 
daryti manę neturtingu, roį 
si fatalingas. Prasidėjo na’j 
taille. Paprašiau kunigaikši 
mane palikti mano paties Ii 
mui, nes tnan rodėsi, kad 
kaipo aiškiai nelaimingas k 
kas, ir jį drauge traukit 
nuostolius. Kunigaikštis at 
kė nusišypsojęs, »kad aš gali 
dar galėčiau savo nuostolį 
grąžinti, jei klausyčiau pril 
rūsio lošiko patarimo, tuo 
pu gi jis norįs matyti, kaip g 
dabar laikysiuos, jei aš pi 
sau tiek pasitikiu. — Nežiul 
damas, taip sau, ištraukiau! 
savo kortų vieną, buvo dai| 
— Gal būti išrodys juogiiI 
pasisakyti, kad tuose išblyšl 
siuose, negyvuose kortos vej 
bruožuose pastebėjau lyg 4 
relijos bruožus. PastyruJ 
žiūrėjau į kortą, vargiai be] 
jėgdarpas nuslėpti savo su į 
dirrlą; bankininko paakiniml 
ar jau lošimas baigtds, grig 
no mario sąmonę, 
damas ištraukiau 
penkis louisd’orus, 
su savim turėjau,
padengiau jais damą, ir kėli 
vis aukštyn, žiūrint kaip išlcl 
mas augo. Kiekvieną sykį, I 
tik vėl dėjau damą, loši f 
šaukė: ne, tai negalimas dal 
tas, dabar ta dama turi ta I 
neištikima — ir visų kitų 
šikų kortos buvo sumušami 
“Tai yra stebuklas, tai neg! 
dėtas dalykas”, pasigirdo iš 
sų pusių. Aš užsidaręs sa 
visa siela į Aureliją nukryp 
net nepastebėjau, kaip ban 
ninkas vieną kartą po kito s 
mė man pinigus.

Trumpu laiku visais pas i 
raišiais keturiais ėjimais < 
ma pilnai laimėjo, aš turėj 
pilnus kišenius aukso. Išloši 
apie du tuksančiu louisd’o 
kuriuos man laimė per tą « 
mą nuskyrė, ir nors savo J 
mizgimą buvau suvaldęs, j 
tiktai negalėjau nusikratę 
kaž kokio nejaukaus vidujii 
jausmo. -— Stebėtinu budu j j 
čiau kažkokj/paslaptingą sąi 
šį tarp ano laimingo šūvio, k 
riuo netaikydamas pašovį 
dvi laukines vištas, ir ta 
šios dienos pasisekimo. M 
buvo aišku, kad ne aš, o t 
mane apsėdusi svetinga pa j ė; 
darė visus tuos nepaprastus j 
sus, ir aš buvau vien beje;^ 
įrankis, kuriuo toji pajėl 
naudojasi savo nežinomieji 
tikslams. Vienok, šį dvejoj 
mą, priešingai skiriantį mai 
j dvi dali, pažindamas, ranl 
nausi nujautimu savy augaį 
čios pajėgos, kuri nuolat stQ 
rodama turėjo atsispirti t; 
priešui ir jį nugalėti. —

(Bus daugiau)

lt.

kur

laikė banką,

ATĖJO “Kultūros” N 
8. Galima gauti “Naujien 
se”. Kaina 45 centai.

IMPERFECT IN ORIGINAL

Irjgoye.no
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Kaip įvyko Argentinos revoliucija
(Tąsa iš 4-to pusi.)

miestą išvažioja. I juos susėdo 
krykštaujantis jaunimas 'ir 
svaidėsi serpcntinais, kaip 
laike karnavalo.

Naujoji valdžia
Generolo leitenanto, Uriburu 

valdžia šalyje turi didelio po
puliarumo. Tai v yra 4 del < to,' 
kad lirgoyeno valdžia labai 
nusmukde* šalį. Naujai val
džiai paprašius paskolos pas 
vietinius bankinknius 40 mili
jonų pozų, susirinkę banki
ninkai pasiūlė 1(M) milijonų. 
Pezo kursas pakilo. Fabrikan
tai gavo leidimus pradėt nau
jas “obras”, jaučiamas darbų 
padidėjimas visoj šalyje. Nak
tiniai barai uždaromi antrą 
valandų ryto, o prie Irigoyeno 
jie buvo atidaryti per naktis 
ištisai. Atrodo, kad nauja 
šluota gerai šluoja.

Chile valdžia pirmoji pripa
žino Uriburu valdžią. Mat, ten 
taip pat karininkai valdo. Nė
ra abejonės, kad visas pasau
lis pripažins dabartinę Argen
tinos valdžių, nes irigoycnis- 
tai visiems nusibodo.

Lietuviai darbininkai turi 
gerų vilčių

Kadangi beveik pusė Ar
gentinoje gyvenančių lietuvių 
(langiau laiko būdavo be dar
bo, negu kad dirbo, tai dabar 
visi turi vilties, kad gaus dar
bų. Bet politiniu žvilgsniu jau
čiamas suvaržymas. Pavyz
džiui “rytojiečių” (komunis
tų) tėvas pil. Krapavickas, ga
na rimtas vyras, prie jų buvo’ 
prisidėjęs tų laikraštį įsteigus 
jr nepatogu buvo atsitraukti. 
Po revoliucijai jo namuosna 
atnešė kokių tai plakatų pa
platinimui. Platino komunis
tų partijos nariai, imdami iš 
Krapavicko namelio. Vienų 
platintojų, Klimavičienę, poli
cija sulaikė, bet tuoj paleido, 
o pil. Krapavickų jau laiko 
kelinta savaitė. Krapavickienė 
keikia “rytojiečius”, kad jie 
mėgsta svetimomis rankomis 
žarijas žarstyti. Ji iš apmau
dus pasistatė Jėzaus mukų ant 
komodos ir pasiruošė šluotų 
tokiems ponams, kurie jos vy
rų nelaimėn įvedė.

Amerikiečiai išvažiavo '
Nuvertasis Irigoyeno valdžių 

Legion de Mayo rugsėjo 6, 
maršavo Buenos Aires linkui. 
Miestas buvo tuščias, tik raiti 
kazokai jodė. Kaipo Jūsų ko
respondentas ėjau pažiūrėt 
Avenida Mayo. Ji buvo tuščia. 
Per užpakalines duris įėjau į 
“La Prensa” raštinę, išėjau j 
Avenida Mayo drauge su ame
rikiečių pil. Juščium. Paėjėjus 
Kongreso linkui, raiti kazokai

Spauda, ir paveikslai

Abelnai laikraštininkai sako, 
kad neįdomu, jeigu nieko “ex- 
tra” šalyje neįvyksta. Bet š 
revoliucija laikraščiams padarė 
visai gerų tbiznį. Tik toki did- 
lapiai, kaip’;“La . Prensą”, “La 
Nacion”, savo tiražų iš' pusės 
miliono padidino keliais* šimtais 
*tūkstanČių‘, išeinant vienų kaN 
tų per dienų. Bet “Critica”, 
“La Razon”, “Ultima Hora”, 
tai savo šešias laidas ne laik
raščio, bet buletino pavydė
tuos leido, ir publika jas grie
bė iš energingų laikraščių par
davėjų be atvangos.

Paveikslų paveikslai puošė 
ištisus puslapius: čia ^tuščios, 
tik policijos jodomos gatvės 
čia revoliucionierių banga, čia 
minios ovacijos, čia sužeisti ka
detai, studentai, čia kariuome
nė, čia gaisrai, čia sužeistieji, 
čia laidojimas žuvusiųjų.

O vaikėzai, bedarbiai miestų 
padaužos, pasiprašė vėliavų, iš 
bile krautuvninko, eina viduriu 
gatves šaukdami “Viva la pat
ria”. Jie taip šaukia ir už 
savaitės po revoliucijos*, nes 
juos ir pamaitina bile restora
nas, gal ne iš meilingumo, bet 
iš baimės. Jie šaukia “Viva la 
patria” ir praeiviams šaukia 
“los sombreros” (skriblius). 
Bet jie visiems greit nusibos
ta, nes tokia publika, kuri 
šiandien rėkia “Viva la patria”, 
o prie kitokios revoliucijos* jie 
šauktų “Viva ei comunismo”, 
ar tam panašiai.

Išplėštos visos armerijos
Rugpiučio 8 dienos naktį, lai

ke susišaudimo prie Valdžios 
Rūmų, tapo išplėštos visos ar
merijos, t. y. ginklų krautu
vės. Plėšė jas tam tikro tipo 
“revoliucionieriai”. Viena nak
čia, per kokias tris valandas iš
plėšta bent 40 krautuvių, tai 
jau reikėjo didelio susiorgani- 
zavimo! Nors Uriburu paskel- 
bų sušaudysiųs kiekvienų, pas 
kur j bus surastas ginklas, bet 
mažai kas juos atgal atnešė; 
mat, tų pačių naktį nekuriuose 
priemiesčiuose policija ir neku- 
rie civiliai šaukė “Viva Irigo- 
yen”, tikėdami atgaut, valdžių...

Policistai be u naro
Buenos Aires didelis* ir pla

tus miestas. Pustrečio milijo
no gyventojų gyvena plote apie 
30 kvadratinių kilometrų. Jį 
dabot ir valdyt reikalinga dau
gelio policijos. Bet kariuome
nei paėmus valdžių, policija 
nusiminė. Bevoliucijos nakti
mis, einant Avenida Mayo, po
licistai stovėjo prieduryse pasi
slėpę ir nedrąsiai klausadvo 
praeivių: “Quien manda aya,

ku. Taigi, nors< revoliucija bu
vo ne proletarinė, tik buržua
zinė, bet ji turi didelės reikš
mės Argentinos gyvenime abel
nai, o dalinai ir darbininkų gy
venime laukiama pagerėjimo. 
Pertvarkiusi valdžios aparatų, 
Uriburu valdžia imasi rūpintis 
bedarbės sumažinimu, o prie 
tą ji eina, neatidpįibtinu leidi
mu suteikti koncesijas* toms 
firmoms, kurios taukia gamtos 
Jurtų eksploatavimo, fabrikų* ii 
kelių statymo, o taipgi ketina 
dideles sumas atleisti agrikul
tūros pakėlimo sričiai, kurioje 
daugybė žmonių tikisi gauti 
darbo.—P. K. Algimantas.

Bs. Aires.
Rugsėjo 17, 1930.

ĮVAIRENYBES
Temperatūros reikšmė 

gyvybei
Kasdien mes jaučiam tem

peratūros svyravimus; čia bū
na šilčiau, čia šalčiau, nekal
bant jau apie metų laikus — 
vasarų ir žiemų. Bet retai 
kada žmogus pagalvoja apie 
didelę temperatūros reikšmę 
gyvybei. .Tuk reikia atminti, 
kad žmogaus organizmo vi
daus temperatūra gali pakelti 
tik 7 laipsnių svyravimų. 
Žmogus miršta, jei jo kūno 
temperatūra nukrinta lig 35° 
arba pakyla lig 42°. Vadina
si, žmogaus gyvybė yra labai 
siaurose temperatūros ribose. 
Tačiau, oro temeperaturos at
mainas žmogus gali pakelti 
žymiai didesnes: čia jam pa
deda, šalčiams esant, rūbai, o 
karštomis dienomis — prakai- 
avinias. Jei žmogaus kūnas 

(Įel kurių priežasčių nustoja 
prakaituoti, tai žmogus mirš
ta. Bet ne tik žmogui, o ir 
augalams ir gyvuliams tempe
ratūra turi didžiausios reikš
mės. Žemės gyvybės periodai 
taip tik priklausė nuo tempe
ratūros. Buvo laikai, kada 
Lietuvoj augo palmės. Akmens 
anglių gadynės laiku Euro
poj buvo taip pat karšta, kaip 
dabar vidurinėj Afrikoj. Po 
iarštų gadynių užeidavo šal
čio, vadinamieji ledo laiko
tarpiai. Paskutinis ledo lai- 
<otarpis buvo prieš 15—20,000 
metų. Jis sukėlė tikrų katas
trofų augalų ir gyvulių gyve
nime Europoj. Europoj išny- 
<o dideli gyvuliai ir šiltųjų 
traštų augalai. Del ko oras 
taip staiga atšalo — niekas 
tikrai negali pasakyti. Bet 
ir dabar niekas negali pasa
kyti, kad neateis nauja ledo 
gadynė, kuri galėtų sunaikinti 
visų Europos kultūrų. Bet 
dar blogiau butų, jei staiga 
oro temperatūra pakiltų. 
Žmogus gali laikinai, pakęsti

temperatūrų lig 60° šilumos. 
Jei temperatūra pakiltų lig 
1000 šilumos, tai tuojau pra
dėtų virti vandenynai, kaip 
katilai. Žemė apsigaubtų mil
žiniškais, karštais vandens ga
rų debesiais. Visa gyvybė že
mėj tuojau išnyktų. Tai butų 
“pasaulio pabaiga”, apie šku
lių visos ‘žmoiiij'os yrav kalba
ma. Pasaulio,tikriau saktmt, 
musų žemės,1 gyvybės pabaiga 
^ali į įvykti, kaip 1 inątom, tik 
dėl dviejų priežasčių: žemė 
girti arba perdaug atšalti, ar
ba įšilti. Kuri iš šių dviejų 
galimybių įvyks — niekas ne
žino, bet tai yra vis tiek: šiaip 
ar taip gyvybė žemėj turės ka
da pasibaigti dėl žymios tem
peratūros atmainos, jei Įtik lig 
to baisaus laiko žmonija nesu
galvos ' būdui iš\ anksto* persi
kelti gyventi į kitą, šiltesnę 
planetų, sakysim Venerų, kaip 
kad kai kurie mokslihinkai 
spėlioja... “T.”.

Ą , - ----- --- -------------
kariniais metais. Jei, sakysi
me, būtinų vartojimo daiktų 
kaina, arba pragyvenimo mini
mumas, imant pasauliniu mas
tu, 1913 metais kaštavo 100, 
tai 1930 metais jis kaštavo:

sausio mėn.
kovo
balandžio ”
gegužės ”
rugsėjo

Šiemet pigimas

125
121,4
118,8
117
113

vyksta labai

nuosekliai, beveik po 10% kas 
menuo.

Garsinkitės “N-noseV

»v

i DABAR
Pinga pragyvenimas
Angių laikraštis* “Statist” 

patiekia įdomių duomenų apie 
vykstantį pasauly pragyvenimo 
pigumų. Palyginimas pigimo 
atžvilgiu lyginamas su prieš-

Illinois Mergaitę 
Padarė Laimingą

JANKIAI vaikas turj/viską, kad pa
daryti jį. laimingu ir betgi jis yra 

nepatenkintas. Jai galbūt ne jaunuo
lio kaltė. Tankiai tai paeina dėl leng
vai pataisomų priežasčių.

Imkite patyrimą Mrs. T. V. Frank- 
quist, 4619 N. Keating Avė., Chicago, 
kuri sako: "Išrodė, kad niekas nepaten
kina Betty Jane. Ji buvo pikta, karš
čiuojanti, daug kentė nuo šalčių. Jos 
viduriai buvo užkietėję .

"Mes pamatėm apgarsinimą Califor- 
nia Fig Syrup ir jį įsigijome. Jis grei
tai pašalino jos pakrikimus; padarė ją 
vėl žvalią ir laimingą. Mes1, .vartojome 
jį pet. du metus".

Motinos tūkstančiais gyria šį tyrą 
augmenų produktą. Vaikai mėgsta jį. 
Daktarai rekomenduoja jį pašalinimui 
konstipacijos, karščiavimo, piktumo, 
galvos skaudėjimo; kad atidaryti vidu
rius laike šalčių ar vaikų sirguliavimų.

Apetitas padidėja vartojant California 
Fig Syrup; kvapas pasisaldina; padeng
tas liežuvis apsivalo; virškinimas: ir asi- 
milacija pagerėja; silpni viduriai ir pil
vas lieka sustiprinti.

Del jūsų apsaugos, tikrasis visuomet 
turi vardą California.

(ALI FORNI X
FIG SYRUP

MILWAUKEE
YRA15 minučių

ARČIAU
Keturi nauji, greitesni traukiniai su-* 
mažina penkiolika minučių važiavimo 

laiką tarp Chicagos ir Milwaukee 
North Shore Linija.

CHICAGOS

Downtown Station TT
223 So. Wabash Avė. , Uptown Su,ion 

w,*son and Broadvvey

Du iš šių vienos-valandos-ir-penkias- 
dešimt minučių de luxe skriejikų iš
eina iš Chicagos 8:05 vai. ryte ir 3:05 
vai po piet, abu turintys parlor-obser- 
vation' karus. Du gryšta iš Milwaukee 
— 8 vai. ryte limited ir 3 vai. po piet 
parlor-observation karų limited.

Kiekvieną valandą laikrodžiui mušant
Kiti greiti limited išeina i Mihvaukee 
kiekvieną valandą laikrodžiui mušant 
iš Adams ir Wabash Loop “L” stoties. 
Visi traukiniai stoja prie Madison ir 
Wabash, Randolph ir Wabash, Clark 
ir Lake, Grand Avė., Belmont Avė., 
Wilson Avė., Uptown Station ir 
Howard St. Del informacijų telefo- 
nuokit Traffic Dept., State 0517, 
72 W. Adams Street.

Chicago North Shore and Milwaukee Railroad Co.

Sušuko “atras” (atgal); grįž
tant kitas patrulis vėl šaukia 
“atras” ir viršum galvų šauna 
baugindami tuos smalsuolius, 
kurie kiša galvas iš balkonų. 
Norėjome lysti į subterraneo, 
bet buvo uždaryta. Krautuvės 
taip pat uždaryta. Vargais ne
galais išsukome Floridon, o iš 
ten p. JušČius tuoj nuėjo pas 
Amerikos konsulų, kuris jam 
patarė skubiai važiuot namo. 
Jis ir išvažiavo rugsėjo 13, o 
su juom drauge dar keli šimtai 
Amerikos piliečių.

Laukiama rinkimų

policia, o los militaretf”? (Kas 
ten valdo, policija, ar kariuo
menė). Ir ištiesų, kol išsijo
jo policiją, tai daugelius rajo
nų ir vieni ir kiti valdė, vieni 
kitiems nepasitikėdami. Dabar 
palikta tik ta policija, kuri su
gebėjo gerai laviruoti revoliu
cijos eigoj, o tikėjusieji Irigo- 
yeno galybei—pašalinti.

Irigoyenas turėjo didelę 
sargybų

Irigoyeno gyvenamame na
me, prie Calle Brazil, atrastas 
visas ginklų arsenalas. Vieno
je salėje buvo net 60 ginkluotų

LAYĄTIVE-TONIC/or CHILDREN

SCANDINAVIAN-AMER1CAN LINE 
27 WHITEHALL ST. 248 WASHINGTON ST. 130 N. LA SALLE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL.

VAŽIUOKIME J LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDĄ
, Greitas susisiekimas via Kopenhagen 

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
Švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

Laivų Išplaukimai Iš N e w York:

Informacijų ir luivakorCių reikalais kreipkitės pas savo agentų arba:

United States .... Nov. 1

«■ , i ,F,. ............■

Kalėdinės Ekskursijos
Oscar II ................ Nov. 22

Hellig Olav ....... ..... Not>. 8 E tederi k VIII ........ Dec. 9

Uriburu valdžia panaikino vi- kareivių, o priešais jo namus*,
są valdžios aparatų, veikusį 
prie Irigoyeno. Kongresų ir 
Senatą taip pat paleido, prike- 
tindama paskelbt naujus rinki
mus per 6 mėnesius.

Partijų lyderiai turėjo kon- 

ferencijas su naujos valdžios 
atstovais, bet apie jokias koa
licijas nesigirdi. “La Vanguar- 
dijos” redaktorius asmeninia
me pasikalbėjime su nekurtais 
draugais išsireiškė, kad fakti- 
nai cenzūros kaip ir nėra, bet 
rašant reikalinga jos išsisau
goti. Nors faktinai socialisti
nė spauda rimčiausiais argu
mentais kalba apie šios revo
liucijos išdavas.

pas jo draugų, užlaikantį vals
tybinės lotarėjos bilietų agen
tūrų, atrasta netik šautuvų, 
bet ir kulkosvaidžių. Jie ne
manė. kad taip lengvai bus nu
galėti. ,

Galutinas žodis
Siųsdamas šį pastabų pluoš

tų, manau, kad dar teks ir vė
liau dėl šio reikalo kalbėti, nes 
vistiek šioki ar toki pasikeiti
mai Argentinos gyvenime bus. 
Jie bus tuo labiau, kad Uribu* 
ru valdžia uoliai rūpinasi iš
vesti šalį iš tos katastrofingos 
padėties, kurion ji tapo įtrauk
ta Irigoyeno viešpatavimo lai-

VALYMAS IR PROSINIMAS

A. YUSHAS
KRIAUŠIUS

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

BROOKLYN NEW YORK TAILORS
SIUTAI SIUVAMI ANT UŽSAKYMO

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

4457 S. Talman Avė.
Phone Lafayette 2536

2633'/2 W. 39th PI.,
Phone Lafayete 5767

4895 Archer Avė.
Phone Lafayette 4558

4434 S. Fairfield Avė.

7 he Road of Service

& - .iii. i.,, ... ' ' SfikLAŠt -Jl-U fdtLtSL '■ > .•.:*» 'v i’.'.yVi, .. :,ą j , likic-u .fcį j <' k-u

. ’ Z *



6 NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, spal. 17, 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

to namo, kurs kainuos apie 15 
milijonų dolerių. Gruntas vien 
valstybei kainavo $5,500,000. 
Darbai jau ruošiami pradėti. 
Darbininkų apie 5,000 gausią 
darbo. Stotis turės ir oro susi
siekimo teises.

tuojau sustabdyta, ir paleistie
ji tuojau atstatyti į darbą, su
trumpinant darbo periodą“, iš
sireiškė komiteto pirmininkas.

Mitingas prieš prohi- 
biciją

Katalikai pradės dide
les kolektas

Kultūros Kertelė
Moterų Organizacija prohibi- 

cijai reformuoti, Civic Thea- 
tre, 20 North \Vacker Drive, 
penktadienį, spalio 24 d., 8:15 
vai. vakaro rengia masinį mi
tingą prohibicijai išdiskusuoti. 
Kalbėtojai bus Mrs. Marion 
Booth Kelley iš New York, Mr. 
Ralph M. Shavv ir Mr. .J. Russel 
Forgan, paskutinysis nuo “Kry- 
žuočių” organizacijos. įėjimas 
visiems dykai.

Taip jau “Kryžuočiai” (Cru- 
saders) pradėjo seriją mitingų 
prieš prohibicija 
t re, Clark ir Raut 
tingai pietų laiku.

Reikia $5,000,000 bažnytinei 
atletikai

Abraham Lincoln
Centras

i-

Kardinolo Mundelein parėdy
mu maždaug po 10 dienų bus 
pradėtos rinkliavos Chicagoj su
kelti 5 milijonus dolerių staty
ti klubrumiams ir sporto kam
bariams prie visų parapijinių 
bažnyčių. Katalikų bažnyčios 
tikslas busiąs išvystyti parapi
jom/ atletišką lenktyniavimą, 
rengiant sporto turnamentus 
tarpe mokyklų ir tarpe atski
rų bažnytinių sporto grupių.

Moderniška Chicagoje kultūros 
įstaiga

nių. Tada pereinama prie gy
venimo ankstybojo žmogaus ir 
jo namų šaltuose, tamsiuose 
urvuose. Stengiamasi įsivaiz
duoti, kaip žmogus išlėto ir 
vargingai išmoko ir pasiekė tų 
dalykų, kuriais šiandien nau
dojamės', 
pagilinti 
įpratimą ir įvertinti žmonių 
veislės kovas prieš aklas gam
tos pajėgas, 
s i kurti šioje 
gyvenimą.
ei vili zaci j os istor i j ą

Bus civilis karas, jei 
prohibicija pasiliks

Pirmasis gengsteris ga
vo 4 metus

Anti-Salunų Lyga pirmasis 
ra k eteris

Taip pasakė Seymour Per
so n s, Republikonų kandidatas 
į kongresą nuo Michigan valst. 
Chicagoj, Crusaderių (kryžuo- 
cių) pirmame mitinge, nuplėš
damas sausųjų agentų žvėriš
kumus, atiminėjant piliečių “gy
vybę už bonką”. Anti-Salunų 
Lyga buvo pirmoji raketeris 
Michigan valstijoj, kur su pa- 
gelba galvų skaldymo, juodran- 
kiavimo ir visokeriopų nedory
bių buvo užvaldžiusi valstiją.

I Vadės statyti $15,000,- 
000 pašto narna

Vakar jau baigta pirkimas 
grunto tarp Van Buren, Harri- 
son ir Canal gatvių ir upės sta
tymui didžiausio pasaulyje pas-

Pilvo surugimas pašalintas 
išradimu
"Aš turėjau tokias ge
ras pasekmes iš Trine- 
rio Kartaus Vyno, kad 
aš už j j atiduočiau sa
vo paskutinį dolerį. Pir
miau aš taip sarmati
jaus savo atsiraugėjimų 
ir rūgštaus vandenio 
spuogų mano gerklėje”, 
rašo E. J. Vance iš 
Philadelphiar- Sis švel
nus augmenų receptas 
garsaus daktaro išvalo 
užsikimšimus keturiose 

— pilve, kepenyse, pūslė* 
Pašalina pilvo paįrinnis, 

aitrumą ir konstipaciją.

nauju

svarbiose vietose - 
je ir žarnose, 
kepenų pakrikimus.

Dykai įrodymas
Padarykite šį pastebėtiną bandymą šiandie. 
Gaukite bonką iš savo aptlekininko. Im
kite per dešimtį dienų. Jei nebusite pa
tenkintas, sugrąžinkite kas liko aptiekinin- 
kui u- gaukite atgal savo pinigus. Skubė
kite — pasiūlymas greitai išsibaigia.

Bitter 
FrincrS VVine

LIETUVIŲ
VALANDA

IŠ Radio W-O-R-D Stoties

202
Metrų

1480 
Kilocycles

TARPTAUTINIS BIBLIJOS
TIRINETOJŲ SUSIVIENIJIMAS

Nedelioje,
Spalio-Oct. 19, 1930
Pradžia lygiai nuo 1 iki 2 vai. 
Programas bus įvairus ir labai
Po išklausymo malonėkite pranešti 
įspūdžius rašteliu, šiuo antrašu:

W O R-D STUDIO.

201 North Wells St., Chicago,

po pietų 
įdomus.

savo

III.

naujų gengsterių jėškoma 
areštuoti

vie-George (“Red“ Barker, 
nas stambiausių Chicagos ban
ditų, raketerių, kelių unijų “iž
dininkas“, galų gale, parėdymu 
iš Springfieldo, siunčiamas at
gal į Pontiac kalėjimą baigti 
sėdėti 4 metus, kuriuos jam 
buvo nuteisėtu budu dovanojęs 
Peoria teisėjas.

VVilliam White, kitas tam
siausių būtybių, laukia atnau
jinant teismo už nužudymą po- 
licisto Pflaume keli metai at
gal Forest Parke. White laukia 
kartuvės. Taip pat žymiai pa
blogėjo padėtis garsiojo krimi
nalisto Sammons, kurs turi 30 
metų nuolatinių kriminalų re
kordą. Kiti Capone “leitenan
tai“, Maddox ir Guzik’ai tam
pomi už panašius nuopelnus.

Dvidešimt du papildomu są
rašus banditams areštuoti išda
vė teisėjas Lyle, įsakydamas 
policijos kapitonams žiūrėti, 
kad šio sąrašo nebepadėtų po 
banditų štabe po lova, kaip at
sitiko su detektyvų biuro slap
tu sąrašu.

• Politikierių ir kriminališkų 
valdininkų tarpe didelis 
d i mas.

su j u-

Planas bedarbei 
naikinti

Pirmas komiteto posėdis 
nantį pirmadienį

pa-

atei-

Benjamin M. Sųuires,Dr.
valstijos darbo patarėjas, da
bar išrinktas Bedarbės komite
to, pirmininku paskelbė pirmą 
posėdį ateinantį pirmadienį La 
Šalie viešbuty. Dr. Suniręs yra 
lektorius Chicagos universitete 
ii- pirmininkas Trade Board of 
Men’s Clothing Industry, Chica
go. Jo darbo programa tokia:

* Pirmas. Registracija bedar
bių, galbūt per rinkimo tarybų 
mašineriją.

Antras. Steigimas clearing 
house (atsiskaitymo įstaigų) 
bedarbiams parėdyti per viešuo
sius samdymo ofisus.

Trečias. Raginimas federali- 
nių, apskrities, miesto, Sanita
rinio distrikto ir kitų viešų sta
tybos darbų per viešuosius dar
bo komitetus.

Ketvirtas. Akstinimas pusiau 
visuomeniškų ir privatiškų dar
bų per privačius darbo komi
tetus.

Penktas. Organizavimas vie
šų pašalpinių fondų po priežiū
ra labdaringų organizacijų, pir
miausia iš biznio ir industrijos 
galvoms padedant.

šeštas. Formavimas planų, 
kad darbai verstųsi, sutrumpi
nant darbo dieną ir darbo sa
vaitę.

Septintas. Steigimas biuro, 
kurs rūpintų padorias maisto 
kainas.

Dr. Sųuires mano, kad įve
dus 5 dienų darbo savaitę ir 
7 valandų darbo dieną, galima 
bus visą bedarbę panaikinti. 
“Galybės pramonės įstaigų at
leidinėja darbininkus ir ruošias 
toliau atleidinėtii Tai turi būti

Vasario 9 d. Ar žydai turi iš
nykti? —James Waterman 
Wise, iš New York

Vasario 16 d. Afrikos Buš- 
menai (laukiniai: Jų gyveni-į 
mas ir prietykiai. —Bata lon; 
Lo Bagola, iš 'Afrikos

Vasario 23 d- Psychologo pa
žiūros į meilę ir moterystę — 
Dr. Samuel D. Schmalhausen, iš 
New York

Kovo 2 d. Pasaulis kokio dar 
nebuvo
New York

Visos lekcijos prasideda va-

46(>0 South Parkway, šį žiemos 
sezoną rengia eilę rimtų lekci
jų, kurias čia paduodu ištisai:

Spalio 20 d. Sympsium (dis
kusijos) : Ar religija atgyveno 
savo amžių?

Rev. Preston Bradley, Peop- 
To kurso tikslas yraUes Liberal Church, Chicago, 
gyvybės paslapties!—<

Rabbi Nathan Krass, Temp
le -Emanuel, Ncw York, —Ne

Prof. A. J. Carlson, Chicagos 
Universitetas, —Taip

Rev. John H. Dietrich, Min- 
neapolis, —Taip.

Spalio 27 d. Debatai: Ar 18 
Amcndmentas turi būti panai
kintas? —Arthur G. Ilays, New 
York, prieš U.Š. senatorių 
Brookhart, Iowa.

Lapkričio 3 d. Gandhi ir In
dija —Dr. John Hayncą Hol- 
mes iš New^ York .

Lapkričio 17 d. Debatai: 
Gimdymo kontrolė —Dr.Louis 
L. Mapn, Sinai Temple, prieš 
Canon W. S. Chase iš New York

Lapkričio 24 d. Musų baimės- 
Kas yra normalus ir abnorma- 
lus —Dr. Abraham Myerson, iš 
New York 

Gruodžio 
žmogus gali 
lu? — Prof.

kare 7:45 vai. Prieš lekciją bus 
muzikais programa. Lekcijų 
kaina atskirai po 50 centų. 18 
lekcijų iš karto užsisakant

besistengiant su- 
planetoj geresni 

Pereinant į žmonių 
dėstoma

atskirų rasių ir tautų kultū
ros, tikybos ir pažanga. Sky
riaus tikslas pamokinti s priau
gančius žmones, kaip ' laimi n?
guru, smagiau gyvenimą susi
tvarkyti ir pažinus, kad rasės, 
spalva, tikybos ir kultūros ne
turi žmonių skirstyti, įprasti 

draugiškumą I su v^sa*s draugiškai sugyventi. 
p<»iu nirminnl Kituose skyriuose neturtin- I (ILS ĮJIllIlI CĄ> L4 “ I 
buvo Dr. Jen- tėvų jaunuomenė, be rasės 

tas pats kjskirtumo’ mokinama 
muzikos, dainavimo, 
sveikatos arba fizinės kultūros 
ir įvairiausių draugijinių vei
kimų. Socialės tarnybos sky
rius turi Motinų Kliubą, kur

i lekcijos jaunoms 
idealistų, kurių tarpe minėtini | mo'*noms alae šeiinynos ir vai- 
Mr. Francis Neilson, autorius 
knygos “Kaip Diplomatai Pa
daro Karą“ ir Mr. S. O. Le- 
vinson, autorius garsaus pro
jekto “Outlawry of War”. Cen
tro i 
alistinė: tarp-rasinio, tarp-tau- 
tinio, tarp-religinio žmonių 
draugiškumo skatinimas, švie
timas ir laisvių gynimas.

Nuo šių metų pradžios Dean | Pustrečio šimto, vaikų 
(ridėk torius) 
pakviestas 
Ree’s'e, 
manism 
raštų ir 
žangiųjų 
kėjas.

Lincoln Centre turi nuosa
vus 5 aukštų namus su salėmis 
ir kambariais paskaitoms, kla
sėms, susirinkimams, 
veikimas' yra padalintas 
rius: Department of 
Education (suaugusiųjų 
mo skyrius), 
Charakter 
auklėjimo skyrius); Dept. oi’ 
Dramatics and Pageantry (te
atro ir žaislų skyrius); Dept. 
of Arts and Crafts (meno ir 
amatų skyrius) ; Muzikos; Re- 
creational 
praleidimo skyrius); Athletics 
(Sportas) ir 
(Socialė tarnyba).

Švietimo departmentas. Ka
dangi naujoji gadynė randa, 
kad mokslas ir auklėjimas nė
ra tik vien vaikams ir jaunuo
menei reikalingas, bet nema
žiau ir suaugusiems, kadangi 
visas gyvenimas ^yra mokykla, 
tai penktadienio rytais 11 vai. 
per visą žiemą yra rengiamos 
lekcijos suaugusiems žmonėms, 
kurioms kviečiami žymus so
cialių mokslų žmonės, kaip tai 
prof. Faris, Ferd. Shewill, Eus- 
tače Haydon, T. V. Smith, 
Paul Douglas iš Chicago un-to; 
prof. M. J. Herskowitz iš 
North western un-to; Max Otto 
iš Wisconsin; Scott Nearing, 
Mordecay Johnson, Harry 
Overstreet, Everett Dean Mar
tin ir daug kitų žymių prog
resyvių auklėjimo vadų. Tas 
skyrius yra vadinamas Fridays 
Forum, ir į jį kviečiami kas 
tik turi galimybės ateiti.

Charakterio lavinimo depart- 
mentas. Seniau buvo vadina
mas religinio auklėjimo dep-tu. 
Tai yra plėtimas moderniškų 
pažiūrų į aplinkinį pasaulį ir 
pasaulėžiūros nusistatymas, 
nuo kurios pareina žmogaus 
charakteris. Apie tą skyrių 
vedėjai sako: “Curriculum 
(darbo planas) yra kiaurai, hu
manistinis. Tame dep-te pade
dama vaikams ir jauniems 
žmonėms išvystyti asmeninį 
charakterį ir socialį idealizmą. 
Pradedama žmogaus biografi
jos studijavimu — jo namų, 
tolimųjų giminių, žuvies, am
fibijų, didžiųjų reptilijų su 
mažais smegenimis ir musų ar
timesnių giminaičių, bezdžio-

šiemet sukako 25 metų vie
nai Chicagos liaudies švietimo 
įstaigai, Abraham Lincoln 
Centre, 700 Oakwood Boule- 
vard. 
metais 
tų su 
tinęs 
liaudyje skleisti, 
sias sumanytojas 
kin Lloid Jonės, 
laike karo pirmininkavo “Ship 
of Peace“ delegacijai į Euro
pą kariaujančioms tautoms su
taikinti.

Lincoln Centre vedėjų tarpe 
visą laiką netruko stambesnių 1 Pn^amos

Abraham
700 Oakwood

Tą Centrą įsteigė 1905 
grupė pažangių idealis- 

tikslu bandyti < temok ra
idėj as ir <

meno, 
amatų,

1 d. Debatai: Ar 
gyventi tik nioks- 
T. V. Smith prieš

—Maurice Įlindus, iš

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

kų sveikatą ir socialų veikimą, 
draugiškumo, patarnavimo, 
greitosios pagelbos ir tt. Atle-. 
tikos skyriuj jaunuomenė mo
kinama 

programa yra socialiai ide-1 *r 
drąsos, 
bos.

Lincoln Centre turi savo va
sarnamį, kur kas vasarą po 

gauna 
Centro yra I Pas’Lsėti ir sveikatą sustiprinti. 

Curtis W. Ar Chicagos pažangioji lie- 
knygos “Hu- tuvių visuomenė galėtų ką pa

našaus įsisteigti?... Lai ji pati 
pasisako. —J. P.

to
Dr.

autorius
ir kitų progresyvių

žinomas Chicagos pa
sluoksnių tarpe vei-

ne tik sporto gabumų, 
tikslingumo, sugabumo, 
draugiškumo ir pagel-

iš New York
Daugiau pia-
Velnio” prie-
Fclix Von

Lekcijos Žydų Kultūros 
Centre

du Chicagos iš universiteto
Gruodžio 8 d. Ar įstatymai 

gali mus padaryti gerais? — 
Channing Pollack,

Gruodžio 15 d- 
sakų apie “Jūrių 
tykius —Grafas
Luckner, iš Vokietijos

Sausio 5 d. Musų dienos des
peracijos litersftlira: Ar pesi
mizmas yra musų Mokslo Am
žiaus požymis? — Rabbi Abba 
I Lilei Silver, iš Cleveland

Sausio 12 d. Juokdariai filo
sofai: Galvotojo pažiūros į žmo
niją —Nendrik W. Van Ix)on, 
iš Ilolandijos <

Sausio 19
yra deliuzija
Will Durant,

Sausio 26 d. Bedarbės trage
dija. —Prof.Jerome Davis, iš 
Yale unversiteto

d. Ar progresas 
(apgaulė) —Pro f. 
iš New Yrok

You Go You Hm I

Emil G. Hirsch Center Lec- 
Centro | įure Association, Sinai Temple, 
į sky- 
Adult 
švieti-

Department of
Education (budo

Blue Ribbem
Malt Ertract

MADOS MADOS MADOS

activities (Laiko

Sočiai Service

Full
^ALT FXTRA£tIbs.

SPORTŲ SUTRAUKA 
Pasiklausykite Blue Ribbon Sportų Sutrauką kiekvieną subatos vakarą, 6:4 5 vai., 
Central Standard Time, iš WMAQ stoties, Chicago.

NAUJIENOS- Pattrcn Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III,

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ......................
*

Mieros ........................... per krutinę

Jaunai panelei tinkanti rudeninė suknelė eiti mokyklon.2548

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Galnna 
siūdinti iš bile1 naujoviško margaus šilko. Sukirptos micros 12, 14, 16, 18 ir 
20 metų amžiaus panelėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba,, priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 

So. Halsted St., Chicago, III.

BIZNIO IR 
INFORMACIJŲ

NAUJIENŲ
METINĖ KNYGA

Lithuanian Business Directory
Išeis

Sausio 1 d., 1931
Kiekvienas “NAUJIENŲ” 
tojas gaus šią puikią ir 
NAUJIENŲ” Metinę 

DYKAI!

skaity- 
jdomią 
Knygą

Kviečiame visus biznierius 
fesionalus garsintis šioje 
tižioje ir naudingoje “NAUJIE 

NŲ” METINĖJE KNYGOJE.

ir pro- 
žing'ei-

NAUJIENOS
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

J. Budrikas laikraš
čio leidėjas

Vakar paskelbta, kad Bridge- 
porte einantis anglų kalba laik
raštis • “Central District Pro
gresą’’; tapo nupirktas Juozo 
Budriko, garsiosios Joseph F. 
Budrik, Ine. firmos Įsteigėjo. 
Laikraštis žada žymiai padidėti.

Bolševikai apgaule 
vylioja publiką

Chicagos bolševikai išleid 
atsišaukimus, kad ALDLD at 
einantį penktadienį rengiant 
Černausko svetainėj prakalba 
bedarbės klausimu. Tik ap 
garsinimo gale įdėta, kad vie 
toj bedarbės reikalų, “draugas 
Bacevičius kalbėsiąs, buk SLA 
organizacijoj skilimas esąs ne 
išvengiamas ir “bus numaskuo 
ta fašistinė gengė”. , Įdomu 
kaip “ponas prezidentas” Ba 
cevičius aiškinsis, kad “skili 
mas SLA. yra neišvengtinas’ 
Juk iki šiol visi bolševikai rėkt 
kad skilimas jau įvykęs. Ma 
tyt, bolševikai ir patys pripa 
žįsta, kad kelių dešimčių bol 
ševikų išmetimas dar nėra “ski 
limas”. Tuo paaiškinama ir t: 
bolševikų nedrąsa, kad “fašisti 
gengei numaskuoti” mitingi 
šaukia ALDLD ir bedarbių va r 
du prisimetę. Rep. O.

Sugryžo iš
Tarp lietuvių pasažierių at 

vykusių iš Lietuvos į New Yor 
ką spalio 5 d., ScandinaviaT 
American Linijos laivu “Oscai

Skleidimas

žymiausiej 
fabrikanta 
ir ekono 
šiuo kLiu 
svetimtau

Kad sužinoti k.) mano 
ekonomikai, biznieriai ir 
apie dabartinę biznio padėtį 
minės sąlygas, mes teiravomės 
simu pas daugelį žymiausių
čių biznierių ir fabrikantų Chicagojc.

Čia paduodame nuomonę vienų ii 
sėkmingiausių biznierių, kurio kompa 
nija garsinasi svetimtaučių laikraščiuos* 
jau virš 40 metų. Tai Joseph Triner 
prezidentas Jos. Triner Bi'tter Wine Co 
Jis pareiškė:

“Skleidimas 
mone. šiandie 
kas. kadangi 
kurią dabar biznis pergyvena, 
šia yra psichologinio pobūdžio, tode 
kuo greičiau pašalinsime nepasitikėjimą 
tuo. aš manau, greičiau grąžinsime nor 
malę pirmyneigą.

optimizmo, mano nuo 
yra labai svarbus daly 

taip vadinama depresija 
daugiau

JOSEPH TRINER
“Aš manau, kad buvo palinkimo 

perdaug juodinti dabartinę padėtį, todėl 
pas žmonės išsidirbo palinkimas prie be
reikalingo perdaug didelio atsargumo. 
Ta nuomonė privertė žmones, kurių už
darbis šiuo laiku nėra nė kiek suma
žėjęs. atidėlioti pirkimą jiems tikrai rei
kalingų dalykų ir kuriuos jie tikrai 
butų nusipirkę.

“Kalbant apie tai. aš noriu čia pa
reikšti. kad visi biznieriai turėtų palai
kyti dabartines algas, jCi jie nori padi
dinti perkamąja jėgą. Joseph Triner 
Co. nė biskučiu nesumažino algų savo 
darbininkams. Mano optimizmas pasi
remia tuo. kad reikia pašalinti iš biz
nio išlaidumus, nurašyti savo invento
rių ir suprasti, kad biznis yra darbas ir 
pasisekimas gludi tik tame, kiek rimtai 
mes žiūrime į savo darbą. Nusispren- 
dimas dirbti ir gauti pilną naudą iš 
dabar esančio biznio, suteiks ir šiemet 
patenkinančias pasekmes.

“Neužilgo suvartojimas pasivys pro
dukciją ir mes vėl pradėsime kilti. Šim
to dvidešimt milionų žmonių - reikalai 
turėtų greitai pasivyti tą perviršį gami
nių. kokis dar yra pasilikęs po metų 
minimum produkcijos. Musų naciona- 
liai ir finansiniai turtai ir šalies ener
gija ir industrinis genijus negali būti 
ilgai nustelbti.

“Aš manau, kad mes turime būti op
timistai ir entuziastiškai skleisti pasiti
kėjimą ir optimizmą. Musų šalis,
imant abeTnai. yri daug geresntathe sto
vyje. negu praktiškai visos kitos pasau
lio šalys, todėl mums nėra ko skųsties“.

| Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Mero Thompson!) žmona, kurią spalių 6 d. apiplėšė 
banditai atimdami $18,000 pinigais ii* deimantais.

H’’ buvo sekami:
Mrs. Mildas Mary, Chicago, 

III.
M r. Baublis Anicetas, Eliza-1 

beth, N. J........ .
Mrs. Aglis Emilija, Chicago, 

III.
Mr. Darguzas Petras, Pliila- 

delphia, Pa.-
Mr. Moskelitinas Natai, Phi- 

ladelphia, Pa.
Miss Marchulanas Julia, Pitts- 

burgh, Pa.
Mr. Vasiliauskas Jonas, Jack- 

son, Mich.
Mrs. Szczuka I.ouise, Boston, 

Mass.
ALiss Szczuka Auna, Boston,. 

Mass.
’ Mr. Mikėnas Antanas, Siuox 
City, lowa.

Mrs. Baranauskienė Antani

na, Newark, N. J.
Miss Baranauskiute Helen, 

Newark, N. J.

SPORTAS
JACK GANSONAS PAGULDĖ 

DAR DU STIPRIUS 
OPONENTUS

Nugalėjo nigerių pasaulinį 
čempioną

QUEBEC CITY, Canada.,-- 
Prieš išvažiuodamas į Ilolyoke, 
Mass., čionai Gansonas turėjo 
ristynes su g^iMu Abisinijos 
n igoriu Reginald Siki, 220 sva
rų pasauliniu nigerių ristikų 
čempionu. Per pirmas 20 min. 
ir 40 sek. Siki paguldė Gan-

NORKUS 
šiuo pasauliu 
5 valandą ryto, 

Chicagos ligoninėje,
m. amžiaus, -gimęs 

Pagirgždučių kaime, 
parap. Išgyveno 'Ameri- 

da ilgiausia laiko iš-

PETRAS 
. Persiskyrė su 

spalio 14 dieną, 
1 1930 m„ 

sulaukęs 52 
Lietuvoje 
Varnių
jcoj 32 m., 

z gyveno Indiana Harbor, Ind., vė
liaus gyveno ant farmų Indiana 
Harbor, Ind. apielinkeje. 
dideliame nubudime moterį 
riją, po tėvais D.yaitę, 4 
ris — Vanda Jurevičienę, 
Dabkienę, Marijoną 9 metų. Bes- 
sic, 8 m., sunūs 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, I 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
kirtim patarnavimą ir' atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame, *
Moteris. Dukterys, Sunai, 
Giminės ir pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Julius Pruseckis.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

Paliko 
Vale- 

dukte-

ANTANAS LUTKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 1 5tą dieną, 1930 m., su-’ 
laukęs apie 4 0 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Mažeikių apskr., 
Leckavos parap., Knapikų kaime.

Paliko dideliame nubudime 
pusbrolį Pranciškų Rainhnauskį, 
draugą Kazimierą Bagočenską ir 
draugus.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3 307 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks , šeštadieny, 
spalio 18tą dieną, 9:30 va|, ryte 
i.š koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Antano Lutkaus gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Pusbrolis ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rus A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooeevdt Rd. 
arfl St. Lbui» A v©. 

CHICAGO, ILL.

'.* <Afk
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šoną, bet antrame susiėmim? 
per 15 minučių ir trečiame su- 
siėmime per 1 min. ir 40 se
kundų Giansonas abudu kartu 
paguldė Siki. Publika iš 5000 
karštai pritarė Gaasonui.

Nugalėjo chicagietį Pinto
HOLYOKE, Mass. — Spalio 

10 d. Valley Arenoj prie 3000 
publikos Gansonas ėmėsi Su 
chicagiečiu Stanley Pinto. Po 
20 min. ir 49 sek. Pinto per
metė Gansoną, bet antrame su- 
siėmime Gansonas ’po 11 min. 
ir 19 sek. prispaudė Pinto. Pin- 
to tapo diskvalifikuotas už spar
dymą trečiame ir paskutiniame 
susikibime.
Ganson ruošias prieš Sonnen- 

bergą
Spalio 13. d. Gansonas turėjo 

ristynes su rusu Ivan Skorski, 
Montrcal Canada, ir promote- 
ris iš anksto užtikrino, kad jei 
pavyks nugalėti Skorskį, tai 
Gansonas bus suleistas su pa
sauliniu čempionu Gus Sonnen- 
bergu.

Gansonas laike pastarų dvie
jų mėnesių turėjo 5 ristynes 
Montreąl, dvejas Holyoke, dve
jas Qucbec City, dvejas Lynu, 
Mass., susiimdamas su tokiais 
stipruoliais kaip Siki, Pinto, 
Caplin, Bruno, Bull Smith, 
Stanley Stasiak ir kt.

Lietuves Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue
Phone

Hemlock 9252

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

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

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

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

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette

Ii- m ■ i irii-.j .................. ■

Akių Gydytojai

DR. vaitush, pt 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland AVe.

Phone Boulevard 7589

kuris esti

skaudamą

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Vlrgrlnla 0036

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
> 4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side
3413 Franglin Blvd, 

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

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

Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTE
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas'. 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31«f Street

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

Advokatai

» Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LAtHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Rooscvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS: ’

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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
CHICAGO, ILY.

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

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct
Telefonas

Cicero 3724

Telefonai

Boulevard 5203

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

J. F. KADŽIUS
, į PIGIAUSI LIETUVIS U 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patarnau
ju gerįau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
. SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

fe:

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317 ----o------

Dr. JOHN SMETANA

Optometristas
Ąkių Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 Š. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg1., kamp. 18 St. 2 aukStas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedeliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Cana] 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3147 So. Halsted Street
Tel. Caluihet 3294

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 622£

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

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

Telefonas Republic 7868

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

Rez. 6600 South Arfeslan Avenne 
Phone Prospect 6659 

( Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1621 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.

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

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

Tel. Brnnswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė i naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
šalimai Depositors Banką
, i skersai gatvės nuo ,,

, Peoples Banką 
arti Ashland Avė.

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
$241 S’. Halsted St, tel. Victory 0562 

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
1’3315 South Halsted St.

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
........   .— I ..... "f1" 

Phone Boulevard 84 8 3

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

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

Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St. 
Ketvergaiįs ofisai uždaryti.

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St.
Arti Leavitt St. ■ 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams S^, Room 2117 
Telephonc Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av, 

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

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. Nedėk nuo 10 iki 12.
Rez. Telephtone Plaza 3202

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

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

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

------O------ ‘
Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 

Wilinette 195 

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS 

Oaklcy ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwcll SL 
Tel. Republic 9723
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TAMSIU VYRU 
LAIŠKAI

(Intymių žmonių kampelis)

Tamsių Vyrų Laiškai

RAPOLAS PUPLESIS, Aka
demijos studentas, šviesunui ir 
profesoriui Kampininkui siunčia 
daug nusilenkimų ir nesuskai
tomus sveikinimus.
PIRMIAU negu
Akademiją, Jūsų 
vote man pataręs 
laiškaiš kada tik 
nė ar neaiškumas 
Teologijos klausimais, kuriuos 
Jus išsprendžiate sugabiau 
kaip bile kuris iš musų bro
lių profesorių. Todėl ir rašau 
klausdamas, kokia Jūsų malo
nybės nuomonė apie tokį žmo
gų, kurs Penktadienį, tai yra 
šeštąją savaitės dieną, arba 
kurią kitą pasninko dieną, su
valgo kiaušinį su viščiuku tame 
kiaušinyje?

Jūsų 
j u kaip 
atsitiko, 
na tokį 
Pas mus 
disciplina ir valgis labai 
ir vieną kartą su broliu 
riti išsmukova į netoli 
restoranuką ko nors lengvesnio 
užsikąsti. Kadangi tai buvo 
Penktadienis, tai užs'isakėya 
po kiaušinį, nes kaip kanonai 
aiškina, kiaušiniai yra skaito
mi prie pieniškų ir žuviškų 
valgių.

Nulupęs savo kiaušinį, pama
čiau, kad jame vietoj baltymo 
ir trynio, kaip paprastai kiauši
niuose randama, buvo tikras 
viščiukas.

Tai aš parodžiau broliui Izi
doriui, klausdamas kas tokiame 
atvejyj daryti? Izidorius į 
tai, “Suvalgyk kuogreičiausia, 
kol restorąnininkas nepamatė, 
nes kai pamatys, jis dar gali 
pareikalauti užmokėti už virš- 
čiuko porciją, o jei paliksi ne
valgęs, restoranininkas dar ga
li įsižeisti, kad jo valgius nie
kini, ir dar daugiau pareika
lauti užmokėti, sakydamas, už
mokėk / man už viščiuką, ne
svarbu kaip didelis viščiukas 
buvo, kaina ta pati kaip už di
delį!” : ,
Užsikuksėdamas aš nurijau ir 
kiaušinį, ir viščiuką ir viską.

Ir po to aš atsiminiau, kad 
tai buvo Penktadienis!

Aš tuojau vietoje pareiškiau 
broliui Izidoriui, “Tamsta pri
vertei mane papildyti mirtiną 
nuodėmę, suvalgant mėsą pas- 
niko dieną!” Bet Izidorius sti- 
gavojo, kad tame nėra ne tik 
mirtinos' nuodėmės, bet ir kas
dieninės nėra, nes viščiukas kol 
dar neišskilęs, tebesiskaito 
kiaušiniu.

Jis dar paaiškino, kad panar 
šiai yra su suriu, kuriame daž- > 
nai randasi kirmeliukių, ir su 
uogomis, pupoųiis ir žirniais; 
taičau visus tuos valgius val
gome Penktadieniais' ir net Di
džiojoj Savaitėj arba, sakysim, 

Bet restoraninin- 
tokie rakaliai, 

mėsa, norėdami! 
gauti, 
grįžova 
dalyką 

Ir, tegul

pastojau į 
malonybė bu- 
kreiptis į Jus 
kokia abejo

kite, ypač

malonybei pasipasako- 
per išpažintį, kaip tai 
kad aš^-pats savo bur- 
nonsensą

Akademijoj,
papildžiau, 

žinote 
kieti, 
Izido- 
esantį

Ponia Elena Rakauskienė

į Aka- 
apmąs- 
Dievas

klausčiau 
marijoną, 

žmones ir

per Kūčias, 
kai, sako, yra 
kad jie vadina 
daugiau pinigų 

Po to mudu 
demiją, ir čia 
čiau vienas,
mane myli, Profesoriau, aš ran
duosi abejojime ir nežinau kas 
daryti. Aš mielai 
rodos pas kurį tėvą 
bet jie nėra dievoti 
aš jiems nepasitikiu.

Man vis tik rodosi, kad viš
čiukas kiaušiny yra mėsa, ka
dangi jų visa orma ir kūno są
nariai yra išsivystę, turi pilną 
gyvulio pavidalą ir visą gyvy
bės principą.

Kas kita su kirmėliukėmis 
sūryje arba panašiai, kadangi, 
kaip kanonai ąišjuna, kirmėlės 
skaitosi prie žuvų kategorijos, 
ir taip pat mums išaiškino mu
sų gamtos profesorius, tėvaš 
Jeronimas. >

Labai {tikinamai maldauju

pavirtę velniais ir nuėję į pek-' 
lą. Tas kunigas jam pačiam pa
sakojęs ir tą vietą aht kapų 
rodęs.

Tai tau, dabar sutverk gerą 
tvarką ir teisėtumą šalyje, kur 
kunigai tokius burtus pasakoja K
ir dar piliečiai tokius bludus [cinkaitė, kitaip 
kartoja.

Adeline Marcinkaitė 
išteka CLASSIFIED ADS.

Trečiadienį teko susieiti seną 
parapijoną p. J. Šukį, kurs ką 
tik atvyko iš Herrin anglių ka
syklų. J. Sukis nusiskundžia, 
kad aplink Herrin kasyklas la
bai mažai, tedirba ir dar No. 
7 kasykloj sudegęs “tipelis”, tai 
dabar kasykla ne'apribotam lai
kui visai uždaryta.

Kompanija sako, kad naujas 
geležinis tipelis bus greitoj at
eity pastatytas ir jau pradėjo 
dirbti 
trimis 
kasiai 
žemes

Duktė Mr. ir Mrs. Stanley 
Marcinkus, p-lė Adeline Mar- 

j Miss Martin, 
6751 So. Artesian avė., dirban
ti S. L- Fabian, žinomo realtor, 
už privatinę sekretorę, kitą ket
virtadienį išteka už Frank H. 
Murphy, United 
pasažierių agento. Po trumpo 
medaus mėnesio 
apsigyvens South Shore.
Adeline kurį laiką dar lieka 
dirbti p. Fabijono ofise.

Financial
Finansai-Paskolos

State Lines

jaunavedžiai 
Miss

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $800 

N e imam komiso 
Nuoiimtštj mokamas ant neiimokitoa 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Automobiles

Farms For Sale 
U Idai Pardavimui

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 
mylos nuo miesto ir pašto. Vien tik 
rastiniai 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., 
Rbinelander, Wis. 

----------- O ■ ----

naują tipelį. Darbas eina 
permainomis, kad anglia- 
greičiau galėtų vėl po 
lysti..

Pasaulio Vergas.

CLASSIFIED ADS.
hll ............ . I ............................ ■»

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTCS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del Infor
macijų šauk ^rba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER
COLLEjGE,

672 VVest Madison Street.

PARDUOSIU naują ForJą 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.

Miscellaneous
■r u- u- .-.-u-u-u-.-.-.! J.-J-.-

REIKALINGA nedidelė Fireproof 
Safe. Praneškite laišku. Box 1240, 
Naujienos, 1 739 So. Halsted St.

Viena įžymiausių lietuvaičių 
dainininkių Amerikoje ponia 
Bukauskienė savo gražiu sopra
nu nekartą žavėjo chicagiečius. 
Dabar, grįžusi iš Italijos, kur

------ - - ■ ■ 
išspręsti tą klausimą, nes, ne 
Dieve, jei tai yra mirtina nuo
dėmė ir man reiks pasisakyti, 
aš galiu prapulti pirmiau nei 
Akademiją baigsiu.

Be to turiu Jums pridurti, 
kad musų profesorius tėvas 
Jeronimas visai klasei nždavO 
sukalbėti po penkis rožančius 
už popiežiaus atstovą, monsin
jorą Bartaloni, kad jam Dievas 
padėtų nuversti Lietuvos val
džią, nes Dievas pasakė popie
žiui “Tu esi uola ir joks vel
nias tavęs nenugalės”.

Su nužemintais velijimais,
Akademijia.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Aną dieną pėščias bevažinė
damas po West (Madison gat
vę ir bestriuliuodamas su “Hoo- 
verio viešbučio” burdingieriais 
pastebėjau “International Bar- 
ber College; viena tos kolegijos 
mokinė, beskaitanti “Naujie
nas”. Pamaniau, kur eisi “Nau
jienas” visose miesto dalyse 
rasi skaitant. Nors “kaimynai” 
iš “komunistų” pastogės kasdie 
kaip begalėdami spiaudosi prieš 
“Naujienas”, bet lietuviai jas 
yra labiausiai pamylėję. Ir pa
tys komunistai nuo savo komi
sarų pasislėpę jas skaito.

žmogus apie 40 m. išeidamas 
iš vienos užeigos, 400 Halsted 
st. pervirto ant gatvės ir taip 
susimušė į cementinį šalygat- 
vį, kad iš galvos kraujas čiurk
šliu pasipylė ir žmogus čia pat 
apalpo. Atskubėjęs policijos ve
žimas žmogelį pakėlė ir ėmė 
klausinėti, kas atsitiko, bet nie
kas nematė kaip tas žmogus 
taip susižeidė. Jo veidas atrodė 
stiklų šukių suraižytas ir gal
va skylėta. Atsiradęs detekty
vas paliudijo, kad žmogus pats 
susižeidęs.

Tik policijai jį nuvežus vie
nas vyras pradėjo pasakot, kad 
užeigoj kilę muštynės, 
žmogus jau sumuštas 
per duris. “Kodėl gi tu 
pasakei policijai ?” kiti 
to vyro. — “Gal nori, 
aš taip mirtinai “nukrisčiau”, 
kaip tas žmogus, kurį policija 
nusivežė ?” pasiaiškino vyras: 
“Policija pati žino, koks čia 
biznis eina ir kaip žmogus ta- » 
po sužeistas”.

ir tas 
išpuolė 
to ne
klausia 
kad ir

Vienoj cigarų krautuvėlėj 
klausau žmogus buvęs Lietuvoj 
pasakoja, kaip jam vienas žino

tu rė- 
nak-

gus pasakojęs, kaip jis 
jęs eiti ant kapų pirmąją

tęsė balso lavinimą, duos savo Imu
pirmą koncertą sekmadienį, spa-
nų-Gct 19 d 8:15 vai. vak., n. u-
Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. tfa/V“
Tljilstoil St maa atidenra jūsų tikrą Hn ir Jei ai apal-IldlblCU imalu jus rydytl. aveikata Tuma rasryi. Ml-

, I kit paa tikra apecialieta, kuria aeklana juau
* | kur ir kaa jums akanda. bet pate pasakys

yratĮ palaidoto numirėlio saugoti, po ral,,ttB0 Jo
nės tas numirėlis esą turėjęs Dr. J. E. Zaremba 
ka bendra su velniais. 2n W. Jackson BlvdM netoli State

Atėjus sargybos, kunigas ant Imkit elevatorii
kapų pastatęs stalelį ir kėdę ir CHICAGO. ILLINOIS 
vietą aplink pašventinęs ir api-1 Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
brėžę lazda ar grabnyčios žva
ke ir jam liepęs skaityti švę
stas knygas. Jam beskaitant 
tas “švęstas knygas” apie nak
ties dvyliktą pradėję rinktis 
velniai, pasivertę į gyvates, žal
čius, tigrus, jaučius ir kitokius 
gyvulius, bet atėję ties kunigo 
apibrėžtu ratu, dantimis grie
žę ir į knygas skaitantįjį žiū
rėję, bijodami pef ratą lipti. 
Po nakties dvylikos gyvuliai

St

_ no 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 1A rvto iki 1 po pietų

Jūsų Patogumui

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 savaitėj?, gausite $100.00.

Mokant
$400.00.

Mokant
$1000.00.

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

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

“Naujienos”'turi atsto-
vus sekaitfose vietose

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA
3210 So.' Ifalsted St.

Tel. Victory 1266

Marąuette Park
TUBUčIOiAPTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEVVICZ 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette. 1083

$1.00 savaitėje, gausite

$2.50 savaitėje, gausite

per 3 metus, 6 mėn. mo-

Bridgeportas. — Did. Liet. Kun. Vy
tauto draugija laikys mėnesinį susirinki
mą sekmadieny, spalio 19 d., šių metų, 
12 vai. dienos. Liet. Auditorijos svet., 
3133 So. Halsted St. Nariai malonėki
te būtinai dolyvauti, nes 'turėsime nau
jų reikalų svarstimui, taipgi nepamirš
kite apsimokėti savo mokesčius į drau
giją. P. K., nut. rast.

Draugijos “Lietuvos Ukininkas” mė
nesinis susirinkimas įvyks Meldažio sve
tainėj.

Roseland ir Pullman
WAITCHES BROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pasiųsti pi
nigus Lie^ivon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti- 
miausį atstovą.

gijos, 
nesinj 
nariu.

2242’W. 23 PI., spalio 19 d., 
Jei dar nesi nariu minėtos drau- 

valdyba kviečia atsilankyti į mė- 
susirinkimą ir tapti tos draugijos 

S. Lenkauskienė.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Neturi substitutų - 
aukščiausia kokybė

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.

Anhevraer-Busch’Budweiser
Barley-Malt Synij^

ŠVIESUS AR TAMSUS
RIEBUS ’

NfiRA KARTUI ‘

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ. \ •, x
..... ............................ iin . ........ . ....................../

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam Ir
Dekoruojam

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINl RADIO

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

3040 W. 62nd Street

Pianos
TURIU parduoti savo $900.00 gro- 

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

Boulevard 6520 Bes. Yarda 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU Stapono Ivanauskio, 
paeina iš Pašilio parapijos, Raseinių 
apskrities. Septyni metai atgal gyve
no Chicagoj. Meldžiu atsišaukti, turiu 
labai svarbų reikalą, Juozas Gaudušas, 
2630 N. Neva Avė., Chicago.

Phone Republic 4949

PETER GRIBAS 
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Malevojimas, Dekoravimas ir 
Popieravimas 

612^ So. Maplewood Avė., 
CHICAGO, ILL.

Situation Wanted
Darbo Ieško

JIEŠKAU darbo prie namų, turiu 
patyrimo. Galiu prižiūrėti mažus vai
kus už pigią kainą. Turiu savo namus, 

įnoriu vakarais eiti namo. 833 W. 33 St. 
2 lubos užpakalyj.

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

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

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

Tos derlingos žemės yra įvairios —- 
nuo lygių iki kalvuotų, tinkamų farme- 
riavimui su traktoriais ar arkliais — iki 
kalnuotų, tinkamų ganykloms ir gyvu
lių auginimui. Kainos įvairuoja sulig 
apielinkės ir rūšies žemės nuo $5 iki 
$2^5 už akrą neišdirbtos; nuo $15 iki 
$40 už akrą išdirbtos.

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

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

išradi-PATENTAI, Copyright* - 
mai visokios rųšies.

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

RADIO
Jei jūsų radio nedirba gerai, šaukit 

A. J. ŽVIRBLIS, Lafayette 8227

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

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

6957 S. Campbell Avė.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

SUKOLEKTUOJAM 
PINIGUS

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

CHICAGO COLLECTION BUREAU, 
6959 So. Halsted St.

Normai 4401

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

----- o—

x Real Estate For Sale
Namai-Žemė PardavimuiPaul M. Smith & Co.

REAL ESTATE 
LOANS B INSURANCE

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

RETAS BARGENAS

REIKALINGAS kriaučius, kad galė
tų dirbti ant naujų ir senų drabužių. 
5012 W. 13 St., Cicero, III.

LUMBERIS 20-50% diskonto. Ship- 
lap $35M, Plaster ir Wall Board 3c, 
Ooak Trim 2c, Storm ir Porch Sash.< 
Išmokėjimais. Vakarais iki 6, nedėliomis 
9—1. Abbott Lumber Co., 5201 W. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

For Rent
PASIRENDUOJA flatas ir ofisas, 

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

3234 W. 111 St.,

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

RENDON pigiai restaurantas arti di
delių dirbtuvių.

Tel. Virginia 0338

Financial
Finansai-Paskolos

~ Furnisned Rooms
RENbON šviesus, švarus, apšildomas 

kambarys vienam ar dviem ypatom. 
6729 So. Campbell Avė. Grovehill 
3263. *

713-715-717-719-721-723-725 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. 
po piet .

A. H. PATEK,
128 North Wells St.

Tel. Central 8610
PARDAVIMUI namu su Storu. 7 

kambarių flatas viršuje, apačioje gro- 
sernė ir bučernė. Parduosiu už paau
kojimą, arba mainysiu ant bungalow, 2 
flatų ar lotų.

2643 W. 63rd St. 
Tel. Hemlock 7548

SKOLINAM PINIGUS 
Paskola Suteikiama į 24 vai. 

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

KAMBARYS apšildomas ant antrų 
lubų, geroj vietoj.

7011 So. Artesian Avė.

Business Chancea
Pardavimui Bizniai

BARGENAS 
MARQUETTE MANOR

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

A. N. MASULIS
6641. S. We$tern Avė.

Tel. Republic 5550

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estata 

• kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Tel. Lafayette 6788-6716 ____ ____ »______
AR JUMS REIKIA 

PINIGŲ?
Mes skoliname nuo $50 iki $300 

be komiso.
Atmokėkit mažais mėnesiniais 

išmokėjimais
Mes taipgi padarome 2-rus morgičius.

PETRZILEK CO., 
1647 W. 47th St.

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

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

3744 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI groseris pigiai. Anna 
Budris, 33 52 So. Normai Avė. Tel. 
Victory 2248.

1618 SOUTH LOOMIS STREET, 
2 augštų su basemantu ir viškomis, 4 
apartmentų piurinis namas, su didele 
barne užpakay, pečiais šildomas, gera
me stovyje, nesenai pertaisytas, naujas 
stogas, naujos rynos, naujas takas, nau
jai dekoruotas ir malevotas. Geras pel
nas. Skolos $1.000. Kaina $8,500. 
Išmokėjimais, arba mainysime ant 2 
augštų 5 ir 5 kambarių pečiais šildo
mo mūrinio namo Soutwest Sidėj. Pil
nas komisas brokeriams. Susižinokite 
su Daniel Henrici. 623 9 South Ashland 
Avė., tel. Prospect 1730.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS
Parduodam ir mainom1, nuo 1 iki 

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

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

Victory 4898

PAAUKOSIU už mažą mainą, arba 
parduosiu teisingą $20,000 equity nau
jam moderniniame 10 apartmentų name, 
arti 79 ir Ashland gt., 7-4 ir 3-3 Va 
kambarių apartmentai.

7758 So. Wood St., 
Ist apt.

Tel. Triangle 1186

BARGENAS. Pardavimui muro biz
nio namas — geriausioj Bridgeporto 
biznio vietoj, 3340 S. Halsted St. Par
duosime už prieinamą kainą. Tel. 
Midway 9814. yictory 4424.


