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Ukrainiečių Sukilimas
Lenkijoj Neišvengtinas;

T eroto Aktai Prasidė j o
Holovko užmušimas 
buvęs ukrainiečių 
teroristų padaras

Viena diena padaryta eilė pasi
kėsinimų prieš valdžios įmones

UKRAINIEČIAI ORGANI
ZUOTI

Drohobičo ir Boryslovo 
asmenys nukapojo 

vielas ir nuvertė 6 
šiandien gi ties Są- 
padėjo rastus skersai 
prieš pat traukiniui 
bet nelaimės tapo iš-

Tam judėjimui va- 
slapta Ukrainiečių 
Organizacija, kuri 

ir lenkų diplomato

Varšuva, rūgs. 2. Lenkų 
spauda praneša apie prasidėju
sį smarkų terorą ir sabotažą, 
vedamą slaptų ukrainiečių or
ganizacijų Mažojoj Lenkijoj ir 
Galicijoj. Vien tik vakar die« 
na Įvyko keletą atakų ant len
kų valdiškų vežimų ir įmonių.

Ant kelio Kolomyja-Pečyni 
žyn būrys teroristų užpuolė 
valdišką pašto eskortą, sužeidė 
šoferį ir užmušt lydintį karei
vį. Atskubėjęs sargybos auto
mobilis terdristus nuginė.

Tą pačią dieną ant vieškelio 
•tarp
nesusekti 
telegrafo 
stulpus.
piežanka 
gelž kelio 
ateinant,
vengta. _

Ukrainiečių judėjimas pri 
imąs vis griežtesnio revohucinki 
pobūdžio, 
dovaujanti 
Kariškoji 
kaltinama
Holovkos nušovime.
Holovko užmušę ukrainiečiai

Kad lenkų santykiai su jų 
pavergtais ukrainiečiais yra pa 
siekę aukščiausio įtempimo 
laipsnio, matyt iš to, kad visa 
Varšuvos lenkų spauda vienu 
balsu šaukia, versdama sun
kiausias kaltes ukrainiečiams.

Holovko, nušautas šiomis die
nomis, buvo vienas apsukriau 
šių lenkų dipolmatų; lietuviai 
jį gerai pažino iš jo dalyvavi 
mo derybose su Lietuva Kara
liaučiuj, GCnevoje ir kitur. 
Holovko taip pat turėjo pla
čius igaliavimus ukrainiečių 
lenkinimo darbe.

lankai reikalauja, kad uk 
rainiečiai “nusiplautų rankas 
nuo Holovkos kraujo” ir patys 
išduotų teroristus jį užmušu- 
sius. arba pasiimtų visą politi
nę ir moralę atsakomybę.

Ukrainiečiai gi rengiasi į 
Tautų Sąjungą su gausiais 
skundais prieš lenkus ir ukrai
niečių persekiojimus.

K. Olšauskas ieško,
tur būt geresnių sąlygų, nes, 
kaip praneša “Echo”, ruošiąsis 
parduoti savo turtus ir išva
žiuoti Amerikon.

ORĄ&

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra* 
našauja:

Dalinai debesiuota; tempera
tūroj nedaug permainų 
mis, nepastovus vėjas.

Vakar temperatūra 74, pava
kariop 70.

šveL

Virginijos vampiras 
apgaudinėjo moteris 
per septynis metus
Savo amate vartodavęs guzo 

kaukę ir mirties raktą ;

Gramona,

[Acme-P. B A. Photo]

Vienas diktatorius
čia yra (Portugalijos prezi

dentas generolas
prieš kuri įvyksta kasmet po 
keletą sukilimų. Vėliausiame 
sukilime tapo užmušta 42 žmo
nės.

Amerikos deficitas 
per du mėnesiu jau 
pasiekė $396,365,000

Mokesnių metų gale laukiama 
bilijono deficito

Whshington, rūgs. 2. Per 62 
dienas nuo pradžios naujų mo
kesčių metų vyriausybė jau tu 
ri $396,365,000 deficito, kaip 
praneša iždo departamentas.

Lygiai du mėnesiai atgal iž 
das pabaigė 1931 mokesčių me 
tus su $903,000,000 * deficito. 
Tas deficitas buvo išlygintas 
padauginant viešąsias skolas ir 
vyriausybė pradėjo naujus me
tus su nuplautomis rankomis. 
Pasirodo, šie metai dar spar
čiau žengia j deficitą, ir tiki
masi skirtumo tarp valdžios 
pajamų ir išlaidų pasiekti mažų 
mažiausia $1,000,000,000., Tad 
ir buvo griebtasi iždo bonų par
davimo. kurių virš bilijono do
lerių ką tik išleista į rinką.

Clarksburg, W. Va'., rūgs. 2. 
Betirinėjant pundus “meilės” 
laiškų ir fotografijų, rasta, kad 
moterų vampiras Harry Perv
ers savo darbą varė jau nuo 
1924 metų ir turėjo plačiausią 
korespondenciją, gaudamas iš 
moterų pundus laiškų nuo Pa 
cifiko ligi Atlantiko. Kiek iš 
tų moterų jis prigavo, kiek 
nugalabijo, vis dar negalima pa 
tirti.

Powers turėjęs parinkęs ke
letą meiliškesnių frazių iš įvai
rių novelių, romanų ir eilėraš
čių, ir jomis vertėsi, rašydamas 
šimtams moterų ir gaudamas iš 
jų atgal ne tik meiliškus laiš
kus, bet turtą ir»gyvybę.

Tik vieną kartą Powers buvo 
papuolęs, būtent 1925 metais 
Ghicagoj, kur jis išsėdėjo Cook 
apskrities kalėjime per visą va
sarą už apgavimą ant $4,500 
tųlos. Miss Lena Felkms.i bet< 
teisme paąapadęs gerą advokatą 
išsisuko. Tada jau pas jį bu
vo rasta didokas pundas laiškų 
iš daugelio moterų.
Rado kaukę ir mirties raktą

Prie naujausių radinių, pa
minėtina, kad Powers farmoj 
rasta gazo maskė ir natūralinio 
ga'zo įvadas į jo cementinį ka
lėjimą po garažu, iš ko spėja-’ 
ma, kad jis savo aukas gazu 
nuodydavo.

Taip jau patirta, kad Powers 
turėjo savo slaptą mirties rak
tą (deaith code); būtent ant 
rastų laiškų nežymiai yra už
rašyti numeriai ir raidės, pagai 
kurių Powers tvarkęs savo laiš 
kų archyvą. Pavyzdžiui, ant 
nužudytųjų, rtioterų laiškų yča 
užrašyta MP-1(5, the gra’ve- 
yard”, .ant kitų laiškų “P-31, 
P-13” ir kt.

Chile karininkai sukilo 
dėl algų sumažinimo

Rado žmogų žuvies 
pilve

Honolulu, Havaii, rūgs. 2. 
Nesenai čia dingo vienas pirk’ 
Ivs. šiandien žvejai pagavo 
didelį ryklį (Šarkį), kurio pil
ve rado žmogaus kūną. Pagal 
dantų pažino, kad tai dingęs 
pirklys.

Buenos Aires, rūgs. 2. San- 
tiago uoste pakėlė maištą jū
reiviai ir pasiuntė valdžiai ul
timatumą, kad nemažintų jiems 
algų. Maištas pakeltas ant ke-> 
lių karo laivų. —Viduj padėtis 
taip pat rimta: įvyko daug su* 
iručių, krautuvių plėšimų ir su
sirėmimų. Vien tik Santiago 
užmušta 20 žmonių per vieną 
savaitę.

Prašys amnestuoti
Teko sužinoti., rašo “R.”, kad 

kai kurie rašytojai, visuomenės 
veikėjai ir kalinių globos drau 
gijos nariai įteiks Resp. Prezi
dentui prašymą, prašydami 
amnestuoti kai kuriuos ilgai 
kalėjusius kalinius. Jų , tarpe 
minimi polit. Adomauska’s, Os- 
uchas, Grigaitis, Jakubėnas, 
Ruzgia. ZabUuskas, Zaleskis, 
Laniauskas, ir kriminalistai Ju
cius, Kunigauskas, Kriaučiūnas 
ir kiti.

Indijoriai tikrai rengias 
“afimti” Chicago

Shwanee, Okla., rūgs. 2. Pot- 
ta*watomie indi jonai, kaikada 
buvusi galinga giminė Ulindis 
ir valdžiusi Chicagos upės pa
kraščius, 1838 metais už nie
kus pardavusi baltveidžiams 
ir išsikrausčiusi į vakarus, da 
bar nusamdė garsią advokatų 
firmą Washingtone ir užveda 
bylą, arba atgauti dalį Michi
gan paejferio ties miesto cent
ru arba gauti $1,000,000,006 
kompensacijos. '

i/ąHį-

M'.' ■ .M'1

10,000 kiniečių ir 
japonų vejami iš

Meksikos rubežių
Kokia tai slapta nacionalistų 

organizacija pradėjo prieš 
juos terorą

MacDonaldo priešai 
pradeda sugrįžti ir 

pasižada jį remti
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iWest Virginia kalnų vampiras
Tai yra Harry F. Powers, kitaip Cornelius O. Pierson, 

kurs “meilės” laiškais ir su pagalba vedybų agentūrų 'vyliojo 
j savo farmą moteris ir jas ten žudė. Kol kas Powerš prisipa- 
žino nužudęs 5, ir eina įtemptas jėškojimas kitų jo *aukų.
... —       -  » —— .......... ■■ •

Bedarbių fondams 
aukauti prižadėjo 

50,000 .gyventojų
A 'i.' . ■; ; *

j

Owen Young ' paskirtas fondų 
kėlimo pakomiteto pirmininku

Papa atgavo savo 
kliubus, bet turės 

m e s t i politikavęs
Taip pat nevalia bus kištis į 

darbo organizacijas ir spor- 
tauti «•

Washington, rūgs. 2. Owen 
D. Young, General, Electric 
kompanijos .< pirmininkas, pa
skirtas į Hooyerio bedarbių ko
mitetą vesti speciali skyrių 
fondams kelti visoje šalyje. Jam 
pagalbon duota dar 18 žmo
nių.

Komitetas pats fondų nekei
siąs, tik padėsiąs ir derinsiąs 
fondų kėlimą įvairiose valstijo
se ir miestuose.

Kol kas jau sulinkta virš 50.., 
000 pavardžių su pasižadėjimais 
■aukauti į bedarbių šelpimo 
fondą ir iš jų pasižadėjimai 
busią greitu laiku pradėti ran
kioti.

Nutrauks Vokiečiu 
stnj uniją

Au-

Geneva, rūgs. 2. Kadangi ir 
tarptautinis tęismas ir Tautų 
Sąjunga4 yra labai priešingos 
Vokietijos ir Austrijos muitų 
unijai, tos dvi šalys žada 
čios tą uniją panaikinti.

Roma, rūgs. 2. Papa Pius XI 
ir Mųssolini galutinai susitarė. 
Sutartis leidžia 1. Katalikų ak 
cijai atidaryti savo jaunuome
nės kliubus, bet tik kaip gry 
nai religinius, neleidžiant jokio 
politinio veikimo.

2. Tie kliubai negali varyti 
jokio darbo, turinčio ryšio su 
darbo organizacijomis ar sindi
katais, ar profesinėmis klasė, 
mis; tik religinis darbas.

3. Katalikų kliubams nevalia 
turėti jokios kitos vėliavos, 
kaip tik Italijos, šalę tos gali 
turėti savo religines “karūnas”.

Taip pat katalikų kliubai ne
gali imtis jokio sporto ar at
letikos; tai turi palikti fašistų 
privilegija.

Einant tuo susitarimu vėl 
atiduodama 15,000 kliubų, ku
riuos kontroliuos vyskupai ir 
fašistams ištikimi direktoriai.

pa-
Garsiausia pasauly kar 

vė mirė
Regina, Sask, rūgs. 2.

Michigan slyvų derlius 
didelis-'

Benton Harbor, Mielu rūgs. 
2. Pusantro milijono Dūšelių 
slyvų (“pyčių”, persikų) Michi
gan valstija žadą pasiųsti i 
Chicagos teritoriją greitu lai
ku. Illinois ir Indiana vals
tijos taip pat turi gerą derlių.

I ' ...................
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Komunizmas Pietų A- 
merikoj kerojasi

• i ■ . • • • ' •*.....
Montevideo, Uruguay, rūgs. 

2. Chile atsigavus komunistų 
partijai, bematant
Peru ir Bolivijos komunistai 

buržujams.paskelbė “karę

indiomį. Daug krautuvių Jau iš-
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Regina, Sask, rūgs. 2. čia 
pasimirė Ganary Korndyke Al- 
cartra', pagarsėjusi Holstein 
veislės karvė, kuri pasiekė pa
saulinio rekordo, duodama per 
305 dienas 1,080 svarus grie
tinės. Ta karvė dalyvavo įvai
riose parodose gaVo daug me
dalių ir buvo “garbės svečiu” 
net Chicągoj laike parodos. Sa- 
skatchewan valdžia ją nupirko 
už $10,000. Karvė prieš pat 
mirdama paliko veršiųjką, kurį 
valdžia rūpestingai apdraudė.

Galop japonai paliuo-
savo 4

Meksikos Miestas, rūgs. 2. 
Virš 10,000 ‘kiniečių, kurie prieš 
mėnesį buvo ramus ir įstaty. 
mams paklusnus Meksikos pi
liečiai, dabar bėga kur begalė
dami nuo prasidėjusio žiauraus 
persekiojimo.

Tam tikra organizacija, sar
gybos komitetas, pareiškė, kad 
per mėnesį laiko 'nebeturi likti 
nė vieno kiniečio^Meksikoj; To
ji slapta organizacija yra neo- 
ficialė ir priešvaldiška. Nežiū
rint, kad valdžia įsakė pradėti 
tą organizaciją naikinti, tačiau 
ji tiek išgązdino kiniečius, kad 
tie parduoda pusvelčiui visą sa
vo turtą ir bėga iš Meksikos. 
Suv. Valstijų valdžia leido bė
gantiems kiniečiams ir japo-» 
nams važiuoti per savo terito
riją.

Darosi nauja darbiečią grupė 
parlamente, kuri stos už Mac-

„ Donaldą

Milwaukee nedaug už 
mušimų automobiliais
Milwaukee, Wis., rūgs. 2. Per 

šiuos 1931 metus Milwaukee iš 
viso užmušta 53 žmonės auto-

■ , , I

mobilių nelaimėse, tai yra ma
žiau kaip vienas trečdalis lygi
nant nuošimčiais su Chicaga. 
Priežastis tame, kad Wisconsin 
piliečiai gerbia savo įstatymus 
ir daboja gatvių šviesų, ir kad 
nusikaltusio visokį aldermonąi 
nevaduoja 
ciw.-,;L,r . 
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Londonas ,rugs. 2. Opozicijos 
banga prieš MacDonaldą ir jo 
parlamentarinę ekonominę pro
gramą pradeda atslūgti Mac- 
donaldo naudai.

Dugelis tų, kurie ištikimai 
sekė savo premjerą per eilę pas
kutiniųjų metų, reiškia gailes
čio dėl pasireiškusio sprogimo 
darbiečių partijoj, verslo uni
joms pasikėsinus diktuoti so
cializmui.

MacDonaldas kasdien gauna 
gausybes laiškų, kuriuose iš
reiškiama jam simpatija ir pa
drąsinimai iš visų Anglijos 
kraštų. Daugelis tokių yra ak
tingi darbiečiai, kurie pritarda 
mi Mac Don aido pastangoms su 
balansuoti biudžetą, sakosi pri
versti .esą kaipo unijtstai, klau
syti unijų direkcijų.

Iš parlamento ratelių patir
ta, kad ten darosi grupė dar
biečių, kuri sesijai susirinkus 
atvirai išeis už MacDonaldą. 
Kiti siūlo tverti naują partiją, 
kuri stotų opozicijom persenu
siai tr'ade unijų mašinerijai.

Dovanojo $5,000,000; 
nebeišgali pačios by

lų apmokėti
Nevv Xork, rūgs. 2, John GeL

metų, užpernai dova- 
TOivrdel National Gallery of

Nežinojo kur padėti 
$10,000,000 

r • L ■> - a. j į • i........... .. ......

New York, rūgs. 2. Mirė Ha 
rold Smith, kurs prieš porą me
tų viešai klausė patarimo, ko
kiems tikslams palikti 10 mili
jonų dolerių. Dr. Henry Gar- 
rett, Columbia universiteto 
profesorius patarė įsteigti in
stitutą proto ligoms ir jaunuo 
menės nusikaltimams 
Spėjama, kad Smith bus 
paklausęs.

Arts 5 milijonus dolerių vertės 
brangenybių. Dabar jo žmona 
atvedė j j į teismą už tai, 
jis nebeišgali apmokėti 
$500 bylos.

Papa * jėško derybų 
■ Ispanija

kad 
jos

SU

tinti, 
jo it

Iš oro padaro šilką, tik 
plaunant sutirpsta

■ Roma, rūgs. 2. Papa įgalia- 
vo savo nuncijų Ispanijai siek
ti derybų su Ispanijos respub- 
lįkos valdžia konkordatui at
naujinti, nes, papa pats pripa
žinęs, kad senasis konkordatas 
nebetinkąs naujoms sąlygoms 
Ispanijoje. i

Buffalo, N. Y., rūgs. 2. Du 
Pdnte padarytas šilkas grynai 
iš oro, chemišku budu sutirp- 
dant tam tikras ore esančias 
rūgštis su gazolino šaliniais 
produktais. Tik plaunant pa
sirodė, kad tas šilkas sutirpsta.

Tokyo, rūgs. 2. Kurį laiką 
laikomi riubaustieji lakūnai 
Pangborn ir Herndon, galop 
gavd ląįdimą lėkti namo. Jie
du t skris Skersai Pasitiko, į 
Seattle, Wash. j

nubaustieji lakūnai

Pasiliko,

-.7! (l't

Meksikietės susišaudė 
už vyrą

Vilkinso submarinas 
nutilo

Oslo, Norvegija', rūgs. 2. Jau 
trys dienos kaip nebegaunama 
jokių žinių nuo submarino Nau- 
tilus iš šiaurės ledinio vande 
nyno. Arba jis panėrė po-le
du, arba kas atsitiko.

Pasiekė 287 mylias per 
valandą

Cleveland, O., rūgs. 2. Einan
čiose orlaivių lenktynėse, Lo- 
well Bayles, savo orlaivy 535 
arklio pajėgų, pasiekė 287 my
lių per valandą. Tai yra nau
jas pasaulinis rekordas, tik ne 
oficialis.

Peoria, Iii., rūgs. 2. čionykš
tė j Amerikos legionierių kon 
vencijoj po karštų ir ilgų dis
kusijų, nubalsuota 800 balsais 
prieš 863 balsus rėikalauti re
ferendumo prohibicijos klausi 
me.

Meksikos Miestas, rūgs. 2. 
Dvi jaunos meksikietės mėgo 
vieną vyrą, kurs iš savo pusės 
mėgo jas abidvi ir kasdien da
rė su abiem pasimatymus, tik 
atskirose vietose. Teisybei pa
aiškėjus, merginos pasisamdė 
taxi, išvažiavo už miesto, at
skaitė 20 žinksnių ir pačios at 
skaičiusios ^vienas, du, trys”» 
susišaudė. Vienai peršauta 
krūtinė, tą paėmė į ligoninę, ki
ta liko sveika—tą paėmė j kau
lėj imą.

Dabar vaikinas kasdien vai* 
kščioja į ligoninę ir kalėjimą, 
merginų lankyti. «• -

LIETUVON
Siunčiame Pinigas Pal- 

/ tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai/'

Parduodame Laivakortes 
ant visli Linijų,

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED 8T.

CHICAGO. ILU
, Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

S valandai, Šventadieniais nuo
9 iki 1 valandai,

1 ; • • •
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Keanedy, Minn.
Šimtas avių žuvo nuo saldžiųjų 

dobilų

apielinkėse 
nuo ba-

valstijų 
galvijus 
ukinin-'

Kadangi Montana, North Da- 
kotą ir South Dabota šiemet 
yra kaitros išdegintos, tai dau- 
gelyj vietų javus negalėjo nei 
pinuti. Lietaus dar vis nėra. 
Farmeriai kai kuriose vietose 
nei gyvuliams neturi pašaro. 
Kaitros paliestose 
galvijai ir avys Žūsta 
do.

Montanos ir Dakotų 
ūkininkai savo avis ir 
atiduoda kitų valstijų 
kams, kurie, turi ganyklas. Už 
ganyklų atsimoka gyvuliais. 
Yra atsitikimų, kad sausros pa
liesti ūkininkai parduoda visus 
savo gyvulius, kad išgelbėjus 
juos nuo bado. Teko girioti 
ūkininkus kalbant, kad North 
Dakotoj avys parsiduoda po 25 
centus kiekviena.

Kittson kompanija iš Kenne- 
dy Montanoj labai pigiai nupir
ko 500 avių. Kadangi avys bu
vo išbadėjusios^tai jos tuoj li
ko paleistos i saldžiųjų dobilų 
ganyklų. Ganykloj jos persiė- 
dė ir visos žuvo.

Minnesotos gyvulių auginimo 
specialistai įspėja gyvulių pir
kėjus, kad jie butų atsargus su 
supirktais iš sausros paliestų 
vietų gyvuliais. Esu tiems iš
badėjusioms gyvuliams iš pra
džių reikia duoti mažai ėsti, ir 
tik laipsniškai, didinti maisto 
kiekį. —Sartas Petras.

Norwood, Mass
Kaip veidmainiški vadai klai
dina neapšviestus darbininkus 

atsibaladavo kun. Pranas Bu
dys. Parapijonai iŠ,.. ank,sio 
buvo suagituoti sueiti į bažny
čių 7:30 vai. vakaro ir pama
tyti aukšto titulo žmogų, ku
ris dievulį garbina rusiškai.

šv. Jurgio parapijos ir ka
talikiškų draugijų kai kurie 
nariai tapo surikiuoti iš abie
jų pusių apatinėj salėj ir ap
ginkluoti katalikiškom vėlia
vom, ant kurių užrašyta viso
kių šventųjų vardai. Apie va
landų laiko laukė išsitempė 
skurdžiai žmoneliai to dan
gaus karalystės pranašo, 
riam kelias buvo 
nuo klebonijos ligi 
čios.

Visa susirinkusi 
sidėjo iš visiškai 
žmonelių. Kai kurie jų šven
toriuj kalba apie Bučį, kaipo 
apie didžiai pasišventusi tikė
jimui asmenj.
ja, kad jis esu atvykęs iš So
vietų Rusijos,

ku- 
papuoštas 

pat bažny-

publika su-
Kenosha, Wis

Vieni pasako-

f
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Automobilius užmušė 
Ray A. Ročių

Miežių bušelį parduoda 
centus už bušelį, rugius 
cenų, o avižas po 14

NEATBŪTINAI PAMATYK 
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Kiras Motor Sales,Inte.
3207-09 So. Halsted St. Tel. CalWrt< 458S

vietų Rusijos, kiti tvirtina, 
kad jis ten tik dar važiuosius. 
Staiga iš klebonijos išeina ke
turi kunigai, apsirengę klap
čiukų rūbais. Du eina pirma, 
o kiti du veda Bučį už rankų, 
lyg kokį ligonį, kuris negali 
kojų valdyti. Budys su didele 
barzda eina iš lėto, vos kojas 
vilkdamas. Neša lazdų, kurio 
galas papuoštas žibančiu me
talu. Trikampė kepure puo
šia jo galvų. Apsirengęs jis 

pakalinis galas velkasi žeme. 
Klapčiukas dievobaimingai įsi
kibęs į Bučio sutanos uodegų 
ceremoningai jų neša. Var
pai skamba, o bažnyčioj gir
disi vargonai ir choro balsai'.

Davatkų protu galvojant, iš 
tiesų atrodo, kad Budys ant 
savo pečių neša viso pasaulio 
griešninkų nusidėjimų. Tai 
neišpasakytas sunkumas. Po
ra kunigų jam padeda tų sun
kių naštų vilkti, kfapčiukšs 
ploščiaus padalkas prilaiko, o 
pats Dievo mokslų profesorfUs 
su lazda remiasi.

Buvo ir kolekta rėhkama. 
Kas davė dolerį tas turėjo 
progos Bučiui į rankų pakšte
lėti . UŽ 50 centų ttf privile

gija bebuvo suteikiama. Be
pigu tokias “brangins” rankas 
turėti, — su jomis gulima pa-

Visos tos ecrcbionijos, kaip 
buvo skelbiama, surengta ne
va paklydėlių atvedimui ant 
gero kelio ir prie likro 
jimo.

tiks

linis
♦ ♦ *

Rugpiučio 23 d. pas 
įvyko Naujosios Anglijos ko
munistų piknikas. Prakalbų 
piknike pasakė pats Stalino 
pateptasis Amerikos lietuvių 
komunistų diktatorėlis Bimba. 
Vyras, matyti, pusėtinai prisi
bijo, kad sklokininkai neįva- 

pašonę. Daugiausiai Bimba 
lupo kailį Prtiscikai, kurį jis 
išvadino meitėliu.

Kuomet kanadietis Beniušis 
įspėjo Kanados lietuvius per 
“Naujienas” neplatinti stalin- 
cų literatūrų, nes už tai jie 
gali nukentėti, lai Pruseika 
tuoj sušuko, kad Beniušis turi 
Imti iš literatūros draugijos 
pašalintas. Dabar Pruseikai 
pačiam tenka savo vaistų ra
gauti. Ir jis spjaudosi, kad tie 
vaistai negardus.

— Marksistas.

( rookston, Minn
S'/s tas apie formas.

Grookston yra į ryt-šiaurius 
nuo Grand Forks, N. Dakota, 
apie 70 mylių nuo Kanados 
rubežiaus. šioj apielinkcj že- 

kės farmeriai turėjo neblogų 
derlių, kuomet kaimynystėj 
(apie 20 mylių nuo Grand

Tiesa, ir Red River slėnyj, 
kuriam priklauso ir Crooks- 
ton, lietaus nebuvo pakanka
mai, o (lėliai to nukentėjo 
kviečiai, linai, avižos ir mie
žiai. Tačiau nežiūrint į tai, 
derlius nėra blogas. Iš akro 
kviečių gaunama nuo 15 ligi 
25 bušelių. Jeigu vasara butų 

žinoma, butų buvęs dar geres
nis.

Bulves ir cukriniai runke
liai šiemet užaugo labai gerai.

Javus farmeriai parduoda 
tiesiog nuo laukų. Grudus 
jiems niekur nereikia vežti,— 
pirkėjai patys atsiima. Minne- 
apolyj už grudus moka kiek 
brangiau, bet už tai reikia 
grudus ten pristatyti. 0 prista
tymas geležinkeliais pusėtinai 
brangiai kainuoja.

Crookslone už pirmos rūšies 
kviečių bušelį moka 51 centų, 
antros rųšies — 46 centus, ir 
trečios rųšies — 43 centus.

Gerų sėmenų bušeliui ‘moka 
$1.20.
po 24 
po 20 
centų.

Minneapolio kainos yra to-

Rugpiučio 31 d. automobilių 
nelaimėj žuvo kenoshietis Ray 
A. Pocius, 2006 Forty-second 
str. Pocius buvo vos 20 metų 
amžiaus.

Kaip vietos laikraštis prane
ša, nelaimė įvyko sekamu bū
du. Pocius kartu su kūn. Ur
bonavičium iš Marion Mills, Ilk, 
važiavo iš Kenoshos į Rock- 
forda. Apie šešios mylios nuo 
Beloit sugedo jų automobilis; 
Pocius ir kun. Urbonavičius iš-1 
lipo pažiūrėti, kame dalykas. 
Kadangi, automobilis visai su
streikavo, tai jiedu bandė jį 
nuo keli(h nustumti. Kenoshos 
jaunuolis buvo iš kairės puses, 
kuomet netoliese pasirodė au
tomobilis sų blizgančiomis Švie
somis (Tai buvo 1:30 vai. ry-

ineriai už tokių kainų nesu- to). Stipri šviesa apakino Po-
—_ ------------ ------- .   --------------------------- ■ ,.................................. ■ ■   ■ - -

Kviečių bušelis 58 5/8 cen
tai; rugiai —- 361Ac.; miežiai — 
52e.; avižos —20 5/8c. ir linų 
sėmenys — $1.36.

Už kitus maisto produktus 
farmeriai gauna sekamai: už 
pirmos rųšies kiaušinių tuzi
nų 15 centų, už antros rųšies 
9 centus; už sviesto svarų 25 
centus, Smetonos svarų 25 
centus. . Už jauniklės vištos 
svarų moka 161 centų, o už se
nesnes 14 centų. Lengvos viš
tos parsiduoda po 13 centų.

Už bulvių bušelį spekulian
tai temoka tik 50 centu. Far- . z v .
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Ernesf U dėt, vokiečių karo 
lakūnas, dalyvauja lenktynėse 
Clevelande.

tinka bulves parduoti, nės ti
kisi, kad neužilgo jos turės 
pabrangti. Bulvių derlius Min- 
nesotos valstijoj yra labai ge
ras. Manoma, kad iš vieno ak
ro bus galima prikasti nuo 150 
ligi 180 bušelių btilviį.

— Senas Petras.

Iš

Cleveland, O.
Lietuvių Banko pikniko

man teko dalyvauti banIr
kiefių piknike. Dalykas atsiti
ko tai^: rugpiučio 30 d. var
taus lovoj, nes miego jau ne
besinorėjo. Ir galvoju: šian
dien tai tikrai gerai pailsėsiu, 
kadangi Šventadienis ir jokių 
ypatingų ‘išvažiavimų nenuma
toma. Bet apie devintų, valan
dų suskambėjo durų skambu
tis. Einu pažiūrėti, kam ko rei
kia. Žiuriu, prie durų stovi vie
nas banko dalininkų, o gatvėj 
matosi jo naujas automobilis. 
Jis pareiškė, kad atvažiavęs 
mane su šeima nudanginti j jų< 
piknikų? Tai buvo gotai vietos 
lietuviams žinomas Jonas Bra
zauskas.

Važiuoti tai važiuoti. Apie 
dešimta valandų susėdome į 
automobilį ir išvykome į pik
niką. Kadangi tų dienų įvyko 
aeroplanų reiąaa; taiiį mes nu
važiavome jų piftftirėti. Paskui 
nutraukėme į piknikų.

Piknikas buvo tokioj pat f ar
inėj, kaip ir visi kiti piknikai. 
Skirtumas tik tas, kad įžanga 
buvo dykai. Išlaidas, tur būt, 
padengė patys rengėjai. Buvo 
visokių žaislų su dovanomis; 
Kurie norėjo, galėjo ir prisi
šokti, nes orkestras buvo geras.

'Publikos susirinko gana 
skaitlingai. Teko kalbėtis su 
keliais banko viršininkais. Sa
ko, kad biznis einųs gana ge
rai. Apie 8 valandų vakaro 
mes apleidome piknikų ir išvy
kome namo. —Jonas Jarus.
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olų ir jis nešuslgrlebė, km* bėg
ti. Iš susimaišiMo jiš b$g& į 
<4 pusę, kuria važiavo Atttoftib- 
bilis ir tapo pett?ėnktAk atit 
žemės.

Pociaus sprandas tapo nu
laužtas ir bendrai jis liko smar
kiai sudaužytas, fcetias minu
tes pagyvenę^, jis pasimirė be
vežant f ligohlfię.

Automobiliir,* ‘ kuMs užmušė 
Pocių, važiavo Morton Start, 
vienuolikos mežų berniukas. 
Starr pareiškė, jog jis matęs 
bėgantį Pocių, bet jokiu bildu 
jau nebegalėjęs pasukti arba 
sulaikyti automobilį.

'Pocius nuolat važinėdavosi 
sti kun. Urbonavičium. Kartu 
jie Važiayo į Drooklynų, kur 
buVo laikoma vyčitĮ konvenci
ja. Kelionėj išbuvo dvi savaiti. 
Vos spėjo sugrįžti iš Brookly- 
no, jie tuoj išsirengė į Rock- 
lordų. Tai buvo paskutinė Po
ciaus kelione. 4

Laikraštis sako, jog Pocius 
cfstug veikęs tarp vyčių ir buvęs 
bažnytinio choro pirmininkas.

Jaunuolio kūnas tapo parvež
tas j Kenosh^ palaidotas 
vietos kapinėse.

Valionis paliko tėvus ‘ir dvi 
šeserk —Kenoshietis,

Tai bent profeso

Kaip North Atfičrikoj įįimįs 
lietuvis ArcįentlnOš mttionič- 

riatts dukteris anglų kalbos 
mokino.

“Pietų Amerikos Naujienos” 
rašo: ,

Čordoboje išeinantis Argen
tinos dienraštis “Cordoba” ap
rašo, kaip Josė Mičfcelittrtas 
pusantrų metų laiko mokino 
Scnoro Telmo Echaguerrc dvi 
dukreles angliškai kalbėti. 
Dalykas dėjosi sekančiai:

Senor Ečhagucrre, 20,000 
ha. savininkas ir gyvulių au
gintojas Cordobos provincijoj, 
augino dvi mažius dukreles: 
Bornilda 8 amžiaus ir
Maria 10-ties. Echaguerre se
sutė išvažiavo Londonan susi
pažinti su Europos kultūra ir 
paraše broliui, kad pasamdytų 
mokytojų, k įs mokintų mer

paskelbė fdikraŠtyje,
kad rgikaliiigaš anglų kalbos 
mokytojas. Tai perskaitė ir 
Juozas Mickeliunas, kuris tris 

Gražiausi Pirštai Chicagoje
-•

godžiai siekia šių skanių 
Angliško styliaus biskvitų

Kur tik augštoji draugija pietauja; jąs matysi
te juos—šiuos patraukiančius mažus ir skanius 
saldintus1 pyragaičius, kurie sudaro Uneeda Kepėjų 
Angliško Styliaus Pyragaičių Rinkinį.

Tokie* gražus, tokie slcanųs ir taip ,stebėtinai gc- 
ėi. kad kiekvienas jų atkandimąs primins j.ums g€- 
rimą aičhatOS garsiose^Ritz ar Ciro valgyklose Lon
done. Vajiiriaši, Londonas neturi gerHniųį’ biskvitų 
už Šiuos.’vnes šie biskvitai yra* tikro Angliško sty- 
liauS-į-tą^ad, iškepti čia 0at*, Chicagoje, kad jus 
gautpnm juos 4,0()0 mylių -šviėžeSniUS.
. Importuoti jie kainuotų iki ,$-J.25‘ svaras. Tuo 

tarfiu pttjkiaį suvyniotoje f drig^umį palaikantį 
x cellopbartL dežutese—-Uneeda Kepėjų jtyrirgaičių

rifikinys kąhtvos j/htis mažiau; negu vienas trečda
lis imp.ąHuotū kainos. j,. '

KiekViėna iš tuzino ir daugiau kaltybių iŠin^fL 
n&i įdaryta iiarfl įJiytįigaičių CM rasi
te skanius pyragaičiui, parįnktinius smeto
ninius/ sandvičius, mažus trupius gabalėlius/jie visi 
kcpimb^dai^ini'iho atžvilįfiį. pasiekia įierfekcijbs. 
yiršalis 50 skifdngų skanių kavalketių kiekviena
me svare! .'

šiandii padarykite nelauktą riiaForiumą1 saVo Šei- 
!na* įr .savo dogams su Jiais Angliško styliaus 
biskyiĮtaisį Tujų grpserninkas dabar jau turi šį 
dideles- v^rtyMs' pirkinį. " J- /

k1'-

liiOtiis Arg^itintije gyvehda- 
itias negalėjo laimės suvesti. į

Ispaniškai parašytų pasiu- 
lyfnų/~Ectiaguen*ė sutiko su jo 
yeikaĮaujamomis sąlygomis 
(bhtas,. Valgis ir 80 pezų jnė- 
fiešiiii) ii1 pakvietė atvažiuoti. 
M^ičkėliinias, kaipo Nojrtuose 
gimęs, lengvai įrodė seniui, 
kad j6 tautybė yra “Norte A- 
hietiėano”, nes taip ir polici
jos ccduloj įrašyta, o apie an
glų kalbos mokėjimo perlikri- 
nimų nė negalvojo.

Prasidėjo mokslas. Senor 
profesor dažnai vartoja žod-> 
žius: Misler, very good, olrait, 
gadem, gudbai, biznis, ir ke
lis kitus, kuriuos girdėjo savo 
tėvų šalyj, Lietuvoj, kurion 
drauge su tėvais, būnant jam

Q A IT r IT Q O A U u U □
ir

TVTPT A Q1 VIKI
per dvidešimt septynias metus

ir visuomet bus 
tokiu išlaikytas!

Mes kviečiame jūsų biznį 
pasiremiant šiuo rekordu

Peoples J^itionakSank 
and ^rust Company 
i of Chicago 

47th Street And Ashland AVENutf 
* < • MmMmM MMii i ihimn
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Taupyki! 
firtigus

Šviežesni ui
I
į importu otų s
< biskvitus, u i
, mažiau, negu

■ vienų trečdalį 
irripo rtuotiį 
kciinds
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5 metų amžiaus, prieš pat ka-ĮJi moka mergaites angliškai 
rų atkeliavo. Taip Juozelis 
laimingai profesoriavo 18 me
nesių: puikiausiai valgė, Šva
riai dėvėjo, minkštai gulėjo ir 
kiekvieno mėnesio gale po 80 
pezų bankan pasiųsdavo.

Ypatingai Maria su profeso
rium gerai susikalbėdavo tė
vams nesuprantama kalba. 
“Juodukės” tarnaitės paneles 
“inglecitomis” vadino.

Gegužės 15 dienų senis gau
na telegramų nuo sesers, kad 
jau ji Buenos Aires ir kad jų 
patiktų Cordobos stotyj. Juo
zelis susirūpino; o kuomet 
londoniete atvyko dvaran, — 
profesorius jau buvo už poros 
šimtų kilometrų...

Didelis tetos nusistebėjimas:

sveikint ir kalbint, bet nesu
pranta, kuomet jos jai -atsako. 
Pirhiam pasimatymui teta sa
ko" '‘helio,” o mergaitės atsa
ko: “labas”. Teta klausia 
“how ar^ you,” o mergaitės, 
nepataikę į paklausimų atsa
kyti pasakoja apie savo gerų j į 
mokytojų.

Pasirodo, kad bėgyje 18 mė
nesių Mickeliunas puikiausia 
išmokino argentinukes kalbėt 
lietuviškai,' vieton anglų kal
bos, kurios jis visiškai nemo
kėjo I

IŠ musų bendradarbio su 
Juozu Mickeliunu pasikalbėji
mo paaiškėjo, kad jis labai 
gerai jaučiasi ir rengiasi ieš
kot kito panašaus “dinsto...”

■M
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KLAUSYKIT!
KLAUSYKIT!

šešis kartus kiekvieną 
paprastą savaitės dieną 

Uneeda Kepėjų! Miesto šauklys 
suteiks jums žinių gabalėlius 

per W M A Q

NATIONAL BISCŲIT COMPĄNY 
‘Uneeda Bakers”
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MINTYS, VERTOS 
APGALVOTI
Jonas Sibirijokas.

Dar tebeskamba ausyse tas 
triukšmas, kurį pakėlė bolše
vikai švęsdami trylikos metų 
jų taip vadinamo “gyvavi
mo.“ Rusijos piliečiai, nors 
su tuščiais pilvais (nes netu
ri ko valgyti), bet gavę ukazą 
iš jų mylistų komisarų, ne tik 
raudonarmiečiai, bet ir vyrai, 
paprasti darbininkai, moterys 
ir vaikai išėjo paroduoti gat
vėmis, nešini įvairius plaka
tus ir ginklus. Kad alkani ru
sai parodavo, tai ir ameriko
niški bolševikai, prisivalgę so
čiai “pork ebopsų” džiaugėsi 
žiūrėdami į paveikslėlius, at
spausdintus laikraščiuose, ir 
šaukė: “Žiūrėkite, žmonės, 
kaip mūsiškiai paruduoja, 
kaip jie galingi, nors jiems ir 
reikėjo tryliką metų kovoti su 
buržujais ir kulokais.“ Ne vie
nas sakė, kad jeigu bolševi
kai nebūtų geri, tai Rusijos 
darbininkai butų senai juos 
nuvertę, o dabar jau jie try
liką metų išgyvavo.

Žinoma, kas sutfnka su to
kiais bolševikų ir jų pritarėjų 
išvedžiojimais, tai turėtų pil
nai sutikti ir su panašiu mo- 
narchistų paaiškinimu, kurie 
taip pat tėri teisės sakyti, 
kad jeigu caro valdžia nebūtų 
buvusi gera, tai Romanovų 
dinastija nebūtų gyvavusi ant 
sosto per ne tryliką, bet per 
ištisus tris šimtus metų. Taigi, 
lengvai galima suprasti, kad 
tas jų paaiškinimas nėra vy
kęs. 

♦ ♦ ♦
Kada amerikoniški bolševi

kai ir jiems simpatizuojantys 
piliečiai, švęsdami sukaktu
ves, šaukia lai gyvuoja bolše
vizmas ir taip toliau, — tai aš 
kalbėjau amžiną atilsį prieš 
dvyliką metų numirusiam

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO,
TRINIMO,
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmfa bon- 
komis — po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. ‘ 
EURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distancc Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calomet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Pornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigas. 
817 West 34th SL

Tel. Boulevard 9336

M. J. KIRAS 
RBAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
T«L Yard» 6894

' RAMOVA LAUNDRY ’ 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—-teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St
Tai. TUnl.vard 9122

tuo

Specialis IŠPARDAVIMAS
Scooter$

79c

HARDWARE—NAMŲ REIKMENYS

1514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

išnaudoto- 
pateisinti, 
bolševikų

THEN , 
fodrIebn 
Years in 

STockj:

GOOO IN 
' IN Oi-O 
ARIZONA

BORN 
CauUKABDS 

OHIO/ 
1893'

Rusi 
nuo 
viso 
žino

nereikia kovoti su 
jais?

FIRST PICTURE - 
OWN hAONEY * 
LEADINO MAN 

F d R ETHBU C LAKTOM
EHTCNTyč 

STAGfc

tyASON JARS 
tuzinas .............. .

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

liną nugalabinti. Tų nuospren 
dį apsiėmė išpildyti didkuni 
gaikštis Jusupovas.

tam prasidėjo rinkimai, 
viskas įvyko nieks nei 
nepajuto. Musų miestas,

buržujai I 
JU jus pa

žiūrėkite, ten di-

* WiTH 
FOX JšTud’os

nariai tapo 
O tai atsi- 
atgal. Kad 

tai eisimo

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 
/ laikraštis yra

įvyko pirmieji rinkimai. To
limesniuose rinkimuose buvo 
vartojama Šitokia sistema: 
Komunistų partija, padariusi 
sąrašų kandidatų, įteikdavo jį 
raudonarmiečiams, prisakyda
mi jiems balsuoti tik už tuos,

visai
musų paprastųjų pi

[Acmc-P. U A. Photo]

Elinor Smith, pasižymėjusi 
aviatorė, apvaikščioja savo 20 
metų gimimo sukaktuves. P-lė 
Smith dabar planuoja skristi 
per Atlantiką^

maz- 
, Nei 

iš žmonių, 
čionai Ainc- 

, yra palankus bolševiz- 
nes dauguma musų gy- 

buvome tos 
kad bol- 
geradėjai. 
bolševikų 
prie val- 

po tam
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SOON 
DEveuopEo 

A GOOD

tikri bolševikai 
i laisvių žmo- 
juos pritraukus 

tuo pasinaudo-

Visiems yra labai gerai ži
nomas faktas, kad pinigai ir 
galimybė valdyti kitus, ^mogų 
apsvaigina. Jis užmiršta savo 
pirmuosius principus, už ku
riuos kovojo, užmiršta kitų 
žmonių vargus. Tai galima pa
tvirtinti visiems gerai žino
mais faktais, pav. Italijos 
Mussolini, kuris būdamas so
cialistų eilėse parašė knygą 
“Kardinblo Gaspadine”, aiš
kiai parodydamas visą tą pur
vą, kurio Romos katalikų ku
nigaikščių gyvenimas yra pil
nas. Bet dabar, kuomet Mus
solini dasibriove teisės sėdėti 
prie vieno stalo su kardino
lais, užmiršo buvęs vargdienių 
užtarėju ir patą pradėjo juos

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros akaudejima, šalti. Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimu* 
( tik ne ronas ). >■,
Tūkstančiai žmonių yra ilsigyde o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo. 
Kaina 75 centai, $1.50 Ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY < 

O1NTMENT.
DEKEN’S O1NTMENT CO.

P. O. Box 352 
Hartford, Conn.

darbininkų gero turi nuolat 
būti palaikoma plėšimais, (ai 
kuo gi vadinamoji darbininkų 
valdžia skiriasi nuo kapitališ

kų valdžia. Vadinasi, 
vadinamam darbininkų 
je. Būdamas valdžios 
įlinkas per visus tuos 
rioliką metų, turėjau progos 
gana arti prisižiūrėti tų dvie
jų valdžių sistemai ir 
daug pažinti valdininkus 
biskį nesistebėjau 
kurie gyvendami 
rikoje 
m u i, 
veliančių tenai 
minties ir tikėjome, 
ševikai yra musų 
Taip buvo, pakol 
partija neprisigavo 
džios vairo 
persimainė.

gsnį, žinoma, galima 
bolševikų nuopelnu, 
iš to, jei jie vėliau 
liūgai pražudė dar

atimdavo jį nuo 
norėdamas juo as- 
pasinaudoti ir to-

rusų kalboj 
bolšinstvo”. Tai jie 

“bolševiki.” 
pačios par- 
mažumoje, 
“menšinst-

nėti, o kas nenori už juos bal 
suoti, tegul visai nebalsuoja 
Žinoma 
liečiu balsai nieko nereikšda- 
vo. Nors, pagal principus, ko
munistų valdžia turi būti iš
rinkta visuotinu balsavimu, 
visi žino, kad per visus tryli- 
ką metų tie patys išbuvo prie 
valdžios, faktas aiškiai patvir
tinąs manė žodžių teisingumą. 
Iš pradžios, 
davė visok 
nėms, kad 
prie savęs 
darni perėjūnai ir kriminalis
tai pasistengė ir sau pasipel
nyti. Vėliau, net pats bolše
vikų viešpats, Leninas, pasa
kė, kad iš tūkstančio tiktai 
vienas yra teisingas komunis
tas, o visi kiti jo vadinami 
“svolačiai:” Dabartinėje 
jos padėtyje nėra nieko 
staliaus, nes įsigalėjus 
kiems avantiūristams, 
nems labai žemų pobūdžių ir 
menkos kultūros, jie visų pir
ma išskerdė tikrus bolševikus 
idealistus, kurių mažai ir te
buvo, apšaukdami "juos revo
liucijos ir valdžios priešais, 
ir, pašidengę darbininkų ir 
kaimiečių valdžios vardu, jie 
pradėjo kovą su tais, pas ku
riuos dar buvo užtektinai pi
nigų . Jie pastaruosius vadino 
buržujais ir kulokais. Dauge
lis skaitytojų pasakys, “ką, ar

Norėdami labiau patraukti 
darbininkus savo pusėn, bol
ševikų agentai pasklidę po 
Rusiją, pradėjo organizuoti 
mitingus, kuriuose sakydavo: 
“Draugai, žiūrėkite, tenai sto
vi grąžus rūmai, kurie jūsų 
rankų pastatyti, bet kuriuose 
gyvena buržujai! Kodėl ne 
jus? Tenai stovi didelės dirb-c 
tuvės, kuriose jus tlirbate, bet 
kurias valdo vėl 
Kode! nevaldote 
lys? Toliau 
džiausi sandėliai Įfrikrauti vi
sokių gerovių! Jus patys ir jū
sų vaikai turite badauti, o te

NAUJIENOS, Chicago, fll.
.............................................................. . ■■■■» (U 

nai bereikalingai pūna daik
tai, kurių jums nuolat reikia”. 
Suprantama, kad į panašink 
išvedžiojimus, minios atsaky
davo “I’ravda, tovarišč.” Ar ne 
tą patį prisieina girdėti bolše
vikų mitinguose, čionai Ame
rikoj? Bolševikų agentai, ma
tydami, kad minios yra užtek
tinai sujudintos, duodavo įne
šimą pradėti aktyvį darbą ir 
griebtis įsteigti lygybės šia
me pasaulyje. Suprantama, 
toks įnešimas labai patikdavo 
tovariščiams ir nieko nelauk
dami, jie pradėjo draskyti di
džiulius sandėlius, labai ma
žai prisilaikydami jų pačių 
vykdomos lygybės, nes tavor- 
čiai, kurie turėjo arklius, pri
sikrovę vežimus visokių gero
vių, varė vargšus gyvulius iš 
paskutinių, kad paspėjus ir 
antrą kartą suvažinėti. Netur
tingesni užsimetę ant pečių 
miltų arba cukraus maišelį, 
ko nepatrūko bebėgdami na
mo, jie irgi norėdami suspėti 
padaryti kitą kelionę. Ir taip 
jie dirbo per kelias dienas, iki 
visa eilė didžiausių sandėlių 
nebuvo ištuštinta. Pabaigtu
vėms, žmonės juos padegė. 
Taip prasidėjo socializmo įgy
vendinimas Rusijoj.

stengsis 
adinamųjų,

pasielgimą. Jeigu bučiau ne
matęs bolševikų valdovų gy
venimo, gal ir aš bučiau tos 
pačios nuomonės. Bet Ylabar 
rusų darbininkų valdžios at
stovas, pamatęs kibą nors pi
lietį turint vieną ar kitą bran
gų daiktą 
savininko 
meniškai
kiam lygybės Vykinimui netu 
riu kito vardo, kaip tik vagy

bolševizmui. Aš neabejoju, 
kad dauguma skaitytojų pasa
kys, kad nežinau ką kalbu, 
nes bolševizmas tebegyvuoja 
ir dabar. Na, ne, boševizmas 
mirė tą pačią dieną, kuomet 
bolševikų partijos 
Rusijos valdovais, 
tiko trylika metų 
butų dar aiškiau, 
toliau ir pažiūrėsime kas tik
rai yra tie bolševikai, kurie 
dabar valdo Rusiją ir kas tai 
yra bolševizmas. Rašantis šį 
straipsnį išgyveno Rusijoje 
dešimts metų po caro valdžia 
ir ketverius metus po bolševi- 

taip 
roju- 

darbi- 
kelu-

tų valdžios? Daugumas bol
ševikų valdovų, pakilusių iš 
nieko, paragavę šio pasaulio 
gerybių pradėjo bijoti, kad 
viskas - nepraeitų kaip sapnas 
ir norėdami kuo ilgiau ir tvir
čiau užsilaikyti, įsteigė terorą, 
kurio pasaulis nebuvo matęs 
nuo Inkvizicijos laikų. Bolše
vikai pirmiausiai pradėjo 
skersti aristokratus, potani in
teligentus, o dabar, kaip iš lai
kraščių matytis, jie priėjo prie 

ūkininku 
vadindami 
darbininku

Geros rųšies Malia- 
vos galionas ........ ■ ufcv

kiek turtingesnių 
kuriuos kankina 
juos kulokais ir 
priešais.

(Bus daugiau)

WISSIG,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

kimšti į kalėjimą ir žudyti 
tuos, už kuriuos jis pirma už
stodavo ir kovodavo. Grįžkim 
dabar į bolševikų rojų. Vo
kiečiai militaristai 8 bolševikų 
partijos narius nusiuntė į 
Rusiją užplombuotuose vago
nuose padaryti dar didesnį su
mišimą, palengvindami 
budu vokiečiams padaryti 
tartį su rusais ir greičiau 
sidirbti su kitais talkininkais. 
Suprantama, kad pirmieji bol
ševizmo apaštalai su mielu 
noru sutiko ir be to, kad jiems 
pasitaikė proga įgyvendinti 
savo principus, jų viršininkas 
Leninas, norėjo atkeršyti ca
rui už nužudymą jo brolio, 
taipgi socialisto. Atvažiavę į 
Rusiją jie pradėjo veikti. Pir
miausiai, pabaigę griauti dis
cipliną armijoj, jie suprovo
kavo civilius žmones, prižadė
dami jiems rojų žemėje ir pa
sigrobę valdžią į rankas, pa
darė taiką su vokiečiais, tuo 
budu išeidami iš karo. Šį žin- 

skaityti 
Bet kas 
bereika- 
daugiau 

žmonių' ir dabar vis dar juos 
žudo. ..v

Rusijos didžiūnai pamatė 
biaurius paleistuvio Rasputi- 
no darbus, kuris darė didelės 
įtakos carienei Alexandrai, 
caro žmonai. Rasputinas dirbo 
vokiečių naudai kartu su ca- 
riene, kuri buvo vokiečių kil
mės ir narė kaizerio šeimos.

LIETUVIŲ

AIDAS 
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424 l
Metine prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai

NAMŲ SAVININKAI
apdarui nhiiaa jum« yra verta* $2.00. kadangi jus galite ataine&ti jj j mupų ofisą 

ir gauti reguliarę $3.00 narystę už $1.00.
MES TEIKIAME NARIAMS DYKAI

Lysus, penkti) ir trijų deAimtų dienų pnreišIdniiiH ir iApildome juos jums dykai. Pa
tarimai apie neHUsipratimus nu rendauninkais. Pasitarimai dykai visais legaliAkam 
reikalu*. Taipgi patarimai ir pagelba jūsų taksų ir aHf*esninentų reikaluose.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
Rerond Floor 4054 South Aslilaml Avenue, 4?<h & Ashland Atcniic

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902

juste
susidaręs iš šešiasdešimts tūk
stančių gyventojų perėjo į 
rankas visai nežinomų žmo
nių ir visos vietos surištos su 
pinigais, pasirodė užimtos žy
dų ateivių, nors niekam vieti
nių nebuvo žinoma kas jie ir 
iš kur jie taip staiga atsirado. 
Vyriausio teisėjo vietai, buvo 
išrinktas mūrininkas, kuris 
neriiokejo nei rašyti, nei skai
tyti. Valdininkų sąjungos se
kretoriumi buvo išrinktas 
kiemsargis, kuris vos gulėjo 
savo vardą pakrevezoti. Taip

Kas yra bolševikai?
vikai yra buvę Socialistų de
mokratų partijos nariai. Ta 
partija, Rusijoj pasidalino į 
dvi principales dalis: kairias- 
parnius ir nuosaikiuosius. Kai 
Socialdemokratų partija ski
lo, tai dauguma pasirodė kai- 
riasparnių, rusų kalboje va
dinamoj 
ir buvo pavadinti 
Antroji dalis tos 
tijos, pasilikusi 
rusiškai vadinosi
vo”. Tai jie ir tebėra vadina
mi “nienševiki”. Antra stam
bi Socialistų partija * Rusijoj 
buvo socialistai revoliucionie
riai. Tos partijos nariai dau
giausiai dalyvavo užmušime 
visokių valdininkų, kurie pa
sižymėjo savo žiaurumu. So
cialistų revoliucionierių par
tija buvo populiariškiaušia ir 
turėjo daugiausia pasekėjų.

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.
ATSILANKYKITE YPAT1ŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

JOHN J. ZOLP
4559 South Paulina Street, Chicago, III.

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo (i^as pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės,' užnuodijinų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padarytu 
Praktiknoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St.» kampas Keder A ve.. TeL Crawford 5 57 J

MORGICIV
TAIPGI PARDUODAME PIRMUS MORGIČIUS NUO 

$500 iki $5,000 
MOKAME 6 NUOŠIMČIUS

JUSTIN MACKIEWICH 
MORTGAGE B A N K E R

2342 S. Leavitt St. Phone Canal 1678-9

Dabar yra geriausias . laikas malev.oti kaip iš lauko pusės, taip ir viduje. Kam 
reikalingas tok£ darbas, malonėkite mus pašaukti dėl apkainavimo. Musų kai
nos yra žemos, darbas gi yra garantuotas.

- UŽLAIKOME VISOKIŲ NAMAMS REIKMENŲ

A. M. BUTCHAS
PILSEN MALEVOS—VARNIŠIAI

4414 South Rockwell Street 
Telefonas LAFAYETTE 4689.
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DANGORĖiHSUftteakymo kaina:
Chicagoje — paltą: .

Metams ■«M.« *8>Q0
Pusei metų ......4<00
Trims mėnesiams_______ __  2.00
Dviem mėnesiams —.... . , 1.60
Vienam mėnesiui —--------------.76

Chicago] per išnešioto jus:
Viąną kopija —8c

18c 
754Minesivi

Suvienytose Vaistuose, no Chfcatoj, 
paltui

Metams •• -i, ■ i - - --i . 17.00
Pusei metų —______________ 8.50
Trims mėnesiams__ ____  1.75
Dviem mfinesiams ___ —1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų _____ _________ 4.00
Trims mėnesiams -----------   2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

MELLONO “GENIJUS!

Jungtinių Valstijų iždo sekretorius, Andrew Mel- 
ioil, yra išreklamuotas, kaipo "‘didžiausias iždo sekre
torius nuo Aleksandro Hamiltono laikų”. Bet dėl jo fi- 
jlailsinio genijaus šiandie ima kilti abejonių.

Prieš keletą dienų Jungtinių Valstijų iždas išleido 
Už $1,100,000,000 naujų bonų savo deficitui padengti, 
jper pereitus metus (“biznio metai” Amerikos iždui 
baigiasi birželio mėn. 30 d.) iždas turėjo $903,000*000, 
j. y. beveik vieną bilioną dolerių, deficito. Dabar peb 62 
dienas nuo biznio metų pabaigoj jau pasidarė naujo 
deficito $396,365,000. Iš Washingtono pranešama, kad 
{valdžia turės arba leisti daugiau bonų,f vadinasi, už
traukti naują paskolą, arba didinti taksus.

Kodėl taip pasidarė? Todėl, kad “prosperity” lai
bais taksai buvo numušti. Sekretorius Mellon sakė, kad, 
sumažinus taksus, padidės biznis krašte, ir valstybės 
iždo pajamos todėl nepuls. Gi šiandie pasirodo, kad 
taksai gal reikės didinti, siaučiant krašte ekonominiam 
krizini.

/ 4 * 1 ’

Jeigu Melionas nebūtų stojęs už*taksų mažinimą 
’didžiomsioms korporacijoms gerovės laibais, tai valdžia 
butų atmokėjusi daugiau savo skolų, kurių dabar yra 
apie 17 bilionų dolerių, ir butų jos ižde susikrovęs stam
bus rezervas, kuriuo šiandie butų galima padengti iždo 
nuostolius.

z

Melionas ne tik mažino taksus kapitalistams, bet 
•Jisai sugrąžino milionieriams ir jų korporacijoms šim
tus milionų dolerių “permokėtų taksų”.

Ar tokia iždo politika buvo sveika kraštui? Ne, 
ji buvb naudinga tik stambiam j am kapitalui. t Turtin- 
giemsiems ji padėjo didinti savo pelnus. Ji stimuliavo 
stambųjį biznį tais laikais, kada jisai ir be stimuliavi
mo darė pasakiškus pelnus. Ji prisidėjo prie to, kad 
“stakai” (kompanijų akcijos) buvo be galo iškilę bir
žoje ir visi, kas tik turėjo pinigų, užsiėmė spekuliacD 
ja (kiti spekuliavo net ir pasivogtais pinigais), iki 1929 
m. rudenį atėjo tas baisusis krachas biržoje, nuo kurio 
prasidėjo dabartinis ekonominis krizis Amerikoje.

Jeigu dabar, krizio ir nedarbo metu, teks valdžiai 
pakelti mokesnius, tai ir Meliono garbintojai pamatys, 
jogei jo finansinės politikos vaisiai yra kartus.

ROMOS KOMPROMISAS

Italijos valdžia paskelbė sąlygas, kuriomis Musso- 
lini ir Pius XI, po trijų mėnesių aštrios kovos, padarė 
taiką. Tos sąlygos toli-gražu nėra panašios į “pilną pa- 
pos laimėjimą”, kokį įsivaizduoja papos garbintojai 
'(žiur. Apžvalgą).

Mussolini leidžia atidaryti “Katalikų Veikimo” 
kliubus, kurie buvo uždrausti šios vasaros pradžioje. 
iTai yra Vatikano laimėjimas. Bet kliubai turi teisę už
siimti tiktai veikimu religijos srityje ir turi būti po 
tiesiogine vyskupų kontrole diocezijose. Kliubams Už
ginta ne tik kištis į politiką, bet ir užsiimti sportu ar
ba kurti profesines darbininkų organizacijas. Diočezi- 
įjų vyskupai, kurie skiria vadus Katalikų Veikimo kliU- 
bams, neturi teisės skirti vadais priešingų fašistams 
įjjįrtij^ narius. Pagaliaus, katalikų kliubama yra efrau- 
Jžiama turėt savo vėliavą. '

Šitie sutarties punktai yra fašistų laimėjimai. 
{viso, juodmarškiniai, matyt, laimėjo daug daugiau, ne
gu pakistai, 

a •

Dėl to nėra reikalo rtei liūsti, nei džiaugtis. Pftpote 
ir Mussolinio sutartis buvo padaryta tam, kad viehas

pžvalgal
-j .k. ’r ’ a ' ' Il_ . '-*»■
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MELUOJA SUSlttlESttAMAS

“Laisves” Abekąs rašo, kad 
Anglijos MacDonaldas

“susidėjo su karalium ir vi
sais reakcionieriais/' kad at
imti iš bedarbių paskutinį 
trupinį; jie planuoja panai
kinti pensijas, kurias iki šiol 
gaudavo Anglijos bedarbiai. 
Tai tuo paskutiniu trupiniu 
‘socialistas’ MacDonaldas sie
kia užkišti prakiurusią skylę 
savo šalies kapitalizmo tvar
koje.“ j

Tur-but tas Brdoklyho bol
ševikų peckelis žino (jeigu ji
sai skaito iaikraščitfe), kad aįMė 
bedarbių “pensijų“ panaikini-; 
mą Anglijoje visai nefa kalbos. 
Naujasis MacDohaldo kabine-č 
tas planuoja tiktai sumažinti 
išmokėjimus bedarbiams TO 
nuošimčių. Taigi Abekas me
luoja per akis.

Visai panaikintos bedarbių 
pašalpos yra tik Abeko garbi-, 
narnoje sovietų feusijoje. io- 
dėl, jeigu jau kalbėti apie At
ėmimą “paskutinio trupinio“, 
tai reikia turėti galvoje “ma- 
tušką Rasėj ą”, o ne Angliją.

Tiesa, bolševikrii giriasi, kad 
jų krašte bedarbiai išnykę ir 
sovietų pramonėje net trūkstą 
darbininkų. Bet jeigu dėl be
darbių išnykimo butų buvęs 
sustabdytas pašalpų mokėji
mas, tai valdžia būtų taip ir 
pranešusi, jogei pašalpų niekas 
nebereikalauja, todėl jos ir ne
išmokamos. Tuo gi tarpu so
vietų valdžia pereitą rudenį pa
darė visai ką kita: ji išleido 
dekretą, kuriuo uždraudžiama 
nedarbo kasoms mokėti patal
pas bedarbiams. Reiškia, be
darbių šelpimas tapo likviduo
tas. Paskutiniais nuo darbinin
kų atimtais trupiniais Stalinas 
bando sulopyti savo subankro- 
tavusį “komūnižmą“. .f

Neturėdami kdi’ dingti, me
lionai Rusijos darbininkų išsi
sklaidė po kaimus, ir šiandie 
Rusijos sodžiuje yra. inilžiniš- 
kas žmonių' perviršis, kokio 
tur-but neturi jokia kita šalis 
pasaulyje (išimant gril Kini-’ 
ją). Tai ve kaip ten ^išnyko 
bedarbiai”. »

Ne musų uždavinys yra tei
sinti MacDonaldo politiką, ku
riai pasipriešino beveik visa 
Darbo Partija. Bet MacDonal
das dar visgi nenupuolė iki to, 
kad šaudytų darbininkus Už pa- 
sipriėšihimą valdžiai, kaip kad 
daro Rusijos komunistišku dik
tatoriai.

mes nežinome. Bet tas

“Draugds“ džiaugiasi papos 
ir MussdliniO susitaikymu ir 
rašo;

“ŠiMidiė aišklki matome, 
kad toks galingas savo val
stybėje Miissojini, jos pilnas 
Vadas Ir diktatorius, patį ka- 
raiiiį j bžpėčkį nuvaręs, Ka^ 
tulikų (Bažnyčios Gaivai — 
Popiežiui turejd nusilenkti. 
Jis ąavo siekiamo tįkslo ne- 
aisiekė. tiūvo priverstas tai
kintis ir, aČių Dievui, susi
taikė. ĖažnyČia išėjo pilna 
laimėtoja. Ji atgavo savo 
teises. Kaip ilgam toji tai
ką
nėra taip svarbu. Jei šiuo 
kartu, kada fašistai Italijoj 
yra pačiam įsigalėjime, kada 
viską savo valdžion suėmė 
ir niekas prieš juos žodžio 
nedrįsta pasakytu jie buVo 
priversti prie taikos, tat ir 
ateityje, Jkad tie santykiai ir 
iširtų, Bažnyčia nuo tOį žino
ma, nukentės, bet ji pasiliks 
nenugalėta.“
Čia pusėtinai šlubuoja logi

ka. “D.” prisipažįsta nežinąs, 
kokiomis sąlygomis fašistai su
sitaikė su papa, o betgi jisai 
sako, kad paįia laimėjęs. Ir da
gi jisai (tą laimėjifną vadina 
“pilnb“, nors pats bijosi, -kad 
taika padaryta neilgam laikui 
ir bažnyčia ateityje galinti vėl 
nukentėti.

Prieš pradėšiaht giedoti 
“Aleliuja“, geriau butų pritikė
ti ir pažiūrėti, ar iš tiesų t&ip 
gerai pasibaigė tas įiapos ir 
Mussolinio ginčas, kaip “Drad- 
gaš“ hdri, kdd jisai pasibartų.

Išsvajotus papos “triumfus” 
Marijonų organas išveda ’iš ap
linkybių, kurios toli prAsileii- 
fcia su faktais. Italijos MussO-: 
•lini šiandiie anaiptol nėra taip 
galingas, kaip jisai buvo prieš 
keletą metų. Visais pasaulis Ži
no,. kad apverktinas fašiktų 
valdžios finansų ętovis privertė 
jUOdmarškinių lyderį pakeisti 
visą savo užsibhhį politiką ii*, 
užuot garbinus kanudles, tem
ti Washingtono tarptautinio 
nusiginkldVimo programą. t

Opozicija Italijoje per pd- 
skutinius keletą ;ipčpešių pakė
lė fcdlvąį ir kaip tik ddbar eina 
Komoje, didelė politiška byU, 
kurioje figūruoja ir italai fa
šizmo priėšai, ir vifenšs belgiį 
profesoHUš. Taigi greičiausia 
šitie Mdssdiinio keblumai pri
spyrė jį nusileisti Vatikanui; 0 
visai nė papos stiprumas. Bet 
tur-but ir papa tutėjo nusileis
ti Mussoliniui, nes jeigu to be
būtų buvę, tai Vatikanas pe- 
butų paslėpęs Savo džiaugsmo,, 
jogei fašistai tapo paklupdytL ,

PAfeiDAVELlŲ “SALINĖ“

“Vienybė” prikaišioja Lietii- 
vos socialdemokratų užsibniuo- , 
še komitetui “lenkiškus Zlotuos“. * 
Matyt, jos redaktoriai špreh-t 
džia apie kitus sulig savęs:, 
kaip jie už mizerną algelę par
davė savo liaudininkiškus “įsi
tikinimus” fašistams, tai jie. 
mano, kad ir kiti žmonės tokiu 
pat budu šihkuoja savo idčjd- ? 
mis. . .

Ir jie dar kalba apie kitų 
“sąžinės graužimą”, <kbombl 
tikrumoje jiems t&tiėhis tenka 
rausti dėl savo begėdiško šUn- 
uodegiavimo Lietuvos liaudies 
neprieteliams, štai, aną dieną 
“Vjen.“ išreiškė pageidavimą, 
kad cenzorius braukytų “Liėt/ 
Žlhių“ straipsnius, o ęlabar jau 
j i bando a psimes ti spaudos 
,laisvės šalininkė ir sakb: f

“TąčUį varyt liAstbbgti, 
^hžįiros i|minįitiiiimAs 

ar panaiktnimąs bbtų nau-
• Hinornh ?’

Skaitytojų Balsai
...v..r,į .^tiVfrnrf ■

Prasimanymais norį

į ........ , ... ’

žmones. Iš pavydo vienas antram juodu buvo šusivak 
diję, ir iš bėdos dabar vėl susitaikė. Kol Italij 
pataus fašizmas, tol ji nenusikratys ir klebį^alizmb

vieš

Lietuvon ir Atgal
t RMo I?r. A. MARGERIS

(tęsinys)
Tuoj po Mttiio žiu atvažiavi- 

nio gjo mipitij siviyaiflyMų. cenzūra
Hhkimai. Veikė naujas, tauki-' *“™_ ce"zur?
ninku Sugalvotas ir išleistas 
rinkimų įstatymas. Mtao įs
tatymu bandyta partititos rin
kimus visai panaikinti, taigi, 
ir tinkimai bUvb padėdinti 
asmeniniais rinkimais. Keistą. 
Logiškai imant, griežtos lini-' . ..... .................
jos pravesti ,tarp jiėfttjlttių ir 0 k“d J,s >s,va,z'
J 1 , . .' . r 1 . .. Hnvn nrnv.idpnfo &nrpfnnn visuasmeninių rinkimų negalima. 
Žmones jūk niekados Uebal- 
sūoja vieh lik už partiją, bet 
draUgė ir už tdš partijos pa
statytą asnienį. Jeigu asmuo 
nieko nereikštų, tai tada par
tija galėtų statyti kandidatu 
be jokių kvalifikacijų žmogų, 
pav., piribą pakliuvusį Jonį, 
ar OUą. Bet visi žinome, kad

{Ir prezidentas Smetona cen- 
žbriaus išbrauktas.] sako, kad 
jau projektuojamas naujas į-

miai sušvelninsiąs. Duok Die
ve; kad triip ir butų.

P. S. Nuostabu, kad Kauno 
cenzorius visur išbraukė pre
zidentų Smetoną. Nejaugi jis 
nirino, kad prezidento pavar
dė neverta nė laikraštyj tilp-

davo prezidentą Smetoną visų 
šventųjų šventuoju ir dabar 
bijosi net jo vardą suminėti.

Pas Voldemarą neleido.
Pastaba. Šitą straipsnelį vi

są cenzorius išbraukė.
—Norėčiau griūti leidimą pa

simatyti ir prisikalbėti su Vol- 
sakau Piliečių Ap- 

t“aipWhiėkur'nedaroma’.' Ne? ttfc*** »>««*»*>-
z. \___ tl_. t...______uiti iri ui.

—Prašau ateiti rytoj 12 va
landą; — atsako difrektoriris. 

Ryto metą'nueinu.
—Leidimą duosime, bėt tam

sta atnešite mumš SrivO rank
raštį perskaityti.

demarU,

BiinbihiAi “komtinistai” 
būt visai nųšigyvebO, kad pra- 
simahymtis rašo.

Jie “Vilnies” J^r. 201, pH- 
ąimapę paraše, kad Amerikds 
Darbininkų Apšvietos Draugi
ja (ADAI)) padariusi tarUiiį 
eiti į bendrą darbą su Ameri
kos Komunistų Partija.

f

Tas yra bimbimų prasima
nymas. įtiek man žiHoma, A. 
D. A. Draugija • tpkio tarimo 
nepadarė ir inųžai bėridrai 
darbuojasi su Amerikos Ko- 
muįiątų pabtij a (kuri yrd ne
verti komunistų partijos 
vatdo), hės hešUtiftka šu jos

š. Amerikoj, kur respublikoniį 
partija yra, tartum, visagalis 
■Dievas, vis dėl to gana daug 
dėmesio kreipiama į kandida
to kvalifikacijas, į jo asmenį.' 
Vadinasi, rinkimai visadbs 
buvo, yra ir Bus ne tik parti- 
jiniai, bet ir asmeniniai.

toliau. Bandant neigti par- 
Ujįnius rinkimhs, noromš ne 
noroMns lenką hėigti ir bėnd- 
rUtiib bei kblfektyvizmb sąvo
kų. Sėt ar tai gulinta? BUVys 
žmoiiių, nors partija ir nepaši- 
vadinęš ir savo surašau (aht 
p'dpfferio) tani tikto žhlOgaus 
kandidatu iifeifištatęš, viš dėl
to, jeigu visi Už viehą žmogų 
;bplįibjė, tai aiškU; jog visi 
beveik viehodai ir jo kvUliti- 
kacijas Šupranta, jį įkaihuo-K 
ja; — ėt-gb; kolektyviai pto-. 
tau j a, kblžktyviai ii* baišUbja. 
Kaip tada pariėigti kblėktyViz-, 
mo šąvbką horš ir taip yadi- 
hatadis Ašihėiiihiaiš bblžavi- 
iiihiš? JUk hbrš pdriijbš (ko-, 
i’ėktyvižhib) Siįvokh ant pbpie- 
rio ir ri'ėbgžištiibjd, tai ji vis 
tiek veikia žmogaus psichėje.

Taigi, dr Vienaip ar kitaip 
kalbėsime, vis tiek pasieksime 
lą pačią išvadą, kad griežtos 
unijos tarp partijmiįį ir dš- 
mėhipių rinkimų rtėra įb nega
li būti pato!, pakol bpirys žihd- 
liiiį balsuoju už” vibrią žiiibgų* 
įdėt jei daieišti, jog tik viendšl 
žmogus bdlsUojd už vienį 
žmogų Urba ir daugiau, tai ta
da, žinoma, partijos arba ko
lektyvizmo Sąvoka hėbėvėikid* 
ir balsavimai yra asmeniniai1 
—pilnoje lo žoųžio pfiišmeje. *

Prezidentas Smetoiia, kaip 
man ąirpde, taip vadinamais 
akmeniniais ^rinkimais labai 
ppteukidtds ir mano, Jkad to* 
kia jdii balsabimų sistema bus; 
renkami ir .atstovai į seimą, 
k'o'ia iiiMt štilis įal- 
va taip klaidingai mtoHjd, va-, 
,dinasi, neigia nenuneigiUipus 
parįiįiUi^ tthįtt kolektyiddius 
rinkimas, iš rikrtįįlį, mUH ne- 
siiprdntdmd! tŠi&ia čenzOriu^ 
gerbi krimstblėjb it yisį pUra- 
grąfį Iškabo.] <

K'di dėl .k^i^dkar 
veda Lietukas vdbdžid Va-,

ir balsavimai

Prezidentas

Taip Elgiasi be prihęipų žmb- 
tyfcs, ktiriė parsi'dayinėja ųž įi- 
nigą ir dėlto, fcarmatydainiėM 
SriVo negarbingo amato, bando 
piibliM AįMUmti :

5 ratįkb į&Ljfe 
iš mmiistąįį 
►es prikaišioja

< Bet tas faktas/ kad dvi viėha antros neap)cfenčiate ripsftfreta didelij 
gįos diktatūros taikosi, liudija, jogei jos jau tik bendro* k gavo šlykštu 
jnis pajėgomis teįstengia laikyti žmones vergijoje Įeitiems

šiįminy^'mo tbd^i Mįd W 
si lodyti darbininkams I (ypač 
bimbinių kovoj fcu “sklokinin- 

kad R apčvfetieėiąi

Neprasigyvensit, vyručiai, su 
tokiais prąsijuįt^^s. . 4

, — tokias są
lygas pąstatb direktorius.

—Gulima. Bet juk cehzorius 
žiureš, — pastebiu.

—Meš pirma liOrim pamaty
ti.

—Gerbi. Atnešiu.
—Įspėsime ten atatinka

mus žmones ir tamstą leis,— 
baigė fcaVo kalbą dirėktbrius.

—bekui, — pUsakiaU ir išė-

pastebiu.

Klausyk, aš tau pasakysiu 
ką jaučiu, ką aš manau. Man 
tavo didybė tiesiog biauri, 
šlykštus mrin tavo paveikslas.

Tu aukščiau kitų namų iški
lęs debesis rriižai, bet tu daug 
smarkiau mano nualintą kūną 
raižai... Kiekviena plyta vergų 
prakaitu aplaistyta ir iš jų 
kraujo visas tavo cementas 
padarytas. Už tai tavo sienos 
orą teršia žuvusių tavo garbei 
vergų kvapas, supuvusios ir 
puvančfčs žmogienos srutos 
sunkiasi iš tavo pamatų...

Aš thačiau tave ryjant žmo
nes rytą ir juos išvemiant va
kare. Praryji šiek tiek gyvus, 
O išVcmi išbalusius lavonus..

Tu suėdei tūkstančius laisvų 
indėnų, t sunaikinai jų gamta 
kvepiančius namelius, o pats 
ant verkiančių griuvėsių užsi
rioglinęs dabar stovi ramus, 
kriip vilkas nekaltą avelę pra
rijęs...

Tavo bįaurią išvaizdą elek
tros šviesos užslėpti nepajė
gia. Fabrikuose dirbti dažai 
neuždengia tavO biaurios Spal
vos. Iš maitos pastatytas ir 
maita nudažytas tu negali nu
prausti savo purvino smirdan
čio veido dirbtiniais skysti
mais.

Sunaikinai gamtos gražy
bes šitame paež^ry, sutrempei 
gėles ir žalią mišką, sugadinai 
medžių orą, dabar sieki ir 
satilę praryti. Paspringsi, pra
keiktas dragone, tavo pama
tuose supuvę lavonai prisikels 
ir tave sugriaus... — Mat.

•—bekui, 
tad.

Nuvažiuoju iš Kėuho j Tel
šius traukiniu, iŠ Telšių j 
Bhmgę automobilium ii* iš 
Plungės į Platelius automobi- 
imrn.

—Ab gdlima matyti VOlde- 
mUrą? — kląusiU dviejų poli- 
ciniiikU', kuriie, matyti, saugo
jo VOldeniarą.

—Lėidiihą, p'otidš, tUrite?
—čiliečių Apsaugos depar

tamento dirėktbfius Kalinė sa
ke įspėsi^s jus, kad leistumėt.

—Mes nieko hbžinohie. Ne
galime. Prašom eiti pas virši
ninką. s

Važiuojame Pas viršininką.
—Ponas viršininke, — ša

knų, — ar galima pasimatyti 
su Voldemaru?

K—Turite leidimą? i
i

—4Tėip. Piliečių Apsaugos 
departamento difrektOriUs sa
kė, kdd leidžiąs; kad įspėsi^s 
atatinkamus žmones Plateliuo
se.

—Mes nieko nežinome, bet 
paskambinsiu į punktą Kre
tingoj.

—Ačiū.
Škąmbina ir gauna atsaką, 

Jog ilr jįen nieko nežinoma. 
VirŠihįnkąs pataria man atsi
klausti Piliečių Apsaugos de- 
pąrlaihęųto direktoriaus, kaip

• klaU-

NAUJAS numeris. Atė
jo Kultlira No. 6—7. Gali
nta gAiiti Naujienose. Kai- \| 
na 45 tentai.

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

BRĖMĖN
EUROPA

Mušiau Negu 5 Dienos Ant 
Vandens per Cherboarg—6 

dienos per Bremen
TIK 7 DIENOS 1 LIETUVĄ
Speciali* trūkis ii Bremerhaven
Arba keliaukit ekspresiniu laivu

COtUMBUS
Suniažintos trečios klcsos kainos 
abi pusi dabar galčjc.
Informacijų klauskite 
pas blle vietinį arcn- 

ta arba Įgl
130 W. Randolph KžEįfil

St., Chicago, III. P^4?

PILIETIS
Būtina it Ubai pagel- 
binga knygeli tiems, ku
rie nori tapti Šios šalies 
piliečiais., Pamokinimai 
apie lįoš Uties tvarką, 
apie jos riršiilinkų rin
kimus ir viskįi kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų Įkibo
mi* surašyta.

yra su tuo leidimu.
—Ar čia galima? , • ■ i * v ' .

.SIU.
—Ne. Pašte.
—Q ,kur baitas?
—r'Qt fteii, kur tąs medis, — 

piratų' parode pdnas viršinin-

Ir nuėjau (tęii, kur tas me
dis.

Skąmbipu j Kauiią ponui di- 
ięktąrmi- kąd dabar 
jp įlėbėrą, bet busiąs už pus- 
v’alabdžio. Vėl skambinu, bet 
dabdr dtsdkd, k&d jau buvo ir 
vėl išėjo. Pataria palaukti, nes 
poiiaš direktorius tuoj grįšiąs 
ir paskambinsiąs į Platelius.

KAINA TIK 25 CENTAI

ta kova per aštn, kad ji dpro 
kunigus kdikakiais kankalais 
bei nerdįfdiš. {Ir šitas paragra
fas cenžOHaiiš Vfšas iškąstas.], . 

gale, itkp ppiduiids
— cebriirū. TėigU 

jau, vdtdiip^ manymu, ji bū
tinai reikdlingd, tdi vis tikiu- 
retų būti daūg tikšįesne bėi 
šveinesnę. Gdvtiu prbįpdš - -
loie redakcijose matuti Ceii4 išlaukiau pusantros valandos 
zohiaus išbradkgtus įdikrašči^ 
pųštapiUs. ^Vątzddi idhai ne
jaukus. Ądn pdčįddi ieko dir
bti spaudos darbą. Gerai ži- 
naii, ką tai reiškia iš naujo paskdi, kada žmogus nuva-

kunigus 
bei

NAUJIENOS
1T39 So. HalsM St

CHICAGO. ItL.
Siųskite money otderį arba k rasos 

Ženklelius.

jlik ir išbraukyti stipt p 
nustoja x savo 
rinio ih vertes 
taip baisiai į 
dpi tol kad J ...c
pažįtirM [Va^litiasj, ir šitas 
paragHfriš ,W' cebzoriauš

$ŽtafeHa

>sniai 
prigihąld$s .tu- 

Kam Jau Čia 
amuoti fynones

ir .hefculaukęs išvažiavau.
Visai paprasta, kad tam tik

ra įstaiga duoda ar neduoda 
leidimą- Bet duoti (žodžiu), gi

žjKidja, pasidaro kaštų, paga
lios; ar daug sugaišta, jau ne- 
bedųbti, • tai, rodos, ne tiktai

prežidenlds

džeątelmoniška I
(Bus daugiau)

........... ■ u. .......

"S. 13,14
tas šiandie. Kaina
Klauskite Naujienose.

‘Kovos” gąu

** * U v A. • - ■ • •• . v » 4 1
■! n m ,„ririrw^wn——

ĮfiATMUMIJS
(Ddvlemastit)

galite padalyti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.



Muzikos pamokos veltui

Lietuvės AkuSėrės

Oastronovo

Komercinė mokykla

65,000

me

Mėgino flusižudyti
na

Getai pasipelnė
pra

Lietuviai GydytojaiPADĖKAVONĖ

■ IH j I

suteikė jai 
ir palydėjo 

amžinybės

mokinių stoka 
vietų

John Kuchinskfcs
Lietuvis Advokatas

, Arti Leavht St. 
Telefonas Canal 25 
odos 9

Nebegrįžo 
$3,500.

1327 So. 49th

Telefonai
Cicero 3724

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Dayton, O 
kuriam 
žiaus. • 
pionierius

1646 W. 46th St.

Telefonai 
Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Well, jis, tČVo 
feriati jierhs Catronė 
’etrui atidtiosiąs pini

(Cor. of 35th 8 Halstetf Sts) 
Ofiso valandos t • nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldianiais pagal sutartį

nauji grabo 
Y/rds 1741

nuo 61 iki 8 valandai vaks 
apdrt Itientadienio it ketviftadiėnto

Du laikraščiai besiverčiantys 
iš arklių lenktynių, sičfld $50,- 
000 atlyginimo tiems, kurie su
gaus kkfoaperius, neseniai pa
vogusius tūlą John Lyhch. Ūž 
Lyncho pa'loidifną buvo' sumo
kėta kidnaperiams $50,($0.

Tel. Central 7079
Rez. Longbeach 9453 

1 iki 4 ir pagal sueita

Kodėl jam galvą skau 
dėjo

Pavogė iš banko 
$2,500,000

biėdfiuomenei 
stfhtis, 
viii ir
gus.

Sekančią dienų “geradaris’' 
susitiko Casttoifovą. Pareikš, 
kad jam reikalinga “cash”, 
idant tėvo kūną į San Francis- 
co pargabenti.

Well, Castronovo turėjo pi
nigų. Jis paėmė iŠ banko ir 
padavė naujam draugui $8,50$ 
iki tas gaus tėvo palikimą.

Staiga, geradariui vyrui, kai 
jis gavo $3,500, suskaudo gal
va. Vyras nubėgo aptiekon 
vaistų nusipirkti... Ir nebegrĮ-

finansines Chicagos
pastaruoju laiku

Meras Cermakas nepatenkin
tas policininkų kooperavimu, 
idant priversti visus automo
bilistus įsigyti vadinamus sti- 
keriUs. Mėtas pareiškė; kad 
jeigu policininkai ir ateity rie-

alengf tncr ,į 
rūpesčius. $

visiems dalyva- 
įmonems; o» 
’auįĮna Esu-

Mčras Cermakas ir jo padė
jėjai, yra kaltinami tuo, kad jie 
paleidžiu iš darbo civilės tarny
bos darbininkus, o jų vieton 
samdo vadinamus laikipus. Jei 
pasirodys toks kaltinimas tei
singas, tai mėrui ir jo kabine
tui grūmos kaltinimas, jogei 
jie paniekiną teismą. Mat, dar 
Thompsono laikais buvęs išduo
tas indžionkšenas, draudęs 
Thompsonui paleisti civilės tar
nybos samdinius, o jų vietoms 
imti laikinus. Kaltintojai tvir
tina, jogei tas indžionkšenas 
tebesąs galioj.

Grūmoja tjolicijai 
teismu

Autų, Nosies, Gerklei Specialistai 
Instruktoriui Viennos Universiteto 

Saite 1447-49 Pittafield Bldg. 
55 E, V/ashington St.

Undertaking Co.
Wm. .A. Pakorny 

Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Cinai 3161

Komercinę mokyklą tęsti to
liau aukštųjų mokyklų (high 
schools) kursą randasi adresu 
607 Plymouth Court, Harison 
gatvėj prie State st.

ši mokykla žada duoti veltui 
intensyvų keturių metų kursą 
tiems asmenims, kurie yra bai 
gę aukštąją mokyklą.

Pamokos čia duodamos ste
nografijos (short hand), dirbti 
rašomaja mašinėle («typewrit 
ing), kursas pardavėjams (sa- 
lesmanship), aukštesnė knygve- 
dystė (accounting) ir pamokos 
sekretorystei. Duodami taipgi 
kitokie kursai.

Mokyklos darbas nuo 8 valau 
dos ryto iki 4:80 vai. popiet. 
Norintieji g^ti lankyti mokyklą 
tik dalį dienos.

ši mokykla yra’ včdama Ap- 
Švictos Tarybos priežiutoj,

Ta pati mokyftla duoda 4ik 
šešių mėnesių intensyvų kursą 
knygų vedimui, sėkretoriavimui, 
stenografijai, darbui rašoma 
mašinėle ir t.t.

Mokyklos sezonas prasidedči 
rugsėjo ir vasario mėnesiais, 
šis rudeninis sezonas prasidės 
rugsėjo 8 d.

Merą Cerinaką traukia 
teisman

Iš p-ios Stęrn komodos 
žuvo bfangmehų VėYtės $100, 
000. P-ia Stern yra pati milio- 
nierio, investmentų banko pre 
zidento.

am^jlance PATADNAVIMAS DIENĄ ir įtartį 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatiiig^ ir ramų, 
pat&n&yimą', kuomet jiW;' yrą gabiausiai reiialinga^!

ODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

4654 S. Ashland A ve. 2-ras Ai 
VALANDOS: 10 v. ryto .iki 8:30 vai

lt Chirurgas 
141 So. Halsted Street

Tel'. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Mrs. A. K.
JARUįJH

PHYSICAL 
TMCDAOV

U MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

.Y i II.... M.. ........

DENTISTAS
4180 Archer Avė., sale Midland Bank 
Valandos: 10 iki 12 Av M., 1’ iki 5 

P. M., 6 iki 8 P. M.

Bomba daktaro 
mams

JŪSŲ GkABORIAI '
j >. .Didysis Ofisai

4605-07 South Hermitagė Avenue 
Visi/Patefonais YARDS 1741 it 1742'

Deliai 
painiavos 
haujų mokyklų Chicagoj nesta
tyta, nė pagerinimų nedaryta. 
Ir ot mokyklų superintenden
tas Bogan nužiūri, kad kuomet 
dabar atsidarys mokyklos, tai 
kokiems 65,000 mokinių busią 
permažai vietų viešosiose mo
kyklose. Kad kaip nors keblu
mus įveikti, tai teksią mokinius 
kilnoti, įvesti pamokų atmai
nas, ętc.

o plrtauhU' 
:0O Valaii- 

, 4 .. s blankas pu- 
ginius Užvenčiu jnie- 

... „ Šiaulių apskr.
Amerikoj išgyveno 28 metus. Pa- 

jl dukterį 
f — Wiftiam if 
ugustų' Barčus, 2 

Konstancijų ir Elzbietą 
- Aldoną ir Geraldinų 
o Lietuvoj 2 seseris. 

Drau-

Turiu automobilius visokiems rei 
- lams. Kaina pritinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Kokia dešimt dienų atgal 
Michael Castronovo susitiko tu 
lą Pete. Juodu greitai susidrau
gavo, kadangi Pete pasirodė 
puikus vyras.

Pirm poros dienų juodu išėjo 
pasivaikščioti. Jiem dviem ei- 
nan't pro Augustina ligoninę, 
koks ten vyras pasipainiojo po 
kojų. Vyras mandagiai atsi 
prašė ir paaiškino, kad jis esą 
susijaudinęs, ba. ką tik miręs 
ligoninėje jo tėvas.

Tėvas mirdamas palikęs $18.- 
000. Pusė tų pinigų skirta

ir vaikų pagal nanjandas 
Ray ir kitokiu* |lektrot

Ofisas ir Laboratorijai
5 W. 18fft St., netoli Morgan St. 
.Valandos: nuo 10—12 pieta ir 

nuo 6 iki 7:30 vat vakare
Tel. Caual 3110 

Rezidencijos telefonai
b Patk 6755 ar Randolpb 6800

)R. CHARLES SEGAE 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 Eoath Aibland Aoe., 2 laboi 

1 CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterilkų. Vyrilkų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Juo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
ai. po pietų ir puo 7 iki 8:30 vaL 
akaro. * Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dienų 

Phone Midway 2880

DR. HERZMAN
, — IŠ RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
ni kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
t akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy* 
ų. moterų i’

R. A. VASALtfi 
ADVOKATAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugtyio iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, ^kaudam; 
akių karštį, nuima kataraktų, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai.
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

vartojami. Mano akiniai sugrąžina regSjli 
ir pasalina įtempimą,, ..

SPffiCIALB DOSfC VAIKŲ AKIMS
Akinių ir Nuo $5,

Žvairos akys atitaisomos, žema kaina, 
Operacijos. Ichgvl išmoksimai, nSra sug šimp. - /

Stiklai duplikuojami ir i-amai sutaiso tą pačią dieną. . .

Mėgino nusitroškinti gazu 
p-ia Sophic Schulmeister, gyv. 
5413 , Gale avė. Ji išgelbėta. 
Neturėjo darbo, o vyras yra 
nežinia kur pasišalinęs.

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki U valandai r
nuo 6' iki 8 valandai vai

DENTtStAŠ
2559 West 63rfl Street 

kampas Rockwelf St. z 
Valandos: 10 v. ryto iki 8 v. vak. 

Sered. ir Nedėl. tiktai pagal susitarimų

Kalba apie suktybes mažuo
se bizneliuose. Kalba apie už
sidarymą bankų. Bet štai pra
ėjusį antfadien| patirta vagys
tė iš didžiausio Chicagps ban
ko, kuri siekianti apie $2,500,- 
000.

Tas bnhkaa yra Continental 
Illinois Baftk ančt Trust Com- 
pariy. TAS battfcas kontroliuojąs 
apie vieną biliohą 123 rtriliontfs 
dbferių.

Jafne tarnavo 40 metų vyras 
vardu Waltet B. Wolf. Skaity
ta jis ištikimas darbihihkas. 
Priklausė liuteronų bažnyčiai 
ir buvo uolds jos rėmėjas.

Bet praėjusi antradienį jis 
prisipažino, kad pradėjęs vog
ti iŠ banko nuo 1919 metų. Ir 
per tą laiką jį niekas nesuga
vo: nė auditoriai, nė knygve- 
džiai, nors dabar surasta, kad 
jo Vogimų suma pasiekusi pus
trečio miliono dolerių. ’

Nebūtų nė antradienį jį 
kas sugavęs. Bet štai kas 
aiškėjo. Woll spekuliavo 
žoje. Jo brokeriui pasirodė 
sta, kad jis pajėgia tiek daug 
prakišti biržoj. Iš kur Wolf 
gauna pinigų?

Ot, šios brokerio , abejonės 
sujudino banko viršilas ir pa
galios Wolf pasisakė iš kur.

Musų patarnavimai lal- 
dotuvėie ir kokiame rei
kale visuomet eiti eųži- 
ningai ir nebrangus to
dėl, kad \ neturime il- 
hidų užlaikymui sky
rių. ..; j:

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

....................... ....................................................-

S. D. LACHAVICH
LiĖTtJVlŠ GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse knopigiausia.

Reikale beldžiu atsisukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

21314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 51927

Phone Armitage 2822

OR. W. F. KAIJSZ
1145 MūtoauhH Aotmu 

Valandos: 12 iki ? ir 6 iki 8 P. M< 
Seredos vakari uždaryta 

Nekėlioj ratartj

Sveikata yra lanhc. Nepraraskite jos! Apsaugokite savo ir savo sejmyųų, 
American Medical Institute išrišo šį klausimų tūkstančiams žmonių. Del 
pilnos medikalės Kekzamifiačijos, sirguliavimų, kraujo ištyrimo, įčirškimų 

“ ‘ 6 M
2418 W. St.

— IŠTIRKITE MUSŲ KLIUBO NARYSTĖ - 
Atdara nuo 9 y. ryto ikk^ v. Vakaro kasdie.... .. —..... ..............  . ..

DR. C. MlCHI^L, O. D
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Aš priskirHlu jusiU akims 
■ neturint kaip butu kom

• pilkuotas darbas. Mano sle
tomą yra pašokina, 20. nic

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruėtam Optometrištui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

Valandos:/!) ryto iki 9 vak. kasdie. 
, DR. J. GROUPE , 

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 671

Nuliūdę
Vyfas it 3ukt9.

756 #. 35th ši.
(Cor. of 35th # Halsted Sts) 

Ofiso valandos: nud 1-3, nuo 6:30-8:
Nedėldieniais pagal sutartį

f 4 ■ ' .n,.: " »įį ■ .4—

Ofiso ir &Z. Tel, Boulevard 5914

DR.NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted1 Sts)

Tel. Yardi 1829

DR. G. SERNER
LieTūviš AKIŲ SPECIALIST2

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 Wėst 35th St.

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

Nedėliomii nuo 10 iki 12.

Ofisų, it Rez. Jei, Boulevard 5913

K. GUG1S
127 JV. Deatborn St., Rpofa 1113 

, Telefonai Central 4411^, 
Vaiandoi: nuo 9 ryto iki 4 po piet 

Gyvenimo
3323 South Hahted StrO* 

VaUidttll'noo'e'SrŽ JL kUM*, 

vakarų, fisfcyrua Utfetii' 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 rytS......

Telefonas Yards 0994 

t MAURICE KAKN
4631 South Ashland Aoanua

Ofted valandos:
10 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet«
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 11 

Rez. Telephone Plaza 3200

šio laiškai yra ats.ie iŠ Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina f 
gyriausij| fcašta ((Clark ir Adami 
Ra t vi u) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba. “Adver 
tised Window” lobSj nuo Adams gab 
všs, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymšta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrų laika, o pas
kui sunaikina. •

10 Griksenici Mrs Barbarai
13 Jurshenas Jonas
17 Klovni Domihiinkiii

22 Lukosin Mrs. Stanislavas
24 Oi'sula Antfrez
28 Ratkiėvicz A '
29 Rekios Wurktdrya
30 Romanbwski £ettfr
35 Bzolinskraš Geo

Telefonas Yards J138

Statiley P. Mažeiką
Graborius ir 

Balzamuotojas

Ofiso Teį Vktory 689J 
Rez. Tel Drexel 0191 

DU. A. A. fttftH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiiatt 3102 So. Bdhtad Čbkupt 
arti 31rt Streėt

Valandos: 1—3 po pietų, 7—i jįrtfę 
Nedėliomis ir Švenud. 10—12 dūmų.

Bombos sprogimas apdraskė 
Dr. Frank Natanson namus 
adresu 3216 Lake, st.

S. M. SKUDAS 
„ . Lietuvis

GRABORIUS IR BALZAMUOTO JAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

7l8 W. XŠ Št ' ’
Tel. Roosevelt 7532

PAULINA ESUNIENĖ 
iš namų Putnevičiutė

kuri mirė rugpiuČio 28 dienų i 
palaidota tapo rugsėjo 1 d., ( 
dabar ilsis Corcordia kapinėse, am 
žinai nutilus ir negalėdama atsi 
dėkavot tiems, kurie 
paskutinį patarnavimų 
jų į tų neišvengiamų 
vietų.

Mes atmindami ir 
jos prasišalinimų iŠ musų tarpo, 
reiškiame giliausių padėkų dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame rttusų dvasiškam’ tė
vui. kun. J. Rozak, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jbs sie
lų; dėkavojathe graboriuf Butkui, 
kurs savo geru ir mandagiu pa

tarnavimu garbingai , nuty^f  jo^;, jų 
■ į amžinastį, o mums 

pet kęsti nubudimų it 
dėkavojame grabneiiams ir paga 
lios dekavojame ' 
vusiem's laidotuvėse 
tau musų mylima ___
niene sakdrrie: ilsėkis šaltoj že

Dvorak Parko muzikos de 
partmentas, prie Cullerton ir 
May gatvių, atsidarys penkta 
dienį, rugsėjo 4 dieną, 3 vai. 
po pietų. Vaikai ir mergaitės 
gali įsirašyti pamokoms orkest
rų mokykloj. Tdo pačiu laiku 
norima turėti kiek galima dau
giau suaugušių^ kadangi orga
nizuojama senesniųjų orkestrą.

šeštadienj, rugsėjo 5 d., pir
mą valandą dienos tikimasi sik 
silaukti vaikų ir mergaičių, ku
rie norės mokintis pianą skam
binti. Tai yra nepaprasta pro
ga kiekvienam apielinkės ber
naičiui ir mergaitei, kadangi 
muzikos pamokos bus duodamos 
už dyką puikioje, p. Adolphes 
Erst priežiūroj.

šį pranešimą davė p. L. C. 
Van Valkenburg direktorius.

Lieiuviai Gyaytojai _ 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
i 4 ■' « ■ ■

Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja
1 ligonius

•nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir
•nuo 6:30 iki 8:30 vakare

• Sekmadieniais nuo 10 iki 12
3421 So. Halsted St.

Phone Boulevard 8483

Duokite savo akiš išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTIIAI 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m.
’ 4649 S. •Ashland Avė,

kampas 47th St, 
Tel. Boulevard 6487

j 9 Si 4 ..........

A A. SLAKIS

parodys daigiau pastangų, tdi 
kai kurie jų atsidurs prieš ta
rybą civilės tarnybos darbiniri- 
kams teisti. . ,

. ,v *• e ’ * i į ■ f* • * * X’’“ ' *

Laiškai Pašte

|Acme-P. 0 A. Photo]

Orville Wright, 
sukako 60 metų am- 

Jis yra orlaivininkystės

K4vtrfaaWš, nigs. S, ’31 
-------------------------------- -------- ..-..o........  Į I ......—J*.- ..

CHICASOS
anos

. u, Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Mietto dfttu 77 W. WaihB>gtot
Room 1502 . Įtk C4atrm

Valandos: 9 ryto iki 4

Vakarais: Utarn^ Ketv., ir Sub»

414$

Namų Td. ttM 339$

JOHN B. BORTU

VaUt^fist Si!2ffuS 4-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tek RepaHfc 9600
............. I i. ...I 1 !-! ..Uj. Kili itin,,,,

joseph j. Grisu
Ltefufls ftiivdlčafae 

4631 So. 'Ashland Ava* 
■ta. Mlmtį 3800

Km srrr RffOMt tf "Ja
TeL Republk 9733

ONA LAURYNAVIČlĖNė 
po tėvais

Pcrsisky rė ’ su 
rugpiučio 31 dienų, 
dų vakare 1931 ni., 
sės amžiaus, L 
ste it parapijoj, S

liko t didėliame nuliudlm 
Zofija, 3 sūnūs* — W 
Chester, žentų 
marčias -— J 
2 anūkes — 
ir gimines, o 
Narė Šventos Agotos 
gijos. Kūnas pašarvotas, randasi 
4632 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyki petnyČioj, rug
sėjo 4 dienų, 8:00 vai. ryte iŠ 
namų į šy. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus geduhri-J 
gos pamaldos už velionės siėįų,. 6 
iš ten bus nulydėta į Šv. Kaziųiiė- 
ro kapines.

Visį ą. a. Onos Laurynavičie- 
nės gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir sdtėikfi’ jaif 
paskutinį patarnavimų ir atsisvei- 
kirtirttų.

Nuliūdę liekame, 
Dūkti, Žentai, Sanai, 
Anūkė ir Giminės, 

Laidotuvėse 
rius Budrikis,

VYRAI IR

...... . 1. ilM . ...................    •
.... . į t

’ 1 1 . • ....... L 1. . J . . . 1 . ..... T 1 1 M1 1 " 1 1 " . :....................... .1
l y • ’< ■ • i . ,, ..JI ; M,' ■'

Valančios9 ntb 9 5?

3241 8. HOsted 8t. Tel. \ 

diii-SK* bz $ i 
Vasallt—Pato.. Ser. PI

■ —.—.i.     i.........    —
Phone Canal 62Z2

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 m
Seredomis ir ncdeliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street ..

Telefonai Republic 7868

Dr. P; P. ZALLYS
DENTISTAS H

30 E. lllth St.
- Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856
Gazas, X-Ray, etc. y' I

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Motetų it Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimų

K Ofiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395 J
Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb S t. Chicago, III. ’
...... s

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandoi 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 10 
:-r iki 12 dienų.

Telepbonai dienų ir naktį Virginia 0036

Re*. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
TIT? "P *7 7AT ATPOPT^UJLw» X • Jule X KzXwXO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halstid Street 

CHICAGO, DLL. 
• n' 1 .

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. iladison St*
NdLį 1 iki 3^ po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Weit 1860
Namų telefonai Brunsvrick 0597

,Jy .... ... . 1 .,u....•„ I. , Įf i

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!

‘ Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naujų vietų pO nt.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.

Nedėlioj pagal sutartį 
' Tel. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

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

} Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
• tiao 9 iki fl Valandai ryto'

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

; DR. J. J. KOWARSKAS 
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
J 2403 W. 63rd St, Suite 3

Tel. Prospect L028 
Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330

0 Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedelioj pagal sutarti

. ■ ..................................

Hemlock 8151
• DR. V. 9. NARES

CS (Naryauckas)
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

f . Ž435 West 6.9th Street
VALANDOS:

* 10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak*
t Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

/ Phone Canal 2118
Valando¥‘: ,6—8 vakarė

DR. A. L. YUSKA 
ifio So. ttititiiį st. 

4193 Archer Avi.
Valandos: 2—4 po piet 

. v Phone Lafayette 0098 ,
Naktinis tetefofidd Gtovehia 1595

•. Dr. X' P. Kaziauskis
e DerrtistaS

4712 Šonth AsMantf AitiJ
'• Tel. Boulevard 7589
• Ofiso: valandos 10 ryto iki 8 yaka&. 

Residence Phope Hemlock 7691

Phone Bouleyard 7042

DR. C. Z. VEZELI3 
Dentistatf

o 4645 So. Ashland Avė.
\ arti 4*7 th Street
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Atvažiuoja iš Lie
tuvos

Komunistai, rodosi, turėtų 
suprasti, kad neišmintinga 
kviesti negrus į šią *apielinkę. 
Mąt, čia baltieji vieni gyvena ir 
jie nusistatę prieš gabenimą 
jųodveidžių į apielinkę. Toks 
kvietimas reiškia kvietimą sui
rutės, muštynių, reiškią' kvie
timą nesmagumų.—Vietini*.

kad laivu 
pribus į 

(Sept.) 6

Mt. Greenwood
Gavome pranešimą, 

Frederik VIII, kuris 
New Yorką rugsėjo 
d., atvažiuoja Romaldas \iš-
tartas, 11 metų amžiaus. Jis 
atvažiuoja pas motiną, p. Oną 
Sakalauskienę, 6106 S. State 
Street.

Lucia Navickaitė, 17 m. am
žiaus, atvyksta pas gimines.

Paul Valentinas, 1442 S. Ken- 
net avė., Chicago.

John Urbon,
Josephine Urbon ir
Marcelė Urbon važiuoja j 

New London, Wis.
Pirkėjai laivakorčių čia iš

vardytiems asmenims, malonė
kite priduoti Naujienoms sava 
telefoną, kad galėtumėm pra
nešti apie jų pribuvimą į Chi
cago.

Šiuo laiku pasireiškia nema
lonumų SLA. centre. Pildomo
ji taryba po kelis kartus lai
ko suvažiavimus, ieško kalti
ninkų tai paskolos davimo De- 
yeniui reikalu, tai vėl kivir
čams Centre rišti. O tie ki
virčai perkelti tapo net į laik
raščius.

Taigi Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 178 kuopos nariai 
rugphičio 2 dienų laikytame 
susirinkųne vienu balsu nutarė 
išnešti viešą papeikimą SLA. 
Centro triukšmuotojams.

B. Walantinas, SLA. 178 kp.
pirm.

South Chicago, III
NAUJIENOS. Susivienijimo Lietuvių Ameri

koje 74 kuopa jau susitvarkė

Burnside
Muštynės komunistų vakaruš- 

z koše

Koks ten komunistų jaunuo
menės kliubas surengė šioje 
apielinltėje šokius neseniai.

Prikvietė į šokius meksiko- 
nų, negrų, kiniečių ir lietuvių. 
Buvo pasamdyta negrų orkest
rą.

Atsirado visokių šokėjų. At
ėjo ir kelios lietuvaitės ot taip 
po 16 ir 17 metų, kurios pra
dėjo su negrais šimj šokti.

Tatai kai kuriems baltvei- 
džiams nepatiko. Vienas pas
tarųjų prasitarė: girdi, netin
ką publiką taip maišyti. Toks 
pasakymas nepatiko kai ku
riems juodveidžiams. Tuoj vie
nas juodas tavorščius prišokęs 
ir smogė baltveidžiui per veidą. 
Vaikinas nukrito ant grindžių 
ir apsipylė krauju.

Kiti, matydami, kad gali bū
ti prastai, ėmė bėgti per duris 
laukan. Juodveidžiai tavors- 
čiai gi, apstoję duris ir langus 
iš vidaus, pradėjo vaišinti vi
sus, nežiūrėdami; kas kaltas, o 
kas nekaltas.^ Tai, galima sa
kyti, buvo kaip ir koks kapita- 
listų naikinimas.

’ Kai jau visus išdaužė ir re
voliuciją laimėjo, tai tavorš- 
čiai užtraukė giesmę, kad ko- 
muliizmas dar gyvuojąs. Tė
čiai! y nespėjo jie giesmę už
baigti, kaip priešai iš ląuko pu
sės. susiorganizavo ir ka^ ką 
•turėdamas pradėjo per langus 
ir duris akmenis ir plytas svai
dyti. Kontrrevoliucija' tęsėsi 
apie valandą laiko. •

Kontrrevoliucionieriai, išbai
gę amuniciją, patys pasitrau
kė. Kada policija pribuvo, tai 
jau neberado nė vieno .iš re
voliucionierių, nė iš kontrre
voliucionierių. Rado tik vieną 
svetainės savininką su išdaužy
tais langais ir durimis. (

Kelioms dienoms praslinkus 
ir pats svetainės savininkas 
prapuolė, bet (tikimasi, kad at
siras. Tik gal būt yra dar ne 
pilnai subrendęs revoliucionie- 
ris, nors komunistus jis gana 
remia.

Kai kurie paaiškino,

O 
sekretorių.

Dresių Dezalninimas 
Madų Dailė ’ •_
Kostiumų Braižymas 

teikiame ekspertų instruk
cijas šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žema kaina, fiie 
amatai yra patraukiantys ir 

erai apmokami. Rašykite dėl 
knygutės apie kursą, kuriuo 
jus įdomaujate.

Madingų Skrybėlių 
Mokykla
Mokina kaip dezaininti ir pa
sidaryti naujausias skrybėlės 
kaip pačiai sau. taip Ir bizniui. 

Rašykite dėl knygutės.
MA8TER COLLEGE 

190 N. 8TATE RAN. 2718

~“T-T
Darže, Leista' automobilis lai
mėti. Kai kurie parapijonai la
bai nuoširdžiai darbavosi tikie 
tams platinti. Automobilį, sa* 
koma, laimėjęs klebono gimine 
ir draugas.

Patys iš savęs juokiasi
Vytauto Darže būreliais kal

basi piliečiai apie Visokius rei
kalus, tarp ko kito ir apie pa
tį Vytauto Daržą. //

Vienas aiškina: Girdi/Lietų 
vos prezidentas pašventinęs be
dievį Vytautą, o kunigai palai
minę jį ir priėmę j šventųjų 
tarpą. Gi Amerikos kunigai 
pradėję krikštyti pasilinksmini
mams daržus ir medžius. Tai 
vis biznio sumetimais.

Kitas, klausęs iš šalies pilie
tis, atsiliepia': Girdi, Bostone, 
Mass.t bučerniukai vadina kil- 
basas Vytautais—didžiaisiais ir 
mažaisiais.

Reiškia, ir geri katalikai nė
ra patenkinti kunigų bizniu 
krečia juokus iš jų.—R. S.

Justice Park, III.

ir

pastatytas

jau yra

Kaip jau žinome, p. Geo M. 
Chernauskas yra įsigijęs 200 
akrų plotą žemės, ant kurios 
iki kitai vasarai bus
naujas moderniškas pavilionas 
šokiams.

Dabartiniu laiku 
prirengta platformė šokiams ir
čia pat randasi bufetas. Vfe- 
ta jau tinkanti mažesnės rų- 
šies išvažiavimams.

Draugijos bei kliubai, kurie 
nori gauti vietą pramogoms, 
galės gauti veltui; tik prašoma 
pranešti telefonu kada norima 
gauti vieta. Telefonas Roosevelt 
8710. Kada niekas neturi už
ėmęs vietos, tai pat Geo M. 
Chernauskas rengia piknikus, 
ir žmonės juos apščiai lanko.

Pavyzdžiui, ateinanti sekma
dienį ir pirmadienį (Labor 
Day) bus “Beskių” išvažiavi
mas. Moterims už dailiausia 
“beskę” su* užkandžiais bus 
duota, dovana.—Ten bus.

Porą žodžiy (Jiįca 
gos lietuviams

Emersonas yra pasakęs: “Ne
gali būt nieko malonesnio gy
venime, kaip turėti mažai rei
kalavimų ir juos (tinkamai\ap
rūpinti’. Mes, Chicagos lietu
viai, tų kasdieninių reikalavi
mų savo gyvenime turim' tik
ras eibes. Mažas nuošimtis jaii- 
čia tą malonumą, apiė kuifį-yra 
pasakęs garsusis Emersonaš. 
Bet vienas svarbiausias imush ' t 1
gyvęniipo dėsnis yra —organi
zacija. ' Visas musų kultūrinis 
gyvenimas yra subudavotas pa- 
sidėkavojant organizuotai spė
kai., ■’ ■ r /

Pirmosios įęibirkštys Lietuvos 
liuosybės tik (tada’ žibtelėjo, ka
da Lietuvos’sūnus organizuotai 
pąkėlė savo, galingu balsą ‘ tie
siantį pamatą Tėvynės nepri
klausomybei. šiaurinės. Ameri
kos išsiliuosayimas iš po Ang
lijos jungo ėjo organizuotu bu
du;. prieš britų imperijos spėką 
kilniais idealais vadovaudamasi 
revoliucinė organizuota* spėka 
laimėjo, Nėra reikalo čia apie 
tai daugiau kalbėti. Aišku vi
siems kaip diena; kad organi. 
zacijoje yra rpusų galybė.

Jeigu tautos, slegiamos ga
lingesniųjų kaimyniškų taut?ų, 
nusikrato desperatišką jungą 
organizuotu pasipriešinimu, jei
gu darbininkiškos organizaci
jos orgąnizįuotu, budu iškctyoj.a 
geresnes darbo< f 
aišku, kad mes bile kur j dide
lį darbą, naudingą musų tau
tai ir naudingą visai žmonijai, 
galime atlikti vien organizuo
tu budu. Organizacijos svarbą 
šiandie kiekvienas aiškiai su
pranta, organizuojasi pirkliai, 
amatninkai, darbininkai, nes vi-

SLA. 74 kuopos pusmetinia
me susirinkime, (vykusiame lie
pos 1 d. 1980 m., revizijos ko
misija perskaitė Visą raportą, 
iš kurio paaiškėjo, kad kuopos 
finansai dabar yra geriau 'tvar
komi, negu preity. Buvo per
rinkta' kuopos valdyba be jo
kio triukšmo ir užsivarinėjimo. 
Apsvarstyta SLA. reikalai, ir 
viskas atlikta gan tvarkiai ir 
greitai.

Visi po susirinkimo kalbėjosi 
draugiškai ir klausinėjo vienas 
kito, kas pasidarė, kad tokio 
triukšmo nekelta ir tokių ilgų 
diskusijų nevarinėta', kaip kad 
praeity,
kad buvęs kuopos sekretorius 
Pažarskas pabėgęs iš Susivie 
nijimo Lietuvių Amerikoj, tad 
viskas ir aptilo. Mat, kai jis 
atsikra'ustė į 74 kuopą G dieną 
lapkričio 1928 metais, tai nuo 
ta laiko kuopoj ir nebuvo ra
mybės. Ba jis vis kiršindavo 
narius vienus prieš kitus, 
kai tapo kuopos
tai ažuot skaityti, nutarimus, 
pirma susjrinkimui * pamokslą 
pasakydavo ir visus išphlsdaVo. 
Tad prie jokios tvarkos nebu 
davo galima priėiti; O susirin 
kimai nusitęsdavo iki 12 valan
dos nakties.

Ne kartą parko gaspadorius 
buvo įspėję^, kad jeigu hepa< 
liausią kėlę triukšmą, tai ne
įeisiąs daugiau susirinkimų 
laikyti. Deliai. betvarkės na
riai buvo pradėję atšalti ;puo 
susirinkimų lankymo. Mat, 
Pažarskas liepdavo savo sekė* 
jams triukšmauti, tąi jie , ir 
pildydavo paliepimus. Dabar
tiniu laiku tie patys žmonės 
^sarmatijasi pirmesnių saVo dar
bų.

Jeigu mes visi dirbsime dar
bą organizacijos labui, kaip iš 
naujo pradėjome; jeigu svars
tysime vien SLA. reikalus, — 
tai ateity nereikės kelti nė triu
kšmo, nė riaušių, žinote—vie
nybėj galybė.

Parapijonai ir klebonas
Kada čia atsikėlė kunigas Ur 

ba, tai parapijonai buvo visi 
suskatę dirbti parapijos naudai. 
Jie rengė bazarus ir piknikus. 
Bet vėliau dalykai pakitėjo: 
atrodo, kad juoda katė butų 
perbėgusi tarp kunigu ir para
pi jonų. kiek teįęd ' nugirsti, 
tai bent kai kurie parapijonai 
nepatenkinti kunigu dėl‘atskai
tų išdavimo reikalo. Kiek pama 
to turi jie nepatenkinimui, ne
žinau. Bet nepatenkinimo vis
gi reiškiasi. t

Rugpiučio 23 dieną buvo su
rengta* piknikas parapijos nau- ____ .. r..r. ,r... , iSJ..... ....
dai. Piknikas įvyko Vytauto si mato organizacijoje naudą

...................           , „ . .. ..  ..., , ■ „„„i,-
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NAUJIENOS, ęhlcago, UI.
................. .... "...... .................................... .. ...—"Tl!

Spėka organizaęij6ję, o be or
ganizacijos iškrikimas; Organi
zacijoje musų gyvenimas, dis- 
organiza'cijoje— musų mirtis. 
Mes, Chicagos lietuviai, turime 
būt progreso kareiviai — orga- 
nizuMu budu turim aprūpinti 
šios dienos ir rytojaus reikalą. 
Individualia musų darbas atsi
duoda daugiau regreso, o ne 
progreso kvapu. Visų kulturiš. 
kų tautų gyvenantys šitoje ša
lyje žmonės yra tampriai orga 
nizuoti. Todėl jų balsas šian
die daug reiškia Amerikos gy
venime. Mes lietuviai turime 
sekti pavyzdi kuituriškesnių 
savo kaimynų, turime eiti j 
skaiitlingesnes Organizacijas ir 
organizuotu būdų aprūpinti li
gos ir pomirtinės reikalą, or
ganizuotu budu dirbti kultū
rišką darbą, organizuotu budu, 
ištikus reikalui, kelti savo bal
są Šios šalies politikoje.

šiandie šimtas lietuvių pašai
piųjų draugijų gyvuojančių 
Chicagoje turi daug mažiau 
reikšmės, negu tas pats narių 
skaičius turėtų, jeigu 7 rastųsi 
vienoje organizacijoje. Esant 
vienai nariais skaitlingai orga
nizacijai butų galima ne tik 
pašalpos ir pomirtinės reikalą 
tinkamai aprūpinti, bet butų 
dar galima, seneliams ir palie
gėliams prieglaudos namą į- 
steigti, gabesnius jaunuolius 
lankančius aukštesnius mokslus 
paremti, vargui ir nelaimei iš
tikus savo organizacijos narius 
paremti vienokiu ąr kitokiu bu
du. Turėti nuosavą namą, ku
riame rastųsi skaitykla, įreng
tos sekcijos sportui, žodžiu sa
kant, turėti Chicagos lietuvių 
kulturinį centrą. Tas viskas 
yra galima' (gyvendinti sukaup
tomis organizacijos spėkomis. 
■Manau, kad visi sveikinam ši
tokį ‘kilnų planą, bot sykiu sa
kome, kad tai negalima, nėra 
spėkų tokiems dideliems dar
bams dirbti. , Tąįį), .darbas di
delis, reikia ^aųg spėkų ir ka
pitalo, bet nėra negalimas įgy
vendinti—tik reikia organiza
cijos. . v

Man regis, ką(įr tokios orga
nizacijos, kurį jsųggbętų su
traukti didelį nąrįų skaičių į sa
vo tarpą, apart Chicagos Lie
tuvių Draugijos, S. P , kitos 
bent šiuo laiku įįera. Chicagos 
Lietuvių Draugija P. yra vie
na iš tų organizacijų; kurios 
sparčiai auga nariais, ypačiai 
kur, jaunimas apačiai spiečiasi. 
Chicagos Lietuvių Dr-gijos S. 
P. darosi kaipo * centralinė lie
tuvių organizacija Chicagoje. 
Čia spiečiasi jaunimus, čia vis 
daugiau ir daugiu ateina lietu
vių profesionalų, (čia yra dide 
lis skaičius žymių darbuotojų, 
kurie tinka dideliems darbams 
buSavoti. žodžiu sakant, čia 
yra medžiaga, kuri gali imti į; 
sa*vo rankas tinkamo tvarkymo 
savo organizacijoje netiktai pa
šalpos ir pomirtinės reikalą, 
bet ir viską tą, kas čia buvo 
minėta.

Prie. Chicaigos Lietuvių Dr-, 
jos S. P. prikla'us’oi ąrii 900 na
rių. Pašalpos ir pomirtinės 
skyriai yra ištobųĮinti: trys 
skyriai pašalpos ligoje, ganėti
nai pomirtinės palaidojimui. 
Planai organizaviįnuių jaunimo 
ča jau patįestį, Švietimo dar
bas laipsniškai progresuoja. 
Reiškia, - (tveriamosiosv spėkos

į. Ęet /reikią 
skaičiaus narių.

<><

į<ulturiš^esnių
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KętYirtąflięnię, rūgs. 3, ’31
ke vajaus (stojimas naujiems 
nariams yra žymiai sumažin
tas, nauji nariai priimami vy 
raiz ir moterys nuo 16 iki 45 
mėtų ajnžiaus. Vajui pasibai
gus, nauji nariai bbs priimami 
nuo 18 iki 40 m. O ir įstoji* 
mas Draugijon bus. didesnis.

Todėl Chicagon Lietuvių Dr 
ja Savitarpines Pašalpos kvie
čia visus Chicagos lietuvius nuo 
16 iki 45 metų dėtis prie Jos, 
nes dėdamies prie jos- sudary
sime šitą Draugiją galingiausiu 
kunu, pagelbėsiihe jai išvysty
ti ir įgyvendinti ateities pla
nus pilname sėkmingume. Dė
damies į šitą Draugiją aprū
pinsime save ligoje, apsirūpin
sime ištikus mirčiai. * Taipgi 
sukursime galingą kultūros į- 
staigą Chicagoje. Sutrauksime 
f jį jaunąją gentkartę. Dumsi
me progą jai lavintis meno ir 
sporto srityje. Skleisime švie
timo darbą—darbą, kuris butų 
nąudingas seniems ir jauniems.

Dar sykį: Jus, Chicagos lie
tuviai, vyrai ir moterys! Mes 
kreipiamės į Jumis kilniais no
rais ir nuoširdžia propozicija: 
ateikite į Chicagos Lietuvių 
Draugiją Savitarpinės Pašalpos. 
Mes laukiam Jūsų, nes mes ži
nome, kad veikiant su Jumis 
bendrai musų planai naudai or
ganizacijos bus tiarai įgyven
dinti. Laukiam Jūsų kaipo na
rių, kaipo aktyvių darbuotojų 
musų organ’izacijoje. Ateikite 
pas mus. Dirbsime bendrai, 
dirbsime bendrą darbą ir bend
riems musų pačių reikalams. 
Paduoti pareiškimą, jog nori
mą Draugijon įstoti, galima 
pas bile vieną * Draugijos narį 
arba galima kreiptis j Draugi
jos pirmininką, Mickevičių, 
3653 SoJHalsted St.—Nemunas.

Atvyko Chicagon avia 
toris perlėkęs aero

planu Atlantiką

Chicagon vakar atvyko vo
kiečiai aviatoriai, kap. Wolf- 
gapg Gro'nau ų- jo bendrai, ku
rie perlėkė aeroplanu Atlanti- 
ką. Aviatorius oficialiai priėmė 
m$ras Cermakas.

Leidėms Dovanos!
CASH DUODA ’

Geo M. Chernauskas
Savo naujame darže ir piknike

RUGSĖJO (SEPT.) 
6 ir 7, 1931

Nedėlioj ir panedėly
75 ir Archer Avė.

2 blokai į vakarus , 
DAILIAUSIAS “BESKES” 

SU UŽKANDŽIAIS.
- Įžanga veltui.

Už

Piknikas

CL ASSIFIE D ADS
Personai 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU savo sunaus Juozapo 

Lengvino ir dukters Marijonos iš na
mų Lengvinaitė. Paeina iš Kauno 
gubernijos, Raseinių pavieto, Vievirše- 
nų valsčiaus, Viežaičių obščestvos. 
nūs gyvena Detroit, Mich., o 
Pittsburghe, Pa. Žinau, kad 
bet nežinau jos vyro vardo, 
svarbų reikalą, prašau atsiliepti, 
nas Lengvinas, Box 1349, Naujienos, 
1739 ĮSo. Halsted St. Chicago, III.

PAIEŠKAU savo pusseserės Leonoros 

Butkaitės, paeina iš Žemaičių Kalvari
jos miestelio, gyvena Chicagoje. Aš 
esu atvažiavęs iš Rocbester. N. Y. ant 
trumpo laiko, norečia pasimatyti.

VLADISLOVAS DERKINTIS 
. Y. M. C. A.

ant Division S^. ir Ashland Avė.

Su- 
dukte 

vedus. 
Turiu 
Anta-

Partners Wanted
,z Pusininku Reikia
PAGEIDAUJAMAS kompanijonas į 

biznį su 1000 dolerių, nevedęs — vidu
tinio amžiaus. Darbas, vieta, užlai
kymas, įvestuoti pinigai garantuojami. 
Atsišaukite antrašu 3426 So. Wallace 
St. antros lubos iš fronto.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia_____

REIKALINGAS senyvas vyras j res- 
tauraną abelnam darbui, duosime kam
barį ir valgį. 2113 S. Halsted St.

GAL kas turi darbo dėl auto meka- 
niko. Nedirba 20 mėnesių. Važiuotų 
su žmona ant ūkės dirbti. Atsišaukite 
pas Maria Jurgelionis į Naujienas.

SpeclallatM gydyme chroniškų ir nauju 11- 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atotlan- 
kyklt paa mane. Mano pilnas lAegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikra liga ir jei aA apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. ‘Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jurų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino lAegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO/ ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, huo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo Dietų.

Help Wanted—Female 
ParbininkiŲ Reikia

REIKALINGA patyrusių moterų sor- 
tuoti skudurus ir knygų staką. Pas
tovus darbas. 1801 No. Leavitt St.

LTK parapija užbaigimui va
sarinio sezono rengia ga- 
la' pikniką, kurio pelnas eis su- 
šelpimui bedarbių žiemai atei
nant. 1

Piknikas yra rengiamas 7 d. 
š. m. (Labor Da^j p. kučinpko 
darže prie L.”T. Kapinių.

—N. N.

i

Educational 
Mokyklos

Tinkama Dovana
Niekam nėra smagu gauti dovanu, jei 

>una aišku, kad davėjas jaučiasi pri
verstas suteikti dovaną* arba dovana bū
na tokia brangi, kad jaučiama, jog ji 
juvo beveik virš pajėgų davėjui. Jeigu 
dovana nėra teikiama liuosu noru, lais
vai, be apsisunkinimo. tai verčiau jos 
visai negauti.

Viena iš gražiausių dovanų, kuri 
nė vieno neapsunkintų, yra nauja sau
sainių dėžutė, kuri tik dabar pasirodė 
markete. 'Ji yra vadinama English Style 
Assortmėnt, kadangi visi joje sausai
niai ir biskvitai, įvairiausių rūšių ir 
ormųt yra grynai angliško styliaus. Jie 
rra labai skanus, kaip kdkie saldainiai. 

Skirtumas tarp šių ir tikrų angliškų yra 
tik tame, kad šie kainuoja tik apie treč
dalį to, kiek kainuoja importuotieji 
?ati dėžutė irgi yra graži, įviniota 

cellophane ir kiekvienas suasainis yra 
dėtas į gražų raudoną popierinį kau

šelį. , i
šitokia dovana yra ,labai tinkama kai

to “zuikio piragas“ sugryštąnt, “gastin- 
čius” vaikams, dovanėlė ligoniui ir vi
sur kitur, kur norima suteikti nebran
gią, bet gražią dovaną, kuri butų tik
rai vertinama.

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
. šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street
■ ...............

Financial' 
Finansai-Paskolos

REAL ESTATE BONAI
Visos laidos perkamos ir parduodamos 

Del geresniu kantų matykit
. CITY INVESTMENT CO..

105 W. Adams St.,
tel. Central 7332

Automobiles
$20 ĮMOKĖTI. 18 MEN. IŠSIMOKEJIMUI 

192IT Buick sedan nauji tairai $471
1929 Chevrolet sedan kaip naujas ~~
1929 Chevrolet eoach mažai važiuotas 265
1927 Chevrolet coach nauji tairai------
1930 Chevrolet roadster fender wells —
1931 Ford coupe fender wells----------
1930 Ford coupe kaip naujas  —4. 
1929 Ford tudor sedan geras -------------
Hupmobile 6 sedan wire wheels free

wheellng
191 Essex sedan kaip naujas-------------
1929 Essex coach A 1 stovy -------------
1929 Olsmobile coupe rumble seat — 

La Salio coupe fender wells ------
1929 Graham 612 coupe< fender wells 
'7212 So. Halsted St. tel. Vincentos 9070
1028

$475 
205 
„_3 

75 
375 
305 
205 
105
545 
445 
160 
205 
685 
205

1928 PACKARD Club Sedanas, 6 dratinial 
ratai, fender well8. geriausiame Btovye, $685, 
Išmokėjimais. 7136 So. Halsted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kaurus ir 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.

• JAUNA perą tuojaus paaukos gražų 
seklyčios setą, 9x12 Wilton kaurus, 9 
šmotų riešuto valgomojo setą, 2 pilnus 
riešuto miegamojo setus, lempas, cedar 
cbest, gražius mažus kaurus, indus, elck- 
trikinį radio, valytoją, firankas: parduos 
už i dalį originalės kainos.

7816 S. Marshfield Avė.

STORAD2IAU8 RAKANDŲ BARGENAI
2 Šmotų seklyčios setas •----------- ----- $17.50
WHton Kaurai tiktai------------- $5 ir aura.
3 Arnotų miegamasis setas ------------- - $22.50
Ti ftuotų valgomasis satas  -------- $17.50American storage furniture co.
670118. Halsted St. ir 423 W. 63rd S t.

For Rent
RENDON 3 kambarių flatas nauja

me name.' Moderniškas, arti parko, 
mokyklos ir karų linijos.

7124 So. Mozart St.

PASIRENDUOJA 5 kambarių nau
jai išvalytas flatas; elektra, gasas. Mažai 
eimynai. $14.00.

3535 So. Halsted St.

Business Chances 
• Pardavimui Bizniai

BARBER SHOP. labai bizi f kam pas, 
dvi stritkarių lainės, 3 kėdės naujos ma
dos, 2 barberiai t nuolatos dirba. Labai 
svarbi priežastis, duosiu ant išmokėjimo, 
.ei butų reikalinga. 3513 Archer Avė.

DRY GOODS, notions, cigarų, ciga- 
retų Storas iš priežasties senatvės parsi
duoda Ubai pigiai. 1037 W. 69 St.

PARDAVIMUI saldainių ir smulk
menų krautuvė, renda pigi. > 

_______ 2144 W. Coulter St._________

PARDAVIMUI pigiai lunchruimis iš 
priežasties išvažiavimo į Lietuvą. ‘ 

3534 S. Parnell Avė.

Exchange—Mainai

čia’ yra aktyvios 
dar didesnio ;
Neužtenka devynių šimtų arba 
tūkstančiu, reikia mažiausia tu
rėti bent' du syk tiek, narių, 
kiek dabar yra - Draugijoje. Ta
da bus galima kultūrinis dar
bas sėkmingai plėsti: įsigyti 
nuosavą namą, jame skaitylą, 
sporto sekei jas; turėti vietą su
ėjimams ir pasilinksminimams. 
Čia tai butų Chfcągos liėtuvių 
kultūrinis centras.

šitie visi pląnąi, kiek . nra'n 
žinoma, Chicagos Ųetuvių Dr 
gijos darbuotojuose yra paties
ti., Bet reikią sutraukti didės .- 
n| būrį liėtuvių Draugijon, pirm 
negu imtis už šitokio milžiniško 
darbo. Tas dabar Chicagos 
Lietuviu Dr-gijoje bandoma 
laipsniškai .dirbti/ Eina vajus 
prirašyti naujų narių. Vajus tę
sis iki lapkričio 10 d- š. m* Lai-

PRANEŠIMAI
•

S. L. A, 238 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks rugsėjo 4 d., 7:30 vai. 
vakare, K. Gramonto svetainėj, '45?5 S. 
Rockwell St. Visi nariai kvieėiami 
skaitlingai atsilankyti, nes turim svarbių 
reikalų. Fin. rąšt. G. Povilaitis.

Jaunų Liet, Am. Taut, Kliubas, Jai-' 
kys mėnesinį susirinkimą penktadieny, 
rugsėjo 4 d., 7:30 v^l. vak., Ch.-Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes ran
das daug svarbių reikalų, kuriuos būti
nai turime aptarti. x

(Rašt. Kunepičia.

West Side. r— Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj T 09 kuopa laikys reguliarį su
sirinkimą penktadienį, rugsėjo 4 dieną, 
8 valandą vakaro, Meldažio svetainėj, 
2242 West 23 Place.

Gerbiami nariai, malonėkite butinaį 
atsilankyti į Šį susirinkihią, nes turieme 
labai daug švarbių reikalų apsvarstyti. 
Visi, kuriems nors Šiek tiek rūpi S. L. 
A. reikalai, turi būti jame. Bus patiek
ta naujų/ ir svarbių sumanymų, kurie 
liečia musų organizaciją. Valdyba. 
—........ - ........ -.... -—i..... -....................

Ar įdomu kam butų susipa
žinti su socialistų laikraš
čiu, leidžiamu Pietų Ameri
koj? Klauskite “Pietų Ame
rikos Naujienų”. Kaina 10 
centų. Galimą gauti “Nau
jienose”.

M. 8 K. MOTOR SALES 
Chrysler 75 Town Sedan; Al — $585 
Auburn. Del. Sėd.; 6 w. w.; s. m. 585 
Vikink Sodan; 5-pas., 4-dr. ------ 575

'30 Studebaker Pres. 8 Sėd.; s. m. —, 575 
'30 Nash Adv. 6 Sėd.; 4-d.j w. w.._ 525 

Hudson Del. Sedan; s. m.............495
Grahatn-Paige Del. Sėd.; s. m. — 495 

įr. t 6 w. , w., s. m. — 465 
___ ______  Sedan: kidp naujas — 435 
Pontiac Del. Sedan; 6 w. w.____ 435

Cadillac 314 Sedan; 5 pase. ------  435
Chevrolet Coach; radio; Al ___ _ 395
“ “ ~ ’______ 865

........ 365 
865 

............  345 
MOKĖJIMAIS 

68J1 S. Halsted St. Wentwotth 2727

•20 
S

•30
•80 ___ _________ .
'30 ' Pontiao Rdstr.;
■30 Ford tTotvn Se< 
SO “ ‘ - - -
'28 
•80 ________ —_____ ____ -
‘31 Ford 8ut. Coupe; .rumb. seat '.
•31 Ford Tudor Sedan; matai v&i. 
'30 Roosevelt Del. Spt. Coupe-----
'29 Nash Conv. Coupe: Al cond. . 
DAUG KITŲ. MAINAIS AR I8MCZ

CADILLAC 5 pas. sedanu, perdėm 
pirmos klesos stovyje, geras dėl ‘ tikros 
transportacijos, $150 išmokėjimais. B. 
8 W. Motor Co., 827 W. 35 St.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

! ŪMI MIRTIS 
Blakėms, ‘tarakonams, uodams ir vi

siems kitiems namų vabalams, 
kių naikinimas musų specialybė, 
kitę Seeley 3345 dėl nemokamos 
monstracijos.

CHICAGO GERMICIDE CO.
17 South Paulina St. 

Tel. Seeley 3345
,, ......  i_________________

Žiur- 
Šau- 

de-

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
Įsirengė pilną pasirinkimą Hardware it 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų. 
Žemos' kainos.

3218 So. Halsted St.
TeL Victory 4965 *

•!

'‘f.

i. .
r ■

■!] V -3

MAINYSIU 2 biznio lotus ant na
mo, neskiriant apietinkės. Lotai ran
dasi prie 'Archer ir 55. Atsišaukite 
Frank Barber, 4309% W. 63 St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui 

'^SR*4*M"W>W^M'MMWk***WWR>^****^*W>WW***i*W*««***w**W*^**iisaw»>M*‘

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kai. yra. Perkam notas. 2nd mortgagg 
ir parūpinanti 1 ir 2nd moregage leng- 

Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

parupinam 1 
vomil išlygomis.

4425 So. Fairfield Avė.
Tek Lafayetre 0455

..... į'.",,„„i, ■■■■",. . .... ..... .............. ............................................ .. ... ... .

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 2 flatų, 6 ir 6 kambarių,* 

7 metų senumo, karštu vandeniu apšil
domas, mūrinis 2 karų garažas, lotas 
32%xl25. Gera vieta, arti mokyklos. 
Parsiduoda delei nesutikimo partnerių.

Kaina $11,900. z
. 4227 S. California Avė.

93x125 LOTAS su 2 augštų rezi
dencija, 
$8,900. 
$18,000. 
nūs.

gražioj vietoj. Morgičiaus 
Kaina $15,500,. Kainavo 
Priimsime morgtČius ar bo- 

3323 W. 65 St.

PARDAVIMUI 4 po 4 medinis ant 
eonerete fundamento namas. Parduosiu 
pigiai, nes Apleidžiu Chicagą. Lengvi 
išmokėjimai. 3630 S. Union Avė, 2 
augštai, iš užpakalio.




