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Zinovievas su Kamenevu
vėl tapo “išdavikais"

Abu išmesti iš komunistų partijos kartu 
su 20 kitų “išdavikų”

Maskva, sp. 11. — Komunis
tų partijos ccntralinis kontro
lės komitetas šiandie išmetė iš 
partijos 20 tos partijos narių, 
jų tarpe daugelį žymių parti
jos vadų ,kurie išbuvę valdžioje 
nuo pat bolševikiško pervers
mo. Juos pašalinta už tai, kad 
jie buk organizavę kontrevoliu- 
cinį judėjimą, agituodami už 
panaikinimą kolektyvių ir vals
tybės ūkių.

Tarp pašalintųjų iš partijos 
yra buvęs kominterno (komu
nistų ’nternacionalo) pirminin
kas Grigorii Zinoviev ir Leonas

buvę 
deši- 
buvo

Kamenev, ištremtojo Turkijon 
Leono Trockio švogeris.

Kiti; pašalintieji yra 
Trockio sekėjai ir nariai 
niojo ]>artijos sparno. Jie
kaltinami, kad jie platinę prieš- 
partinė literatūra, kurioj kri
tikuojama valdžios vykinamoji 
ūkių kolektivizaciją.

Zinovievas ir Kamenevas jau 
ir pirmiau buvo išmesti iš par
tijos, bet jie prisipažino prie 
“klaidų”, padarė atgailą ir vėl 
įsiprašo partijon 1927 m., po ko 
jie vėl buvo užėmę valdžioje au- 
gštas vietas.
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Uragano sugriauti namai Rio Piedras mieste, Porto Rico saloj. Uragane žuvo ir virš 200 žm.

Lietuvos Naujienos
Bekonas beveik pasker
• dė žmogų
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Tauragės “Maiste’*’ rūgs. 20 d, 
skerdžiant bekonus, bekonas be
veik paplovė žmogų. Pakabinu! 
bekoną už paskutinės kojos ir 
jau taikant durti, bekonas spar
dydamasis pirmutine koja užka
bino durikui B. J. už rankos* ku
rioje jis laikė labai aštrų ir smai
lų durklą, ir taip smarkiai pa
spyrė jo ranką su duklu aukš
tyn, kad durklas įsmigo sker
dikui į kaklą tarp gerklės ir 
sprando gyslų.

Vokietija uždraudė 
streikus

(Cekoslovakai susidomė
jo Lietuvos kiaušiniais

I

Kaunas.— Paskutiniu metu, 
kaip teko sužinoti, čekosldvakai 
yra labai susidomėję Lietuvos 
kiaušiniais. Pienocentras čeko- 
koslovakų importeriai iš Lie- 
šinių vra' pardavęs. Dabar če* 
koslovakų imperatoriai iš Lie 
tuvos kiaušinių tiek nori pirk
ti* kad vienas Pienocentras to 
jų reikalavimo patenkinti ne
gali. Pienocentras dabar per 
prekybos ir pramonės rumus 
kreipėsi į privačių kiaušinių eks- 
porterius kviesdamas juos į tal
ką. Kartu su tuo pakilo ii 
kiaušinių kainos.

Kanclerio von Papen 
suokalbis su Hitleriu

Nusižudė Chicagos tur
tuolio sūnūs

Graikija paliuosavo 
Samuel Insulla

Darbininkas išrado “žu 
vieš plaučius”

Išėjo aikštėn, kad abu susitarė 
paskelbti Prūsijoj diktatūrą 
su sąlyga, legalizuoti Hitlerio 
kariuomenę

Leipzig, Vokietijoj, sp. 11.— 
Augščmusiam Vokietijos teis
mui svarstant byl^del lejpliŠ- 
kūmo kanclerio, vop Pftpeno pa 
skelbtos Prusijoj/diktąturos, iš. 
ėjo aikštėn, kad kancleris von 
Papen dar prieš paskelbimą 
Prūsijoj diktatūros buvo slap
ta susitaręs su Vokietijos fa- 
šistais-hitlerininkais, sulig ku
rio hitlerininkai buvo sutikę, 
kad Prūsijoj butų paskelbta 
diktatūra, o von Papen atlygi
nimui pasižadėjo nuimti uždrau
dimą fašistų ginkluotų burių ir 
fašistų karinę organizaciją le
galizuoti.

Kanclerio atstovai tam griež
tai užginčijo, bet prof. Josef 
Hcller, kuris atstovauja sočiai* 
demokratų frakciją Prūsijos 
seime paprašė teismo pašaukti 
liudyti patį kanclerį von Papen 
ir aristokratinio “Herrinklub” 
prezidentą baroną Heinrich von 
Gleichen ir jų pačių lupomis ti
kisi suokalbio teisingumą įro
dyti.

Hooveris šeštadieny bus 
Clevelande

Washington, sp. 11. — Pre
zidentas Hooveris ateinantį šeš
tadienį atvyks į Clevelandą pa
sakyti antrą sayo. kampanijos 
prakalbą, šį kartą centralinėme 
valstijoms.

Chicago.—• Vakar savo tėvų 
namuose 209 Lake Shore Drive, 
nusitroškino g’asu Sevvell L. 
Avery, Jr., 81 m. amžiaus, sū
nūs Montgomery Ward & Co. 
direktorių tarybos pirmininko. 
Priežastis saužudystės nežino
ma.

Perkeltas į hotelį ir bus laiko
mas policijos žinioje iki Jung. 
Valstijos formaliai pareika
laus išdavimo

Franci ja pad įlosianti
< nusiginklavimo 

planą
iiMulhouse, Franci joj, sp.' 

—Francijos prezidentas Lebrun, 
atidarydamas naują Reino upės 
hydro-elektrikinę stotį išreiškė 
prižadą, kad Francija darys 
viską jos galėję .kad įkūnyti 
“ekonominį atsigavimą ir su
stiprinti taiką”.

Premjeras Herriot gi pasakė, 
kad Fra nei jos pasiūlys Ge'neyos 
nusiginklavimo konferencijai 
savo nusiginklavimo pieną, ku
ris bandys suderinti Hooverio 
pasiūlymą visu trečdaliu suma
žinti ginklavimąsi su Franci- 
jos neatmainomu reikalavimu 
saugumo. Francijos pasiūly
mas dalina nusiginklavimą j ke. 
turius periodus po penkis* me
tus kiekvienam periode. Ameri
ka nebus kviečiama į šias de
rybas.

bučiuodama nukando 
nosįBerlynas.—Darbo ministerįja, 

kaipo dalį valdžios “vienų metų 
ekonominio plano”, paskelbė 
dekretą, kuris yra tolygus už
draudimui streikų.

Dekretas leidžia samdytojųms 
trumpinti darbo valandas ir ant 
tiek pat nukapoti algas ir sam
dytis daugiau darbininkų. Jej 
kur algos butų nukapotos n?t 
žemiau kolektyvės algų sutar
ties, tai vistiek darbininkams 
draudžiama streikuoti.

Jei kur kiltų streikas protes
tui prieš darbo valandų trum-. 
pinimą ir algų kapojimą, sam
dytojai turi teisę traukti teįs- 
man darbininkų, unijas ir tfeP 
kalanti iŠ jų atlyginimo tų nuo- 

pasi
darytų delęi streiko.
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Pandėlio vaisė., Ažubalių k. •* 
Pr. Š. lydėjo Bronę P., gyv. 
Skapiškio v. Aičioųįų km. Pa
kely prie Ažubalių miško š. pa
reiškė P-aitei, kad toliau nely- 
dėsiąs ir norėjo atsisveikinti. 
P-lė puolė jį bučiuoti ir bebu- 
čuodama nukando nosį, pada
rydama sunkų sužalojimą.

Civilis karas eina vi 
soje ChinijojeMadridas, sp. 11. — Ispani

jos darbininkas Adrian Alvarez 
Buiz paskelbė, kad jis išrado 
tam tikrą prietaisą, “žuvies 
plaučius”, su kurio pagelbabus 
galima būti po vandeniu neap • 
rybotą taiką. Jis pats šibuvęs 
po vandeniu 8 valandas. Jo į- 
taisas išima vandenio oxygeną 
ir suteikia plaučiams tyro oro.

Laivyno ministerija sutiko 
išradimą oficialiai išbandyti.

šimtai tūkstančių chiniečių ko
voja savitarpiniame kare. Ja
ponai gi malšina Manžurijos 
sukilėlius

Athenai, sp. 11. — Samuel 
Insull, kuris buvo Graikijos 
valdžios sulaikytas prašant 
Amerikos valdžiai, šiandie tapo 
paliuosuotas ir, nuvežtas į ge
rinusį Atheriueste;, hotelj. .,

■ :

Graikijoj. yakjžįj nesprendė, 
kad ka'danįi ’ Graikija'ir uhgf 
Valstijos dar nėra apsimainiu
sios ratifikacijomis sutarties 
apie nusikaltėlių išdavimą, tai 
nėra jokio legalio pagrindo lai
kyti Insullą ir toliau kalėjime 
Jis betgi bus policijos priežiū
roje iki Jungt. • Valstijos for
malia j jį išduoti
ir dokumentaliąį?įrodys, kad jis 
tikrai yrą. nusidėjęs ir kad Chi
cagos/ tėisnĮąs yrą jį apkaltinęs.

InšUlĮui policijos kalėjime bu
vo suteiktas geriausias kamba
rys ir geriausias valgis, kuris 
buvo atnešamas iš hotelio. J j 
aplankė daugelis jo buvusių 
draugų. Niekurie laikraščiai 
irgi gana prielankiai apie jį 
rašo.. “Visas šis dalykas yra 
pasekpiė nekuriu mano priešų 
troškimo man atkeršyti. Bet 
tiesa išeis aikštėn”, pareiškė 
pats Insullas, kuris betgi atsisa 
kė pasakyti, ar jis priešinsis iš
davimui, ar liuosnoriai gryš į 
Jungt. Valstijas.
Insultas visiškai paliuosuotas

Athenai, sp. 11. — Policiją, 
kuri paliuoąavo Samuel Insullą 
savo . priežiūroje iki Amerika 
pareikalaus jo išdavimo, vėliau 
paskelbė, kad Insultas yra visai 
jiuosas, nuo jo nuimta visokia 
policijos priežiūra ird kad jis 
gali apleisti Graikiją kada tik 
nori.

Chinijos sukilėliai 
valdo didesnę pusę 

Manžurijos
Mukdenas/ Manžurijoj, sp. 

11.—Barga apygardai atsimotus 
nuo japonų sukurtos Manchu- 
kuo valstybes ir iškėlus Chini
jos vėliavą, dabar Chinijos Su
kilėliai valdo didesnę pusę Man
žurijos. Japonų rankose pasi
lieka tik disenieji miestai ir 
svarbiausios komunikacijos li
nijos...

Californijai pasko
linta 102 milipnai dol

Shanghai, sp. 11. — šiaurėje, 
pietuose, rytuose ir vakaruose 
šimtai tūkstančių kareivių ka
riauja civiliniame kare Chini- 
joj, pradedant nuo Manžurijos 
šiaurėje iki Fukien pietuose ir 
nuo Sžechuan provincijos vaka
ruose ikfcJ&h&htung rytuose./ 

' Taipgi gręsia karas Chihii 
provincijoj, kurioj randasi Pei- 
ping (Pekinas). Sprendžiama 
iš to, kad urnai sugryžo rtkri- 
kšČionių generolas” Feng Yu- 
Hsiang. Manoma, kad jis ren
giasi karui su Peiping valdo
nu maršalu Ghang II~’ao-Liang, 
buvusiu Manžurijos karvedžiu.

Vien vakarinėj Chinijos pro
vincijoj Czechuan ■ civiliniame 
kare, manoma, iš abiejų pusių 
dalyvauja apie 250,000 karei 
vių. Shantung provincijoj ei
na plėšimai, deginimai kaimų ir 
mūšiai su sukilėliais. Fukien 
provincijoj kariuomenė, kur 
yra ir garsioji 19-ta armija, 
kuri tiek ilgai taikėsi prieš ja
ponus Shanghajuje, kariauja 
su komunistais ir banditų pul
kais. 
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Japonai puola Manžurijos 
sukilėlius

Mukden, Manžurijoj, sp. 1|. 
—Japonijos armija, susidedanti 
iš aviacijos burių, kavalerijos,’ 
pėstininkų ir lengvosios 'artile
rijos, pradėjo puolimą prieš 80,- 
000 sukilėlių chiniečių armiją; 
kuri dabar valdo didesne Man
žurijos dalį.

Ispanija konfiskavo 
monarchistų dvarus

’ i* 4
Madridas, sp, 11. — Valdžia 

oficialiame žurnale paskelbė 
vardus 156 dalyvavusių suki
lime monarchistų, kurių dvarai 
tapo konfiskuoti. Tarp jų yra 
augšti didžiūnai ir keli buvu
sio karaliaus Alfonso giminai
čiai. *

Milicija areštavo 1Q 
z angliakasių

Paskendo gimnazistas
Šiauliuose už geležinkelio Ii* 

nijos keletas vaikų žaidė fut
bolu. Visi buvo labai sušilę. 
Vienas iš jų šiaulų gimnazijos 
-VI klasęs mokinys Lipkus, 18 
metų amžiaus, nuėjo su drau
gais į žvyrduobę maudytis. Jis 
pirmas šoko vandenin ir išsyk 
panėrė. Iškilęs sušuko “gelbė
kit”, bet vaikai, matyt, išsigan
dę išbėgiojo. Kai atvyko vy
resnieji Lipkus jau buvo prigė
ręs.

............y ———

Padidėjo namų statyba
'Kaunas.—Paskutinį laiką žy

miai padidėjo nedidelių namų 
ątatyba Kaune. Antai vien 
paskutinę rugpiučio savaitę 
miesto savivaldybės statybos 
skyrius išdavė 90 naujų leidi
mų namams statyti. Bendrai 
nedide’ių namų statyba šiemet 
bus ne • mažesnė kaip pernai- 
Didęsnių gi namų statyba šie
met žymiai mažesnė.

Washington, sp. 11. — Re
konstrukcijos Finansų Korp. iki 
šio laiko paskolino CalifornL 
jos valstijai 102 milionuš do
lerių įvairiems “apsimokamiems 
projektams”. ši paskola yra 
penkis kartus didesnė, negu su
teikta kuriai kitai valstijai.

Iš tų pinigų, $49,000,000 pa
skolinta įrengimui vandentie
kio, kuris aprūpins vandeniu 
Los Angeles ir kelis kitus pie
tinės Colifornijos miestus. Van
denį ims iš federalinės valdžios 
$165,000,000 Boulder tvenkinio. 
Be to, $62,000,000 paskolinta 
pastatymui didėlio tilto tarp San 
Francisco ir Oaktand.
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Rusija apdovanojo ordenais 
amerikiečius inžinierius
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Kitčkas, sp. 11. — Vakar ta
po atidaryta dįdžląu^ią pasau
lyje hydrorelėktHkiiiė stotis 
Dnieproątroi. Iš j;os priežas
ties šeši amerikiečiai ipžiniėriai, 
kurie dirbo prie tos stoties pa
statymo. tapo bolševikų apdo 
vanoti Lenino raudonos vėliavos 
ordenais. Čąti stptis tapo pa
vadintą bepinę vąydu.

■ ■ •< ’ * .'į.- - -

Bęįfast;
Vįęnas žmogus lįkw už

muštas, ty keli sužeisti, .du jų 
gal mirtinai, ?kąi policija šovė 
į keliančių gatvėj e riaušes be-' 
darbių minią.

TaylorVille, III., sp. 11. —Mi
licija areštavo ir uždarė Chrįs- 
tian pąvfėto kalėjime 10 an
gliakasių, kurįe pikietaVo. Pea- 
body kasyklą No. 58, kurią sau
go milicija. .

Baigiantis darbui kasykloje, 
prie jąš. susirinko apie 800 pi- 
kietuotpjų, ‘ bet atyykusi mili
cija jUbš išvaikė ir 10 pikie- 
tuoto j ų, areštavo.

Anykščiuose nešvaru
I ’ ' ...........

Visi laikraščiai pabrėžė fak
tą, kad Anykščiai labai nešva
rus. Kasmet Anykščiuose plinta 
taip pat vidurių šiltinė.

Ęinstein apsigyvens 
Amerikoje

New York, sp. 11.; — Dr. 
Abrahąm Flęxner, direktorius 
kuriamo naujo Institute Į. i for 
Advanced Study,^ paskelbė, kad 
garsus .Vokiečių.inoksjinmkas 
it sukurėjęs reliatyvumo teori
jos, prof. Albert Ęinstein pri
ėmė pakvietimą visam savo am
žiui vesti institute matematikos 
fakultetą. Dr. Elexner sako, kad 
insitutas atsidarys kitą rudenį 
PHnėeton, N. J., apielinkėje, kur 
apsigyvens ir Ęinstein. Institu
tus yra skiriamas tiktą! augš- 
tesnįus mokslus { baigusiems 
Žnąopėms, kurie nori ir toliau 
įęsti studijas, šią žiemą prof. 
Ęinstein galbūt praleis Pasąde- 
na, Cal., Mount Wilson obser
vatorijoj, kad baigti niekinius 
darbus

New York, sp. 11.;

X“
-
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15 pėdų

New York, sp' 11
Brwuley, Cal., sp. 11. — Vi

duryje smarkios lietaus audros 
buvo pajaustas gana smarkus 
žemės sudrebejimas.

- *

Londone,’ sp. ;
gilumoj žemėj Thames upės 
dugne rasa gerai išsilaikiusi 
kaukuclė žmogaus, gyvenusio 
bronzos gadynėj, apie 2,500 me
tų atgal.

Chic*?ai Ir apylinkei tederą 
lis oro biuras Įiai dienai pra
našauja:

Iš dalies apsiniaukę, mažą 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:58, leidžiasi’ 5:16.

International Falls, Minn., sp. 
10,—Carl Lang, 17 m., beipe- 
džiodamas netyčiomis nušovė 
Savo draugą Amos Snyder, 20 
ąi. Iš nusiminimo Lang čia' pat 
vietoje irgi nusišovė., .

4Q,000 sugryžo į darbą 
New Yorko valstijoj

- ''"'7' 7"r.'7 "''j < -

New York, sp. 11. —- Valsti
jos darbo departamento indus
trinis .komisionieriūs p-lė Fran 
ces įerkins savo mėnesiniame 
raportu skelbia, kad darbo są
lygos Nėw Y orko valstijoje pa
gerėjo ir kad apie 40,000 darbi
ninkų. sugrįžo j darbą nuo rugp. 
15 d/ iki rūgs. 15^3/ Samda tą 
mėnesį padidėjo 6.5 nuoš., o al
gų išųtokėjimąi pakiįo 9.3. nuoš.

-Pačiame New Yorko mieste
* w ■* z X - , .

samda padidėjo 8.6 nuoš. ir al
gų išmokėjimai pakilo 12.1 
nuoš

4
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19 angliakasių prigė
rė kasykloje )

Leigh, Anglijoje, sp. 11. — 
Devyniolika* angliakasių prigė’ 
rė Plank kasykloje, kai jiems 
besileidžiant į kasyklą sugedo 
elevatorius ir jie nukrito į pil
ną vandens kasyklos dugną. <

Rusų jurininkai susirgo Jurų 
liga

Talinąs, Estijoj, sp. 11Talinąs, Estijoj, sp. 11. —Du 
rusų karo laivai, Komuna iv 
SilaČ, pasislėpė užtuko j prie ne
didelės galos ties Tąlinu (Ręve 
liu). Patirta, kad dauguma įgu
los susirgo, jurų liga, kai iškilo 
■kūdra visai eskadrai beieškant 
paskendusios rusų submarinos 
Raboči. Kiti laivai suskubo pa* 
sišlėpti Kronštadte.

■ f' m ‘L.' . ’ ■ . ‘
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SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI
NĖMS LIETUVON TODĖL, KAD SIUNČIANT JIE 
TtJM MAŽIAUSIAI VARGO — NEI ADRESO RA
ŠYTI NEREIKIA, NEI APIE PINIGŲ KURSĄ TEN
KA RŪPINTIS. TĄ VJSKĄ ĄTLIEKA NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTINIO SKYRIUS GREITAI, SAUGIAI 
IR ATSAKOMINGAI — \ .

A •

7

Pinigų siuntimo blankas įtsiftnfiame ant pareikalavimo 
“t' *
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NAUJIENOS
1739 So, HįMed Street

v OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO S IKI 8 
. .SVBJJTAIMEHitArt NUO » IKI 1 VAL.
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Korespondencijos
Baltimore, Md

Rubsiuvių streikas

apie 1,200 darbi-

Noriu šj tą parašyti apie 
siuvėjų streiką. Kaip prieš kiek 
laiko buvo pranešta, viso su
streikavo apie 5,000 siuvėjų.. 
Tai buvo, galima sakyti, visuo
tinas musų miesto siuvėjų 
streikas. Apie 4,000 siuvėjų 
jau grjžo į darbą, nes jie lai
mėjo streiką. Jie iškovojo algų 
pakėlimą ir unijos pripažinimį. 
Dabar svarbiausias dalykas bus 
laikytis vienybės: organizuo
tiems darbininkams bus dapg 
lengviau kovoti už savo būkles 
pagerinimą.

Tačiau reikia pasakyti, jog 
streikas dar nėra visiškai lik
viduotas,
ninku tebestreikuoja. Ypač at
kakliai priešinasi darbininkų 
reikalavimams dvi didžiulės 
dirbtuves, kurias kontroliuoja 
Schoenman. Tose dirbtuvėse 
dirba beveik išimtinai mergi
nos. Tai taip vadinamos šinį- 
taprocentinės amerikietės. Atoi- 
vės visai nėra įsileidžiamos. 
Išnaudojimas tose dirbtuvėse 
nežmoniškas, — darbininkėms 
mokama nuo 4 ligi 8 dolerių 
per savaitę.

Schoenman per ilgą laiką ne
turėjo jokios bėdos. Bet štai ir 
jaunos merginos suprato, jog 
jos yra neįmanomai išnaudoja
mos. Padarinyj kilo streikas. 
Tiesa, dar yra merginų, kurios 
skebauja, tačiau daugelis metė 
darbą ir paskelbė streiką.

Schoenman ypač yra priešin
gas vienam reikalavimui, bū
tent, pripažinti uniją. Jis pa
sirūpino iš policijos gauti ap
saugą. Policmonai stovi prie jo 
dirbtuvių ir nei iš tolo neprilei
džia pikietininkų. Kas ,dieną 
areštuojama pikietininkai. Ant 
galo, tapo sušauktas masinis 
mitingas, kad užprotestuoti 
prieš policijos sauvaliavimą. 
Vėliau streiko komitetas krei
pėsi į miesto majorą ir parei
kalavo, kad tasai paskirtų ko
misiją viso reikalo ištyrimui. 
Reikalavo taip pat, kad polici
ja butų sudrausta ir susilaiky
tų nuo sauvaliavimo.

Majoras išklausė komisijos 
reikalavimus ir pasižadėjo pa
skirti komitetą, kurio tikslas 
bus tirti nesusipratimus su po
licija ir kitus reikalus. Nors 
jis ir pasižadėjo tai padaryti 
labai trumpoj ateityj, vienok 
visą reikalą vis vilkino ir vil
kino. Streikininkai pamatė, jog 
geruoju nieko nebus galima at
siekti. Spalių.f4 d. jie nutarė 
siųsti pikietininkus, nepaisant 
policijos. 110 merginų ir 17 
vyrų bandė prisiartinti prie 
dirbtuvės. Policija įsakė vi
siems išsiskirstyti. Streikinin
kai atsisakė tai daryti. Tada 
jie visi buvo areštuoti. Areš
tuota ir keli lietuviai, tarp jų 
ir K. Matuliauskas.

Rockford, III.
- .. .... . .. -yl........... ...........

Po SLA. 37-tam seimui 77 
kuopos* nariuose pasireiškė di
delis pasipiktinimas tuo, kad 
sęlpiąs sųtrernpe didžiumos na- 
rių balsus, ir kad Devenio pa- 
flfcoloą dalyką? apgaulingu bū
dų išspręstas ir davusieji tą 
paskolą kaltininkai pateisinti.- 
It todėl 77-ta kuopa pasiuntė 
“Tėvynės” redakcijai protesto 
rezoliuciją prieš minėto seijno 
“nuveiktus darbus” ir prašė pa
talpinti “Tėvynėj”, bet jau apie 
du mėnesiai laiko praėjo, o re
zoliucija “Tėvynės” redakcijoj 
dar tebeguli. Spalio 2 d. 77-fcs 
kuopos susirinkime pirmininkas 
pranešė, kad rezoliucija bus 
pareikalauta grąžinti atgal.

Kaip prieš 37-tą seimą 77-ta 
kuopa turėjo veiklių narių, ku
rie energingai veikė kuopos la
bui, taip dabar po seiinui veik
liausieji nariai atsisakė nuo 
tolimesnio veikimo. Kiti net 
ndri pamesti organizaciją. O 
kaip žinome, šiandie siaučia 
depresiją, įr prie geriausių no
rų nariams yra sunku organi
zacijoj pasilaikyti, tad supran
tamas dalykas, kad tokiu laikų 
narių nepasitenkinimas organi
zacija daug greičiaus daugelį 
jų nuo organizacijos atšalins.

Tai šitaip gegužinių užsispy
rėlių klika organizacijai patar
naus. —SLA. Narys.

Indiana Harbor, Ind
Mirė Antanina Kegovičienė

Spalių 3 d. pasimirė Anta
nina Kegovičienė. Nors ji dar 
nebuvo labai sena moteris, 
bet sunki ir nepagydoma liga 
nuvarė ją j kapus. Sirgo ji 
per pusėtinai ilgą laiką. Pali
ko ji didžiausiame nuliūdime 
dukterį L,eoną Misevičienę, 
brolį Juozą Auksalcvičių įr 
seserį Radzienę. Turėjo ji 
nemažai ir kitų giminių, ku
rie man nėra žinomi.
f'.A ? L ■

Kegovičienė paėjo iš Jur
barko, Aleksandravo dvaro. 
Jos tėvai buvo gana turtingi. 
J Ameriką ji atvyko prieš 35 
metus. Pirmiausiai atvyko į S. 
Chicago, 1111., kur per daugelį 
metų laikė valgomų daiktų 
krautuvę. Ji buvo .vedusi. Biz
nis jiems labai sekėsi ir jie 
buvo skaitomi gal turtingiau
si tos kolonijos lietuviai.

Vėliau Kcgovičiai persikėlė 
į Indiana Harbor ir čia užsi-

Majoras pamatė, jog streiki
ninkai yra pasiryžę kovoti li
gi pabaigos. Tada jis pasisku
bino paskirti komisiją, kuri 
tyrinės siuvėjų padėtį.. Tyrinė
jimo darbas pavestas profeso
riui Hoilander. Atrodo, jog ne
užilgo turės pasiduoti ir Scho- 
enman, kuris gal atkakliausiai 
kovoja prieš unijos pripažini
mą.

Lietuvių didesnių ar mažes
nių kontraktorių yra nemažas 
skaičius. Jie kontroliuoja 47 
šapas. Streikuoja tik 2 šapų 
darbininkai, o visur kituir dir
bama. * s

Streiko laimėjimas dar nėyR 
viskas. Rubsiuviams daug dar** 
bo reikės padėti, fcol jie tinkar 
mai sutvarkys - savo reikalus. 
Beje, pas mus buvo iš Chfak' 
gos atvykęs drg. A. Kairia. Pa
dirbėjęs 3 savaites, jis vėl grjŽ- 
ta Chicagon. —T. M, ;k Ą

• ‘ ' .'į ■

NAUJIENOS,. Chicago, Iii.
— - - - ■ - - A . • i r -1 ~ -n-- -- ■ ■ --- -----------  ■ ■
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Pgivlnusios Simgari upės užlietus Machagol miestelis karo nuteriotoj Mandžurijoj. Apskaitoma, kad daugiau kaip 30,003 
žibonlų žuvo laike potvinlo ir nuo choleros su juoduoju marų, Apie 75 mioš. maisto ištekliaus sunaikinta potvinio srity.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS iš KLAIPĖDOS 
PADANGĖS

„■i , .i..i .

Rašo A. KABARDINAS

Lietuvos pirklių ir amatninkų 
suvažiavimas

Rugpiučip- mėnesį Klaipėdoj 
pirmą kartą įvyko Lietuvos 
Pirklių ir Amatninkų Drau
gijos suvažiavimas. Suvažia
vimas buvo laikomas “Vikto
rijos” viešbutyj. Suvažiavo iš 
įvairių Lietuvos miestų apie 
200 atstovų. Prie suvažiavimo 
surengimo daugiausiai pasi
darbavo p. Stikliorius, Klaipė?

draugiški žmonės, tad ir čia 
biznis pradėjo itin gerai sek
tis. Prieš penkioliką metų pa
simirė Adomas Kegovjčius, 
palikdamas žmoną Antaniną 
su dviem vaikais, — Ernestu 
ir Leoną. Kada Kegovičius 
mirė, tat jis paliko trejus na
mus, kurių vertė siekė $100,- 
000 ir priegtam dar bankuose 
apie $50,(M)0.

Tokiu budu Antanina visko 
turėjo tiek, kiek tik reikėjo,— 
jai nieko netruko. Tačiąus 
džiaugtis laime neilgai teteko: 
keliems metams praėjus, pa
simirė sūnūs Ernestas. Pasili
ko tik duktė Leoną. Su tur- 
tąių irgi nekažkaip tesisekė,— 
kiek man žinoma, visi namai 
yra praskolinti ir, lur būt, pa- 
tėko į resyvęrio rankas.

Nabašninkė Antanina pri- 
kjąuse SLA" 185 kuopai. Tad 
kuopos nariai nupirko didelį 
gėlių vainiką ir beveik visi 
dalyvavo jos laidotuvėse.

Kadangi Kegovičienė • buvo 
gerai žinoma tiek musų kolo
nijoj, tiek So. Chicagęj, tai į 
laidotuves susirinko labai 
daug žmonių. Manau, kad viso 
galėjo būti apie 500.

,Meą SLA. 185 kuopos n4- 
riaigailijnėn. netekę savo pį? 
rėš. Lai jųi bus lengva šičia

sivienijimo pirmininkas.
Tenka pasakyti, jog ši or

ganizacija yra grynai lietuviš
ka. Ji leidžia savo savaitraš
tį “Verslas”. Organizacijai la
biausiai rupi prisiauklėti sa
vų prekybininkų ir kooperati
ninkų bei page.|Į|§Jj sąyiętoyįąi 
norintiems dirbti smulkiems 
amatu inkams. Tai duos ga
limybes labiau išvystyti Lietu
vos pramonę.

Suvažiavimo delegatai pasi
rūpino aplankyti visus Klai
pėdos fabrikus ir kiek galima 
susipažinti su miesto pramo
ne bei prekyba. Aplankė jie 
taip pat visus kurortus bei 
šiaip žymesnes vietas. Bend
rai imant, suvažiavimas pra
ėjo labai gyvai ir delegatai 
išsiskirstė su pakilusiu upu.
Klaipėdos Krašto Darbininkų 

Amatninkų Susivienijimas 
steigs savo namus

I

Šių metų pradžioj Klaipė
dos krašto darbininkai ir 
amatninkąi turėjo savo suva
žiavimą. Svarbiausias suva
žiavimo nutarimas buvo pasi
statyti savo svetainę vaka
rams, lošįniąms, sportui ir 
šiaip susirinkimams. įvykdy
ti tą dalyką suvažiavimas pa
vedė centro valdybai. Valdy 
bos įgaliotinis Sluožaitis jau 
pradėjo derybas su Klaipėdos 
magistrato dėl gavimo žemus 
sklypo. Paskutiniame valdy
bos susirinkime seimelio at
stovas Sluožaitis pranešė, jog 
jam pasisekė toj kryplyj daug 
ką nuveikti. Magistratui bu
vo smulkmeniškai išdėstyta, 
kodėl darbininkams yra būti
nai reikalingas nuosavas na
mas. Magistrato tarybos ną- 
riaį gana prielankiai į tą su
manymą žiuri. Atrodo, jog 
bus gailina gauti žemės skly
pas pačiame miesto viduryj.

TąČiąu žemė dar nėra vis- 
kąs? Salės pastatymui truių- 
piausioj ateityj reikės sukclįi 
25,000 litų. Valdyba sumanė 
sukurti kooperatyvą ir pardtj- 
vinėti akcijas. Tuo |)udu md- 
nohia sukelti pagrindinį kap.|- 
'talą io kdę truks, tai pasiskor 
linti iš banko lengvomis sąly
gomis.

tąfputojai stalVI> va. 
sarpaptį i

. carnautojdi
nutarė pasfetgtyti aąn vasąr-

pietų Ulevičius su Nenėnu už
ėjo kokiai, tai ‘raudonai pa- 
gelbai’ aukų rinkti Avellane- 
don, calle Matheu 351. Čia bu
vo tik 17 melų mergaitė K., 
kurią komunizmo apaštalai 
buvo užpuolę ir norėjo išgė
dinti. Šiai pakėlus triukšmą 
Nenėnas su Ulevičium pabė
go, išnešdami šeimininko, bu
vusio darbe 47 pezus, naujus 
pusbačius ir skustuvą. Lietu
vių pareiga, kur šie vagiliai 
užeina, vietoj aukų atiduoti 
juos policijai, nes policija jų 
ieško, kaipo tokių. Visų lietu
vių pareiga kartą ant visados 
nusikratyti šių niekšų ,kurie 
tukstantimis mpsų tautiečių 
yra nelaimes užtraukę.”

namį. Kiek žinau, uosto val
dyba jau sutiko eilioti žemės 
sklypų. Šaulių Sąjunga Sto
ties gatvėj irgi nusipirko že
mės sklypą už 40,000 litų, Sta
tys didelius namus su restora
nu ir sale vakarams.

“Aukuro” draugija kultūrai 
kelli iš miesto direktorijos ga
vo apie hektarą žemės. Ji 
planuoja pastatyti Tautos Na
mą, kuriame bus įrengtas isto
rijos muziejus. Kaip matote, 
kultūrinis darbas Klaipėdoj 
yra smarkiai varomas 
myn. ,

c
Miestą sodas

Klaipėdos miestas neturi nei 
vieno publįkąi^skiriamo sodo, 
kur žmonės galėtų pasivąikš- 
čioti. liesa, per mišką yra 
išvedžiota daugybe takų ir ta
kelių. Graži vieta yra ir 
Kuršių įlanka/ bęt ten reikia 
laiveliu plauki. Priegtam ta 
vieta labiausiai yra • skiriama 
kurortams.

Taip dalykahis esaht, mies
tui sodas yra būtinai reika
lingas. Žinomas lietuvių vei
kėjas Stikliorius tuo reikalu 
jau senai rūpinasi. Atrodo, 
kad jo pastangos duos teigia
mų rezultatų. ,
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

ligonine
Lietuvos Raudonojo. Kry

žiaus ligoninė jdu baigiama 
statyti. Trobesys kelių aukštų 
ir visi įrenginiai kuo niodcr- 
niškiausį. Galima, sakyti, kad 
tai bus gal moderniškiausia li
goninė Visoj Lietuvoj. Ligo
ninė turės tani tikrą patalpą 
saulės vonioms imti.

» ■ .
1§ medicinos studentų teko 

girdėti, jog kviečiama prie li
goninės x labiausiai pasižymė
jusieji daktarai. Lovų busią 
100 su virstlm. (

•»•/ V' ■ . •’?•< i Uostas jau baigiamas 
•>! . '■ ?"■ ’ '■ ' 

Moderniško uosto darbai 
praktiškai jau baigiama. Už 
kokių katuriu ar penkių me
nesių turėsime^ didelį ir gra
žų uostą, kuris bus įrengtas 
pagal paskutihius technikos 
reikalavimus. į Kada pąsį- 
baigs prie uosto darbai, tai pą- 
siliuosuos nemažas skaičius 
darbininktj* -

Tačįąu ,iš kitos pusės, .žy
miai, padidės ląivų judėjimas. 
Vadinasi, bus dąygiaų atvęža- 
ma iš išvežama.yJspfuų prekių* 
Tokiu hudu biis reikalinga 
daugiau darbininkų prie kro? 
viino ir iškroviino Įtaivip

R e dar bia i
/ Klaipėdoj 

IPprUkMIopia ligi. 200, 
Žinppia,; žjemošpietų bedar
bių skėčius žemini padidės. 
Kol kas par tebedirba vįspa 
lehtpi'oyyklos. «į|iąai, ipedžius; 
atveža laivais^šiek tiek yra

atvežama ir geležinkeliais, bet 
nedaug.

Bendrai imant, nedarbas 
Klaipėdoj padidėjo .tačiau ne
galima pasakyti, kad jis butų 
labai jau opusf žinoma, žie
mą padėtis gali žymiai persi
mainyti.

Pragyvenimas
Klaipėdoj dabar vienam 

žmogui pragyventi kainuoja 
75 litai per mėnesį. Maistas 
gana pigus. Tai didelis pa
lengvinimas darbininkams. Žy
miai nupigo ir kuras. Mat, iš 
leptpiovyklų galima gana, pi
giai nusipirkti visokių lentga
lių, O savo darbininkams 
tam tikrą kiekį lentgalių duo
da visai dykai.

Žinoma, butų nesąmonė 
tvirtinti, jog pas mus viskas 
tvarkoj. Ekonominis krizis, 
kuris dabar siaučia visame 
pasaulyj, neaplenkė nei Lietu
vos. Bet tenka vienas daly
kas pasakyki: pas musų kai
mynų^ .. dą\i$ sunkiau,. gy ven t i. 
Vokiečiai atvirai sako, jog 
Lietuvoj daug geriau* yra gy
venti, negu pas juos. O tai to
dėl, kad pas mus maistas pi
gus ir jo netrūksta.

Audra
Apie vidurį rugsėjo pas 

mus siautė smarki audra. Vėt 
jas buvo neįmanomai stiprus, 
o juroj didelės bangos. Van
duo išmetė į krantą latvių pre
kybinį laivą “Raja Liepėja.” 
Soduose ir miškuose išlaužyta 
ir išvartaliota daugybė med
žių. Nukentėjo telegrafo ir te
lefono stulpai bei vielos. Nuo
stolių padaryta pusėtinai.

vogtus daiktus priimdavo iš 
ko ‘Rytojaus’ vagiliai Ulevi
čius, Nenėnas ir Tamošiūnas 
pragyvendavo ir savo šlamštą 
leido. Bet nesenai komunisti
nės prost. lizdą ,kaip Puente- 
cito, taip ir Grito de Asencia 
gatvėse policija užklupo. Dalį 
jų didvyrių išgaudė, bet likę 
Ulevičius, . Nenėnas ir Tamo
šiūnas, nors policijos ieškomi, 
kaipo vagys ir rufianai, bet 
slapstydamiesi varo toliau sa
vo darbą. Rugsėjo m. 2 d. po

ŽODIS SILPNIEMS
VleiigH KpecialiHlaM gydytojau keletą melų 

algai Išrado kombinaciją sudarytą i# toni
kų ir jam gydymas HekAsi nu tuo tonikų. 
Si prcRkrlpdja viliami buvo niunčiama pak
tu tukatnniiama. kurie sužinojo apie kj ik- 
radlmą ir apie jo stcMtiriaa pasekmes, ir 
kandie pareikalavimas ant jo didSjo, Ant 
galo jia buvo duotas vaistininkui dėl pla
tininio. Tonikas, kuria turi tą specialu ypa
tybe atgaivino ir augrąžlnn normales JAgas 
tūkstančiams, vadinasi NUGA-TONE.

Jūsų vaistininkas parduos jums su pilna 
garantija mėnesini treatmentą už $1.00. Nu
sipirkite j| žiandie, ir pastebėsite reiulia- 
tatus rytoj.

PROBAK-
' ■ n

suteikia
barzdasku tykios 

mmm komfortą 
skutimos 
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Du mO7D c ttuviuica
NATIONAL BANK 
TRUSTOSAVINGS BANK

Union Stock Yards—Chicago

Statements o f Condition 
September 30, 1932

Drovers National Bank
• Officers

VVilliam C. Cumming* 
Presidcnt j 

Frederick N. Mercer 
Vięe.President

Gate* A. Ryther
V ice-Pr etident

George A. Malcolm 
Vice-Pre*. & Cashier 
Dale E. Chamberlin

V ice-Pr esident
Frank M. Covert 
, Asst. Cashier

Directors
VVilliam C. Cummlngt 
Frederick N. Merccr 

John P. Oleson 
Joseph E. Otis 

Gate* A. Ryther 
G. F. Swift 

Henry Veeder 
Rawleigh VVarner

feESČŪRCES'

Demand and Call Loans 
Other Loans and Discounts 
U. S. Government Bonds . 
State and Mūnicipal Bonds 
Other Bonds and Securities 
Federal Reserve Bank Stock 
Customers Liability (On Letters 

of Credit and Acceptances)
Overdrafts
Cash and Due from Banks .

$ 3,120,064.17 
3,007,131.28 
3,707,893.64 

329,015.82 
669,310.00 
45,000.00

25,101.00 
1,021.49 

4,451,87839 
$15,356,415.79

LIABILITIES
Capital Stock..................... $ 1,000,000.00
Surplus and Profits . . . 645,239.42
Reserved for Taxes, etc. . 422,153.11
Reserved for Uneamed Interest 23,957.16 
Dividendą—Payable Oct. 1, 1932 25,000.00 
Rediscounts NONE
Bills Payable ....... NONE 
Letters of Credit and Acceptances 28,101.00
Deposits....................................13^11365.10

$15,356,41^79

Iš Argentinos Lietu
vių Spaudos 

‘ < . ....

“A. Žinios” rašo, kad už 
klijuotų laiškų “revizavimą” 
tapo paliuosuotas iš First Na- 
tiohal Bank of Bbston, Bue
nos Aires skyriaus, lietuvis

mavičius buvo šv. Kazimiero 
parapijos vargonininkas ir 
įdavinėjo žmones policijai žo
džiu ir laiškais. Jis buvo tik
ras šnipas. Bet subankrutavus 
lietuv^įciems kunigams ir jų 
vargamistra toje vietoje ne
išsilaikė. Kelios choristės už
vedė prieš' jį bylas, reikalau
damos kompensacijų už su- 
vadžiojiiną.

O apie komunistinių lyde- 
derių darbuotę “A. ž.” skai
tome;

"Vdgilįų lizdas veikia.
“Ne vien. ‘Argentinos Žinio

se’, bet Jr ki|upse laikraščiuo? 
sę buvo jau rašyta, kad iš 
Lietuvos pabėgę nuo teismu 
vągilįąi Ulevičius, Nenėnas ir 
Tapipšrynas, čįą sgyc 
4a lįoinnuįstais ir ne tik be 
darbo parazįtaują kaulydami 

ęentus, bet, dąž- 
įiąi jfyį>s\ pąčių# darbininkus 
RRyaaįą ir išprovokuoją,.. .

“Nesenai ši vagilių šutvė, 
UirėjO sąyo lį^dą Rayrakiiose^

Orsi9» įU žvąigždęs Ž. ir S. 
laikė pareifeluvnamį, jjet ir

Drovers Trust and Savings Bank
Officers

Wiltiam C. Cumming* 
Pretident

Frederick N. Mercer - 
Vice-Pre*ident

Mumy M. Otstott 
Vice-Pre*. 9 Ccuhicr 
Charles S. Brintnall

V ice-Pr e»l dent 
C, A. Ncwman

Directors
Williatn C. Cumming* 

Henry M. Dawe* 
-• Frederick N. Mercer

John P. CHq*pn 
Murray M. Otstott

Q.F.8wift 
Henry Veeder

RESOURCES
Demand Loans Secured • $ 
Time Loaps Secured « . 
U. S. Government Bonds . 
State and Mūnicipal Bonds* 
Other Bonds and Securities 
Cash and Due from Banks »_________

$ 5,672,272^3

1,941,885.38
1,454,908-81

878,800.00 
109,000.00 
454,947.83
832,730.81

LIABILITIES
Capital Stock..................... $ 350,000.00
Surplus . . ... . . 500,000.00
Undivided Profits , » . 188,420^«
Reserved for Taxes» Interest, etc. 287,413.55 
Dividende—Payable Oct. 1,1932 10,500.00 
Rediscounts......................................... NONE
Bills Payable ....... NONE 
Deposiu (Savings) t , t 433533840 

$ 5,672,273.83

CHICAGO I SCHOOL
■

OUTSTANDING'

FACULIY AW
(ACCREDITED)

U NIOUE Single Text System. One subject at a 
time—covered rapidly and thoroughly.

Convenlent location. Spacious quarters. Gym- 
nasium for students.

m buk 

NEW 
HOME

Visit and Invtstigete
’ ■ 1

U EAST MONROE STREET

i . • <.'7 ’v
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Iš Politikos Lauko
Lietuvių politika ir 

jos vadai
Iš lietuvių politiškų k liti bu 

darbuotės

NAUJIENOS, Chicago, UI
pagalvojo prieš a t

ir juo

ŽEMU KAINU SAVAITE!

Bridgeportas

MIDGET RADIO

KĄ ŽMONES MANO

kad

doleriai

tėvai, broliai, 
ir neturi, bet 
netrūksta ir 

stovėti eilėse,

šiaudinis 
jog šitose

žmones
“soup

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

Gerai nusisekė Ra 
mygalos Aido Kliu

bo išvažiavimas

■■ *■

gąna 
buvo 
stalai 
bute-

Kas bus sekamu 
Amerikos pre

zidentu?

nainuo- 
—įsigy- 

radio kombi-

Leidėjai Lietuvių programų iš stoties WCFL—970 k. ne
dėtomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų .Ketvergais iš WHFC 
— 1420 kilocycles nuo 7:30 iki 8 valandos vakaro.

galvos skausmus, skausmus nuga- 
paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne

persitikrinkite ką jis jums galt padaryti.
> Patarimas 

Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 

kampas Keelet Avė.______ * Tel. Crawford 5573

Pagelbėjo Geliamai Rankai,
Sako Ponia Nowakowska

“Per nuvirk du metu turėjau neapsa
komai geliama ranka. Naudojau įvai
riu* linimentus, plasterius ir mostis. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau iinaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain-Expellerio visi skausmai prany
ko. Ai dabar esu visikai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui I'ain- 
Expelleriui.” S. Na

Philadelpbia, Pa. »

savus 
imdamas sau gyvybę. Jo sąžinė 
nelaido jam ilgiau gyventi iš
naudojimo ir kapitalizmo šaly
je, o pinigų trukumas neleido 
jam grįžti atgal į savo gimtinį 
kraštą Lietuvą. —Senas Petras.

Laikrodininkas P. Norbutas 
persikėlė į naują vietą

DR. B. STEVENS 
MARSHALL FIELD ANNEX 
.24 North Wabash Avė., 

Suite 1134-1136 Tel; Central 3588 
Aš specializuotuos sekamose ligose 

BE OPERACIJOS
Hernia (Ruptura) Goiteris,
Varičose Veins Hemoroidai (Pilės) 
Kataraktas' (Akių)

Aš vartoju naują sėkmingą meto
dą gydymui galvos odos ir augini
mui plaukų.

VISOS kraujo ir liaukų ligos gy
domos naujais sėkmingais metodais. 
Valandos: 10 iki 12 d. ir 3 iki 6 v. 

Nedeliomis pagal sutarimą.
_ ! L. 1 11'. _ ‘ ’

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, t 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą 
galėjo jus. išgyti, ateikite čia ir [ . _
Praktikuoja per daugel} metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: ” ” “ * *
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 West 26 St.

Šiaudiniai” balsavimai rodo 
krypimą rnuo H dolerio; bol
ševikai ietiii’į riertžntatomai 
mažą reikšmę.

ŽIEMINIAI PEČIAI, GASINIAI PEČIAI, 
KARPETAI, LOVOS, PARLOR SETAI, 

PIANAI, RADIOS

šiandien yra' nuskriaustų dar
bininkų, nuo kurių atimtas pas 
kutinis jų sutaupytas centas! 
Nereikėtų galvoti apie pašalpą 
iš bedarbių šelpimo stočių. Bu
tų įvesta nedarbo apdrauda ir 
rytojus butų užtikrintas.

O dabar, kiek Amerikai davė 
Hoovoris ,tiek pat duos Roosc- 
veltas. Kiek davė Emersonas, 
tiek duos Horneris. Republiko- 
nai šaudo veteranus, angliaka
sius, darbininkus. Panašiai ei 
giasi ir demokratai, sykį įsiga 
vę valdžion. Ir demokratai ir 
republikonai tarnauja kapitalis 
tų interesams. Socialistų parti
ja yra vienintelė, kuri gina 
darbininkų reikalus.

Tad, lankričio mėnesį balsuo
kime už socialistų partijos kan
didatą į prezidentus Norman 
Thomas ir kitus socialistų ti- 
kiėto kandidatus. Tik tai pa
darę mes pasirodysime politiš
kai subrendę.—Senas Antanas.

Jis mane piktai sudraudė: 
girdi, nevažiuok į Lietuvą, 
nes ten bus vaina; - .ten tu 
prarasi gyvastį ir pinigus.
i Paklausiau p. Elias ir tebe
važiavau į Lietuvą. Kai ban
kas užsidarė, aš nuėjau pas jį 
ir tiesiai pasakiau, jog jis yra 
didelis melagis: Lietuvoj Vai
na dar neprasidėjo, o mano 
pinigai jau užsidarė jo banke.

P-ui Elias tai labai nepati
ko. Jis pajuodavo iš piktumo, 
kaip anglis, ir suriko: girdi, 
aš tuoj pašauksiu policiją ir 
pasiųsiu tave į “penetenšerį” 
visam amžiui. Suskaudo man 
širdį ir su ašaromis akyse aš 
išėjau iš p. Elias banko.

Taigi dabar matote, koks 
geras yra p. Elias, — už mano 
pinigus jis Šitaip su manim 
pasielgė, šiandien aš nebetu
riu nei darbo, nei pinigų, nei 
į Lietuvą nebegaliu nuvažiuo
ti. — Juozas Elijošus,

Senas Petras, bevažinėdamas 
su savo keliaujančia krautuve 
gana tankiai ; patinka įvairių 
dalykų. Keletą dienų atgal už
eina į vieną lietuvišką užeigą. 
Stovi susispietę apie šeši vy
rai, o vienas, 30 metų amžiąus, 
gręja smuiką,,, pasistatęs ant 
kėdės gaidas:

“Leiskit į tėvynę, leiskit 
pas savus, ‘

Ten pradžiugs krūtinė, atgai- 
vings jausmus;

Pirm negu aušrelė skaisti 
užtekės, *

Ten mano dainelė linksmai 
suskambės.”

Smuikininkui užbaigus, užei
gos savininkas išneša iš virtu
vės puodą kiaub’ų kojų ir rūgš
čių kopūstų. Padėjęs juos ant 
baro, žemaitišku balsu sušuko: 
“Vyručiai, gal dar šiandien ne
valgę? Eikite nors kiek užkąs-

; DABAR _______ _
PAS MUS GERUS SKAITYMUI

Užpereitą sekmadienį Spai- 
čio darže įvyko Ramygaliečių 
Aido Kliubo išvažiavimas, ku
ris gerai nusisekė ir buvo ga
na gyvas. Į daržą nuvažiavau 
dar gana ankstį, bet jau Ai- 
tutis su Valoriu Antanu smo- 
ži jo aviną.

Automobilių suvažiavo 
daug ir po pietų daržas 
pilnas žmonių 
apsikrovė valgiais, 
liai pradėjo žvangėti ir orches
tra drožti šokius. Nereikėjo 
ilgai laukti iki visi įsismagino. 
Visas daržas (ųžte ūžė. Avino 
nupirkimo išlaidas padengti bu
vo pardavinėjami tikėtai po 
25c. Tuo budu surinkta apie 
$17.00.

Ramygalos Aido Kliubas ta
ria širdingą ačiū visiems atsi
lankiusiems už paramą. Jūsų 
atsilankymas davė mums daug 
energijos toliau dirbti.

Mėlynių Aras.

Petras Norbutas, kuris se
iliaus užlaikė laikrodžių taisy
mo krautuvę, adresu 3249 Sq. 
Ha'lsted St., persikėlė po ad
resu 844 West 33 St. ir čionai 
savo kostumeriams patarnauja. 
Taipgi praneša visiems tiems, 
kurie atnešė taisyti laikrodėlius 
senojoj vietoj ir dar neatsiejnė, 
kad kreiptųsi į naująją vietą.

Budriko krautuvė dabar tik aplaikė 
naujų karpetų Rūgs 9x12, kainos po 

$17.00, $24.00 iki $49.00
Jewelery skyrius. Deimantai. Laikrodėliai. Gintarai. Sida
briniai peiliai ir šaukštai. Britvos. Elektrikiniai žadintojai 
(Alarm) laikrodžiai

[Acme-P. A. Photo]

Holandijos karalienė Wilhel- 
mina, kuriai atidarant parla
mentą du komunistai nariai 
bandė sukelti nesėkmingą ob
strukciją.

Nereikėjo prašymo kartoti, 
nes visi pasiėmė po koją ir 
pradėjo kabinti kopūstus.

Supratau, kad jie visi yra 
bedarbiai, gal tik pirmu kartu 
tą dieną gavę valgio kąsnį. Jau 
buvo gerokai į pavakarį. Su- 
griaužę kojas, vyrai vėl susi
spietė ir ragina smuikininką 
dar kartą groti “leiskit į tė
vynę”, i

Apleidęs užeigą ir pasijutęs 
nelabai linksmas, einu toliau. 
14-ta ir Peoria. Eilėse stovi.šim
tai ar tūkstančiai vyrų. Jų at
eina vis daugiau. Kai kurie ei
na į didelio r.amo vidų. Ten 
miestas duoda veltui valgyti ne
dirbantiems du kartu į dieną. 
Tai Chicagos “soup line”.

Sustojęs ilgai žiurėjau į jų 
eiles. Jie visi buvo mano kle
sos žmonės, ir aš jau virš du 
metai esu bedarbių eilėse. Taip 
bežiūrint teko pastebėti ir ke
letas lietuvių. Stovi eilėse, ei
na gauti veltui valgyti. O kai 
kurie tų lietuvių yra turtingų 
ūkininkų vaikai. Lietuvoje gy
vena jų motinos, 
kurie gal pinigų 
kuriems maisto 
kuriems nereikia 
kad gavus lėkštę binzų ar puo
duką prasčiausios, milteliais už
baltintos kavos.

IPrisimenu, šiandien Ameri
koje yra 12,000,000 tokių‘ be
darbių. Tarp jų yra nemažai 
lietuvių, kurie badauja, gauna 
maistą iš miesto, tautiečių už
eigose minta kiaulių kojomis, 
o retkarčiais pasirenka maisto 
ir iš viešbučių išmatų.

Rudeninis Sezonas 
Prasideda Dabar
Dreaiij Dezainlnlmaa Ir

SkrybSllt] Padarymas -

Mes teikiamo ekspertų in
strukcijas Dienomis ir Va
karais, žema kaina.
Skrybėlių dirbėjos uždirba 
nuo $26 iki $60 savaitei. 
Ant jų. yra didelis parei
kalavimas.
I&simokink papuošti, ■ nu
velti ir padaryti saxr pul
kit} skrybėlaitė dar besi- 
niukinant.
MA8TER DRE88MAKINO 

COLEEOE
830 S. VVabash Avenue 
kampas Van Buren St.
RaSyklte dėl knygutes 

Gausite Ja DYKAI.

Statendam ♦ Rotterdam 
Volendam <• Veendam 

yra populiarus laivai tarp' rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rdtterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj Idcsoj) ir modemi
ne] ' Trtfitfj KiąUj.;- '' ‘‘"

Didelis kainų nupiginimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 
Holland-America Line

40 N. Dearborn St., Chicago

Kad jtisų drabužiai-skal- 
biniai butų gražus ir il
giau tvertų ir kad sučė- 
dyti sveikatą ir laiką ir Į 
Indrės’ ' bflaš’; 5 •'ttirfįkttė 
naują1 elektrikinę Plauna
mą — Washing mašiną, 

S“....... 49.00 
Tereikia mokėti po $1.00 
į savaitę. <
Didelis .pas i r i n k i m a s

Thor, Maytag, Apex 
skalbiamų mašinų.

Miega jų daugelis po erdviu 
stogu parkuose ar tuščiuose 
namuose.

Ne vienas tų lietuvių tankiai 
atsimena tas eiles: ^‘Leiskit į 
tėvynę, leiskit pas savus”. Ten, 
tėvynėje, yra ir maisto, duo
nos, ten, netekus pinigų užsi- 
dariusiąme banke, nereikia eiti 
maldauti šiltos sriubos 
dos kavos puoduką.

Ką sakytų lietuves 
pamatę savo brolius 
linese”, miegančius laukuose, 
patiltėse?

Ne vieną Amerikos lietuvį 
bedarbį Amerikoje.,skurdas ir 
vargingas gyvenimas pastūmė
jo prie šaužudystės.

“Leiskit' j tėvynę, leiskit pas

Apklausimą žmonių už kurį 
kandidatą kas ketina balsuoti 
anglai vadina “šiaudiniu” bal
savimu. Platus šiaudinis bal
savimas visuomet gana gerai 
nuspėja ar parodo, kurion pu
sėn žmonės yra palinkę.

Del prezidento rinkimų “Li- 
terary Digest” savaitraštis kaip 
pirmiau taip ir dabar veda 
platų “šiaudinį” balsavimą, 
apklausdamas milionus žmo
nių laiškais.

Iki pereitos savaitės pabai
gos “Literary Digest” suskaitė 
798,089 balsų ir iš šito skai
čiaus 404,992 buvo paduoti už 
demokratų kandidatą F. D. 
Rooseveltą, 325,845 už repub
likonų kandidatą H. Hooverįi 
53,122 už socialistų kandidatą 
Thomas, 4,575 už bolševikų 
kandidatą Fosterį.

Šitas balsavimas iki šiol ro
do didelį paaugimą balsų už 
demokratų kandidatą, o taip
gi didelį paaugimą protesto 
balsų už socialistų kandidatą 
Norman Thomas. Iš šito bal
savimo taipgi matos, kad bol
ševikai Amerikoje turi neuž
matomai mažą reikšmę.

Labai ženklyvas yra Roose- 
velto balsų paaugimąs Cali- 
fbrnijoj, iš kur paeina Hoove- 
ris. Californijoj už Roosevel
tą iki šiol yra paduota du 
kart daugiau balsų negu už 
Hooverį. Už Rooseveltą ' 35,- 
873, o už Hooverį tik 16,402. 
Išrodo, kad pačio Hooverio 
valstija nebenori Hooverio.

Taipjau ženkjyva yra, kad 
sekamos republikoniŠkos val
stijos griežtai pasuko Roose- 
velto pusėn: Illinois, Indiana, 
New York, Ohio, Pennsylvania 
ir Wisconsin. Pereitais rin
kimais didžiuma balsų šitose 
valstijose buvo paduota už 
Hooverį. Dabar 
balsavimas rodo, 
valstijose didžiuma balsų bų^ 
paduota už demokratų parti
jos kandidatų F.; D. Roosevel-

“Leiskit į tvevynę, 
leiskit pas savus”

Ką Senius Petras patyrė beva
žinėdamas stf' savo kėliau jan 
čia krautuve.

■ i -v ■' • ■ - ■

3417-21 So. Halsted Street
Tel; BOULEVARD 8167—4705

AKINIŲ

Išpardavimas
Tik Trumpam Laikui

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
• seredomis iki 7 v. v.

Depozitoriaus nusi 
skundimas

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

J. Elias, banko preziden- 
feišinasi “Naujienose,” 
jis teisingai banko reika- 
vedęs ir dėl jo uždary

mo neesąs kaltas. Apie jo kal
tumą ar nekaltumą aš čia ne
kalbėsiu. Papasakosiu tik apie 
tai, kaip jis mane suvedžiojo.

Jau trys metai, kaip esu be
darbis. P-as Elias man paža
dėjo įtaisyti darbą. Aš pasiti
kėjau juo. Tačiau jis per du 
metu man tą darbą taisė, bet 
neįtaisė. Pamačiau, jog aš 
esu suviltas. Tad šių metų ge
gužės mėnesį aš nutariau va
žiuoti į Lietuvą, kadangi pa
mačiau, jog mano 
sparčiai mažinasi.

Nuėjau į banką pas p. Elias 
Jr pasakiau jam apie savo 
pasiryžimą važiuoti į Lietuvą.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GALITE’ NUSIPIRKTI ■ * J t
AKINIUS UŽ

$6.50
IR AUGŠČIAU

P a si naudoki t šia Nepaprasta Proga

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th St 
kamp. Halsted St. ‘ Tel. YARDS 1829

$9.90
Jeigu jus turite didelę 
radio bet dirbdami kituo
se kambariuose negalite 
girdėti programų, tai tik 
jums dabar proga įsigyti 
radlb w už $9.90 arba už 

;rlo^14.450^ kaip ant paveikslo
JElėU jųš norite turėti 

linksmumą savo i 
se svečiams ir sau 
kitę naują 
naciją už

79.00 
150.00

1927 metais susitvėrė Lietu
vių Geresnės Valdžios Politiš
kas Kliubas, “Greater Pullman 
Better Government Politicai 
Club”. .Jo organizatoriai ir 
sumanytojai broliai VVaitches. 
ir kai kurie sandariečiai, .1. Iva
nauskas, B. Petkus ir J. Fra- 
eris. Kadangi kai kuriems lie
tuviams šis kliubas atrodė ga
na. pažangus ir nepriklausomas 
nei vienai partijai, tai jis iš 
karto augo gana smarkiai na
riais. Rašėsi piliečiai ir apy
kantai, išsiėmę tik pirmus po
pieriaus. Vieni rašėsi manydami 
gautų gerų politiškų darbų, ki
ti kitokiais išrokavimais. žo
džiu kliubas augo kaip ant mie
lių ir j trumpą laiką priskaitė 
virš 400 narių-balsuotojų.

Suprantama, kad kliubas, tu
rįs 400 balsų, jaučiasi gana 
stiprus ir gali lošti nemažą ro
lę vietinėje politikoje. Politi
kieriai, norėdami patraukti tokį 
balsų skaičių savo pusėn, ro
dos turėtų skaitytis su tokiu 
kliubu. Bet, deja, to nėra. Po
litikieriai visų pirma atkreipia 
atydą i faktą, kas stovi to kliu- 
bo priešakyje ir koks jo nusi
statymas. Jeigu pasirodo, kad 
tokio kliubo vadovai yra žmo
nės be nugarkaulio, be nusista
tymo, tai politikieriai su juo 
visai nenori skaitytis. Jie žino, 
kad vis vien jiems teks kliubo 
narių balsai.

Gal tuo bus galima išaiškin 
ti kode! šis kliubas vos ne
senai gimęs, jau pradeda mor
dvi. Kliubas neturėjo hunė- 
iuįri jokio nusistatymo.. Keli 
demokratų pastumdėliai nori sa
vaip viską daryti. Nesiskaity 
darni su eiliniais nariais ir jų 
norais, įsako jiems balsuoti už 
tą ir tą. Ar neaišku, kodėl kliu
bas negali išsilaikyti.

Parodyti, kad tie žodžiai nė
ra tušti, paduosiu keletą pavyz 
džiu iš kliubo darbuotės. 1930 
metais, 9 vvardo aldermonas S. 
Govier kandidatavo j komi Ii- 
manus. Prieš jį ėjo tūlas len
kas. Speaker. Nei vienas nei 
kitas neieškojo kliube paramos. 
Kadangi kai kurie kliubo vir 
šininkai yra demokratų tarnai, 
tai susirinkime pravarė nutari
mą balsuoti už demokratų ti 
kietą. Klausimas už kurį kan

didatą. Susirinkimas įgaliuoja 
ckzekutyvį komitetą ištirti ku
ris kandidatas duos kliubui ge
resnes išlygas. Sekančiame su
sirinkime komisija praneša, 
kad Grovier duoda geresnes są

lygas, bet kokios tos sąlygos ne
pasakė. Balandžio rinkimuose, 
Govier buvo išrinktas tik 480 
balsais. Iš to matosi, kad jis 
buvo išrinktai tik kliubo virš 
400 balsais. Jeigu ne kliubas, 
Speaker butų laimėjęs. Užėmęs 
aldcrmano vietą tą patį rudeni, 
netiesioginiai bet per Ivanaus 
ką ir Dųmbrą Govier buk pri
žadėjęs kliubui 4 miesto dar 
bus ir teisėjo vietą. Bet kurie 
tuos darbus gavo? čia bus pra. 
vartų priminti, kad šiame kliu
be yra gana daug bedarbių. Iva
nauskas su savo draugu įstate 
į darbą du nariu iš republikonų 
kliubo. Ivanauskas pavirto Į 
ištikimą Govierio tarną. Buvo 
bemanąs ir pats kandidatuoti j 
aldermonus, bet apsiskandalino, 
todėl dabar neturės progos.

Kas tą kliubą bent kiek jver 
tina ir su juo skaitosi? Kliubas 
norėjo surengti masinį mitingą 
ir kvietė į jį Cermaką. Tas vi
sai juos ignoravo. Ar pereitose 
nominacijose kreipėsi į kliubą 
Igoe, h jrneris, Govier ir kiti? 
Tik vienintelis Waitches mato 
reikalą su juo skaitytis.

Lietuvių republikonų kliubas 
gyvuoja nuo daug seniau, bet ir 
šis nerodo perdaug gyvumo. 
Galima beveik pasakyti, kad jo 
egzistencija’ tik popierinė. Jį 
sutvėrė užeigų užlaikytojai su 
kokiu ten Nazelskiu priešakyje. 
Dalyvavo jame ir būrys komu
nistų, kurie būdami amžini re
publikonų pastumdėliai, nuva- 
dovavo kliubą j kapus.

Tai tokie musų politikieriai. 
Kodėl? Dėlto ,kad nesavo dar
bo griebėsi. Argi gali lietuvis 
būti republikonų ar demokra
tu? Visai ne. Taip republiko- 
nai, taip demokratai yra tur
čių klesos tarnai ir vien tik 
turčių klesos reikalus gina. O 
pas lietuvius ar yra taip vadi
namų kapitalistų? Yra keletas 
biznierių, kurie šiais sunkiais 
laikais baigia lygintis su dar
bininkais. Musų lietuviai poli
tikieriai aria ten, kur derlius 
negali augti.

Lietuviai daugumoje .darbi
ninkai, kurie s-aVo pūslėtomis 
rankomis duoną pelno. Tad jie 
ir turėtų politiškai nusistatyti, 
kad ginti lietuvių darbininkų 
reikalus, priklausyti darbininkų 
partijai—tai yra socialistų par
tijai. Tik tada lietuvių politi
nės organizacijos turėtų pasise
kimą. Sėdami grudus socialis
tinėje dirvoje, gero derliaus su 
silauktų.

Jeigu lietuviai ir kiti politi 
kieriai butų apdirbę, socialisti
nius dirvonus per tiek mętų, 
kiek jie briausės kapitalistiniuos, 
šiandien gal nei vienas bankas 
nebūtą užsidaręs. Kiek daug
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ti. Mes su jumis, draugai, 
kaip lygus su lygiais darbi
ninkais.“
Po rezoliucija pasirašo visa 

kuopos valdybh.
Bet tie protestai, žinoma, 

nieko nepagelbės. Bimbininkai 
LDS-mą valdo ir jie nepaisys, 
ką eiliniai nariai sako. Jeigu 
cliffsidiečių kuopoje atsiras ke
letas ištikimų, tai centro val
dyba paves jiems galią, kaip 
120-je kuopoje, o oponentus 
suspenduos.

Populeriškas Amerikoje advokatas, Clarence Dar- 
row, išėjo viešai agituoti už demokratų kandidatą į 
Jungtinhj Valstijų prezidentus, Franklin D. Rooseveltą. 
Jisai sako, kad Hooveris esąs visai netikęs prezidento 
vietai, ir aštriai kritikuoja jo asmenišką ir jo adminis
tracijos rekordą. Bet svarbiausias Darrow,o argumen
tas tai — kad kraštui “reikia atmainos“.

Daugelis manė, kad Clarence Darrow yra labai pa
žangus ir net radikalas, bet pasirodo, kad jo pažvalgos 
yra gana konservatyviškos. Kokios atmainos jisai ti
kisi susilaukti iš demokratų? Ar demokratai nevaldė 
šios šalies?

Prie demokratų administracijos Amerika buvo 
įvelta į Pasaulio karą, žmonės, pasipiktinę tuo karu ir 
padarytomis po jo taikos sutartimis, balsavo už repub- 
likonus, kadangi kraštui “reikėjo atmainos”. Dabar, 
republikonams bevaldant, Ameriką ištiko baisiausias 
ekonominis krizis, tai vėl “reikia atmainos“ — idant 
sugrįžtų į valdžią demokratai!

Šitaip per metų metus galvojo Amerikos balsuoto
jų masės, ir prie ko Amerika priėjo? Yra atleistina 
paprastiems žmonėms, kurie mano, kad demokratų pa
keitimu republikonais arba republikonų pakeitimu de
mokrates galima padaryti krašte tokią atmainą, kuri 
atneš jiems gerovę. Bet Clarence Darrow, rodos, galė
tų suprasti, kad tokios atmainos yra menkos reikšmės.

Amerikai reikia daug didesnės atmainos: reikia, 
kad valdžioje turėtų sprendžiamą balsą darbo žmonių 
atstovai. Ir republikonai, ir demokratai yra kapitalistų 
klasės tarnai, todėl, kol valdžia bus vienos arba antros 
šitų dviejų partijų rankose, tol biedniems žmonėms ge
rovės nebus.

Nors bolševikai kelia didžiausią riksmą, kad ja
ponai rengiąsi užpulti sovietų Rusiją, bet jie patys, 
matyt, savo rinksmu netiki. Nes štai apie rugsėjo mė
nesio pabaigą Maskvoje tapo paskelbta, kad Rusija pa
darė kontraktą su didele japono Matarkato firma pri
statyt jai 200,000 tonų gazolino.

Visi žino, kokią milžinišką rolę šiandie vaidina ka
re benzinas ir aliejus. Benzinu yra varomi kariniai au- 

’ tomobiliai, sunkvežimiai ir tankai;- benziną vartoja ir 
visi moderniški karo laivai. Pristatydami gazoliną ja
ponams, bolševikai padeda jiems .vesti karą prieš ki
niečius.

Jeigu bolševikai tikėtų, kad Japonija užpuls Rusi
ją, tai kaip jie galėtų su ja daryti tokį biznį?

Neseniai “Vienybė” barėsi, 
kad Brooklyne kas ten palei
dęs gandą, jogei tautininkų 
veikėjas, buvęs graborius ir 
paskui laivakorčių agentas, Jo
nas, Liūtas (Liutkauskas), ren- 
giąsis patapti kunigu. Bet da
bar pati “Vienybė” praneša, 

-kad spalių 7 d. Jonas W. Liū
tas buvo “arkivyskupo” Genio- 
Čio Įšventintas į Katalikų Baž
nyčios Amerikoje dvasiškius. 
Tas šventinimas įvykęs New 
Jersey’s mieste Harrison’e.

'Pirmiaus nebuvo matyt, kad 
p. Liūtas butų buvęs labai “pa- 
bažnas”.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 115 kuopa Č)iffsi<HPje, 
N' J., išneši protestą prieš sa
vo organizacijos bimbinius vir
šininkus, kurtė neteisėtai šū- 
spendavo 120 kuopos valdybą,

“Laisvė” No. 216 rašo, jog 
socialistai Norman Thomas, 
Heywood Broun ir liberalai 
Willard bei profesorius De- 
wey yra kalti dėl to, kad vie
name viešbutyje negrams 
draudžiama važiuoti keltuve 
(elevatoriuj) kartu su balta
odžiais.

Jeigu po to kas mano, jog 
“Laisvės” pastogėj neauga 
durnaropes, tas labai klysta.

—o—
“Laisvė” pasakoja istoriją 

apie tai, kaip ant “Kovos” bu
vo padaryta ablava ir du ko- 
viečiai liko patraukti atsa
komybėn. “Kovos” didžiausias 
nusidėjimas buvo tas, kad ji 
įdėjo Balsio laišką. Dėl to lai
ško, galima sakyti, “Kova” ir 
liko uždaryta.

Kaip žinia, “Kovą” tuo laiku 
redagavo Vidikas. Jam tai ir 
teko bėgti per “surpaipę”. Ir 
štai didžiausia gyvenimo iro
nija: Balsis, kuris tą “revo- 
liucionišką” laišką parašė, da
bar susidėjo su sklokininkais 
ir* gyvena Great Neck, N. Y.

—o—
E. Butkus “Naujojoj Galy- 

rtėj” rašo, jog “klešinitfi są
moningi” darbininkai balsuos 
už Fosterį!

Dvasios vergai visuomet 
pasilieka dvasios vergais, — 
jie net bučiuoja tą ranką, ku-

4.
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Oscar Daubmann iš Karls- 
ruhe, Vokietijos, kuris tik da- 
jar sugryžo iš karo. Jis kalti
na, kad Franci j a jį laikiusi ne
laisvėj 16 metų. Vokietijos val
džia tiria tą kaltinimą.

me nei vienos pėdos svetimos 
teritorijos. Bet mes taipgi įlie
tam neatiduosime nei colio 
savo teritorijos.”

Na, o kaip buvo su Lietu
vos teritorija? Kaip yra su 
A^arbeidžąnu, Gruzija ir Uk
raina? Juk tai vis svetimos te
ritorijos, kurioms Stalinas ne
nori pripažinti apsisprendimo 
eisės!

r
1.

Ir< dairėsi Mikas aplinkui, 
ieškodamas ko nors tokio, kas 
priduotų daugiau jėgos jo nu
tarimui nebegerti. Sustojo jo 
akys ties kabančiu sieroje di
deliu kalendorium ir susmigo 
į skaitlinę 31 —- gegužės 3*1, 
1929.

“VakAr! Taip, vakar 
mano gimimo diena,

patektų į Baltąjį Namą, tai 
Bimba ,žinoma, irgi pasidary
tų labai aukštu komisaru. O 
tame atvėjyj Pruseika, Butkus 
ir jųjų “Naujoji Gadyne” sau
les šviesos nebematytų.

—o—

“Laisvė” štai ką rašo apie 
Normali Thomas, socialistų 
kandidatą į .pjozidenius: esą, 
, is tave smaugia ir badu ma
rina, o tu jį palaikai ir jani 
atiduodi savo ,balsą ir šimpa- 
tiją.

Kad ką nors Thomas butų 
>adu marinęs,^tai figi šiol įlie
tas to dar nežinojo!

Tai idiotiškai pasakai gali 
tikėti tik tie, Jtųrie geria “sle- 
Miklingą kaukažišką vande
nį.”

“Laisvės” raudonieji biznie
riai sako, jog doleris valdo so
cialistų idealus. Vadinasi, 
sprendžia apie kitus pagal 
save. Kur gi galima surasti 
didesnių specialistų visokiems 
fondams steigti, kaip Bimba 
ir jo leitenantai? Ir kas su 
visais tais fondais pasidarė? 
Kur surinkti pinigai pasidėjo? 
Apie tai niekas nieko nežino, 
nes komisarų toks “natūras”, 
kad atskaitų niekam neišduo-

Cliffsidės kuopa buvo viena 
veikliausiųjų organizuojant 
“darbininkišką' ’ Susivienijimą. 
Ji sudėjo dauginus, kaip $200 
kovai su senuoju Susivieniji
mu. Tačiau, matydama LDS 
centro valdybos sauvaliavimą, 
ji dabar savo protesto rezoliu
cijoje sako:

“Todėl musų LDS 115 
kuopa griežtai ir pasmerkti- 
nai protestuoja prieš LDS 
Centro Valdybą, kuri teroriš- 
tiškai bando suskaldyti LĮ)S 

• 120 kuopą ir paneigti eilinių 
narių teises, be jokios prie
žasties.

“Šalin demoralizatoriai ir 
LDS kuopų skaldytojai! Jus 
jau ii1 šioj darbininkų piašėl- 
pos organizacijoj pradėjote 
gridvimo vajų. &tfes, eiliniai 
nariai darbininkai, išmokė
ję į šią organizaciją šimtus 
dolerių, kovosime visais ga
limais budais prieš provoka- 
toriškus ardymus kuopų ir 
už, eilinių nartų1 teises.

“Mes sveikiname LDS 120 
kuopos narius už Jų ifrąsių 
kovą prieš Centro Vafaytaį 
ir jos įgaliotinius Abekus, 
už nedaleidiiną jiems, kuopą

Pagalios, kaip yra su “kau- 
kaziško vandens” pardavinė
jimu? Juk tai yra ne tik do
lerių viliojimas, bet ir šlykš- 
čiausios rųšies šarlatanizmas!

—o—
Bimbos organas skelbia, jog 

Lietuvoj komjaunimo skloka'i 
1928 m. faktinai vadovaVo 
žvalgybos agentai ir troėkisfij 
likučiai. /

Tai labai puiki koihbinaci- 
ja. Bet perdaug, riėrą ko ste
bėtis. Ąr čia seniai Amerikos 
kcmunistaim vadovavo pa- 

; skilbęs Fraiiia ? Pagaiioš, Ru
sijoj negalima pasakyti, kur 
baigiasi korinlnistaš i^ kur 
prasideda Žvafg^bininkas-Če-

j Šavd laite labai pa'gatsėj o 
sociali* evoliuėidhiertus Bhrce- 

kuris išvilko aikštėn daug 
pro vok atorių. Bolševiką i da
bar skelbia^ kad' Biircevąs bu
vo caro valdžios apmokamas 
agentas.

Kiek tas tvirtinimas tėisin- 
gas, — nesiimu spręsti. Be:

butlegeriai, gengšteriai, rake- 
teriai, gėmbleriai, plėšikai, va
gys, žulikai, politikieriai, pa- 
tcntudti reformatortai, kuni
gai, vyškupdi, 
ir šimtai tokių 
kaip Fordas su

Pirmiau, kad
neio, vis dėlto
būrelis Staugirdienės, sieloje. * 

Dabar — ir tas užgeso Ir
tik klaiki tamsuma bepasiliko!

Sumažinėjęs, šaltas kaip plie- 
ngs gyvenimas, — ir tas pats, 
galų gale, nusisuko ir nuėjo 
nuo Staugirdicnės, palikdamas 
jai tik geležies bei dinamikos 
smarvę.

Nes vis mažiau darbo jai 
duoda. Jau tik tris dienas 
vaiteje.

Dinamikos civilizacija

Taigi, visutėlis Mi|<o “aš” 
taip intymiai šųrtgyvcfib su 
munšainu, kad divom’š buvo 
jau nebeįmanomas, ribrs,, tei
sybę pasakius; Miktfs jau nebe 
kartą tokia divoroo Ieškojo, 
ypatingai, kai pragerdavo dau
giau pinigų, susirgdavo ir dar
ban nueiti nebegalėdavo, 
jis keikdavo ir visomis 
jėgomis varydavo iš savo 
nimo munšainą. Atgailos
mas ir pataisos noras užvirda
vo ir liet putomis versdavosi iš 
degančios Miko širdies. Mikas 
prisiegaudavo daugiau nebeger- 
siąs, ne! nė.!! ne!!! Bet baiguš 
alkoholiui Miko audiniuose ok
siduoti s, jausdavo jis savo ran
kų bei liežuvio drebėjimą, ne
beturėdavo apetitd, o jė’gu lyg 
per nevalią ir valgydavo, tai 
po valgiui vidurius išpūsdavo, 
skausmai suimdavo, riemuo 
ėsdavo, širdis drebėdavo, gal
va kvaisdavo ir bendrai cvisaš 
sunegalėdavo. Peny bos motoras, 
mat, jau nebedirbo tiksliai bė 
alkoholio, nelyginant automo
bilio motoras be benzino. O 
savo dvasinį gyvenimą Mikas 
matydavo vien tik juodžiausio
mis, jo sielą Sunkiai slegian
čiomis varsomis išbiaUriotą, iš- 
baisintą. Realybė, mat, buvo 
jam dabar labai šiurpi. Jis bū
tinai turėdavo išgerti, gerai 
išgerti, savo protą užnarkoti- 
Zuoti, kad per svaigalus ir fan
taziją skaudaus gyvenimo ne
bejaustų.

Pagalios, prohibičija taip žy
miai pakeitė ir biologines ir 
sociologines Miko Staugirdo 
gyvenimo aplinkybes, kad jis 
jau nieku bųdu nebepajėgė 
prie jų prisitaikyti be munšai
no pagalbės.^ .

../Co 3-

Ir todėl* jįs kiekvieną dieną 
gerdavo didelę dožą munšaino, 
idant palaikius savo kūne it 
dvasioje alkoholinę būklę. Kai 
;ik nebėgerdavo, kai tik alko- 
lolinė būkle jo kūne bei pro
te išnykdavo, jis baisiai kan
kindavos.

Ir todėl Mikas Stugirdas da- 
)&r jau iY nueidamas į darbį 

n* pareidamas iš darbo užeida
vo Džimio LupiiVskio karčia
mon. ‘ '

—o—
.Pruseika bando 

mučelninko rolę. Girdi, dabar 
limbiniai puola tik jį ir jo 
pasekėjus. Visąi kitaip esą su 
Grigaičiu, kuris ščyncsiems 
(omuriistams yra “persona 
grafa.”

Pasirodo, kad PruseikoS 
“pomietė” labai trumpa. Kas 
praeityj įvyko, jis to visiškai 
neatsimena arba neilori atsi
minti. Ar Čia labai seniai ko
munistai organizuotai veikė 
tam tikslui, kad ardyti Gri
gaičio, Michelsono ir kitų so
cialistų prakalbas? Tais lai
kais pats Pruseika su didžiau
siu pasitenkinimu rašydavo, 
kad štai “susipratę darbinin
kai” ardo “social-išdaVikų” 
prakalbas!

* Ką darė komuništai tuo . lai
ku, kai atvažiavo į Ameriką 
Kipras Bielinis? Jie išleido 
šlykščiausios rųšies lapelį, 
kad išniekinti, Bielinį. Kur tik 
galėjo, jie visur ardė jo pra
kalbas. Tiems chuliganiškiems 
pogromams vadovavo pats 
Bimba.

Ir štai JSo viso to Pruseika 
bando dabai’ 16šfi nekalto avi
nėlio rolę: girdi, Bimba tik 
mane visaip niekina iV kursto 
mano prakalbas ardyti, o Gri
gaitį ji s ’ p alieka ramybė j.

< ■■■ I ' s ...

Priežodis sako: kas vėją sė
ja, tas audrą. piauja. Per ke
letą metų Pruseika su pasi
šventimu dir|>o ščyrųjų komu
nistų labui. Jis 4 niekuomet ne- 
pakelę savo ' balsą ir nepa-

ųi- 
tik

WeH, tegul dabar Pruseika 
pasidžiaugia savo darbo vai- 

įįĘrMąėksiJiitts.

Noras — nebesuvaldomai no
ras gerti, tarytumei traukte 
traukė iš .Miko Staugi: do ki- 
šehiatis sunkiai uždirbtus do
lerius ii* kTėjė juos aht Džimio 
Lupinškio baro, d munšainas 
vis sraunesne ir sraunesne sro
vė tekėjo jo gerkle?

M-iko žmona, per dienų die
nas susilenkusi, su siuvama 
mašina tarytumei gyva- šūši- 
liedinūsi bei suaūguši, šiiivo, 
škūbėjo, herVirtoši, kdd tik 
daugiau padariūš in daugiau 
uždirbus. Nė jos sielos aistros, 
nė šlykštusis godumas vė?tė 
ją save užmiršti, savo ateities 
įlėbėpaisyti, žod’Žiu: visa savo 
sveikata ir gyvybė, doleriui au
kotis! f4e. Drbhibięija, kaip pa
sakų Dievo prakeiktasis šalty s, 
įšliaužė jos gyveniman ir už
vertė ant jos sprando sunkią 
visos šeimos užlaikymo naštą!

Džianulcaš -
, 1 ' *■ ' V į-A - -

deliš Džiąnas 
aukštesnę mokyklą lanke. Rei-, 
kėjo juos ir aprėdyti ir parė
dyti. Nuoma. Maistas. Viskas 
tąįp brangų. Sunku. Ir tik ant 
vienos moteriškės, Staugirdie- 
r.ės, pečių. Nes Mikas jau be
veik nieko nebeprideda. . Visą 
jų algą prohibičija pervaro pro 
jo, tarsiu visados* išdžiuvusią 
beį ištroškusią gerklę! - * 

- 0 Statigirdienė tyli.
Kam šnekėti, kam guosti^?
Bene gelbės?
Kas ji — silpiia moteriškė 

i-u. pridš galingiausią blogį: 
Ibroliibičiją’, visoiTiiš sa- 
vb. jėgomis palaiko ne tiktai

bei 
kultūra, mat, tik prieš Bocke- 
fellerį, Fordą,. Morganą, Mel
ioną ir kitus tokius organizuo
tus turtų monstrus nusilenkia. 
Kas jai neorganizuoti darbo 
Žmonės? Kas jai silpna mote
riškė, kaip Valerija Staugir- 
dienė?

Tik pašaipai medžiaga!
Kas geležimi 

gyvenimui
Staugirdicnės sveikata ir 
darbiš vien vai mažėja?

Kas šito dinamiško pasaulio 
viešpačiams, kad Staugirdienė 
ir milijonai tokių, kaip ji, jau 
tik dvi ar tris dienas savaitė
je tebedirba ir savo šeimos ne- 
beišmaitina ?

Kas tampriai organizuotos 
kapitalistiškos, patrijotiškos ir 
religiškos industrijos civiliza
cijai' bei kultūrai badaujančių 
darbo žmonių minios?

Tik impulsas liežuvį kyštelti 
ir šėtoniškai nusikvatoti!

O vis dęito Valeriją Stau- 
girdiėnč, merdėdama žiaurios, 

I tiesiog neštnoniškos santvarkos 
sūkury j, tafrsi vabalėlis Huto 
nasruose, tyžosi protestuoti, sa
vo Mikui pašigu'osti, nors ir 
žinojo, kad yra baisiosios 
pVohibicijOs auka; juk pįnhiau 
jis degtinės visai nebegėrė. Ir 
vieną sėkmAdienį, kai Mikas 
buvo jau gerokai prasipagirio- 
jęs, ji pradėjo:

“Džianas netrūkus r iškūlę 
baigs. Nori naujo siuto ir šiu
šų. Ir Adelina apskurus’.. Ne
žinau... Aš jaū nebeturiu iš 
ko...” Pfadėjd ir šuštėjo Štau- 
girdienė; mat, skausmu pėi’- 
trthtesi* širdis paprastai daug 
jiūČia, o mažai kalba. Bet pa
tylėjus, tęsė:

1 “Prišnekėjai pirkti n;

— tai 
mojaus

31. Gimiau — palauk, rodos, 
1886? Taip, 1886 metais mo- 
ja’us 31 dieną. Tai jau 43 me* 
tai pralėkė! Tai ir viskas...” Ir 
susimąstė Mikas. “Šiandie pra
dedu naują savo gyvęnimo 
metą, mėnesį bei dieną, ir su 
pradžia jų nebegersiu daugiau! 
Tegu dangus griūva, tegu že
mė prasiveria, o aš nebegersiu 
daugiau! nebegersiu!! nebeger
siu!!!” Gyniojosi daugiau ne- 
begersiąs Mikas, smarkiai vaik
ščiodamas virtuvėj, kietai spau
sdamas savo kamščius, 
riai sukąsdamas dantis,
merkdamas akis ir, tarytum, 
išardamas dvi gilias vagas tarp 
savo burnos kertelių ir nosies 
šonų. Tokiais ryškiais pykčio, 
keršto ir užsimojimo bruožais 
jis prikaupė dabar savo veidą.

Ir keršijo Mikas munšainui! 
Statė, nelyginant kinų sieną, 
per kurią jis prie munšaino, o 
munšainas prie jo prieiti ne
begalėtų ir iš naujo draugauti 
nebcpradėtų.

Bet tai buvo tik žodžių sie
na: ant žodžių pamato ir iš 
žodžių medžiagos pastatyta. 
Miko valios stiprumą ir nuo
sprendžio tikslumą bei pasto
vumą jau sehiai buvo pakirtęs 
munšainas. Jo nutarimai, plat
formos, rezoliucijos —- tik pū
kų krūva. Pūstelėjo menkas 
vėjelis, kad ir Džimio Lupins- 
kio dvokiantis kvapas, ir visi 
Miko nutarimai — daugiau ne
begerti — pakriko, išlakstė ir 
dingo munšainu dvokiančioje 
Viešpaties Dolerio Karalijos at
mosferoje.

štai ir dabar, tokį karštą 
.karą, sų munšainu Mikas kėlęs, 
tiek dūmų ir nuodingų dujų 
paleidęs, tiek triukšmo sukė- 

kad net r; Staugirdienė 
klausti,

kad jis taip

ra'dio
rhdkėti... Tegu atsiima.., 
šimtus ir šėšiašdėšimt dolerių 
sumokėjau... Tegu atsiima...”

Mikas, lyg koks nusikaltėlių 
nusikaltėlis, akis žemai nulei
dęs, tylėjo “Ankščiausia gyve
nimo1 norfna?’ ir kilniausia Ame
rikos dorybė — prohibičija, 
matyt), labai skaudžiai jį nu- 
v^fe. \ \

' dOb bethioda.
bAbihiiikėš Varžosi, pykstasi 
— Varžosi, tarytum, už pasku- 
tfnį ditohėš kąšhį!,.. Man jaū ir 
tii šu^ku’... Galva svaigsta, 
akyŠe rhūi^gklin'oja.;. Nebegaliu 
skuboti h- fiėk plada^yti, kaip 
pifniiatf...“ Ašaromis baigė Va-

0 StaūglMfėhė ir. nuėjo 
niie^utei’h.. - \ r •

šidiiĄdiėn^s savo dozoš šį 
[rytą Mikas 4aiK nebuvo gavęs. 
tJžiat smarkiai drebėjo- jo ran-unąrlįiai drebėjo- jo ran
kos. O kai užsitąisęs pypkę, 
kišų cibuką tąrjy dantų, tai net 

. barškėte barškėjo,: taip * dre
bančios jo ’ rankos. daužė cibu 
Ru 'dariti’S. i • ’) /

O kovojo Mikas su savim 
Baisiai:1 “Nebegersiu daugiau 
Ne!; šėmi Boba tiii’i užlaikyt 
šeimą/Fių’m‘šiUs/iy rAkhb atims. 
Nė! Nebegersiu! • Nebėgei'si'u 
nė lašo HuO šios dienos'

ęs, 
atėjo iš miegruimio 
kas darosi jam, 
garsiai sū savimi šnek?, bene 
tik jau kvailiavojąs, — griebė 
drebančiomis rankomis kepurę 
ir, vos bepataikęs ant galvos 
užsimauti, nėrė Džimio Lupins- 
kio karčiamon.

Kas jam daugiau, galų gale, 
ir bedaryti ?

Jo kūnas jau nd*eapsieina 
be alkoholinės būkles savyje.

Jo organizme metabolizmas 
bei katabolizmas ima šlubuoti, 
barškėti, tarškėti, kliūti, irti, 
griūti, kai tik jis neb?gauha 
alkoholio.

Tiesa, Mikas kenčia, bet ne
beiškenčia ir ima pilti į savo 
skrandį munšainą, nelyginant 
benziną į automobilio tanką.

Ir vienas ir kitas — ir Mi
kas ir automobilis — ike stip
rių, smarkiai degančių nuodų 
eiti negali.

(Bus daugiau)

NAŪJAS Kultūros No. 6 
ir 7 atėjo. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 45c.

Šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima gauti ja 
Naujienose. Kakta 10c.

,11.1 ■■■! i įiihii .nhh u..mlil>

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant Bile kam

tenai stovi ne gavo sifta- 
fuiuiri, bet pato- 

dėki.



trečiadienis, spalių 12,1932 ■ NAUJIENOS, ChUgd, iii/

Samuel InsulI
Insulto karjeros pradžia: pir

ma savaitės alya $1.25; hr 
r saitas patenka Edisono įta

kon.

Tė- 
agentavo 
įplaukos 

Be to, 
septynių 
dukterų

Samuel Insullo tėvai gyveno 
palyginamai neturtingai, 
vas, irgi Samuelis, 
presų fabrikui, todėl 
nebuvo labai didelės, 
šeimyna susidarė iš 
žmonių, tėvų, dviejų
ir trijų sūnų. Samuelis yra 
vyriausias. Sulaukęs 15 melų 
aipžiaus ir negalėdamas tęsti 
toliau mokslo pradėjo ieškoti 
darbo.

Jau tuo laiku Insullo pradė
jo reikštis budo įpatybės, ku
rios sulošė labai svarbių rolę 
jo elektros imperijos ugdyme. 
Dar jaunas Samuelis buvo ga
na stačiokiškas, pasiryžęs at
siekti tikslų, nepripažįstąs per
galės, turėjo stiprią valią, ir 
svarbiausiai, buvo nepaprastai 
darbštus. Kaip vėliau pama
tysime, vienu laiku turėjo du 
darbus, bet tuo pačiu laiku 
naktis praleisdavo užsigulęs 
knygą, studijuodamas. Kalba
ma, kad jo gyslose teka tru
putis žydiško kraujo ir tas gal 
dalinai išaiškina jo gabumus 
finansiniuose dalykuose, jei
gu mes sutiksime su visuome
nėje paplitusiu prietaru, kad 
žydai, daugumoje yra geri 
biznieriai. Kiek to kraujo ne
žinia ,nes jo tėvai buvo gryni 
anglai. Insultas išsireiškė, 
kad norint jame susekti “žy
dą”, reikėtų nueiti kelias gent- 
kartes praeitin.

Sulaukęs penkioliką metų, 
Samuel InsulI (1874) gavo pir
mą darbą Thomas Cook & 
Son laivų ir turistų firmoje.

raščių. Amerikietis- pulk, 
George E, Gouraud ieškojo 
pagvlliipinko telefonų bendro^ 
vės organizavimo darbe. Gou- 
reud buvo jau tuo laiku pa
garsėjusio Amerikos išradėjo 
Thomas A. Edison agentas, 
Insultas atsiliepė į apgarsini
mą ir išskirtas iš 250 kandida 
tų, gavo darbą. z

Faktas, kad jis netiesioginiai 
dirbo Edisonui, į Insultą pa
veikė lyg magija. Jau nuo 
kūdikystės metų jis susidomė
jo garsiuoju išradėju, apie jį 
perskaitė aibes knygų ir 
straipsnių, jį garbino lyg die
vaitį.
te, jis Edisonui dirba! 
las apsvaigo. Visu 
metėsi į elektros 
nikų, inžinierių 
tas nebuvo labai 
ryti. Netrukus, 
lijoje, pagaliau 
telefonu centralinė, 

i

per trumpą laiką buvo pirmas 
jos operuotojas.

Ten bedirbant, jam teko su
sipažinti su Edwardu II. John
son, Edisono technikiniu agen
tu, kuris atvyko iš Amerikos 
telefonų linijas įrengti. Jo pa
sidarbavimu įnsullas pateko į 
Ameriką. Atvykęs vasario 
mėnesį, 1881 metais — las ne
paprastas, žydiško kraujo ang
las pasiekė pirmą dabar su
griuvusios imperijos organiza
vimo stadiją.

(•Bus daugiau)

, Susirinkimai atsihuna kožną mėnesi 
pirmame penktadienv, Chicagos Lictųvi-j 
Auditorijoj, 3133 9. /ioi&ted Su, 7:3Q 
vai. vakare.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1932 metų vadyba: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St.. vice-pirm. 
K. Demercckis, 333 1 ?o. Wa’1ace 
St., nut. rašt. Pėtcr Killis, 3|44 
Auburn Avė., fin. rašt. A, Kaulakis, 
3842 So. Union Avė,, kasierius A. 
Zalatorius. 827 W- 33rd St., kor-tr- 
tašt, Joną? Stanaitis, ižd© plobftai 
J. Krikscjunas ir h. Masa|tis, maršai*- 
ka Ą. Vilkis, ligonių prižiūrėtojas K. 
Valaitis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadieni* I? vąl, dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ No. 1 valdyba 1932 
m., pirm. Jonas Motuz, 2430 W. 
4 6 Pl„ pag. Kaz. Kačinskas, 7204 
S. Rocifyvcll St., nut. rašt. Joe Da- 
bulski, 1 703 S. Union Avc., iždo rašt. 
Ą. Ambutat, 16000 S. Lincoln St., 
Harvey, III., kaskriUs Ą. Čėsna. 4501 
S. Pauliną St., kasos globėjai — S. 
Skridulienė ir Jadv. Kačinskiene, du
rų sargas P. 7'iškeviČia.
Laiko snsirįnkimus kas mėnesį po 

pirmos kas antrą ncdčldicnį. 1 vai. po 
pietų. Antano Čėsnos svtuinej. 4501 
S. Paulina St.Ir dabar, įsivaizduoki- 

Insul- 
uoluųiu 

sritį. Tech-
atmosf eroje 

sunku pada- 
kuoinet Ang- 
buvo įrengta 

įnsullas

Chicagos Draugijų 
Klitibų Valdybos 

1932 Metams

Samuel InsulI ir viešbutis Paryžiuje, kuriamu jis apsigyveno, 
apleidęs Chicagą birželio menesį, po bendrovių subankrotavipio

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPORTO 
valdyba 1932 m.; pirm. S. Mažeika, 
3149 S. Halsted St., pag. K. Sabunai- 
tis, 3328 S. Emerald Avė.,; nut. 
p$t. S. Kunevičia, 3220 S. Union 
Avė.; fin. rašt. D. Gulbinas, 3144 
S. Wallace St.; kontr, rast. V. Stanr

- kus, 6606 S. Mozart St.; kasierius 
P. Baisis, 5653 S. Throop St.; ko
respondentas P. Balutis, 3327 S. 
Halsted St.; maršalka L. Liaudans- 
kas, 3130 S. Halsted St.
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą 

trečiadienį, 7:30 vai. vakare., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

- -

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvcrgais ir Subatomis 
2420 IV. Macquette Rd. arti Wsetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Pancdėliais, Seredomts ir Petnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1932 m.: J. Byans- 
kas, pirmininkas, 934 W. Marųuette 
Rd., S. Čhapas, vice-pirmininkas, 
938 Wcst 33rd St.; S. Narkis, 
sekretorius, 2859 W. 38tb PI.; J- 
Yushkevičius, iždininkas, 3647 Ar
cher Avė.; F. Kasparas, finansų raš
tininkas, 3534 So. Lowe Avė.; Z. 
Grigonis, kontro!ės rast., 4427 So. 
Francisco Avė.; J, Vitas, kasos glo
bėjas, 923 W. 33rd Place; P. Sa
kalauskas, maršalka, 3144 Auburn 
Avė.; M. Liubinas, J. Raceviče, F. 
Žukauskas—knygų revizoriai; J. Sku
tas, M. Liubinas,—Liet. Auditorijos 
Atstovai: J. Vitas, S. Chapas Dr-jų 
Susiv. Atstovai.
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne- 

dėldienį kiekvieną mėnesį Chicagoą Lie- 
vių Auditorijoj, 12 vai. dieną,

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1932 m. Jonas 
Bijanskas, pirm., 934 W. Marųuette 
Road, Stasys Mažeika, pirm, pagel- 
bimnkas, Adolph Kaulakis, nut. rast., 
3842 S. Union Avė., Frank Norkus, 
fin. rast., 4342 S. Talman Avė., F. 
Bakutis iždininkas, 2603 W. 69 St., 
J. Adomaitis ir J. Janušauskas, iždo 
globėjai, D. Antanaitis, maršalka.

Graboriai

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1932 
metų: Pirmininkas Antanas Stukas, 
848 W. 33 St. Pagelbįninkas Juoz. 
Rūta, 3141 S, Hal’tsed Su Rašt.' nut. 
Stan. Kunevicia, 3220 S. Union Avė. 
Fin. rašt. Feliksas Kasparas, 3534 S. 
Lowe Avė. Kontr. rašt. P. Petraitis, 
3228 S. Union Avė. Kasierius 
Račiūnas, 3133 S. Halsted St. 
kūnai kasos. B. Yenkauskas 
Bliumas. Sudžia K. Valaitis. 
Susirinkimus laiko kas mėnesį 

penktadienį 7:‘3O vai. vakare, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Haltsed St.

UNITY L. B. KLIUBO valdyba 1932 
metams: Pirmininkas Louis Rukšėnas, 
4437 S. Wood St.; vice-pirm. Jos. J. 
Yurchas, 4558 S. Paulina St,; pro
tokolų rašt. Jos. M. Gaižauskas, 4607 
S. Honore St.; finansų rašt. Bol. Se- 
reiko, 45 55 S. Paulina St.; iždinin
kas V. P. Pieržynski, 4558 S. Pau
lina St.; iždo globėjai John Yurkus 
ir Vinccnt Kundrotu manažeris Jus- 
tin Kurpis, 1714 W. 46 St.; manaž. 
pagelb. Frank Klunbis, 45 21 South 
Wood St. Trustees — N. Karklelis. 
F. Raila, J. N. Gaižauskas, J. T. 
Chilauskas, Leon Paukšta.
Kliubo bustynė —■ 4558 S. Marsh- 

field Avcnue. ■

Phone . Boulevard 70*r2

DR, C. Z. VEZELIS
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Ofiso Tel. Lafayette 7031

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. l-6 P. M. !
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St.

T«l. BOULEVARD 9199

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

2400 IV. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Sedey 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2Ž01 West 22nd Street 

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boblevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:3Q 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th « Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401
. - --e-,; i • ' , i,.

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Tvaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais it 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tek Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
. -■ .. 1 ,

DR.M T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS;

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo a Iki A Ir nuo 6 Ud 

8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

•
A. K. Rutkauskas, M.D. 

4442 South Wcstern Avenue 
Tel. Lafayette 4146

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

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marquette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėlioms pagal susitarimą.

DR. A. J, GUSSEN 
LIETUVIS ^DENTISTAS 

Valandps: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West 14fh Street 

CICERO, ILL.
X-Ray . . . Phone Cicero 1260

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
, 2420 Marquette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

■

■

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

%
Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Lachavich ir Sunūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia, 
Reikale meldžiame atsišaukti* o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tol. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

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

■3

Ofiso t Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistai odos ligų ir veneciškų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31 st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuoto jas
Moderniška -Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

;___ų__- j___ i'.1. ... .....   ;_____________—

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse1 •'Ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Rooscvelt 7532

L J.ZOLP
Graborius Chicagoj

Advokatai

i'l

•■į 
I

I
IK. GUGIS 

...ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS

127 N. Dearborn St., Room 1113 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

U> -i

>

pirmą

Akių Gydytojai

Namų Tel. Hyde Park 3395

8

Harvey; ižd.
55 St., Har-

Juoz. 
Apie- 
ir E.

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

So.
3233

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 10 dieną, 10:20 valandą 
vakare 1932 m., sulaukus 24 me
tų amžiaus, gimus balandžio 10, 
1908, Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Eleonorą .patėvį Juozapą 
Malkevvicz, 2 broliu Antaną Ta' 
tarelį ir Domininką Dausiną, dė-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W, Monrofc St. 

Room 1005 
Telefonas State 7660; Valandos 9-5 

Vakare:
6459 S. Rockwell St 

Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockuell St. 
Tel. Republic 9723

jfefefe

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLIUBO AMERIKOJ valdyba: pir
mininkas K. Laucius, 3317 South 
Auburn Avė., vice-pirm. J. Gelgau
das. 1900 S. Union Avė., nut. rašt. 
A. Zalagėnas. 7132 S. Racine Avė., 
turto rašt. W. Didžiulis, 3336 So. 
Parnell Avė., kontrolės rašt. B. Žoli
nas.-2931 S. Emerald Avė., iždininkas 
J. Žymančius, 702 W. 31 st St,, iždo 
globėjai: M. Narbutas, 4803 
Throop St. ir E. Bliumas, 
L i m e St., ligonių globėjas A. Simio- 
nas, 3127 S- Lowe Avę,

Netrukus 
toje srityje pa- 

. sunaudoti. Į 
tiek įgudo ,kad 
darbų vienoje

gus į savaitę, apie $1.25. Bet 
jam nebuvo lemta ilgai ten 
dirbti. Išdirbęs tik kelias (liū
nas susiginčiju su vienu finuos 
viršininku, ir būdamas stačio
kiškas, nenusįleidžiąs, virši
ninką gerai apkūlė. Tuo bil
du užsibaigė jo karjera Tho
mas Cook firmoje. Netekęs 
darbo, Įnsullas, paklausė drau
go patarimą ir griebėsi moky
tis stenografijos. Už metų lai
ko susipažino su žymiu Lon
dono laikraščių leidėju, rašy
toju Gibson Bowles, kuris jį 
pasamdė sau už asmenišką se
kretorių. Stenografija čia pa
sirodė labai naudinga.

Bet Insultui to neužteko. 
Dirbdamas vakarais rašytojui, 
dienas praleisdavo studijuoda
mas knygvedystę. 
turėjo progą 
tirtas žinias 
trumpą laiką 
pajėgė gauti
Londono firmų knygas vesti. 
Diena vedė knygas, vakarais 
dirbo rašytojui, o naktimis 
briausėsi rankvedžiuose.

Bet netrukus firma lųsullą 
atleido iš darbo, nes atsirado 
kandidatas jo vietai, kuris su
tiko mokėti už progą dirbti. 
Nustojo ir sekretoriaus viet^. 
Likęs be užsiėmimo Samuelis 
nenusiminė. Jis nebuvo visai 
be patyrimo. Jo žinojimas 
susidėjo ne vien iš mokyklos 
rankvedžių atmintinai išmok
tų faktų. Lengvai naudojo 
stenografiją, buvo neblogas 
knygvedys ir nors paviršuti
niai susipažinęs su finansiniais 
reikalais.

Per tuos kelius metus Insul
lo gyvenime nejučiomis susi
darė jo karjeros branduolys. 
Dvi komercinio mokslo šakos 
knygvedystė ir stenografija* 
atidarė dar jaunam InsuHui, 
duris į ateitį kurios nei jis nei 
jo artimi tuo laiku neįvertino 
«r apie kurią niekas nei sva- 
jbte nesvajojo.

p trumpą laiką po priveralir 
ros rezignacijos iš knygveršio 
vietos, Samuelis užtiko apgar
sinimą viename Londono laik

LIET. RYT. ŽVAIGŽDĖS PAŠ. ii 
PAS. KLIUBO valdyba: pirm. Anta
nas Valskis, 3341 Evergreen Avė., 
vice-pirm. St. Jokubauskas, 1058 N. 
Spaulding Avė., užrašų rašt. Mike 
Chepul, 3327 LeMoyne St., fin. rašt. 
P. Labanauskas, 2118 Evergreen Avė., 
pag. M. Budrevičius, 1555 N. Hoyne 
Avė., kontr. J. Gumauskas, 1652 N. 
Damen Avė., marš. J. Petrauskas, 
3201 So. Union Avė., kasierius J. 
Raila, 4839 Winnemac Avė. 
Susirinkimai yra laikomi kas mėnesį 

pirmą ketvergą.

----- ---- -------------- --------------- r———-----------
HARVEY. ILL. LIETUVIU AMERI

KOS Kliubo valdybą dėl J 932 m.: 
pirm. J. Ratkus, 15423 zVinccnncs 
Rd., Harvey, Il|,; pirm. pag. K*' Tel- 
vekas, 432 — 152 St., Hąrvėy; nut. 
rašt. A. L. Skirmontas, 15 723 Lath-. 
rop Avė., Harvey; turtų rašt. J. Masi- 
kas, 5 24 — 154 PI
J. Beinorius, 564 E.
vcy; iždo globėjai Kl. Šlcpetis, R. 1., 
Box 69, Homcwopd, Il|„ P. Stonis, 
15725 Vincennes Rd., Phoenix, III.; 
sudžia St. Rusgis, 15713 S. Halsted 
St., Harvc^.; maršalkos M. Vanagas
K. Vaidilauskis,
Susirinkimai laikomi kas paskutinį 

sekmadienį kiekvieno mėnesio, 2 vai, po 
pięt, Piekarskio svetainėj.

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

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

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel, Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St.

, Telefonu C anai 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

BRONISLAVA TETER

niną Wonderienę, 4 pusbrolius i( 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3612 
S. Lowe Avė., Boulevard 0808.

Laidotuvės įvyks penktadieny 
spalio 14 dieną. 8 vai. iŠ ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už kelionės sielą, o iŠ 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Bronislavos Tetet 
giminės, draugai ir pažystami; esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Motina, Patėvis, Broliai, 
Ciacė, Pėdė, Pusbroliai 
ir Giminės.

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

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris e$ti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nerviiotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę, Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos* be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Duękitc savo akis išegzaminuoti
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland..Avė 
Tel. Boulevacd 6487

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

•
Patyrimas 

Komplikuotuose 
Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek
madieniais nuo 10 iki 12. -

3421 So. Halsted St
Pliene Boulevard 8483

Rez. Virginia 1820Dr. V. E. Šiedlinski
DENTISTAS

4143 Ąrchet Av., kampas Francisco Av.
Valandos: 9 v. yyto iki 9 v, vak.

Nedildientais pagal susitarimą 
CHICAGO, ILL.

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 IV. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv,—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St.—prie Michigan Are. 
Tel. Pollman 5950—6377 

4600 So. Wood Sts—Ketvergo vak.
Tęl. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutarti
■ . i 1 " -J

"■ '   * I           ■■■I ■         

CHARLES P. KAL
LIETUVIS ADVOKATAS 

140 N. Dearborn St., Saite 706 
Phone State 469p, valandos iki pietų 

756 West 35th Street 
Phone Boulevard 5913 

Valandos: nuo 3 po pietų, sukatomis 
nuo 2 po pietų.

■ i - -A..... . ■ ... ........mrr ... . .

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Tekphone Hemlock 1333 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliotais .pagal sutarti.



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Plėšikai pagrobė $1 
200 brangenybių iš

G. Kuchariko 
krautuvės

Trys ginkluoti vyrai įsibrovė j 
18-tos apyl. krautuvę. So 
Halsted ir pabėgo su didžiu 
liu laikrodėlių ir deimantų 
grobiu

Trys vyrai,, užsidengę veidus 
skepetaitėmis ir su revolve
riais rankose, pirmadienį, apie 
10:30 vai. ryto, įėjo Į Georgu 
Kuchariko krautuvę, 1722 So. 
Halsted Viduje tuo laiku bu
vo jaunasis Kucharikas ir trys 
kostumeriai, tarp jų viena lie
tuvė, p. Dermontienė. Pašaukę 
Kuchariko tėvų į krautuvę, vi
sus suvarė į užpakalį ir išlaikę 
juos ten apie 15 minučių, rei 
kalaudami pinigų ir brangeny
bių.

Išvertė viskų ką tik galėję 
ieškodami grobio. Paėmė bran
gių akmenų ir laikrodėlių už 
$1200 ir $35 pinigais iš regis- 
terio.

Po to atbuli ir atkišę revol
verius į savo aukas išėjo i^ 
krautuvės. Prie durų jų jau 
laikė du draugai su automobi 
liu. įsėdę i jį, nudumė.

-—žvalgas.

Rasta beveik užtroš
kus! nuo gazo lie
tuvė Montvidienė

Rasta pusgyvė skiepe namų ties 
2506 W. 45th St.

Kiek laiko atgal p. Montvi
dienė, 29 m., 2506 W. 45th 
St., buvo atrasta pusgyvė, be
gulinti savo namų skiepe. Ją 
ten atrado J. Montvidas ir J. 
Blavesčiunas.

Matyt, iš pagedusio kranelio 
gazas pradėjo siurbtis ir pama
žu ten dirbusią Montvidienę už- 
troškino.

Automobilio nelai
mėje sužeistas siu
vėjas A. Rimkus

Buvo suvažinėtas prie kampo 
47-tos ir Kedzie

Antanui Rimkui 1921 W. 
59th, einant skersai 47-tų gat
vę, prie Kedzie, j j j įvažiavo 
Chevrolet automobilis, jį par- 
mušdamas ir smarkiai apdras
kydamas kairiųjų akį. Padėtis 
nerimta. Rimkus užsiima rū
bų valymu ir siuvimu.

Automobiliu važiavo Ray- 
mond Lane, gyvenąs prie 46 ir 
Emerald gatvių.

Sunkiai susižeidė 
parpuolusi ant 

grindų
Lietuvė J. Marksienė dviejose 

vietose susižeidė galvą

Lietuvė, J. Marksienė, 4359 
So. Artesian Avė., sunkiai susi
žeidė galvą netikėtai sugriuvusi 
grindyse. Krisdama, nelaimin
goji atsimušė j statinę, kuri 
prakišo jai galvą dviejose 
vietose.

šuo skaudžiai įkando P. Pet- 
rąitienę, 1909 W. 47th St., kuo- 

, met ji ėjo Talman gatve, netoli 
52 kampo.

K .

Susižeidė įvažiavęs į automobilį 
1 1 "*>.

Įvažiavęs j automobil), pasta
tytą prie 44-tos ir Campbell 
gatvių, sunkiai susižeidė B. 
Liubas, 2465 W. 46th St.

Brighton Park
Geras muzikantas ir gerus gry

bus randa

Vietos muzikantai Mikas 
Sturonis ir Jonas Petraitis bu
vo išvažiavę grybauti. Prisirin
ko gana daug ir parvažiavo be
veik paskendę grybuose. Ypatin
gai M. Sturonis susirado vieną, 
kuris svėrė nemažiau ir nedau
giau kaip 30 svarų. Grybas bu
vo tiek didėlis, kad negalėjo jo 
apimti ir turėjo sulaužyti į ga
balus, kad įkelti j j j automobi-

M. Sturonis yra geras spor
tas, mėgsta grybauti, strielčiau- 
ti ir be to, gerai groja kon
certiną. Jis buvo du ar tris 
kartus “Naujienų” kontestė ir 
yra nuolatinis skaitytojas. Jo 
žmona užlaiko mažą krautuvė
lę.—Svečias.

Kas dedas Roselando 
draugijose ir 

kliubuose
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra

telis yra nutaręs rengti vakarą 
su perstatymu kokios nors juo
kingos komedijos, lapkriičo 20 
dieną, Strumilos svetainėje. 
Kiek teko' patirti iš rateliečių, 
sakomi* kad scenoje statys 
“Dėdė Atvažiavo”.

.Golden Star Kliubas, sakoma, 
nemanąs nieko rengti ši sezo
ną dėl blogų laikų, jei bent 
ką mitras metiniame susirinki
me. Tai tik bus veikiama po 
Naujų Metų.

Brolių ir Seserų draugystė 
ketina vienytis su kokio tai 
draugija iš Brighton Parko. Ar 
jau galutinai nutarta, nežinau. 
Man rodos, kad Brolių ir Sese
rų draugystė daro didelę klaidą, 
kad ji ieško prieglaudos kitoj 
kolonijoje kada P.oselande yra 
jau seniai .suorganizuotas Kliu- 
bų-Draugijų Susivienijimas, ku
rio tikslas yra suvienyti visas 
pašelpines vietos, draugijas į 
vieną stiprų kūną. Juk Brolių 
ir Seserų draugijai vietos tame 
susirinkime butų užtekę ir na
riams butų daug parankiau.

—Untanas.

SMULKIOS ŽINIOS
Aklas vyras S. Swiacek pa

teko po traukinio ratais ties 
143 ir Western Avė., ir buvo 
užmuštas vietoje.

Blazif Dziacko, 59 m., nužu
dė draugą P. Polniscek, susi
ginčijęs su juo dėl maisto, ku
rį gavo iš šelpimo stoties.

Mrs. Roy Semple paliko kam
baryje degantį prosą ir apie jį 
visai pamiršo. Kilo gaisras, ku
riame sudegė jos vyras, mažas 
kūdikis ir vos nesudegė kiti du 
vaikai. Gaisras įvyko 6147 
University Avė.

NUSINUODIJO BEDARBIS 
TAPYTOJAS ATSUKĘS 

GAZĄ

Palikęs raštelį, kuriame pa-' 
aiškino, kodėl tai daro, bedar
bis tapytojas Theodore Schuetz, 
nusižudė atsukęs gazą savo na
muose, 2180 Eastwood Avė.

Cicero
______ » ■

žodis apie parapijos bazarą ir 
tuos, kurie naktį paprastai 
nori miegoti.

Dalykas toks. Kunigas Vai
čiūnas surengė bazarą šv. Ah- 
tano parapijos mokyklai, kuris 
nusitęsė keletą savaičių. t*rieš 
tai negalima nieko turėti, bet 
štai apie ką negalima nutylėti. 
Lauke prie mokyklos buvo pa
statyti stulpai dešimtukdms 
mušti, garsiakalbiai, per ku
riuos nuolat rėžiama muziką 
šokiams ir įvairios kalbos. 
Triukšmas susidarė begalinis 
ir nusitęsdavo iki vidurnakčio*

[Acme-P. & A. PhotoJ

Anton Lang, Jr., šunus gar
saus artisto, kuris vaidina Kris
taus rolę Kristaus Kančių vai
dinime Vokietijoj, kuris atvyko 
į Georgetown universitetą dės
tyti vokiečių kalbą.

Žmonės, gyveną netoli mokyk
los, tiesiog negalėjo jo pakęs
ti. Jeigu tai vyktų mokyklos 
viduje, tas beprotiškas užimąs, 
riksmas bent neerzintų gyven
tojų, bet dabar padėtis buvo 
tiesiog nepakenčiama.

Prisiminus apie vidų, įus ne- 
prošalį pastebėti, kad ten irgi 
biznis ėjo tik už uždarytų du
rų.

Tiek to. Dabar pažiūrėkime 
kaip prekės bazarui yra įgija- 
mos. Davatkos vi^pą, paskui 
kitą eina per krautuves reika
laudamos iš savininkų aukų. 
Negavusios* grasina nieko ne- 
pirksiančios ir taip toliau. 
Krautuvininkai skundžiasi, kad 
tam nėra galo ir jeigu pildytų 
visų davatkų .įeikalavimus, pri
truktų prekių krautuvėse.

A. K. Sargas.

Iš Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliubo

Spalių 22 d. Shoreland viešbu- 
tyj rengia “Hąrd Times Dance”

viršminėta
Chicagos lietuvių, visuomenei 

yra žinoma, kad 
draugija įsisteigė ' Chicagoje 
1923 metais, tikslu palaikyti 
draugiškumą lietuvių tarpe ir 
šelpti lietuvių biednuomenę, 
našles ir našlaičius.

Per visą savo gyvavimo lai
ką, nuo įsisteigimo iki pereito 
pavasario, šiai draugijai pasise
kė vykdyti savo užbrėžtus ti
kslus, rengti vakarėlius, šokius 
ir panašiai, sunaudojant jų 
pelną lietuvių biednuopienės la
bui.

Ačiū lietuvių visuomenės pri
tarimui ir narių darbštumui, 
draugija pajėgė ne tiktai su 
šelpti beturčius, bet turėjo gra
žią sumą pinigų atsidėjusi ne
numatytiems reikalams Chica
gos lietuvių biednuomenei, kaip 
tai sušelpimui beturčių šią žie
mą, kuri biis vieha sunkiausių 
ikišiol pergyventų žiemų.

Bet gaila1, šie draugijos su

Dabar drau

taupai buvo iždininkės deponuo
ti Umversal State Banke ir, 
kaip visiems yra žinoma, tas 
bankas užsidarė 
gija beabejonės turės kelblumų 
tuos pinigus atgauti, nors tai 
ir buvo labdaringos organizaci
jos turtas.

žiemai atėjus, draugija ran
dasi opiame padėjime. Nėra nei 
cento lėšų pradėti labdarybės 
darbą 
Chicagos Lietuvių Moterų Kliu 
bas nutarė rengti šokių vaka 
rėlį š 
land

m. spalių 22 d., Shore 
viešbutyje, 55-tfc ii
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Lake Shore Drjve, pava
dindama šį .vakarėlį “Hard 
Times Dance” ir kreipia
si su prašomu j Lietuvių Vi* 
suomenę paremti draugiją ir 
į jį atsilankyti L

Draugijos narės nutarė šlam
ine parengime dėvėti prastas 
perkelines sukneles vieton bran
gių vakarinių rūbų ir prašo 
visas viešnias atvykti tiktai su 
bo vėl n i n ėm i s-pe'rkel i n em i s suk
nelėmis; o vyrų prašo, kad ir 
jie ne.sipuoštų perdaug.

Vakarėlio Rengimo Komitetas 
dės visas pastangas suteikti 
dalyvaujantiems linksmas ir 
malonias valandas: o ačiū lie
tuvių visuomenės dalyvavimui, 
draugijos labdarybės fondui bus 
suteikta pagalba ir duota ga
limybe vėl pradėti šelpti bied- 
nuosius.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubo vardu,

Elzbieta-B. Bradchulienė.

mmLJMMJ—. mari ................................ .... .i
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A word to dance 
lovėrs!

St. George’s ba'llroom will comę 
to life įtonight. Sparks will fly 
in that grand old hall to the 
tune of a swell, snappy or
chestra. Friends and admirers 
have expressed an assurance 
that they will be present. 
Severai clubs are getting ready. 
Ali in all it seems that the hall 
will shelter one of the biggest 
and most enthusiastic dance 
crowds rarely assembled under

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesnipms žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Cbicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują -mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, (aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos j vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias' laikas pradėti mo
kytis. Ateikite ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo • 9 iš 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 9 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St.

ALWAYS 
Kitchen-Fresh!

KRAFT 
Mayonnaise

Labai Švelnus .. . «♦<*>—• 
nūs mišinys parlnktlnlo alie
jaus, Švelnaus uksuso, rinkti
nių kaiuSlnių, retų prieskonių. 
Sumaišytas mažom' krir ■ 
mis dol geresnio plum1'

Pristatomas ŠVIEŽIAS grosrr 
i <jhlnkams kas kelios dienos 

Pahnn.lvLU II t

N0W OFFERED AT
REDUCED PRICES

TOUReYEo 
Nlght and Moming to keep 
thetn Clean, Clear and Healtny 

Write for Free "Bye Care” 
or “Eyc Beauty” Hook

Murino Co., Depu H. $,"¥ĮK. pVto St., Chk>gv 

one roof. We assure you the 
time of your life a t ąn ex- 
pence of only a few coppers.

Also, get i n step for the( an-f 
nual dance on Oct. 80th. You

I 1

will h avė twc> ten piece or
chestras thunder i n to altęrnat- 
ing dances.—“BiU”.

PRANEŠIMAI
Birutės Choro pamokos įvyks šį ket

verge vakarą lygiai 8 vai. Gage Park 
svetainėje. Visi choro dalyviai ir nau
ji nariai norinti įstoti, malonėkite at
vykti. Valdyba.

Bridgcport Draugystės Palaimintos 
Lietuvos mėnesinis susirinkimas įvyks 
spalio 12 d., 8 vai. vak.. Lietuvių Au
ditorijoj, malonėkite į laiką pribūti, nes 
yra daug ką aptarti. Valdyba.

J. MACKIEWICH
MQRTGAGE BANKEK

2324 S. Leavitt St.
Tel. CANAL 1678-1679

'..... .. - ■ r

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

‘‘Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už pusę kainos, šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, * muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių^ špil
kų, branzalietų. auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Cbicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica
gos — reikalaukite katalogo prisiųs- 
dami 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai, 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III. 
Tel. Yards 4754

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Rcs. 730 W. 62nd St. 
Tel- Englewood 5840

MADOS MADOS

2919

suknelė iš šilkinėsngva2919 
materijos arba lengvaus batisto. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnutodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
miera ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavarde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept, 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dwt
1739 S. Halsted St, Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.----- _
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Trečiadienis, spaliu 12, 1932
j. 11111 y?
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Educational
Mokyklos

AR JUS NORITE UŽDIRBTI PINIGŲ? 
TuliHlnnčIul Marlnello ntudenčlų dabar turi 
Kerą darbą, o kai kurion ir savo bizniui). 
Prisirašyk dabar dėl dieninių ir vakarinių 
kūmų. Mūru darbo nuJieAkoJimo biuraa pa
tarnauja DYKAI. Telefonuokite arba rafiy- 
kitę, gauni te DYKAI 29 punlapių knygą.

MARINELLO SYSTEM.
National Sohool of CoHmetleiann, Ine., 

108 Norlh State St., State 5057

—O—
PONIOS ir PANELĖS išmokite da

ryti kvietkas, kurios ne tik išrodo, bet ir 
jaučiasi kaip gyvos. Mokinimas už dyką. 
Materijolas parduodamas už tiek, kiek 
mums patiems kainuoja. Jus galite parduo
ti kvietkas su pelnu. Joms rinka visuomet 
atsiras. Neatideliokite; ateikite tuo jaus.

REALISTIC FLOWER STUDIO
9 W. Wasbington St„ 2 ros lubos

Business Service

NAMŲ SAVININKAI! PRISIDĖKITE 
ŠIANDIE!

Metinė mokestis tik $1.00.
Nuomininkų išvarimas iš namų, ir 

kiti namų savininkų ir nuomininkų ne
susipratimai, — ekspertų patarnavimas.

METROPOLITAN LANDLORDS’ 
ASSN.

1647 W. 47,th Street,

\—o—
PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 

NEATĖJUS
Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro šviesą, ir pataisome pečius 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Šventadieniais nud 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40, 
Cash. Darbą pilnai garantuojame. 

CONSUMER’S ROOFING WORKS 
4348 -50 W. Harrison St.

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

Radios
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

$31.50; G. H. arba Philco Lo-Boy Con- 
sole $18.50. 2332 Madison St.

MES DEZAININAME, SUBUDA- 
VOJAME. PERBUDAVOJAME ir pa
taisome visų išdirbysčių radios. Egza
minuoti, registruoti technikai. Bile 
laiku. Bile kur. Elektros reikmenys 
ir patarnavimas.

CAPITOL RADIO LABORATORY 
1737 W. 47tb Street 

Tel. Yards 5809

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS
I • , . -

Jums Nereikia Atvažiuoti]
JEIGU TURI— 
automobilį, namą, lotus, 

» ūkį, bizni, rakandus, Še
rus ar bonus, parduoti. 

Jeigu turi kambarius ar " 
garadžių i i re n du o t i. Jeigu . 
ieškai giminių ar apsive- 1 
dimui draugės ar draugo JĮ 

PASISKELBKITE l ■ 
“NAUJIENAS”

. ..
Skelbimų kainos yra nu- 
pigintos ir dar syki nupi- 
gintosl

Turite pamėginti, kad su- 
žinojus kokius gerus re- Oi 
zultatus duoda Naujiena*.

SAUKITE

ROOSEVELT

8500

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikią

REIKALINGAS vyras, pagelbėti į 
bučernę už valgį ir guolį.

2714 W. 47 St.

Patent Attorney
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime rinkų praktiškiems išradi
mams,

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Furniture & Fixtures

ATSIŠAUKITE tuojaus, didelis 
bargenas. Privatiški namai paaukaus 
puikiausius rakandus. Parlor setą ver
tės $325.00 už $35. importuotas orien- 
tališkas karpetas $23, miegamojo kam
bario setas —- $35, pasilsint kėdė $12, 
drėpsai, indai, Amerikoniškas o rien fa
liškas karpėtas $9, pusryčiams setas $8, 
ir tt. Arba parduosiu skyrium, užmo
kėsiu, už pergabenimą.

5258 Washington Blvd.
, Austin 3838

For Kent
RENDON Storas, 4 pagyvenimui 

kambariai užpakaly, karštu vandeniu 
apšildomi, garadžius. Visas namas 
jums priklausys. 2655 W .43 St. Tel. 
Lafayette 5540.

—o—

—o--
RENDAI šešių kambarių du flatai, 

yra dviejų karų garadžius, renda ne
brangi. 4314 So. Maplevvood Avė.

Furnished Rooms
KAMBARYS rendai dėl pavienių su 

ar be valgio, arba vedusiems su vaikais, 
bus galima vartot virtuve. 6609 South 
Campbell Hemlock 0010.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SALIUNAS parsiduoda, Įtaisytas, prie
žastis senatvė. Pirkite dabar, alds pa
reina, padarysite gerą biznį.

2445 W. 47tb St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui 

UŽ MORGIČIŲ turi būt parduotas 
mūrinis bungalovv, naujoj apielinkėj, 
karštu vandeniu šildomas, garadžius, 
gatvė cementuota ir išmokėta.

3140 W. 54th St.

—O 
PIKNIKAMS DARŽAS

Gera proga dėl lietuvio biznieriaus 
padaryti pinigų, 22& akrų, 226 pėdos 
ant cementinio kelio, 15 mylių nuo 
Bridgeporto, gražiai įrengtas 70x120 
šokiams salė, grąžui standas prie kelio, 
bėgantis vanduo toiletuose, suros ir kiti 
parankumab Daržas išrenduptas pikni
kams beveik ant visos vasaros 1933 me
tams. 4 metai atgal žemė ir intaisy- 
mai kainavo $55.000.00, o šiandie? 
Parduosiu pigiai ir su mažai pinigų 
įnešimu apie vieną trečdalį sutiktos kai
nos. Tai norėdami pirkti pelningą vie
tą atsišaukite laišku.

ANTON BRUŽAS, 
755 W. 32nd Street, 

Chicago, III.




