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Milicininkas Nušovė Streikuojanti Angliakasį
Andy Ganis nušautas 
savo kaimyno kieme
Milicininkai ir daugiau angliakasių pašo 
vė. Už Ganio nušovimą siekiamąsi arės 

tuoti milicijos viršininkus. Ganio 
žmona irgi sužeista

apielinkės gyventojus.
KJilicija vienoj daržinėj

Ii Peabody kasyklos No. 58 už 
tiko daržinėj būrį pikietuotojų, 
j kuriuos ėmė šaudyti.

Kaip praneša Nokomis miest. 
policijos viršininkas, j ten atbė
go du iš milicijos pašauktųjų 
streikierių. Vienas jų, Frank 
Kmet iš Nokomis, yra pašautas 
į kulšį ir veikiausia mirs. Ki
tas, Andry Krechnyat, 25 m., 
iš Staunton, yra pašautas į de
šinę rali ką. Jie sako, kad jie 
tapo pašauti kai milicija sulaikė 
visą būrį pikietuotojų ir liepė 
jiems apleisti pavietą.

Ties Langleville milicija pa
šovė laiškanešį Hollis Butter- 
field, kai jis bandė praeiti pro

neto-
Taylorville, III., sp. 14. —Mi

licininkai, kurių čia prigaben- 
ta net septynios kuopos, prieš 
angliakasius ėmė naudoti šau
tuvus ir vąkar vienas angliaka- 
sis jau tapo nušautas ir keli 
sužeisti.

Nušautas tapo Andy Ganis 
(lietuvis?), 44 metų amžiaus, 
iš Tovey miestelio. 8 mylios 
nuo TaylorVille. Jis priklausė 
Progressive Miner of America 
unijai. Nušautas jis tapo mi
licijos korporalo Russell Me- 
yers iš Peoria, kai jis stovėjo 
savo kaimyno Jonh Foder kie
me, Tovey miestelyje.

Corp. Meyers su keliais ki
tais milicininkais buvo atsiųs
tas į Tovey miestelį patruliuo
ti gatves. Jiems einant viena
gatve, iš namų išbėgo tūla Mrs. j milicijos eiles. 
Miller, kurios vyntV miestelio i Trys moterys ir šeši vyrai 
konttabelis, dirba Peobądy ka- liko sužeisti apvirtus ir užsi-, 
sykio j, ir ėmė milicininkų pra- degus trokui, kuriuo milicija 
šyti areštuoti Gfinį, kuris buvo’bandė juos išvežti iš Christian 
gretimame, Foder, kieme, nes 
jis buk ją kelis sykius pavadi
nęs skebu. Pasak Mrs. Miller, 
corp. Mayers paliepė Ganiui iš
eiti iš kiemo į gatvę. Ganis ne
pasijudino. Tada korporalas su 
šuko: “Aš tau duodu laiko iki 
suskaitysiu iki trijų”. Ganis vėl 
nepasijudino. Corp. Mayers 
tada šovė ir Ganis sukrito pa
šautas į koją. Nuvežtas St. Vin- 

. cent ligoninėn neužilgo pasimi
rė nuo kraujo nubėgimo.

Šitokiu nuožmiu milicininko 
pasielgimu ir nukovimu ramiai 
kaimyno kieme stovinčio ang 
liakasio, miestelio gyventojai 
taip pasipiktino, kad milicinin
kai, gelbėdami savo kailį, turė
jo skubiai nešdintis iš mieste
lio į Taylorville, kur Mayers 
vistiek tapo suimtas ir bus ati
duotas milicijos tribunolui.

Tovey miestelio meras ir tuo
jau kreipėsi į taikos teisėją pra
šydamas išduoti warantus prieš 
milicijos viršininkus, pulkinin
ką Robert W. Davis ir jo pa
dėjėją kapitoną Gari J. Mea- 
cham, kaltindamas juos už 
žmogžudystę. Warrantai tapo 
išduoti ir įteikti Christian pa
vieto šerifui Charles Wieneke, 
kad jis tuos du milicijos virši
ninkus areštuotų, šerifas Wie- 
neke, kuris pats pasikvietė mi 
liciją, areštuoti milicijos virši
ninkus nesiskubina*.

Bet tai ne pirmas milicijos 
panaudojimas ginklo prieš an
gliakasius ir pašalinius šios

pavieto. Tarp šių sužeistųjų yra 
ir nušautojo Andy Ganio mote
ris.

Sujudintas tokiomis žinio
mis, į Taylorville važiuoja vy
riausias milicijos komanduoto- 
jas, adj .-gen. Carlos Black. Jis 
vežasi su savim ir advokataus, 
—valstijos prokuroro pagelbi- 
ninkus, kad apgintų kaltina
muosius milicijos viršininkus, 
prieš kuriuos yra išduoti war- 
rantai areštavimui už žmogžu
dystę.

Nušautojo Ganio laidotuvės 
bus sekmadieny. Tikimąsi di
delės demonstracijos, tad ir mi
licija prie tų laidotuvių rengia
si.

Išrado “šaltą šviesą”
New York, sp. 14. — Myers 

elektros tyrimo laboratorija de
monstravo naują radio lempu
tę, kuri duoda “šaltą šviesą”. 
Lemputė turi didelių galimybių 
radio, o ypač televizijos srityj. 
Bet nemažiau svarbus jos pri
taikymas ir švietimui, nes ji 
gali duoti 20 kartų daugiau 
šviesos už paprastą geriausią 
šviečiamąją lemputę ir 7 kar
tus daugiau šviesos už karbono 
lempą. Ji vadinama “šaltašvie
sa” todėl, kad ji didžiumą elek
tros energijos paverčia j švie
są, kuomet lempose veik visa 
elektra pavirsta į šilumą ir tik 
maža dalelė tenka šviesai.

gOR HS,
Chicagai ir apylinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, biskį šilčiau.
Sekmadieny galbūt lietaus ir 

Balčiau.
Saulė teka 6:02, leidžiasi 5:- 

11.

Havana', Cuba, sp. 14. —Pre
zidentas Machado vakar pa
skelbė atsteigimą konstitucinių 
garantijų, nes (statymai reika
lauja, kad konstitucinės garan
tijos butų atsteigtos mažiausia 
už dviejų savaičių prieš rinki
mus. Ant rytojaus po rinkimų 
ląpkr. 2 d., jos vėl bus suspen
duotos.

Columbus, Ind., sp. 14. —Pas 
vieną ūkininką pilnai pražydo 
alyvų krūmas ir slyvų medis.

Bulgarijoj prasidėjęs 
komunistų sukilimas
Sukilėliai, prie kurių prisidėję 

ir kareiviai, užėmę Bulgari
jos Makedonijos miestą

Vienna, sp. 14. — Iš Athenų 
ir Belgrado gautj£ žinių, kad 
Bulgarijoje prasidėjęs komunis
tinis sukilimas. Telegrafinis su
sisiekimas su Sofija vakar buvo 
labai prastas ir iš ten negali
ma buvo gauti nė žinios pa
tvirtinimo, nė užginčijimo.

žinios apie sukilimą atėjusios 
per pabėgėlius Graikijoj ir Ju- 
go-Slavijoj. Jie sako, kad su
kilėliai, prie kurių prisidėjusi 
ir kariuomenė ,užėmė 12,000 gy
ventojų miestą Nevrokop, Bul
garijos Makedonijoj. Jie užėmė 
paštą, telegrafą ir visus viešuo
sius triobėsius.

Yra žinoma, kad Bulgarijoj 
komunistinis judėjimas plečiasi 
labai sparčiai ir Bulgarija yra 
skaitoma' komunistų tvirtovė 
Balkanuose, 
gal pačioje 
komunistai 
vitų miesto
betgi paskelbė, kad ji nepakęs 
rinkimų davinių ir miesto tary
bą paleis. Bet ir daugelis kitų 
mažesnių miestų buvo komunis
tų valdomi, bet tam didelės 
svarbos nebųy#j}/jduodariia.

Neseniai derliui, kuris ketino 
būti nepaprastai geras, labai pa
kenkė įvairios javų ligos. Be 
to perėjo didelė audra su kru
ša*, kuri sunaikino tūkstančius 
akrų kviečių. Valdžioje gi yra 
didelis pakrikimas ir ji nuken
tėjusiais rūpintis nesugebėjo.

Kelios savaitės at- 
sostinėje Sofijoje 

laimėjo didžiumą 
taryboje. Valdžia

Sutiko tartis dėl 
ginklų su Vokietija
Anglija ir Franci ja susitarė dėl 

4 valstybių nusiginklavimo 
konferencijos

Lietuvos Naujienos
Žiauriai pasidarė galą

Išmetė per 16 augšto 
langą 2 vaikus ir pati 

nusižudė
Milwaukee, Wis., sp. 14. — 

Mrs. Aureliu Libo Lorenz, 33 
m., 1132 N. 24 St., jau trys 
metai kaip pasimetusi su savo 
vyru, pasisamdė kambarį 16. 
tame aUgšte Schroeder hotely, 
paskui atsivedė du savo brolio 
Rudolph Libo, 38 m., vaikus— 
mergaitę Vivian, 5 m. ir sūnų 
Milton, 4 m., surišo jų kojas 
ir rankas ir abu išmetė per 
langą gatvėn. Paskui ir ji pati 
iššoko per langą. Visi trys už
simušė ant vietos. Aiškios prie
žasties nužudymui , savo brolio 
vaikų ir jos pačios nusižudy
mui nežinoma. Paliktame laiš
kuty sako, kad ji sirgusi per 
dvyliką metų ir jos brolis ne
pasakęs apie jos ligos rimtu 
mą; todėl dėl tos ir kitų prie
žasčių jam keršijanti. Manoma, 
kad ji buvo ir pamišusi.

Wisconsino bankierius 
eis kalėjiman

Madison, Wis., sp. 14. —Wis- 
consino augščiausias teismas 
patvirtino nuteisimą penkiems 
metams kalėjiman William A. 
Schroeder, prezidento užsida
riusio Franklin State Bank, 
Milwaukee. Jis nuteistas kalė
jiman už priėminėjimą pinigų 
kuomet bankas buvo jau nebe- 
išsiniokantis.

[Acme-P. B A. Photo}

Pulk. Robert įW. Dav.is, ko- 
manduotojas esančios Taylor
ville, III., valstijos milicijos, 
kurį dabar .siekiamąsi areštuoti 
dėl milicininko nušovimo ang
liakasio Andrio Ganis.

Londonas, sp. 14. — Anglija 
ir Franci j a susitarė laikyti ke
turių valstybių — Anglijos, 
Franci jos, Vokietijos ir Italijos 
—nusiginklavimo konferenciją, 
kurioje betgi svarbiausiu klau
simu galbūt bus Vokietijos rei
kalavimas ginklų lygybės. Ši 
specialė konferencija bus laiko
ma Genevoje, Šveicarijoje.

Susitarimas įvyko asmeniš
kuose premjerų MacDonaldo ir 
Hcrriot pasitarimuose. Italija 
jau pirmiau sutiko toje konfe
rencijoje dalyvauti. Vokietija 
stato tam tikras sąlygas. Bet, 
pasak anglų, tai esąs “laikinis” 
dalykas.

Vokietija atmeta Genevą kaipo 
vietą deryboms

Berlynas, sp. 14.— Užsienio 
reikalų ministeris von Neurath 
paskelbė, kad Vokietijos valdžia 
atmetė Genevą kaipo vietą ke
turių valstybių konferencijai dėl 
Vokietijos reikalavimo ginklų ly
gybes.

Kaunas—Salantuose pil. Ka- 
ganavičius, kaip kalba žmonės, 
įsimylėjo vieną merginą, kuri 
vėliau ištekėjo už kito. Ka'ga- 
navičius iš tos altaracijos ap
sipylė save žibalu ir suside
gino.

Reichsbankas įspėja 
prieš Vokietijos 
importo kvotas

Berlynas, sp. 14., — Tages 
Zeitung laikraštis sako, kad 
Reichsbanko direktoriai pasiun
tė laišką valdžiai, kuriame įspė
ja, kad Reichsbankas negalės 
garantuoti Vokietijos pinigų 
pastovumo, jei valdžia vykins 
savo planą įvesti importų kvo
tas.

Kratos Vokietijos ko
munistų rastinėse

Žiaurus piktadarys nu
žudė du vaikus

Kaunas. — Rokiškio apskr., 
Panemunėlio valse., Maškėnų 
km. Pūrelių šeimos visi suau
gusieji išėjo prie įvairių dar
bų, o namie paliko tik du ma
žus vaikus—Povilą ir Akvilę.

Sugrįžę tėvai namo, vaikus 
rado kirvio smūgiais užmuštus.

Manoma', kad pas Pūrelius bu
vo atėję vagys, nes 100 lt. pa
sigendama, ir bijodami, kad 
vaikai juos pažinę neišduotų— 
nužudę.

Kiek Lietuvoj yra vene
rikų

Kaunas.— Gydytojų apskai
čiavimu dabar Lietuvoj esą apie 
40,000 žmonių sergančių vene
rinėmis ligomis. Apie 20,000 
žmonių sergą luesu. Susirgimai 
venerinėmis ligomis ne mažė 
ja, bet daugėją.

Amerika deportavo 
aViatorę

- Garsi

Berlynas, sp. 14. — Valstybės 
prokuroro įsakymu, policija vi
soje šalyje darė kratas komu
nistų centruose ir spaustuvė
je, ieškodama' nelegatės litelį-

Uždraudė filmą
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Jungt. Valstijos eva
kuosiančios Nica

ragua

New York, sp. 14, 
anglų aviatorė Mrs. J. Keith- 
Miller, 1930 m. padariusi trans-i 
kontinentalius rekordus, šiandie 
tapo Amerikos deportuota į 
Londoną už nepadorų gyveni
mą.

turos. Gal ims kelias dienas 
peržiurai užgriebtas krūvas 
knygų ir dokumentų, kad suras
ti ar yra kas juose inkriminuo
jančio.

Mergina apsidegino tave atgai
lai už nupjovimą vaikino ausies

Ištrauks jau per penkis metus 
ten esančius marinus

Washingtpn, sp. 14.— Jau 
priruošti pienai daugiau kaip 
700 Jungt. Valstijų marinų eva- 
kavimui Nicaragua respublikos 
Cen tralinėj e Amerikoj e. Eva
kuacija prasidės tuoj po Nica
ragua rinkimų lapkričio 6 d. ir 
bagisis vasario mėn. ateinančių 
metų.

Tie marinai buvo pasiųsti į 
Nicaragua pagelbėti Nicaragua. 
valdžiai kariauti su sukilėliais, 
^kuriuos vadovauja gen. Augusto 
Sandino. Tai buvo 1927 m. Ir 
nuo to laiko marinai ten visą 
laiką buvo laikomi. Bet ir pir
miau jau ne kartą marinai bu
vo siunčiami į Nicaragua, neva 
rinkimus prižiūrėti, kada tik 
Amerikos kapitalistams palanki 
valdžia* prisibijodavo rinkimus 
pralaimėti.

San Franciscę, Cal 
—- Senatorius Jiiram Johnson, 
republikonas, paskelbė, kad jis 
neremsiąs Hooverio kandidatū
ros.

Belfaste suimtas kairiųjų dar* 
biečių vadas

Belfast, šiaurinėj Airijoj, sp. 
14.—Tom Manu, Anglijos kai
riųjų darbiečių vadas, kuris at
vyko į čia laidotuvėms polici
jos nušauto bedarbio Samuel 
Baxter laike prieš kelias dienas 
įvykusių riaušių, tuoj po lai
dotuvių tapo policijos suimtas ir 
grąžintas atgal j Angliją.

Atvyko ir būriai komunistų 
veikti tarp bedarbių. Policija 
tečiatis įsakė komunistams ne
rengti jokių demonstracijų, prie

Los Angeles, sp. 13. -t- lč 
žmonių liko sužeista jiefns | 
puolus Los. Angeles vandentie- 
kj Mojavę tyruose.

*. ■ . ■ ■ ■ ■■ ■

Dr. Holmes kviečia li
beralus remti socia

listus
New York.—Dr. John Hay 

nes Holmes, paskilbęs liberalas 
pastorius Community bažny
čios, išleido pakvietimą į libe
ralus remti socialistų kandida
tus Norman Thomas ir James 
Maurer.

Apie demokratus Dr. Holmes 
sako: “Tai beviltė kombinacija 
burboniškų pietų ir industrinių 
rytų, pietinių negrofilų ir šiau
rinių gangsterių —ryškiausias 
vaizdas degeneracijos”. Už 
Hooverį mažai liberalų balsuo
sią. Išganingai a trečiąja parti
ja patapo socialistų partija, už 
kurią Viši liberalai ir turi bal
suoti.

Airija pradėjo derybas 
su Anglija

Londonas, sp. 14 
prasidėjo derybos tarp Anglijos 
ir Airijos, kad išrišti pastaruo
ju laiku kilusius ekonominius 
ginčus 
prezidentas de Valera, kuriam 
šiandie sukako 50 m. amžiaus, 
finansų ir justicijos ministeri'ai 
ir generalis prokuroras.

šiandie

Londonas, sp. 14— Airijoj 
pasimirė Katherinė Plunket, su
laukusi 111 m. amžiaus — se
niausia moteris visoje Angliją

New York, sp. 18 
draudos brokeriai tapo teismo 
apkaltinti už išvogimą, išpirki
mo tikslams, 8 mietų vaiko.

Louisville, Ky., sp. 14. —Eva 
Powewll, 23 m., kuri pora mė
nesių atgal nupiovė savo vaiki
no ausį, įtarusi jį neištikimy
bėj, vakar uždegė savo drabu
žius ir labai skaudžiai apside
gino.

Ji sakosi, kad ji tai padariu
si atgailai, atsimokėjimui už 
tą, ką ji padavusį savo vaiki
nui. Dabar josios skola esan
ti užmokėta, nes ir ji, jei ir iš
liks gyva, bus pažeista visam 
amžiui.

Parašius “Liet. Aidui”, kad 
fihn# “Grok, raudok, mano ar
monika;” esanti bolševikiška, ji

* uždėta. ' i
“Liet. Žinios*1 dalei to pastebi:
“Ta proga verta pasakyti, 

kad, kaip jau buvekrašyta, fil
mo j bolševikiškumo -nematyti. 
Kad msų liaudis buvo skriau
džiama ir kad kartais ji skriau
džiama pasipriešindavo, kelda
vo streikus, tai tikri faktai.

Yra bolšveizmo platinimai 
giriant jų tvarką, kaip daro “L. 
A.”, bet liaudies teisių gynimas 
argi bolševizmas?”

Audra ŠU perkūnija

žaibas įtrenkė į 
gyventojos

Tokio.— Prijungus 82 prie
miesčius, Tokio pątapo trečias 
didžiausias miestas pasaulyje ir 
antra didumu sostine, turinti 
5,311,000 gyventojų.

Butrimonys, Alytaus ^aps. 
Rugsėjo 18 d. naktį čia siautė 
nepaprastai smarki audra su 
perkūnija.
Svilintškių kaimo
Nastravičienės Teresės gyvena
mą namą, kuris bematant su
degė. Mažiunų kaime perkū
nija sudegino J. Leščinskio
kluoną su nekultais javais. Be 
to, žaibas pritrenkė ir patį 
Leščinską, tačiau po kiek laiko 
jis atsigaivino. Nuostolių pada
ryta apie 8,000 litų.

j

Amerikos Lietuviai
SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI
NĖMS LIETUVON TODĖL, KAD SIUNČIANT JIE 
TURI MAŽIAUSIAI VARGO — NEI ADRESO RA
ŠYTI NEREIKIA, NEI APIE PINIGŲ KURSĄ TEN
KA RŪPINTIS. TĄ VISKĄ ATLIEKA NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS GREITAI, SAUGIAI 
IR ATSAKOMINGAI —

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 Šo. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI S 
Šventadieniais nuo 9 iki i vau

■■a



I

ĮVAIRIOS ŽINIOS Iš KLAIPĖDOS 
PADANGĖS

Rašo A. KABARDINAS

Kaip nusižudė Dominikos 
Počkus.

buvote

Viehą rytą laiškanešis at
nešė man laišką. Aš jį tuoj 
atplėšiau ir radau du paveiks
lus, — Domo PoČkaus ir jo 
draugės. Pridėtas buvo ir to
kio turinio laiškas:

“Gerbiamas pone!

“Kadangi Tamsta
mano pirmininkas, tai aš pra
šau neatsisakyti ir pavyzdin
gai palaidoti mane ir mario 
draugę, mylimą Margarette 
Paul, kuri sutiko verčiau mir
ti, negii toliau prostitucija už
siiminėti. Aš bandžiau ją pa
daryti laiminga ir nuo gat
vės sulaikyti. Man tai pasise
kė. Bet kadangi uždarbio jo
kio nėra, 6 pašalpos imti ne
manau, todėl ir nutarėme są
skaitą suvesti.

“Prašau gerbiamojo dėti vi
sas pastangas, kad aš ir mano 
brangiausia ^fargaritte Paul 
butume laisvamaniškai palai
doti. Ant kapo prašome para
šą ir atvaizdus mudviejų pri
degti, tragingai žuvusių, ir kas

seka rusų, vokiečių ir lietuvių 
kalbomis.’’

Prie laiško buvo pridėtos 
jo paties rusiškai parašytos 
tokios eilės:

“Každyj ustalyj potok
K moriu nachodit svoj pilt;, 
Každyj 'ufravšyj listok 
Možet v zemlie odocHhrit.” 
TKiėkviėria riuvargtfsi Hfo-* 

VCle į jurą suranda savo ke
lią; kiekvienas nukritęs lape
lis gali žemėj pasiilsėti).

Domas Ddčkus man buvo 
gerai žinomas. Tai buvo draUn 
giškas ir malonus jaunas žmo
gus, — 26 metų amžiaus. Jį 

tik pažino, 
darbą. Prieš 
susirgęs džio- 
žinau, pastą-į

jis jautėsi gerai

NAUJAS BUDAS KAIP GREIT 
PASVEIKTI PADARO TŪKS

TANČIUS SVEIKAIS.
Dykai 5 dienų Žolių Tritmentas 

tai jrodo.
Nežiūrint nuo ko jtl" ncttirirtiiniCte. nežiū

rint kiek viBokiu vaistų jus nevartojote be 
paMkinlų. nežiūrint kiek srydytojų jums nej- 
sterųrA paarolbėti. štai yra Naujas Budas Greit 
Pasveikti. Jūsų troheliai paeina nuo nuodų. 
rtiĮršClų ir slotrų. kurie sutirfttina jūsų krau
jų. uždtakuoja jūsų silpnas kūno dalis ir 
dėlto susilpnina jūsų kraujo cirkuliacijų. 
Kad rauti rreitas pasekmes, reikia prafta- 
liuti priežastis — prašalinti nuodus, ruirA- 
fisA neAvarumus. Jus turite išvalyti savo 
kranjų. Dr. P. B. Šimanskis daurclio metų 
Mcflikalis Direktorius S-M-S Health Institu
te, 1860 N. Danten Avė., Chicago, III., 
siūlo jums 5-kių dienų Speciali Žolių Trit-

■ntų .dvi Kraujo absoliutiškai Dykai, jeigu 
atsincSitc Aj pranešimų su savim. Jeigu 

gauti paStu, atsiųskite 25 centus 
ženkleliais. Jisai jums pasakys apie 

pastebėtinų NAUJĄ BUDĄ KAIP GREIT 
Jisai duos jums $5.00 Specia- 

Egzaminacijų Dykai. Bo jokios atsa- 
A teikite tuojau*. arba naAykite

Electrd Herbai Health Institute 
P. R. HIMANSKIM. Med.
Damen Avė., ' Chicago, III.

jus 
norite 
k r aso*
SAVO 
PASVEIKTI 
listic 
komybės, 
šiandien.

S-M-H 
DU.

I««9 N.

Rudeninis Sezonas 
Prasideda Dabar
Dresiij Dcznlninlman Ir 
Skrybėlių Padarymas

Mcn teikiame eksportu In
strukcijas Dienomis ir Va
karais. žema kaina.
Skrybėlių dirbėjos uždirba 
nuo $25 iki $50 savaite!. 
Ant jų yra didelis parei
kalavimas.
lAsimokink papuoAtl, nu
velti ir padaryti sau- pui
kią skrybėlaitę dar besi
mokinant.
MASTER PRERSMAKING 

COLI.EGE
339 8. M'abaslt Avenuo 
kampas Van Buren St.
RaAykltc dėl knygutes 

Gausite ją DYKAI.

visi gerbė, kas 
Dirbo raštinės 
kiek laiko buvo 
va. Tačiau kiek 
ruoju laiku
ir daktarai sakė, kad jis nuo 
tos ligos yra visiškai atsi-į 
k ra tęs.

»■ e
Laiškas mane baisiai sujau-Į 

dlriO. Kiek atsipeikėjęs, * aš! 
patelefonavau dviem drati- 
gam ir papasakojau laiško 
turinį. Abu tuoj nusiskubino 
į Počkaus butą. Jo nebuvo 
namie. Buto savininkė pareiš
kė, jog ji nežinanti, kur Poč
kus galėtų būti. Nieko kito 
nebeliko daryti, kaip tik pra
nešti policijai. Pastaroji pra
dėjo visur jo ieškoti. Bet nie
kur nieko.

Tik pusę po dvylikos pasi* 
sekė patirti, jog Počkus vie
name vokiečių viešbutyj nusi
samdę kambarį ir ten su savo 
Margaritte vaišinosi. Niekas 
nieko, žinoma, ir nebūtų žino
jęs, jeigu iš to kambario ne
būtų pasigirdę šūviai. Vieš
bučio tarnai norėjo į kambarį 
įeiti, bet jis buvo užrakintas. 
Tada tapo pašaukta policija, 
kuri išlauže duris. Abu gulė
jo kraujuose paplūdę* ir su 
menkais gyvybės ženklais.

Magistratas abu palaidojo 
miesto kapinėse: Počkų kata
likų kapinėse, o Margaritte 

Tai taip ir

yrh rengiama sporto švebte ir 
ji visttomėt yra įdoiiii.

Pasitaikė gražus sekmadie
nis. Oras buvo šiltas. Dodel 
tūkstančiai žnioniij ir sifsičin- 
ko pažiūrėti, kaip gerai yra 
išsilavinę bliisij kardiviftii.

Programas susidėjo iš bė
gimo lengtynių, virvės trauki
nio, bokso, “čigonų šienavi
mo,” rungtynių su šiaudų pri
kimštais maišais ir tt. Paskir
ti teisėjai paskelbė laimėtojus 
ir išdalino prizus.

Aįiie išhiė'itg laibą.

Aš jau liiihėjab, kdd iHtgšČ- 
jo 11 d. Klaipėdoj siautė baisi 
audra. Iš juros tapo išmes
tas į krantą latvių prekybi- 

’riis'laivas “Raja Liepaja”. Lai
vas beveik visai nenukentėjo, 
įgula irgi išliko sveika.

Vokiečiai.

Apie Lietuvos valdžios su
sikirtimus su Klaipėdos vokie
čiais ir audringus seimelio 
rinkimus savo laiku “Naujie
nose” gana bešališkai rašė p. 
Pronskus. Todėl visų tų daly
kų aš čia ir nebekartosiu. Pri
dursiu tik tiek, jog po Haagos 
nuosprendžio vokietininkai nu
leido nosis ir pasidarė la
biau sukalbami.

Žinoma, butų klaida many
ti, jog dabar jau Klaipėdoj 
viskas eis taip, kaip reikia. 
Visai ne! Vokiečiai Klaipėdoj 
yra pusėtinai. įsigalėję. Jie 
gauna finansinę paramą iš 
“fatcrlando.” Apskaičiuojama, 
kad ta parama siekia gal ke
lis milionus markių. Štai ko
dėl vokiečiai Klaipėdos kraš
te daro didelės įtakos baž
nyčioms, mokykloms ir teis
mams.

štai vienas ryškus pavyz
dys. Prieš kiek laiko miesto 
seimelio posėdyj turėjo būti 
išrinktas taikos teisėjas. Buvo 
pasiūlyta rinkti labai 
nūs ir visų gerbiamas 
gus. Juo labiau, kad 
vietai tikrai tinka,
kiečių kalbos, liuesai krftba .ir 
lietuviškai. Klaipėdoj, kur abi 
kalbos yra vartojamos, kaip 
tik toks teisėjas ir yra rei
kalingas.

Bet seimelis, kur daugumą 
sudaro vokiškos orijehtacijos 
žmonės, visai sii tuo faktu ne* 
sikaitė: jis išrinko teisėjų
“patriotišką vokietį”, kuris vi
sai lietuvių kalbtis nesupran
ta. Už tą patriotišką vokietį 
balsavo visos politiškos parti
jos, išėmus lietuvių frakciją.;

Žinoma, su tuo teisėju lie
tuviams bus pusėtinai keblu 
turėti kokius nors reikalus,' 
kadangi jis nesupranta jų kal
bos. Bet vokiečiams tai ne
svarbu, — jie užsispyrė pra-į 
vesti savo žmogų, ir atliktas 
kriukis.

suma- 
žmo- 

jis tai 
be vo-

NAŪJifiNOS,. Chicago, iii.______________________
šyli dėl šrivo išsišėkimo apie 
“darbininkų priešus”. Girdi, 
jis W tik > 'kitų gifdSj^s. Tą 
patį 'padarė Ir Strimas.

Na, br tai gražh “vieninte
liams darbininkų draugams” 

Ttiiip ėįgtįsV Jie gtiUdo viso-

Įnikai “litcraturkai” ir tddBl 
riėgali būti iphšbilplinSs drritijįl- 
jos nariu!

Ką bendro ši pašaljlirtė 
ilrdugdja 'girti tlirfeti su hlite- 
raturka”? Pašaipiuos draugi

oj bs tikslas nėrh uišfiįriti 'po
litika ir žiūrėti, kad jos nariai 
būti) ištikiirii Stalinui.

Tačiau įdomiausias dalykas 
yra tas, kad Rimkevičių “dar
bininkų priešu
rinkime pavadino J. Strima^, 
— tas pats ŠriiriOsJkuris jiČr- 
hai iš įėrikiį /liettiVlų iškol^k- 
tavb pl° įęnkts dolerius, žritlė-

kių faktų šmeižia visai nekal
tus žmones. Dori žmones taip 
elgtis negali Draugas

viešame susi

tavb po įėntis dolerius, žritlč-; 
'dailute jiėfos 'gdriti ‘darbo. ^Jėi 
vienam jų gauti darbas nepa
sisekė, tačiau Strimas paimtus 
pinigus negrąžino. I

Ir štaį ths !06hite, Wte 'tie
siog užsiliiih šmiigėlių, ‘drįsta 
kitą vadihti ‘■dailbiriinkij pie
šti”. Sąžinės 'tas ’bdlšėyfiriš- 
kas hgčritas HČiiidg Kdtttri 'hei 
riž ^kktikį.

Ka .b įMbiri ^Irirėkiriie į 
tai, ’kdks hddrbįiiiirikri įiriešfeiš” 
yra ^imkęyičiiis. /Ši^ Vhstirą 
jis phs spaŽjŠtElriią fd^irierį ga
vo darbą. 'Kadangi fąčdih yra 
didele ir štiiridb <Wiiį ’dtirbi- 
nibikii, tai ^ii^keVlčitis iįj^is- 
tehge 1dtir tpdriklėiiis lletiiViaiHis 
gdbti feh 'dd^bį. '4r ltiž tą sa
vo patąrnaviiiią jis, Žiiiibfha, 
jbkio atlygliitiiiio įidpaSiiiČ.

Akivaizdoj tų faktų tegul 
skaitytdjhi Tedaro sdvo išva
das: ’kttris ’ją — ^triiritts :hr 
RiirikeVičitiš — ^ra ’dkiJbiriih- 
ku priešas ir išriiiudOtojas?

Reikia dar prldiirti, jog ftim- 
kevičidtts priėiiiirihii labai 
priešinosi Ir J. Urbonavičius, 
bolševikiškos uiitėratiirds“ pir- 
iriiriinkaa. Miit< tas ponas 
bent kelia 5khilftis ■kiifibihb Rihi- 
kėvičiri štriti iį ‘^llteičlattirk^*’. 
O tataįji 'faški atshdkė, !tai 
U^bOhdVičiits Wbki ddt jo įtu-

JUŠKAI

—Ar kiltai, tėveli, aš naktį 
sapnavau, kad davei man pi

TSvUs ir sako:
—Tuos pinigus sau gali pa

silikti.

—Ponas oberi, kavoj yra 
musė I

—Thip — tuomet už kavą 
bus litas, mat paskaitoma 
kaip ir buljonas!

Melagis suklupo.
Kartą vienas kareivis, mo

kąs gerai meluoti, pateko į 
kaimo vakarėlį ir ėmė pasa
koti apie įvairių kraštų mies
tus. Tada vienas vyrukas pa
klausė:

—Tamsta, tur būt, gerai iš
manai geografiją?

—Būt neteko, bet pro šalį 
geografijos važiavau.

>Ų AMEBINI

CHICAGO SCHOOL
OUTSTAHDING

FACULTY A W
■■■■ (ACCREDITED)

UNIOUE Single Text System. One subject at a 
tlme—-covered rapldly and thoroughly.

Convenidnt locaftlon. Sp&ious fcfūafters. Gynft- 
lt-A. ■'A. Fi. <*■.jAlili.

i’N OUR

NEW 
HOME 14 EAST MONROE STREET

Phone Stote 6143

Peoples Furniture Co.
Krautuvės Mini 

17-tas METINES SUKAKTU VES 
%

Siūlydamos Didžiausius

BARGENUS!
H! IB' II III ■!!!■

VISOJ SAVO BIZNIO ISTORIJOJ!

Hz

Paul 
užsibaigė ta traginga meilė.

Sporto šventė.

Rugsėjo mėnesį Žemaičių 
Kunigaikščio Butegeidžio 7-as 
pėstininkų pulkas surengė 
sporto šventę mankštos aikš
tėj. Publikos susirinko ne
paprastai daug, — apie 10,- 
000. Mat, kiekvienais metais

Gąrantuojam 
Žemiausias

'Šjia'ilų 'ii. Wiilpego. iiic- 
tuvių Pašalpinė Draugija ir 
vėl turėjo susirinkimą, šį kar
tą stalinčai nebeturėjo daugu
mos. Draugijos? nariai iš pe
reito Susirinkimo protokolą 
atmetė, kadangi’jbpie nebuvo 
teisingai viskas terašyta. Pra
sidėjo diskdsij
viČius priverstas'buvo atsipra

NEWVORKO | 
kuupBdą

‘•BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 
Išplaukimai iš Neu) Yorko-.

M. L. “GRIPŠHOLM” lapkričio 3
S.S/DROTTNINGHOLM’ gruod. 2
M. L. “GRIPSHOLM” gruod. 8

J. Urboną

informacijos <ir iliustruotas cirku
lio™ su, žerjilayiu...lietuvių kalboj 
gaunamas pas m&siį' agentus arba 
raštinėje-.

Swedish American Line
181 N. Michigan Avė. Chicago,III.

Nauji Kombinacijos 
$120.00 
vertės p<

Naujos i 
tyčioms 
dytuvai

$20.00
Heaters

Pečiai,

*59.50
parceliuoti sek-

$16.95
vertės Kitchcn

$9.95

mados

Nauji, tvirti, gražus Parlor Setai, 
dengti su aukštos rųšies Jacquard ar
ba Tapestry, vertes $75.00 
2 šmotai tiktai

Nauji^ labai gražus 
Setai, verti $90.00. 
vime 2 šmotai

*28.95 
tikro Mohair 
Šiame iš p arda-

33.00

Winnipeg, Kanada

Del lietaus ir blogo Oro pirma 
dieny visi paminėti dalykai skel 
bime kuris tilpo Naujienose pir 
madieny, spalio 10 dieną bus 
išparduodami per visą šią sa 
vaite. 

7

CHICAGO MAIL ORDER CO
H ARR1SOH 6 PAUIIHA STS....HARSHnELO L

Naujos, tvirtos, gra
žias Standard'pada- 
r y m o plovykles, 
vertos $85, šią sa
vaitę po

*38.95

Pilnas Lovos (rengimas 
va, Coil Springsai ir 
nis Mattasas, viskas 
$25.00, dabar tik

*9.95

Vati- 
verta

Gražios Lempos 
parsiduoda už ma
žiau kaip pusę kai
nos po

ls W. L. P. Draugijos pašto 
ges ir apie bimbininką 

s kg mus

keletą naujų

Dideli šildylojai

Radios

Kainas
s”,i...........$24.95

$29.95
Valgomojo Kambario Setai .... $24.95

$6.98
$8.95
$2.98 
$8.98 
$9.98

Pečiukai kurianami su alyva žemiausia kaina.

Kokybę garantuojame, 
Kainos žeihiausiOs Chicagoje

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO. 

3621-23-25 SO. HALSTED ST.

Rugsėjo 4 d. Winnipego Lie
tuvių Pašalpinė Draugija lai
kė savo mėnesinį susirinkimą, 
kurį atidarė pirmininkas A.1 
NarutaVičius. Vos tik spėjot 
atsidaryti susirinkimas, kaip 
tuoj prasidėjo diskusijos. Mat,į 

reikėjo priimti
narių ,kurie aplikacijas buvo 
pridavę anksčiau, bet dar ne
buvo gavę iš gydytojo paliudi
jimo.

Viso kandidatų buvo keturi. 
Del priėmimo trijų jokio pasi
priešinimo nebuvo. Bet štai 
ketvirtas Maskvos dųvatkorils 
pasirodė “nekošer”. Girdi, jis 
esąs darbininkų priešas! Bop 
ševikams visi yra “darbininkų 
priešai”, kurie tik negarbina 
Staliną. ,

Kadangi stalinčai susirinki- 
ipę sudarė daugumui ta| ir nu-* 
balsavo “darbininkų priešą’’ 
nepriimti. Pirmiausiai atsis-į 
tojo J. Strimas ir davė įneši-i 
irią Rimkevičių nepriimti nes 
Jisai esąs darbininku priešas. 
O Įrodymai štai Icokie; Rim- 
keviČids tiepriklaiisb bolševl-

Atdara kasdien nuo (8 ryte iki 6 v. v. Ketv. ir ŠėŠt. vikarais iki 8:30 vak.

MISOS IŠPARDAVIMAS
Š

, ■ 4 ■.

iaridieii
Švieži šolderiukai dėl kepimo, kv.

Šviežios nedidelės Pdi-k 'Loines, gv.

VerSiaą*daWW^--... •.... .....
Rūkyti lašiniukai '8il kauliukais, 

■Rūkyti šolderitikai, . ....
• »• '.. •■• j' •■ •' ‘

Nauji Midgęt Radi- 
jos po Sg.95
Nauji 7-riių tūbų 
Conpolc Radijus .

v

*

ir

/

L

v--'

**’

iwr-

M

J

A

4.

>

♦

Puikios vatinės kaldros 
vertis $3.00 $ 1.69 
Kaldros išpildytos su 
gėriukų vilnom vertos 
$6.00 $p qc 
no .......
^Maišytų vilnų Manke
tai dubeltavi 72x84 dy
džio, verti $4.50 , 

-o *2.48

Vatiniai Matrasai
verti $6.00 po

$2.90
Springsiniai Mat
rasai, minkšti ir 
ftjažąs, Verti $14,

P° *6.95
Matykite Šias ir <

parsiduoda
Krautuvės atviros šiandie, antradieny ir kefvargo vakare

Kombinacijos Radi- 
jos su ęramafoną.

p» *48.00
daugybes kitų vertybių ko greičiausiai

* r už Šias negirdėtai mažas kainas
Nes labai greitai

WESTSIOES

!5vTHlNGForlhe HOMES

MARQUETTĖ PARKE
CHICAGO, IįU

BRIGHTON PARKE

3
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Lietuvon Vikingų Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis 

Newfoundland
Kaip visados atsikeliu apie 

septintą iš ryto. Išeinu pavaik
ščioti. Šalta, niauri diena. Ly- 
jh smulkus lietus. Visur ap
link tiršta migla. Per miglas 
toliau dvidešimt penkių žings
nių nematyti. Laivas sumaži
na savo eigų. Sirena baubia 
kas minutę. Nors musų kurse 
kitų laivų beveik nepasitaiko, 
bet kapitonas, matyt, atsargus. 
Esame netoli taip vadinamų 
Newfoundland Banks. Pavojin
ga vieta, čia pražuvo daugelis 
skrajotojų, kurie bandė perlėk
ti Atlantiką iš Europos i Ame
riką. Pučia šiurpus vėjas nuo 
Grenlandijos. Jura lietai ban
guoja. Jos spalva pasidarė tam
siai pilka. Laivas lengvai ir 
gan ritmiškai siūbuoja (supa
si) šonais. Nepripratusiam 
vaikščioti gan sunku. Nekurie 
pasažierų serga.

Bolševikuojantis inteligentas
Sutinku p. Bakerį. Kaip vi

sados, jisai pradeda nuo Rusi
jos. Nesigilinu labai į jo kalbą 
ir užklausimus. Neapsimoka. 
Tikrinu jam, kad aplankęs So- 
vietijų, jisai galutinai išsigy- 
dys nuo savo ligos, nors jam 
lemta bus matyti ten tiktai 
geriausius dalykus. Jisai man 
vis netiki ir abejoja, nors nuo
taika tarpe musų kuogeriausia. 
Galų gale, žiūrėdamas į mig
lotą jurą su pypke dantyse ve 
ką išmislina: “žinote ką, man 
rodosi, kad neužilgo važiuosi
me per Atlantiką sovietų lai
vais.” Tas niekis, priduriu aš 
jam. Bet man rodosi, kad ne
užilgo sovietų proletariatas 
skris aeroplanais Lietuvon nu
pirkti keletą kiaušinių, sviesto 
ir geresnės duonos, kas so
netuose beveik visai dingo nuo 
Lenino laikų. O kitaip tai pri
sieis mirti iš bado, nebaigus 
amžinas piatilietkas — ir tokiu 
budu dar teks suvilioti daug 
tokių naivių žmonių kaip jus. 
“Ka—Baa...!” vėl užbaubia lai
vo sirena. Kartu pasigirdo kor
neto signalas pusryčiauti. Be
valgant skanius daniškus pus
ryčius kalbėjova jau apie ne
žinomą jam Lietuvą, kuriai gal 
neužilgo prisieis maitinti nu
skurusius ir badaujančius bol
ševikus.

Gyvenimas ant laivo.
Nežinau, ar yra kur geres

nis smagesnis gyvenimas, kaip 
keliaujančiam juroje geru lai
vu. Užmokėjai ir pasibaigė 
tavo rūpesčiai. Neturi jokio 
darbo, jokių pacientų, jokių 
nesmagumų, bei nuobodumų. 
Tiesa, ne visiems ant laivo 
pyragai. Pečkuriai, virtuvių, 
kepyklų darbininkai ir patar
nautojai turi daug sunkaus 
darbo, ypatingai pečkuriai. 
Po keturių sunkaus darbo 
valandų, jie išeina viršun gau
ti tyro oro ir pasilsėti. Jų vei
dai pavargę ir išblyškę. Vaka
rais, kada būna šilta, patar
nautojai išneša viršun mažą 
gramafoną ir linksminasi, 
klausydami meliodiškas, gra

žias lengvo pobūdžio danų 
dainas ir šokius. Nekurie šo
ka, o nekurie boksuojasi. Pas
tebėjau jų tarpe labai gerų 
boksininkų. z

■ Pasažierių gyvenimas, ypa
tingai tų, kurie neserga jurų 
liga, tai beveik kaip kokioje 
tai pasakoje. Keliamės ant sep
tynių. Apsiskutam. Aštuonio- 
se pusryčiai. Tarpe dvylikos 
ir pirmos pietaujame. Ant tri
jų kavą bei arbatą su ska
niais pyragaičiais, šeštą va
landą vakarienė. Ant devynių 
vėl kava bei arbata. Valgis į- 
vairus, skanus, gerai paga
mintas ir valgyk, kiek tik no
ri. Na, ir valgosi! Stebėtinas 
dalykas, kad visadoi norisi. 
Matyt, sūrūs, šviežias ir gry
nas jurų oros akstiną apetitą. 
Vakarais šokame, flirtuojame 
arba lošiame kortomis.

Tipai.
Beveik kasdieną prisieina 

man slėptis ir vengti tūlą Niel- 
seną. Tai yra jurų vilkas, ku
ris per dvidešimt metų, kapi
tonu būdamas, važinėjo juro
mis tarpe pietų Amerikos ir 
Australijos. Kada tiktai susi
tinkame, tai — nepaisant 
mano protestų, — turime su 
juo eiti į bufetą arba saliuną 
pasišnekučiuoti. Bešnekant 
prisieina išmauti nemažai 
“Whisky and sodą”, be kurių 
mano kapitonas neapsieina, o 
man tas tiesiog nusibosta.

Dažnai musų kompanijon 
įsimaišo jaunas danas, truputi 
ir labai juokingai rusiškai kal
bantis. Mat, danai gana blogi 
kalbininkai. Jų aštrus daniš
kas akcentas visados palieka 
nežiūrint kokią kalbą jie ne
bekalbėtų. Kada jie kalba da
niškai, tai klausytojas gauna 
įspud|, kad burnoje jie turi 
karštą bulvę. Tas jaunas da
nas grįžta Amerikon iš Rusi
jos, kur jisai dirbo vienai A- 
merikos firmai apie tris me
tus. Jisai labai džiaugiasi, 
kad iš ten paspruko ir dabar, 
galų gale, nors turi progos 
žmoniškai pavalgyti. Jisai la
bai apgailestauja rusų liaudį, 
kuri, pagal jo nuomonę, bai
siai vargsta. Pasakoja jisai, 
kad bolševikijoj tikras praga
ras, iš kurio nesimato jokios 
išeities. Supažindinau aš jį su 
p. Baker, bolševikuoj ančių i- 
dealistu. Baker jam netiki ir 
krečia iš jo juokus, vis pridur
damas, kad bolševizmą reikia 
suprasti ir jam atsiduoti, ly
giai kaip kokiam tikėjimui. 
Danas, ranka mosuodamas 
jam vis kartoja: “Nuvažiuosi, 
pamatysi, susipažinsi ir grei
tai permainysi savo nuomo
nę.”

Šachmatų čempionai
Beveik kasdieną lošiame ša

chmatais. Nugaliu visus savo 
oponentus ir lieku laivo čem
pionas. Vieną syk belošda
mas su tulu norvegu juokais 
vis priduriu, kad iŠ Oslo vėl 
padarysime Christiania. Mat, 
Norvegija kitą syk prigulėjo 
danams ir Oslo, svarbiausias 
Norvegijos miestas, buvo pa-, 
vadintas Christiania garbei

danų karaliaus, kuris Norve
giją užkariavo.

Mano juokus girdi ir tėmi- 
ja keletas moterų. Vieną rytą, 
man viename laivo tiltų be
stovint ir į juras žiūrint Is
landijos link, prieina kokia 
tai elegantiška ponia ir mane 
užkalbina: “Aš suprantu, kad 
tainista norvegas”. —“Hmm”, 
—atsakau, — “Ar jums tai da
ro skirtumą?” “Ne”—sako ji
nai, “bet aš esu norvegė ir 
man butų labai malonu susi
pažinti su savo tautiečiu.” 
“O kaip,” pridūriau, jums pa
tiktų susipažinti su lietuviu?

Pasirodo, kad apie Lietuvą 
jinai beveik nieko nežino, ir 
ją maišo su Latvija. Padariu
si pažintį su manim, jinai jau 
apie Lietuvą ir lietuvius žino
jo net daugiau nei gerai nor
vegei žinoti pridera.

(Bus daugiau)

kaite-Schultz, A. Zabukiene, P. 
Balsiutė ir kitos.

Tai metinė šventė Oak Fo
rest seneliams. Apšvietietės č|e- 
da visas pastangas, kad, ta 
šventė butų tinkamai priruoštai 
ir kad senelių atmintyje ji gy- 
vęntų ilgus laikus.

Gerbiama publika kviečiama 
skaitlingai dalyvauti. Su auto
mobiliais gana paranku priva
žiuoti. Be to, salė nepaprastai 
didelė, nes gali sutilpti keli tū
kstančiai žmonių.

—Pirm. A; Miščikaitienė.

JŪSŲ PATARNAVIMŲ!

Siuomi norime pareikšti šio laikraščio skaitytojams, kad dabar dėl žiemos yra 
būtina permainyti tavo Transmission ir Differential tepalą, ir taipgi jiems pa- 
? mf* plauname ir tepame automobilius ir užlaikome PHILLYSS

66 gazoliną. PATARNAUJAME GREITAI IR MANDAGIAI.

Roosevelt & Laramie Super Service Station
S* E. kampas Roosevelt ir Laramie, Cicero. Tek Cicero 6555

j Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ryt pranešimai apie 
“Naujienas” per 

radio
A. žymontas pasakys svarbių ir 

įdomių žinių lietuviams biz
nieriams

Ryt, tarp 1-mos ir 2-ros va
landų po pietų iš stoties W. C. 
F. L. “Naujienų” atstovas An
tanas žymontas padarys pra
nešimą apie “Naujienas”. Jo 
prakalbėlė bus itin įdomi biz
nieriams, todėl visi raginami ne
pamiršti pasiklausyti.

Radio valanda
Ryt Chicagos ir apielinkės 

miestelių lietuviai turės progos 
pasiklausyti gero lietuvių dainų, 
ir muzikoj rad$Mprogr.amo " iš; 
stoties WCFL, nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų.

Programe dalyvauja geri so- 
listai-daininink'ai, duetai ir 
kvartetas po vadovyste muziko 
Kazio Steponavičiaus .Jų gra 
žios dainos suteiks daUg malo
numo klausytojams. Budrike 
radio orkestrą, pilname sąstate, 
palinksmins visus gražia muzi
ka. Leidėjai šių programų — 
Jos. F. Budriko radio ir rakan
dų krautuvė, 3417 S. Halsted 
st. ateinančią savaitę apvaikš
čios savo 20 metų biznio gy
vavimo jubiliejų. Atminčiai 
pasekmingo biznio turės didelį 
išpardavimą nupigintomis kai
nomis, o pirkėjams duos gra
žias dovanas. Tad kiekvienam 
verta šia proga pasinaudoti.—J.

Universal Banko De- 
pozitorių Komiteto 
raštinė jau veikia

Raštinė randasi adresu 3236 S. 
Halsted Str;

Visi Universal State Banko 
depozitoriai bei morgičių savi
ninkai gali visokiais reikalais 
kreiptis į šitą raštinę. Valandos 
nuo 1 iki 8 vai. po pietų.

Nedėliomis nuo 10 iki 3 P. M. 
Patarimai veltui.—-Komitetas.

Iš Lietuvių Moterų 
Draugijos ‘Apšvieta’
Ryt rengia pietus Oak Forest 

seneliams

Ryt, sekmadienį, Chicagos 
Lietuvių Moterų Draugija “Ap
švieta” rengia pietus Oak Fo
rest seneliams. Pradžia antrą 
valandą po pietų.

Teko nugirsti, kad programe 
dalyvaus pianistė pan. Aldona 
Briedžiu te. Ji paskambins solo 
ir su broliuku Henry Briedžiu 
—duetus. Toliau; smuikininkė 
M. Balsiutė, pabistė M. Mile- 
riutė ir dainininkės M. Ivanaus-

Ačiū P. Lang!
P. A. Lang, 150 W. Oak St., 

atnešė 4 Naujienas drabužių dėl 
bedarbių. Drabužiai bus pada
linti tiems, kuriems jie yra 
skirti.—M. J. '

Brighton Park
Naujas biznierius

Gerai žinomas siuvėjas ir 
muzikantas F. Kuzma'rskis at
pirko kriaučiaus šapą nuo sve
timtaučio, adresu 2635 W. 39th 
St. Kuzmarskis ilgą laiką iš
buvo 18-toj apylinkėje. Jis yra 
geras siuvėjas • ir draugiškas 
žmogus. Galima tikėtis, kad 
ir Brighton Parko lietuvius ge
riausiai patarnaus.

/ ----- žvalgas.

Cicero
Du metus sirgęs mirė bedar

bis Adomas Jurgelas

Vakar po pietų mirė Ado
mas Jurgelas, per du metu iš
gulėjęs lovoje ir ilgą laiką 
neturėjęs jokio užsiėmimo. 
Paliko žmoną ir dukterį Pran
cišką. Kūnas dabartiniu lai
ku randasi 1344 S. 50th Avė. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, 
iš Šv. Antano bažnyčios į šv. 
Kazimiero kapines.

' Cicėro
Graži Viktorijos Steponavičiū
tės 11 metų sukaktuvių parė

1884 m. Praščiunų k., Raguvos 
vals., Panevėžio apskr. Būda
mas 19 metų amžiaus, atvyko 
Amerikon laimės ieškoti. Kaip 
ir visi musų -apeiviai, pradžioje 
vargingai gyveno. Sunkiai dirbo 
anglių kasyklose ir kitose dirb
tuvėse, 
cagon, laimė jam meiliai šyp 
telėjo.
tus ir po to 10 metų laikė val
gomųjų daiktų parduotuvę.

1916 m. Chicagoje buvo į- 
steigta šiandien plačiai pagar
sėjusi lietuvių biznio įstaiga — 
Peoples Furniture kompanija, 
kuri pradžioje buvo pastatyta 
ne ant stipraus pagrindo. 1919 
m. Kizas įėjo kompanijonu į šią 
įstaigą i? jau eilę metų yra šios 
kompanijos prezidentu. Kompa
nijos biznis pradėjo gerėti ir 
plėstis. Bizniui sėkmingai be
siplečiant, ši kompanija 1924 
m. pasistatė didelj 2 aukštų na
mą ant kelių žemės lotų, 4177- 
83 Archer Avė., o 1928 m. pa
sistatė gražų 3 aukštų namą, 
2536 W. 63rd St. Abiejose vie
tose ir šiandien, nežiūrint sun
kių laikų, sėkmingai eina' šios 
kompanijos biznis.

Tūkstančiai Chicagos ir apy
linkės lietuvių šeimynų naudo
josi ten pirktais daiktais. Tai 
yra labai populiari ir žmonių 
mėgiama biznio įstaiga, kurios 
turtai šiandien jau siekia $500,- 
000. Dabartinė baisioji depre
sija pražudė daugybę biznio j- 
sta'igų, bet Peoples Furn. kom^ 
panija, nors kiek silpniau, bet 
vistiek sėkmingai varo preky\ 
bą ir, be to dar kiekvieną ant
radienį duoda įdomią, įvairią 
ir labai turiningą radio prog
ramą.

Sėkmingam tokios. didelės 
kompanijos bizniui gali vado-

1906 m. atvykus Chi

čia siuvėju dirbo 4 mc

vnuti tik geri, patyrę, energin- toja lietuvių kalbą, priklauso 
gi, sumanus ir sąžiningi biznie
riai. Bene didžiausia tokių 
įuopelnų dalis tenka' k-jos pre
zidentui M. Kizui, kuris gražiai 
sugyvena su savo draugais 
kompanijonais ir santaikoje su
gebėjo išvesti k-ją pro depresi
jos pavojus. M. Kizas ir kiti 
Rompnnijonai yrą geri lietuviai, 
malonaus budo ir mandagus 
džentelmenai; <tai žino kiekvie
nas, kam tik teko turėti rei 
kalų su jais.

1907 m. M. Kizas vedė Chi
cagoje p-lę Stefaniją Žemaity
tę, kilusią iš Panevėžio m. P-nia 
St. Kizienė yra gimusi 1889 m 
Ji yra gera, darbšti šeimininkė 
ir gera P. Kizo gyvenimo drau
gė. Abu tebėra geri patriotai 
lietuviai, neištautėję ir išaugi
no du sūnūs Aleksą ir Danie
lių, kurie gerai Jr su noru var-

prie liet, d r-jų (Danielius ii 
prie liet, choro) ir yra baigę 
aukštą buhalterijos mokyklą.

Pp. Kizai yra turtingi; tur 
tų pasiekę sunkiu savo darbu 
ir pasiaukojimu. Jie gali būti 
laikomi visais atžvilgiais pa
vyzdingais žmonėmis. Tegyvuo 
ja' pp. Kizai ir tegu susilaukia 
auksinių ir net briliantinių ves
tuvių !

Šį šeštadienį Chicagos Liet. 
Auditorijoje įvyks pp. Kizų si 
dabrinių vestuvių iškilmės.

----- Kor.

AR ESATE PAVARGĘS, 
NERANGUS, NETINKĄS?

Tai jųn ne mėginote NUGA-TONE, tą 
toniką rekomenduotą gydytojaUH specialisto. 
Tonikas, kuris Krąlino tūkstančius j nor- 
malumą. Jus niekuo nerizikuojate. Kiek
vienas butelis NUGA-TONE parduodamas su 
pilna garantija. Jūsų pinigai atgal, jeigu 
nepatenkinti. Mėnesinis treatmentas kainuos 
jums tik Vieną Dolerj. Jūsų vaistininkas 
turi NUGA-TONE. Nusipirkite butelį šian
dien. Ne bukite tik pusiau žmogum.

AKINIU

Išpardavimas
Tik Trumpam Laikui
JŲS DABAR GALITE NUSIPIRKTI 

PAS MUS GERUS SKAITYMUI 
^AKINIUS UŽ 

$6.50
IR AUGŠČIAU

Pasinaudokit Šia Nepaprasta Proga

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

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

Spalių 9 d., pp. Steponavičių 
namuose, 1440 So. 49th Avė., 
įvyko jų dukrelės Viktorijos 11 
metų sukaktuvių parė su drau
giška vakariene.

Minimoje vakarienėje daly
vavo daug . Viktorijos draugų. 
Steponavičienė pagamino skanią 
vakarienę, po kurios jaunieji 
pradėjo linksmintis žaizdami, o 
jų tėvai draugiškai tarpusavyj 
pasikalbėjo. Vakaras .nusitęsė 
iki vėlios nakties.

P. Steponavičiai taria širdin
ga ačiū visiems atsilankiusiems.

-—Senas Petras.

Ponų Kizų sidabrinės 
vestuvės

-Mažai kas iš vedusiųjų susi
laukia tokios laimės—švęsti si
dabrines vestuves. Viena iš to
kių laimingųjų porų yra pp. Ki- 
zai, kurie jau laimingoje san
tuokoje išgyveno 25 metus.

Matas Kizas (Kezes) gimė

Musų Kainos ant Maliavos 
Materijonų Yra

ŽEMIAUSIOS PER 20 METŲ
S. A. Bergman, Ine.

1524 W. 63rd Street
Truputį į Rytus nuo Ashland Av. 

kampas Justine SL
MALIAVA, POPIERIAVI- 
MUI POPIERA, STIKLAI, 

UŽDANGAS
4 valandų varnišas durims ir tri- 
mingams $2.25 $4 OE
galionas ....................  ■
Graži sienų popiera dėl front kamb. 
ir valgomojo kambario ir miegruimių 
tolis 12% centų. Mes trimuojame 
popierą DYKAI.

Galima 
Nusipirkti 
Grosernėse ir 

Kavos 
Krautuvėse

RMCKSOnitai 

hJJWINO,NV-

2O-AS METINIS
Išpardavimas

B ' . »■  

PADARO 
GERESNĘ

Jau Sukako 20 Me
tų, kaip J. Budriko 
Krautuvė Patar
nauja Lietuviams

Su kiekvienu pirkiniu jus 
gausite gražią dovaną

Radio kombinacijos, groja 
gražiai rekordus, 8 tūbų, 
padaryta R. C. A. Victor, 
vertės $100.00, su 
12 rekordų ... .........
Midget Baby Grand Ra- 

dios po
$9.90, $14.50 ir $18.75

Radio Tūbos po
35c, 50c ir 75c

Didelis pasirinkimas pečių, lovų, 
parlor setų ir karpetų.

Budrik,!"^Jos.F.1
3417-21 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 8167—4705

NEDĖLIOJ ir vėl jus girdėsite gražų Radio Programą 
su orkestru iš stoties W.C.F.L. 970 kilocycles, nuo 1 iki 

2 valandos po pietų.

PATAISYK tą PEČIU 
Furnace ar Boilerį 

TUOJAUS DABAR 
’ i ' ‘ '

Mes turime tas dalis, kurios jums gal būt reikalingos.
Pašaukite ar parašykite savo vardą ir paduokite reika

laujamos dalies vardą.
ši pasauly žinoma kompanija už labai mažą kainą už 

svarą parduos jums reikalingas dalis.
Taupyk Šilumą! Taupyk pinigą! Jauskit smagiai šią žie

mą.

Northwestern Stove Repair Co.
662 Roosevelt Road

((truppM j Rytus nuo Halsted St.) 
SKYRIAI:

2323 Mihvaukee Afre. 176 W. Lake St.
312 W. 63rd St. 3209 E. 92nd St.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijinų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų it išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keelet Avė.Tel. Crawford 5573
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“SUMUšT REKORDU”
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METODISTAI PASMERKS KAPITALIZMĄ

Stambioji kapitalistų spauda susirupinusi rašo, kad 
metodistų bažnyčios vadai pavirtę radikalais ir pakry
pę į socializmo pusę. Užvakar susirinko Rock River 
(Chicagos distrikto) metodistų konferencija ir visais 
balsais priėmė komisijos raportą apie viešąją politiką, 
kuriame smerkiama visuomenės tvarka, paremta pelno 
ieškojimu. Tarp kitko tame raporte yra šitokių pareiš
kimų:

“Mes negalime laikyti krikščioniška tokią si
stemą, kuri yra suorganizuota kompeticijos (kon
kurencijos) principu”;

“Jokia ekonominė arba socialinė santvarka nė
ra teisinga arba sveika, kuri skatina asmenį, kla
sę arba tautą ieškoti savo išganymo egoistiškose 
pastangose arba atsiskyrime, kitų kaštais;

“Mes kreipiame dėmesį i didžiąją raketierių 
sąjungą, kuri apima plėšikišką biznį, supuvusius 
darbininkų vadus, parsiduodančius valdininkus ir 
organizuotą piktadarybę.”
šitoje metodistų konferencijoje dalyvauja daug 

kunigų, vyskupų, universitetų profesorių ir rašytojų. 
Konferencijai buvo pasiūlyta rezoliucija, pasmerkianti 
republikonų ir demokratų partijas, bet ji nebuvo pri
imta, kadangi metodistų vadai laikosi tos nuomonės, 
jogei kiekvienas jų organizacijos narys gali laisvai pa
sirinkti tokią politišką partiją, kokia kuriam geriau 
patinka. Tačiaus svarbu yra ne tiek pasisakymas už 
tam tikrą partiją, kiek pasisakymas už tam tikrus prin
cipus. Principai, kuriuos užgyrė minėtoji konferencija, 
yra socialistiški.

Nenuostabu, kad tą konferenciją nupeikė kapita
listiška spauda, pav. Chicagos “Tribūne”. Bet įdomu 
yra pažymėti tai, kad ją niekina ir komunistai, kurie 
bijosi, kad metodistai nebalsuotų už socialistų partijos 
kandidatus. Atžagareiviai iš dešinės ir “ekstra kairieji 
revoliucionieriai” iš kairės pučia į vieną dūdą.

“Keleivis” gavo laišką iš vie
no jauno lietuvio, Jurgio Kar- 
paus, gyvenančio Throop, Pa., 
kuris rašo jam, kad jo drau
gas Jonas Voraška (Vorasky) 
esąs gyvas užkastas po žeme 
ir išbusiąs taip “palaidotas” 
per 40 'dienų.

Vienas žmogus neseniai iš
buvo po žeme 37 dienos, tai 
VoraŠka dabar nori “sumušti 
rekordą”, išbūdamas po žeme 
8 dienas ilgiaus už jį. Jurgis 
Karpus jį prižiūri. Jo laiškas 
skamba taip f .

“Gerbiamieji:
“Mano tėvas ima jūsų laik

raštį gana ilgą laiką, o aš, 
jo sūnūs, prižiūriu žmogų,’ 
kurį aš užkasiau gyvą, kad 
sulaužytume pasaulinį 37 
dienų po žeme rekordą, ku-, 
rj Harry Morrison iš Dubois, 
Pa., pastate keliūtą savaičių 
atgal prie Beach Lake.

“Jis buvo užkastas jau 
20 dienų ir tebėra stiprus.

“Jis yra jaunas lietuvis ir 
daug lietuvių atvažiuoja jo 
pažiūrėti iš aplinkinių apsk
ričių.”
Varaška “pa’e.ndo po žeme” 

rugsėjo 14 d. ir ketina tenai iš
būti iki spalių 23 dienos. Jisai 
yra 29 metų amžiaus. Pirma 
dirbo anglių kasykloje, bet kai 
kasykla užsidarė, tai jisai, ne
tekęs darbo, sugalvojo kitokiu 
budu pasidaryti pinigų.

Juo rūpinasi jo “manadžeris” 
Karpus, kuris atneša jam mais
to ir bendrai tvarko visą “pa
rodą”. Žmonių atvažiuoja daug 
ir kai kurie už pramogų užsi
moka. Vorasky turi mažutį 
mikrofonų prie savo burnos, o 
viršuje, yra pastatytas garsia
kalbis, ir kai Vorasky kalba 
po žeme, tai jo žodžiai girdėt 
viršuje.

plepalas

ra-

BAŽNYČIA IR DARBININKŲ JUDĖJIMAS

Rock River metodistų koiiferencijos pasisakymas 
už socialistinius principus (reikia pastebėti, kad tuos 
principus pirmiaus užgyrė ir Ohio metodistų konferen
cija) rodo, kad žymi ir įtakinga organizuoto protes
tantizmo dalis Amerikoje mato šių dienų visttoihenės 
santvarkos blogumą ir nori prieš ją kovoti. Jeigu Ame
rikoje šiandie butų stipri socialistų partija, tai ta re
liginė sekta teiktų jai savo paramą. Bet ar tai but^ 
gera?

Aišku, kad nebūtų bloga. Juk socialistams negali 
kenkti, jeigu už juos balsuos tikintieji žmonės. Butų 
bloga, jeigu socialistai išsižadėtų savo principų, norė
dami patraukti savo pusėn tą arba kitą religinę sektą. 
Bet socialistams nėra reikalo tai daryti, kadangi patys 
tikintieji žmonės krypsta į socialistų pusę ir užgiria 
socialistų principus.

Religijos klausimu socialistai laikosi to nusistaty
mo, kad religija yra privatiškas asmens reikalas. So
cialistai nesmerkia žmonių vien tik už tai, kad jie tiki 
į Dievą. Jie kovoja ne prieš tikėjimą, bet prieš darbi
ninkų išnaudojimą. Jie susiduria su tikėjimu tiktai tiek, 
kiek tikėjimas yra vartojamas, kaipo išnaudojimo prie
monė. Kuomet tikėjimo atstovai stoja ne už išnaudo
tojus, bet už išnaudojamus, tai socialistai neturi reika
lo juos atakuoti.

Dauguma religijų iki šiol tarnavo išnaudotojų kla
sėms. Kunigai per šimtmečius buvo uoliausi gynėjai 
karalių, dvarininkų, kapitalistų ir kitokių žmonių 
skriaudikų. Dauguma jų da ir šiandie yra toki. Iš to 
daugelis žmonių yra įgiję nuomonę, kad darbininkai 
negalės pasiliuosuoti, iki nebus sunaikintos religijos ir 
bažnyčios. Tokios nuomonės tarp kitų laikosi ir bolše
vikai. Bet tai yra greičiau smulk-buržuazinė, negu dar
bininkiška pažvalga.

Svarbiausias dalykas visuomenės gyvenime yra 
ekonominiai žmonių reikalai, o ne jų įšitikinimai. Kuo
met kapitalistų galia bus sulaužyta, tai nė kuriigai jų 
negarbins. Metodistų pavyzdys i*odo, kad dvasiški ja 
moka taikintis prie gyvenimo.

Koks ten fašistų žiopteli 
šo “Vienybėje” apie Chicagos 
socialistų “slaptus kokuslis“, 
kuriuose, girdi, lipinama “kan
didatų ateitas”'į SLA. Pildomą 
Tarybą. Matyt, jisai ir miego
damas negali socialistų užmirš
ti, ir jam prisisapnavo “kdku- 
sai”, kurių niekuomet nebuvo.

pagal Užsakymą

‘'Laisvės” Tauras eina su 
partijos “bosais”. Jeigu Zinov- 
jevo ir Kamenevo grupei bu
tų pasisekė Stalinų nugalėti, 
tai jisai dabar rašytų, kad ‘iš
sigimęs sutvėrimas” yra Sta
linas, o ne jo oponentai?

Kada nors tokio pat likimo, 
kaip PrUseikos, Butkaus, Zi- 
novjevo ir Kamenevo, šusilauks 
ir Tauras. Tuomet taip, kaip 
jisai dabar rašo apie juos, pa
rašys apie jį kiti.

tautiečių dalimi jų nustotų, 
nėra pagrindo. Atvirkščiai. 
Jie greičiau žūtų pasilikę vie
toje, kur gyventojų skaičius 
pcrditičlis ir trūksta jiems
ti n r bo.

KITA NUOMONĖ

Vokietijos įvykiais pasireiš
kė Kauno “Socialdemokrate” 
ir šalčiaus protaujančių drau-j 
gų nuomone. Vienas K. R. ra
šo, kad nėra pagrindo pulti į 
pesimizmų dėl to, kas paskuti
niu laiku atsitiko Vokietijoje, 
nes tie. laikini nepasisekimai 
dar nerodo, jogei • Vokietijos 
darbininkai, vadovaujami so
cialdemokratų, pasiduos Pape- 
nui ir Hitleriui.

Be to, jisai nurodo, kad yra 
neteisinga daryti priekaištus 
tiktai partijos vadams, nes pas 
socialistus visų teisės yra ly
gios ir visi ima atsakomybę. 
K. R. reiškia viltį, kad social
demokratija, galų gale, laimės.

Gigantinis koloniza
cijos planas

Buvęs Bolivijos kariuomenės 
vadas, vokiečių generolas 
Kundt, turi paruošęs didžiulės 
vokiečių kolonizacijos planų, 
kuris neužilgo bus patiektas 
Vokietijos ir kitų valstybių 
vyriausybėms apsvarstyti. Ta
me plane numatoma pervežti 
vienas milionas vokiečių su 
250 tūkstančių visdkios rūšies 
špečialištų į Pietų Ameriką, 
kolonizuojant, daugumoje ne
išeinamais miškais apaugu
sius upės Amazonės aukštu
mos kraštus Brazilijos, Ko
lumbijos, Ekvadoro, Perų ir 
Venezuela valstybėse.

- : .- ■ < j i; .. j

Atydesniam kolonizacijos 
projektavimui ; suorganizuota 
Tarpkontinentali Agroidustri- 
nc Sąjunga. Ta kolonizacija 
bus visiškai skirtinga nuo iki 
šiol pavienių asmenų imigra
vimo į šiaurės ir Pietų Amęri- 
ką-

Bus pervežama visas milio
nas suaugusių , ir vaikų, su 
namų statybai paruošta me
džiaga, mašinomis- ir kitomis, 
specialiai tų kraštų gyvenimui 
pritaikintomis, reikmenimis.

. Jeigu ką paspiria Stalinas, 
tai ir visi jo klapčiukai turi 
tuojaus spirti. Todėl, atėjus 
žiniai iš Maskvos, kad iš ko
munistų partijos tapo išmesti 
•24 komunistų šulai, “Laisvė”, 
kuri pradžioje sakė, kad ta 
žinia dar “nepatvirtinta”, da
bai’ jau drožia sieksinį pamoks
lą apie melagius, veidmainius 
ir renegatus. Sako:

“Mes gi sakome, jog pa-; 
šalinimas tų dviejų desėtkų 
išsigimusių sutvėrimų (! —i 
“N.” Red.) su Žinovjevu ir 
Kamenevu galvinyj, tiktai 
parodo nepaprastą Sovietų 

. Sąjungos Komunistų Parti
jos stiprumą ir akylumą ma
tyti savospriešų daromus ža-; 
bangus (vėlrdo prajovus! — 
“N.” Red.) ne tiktai buržu
azijos liogeryj, bet ir pa
čiose Partijos eilėse, ir su 
tais priešais tinkamai apsi
dirbti. ■ ■■ ■ . . • ■ i : > 1 • į , : . ■■ > •.

“Komunistų Partija dar ir 
dar sykį parodo, kad ji ne
toleruos savo eilėse nei vie
no elemento) krypstančio į 
vieną ar kitą pusę (kadangi 
tiek ‘kairieji1, tiek dešinieji 
visuomet atsiduria tos pa
čios buržuazijos liogeryj!)!’* 

. žodžiu, —- garbė neklaidin
gam Stalinui!

Kaip Bimba, išspyrė lądk 
•Pruseiką ir Butkų, taip dabar 
Stalinas išspyrė Zinovjevą, Ka- 
menevą, *Vglanbvį, Ttlutiną ir 
20 kitų šnvb

Kolonistų projektan neįeina 
tų daiktų gamyba, kurių ir 
dabar perteklius yra. Jie ma- 
no eksportuoti medį į š. Ame
riką, kuris galėtų lengvai kon
kuruoti su SOvietų Rusijos 
dkspcirtuojanHi medžiu ir mi- 
ncralinį aliejų į ’Eurdpų. Ypač 
kdloiiištai mano gauti pirme
nybę savo medžiui š. Ameri
koje, tuo labiau, ‘kad jie iš 'ten 
nutilo pirkti 'įvairių savo kolo
nijai mašinų.

Tokios kolonizacijos reikš
mę pajustų ne tik Vokietija, o 
dalinai ir visas pasaulis. Pir
miausia sumažėtų visu milio- 
nu bedarbių Skaičius, atgytų 
visas komercinis vokiečių lai
vynas, kol pergabentų milioną 
žmonių su visomis jų gyveni
mui reikalingomis reikmeni
mis. Be to ,tų pačių reikme
nų parupinimas atgaivintų ne 
vienų komercinę bei industri
nę įmonę.

Toks būrys vyrų ir moterų 
pasiryžusių nugalėti visas nau
jo gyvenimo kliūtis, be abejo, 
paskatintų ne vienų viso pa
saulio energingesnį žmogų, 
šiokiu ar tokiu budu prie to-

Kolonistų gyvenimas bus 
sutvarkytas kooperacijos pa
grindais. Pirmiausia bus iš
naikinti visokie pavojingi 
vabzdžiai, beriant iš orlaivių 
specialiai pagamintus nuodin
gus miltelius. Visi kolonistai 
bus suskirstyti sulig darbo rū
šies į darbo batalionus, po va
dovybe inžinierių, technikų ir 
agrikultūros specialistų.

Namai nebus statomi Vien
sėdžiais, bet miesteliais komu
nos pagrindais. Ištisos mies
tų dalys bus sujungtos su vie
na apšaldymo stotimi, tokiu bū
du kiekvienas gyventojas tu
rės apšaldytų namų ir nereiks 
vargti nuo aukštos oro tempe
ratūros. Namai bus be lan
gų, kad saule visai negalėtų 
įeiti, o šviesų ir ventiliacijos 
bus įtaisyta dirbtinu budtt, 
nes ,girdi, mokslas jau tiek 
nužengė, kad ir be saulės švie
sos namus galima įrengti su
lig visų higienos reikalavi
mų.

Generolus Kundt sako, kad, 
be abejones, kdlonistai turės 
pasidaryti tų valstybių pilie
čiais, kuriose jie gyvens, vie
nok netur užmiršti senos sh- 
vo tėvynės, jos kalbos ir įprO-

lįfogrdiųas ir momentalįšieki 
gdjpti smulkias žinias apie pe
litinio ir visupmėlihio gyveni
mo eigų, šunyti, kad. Vokie
ti J a atsiskirdama su ta' savo

ar

tos 
tai
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kios‘kolonizacijos prisidėti 
ba ją pamėgdžioti.

Be abejo, sunkiausias 
kolonizacijos uždavinys,
finansinio fondo sudarymas, 
kuris paviršutiniai atrodo 
taip surikus, vienok ^pasitarus 
-sti stambesniais finansistais 
pasirodo visai įmanomas. Vien 
tos kolonizacijos plano suda- 
-mui, dalyvaujant įvairiems 
esperthms, pav. inŽiriieriui- 
agronomui Walter Boehmer, 
kuris buvo svarbiausiu pata
rėju Maskvoje Hel Rusijos 
penkmetinio plano sudarymo, 
jau ’išleista 750 tūkstančių 
markių. Ir yra apškaičiriota, 

’kad viso to lilano įvykdymui 
reikalihga 2,500 miliOnų mar
kių. '

•Pirmas to plano realizavimo 
žingsnis bus šaukiant Apvalio
jo Strilo konferencijų Hagoje 
ar ‘Ženevoj, į kurių vyriausy
bes atsiųs savo atstovus, taip 
pat dalyvaujant įvairiems fi- 
nansistams ir kolonizacijos 
expertams.

Buvęs Perų respublikos pre
zidentas Leguia kartų išsireiš
kė ,kad jis duotų reikalingų 
sumų lėšų, jėi kas kolonizuotų 
kalnuotus Perų valstybės 
Amazonės pakraščius. O Alex- 
ander yon Humboldt pareiškė, 
kad tie kalnai bus naujos ci
vilizacijos lopšiu. — “A.L.B.”

Algirdas Margeris

PROHIBICIJA
Bet, iš tiesų, ir galingas ši- 

sai amerikoniškos kultūros nau- 
jasai elementas — nacijonalinė 
prohibicija. Kol jos nebuvo, ir 
gundyte būdavo nęprigundysi 
jaunuolius ar jaunuoles svai
galus gerti. Retas kuris arba 
kuri alkoholinių gėrimų tepai- 
sė bei tegėrė. Tik girtuoklių 
tėvų vaikai,5 — ar per paveldė
jimų ar per įpratimų alkoholiu 
linkę, — gerdavo, kai kurie ir 
per daug gerdavo. Bet ir tai 
;oli gražu ne visi.. Bendrai, 
daugiausia jaunuomenės visai 
negėrė, arba jeigu ir gėrė, tai 
labai rezervuotai. Į jaunuolių 
pasilinksminimo turinį labai 
retai kada teįeidavo svaigina
mieji gėrimai. Nei vietos nei 
simpatijos dėl jų ten nebuvo. 
Namuose dažniausiai tik seniai 
tegerdavo, o jaunieji būdavo 
arba visai pasyviai laikosi ar
ba kitan kambarin išeina. 
Aukštesniųjų ir aukštųjų mo
kyklų Studentuose visai mažai 
prietelių alkoholis tesUrasdavo. 
Nebent tik vieno kito turtuolio v .
vaikas, besaikiško pertekliaus 
aplinkybių sugadintas, net ir 
aukštoje mokykloje labai karš
tai alkoholiu bendraudavo. 
O apie pradžios mokyklų vai
kus, tai, žinoma, ir kalbos ne
gali būti. Net ir Chicagoje, 
moraliai visiškai
tiesiog perkūniška protestų 
audra britų iškilusi, jei prieš- 
prohibiciniais laikais ir vaikai 
butų degtinę slaptai pirkę ir 
girtuokliavę, kaip šiandien, 
prohibičijai veikiant.

Bet šiandien —
Ach, Šiandien —'
Kada slaptasai degtinės ga

minimas ir gėrimas yra virtęs 
mėgiamiausiu amatų, profesija* 
sportų —

Kada slaptoji alaus, alkoho
lio ir munšaino gamyba yra 
davusi Amerikai tris i galingiau
sias bei reikšmingiausias kara- 
lijas —

Butlegerių karaliją — 
Gengsterįų karaliją — 
Raketerių karaliją —

- toda Šitų 'karalfjų vyriausy
bės perleidžia pet savo rankas 
bilijOiįUs dolerių — t

Kada jų karaliai gyvena 
puošniausiuose rilinuosė, 'VhįL 
nėja brangiausiais automobi
liais ir lakšto aeroplanais —

Iš tiktųjų .
1&S gali labiau Vilioti Anie-

ištižusioje,

Šeštadienis, spalių 15, 1932

rikos jriunuomenę, jeigu ne —
Gėrimas

’Bdtle^ečihVimas — 
Gengsteriavimas — 
Raketeriavimas ?!
Jr geria. Geria sporadiškai. 

Geria kolektyviai. Geria visur 
ir visaip. Geria namie su tė
vais arba vieni. Geria mokyk
lose, šokių svetainėse, krau
tuvėse, alėjose, tuščiuose pie
čiuose, atitomobiliuose, miškuo
se, vieškeliuose, visokiuose už
kampiuose ir išeinamose vieto
se. Pradžios mokyklų vaikai 
perka špikyzėse džinę ir geria 
iki riuvirsta kur alėjoje ant 
mėšlyno!

Geria!
Ir kodėl ne?
Juk Viešpaties Dolerio Kara

lijos išmintingi valstybininkai, 
susimylėję, susižiedavę ir su
sivėlę su kunigais, vyskupais, 
arkivyskupais bei kardinolais, 
pagimdė ir išaugino prohibici- 
ją —

O prohibicija pagimdė mun- 
šainą, Šėtonišką pagundą ir ne
suvaldomų norų gerti —

Taigi —
Gėda negerti —
Gėda jaunuoliui į kokių nors 

pramogėlę eiti ir puslitrio dži
nas ' kišenių j e neturėti —

Gėda mergaitę išsivežti ir 
puslitrio džinės ar munšaino 
neturėti —

Gėdą mergaitei pramogon 
eiti ;ir ^puslitrio arba daugiau 
ttepnsiimti, jeigu visi žino, kad 
(jos tėvai Spikyzę laiko ir vi- 
sars įproti ibiai jos dovanas turi 

Gėda!
Jtik tokia mada —
Tokie jau ir įpročiai.
To gMSžtai reikniauja prbhi- 

■bicijos etiketą kMMMt “ . j
Nieko daugiau —
Tik gerti —
Beprotiškai gerti!
Vadinasi, kaip geria Mikas 

Staugirdas.
feėt jau gerai geria ir ijo vai-

/kai: ^Džianas su Ade|ina.
Džianas ir pirmiau' buvo1 tii-. 

delis savo !tėvo bičiulis, nes 
'visados draugėj eibtivo ^boisr 
holo, futbolo, bokso, ristynių 
ir ’ kitokių žiaurių pramogų 
'žiifiMti, *0 ‘tlabar 'dftr ‘didesnis, 
’mąt, Jis padeda ’ tėvui mun- 
šainą pugmniiiti, padedu ir iš
gerti. Taip, itfzistentus 'iš Jo 
tiesiog'idėUliĮs.

Tilę.dolerių uždirbti tąi jis 
•'visai savo tėvams nepadeda,

nors laiko ir labai daug turi. 
Mokyklų baigė, tai kų beveiks. 
Bėt... darbo niekur negauna. 
O taip nuoširdžiai iš karto ie
škojo. Dabar, tiesa, jau nebe
ieško, tik valkiojasi, su vaikė
zais alėjose stumdosi, namo 
parėjęs munšainų su tėvu ge
ria, apie sportų šneka ir de
juoja, \kad pinigų nesu.

Bet iš kur dabar tų pinigų 
bebus? Tėvas ir motina visai 
mažai beuždirba, o Adelina 
visai nieko. Todėl ir Džianui 
daugiau nė vienas nebeduo
da.

O /reikia.
Juk jaunystė.
Tai ir pradėjo Džianas nau

jų kelių į dolerius ieškoti. 
Viešpaties Dolerio Karalijoj, 
ypač didmiestyj Chicagoj, to
kių kelių begalės, tik, žinoma, 
norint jais 
nuosavybės principų vien tik
tai savo naudai gerbti ir var
toti. Be to< reikia ir žinojimo 
ir įgudimo kaip jais 
Ii, nefe labai kreivi 
susikryžiavę.

TukstanČius kartų 
skaitė kapitalistiniuose didla- 
piuose, kiek daug automobilių 
kasdieną Chicagoje pavagia
ma, jų dalis arba ir visus par
duodama, arba jais tik važinė
jama ir plėšikaujama.- Pagun
da. Ir ne 'lengvai atsikratytina. 
Juo labiau, kad beveik viską, 
ką Džianas kapitalistų šlamš
tuose skaitė, visai vazdžiai 
matė ir kinotcatruosc.

Seniai Džianas naujiems žy
giams rubšėši, bet... viena kar
tų progos nėra, kitą — drą
sos... Taip ir bėgo laikas, o 
Džianas skurdo be jokio cen
to. Vieną tačiau kartą sėdėjo 
jis ’kindteatre ir labai domin- 
gai sekė filmą, vaizduojančią 
Chicagos gyvenimo padugnes. 
Socialinio gyvenimo atmatos: 
biitlegeriai, gengsteriai, rake- 
teriai, gembleriai, vagys, plė
šikai, kidnaperiai ir sukti po
litikieriai Čia buvo vaizduo- 
jąiųi stačiai herojais. ;

Užsidegė Džiano gyslose 
jaunas kraujas. “Ot, kad’taip 
ėmus ir pabandžius. Sekasi 
kitiems, seksis ir man. Ar aš 
ne vyras, kaip ir jie?” galvo
jo Džianas. O paskui, žinoma, 
dolerių — naujas automobilis 
—panelių visko — kiek tik 
nori! Visko f Tai bus realus 
gyvenimas pilnu “aukščiausio 
standardo gyvenimu,” ne tuš
čios svajonės, kaip ligi šiol. 
Tikrai...
Džianui 
kas ne tavo — ir turėsi...

Išėjo Džianas iš teatro. Tiek 
daug visokių automobilių čia 
pristatyta. ‘^Pabandyk vieną, 
Džihnai,” gundė jį noras pi
nigų. “Ne; ^gresia kalėjimas,” 
gąsdino Jį nenoras kentėti. Ir, 
gabaus, baimės instinktas nu
galėjo apgaulingos pagundos 
iššauktą jo sieloje impulsą ir 
jis vogti nebandė. Geriau, nu
ėjo • toliau, tankus į kelinių ki- 
šenius susikišęs; 'bet švilpauti 
nešvilpavo; susimąstęs, mat, 
kaip pinigų padaryti*

(bus daugiau)

naudotis* reikia

vaikščio- 
ir visaip

Džianas

Viskas taip aišku 
Tik eik ir pasiimk

NAIKIAS kultūros No. 6 
ir 7 titčjo. Galima gauti 
Miehbše. Kaina 45c.

Šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima šauti ją 
Naujiertbse. Kaina 10c. 
-------------- .......—.......... ... . - - -

BOSTONIEČIŲ ATYDAI 
Naujienas Kalima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M, 
Xndelman,2K4irremont St 
%odton, Mass.
Mk

“NAUJOJI BANGA”
Atčjo pirmas numeris 

Ųruguny ptifangiuJiį lietu* 
tHu 'leiužlnmas laikraštis.

iii “Naujienose”.
□ y -Al, »:■ -> J » ' ,. >>a . ,
hteiliHiili i»iiWn<i|i<fi*i»iH*« . .............. .... ............... ■ i

• ' ? t"

“Naujienose" Kalima gau
ti Urugvajaus, Pietų Ame- 
riko j, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

1



'šėštadieniš, spalių 15, f&8Ž J

k Samuel Insull
iŽieūOf • • Ve t’e "e VVe «’.......................... ... ♦ ♦..............................

f . %

Chicago •— Insultai gera dirva 
aritbičijas realizuoti; pirmi 

• žtaksni&i naujoje teritorijoje.

Samuel Insull buvo 32 metų 
amžiaus, kuomet įvairios jo 
ambicijos pasiiteiške visoje pil- 
iiunlOje. SvajOjd apie milžiniš
ku visuomenės aptarnavimo 
įmonių tinklą, kuriame jis 
turi būti dominuojantis asmuo. 
Jis svajojo apie šimtus mylių 
ilgumo elektros vielų linijas, 
kurios neš eletros jėgą į įvai
rias krašto dalis iš vienos di- 
/Ižidlės čentralinės stoties. Ko- 
/kį didelį pasitenkinimą jis 

jaustų, Stiprindamas kad nuo 
jo priklausė milionų žmonių 
kasdieninio gyvenimo paranku- 
mai, kad kiekvieną kartą var
totojas užžiebęs elektros lem
putę jautė jo įtaką, kad tik 
vienu piršto palytėjimu jis ga
lėtų visas tas lemputes užge
sinti, sulaikyti gatvekarius, 
traukinius, nutraukti komuni
kaciją ir pagramzdinti milioni- 
nių miestų gatves, gyvenamus 
namus tamsoje. Gal tuo laiku 
Insullas nenumatė, kad jo dar
bo vaisiai už kelių dešimčių 
metų perviršys drąsiausias sva
jones, kad, išdraikęs įmonių 
tinklą tūkstančius mylių, vė
liau pats jame paklys ir pra
žus. Bet kaip minėjome anks- 
čiau, Insullas tuo laiku nematė 
jokių kliūčių, jis nenumatė ko
kios gali būti jo darbų pasek
mės. Ambicijų besiekdamas, bc- 
vykindamas planus, jis nieko 
kito nematė — tik galutiną 
tikslą. Jis negalvojo, kad tas 
tinklas kuomet nors jį patį 
prarys.

Dar tebedirbdamas Edisonui/ 
Insullas pradėjo dairytis ir iėŠ-i 
koti dirvos savo planų įvykini-! 
mui. Chicago tuo laiku buvo: 
centras, kur elektros šviesos 
ir jėgos naudojimas nebuvo ;iš/ 
sivystęs. Tuo laiku miestas 
buvo gana didelis ir turėjo 
apie 1,400,000 gyventojų ir 
lošė metropolio rolę vidurvaka- 
rinėje Amerikoje. Strateginė 
Chičagos pozicija buvo labai 
paranki. Iš Chičagos jis galėjo 
artimai jausti kelių dešimčių 
vakarinių valstijų pulsų, iŠ 
Chičagos galėjo sekti milionų 
žmonių gyvenimą ir, pagaliau, 
Chicago galėjo l)uti toji milži
niška centralinė stotis, iš ku
rios vielos driekėsi į visus 
krašto gailis. Ideali sostinė jo 
svajojamai imperijai ugdyti. 
Todėl 1892 metais, nutraukęs 
ryšius su Ėdfsohu Insullas Chi- 
cagon ir atvyko. 'Kaip tik tais 
metais susidarė jo atvykimui 
labai palankios aplinkybės.

Tuo laiku mieste veikė pen
kios mažos elektros bendrovės, 
kurios teikė šviesą su virš mi- 
lionui gyventojų. Jos nuolat 
tarp savęs varė konkurenciją, 
pipvėsi ir visos buvo finansi
niuose keblumuose. Viena iš 
tų bendrovių Chicago Edison 
Company, kuri ypatingai sun
kiai jautė tos likimo kovos re
zultatus ir per du metus išbu
vo be prezidento (egzistavo tik 
keturius metus), nutarė susi
rasti žmogų, kuris galėtų tin
kamai dalyką vesti. Chičagos 
finansieriai, kurie bendrovę rė
mė, bank. Edward L. Brew- 
ster ir Byron Smith, kreipėsi 
į Insullą, reikalaudami nuro
dyti tinkamą žmogų. Insullas 
pasinaudojo proga ir jiems pra
nešė, kad jis ištikro gali re
komenduoti gerą kandidatą 
Chicago Edišon Bendrovei ir 
tas kandidatas esąs nekas ki
tas, kaip Samuel Insullas — 
jis pats.

Birželio menesį, 1892 metais 
atvyko Chicagon vietą užimti 
ir nuo to laiko iki birželio 1932 
metų — lygiai 40 metų — lo
šė Chicago j e vadovaujančią ro- 
lę.

(Bus daugiau)

W. E, Kjoss—West 
Side Trust & Sayings 

Bank kasierius

Walter E. Kjoss, seniau bu
vęs West Side Trust and Sav- 
ings Bank kasieriaus padėjėjas, 
išrinktas tos įstaigos kasie- 
rium.

P. Kjoss turi ryšius su West 
Side Trust & Savihgs Bank 
jau nuo 1917 metų ir per tą 
laiką pasidarė daug artimų

draugų, kurie turi reikalų su pietų, K. Granionto svetainėj 
tuo banku.

L. H. Heymann, banko prezi
dentas, pareiškė, kad nuo bir
želio 30 iki rugsėjo 30 depozi-! 
tų suma pakilo $750,000.

West Sicle Tfust and Sttyings 
Bank, prie Roosevelt Road ii 
Hals^d ghtvių, tarp klientų tū
ri didelį skaičių lietuvių, ku
riems bankas yra žinomas, kai
po “tas pats senas bankas, to
je pačioje senoje vietoje.”

I r
4535 S. Rockwell st. Visi nariai! 
prašomi būtinai atvykti susi-! 
ririkiman, nes turėsime daug 
būtinų reikalų apsvarstyti.

A. J. S.

Keturi apiplėšimai į 
Vieną Valandą

Keli jatihi vagiliai apiplėšė bii- 
Černę, vaistinę ir dar dvi vie
tas 59 apylinkėje

Tarp Chičagos 
Lietuvių

......— ... .... -... .. . —

Dr. Biežis Šv. Kry 
žiausligonines 

viršininku
EkzekutyVio kohiitdto Vlėnt’il- 

siai išrinktas ligoninės tne 
dikal’c Štabo Vedėju

Dr. S. Biežis, chirurgas ir 
Amerikos chirurgų kolegijos 
garbės narys, šv. Kryžiaus li
goninės ekzekutyvio komiteto 
vienbalsiai išrinktas medikalio 
štabo viršininku. Dr. Biežis 
tą vietą užims antrus iš eilės 
metus.

Keli jauni, apie 20 metų va
giliai spalių 8 d., įsiveržė į Leads 
Mėat Market, kurios savininkas 
yra lietuvis Leadas, Pagrobė iš 
registerio apie šimtą dolerių ir 
įsėdę į hiitomobilj nUdumė. Tuo
jau į bilčernę,* 59th ir Racine, 
atvyko keli skvadai policijos 
apiė vagilius teirautis.

Jie tuo tarpu sustoję prie 
59-itos ir Aberdeen padarė hol- 
dapą vaistinėje. Ten apsidirbę, 
įsiveržė dar į dvi Vietas. Iki 
spėjo atvykti policija vagiliai su 
visu grobiu nutraukė į vidur- 
miestį ir pražuvo.

—‘Senas Petrai

Rengimo komiteto prižadėjo 
duoti prizus vienam geriausiai 
išėjusiam iš keturių (fdursome). 
Prizų išdalinimas bus paskelb
tas vėliaus.

Galutinas lošimas dėl čempi- 
jonato atsibus sekantį sekma
dienį spalių 16 dieną ir jeiga 
visiems paranku, tai gal toje 
pačioje vietoje—Big Run Golfj 
Course. 

% .1

Yra' smagu pažymėti Golfo, 
menedžeriaus išsireiškimą. Sa
ko: “Pitmą kartą didesnį lie
tuvių būrelį man teko sutikti, 
bet jūsų žmonės man patinka. 
Golfą lošė gana gerai ir 
abelna’me pasielgime labai man
dagus žmonės.—Golfininkas.

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laiodtuvese kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. RboSevėlt 2515 atba 2516 

2314 W, 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. Couft, Cicero, 111. 
Tel. Cicero 5927 T

Automobilio katas
trofoje žuvo didžiojo 

karo slaugė
Sunkiai sužeistas lietuvis Jonas 

Steponavičius ir keturi kiti.

Hildred Van Anberg, didžio
jo karo slaugė, užvakar buvo 
užmušta, kuomet jos automo
bilis susidaužė su Jobo Stepo
navičiaus automobiliu, prie Ci
cero Avė. ir Sauktrail, į va
karus nuo Chicago Heights.

Slaugė buvo užmušta vietoje, 
o Stčponavičittf sužeista galva. 
Be jo sužeisti slaugės automo
bilyje važiavusios dvi moterys 
ir vyras. Jonas Steponavičius 
gyvena Chicago Heights.

Brighton Park
Švarbus susirinkimas

American Lithuanfaii Citi- 
zens Club svarbus susirinki
mas įvyks nėdėlioj, spalių 16 d. 
Pradžia lygiai pirmą vai. po

GERB. Naujienų skaityto-L 
jos dr skaitytojai prašomi 
pirkinių Veikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiami 
N a u j ienose.

Chičagos lite tuvių 
golfininkų tuma- 

mentas

• S. M.SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
\ Tel. Roosevek 7532

Dalyvavo 57 lošėjai; prizai bus 
išdalinti į vėliau

Spalių 9 dieną atsibuvo Chi- 
ca.gos golfininkų turnyras, ku
riame dalyvavo 57 ypatos. Jei
gu nė lietus, tai ir daugiau bu
tų dalyvavę lošitne.

Nekurie suvėlavo atvažiuoti ir 
per lietų, neišdrįso lošti, šitas 
būrelis dalyvavo kaipo svečiai.

Turnyras pavyko labai gerai 
ir visi linksmai praleido dieną.

Ofiso tclefoniis YARDS 0344
DR. VINCENT S. NORKUS 

Kojų Specialistas
Vai. nuo 9 ikL 12 ryto—1 iki 5 

ir nuo 7 iki 8:30 vak.
Neclčlioj riuo 10:30 iki 12 vai.

756 West 35th St. Chicago, III
1 '

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika- 
Jam^. Kaina prieinama •

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

. z ' f . .U . ...

Phone Boūlevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuves^ ir kokiame rei
kale visuomet esti sužl
iungąs ir nebrangus to
dėl, kad nctlirinie iš
laidų užlaikymui sky-

.. . A ■ .!•

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

*"" 1  ................... ———————

^LIZOIįP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th Stl

Telefonai

Boūlevard 5203

Boūlevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

LEONARD EZERSKI 
ir M. A. EZERSKI

GRABORIAI
Musų mandagiu ir nuoširdžiu patarnavi

mu busite užganėdinti.
Off.,. Boūlevard 9277 

4603 S. Matshfield Avė.
6607 S. Maplewood Avė.

Akių Gydytojai

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DĖNTISTAS

Utdrninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 Marquette Rd. arti Wsetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Paneddiais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue

DR. C. KASPUTIS !
DĖNTISTAS :

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie- 

p»8į saįtanm*
3335 So. Halsted St.

Tel. BOŪLEVARD 9199

Phone Boūlevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

—Mi ■■ir—    ■ „ ■

Įvairus Gydytojai

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

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

Td. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

D R. 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 W. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai
nuo 6 iki 8 valandai vakare. DR. CHARLES SEGAL 

apart le,nla<i..n,a .r ktlo.rtadr.mo j p„ktikooja 20 m<ui
-------------------------------- ---------------------------- . OFISAS

Phone Canal 6122 . 4729 South Ashland Avė., 2 labos
FIP Č CHICAGO, ILL.
lylt. O. OIFjZiID specialistas džiovos

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
2201 WasI 22nd Strppf OFISO VALANDOS:, n. peet NUO 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 

c .,r -o vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarų. vak„o NedjL nu0 i o iki 12 v. dienų. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street pbone Midway 2880

Telefonas Republic 7868 I-

Ofiso ir Rez. Tel. Boūlevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 4^994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenut 

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boūlevard 5914

DR. NAIKIUS
756 W. 35th St.

fCor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų it veneriikų ligų

3102 So.'Halsted St.
i kampas 31st StreetDaktaras V. A. Sunkus! Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9'v.r. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I Nedalomi, i. iv.neadi.ni.i, 10-2.

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. Boūlevard 1401

Advokatai

Dr.Suzana A. Slakis
Moterų it Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tek LAFAYETTE 7337 

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

Rez. Tek HYDE PARK 3395

K. GUGIS
' i ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Roojn 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Haltted Street 

Tel. Boūlevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarų, išskyrus ketvergi 
Nėdėlioj nuo 9 iki 12 ryto

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

po tėvais Sačauskaite

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIV

GRABDRIlt ĮSTAIGA
BUDKIKB Ir nusteMUo ‘tilibliki, 
mi. kainomis už aukšto, njšie. palaidojta<. Mm sidro 
■mkuojam. už atvotim, mirusio žmogui* *>■» I 
įsteig. H bilo kokio, miesto daliM.
. Bdkaiui esant, musų autosnoH&m StMitaM | jus.

DR? VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins Akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudami 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos Vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis paga 
sutartį. Akinių kainos pėr pusę pigiaus, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boūlevard 7589

Rez. 6600 South Atiesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal ,0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonai Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

gydytojas ir chirurgas 
OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valančios nn© 2 iki 4 Ir ndo B UD 

8 vai. vak. Ned«UomIs pasai sutarti 
Ofiso Tel.s Boūlevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

A.A. SLAKIS
Advokatas

Mietto Ofieat 77 W. Wathington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7^66

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vikarais:,*Utarn. ir Ketv.—-6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 73i37

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

JOHN B. BORDĖN
LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Monroe St 

Room 1005
Telefonas State 7660; Valandos 9-5 

Vakare:
6459 S. Rockwell St 

Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

Duokite. savo akis išegzaminuoti
Dr. A. R. BLUMENTHAL

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

DR. A. L. YUSKA 
242? W. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimą.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Aoe.
Tel. Boūlevard 2800

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

kuri mirė spalio 9 d. 1 vai. naktį ir palaidota tapo spalio 
12 dieną, o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilus ir negalėdama atsidėkavot tiems, kurie suteikė 
jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją i tą neišvengia
mą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš 
musų tarpo, reiškiame galiausią padėką dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms ir apteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame gerbiamiems kunigams, kun. Briškai, kuni
gui Valančiui ir kunigui Joneliui, kurie atlaike įspū
dingas pamaldas už jos sielą; dėkavojame graboriui Eu- 
deikiui, kufs savu geru ir mandagiu patarnavimu garbin- 

, gai; iiUilydĘjO J j ą t į aipžinastį, o mums palengvino perkęsti 
nuliudftną ir rūpesčius, dėkavojame gėlių aukautojams, 
gėlių, nešėjams j grabnešiams, kurie lankė namilose ir ly-f 

r dėjo j.kapines ir pagalios dėkavojame visiems dalyva
vusiems 'laidotuvėse žmonėms; o tau, musų mylima mo
teris ir sesute, sakome: ilsėkis šaltoj žemelėj ir lauk mus 
ateinant pas save, o mes apgailestaudami jūsų prasišali
nimą tš musų tarpo ir pasilikdami dideliame nuliudime

. tarnavimų jums visai nieko nereikia neitafart
f tai, ar jus ką pirkaite, ar nė.

WDEIKIS yra vienatinis lietuviu gtfcbbriiis, karto' 
teikia ambulanče patarnavimą su ekspertu Hetuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderntokoa Koplyčios 
terinetHj. Pašaukite EUDEIKĮ krėWfai kur
kitur.

F8® B iL^aEUDEilCIS
4605-07 SouthHemitage Avenue

VM Tdefonab YARDS 1741* IMS

$T«n wAit n|Į f- - "į r'i|iį1*i'ir -Į-JIIffj-'tf įj I'
. ' ' ' ' ,

Tel. Yards 1829 , ,, .

©R. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPEČIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas it Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

Lietuviai Gydjrtojal '

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

ir mib 6:30 iki 8:30 vakare. Sek- ■ 
mjidienijis ųuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
Phone *Boulevard 8483

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DĖNTISTAS 

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

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

ir

Hemlock 8151
DRe V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR' CHIRURGAS 

2420 Margaette Road
Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni
Ketvirtadienį vakarais pagal rasiurinų* 

, . . ->» f ' < . ■j™ ■ -

1 " ...... .. ..................... .. ......... ..............

Ofiso ^fd. Lafayette 7031 
Rez. Virginia 182$Dr. V. E. Šiedlinski

DENTISTAS
4143. Archer 'Av., kampas Ftancisco Av.

Valandos: 9 v. ryto iki 9 v. vak. 
Nedėldieniais pagal susitarimų 

CHICAGO, ILL.

J.P.WAHCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St.—prie Michigan Av«.
Tel. Pullman 5950—6377

4600 So. Wood St#—Ketvergo vak. 
Tek Lafayette 6393

160 N.* LaSalle St. — pagal sutarti

CHARLES P. KAL
LIETUVIS ADVOKATAS 

140 N. Dearborn St., Saite 706 
Phone State 4690, valandos iki pietų 

756 West 35th Street 
Phone Boūlevard 5913 

Valandos: "nuo 3 po pietų, subatomis 
nuo 2 po pietų.

C. Mitehell
Lietuvis advokatas 

2656 West 69 Street , 
j Telefone Hemlock 1323
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

M. Narvidas korone
rio džiurės apkaltin
tas žmog. užmušimu
Rastas kaltas automobilio ne

laimėje užmušęs juodveidį 
Samuel Robertą

Cook apskričio koronerio pri
siekdintieji (jury) apkaltino 
lietuvį Mykolą Narvidą juod- 
veidžio Samuel Roberts užmu
šimu. Narvidas buvo laikinai 
pasodintas į apskričio kalėjimą, 
kol už jį nebus padėtas užsta
tas.

Nelaimė, kurioje negras S. 
Roberts žuvo, įvyko trečiadienį 
rugsėjo 30 d. Apie vienuoliktą 
valandą naktį, prie 35-tos ir 
Wentworth Avė., Narvido au
tomobilis, kuriame važiavo ir 
dr. Normantas ir agr. D. Pra- 
tapas, susidūrė su automobiliu, 
kuriame važiavo keli juodukai. 
Po susidūrimo su Norvido ka
ru, juodukų automobilis įvažia
vo į valgyklą, kur Samuel Ro- 
lįerts ir buvo užmuštas. Narvi
das, kuris 
tomobiliu 
žeistas ir 
ligoninę.

Koronerio “inquest”—pomir
tinis tyrinėjimas, įvyko vakar 
apie antra vai. po pietų Cook 
lavoninėje. Po ilgo tardymo, 
koronerio jury nusprendė, kad 
Samuel Roberts mirties kalti
ninkas yra Mykolas Narvidas. 
Dabar jis bus atiduotas grand 
jury teismui, kuris jį formaliai 
apkaltins.

Mykolas Narvidas iš profesi
jos yra kepėjas. Jis, taipgi, yra 
vieno Chicagos lietuvių savai
tinio laikraščio leidėjas. 

—. .......... .. ■■■

Universal banko rp- 
ceiverio pareiškimas 
morgičių savininkam

tiektus ar parduotus mortgi- 
Čius.

“Tie gandai yra visai be pa
mato ir neteisingi, nes kiekvie
nas asmuo, tiesioginiai palies
tas, gali gauti tiek informaci
jų kiek galima gauti iš banko 
knygų. Mortgičių savinin
kams ar skolininkams nereikia 
samdyti jokių agentų, advoka
tų ar realestatininkų išgauti in
formacijų iš banko rekordų, 
prie kurių jie turi teisę priei
ti. Tokie agentai, advokatai ar 
realestatininkai negali gauti 
daugiau informacijų, negu pats 
savininkas arba skolininkas.

Pasirašo: C. E. Herrod.

dalyvavo gražus būrelis jauna
vedžių draugų. Visi linksmi
nosi iki 4 ryto. Jie sunešc daug 
gražių dovanų jaunai porai. Pa
vaišinti gardžia vakariene ir 
linksmai praleidę laiką, susi
rinkę skirstėsi labai nenoromis, 
linkėdami jaunavedžiams ge
riausio pasisekimo jų gyveni 
me. M

šeštokai yra seni šios apy
linkes gyventojai. Užlaiko val
gomųjų daiktų ir gėrimų krau
tuvę, adresu, 5654 W. 64 pi. 
Linkiu naujavedžiams laimin- 
giausio gyvenimo.—Buvęs.

PRANEŠIMAI
Draugijos Lietuvos Ūkininkas mėnesi

nis susirinkimas įvyks spalio m., 16 d., 
(" valandą po piet, Meldažio svetainėj, 
2242 W. 23rd PI. Norinčius įsira
šyti šion draugijon valdyba kviečia atsi
lankyti į susirinkimą. Turiu garbę 
pranešti, kad naujas sekr. antrašas, B. 
Lenkauskas. 5801 S. Sangamon St.

Draugystės Lietuvos Dukterų mėne
sinis susirinkimas įvyks šeštadieny spa
lio 15 d. lygiai 7 vai. vakare Mark 
White Parke, paprastoj svetainėj. Visos 
narės malonėkite laiku pribūti, nes ran
dasi naujų ir svarbių reikalų, kuriuos 
būtinai turėsime aptarti. Kurios esate 
pasilikę su mokesčiais ant šio susirinki
mo privalote apsimokėti.

A. Dudonienė, nu(. rast.

Poultry
Naminiai Paukščiai

Patent Attorney
Patentai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

šoferiavo savo au- 
buvo sunkokai su- 
tuojau nugabentas į

C. E. Herrod, Universal State 
banko receiveris, prisiuntė se
kantį pranešimą, kurį reikalau
ja įdėti mortgičių savininkų 
žiniai:

“Universal State banko re- 
ceiveriui buvo pranešta, kad 
kai kurios ypatos platina gan
dus, jog jis atsisako suteikti 
informacijas legaliams morgi- 
čių savininkams ir skolinin
kams, (mortgagors) apie pa-

AUGINKITE VIŠTUKUS. Katalo
gas Dykai. Maslionkų kiaušinių miši
nys, $1.75, Scratch, $1.19. Telefonas 
Hemlock 9845. Albert Angel Jr. Co. 
5832 South Western Avenue.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Pranešimas Univer 
sal State banko de- 

pozitoriams
šiandien ir ryt, sekmadienį, ga

lės pasirašyti po peticija pro
kurorui Swansonui

Universal State banko depo- 
zitorių komitetas praneša de 
pozitoriams, kad šiandien nuo 1 
iki 8 vai. vakaro ir ryt, nuo 10 
iki 3-jų, depozitoriai kviečiami 
atsilankyti j komiteto raštinę 
3236 S. Halsted St., ir pasira
šyti po peticija Swansonui. Jo
je reikalaujama', kad banko ve
dėjai ir kai kurie direktoriai 
butų traukiami atsakomybėn ir 
apkaltinti už prasižengimus.

—Kom. Sp. Komisija.

Iš Baltimorės grižo 
A.C.W. unijos dele

gatas A. Kairis
Buvo nuvykęs kaipo lietuvių 

skyriaus atstovas organizuo
ti streikierius

Praleidęs tris savaites Balti- 
more, Md., vakar Chicagon grį
žo, A. Kairis, Amalg’a'mated 
Cloth Workers unijos lietuvių 
skyriaus delegatas. Drg. Kairis 
nuvyko i Baltimore tiklsu su
organizuoti streikuojančius rub- 
siuvius. Tikslą jaučiasi pilnai 
atsiekęs. Pasikalbėjimas su 
A. Kairiu apie Baltimorės rub- 
siuvių padėtį ir reikalus tilps 
sekančiame “Naujienų” nume
ryje.

Clearing
Vestuvės pp. šeštokių Šeimynoj

i

Nesenai apsivedė Barboros ir 
Jono šeštokų duktė Elena su 
Howard Breed. Spalių 10 d., 
įvyko vestuvių parė, kurioje

TEMYKITE LIETUVIAI
J. Namon Finansinė Kompa 

nija Atlieka Daug Rųšių 
Biznio

I. Perka LIETUVOS LAISVĖS BONUS ir tuojau išmoka CASH. 
Perka Morgičius, taipgi išmoka cash.

3. Skolina pinigus ant Morgičių.
4. Parduoda pirmus Morgičius nuo $500 iki $4,000 nešančius 6%, 

morgičiai nėra išskirstyti, kitaip vadina nėra split; taipgi galima jnvestuoti 
nuo $100 iki $500 ant notų nešančių 6%.

5. Iškolektuoja morgičių nuošimčius ir sumą, kurie esat pirkę iš užda
rytų Bankų arba kitų įstaigų.

6. Perka ir tokius morgičius už kuriuos yra nustoję mokėti nuošim
čius ir sumą.

7. Parduoda chekius pasiųsti kam reikia užmokėti bitas, taksus, van
dens, elektros, gaso arba kitas bitas.

8. Maino chekius, taipgi stambius pinigus ant smulkių.
9. Renduoja fliatus, padaro Listus, kolektuoja rendas, prižiūri namus.
10. Kurių rendauninkai nemoka rendos, padaro notas dėl praŠalinimo.
II. Gamina įvairius legališkus dokumentus, kaipo pardavimo arba pir

kimą namų, farmų, biznių, morgičių, notų ir kitų dalykų. Registruotas 
Notaras.

18^ Apdraudžia (Insurance) nuosavybes, automobilius, krautuvių stik
lus ir kitus dalykus. r

13. Parduoda namus, farmas, liotus ir biznius.
14. Maino farmas ant namų visuose miestuose ir valstijose.
15. Maino ant namų, liotų, bučernės, grosernės ir kitos rūšies biznius 

visose Chicagos dalyse, taipgi kituose miestuose ir valstijose.
Julius Namon, savininkas šios Kompanijos, suteiks jums maloniai pa

tarimus ir informacijas dykai. Per 18 metų studijavimo ir praktikavimo 
daug rūšių biznių, jo patyrimas bus jums naudingas. Per 'teisingą žmo- 
niems patarnavimą jo biznis vis didinas, kad ir depresijos laikuose.

Su reikalais kreipkitės ypatiškai arba rašykite.

J. NAMON FINANCE 00.
REAL ESTATE and MORTGAGE INVESTMENTS

6755 So. Westem Avė. Chicago, DL
PHONE GROVEHILL 1038 

........ .. .................. ..........................            ii n
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Bridgeportas
Didelis Iškilmingas Balius

Rengia Draugystė Saldžiau
sios širdies Viešpaties Jėzaus 
nedėlioję, spalio (October) 16 
d. 1932 m., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 
35 c. ypatai. Kviečia visus kaip 
senus, taip ir jaunus skaitlin
gai atsilankyti. Busit visi už
ganėdinti. —Komitetas.

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, gražus standas prie kelio, 
bėgantis vanduo^ toiletuose, suros ir kiti 
parankumai.
kams beveik ant visos vasaros 1933 me
tams.
mai kainavo $55.000.00, 
Parduosiu pigiai ir su mažai 
įnešimu apie vieną trečdalį sutiktos 
nos.
U

Daržas išrenduotas pikni

4 metai atgal žemė ir intaisy- 
© 5ianc|jc? 

pinigų 
kai- 
vie-Tai norėdami pirkti pelningų 

atsišaukite laišku.
ANTON BRUŽAS, 

755 W. 32nd Street, 
Chicago, III.

Be

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems 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 vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir ki&viettą labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo- 

Ateikite ir įsirašykite šiandien.‘ --------------------- . _ ,š

9

kytis.
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.

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 pasiųs
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

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

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

Pėter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Res.'730 W. 62nd St. 
Tel. Englevood 5840

DR. B. STEVENS 
MARSHALL PIELD ANNEX 

24 North - Wabash Avė., 
Suite 1134-1136 Tel. Central 3588 

Aš specializuoiuos sekamose ligose 
BE OPERACIJOS

Goiteris,Hernia (Ruptura) 
Varicose Veins Hemotoidai (Pilės) 
Kataraktas (Akių)

Aš vartoju naują sėkmingų meto
dų 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. 

Nedėliomis pagal sutarimų.

STEKAI - CHOPS - RAVIOLI 
SPAGHETTI 

BIZNIERIAMS LUNčIUS

P>!i|£3
B. W. KORSAK, Sav. 

1516-18 WEST GRAND AVĖ. 
arti Ashland

NAMŲ SAVININKAI! PRISIDĖKITE 
ŠIANDIE!

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

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

METROPOLITAN LANDLORDS’ 
ASSN.

1647 W. 47th Street, 
——O~~

For Rent
RENDON štoras, 4 pagyvenimui 

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

PARDAVIMUI moderniškai įrengta 
bučernė ir groiernė be namo ar su namu. 
Cash biznis. 4 pagyvenimui kamba
riai užpakaly ir 2 karų garadŽius. Ren- 
da pigi. Biznis kartu ir Dodge tra
ką parduosiu labai pigiai, nes esu pri
versta greit parduoti. Biznis išdirbtas 
per 15 metų. Priežastis pardavimo: 
vienai motetei sunku apsidirbti.

Lietuvių ir lenkų apgyventa apielinkė.
Kreipkitės

4129 S. Sacramento Avė.

PARSIDUODA kendžiu ir minkštų 
gėrimų štorai. 3029 Auburn Avė. Tel. 
Boulevard 1071.

—ii MIIIKBIII ■! I IMGm—111

CLASSIFIED ADS.
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Educational
Mokyklos

AR JUS NORITE UŽDIRBTI PINIGŲ? 
Tūkstančiai Marlnello studenčių dabar turi 
gera darbą, o kai kurios ir savo biznius: 
PrisiraSyk dabar dėl dieninių ir vakariniai 
kursų. Musų darbo suJieAkojlmo biuras pa
tarnauja DYKAI. Telofonuoklte arba rąžy
kite, gausite DYKAI 20 puslapių knygą.

MARINELLO SYSTEM,
National Sohool of Cosnieticians, Ine., 

108 North Stato St., Stato 50EJ7

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. Neatideiiokite; ateikite tuojaus.

REALISTIC FLOWER STUDIO
9 W. Washington St., 2ros lubos

Financial
Fįnansai-Paskolos

NORIME REAL ESTATE BONUS.
Išleistus sekamų Bankų: 

Kaspar American State Bank. 
Peoples Stock Yards National Bank. 
Jefferson Park National Bank. 
Reliance State Bank.

Mokėsiu pilną marketo kainą.
G. E. KNIGHT

33 No. LaSalle St . 
Kambarys 1516

PASKOLINSIM . NUO $50 JKI

už 2V2 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiso 

S. OSGOOD 
1134 N. Western Avenue 

Tel. Armitage 1199

SAVININKAI GOLD 
BONŲ IR STAKŲ

Jus turite progą gauti GERAS KAI
NAS už jūsų Gold Bonus ir stakus, 
jeigu jus ateisite į musų ofisą ir pasi
teirausite pas musų atstovą p. August, 
kuris maloniai pasikalbės su jumis apie 
tai. 

■ k.

Kambarys 630
105 W. Adams St. 

Bankers Building

PAIEŠKAU $1000.00 pirmų morgi
čių, arba žmogų kuris laiko mano mor
gičių ant namo, kuris randasi 3417 
Auburn Avė. Šaukite nedėlioj Tel. 
Hemlock 3637.

Automobiles
LINCOLN VĖLIAUSIO MODELIO 

DE LUXE SEDANAS
Kad sukelti pinigų, aš esu privers

tas paaukoti savo Lincoln De Luxe se
danų 
laiko atgal 
kiekvienu

mano pirktų mažiau kaip metai 
Karas yra kuogeriausias 

žvilgsniu ir neturi dėmės. 
Įrengtas su šešiais kaip naujais tairais. 
gražus baigimas, švarus išmušimas, sė
dynių dangčiai ir turi kiekvienų galimų 

Tai yra puikiausias ir gra- 
aras Chicagoje.

virš $4,200. Paaukosiu jį tiktai už 
$350. Atsišaukite nedėlioj. 2431 North 
Albany Avė., netoli Fullerton Avė., Ist

irengim;
žiausias Kainavo man

TIKRA PROGA
Grabam vėliausio modelio De Luxe 

Mano vartotas mažiau kaip 
Turiu paaukoti, 

Tai yra puikiau-

Sedanas, 
aštuonius mėnesius 
kad sukelti pinigų, 
sias karas, kokį kada esu turėjęs, yra 
tiek pat geras kaip naujas. Turi še
štus dratinius ratus ir Šeštus originalius 
tairus kaip naujus. Priimsiu $300 
815 North Oakley Blvd., 2nd flat.

VĖLIAUSIO MODELIO 
4 PĄSSENGER COUPE 

Karas yra absoliučiai kaip naujas ma
no išvažinėtas visai mažai' ir rūpestin
gai. Reikalas pinigų verčia mane paau
koti jį. Neturi net įbrėžimo ir yra tiek 
pat geras kaip > dienų išėjęs iš dirbtuvės. 
Paaukosiu jį už $250. Atsišaukite ne
dėlioj bile laiku. 4 83,2 North Win- 
chester Avė., netoli Lawnęlale Tve. 2nd.

HUDSON

?. Atsišaukite ne 
483,2 North Win

—O—

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 nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Divisioh St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš_40 metų

« —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

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

’ 50c HAIRID 50c
Ant visados panaikina bereikalingus 

plaukus Tepasi taip lengvai kaip
sviestas. Atidaro skylutės odoje, ir
išima plaukus su šaknimis. Pilnai ga
rantuojamas. Priimsime krasos ženkle
lius. Rašykite aba pašaukite.

HAIRID COMPANY, • 
4512 Lowe Avė. Boulevard 1411

FRANK KUZMARSKIS yra savininkas 
SOUTH WESi; CLEANER and DYER 
2į53 5 W. 39th Pląęę (prie Archer Avė.) 
Šiuomi pranešu, kad šia įstaiga atpirko 
Frank Kuzmarskis, ir teiks teisingą pa
tarnavimą. Visos kainos yra numa
žintos ant valymo, prosymo ir taisymo 
drabužių. Fur kotų taisymas ir valymas, 
musų speciališkumas. Darbas garantuotas

ATNAUJINAME MATRASUS 
Nauji užyalkalai ........... $2.50

padaromi į vieną dieną.
A & B BETTER BEDDING

906 No. Western Avė.
Tel. Humboldt 4766

LEISKITE MUMS APRŪPINTI JUS 
BUDAVOJIMO MEDŽIAGA

Męs užlaikome langų rėmus. Audru 
pelčius, garadžiams duris ir visokios rū
šies stogus. Augštos rūšies budavoji- 
mui medžiaga labai žema kaina.
WEST END MILLS 0 LUMBER CO.

Kampas 22-ros ir Morgan Sts 
Canal 1361.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

4 KAMBARIŲ beveik nauji rakan
dai, parduosiu pigiai už cash. 814 E 
84th St. Tel. Radcliff 2928.

DAVENPORT lova ir kėdė, valgo
mojo kambario setas, su kabinet ir bu
fetu bow end metalinė lova, komoda, 
kaurai, kudykiui lovutė, 5425 W. Lake 
St. Austin 0005.

Radžos
Hi-Boy Consolo 

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

1932 PHILCO

Personai
Asmenų Ieško

BALTUTIS 
ofisų 

Kas pirmas sū- 
žinias pagal kurias galėčia 

$75.00 dovanų.

IEŠKAU PAUL 
(BALTUČIO) 
3327 So. 
teiks man 
jį areštuoti duosiu 

Praneškite
ANTANAS JUCIUS

927 W. 33rd’ St., . Chicago, III

Halsted
kuris turi

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino nuo 
30—60 metų amžiaus .geistina kad bu
tų pasiturintis.tų pasiturintis, esu našlė, vidutinio am
žiaus neblogai atrodanti, linksmo budo 
Su pirmu laišku malonėsite prisiųsti sa
vo paveikslų.

1739 So. Halsted St, 
Box 1496 -

RENDAI šešių kambarių du flatai* 
ra dviejų karų garadžius, renda ne
rangi. 4314 So. Maplewood Avė.

GROSERNĖ
Turi būt tuojaus parduota už geriau- 

sį cash pasiulijimą. Renda $15.00 pa
gyvenimui kambariais.

10553 So. Racine Avė.

NEPAPRASTA PROGA 
Auburn 

Banko užsidarymas verčia mane paau 
koti Šį gražiausi karų, 
žinėtas • tiktai kelis 
yfa tikrai kaip naujas, 
šiais dratiniais tairais ir šėšiais visiškai 
naujai originaliais tairais. Kainavo man . 
virš $1.900. Priimsiu $300. 2020 N.' Kasputi 
Spaulding Avė., 3,r<į flat* Z_____

1931 modelio sedanas

Beveik neva 
ttus mylių. Ji 
Įrengtas su Še

Partners Wanted

PAIEŠKAU pusininko .vyro arba mo 
tertes į grosernės biznį. Kreipkitės laiJ 
škais, 3210 So. Halsted St., Box 56

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo 
1755 

4847Brūnswick

Mrsprie namų 
W. North Avenue.

Rendos Nupigintos Per 
Pusę

Nauji namai, puikus flatai, garu ir 
pečiais šildomi. Dabar rendos per pu
sę nupigintos negu buvo du metai at
gal. Atsišaukite į musų ofisą.

M. J. KIRAS
Real Estate and Home Building 

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

PIRKSIME grosernę* kur galima su
rinkti rendą iš grosernės biznio. Ge
roje apięįinkėje. Su pagyvenimui 
kambariais. Praneškite

, 5234 So. Campbell Avė.,

PARDAVIMUI" grosernė, išdirbtas 
biznis virš 20 metų. Renda pigi, 4 rū
mai gyventi.

3245 So. Parnell Avė.

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

IŠSIRENDUOJA didelis štoras ir 3 
rūmai užpakalyj, karštu vandeniu šildo
mi. Tinkama bile kokiam bizniui. 
2453 W. 71 St. Republic 1294.

3 KAMBARIŲ flatas, beismontas šil
tu vandeniu apšildomas. Gesas ir elek
triką, renda $15.00.

5542 So. Talman Avė.

Furiushed Rooms
MARQUETTE PARK pasirenduoja 

kambarys nebrangiai, apšildomas, dide
lis ir šviesus, pavieniui ar vedusiam, 
yra garadžius, telefonas Grovehill 0586.

IŠSIRENDUOJA didelis ir šviesus 
frontinis bedruimis, apšildomas, su vi
sais patogumais, galima matyti visuo
met. 3334 So. Lowe Avė. 2ros lubos 
frontas. Tel. Boulevard 8143.

REDON fornišiuott kambariai die
nai ar savaitei pigia kaina su valgiu ar 
be valgio, apšildomi štymu.

2100 W. 59th St.

RENDON kambarys vaikinui arba 
merginai, galima virtuvę vartot. Renda 
pigi. 819 W. 34 Place, iš fomto.

RENDON ruimas dėl vaikino arba 
vedusios poros su valgiu arba be valgio. 
7242 So. Rockwell St„ 1 lubos. Tel. 
Hemlock 9533.

Business Chances
Pardaviinųi Biniiai v

PARDAVIMUI duonkepykla biznis 
gerai išdirbtas gražioj lietuvių apgyven
toje kolonijoj Marųuette Parke parsi
duoda pigiai.

2616 W. 69th St.

GROSERNĖ ir delicatessen krautuvė 
pardavimui. Gera vieta dėl bučernes. 
Apšildyta, pigi renda.

3801 So. Damen Avė.

3 akeriai žemės. 5 kambarių namas, 
vištininkat ir kutis, elektrikas ir telefo
nas ir geras vanduo ant 108to ir Cent
ral Park Avė. Savininkas

10337 S. Spaulding Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

UŽ MORGIČIŲ turi būt parduotas 
naujoj apielinkėj. 

garadžius,
mūrinis bungalow, 
karštu vandeniu Šildomas, 
gatv? cementuota ir išmokėta. 

3140 W. 54th St.
, ......... .....

PARDAVIMUI 5 kambarių moder
niškas stueco bungalow, % akerio že
mės, vaisiniai medžiai, grėpsai, I. C. 
transportacija — $7500. Mrs. C. 
Smith, 1628 Pine Rd., Homewood. III. 
Tel. Home 3 8J.

Jeigu jus kada nors 
svajojate būti savinin
ku gražių namų — štai 

bargenas —
2 flatų 5 kambarių kiekvienas mūri

nis, augštai modemiškas, tile maudyne, 
stikliniai porčiai, karštu vandeniu apšil
dytas* 2 karų mūrinis garadžius. Illi
nois Central transportacija, tiktai 27 mi
nutes iki didmiesčio, augštos klasos. apie- 
linkė, improvementai sudėti ir užmokė
ti. Namas kaip naujas. Originalis sa
vininkas užmokėjo $15,000.00. Par
duos atsakomingiems žmonėms už 
$7500.00, Vn cash, o už likusius 
duos morgičių. * Del platesnių informa
cijų ir pamatyti namus rašykite į

Naujienas.
1739^ So. Halsted St. 

Box 1497 
Chicago, III.

500 ĮMOKĖTI, 4 kambarių cottage* 
2 karų garadžius, 4-30 pėdų lotai. Pa
matykite savininką nedėlioj, 5435 So. 
Nottingbam Avė., % bloko i Nortus 
nuo Archer Avė., 2 blokai E. Harlem.

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS
________________________......._______________  __________ I

Jums Nereikia Atvažiuoti
JEIGU TURI
automobili*
ūkį* biznj.

ar bonus* parduoti

namų* lotus* 
rakandus, šė-

rus

Jeigu turi kambarius ar 
garadžių ilrenduoti. Jeigu 
ieškai giminių ar apsive
dimui draugės ar draugo

PASISKELBKITE Į 
"NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!
Turite paniėginti, kad su
žinojus kokius gerut re
zultatus duoda Naujienom

SAUKITE

8500

h
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