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Tirs laivų statytojų 
sąmokslą prieš lai

vyno mažinimą

Suėmė du Dėdės Šerno 
kareiviu kaip plėšiku

Senatas nutari ištirti jų intry- 
gas Genevoje, suardžiusias 
juros nusiginklavimo konfe
renciją

Shipbuild- 
ir Brown-

kompa-

\VASHINGTONAS, rūgs. 11. 
— Senatoriui Borą h pasiūlius, 
senato laivyno komisija priė
mė rezoliuciją pamatingai iš
tirti VVilIiamo B. Shearerio 
darbus ir jo ryšius su trimis 
didžiulėmis Amerikos laivų 
statymo korporacijomis, kurios 
jį, sako, buvo pasamdžiusios 
suardytų trijų valstybių juros 
nusiginklavimo konferenciją, 
buvusio prezidento Coolidge’o 
sušaukta Genevoje 1-927 me
tais.

Tos laivų statymo kompani
jos, kurias dabar pats Shearer 
skurdžia dėl nesumokėto jam 
$259,099 atlyginimo už nusigink
lavimo konferencijos suardymą, 
yra: Bethlehem Steel Corpora
tion, Nevvport Ne\vs 
ing & Drydock Co. 
Boveri Corporation.

Laivų statymo
nijos prisipažįsta sam

džiusios Shearerį
Prezidentas IJoover vakar 

pasikalbėjime su spaudos at
stovais atkartojo, kad Sheare
rio ir laivų statymo kompanijų 
byla busianti iki dugno ištirta. 
Kartu jis be jokių komentarų 
pridavė laikraštininkams teks
tą laiško, kurį jam parašė 
Bethlehem Steel korporacijas 
pirmininkas Eugene C. Grace. 
Laiške Grace prisipažįsta, kad 
jo ir kitos laivų statymo kor- 
(porafiQos -samdži^isios Shea
rerį dalyvauti 1927 metais ju
ros nusiginklavimo konferenci
joje Genevoje, “bet tik kaip 
observnotoją”, mokėdamos jam 
$27,099 honoraro. •

I

Shearer agitavo patrio
tines organizacijas ko

vot dėl “big navy”
Iškilo dar į aikštę, kad Shea

rer bombardavo savo atsišau
kimais nacionalines patrioti
nes organizacijas, kaip antai 
Amerikos Revoliucijos Dukrų 
draugiją, Amerikos Aukso 
žvaigždes Motinas, agituod..- 
mas jas kovoti dėl “didelio lai
vyno” ir prieš Jungtinių Val
stybių maišymąsi i “svetimų 
kraštų pinkles”, vadinas, dėji- 
mąsi su Tautų Sąjunga, stoji
mą į 
bunolą, etc.

BELLEVILLE, 111., rūgs. 11. 
— Čia tapo suimti du Scott 
Field kareiviai ir vienas šiaip 
vaikinas, kaltinami dėl apiplėši
mo gazolino stoties Si. Louis 
mieste.

Pasak policijos, suimtieji pri
sipažinę kalti.

Amerikos laikraščiai 
trukdo susitart ju
ros nusiginklavimu

Per didelis laikraštininkų “uo
lumas” dažnai darąs nema
lonumų Jungtinių Valstybių 
vyriausybei

LONDONAS, 
Londono Times 
tas VVashingtone 
laikraščiui, kad

dstybių pertraktacijas 
ginkluotės apribojimo 

galo uoli Ame- 
dažnai daranti 
■savo valstybės 

Times kores-

rūgs. 11. — 
koresponden- 
praneša savo 
per vedamas

dabar tarp Anglijos ir Jungti
nių 
juros 
klausimais, be
rikos spauda 
nemalonumų 
departamentui.
pondentas sakosi sužinojęs tą
iš aukštų VVashingtono vyriau- 
'sybės sferose žmonių.

Korespondentas taip pat sa
ko, kad prezidento Hooverio 
administracija labiau pageidau
janti, kad pasitarimas dėl ju
ros nusiginklavimo konferenci
jos įvyktų Londone — “toliau 
nuo labai uolių ir labai smal
sių Amerikos laikraščių kores
pondentų.” ... .

30 asmenų užmušti 
rusu laivui sprogus 

Volgos upėj
.JAROSLAVAS, Rusija, rūgs. 

11. Volgos upėje, apie de
šimt mylių nuo Jaroslavo, va
kar įvyko naftos gabenamame 
laive Medviedica sprogimas. 
Dešimt laivo įgulos žfnonių ir 
jų šeimos, viso 
daugiau asmenų, 

Devyni įgulos 
šalę stovėjusio
Grom, žmonės buvo pavojingai 
sužaloti ir nugabenti į ligoni
nę.

trisdešimt ar 
buvo užmušti- 

žmones kito 
naftos laivo,

Illinois Darbo Federaci
ja šaukia politikierių 

pasiaiškinti
ROCK ISLANiD, 111., rūgs.

j Tarptautini Haagos iri- — Illinois Darbo Federaci-

AUTOMOBILIO NELAIMĖ

po

CHESTER, III., 
Jų automobiliui 
griovį, netoli nuo

nigs. 11. —

griovį, netoli nuo čia užsimušė1 
Herbert Dooley, 27, o dvi su i 
juo važiavusios moterys skau
džiai užsigavo.

LINCOLN, UI., rūgs. 11.
Netoli nuo čia, traukiniui 
gavus jų automobilį, buvo 
mušti Otto Thompson, 48, ir 
jo sūnūs Ernest.

ORH

jos laikoma čia konvencija pri
ėmė rezoliuciją pakviesti Illi
nois legislaturos narį, chica- 
gietį Michaelį L. Igoe, kad jis 
■atvyktų į konvenciją pasiaiš-

nuvirtus j kinti, dėl ko jis apjuodino vai- 
a H7cimiiin I * i • • • • • 1■ stijos federacijos pirmininką 

Johną H. Walkerį, kurį jis sa
vo kalboj legislaturoj išvadi
no “biauriu melagium, žuliku 

I ir pikčiausiu darbininkų nevi- 

donu.” Konvencija kviečia igoe 
atvykti ir pasakyti viską, ką 
lik jis žinąs apie Walkerį.

Igoe, kuris yra žinomas Chi- 
cagos politikierius, matyt, yra 
įtūžęs ant Walkerio dėl to, 
kad pastarasis pernai laikytoj 
valstijos darbo federacijos kon- 

ivencijoje East St. Louise apie 
Igoe atsiliepė kaip apie “Corpo
ration lawyer”, — korporaci
joms dirbantį advokatą.

LIZ- 
už-

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

Giedra su kylančia tempera
tūra; vidutiniai pietų vakarų Į 
vV’ai- . į EAST ST. LOUIS, III., rūgs.

Vakar temperatūra įvairavo : H. _ Dvi vietos gyventojų
Porterių mergytės, 3 ir 4 me-

DVI MERGAITES SUDEGĖ 
ŽAISDAMOS DEGTUKAIS

tarp 51° ir 73° F.
šiandie saulė teka 6:26, lei- tų amžiaus, žaizdamos degtu- 
—   Mėnuo leidžiasi kais padegė daržinėlę su šie- 
:27 ryto. nu jr abidvi žuvo liepsnose.

džiasi 7:07. Mėnuo

[Atlantic and Pacific Photo J

FREEPORT, ILL. — Bronzinis paminklas Lincolnui. Jis ta- 
atidarytas rugpiučio 29 d.

Tur būt keliavo užsi
merkęs, arba cepelinu

WESTERVILLE, Ohio, rūgs. 
11. — Kalbėdamas čia Pasau
lio Sąjungai Kovai su Alkoho
lizmu, anglų fabrikininkas T. 
G. Hobbs pasakė, kad jis per
keliavęs skersai visą Ameriką 
ir per visą tą savo kelionę ma
tęs tik penkis apigirčius asme
nis".

$2,000 skola suban- 
krotavo Norvegijos 
komunistų partiją

Jei Maskva nepadės, visi par
tijos skyriai, visi jes laikraš
čiai turės užsidaryti

Kova senate dėl nau
jo muitų įstatymo

Senatas reikalauja iš iždo de
partamento kompanijų paja
mų taksų duomenių

LIETUVOS ŽINIOS

[r Neronas pokyliavo, 
kai Roma degė

Australijos kabinę 
tas griuvo;' bus 

nauji rinkimai

Tekstilės darbininkų 
streikas Marione 

atšauktas
CAuMiBF'R»RA, Austrai., rūgs.

11. — Australuos premjero 
Stanley Bruce vyriausybe bu
vo sumušta, parlamentui vieno 
balso dauguma priėmus patai- po United Textile Workers of 
są atidėti įsigaliojimą įstaty
mo, kuriuo panaikinamas fe
deralinis arbitražas ginčuose 
tarp darbininkų ir samdytojų.

Premjeras Bruce iš ankšto 
buvo pranešęs parlamentui, 
kad jei pataisa busianti priim
ta, tai jo kabinetas pasitrauk
siąs. Ir pasitraukė.

Parlamentas dabar bus pa
leistas. Nauji rinkimai įvyks 
prieš spalių mėnesio pabaigą.

MA1RION, N. C., rūgs. 11.— 
Marion Manufacturing kompa
nijos ir Clinchfield Cotton Mill 
įmonių darbininkų streikas ta-

America unijos atšauktas.
. Masiniame mitinge streiki

ninkai nutarė grįžti dirbti.

Streikininkų priešai 
sumušė tris strei

ko vadus

OSLO, Norvegija, rūgs. 11.
Norvegijos komunistų par

tija dėl $2,009 skolos vienam 
daktarui dabar tapo nuvaryta 
į bankrotą. Tai reiškia, kad 
partijos skyriai visame krašte 
turės likviduoti ir kad visi ko
munistų laikarščiai Norvegi
joj turės automatiškai užsida
ryti, jei Maskva nesusimils ir 
nesumokės reikiamos sumos.

Iš tikro, per pastarus pen
kerius metus komunistų parti
ja Norvegijoje politiškai buvo 
nežymi ir vis labiau nyko, taip 
kad dabar ji beturi vos vieną 
atstovą parlamente.

Ekonomiškai partija per pa
starus penkerius metus labai 
skurdo ir kartas nuo karto bu
vo priversta parduoti Įvairias 
savo nuosavybes. Iš karto, kai 
.partija buvo sukurta, Maskva 
gausiai rėmė ją pinigais, bet 
vėliau, kai aiškiai pasirodė, jo-, 
gei Norvegijoje nėra dirvos ko
munizmui, ir kai didele dau
guma darbininkų perėjo i Nor
vegų Darbo partiją, Maskvos 
subsidijos sumažėjo iki beveik 
nieko. Maskvai savo mašną už
raukus, susmuko ir visas nor
vegų komunizmas.

WASH1NGTONAS, rūgs. 11. 
— Senatas vakar 51 halsu prieš 
27 priėmė Simmonso rezoliu
ciją, kad iždo departamentas 
pristatytų kongresui pajamų 
mokesnių duomenis, kuriuos 
kongresas galėtų pavartoti gin
čuose dėl naujojo muitų įsta
tymo projekto.

Už rezoliuciją balsavo visi 
demokratai ir dalis republiko- 
nų, vadinamų nepriklausomais, 
kurie tam tarifo biliui yra 
priešingi.

Bezoliucija reikalaujama, kad 
iždo departamentas priduotų 
kongresui autentinius pajamų 
mokesnių lakštus, parodančius 
korporacijų, kompanijų, im- 
porterių etc. pelnus, nuosto
lius, algas etc. per pastarus 
septynerius metus.

3 darbininkai plovėsi 
gazolinu; visi sudegė
WIN'K, Tex., rugsėjo 11. — 

Trys aliejaus laukų darbinin
kai bandė čia nusiplauti gazo
linu. Nežinomu budu gazolinas 
ant jų kūnų užsidegė, ir jie 
visi trys žuvo liepsnose.

PLĖŠIKAS SAVO AUKĄ PA
VAIŠINO CIGARU

OMAHA, Neb., rūgs. 11. — 
Apiplėšęs C. Don ai d šoną, vie
tos ligoninės tarnautoją, paim
damas iš jo $12 pinigais ir 
laikrodėlį, plėšikas išsitraukė 
iš kišenės cigarą ir, teikdamas 
ji savo aukai, tarė: “Pasirūkyk, 
brol. Cigaras visai neblogas.” 
Ir apsisukęs nuėjo sau.

Kauno valdžios laikraštis 
“Lietuvos Aidas” džiaugte ne
atsidžiaugia “brillant” pokyliu, 
kurį suruošė “Ministeris pirmi
ninkas, užsienio reikalų minis
teris [dviejose asabose vienas 
Voldemaras!] ir p. Voldemarie- 
nė.” I balių — gieda Voldema
ro laikraštis — “buvo kviestai 
Lietuvos visuomenės ir prie* vy,- 
riausybes akredituotų užsienių 
valstybių atstovų elitas. Reikia 
pasakyti, kad pokylis buvo sta
čiai “brillant”, t. y. puikus. 
Musų “Metropolis”, be abejo, 
ligšiol tokio priėmimo dar ne
buvo matęs, žiūrint į pokylio 
svečius, pradedant Respublikos 
Prezidentu, Lietuvos ministe- 
riais ir užsienių Įgaliotais mi- 
nisteriais, aukštais kariškos, ci
vilinės ir bažnyčios valdžios at
stovais, tautos pražilusiais ve
teranais ir baigiant jaunesniais 
narsiais karininkais, lakūnais, 
— vis tai buvo rinktiniai žmo
nės. Taip ir norėjai į juos žiū
rėdamas sušukti: “Welch rei- 
cher Himmel, Stern bei Stern”.. 
Puikios musų ir užsienių deko
racijos, ordenai, kryžiai, meda
liai puošė daugelio krutinės.

“Pokylio dalyviai vyrai visi 
buvo su savo paradinėmis uni
formomis arba su frakais apsi
rengę, o ponios pasižymėjo sa
vo puikiais vakariniais tuale
tais' kurių tarpe buvo matyti 
keletas ir lietuviškų tautinių 
rūbų”.

Perkūnai užmušė moterį
Seredžiaus valsč.A Padubysio 

k., perkūnas užmušė esančią 
troboje Oną Urbanavičiūtę.

rūgs.

5,000 meksikiečių susi
mušė rinkdami kandi

datus j kongresą
CIUDAD JUAREZ, Meksika, 

rūgs. 11. — Juarezo hipodrome 
vakar įvyko riaušių, per kurias 
daug asmenų buvo sužaloti ir 
kurios buvo numalšintos tik at
vykus dviem kareivių kuopom.

Hipodrome buvo susirinkę 
daugiau kaip 5,000 piliečių kan
didatams i kongresą nominuo
ti, ir muštynes kilo tarp skir
tingų partijų šalininkų.

Peruvija, Serbija gavo 
vietas Tautų Sąjungos 

Taryboje
GENEVA, rūgs. 11. — J ren- 

kamas Tautų Sųjung-os Tarybo- 

je Vietas tapo išrinktos Peru- 
viją — Čilės vieton, ir Jugo
slavija — Rumanijos vieton.

Lenkija buvo vėl išrinkta vie
ton, kurią ji ligšiol laikė.

Del MacDonaldo kelio
nės j Washingtoną

LONDONAS, rūgs. 11. —. 
Nors premjeras Ramsey Mac- 
Donald jau užsisakė Beren- 
garia garlaivy vietą iškeliauti 
j Jungtines Valstybes rugsėjo 
28 dieną, abejojama tačiau, 
kad iki to laiko bus tarp jo ir 
Daweso susitarta dėl kreiserių 
tonažo ir kad britų premjeras 
galės sakytą dieną išplaukti į 
Washingtoną konferencijai su 
prezidentu Hooveriu,

CHARLOTTE, N. C 
į Charlotte šn

iokšti lės įmonių 
kurie pranešė 

jie visi trys bu-

11. — Vakar 
grįžo trys 
streikininkai, 
policijai, kad
vo streikininkų priešų suimti, 
išgabenti toli * į negyvenamas 
vietas ir žiauriai sumušti.

Sumuštieji, kurie parodė ir 
mušimo paliktas ant savo kū
nų žyme-s, yra: Ben Wells, 
tekstilės darbininkų organizuo- 
tojas; C- M. Lell ir C. D. Say- 
lors, Gastonijos streikininkai. 
Jie pasakojo, kad banda vyrų, 
kurie juos suėmė ir išdangino 
į tyrulius trisdešimt mylių nuo 
Charlotte, gal butų negyvai 
juos užmušę, jei nebūtų toj 
vietoj pasipynus medžiotojų 
kuopa, kurios mušeikos pabū
go ir pabėgo, palikę juos be
veik be sąmonės.

155 metų amžiaus tur- 
kas mirė i>o auto- mobiliu

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, rūgs- 11. — Zaro Aga, se
niausias pasauly žmogus, 155 
metų amžiaus, kuris buvo be
sirengiąs dar atvykti į Jung
tines 
mirė 
bilio

Valstybes pasisvečiuoti, 
netikėta mirtim, automo- 

suvažinėtas.

VOGĖ Iš AVILIO MEDŲ; BI
TĖS JJ UŽPOLĖ; MIRĖ

LEBANON, Ind., rūgs. 11.— 
Vietos gyventojas G. Loveless, 
jau senas žmogus, vogė iš sve
timo avilio medų. «ĮPykusios 
bitės puolė jį. Loveless leidosi 
bėgti — taip greitai nuo gi
liančių jį bičių, kad priduso ir 
krito ant žemės negyvas.

103 duchoborų plikos 
demonstracijos dalyviai 

eina kalėti
NELSON, Britų Kanada, rūgs. 

11. — 103 rusų ducohborai, 
kurie rugpiučio 29 d. dalyvavo 
demonstracijoj Į miestą, visai 
plikai išsirengę, tapo teismo nu
bausti po 6 mėnesius sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Viso buvo suimti 128 ducho- 
borai, bet dvidešimt penki jų 
tapo paleisti be bausmes.

Meksikos banditai puo
lė miestą; nukovė poli

cijos viršininką
MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 

11. — Iš Torreono praneša, kad 
dvidešimt penkių banditų ban
da puolė ir apiplėšė nedidelį 
Mapimi miestą. Policijos virši
ninkas buvo banditų nukautas".

Nušovė žmogų, įtartą 
dėl gabenimo degtines

WIGHITA, Kas., rūgs. 11.— 
Eik kauntės šerifas Brown va
kar netoli nuo čia nušovė J. D. 
Ellsworthą, I>atham, Kas., pi
lietį, kurį jis įtarė dėl gabeni
mo savo automobily degtinės. 
Šerifas sako, kad nušautojo 
mašinoj jis radęs šešiolikę ga
lonų svaigiųjų gėrimų.

Aacheno gyventojai tu
rės būt nesivanoję

AACHENASI, Vokietija, nigs. 
11. — Del ilgos sausros ir van
dens stokos, miesto vyriausybė 
oficialiai uždarė vones visuo
se namuose mieste.

Lietuvių Koncertai per

RADIO
♦

Pradedant rugsėjo 17 d., “Naujienos” 
rengs lietuvių muzikos ir dainų programus 
per didelę radio stoti WLS. Tokių progra
mų bus viso trylika, kiekvienų antradienį 
per trejetų mėnesių. Paskutinis progra
mas įvyks gruodžio mėn. 10 d.

WLS radio stotis mums paveda laikų 
tarpe aštuntos ir devintos/valandų vakaro; 
pirmu du vakaru po pusvalandi — nuo 8:30 
iki 9, o sekančius vienuolikų vakarų po iš
tisų valandų — nuo 8 iki 9.)

radio stotis yra labai galinga, to
dėl jos klausytis galės lietuviai, gyvenan
tys ne tik Chicagoje, bet ir tolimiausiuose 
Amerikos miestuose ir sodžiuose. Progra- 
muose dalyvaus geriausi Chicagos lietuvių 
chorai, muzikantai ir solistai.

Todėl raginame visus “Naujienų” skai
tytojus pasiruošti ateinančio antradienio 
vakarui ir pasakyti savo draugams ir pa
žįstamiems, kad kuodidžiausias lietuvių 
skaičius galėtų pasigėrėti musų liaudies 
melodijomis. Praneškite apie tai ir savo 
pažįstamiems anglams bei kitų tautų žmo
nėms!

Pilnas rugsėjo 17 d. vakaro programas 
bus paskelbtas “Naujienose” iš anksto.
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Brighton Park
------------------

Užmuštas lietuvis auto 
nelaimėj.

sekretoriaus, 1739 So. Halsted 
Street.

21 d. rugsėjo įvyks konven
cijos bankietas ir minėtas kon
testas. Į bankietą. įžanga $1.00. 
Kas norėtų dalyvauti šiame 
barikiete, tai malonės pranešti 
savo Spulkos sekretoriui.

Trokas užgavo ir užmušė vie
toj Joną Leliką, 50 metų, ku
ris gyveno adresu 4040 South 
California avė. Lelikas' ėjo per 
Halsted gatvę ties Canalport 
avė. Troką valdė John Sahr- 
forth, gyv. 1720 West 71st St-

Iš Spulkų Lygos 
darbuotes

Lietuvių Spulkų Lygos meti
nė konvencija atsibus rugsėjo 
20 ir 21 dd. Konvencijoj įvyks 
jaunuolių kalbėtojų kontestas.

Butų labai gerai, kad “Nau
jienų” Spulkos nariai galėtų da
lyvauti šiame konteste. Trys do
vanos yra skiriamos laimėto
jams šio kontesto: $30, $20 ir 
$10.00.

“Naujienų” Spulkos nariai 
kviečiami imti dalyvumą šiame 
konteste ir prirengti savo vai
kučius prie to. Kad užsiregis
truoti ir dėl platesnių informa
cijų reikia kreiptis prie Spulkos

Auburn Park
Organizuojama Pasaulinei Pa

rodai benas. Organizatorium 
yra Chas. Pasai. Į beną priima
mi vaikinai ir merginos, prade
dant nuo penkiolikos metų ir 
senesni.

Benas vadinsis “The South
ern Chicago World’s Fair 
Band”. čarterį jau turi ir or- 
ganizatyvis vajus jau pradėta.

Šioje apielinkėje lietuvių gy- 
1 vena mažas skaičius, ir iki šiol 
apielinkė buvo viena ramiausių 
kolonijų. Bet paskutiniuoju lai
ku pradeda ir čia naktimis 
triukšmauti, o ir pasitaiko api- 

i plėšimų.
Nesenai piktadariai įsilaužę į 

Bittino vaistynę, prie 71 ir Mor
gan gatvių, apkraustė priva
čius namus prie 72 gatvės ir 
Carpenter, o Atlantic-Pacific 
krautuvę, prie 73-čios ir Mor
gan gatvių, aplankė jau net tris 
kartus. Kiek jie laimėjo, neži- 

' nau. Reporteris.

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag- 

nesia
Nuo pradžios nėštumo . iki į 

kūdikio nujunkimo. Tai yra lai- i 
kas, kada Phillips Milk of Mag-| 
nesia atlieka daugiausia gero’ 
dėl daugelio moterų.

Jis pašalina nėščių moterų

Laimės ieškojimas 
sekmadieni, rug

sėjo 8 d.
Pasidaužiau visą pusvalandį 

po Marųuette Parko apielinkę, 
ieškodamas sau laimės. Bet, 
kaip priežodis sako, ten gerai, 
kur musų nėra, ir tik tol vil
tis mus laukia, kol mes patys 
pasiekiam vietą.

Kapinės
Iš ten nuvykau į Tautiškas 

kapines tikėdamasis rasti bent 
porą naujų paminklų, kurie 
yra ruošiami- pastatyti visuo
menes veikėjams. Būtent, pir
mam Amerikos lietuvių švie
tėjui, dėdei Šernui, ir antras 
— chicagiečių vaidilai, Jonui 
Šaukimui. Tai dar nė vieno ne
radau.

Dėdės šerno paminklas, kaip 
gulėjo skrynioj lentomis ap
kaltas, taip da ir tebeguli. O 
kai dėl Sankuno, tai iš statymo 
paminklo komiteto ar iš kitų 
veikėjų pusės pasidarė susi- 
trukdymas delei kapinių for
mališkumo.

Kapinėse radau daug atsilan
kiusių senų pažįstamų, su ku
riais drauge aplankėm kitus 
senus pažįstamus, jau po vi
su lankymo kelionių ramiai 
miegančius.

Tarp daugybės kitų visų 
pažįstamų ilgai ieškojom K. Ja- 
monto. Maniau, kad ant jo ka
po randasi nors akmenėlis kaip 
paminklas. Bet pasirodė, kad 
tik pagalėlis įkištas žemėn ir 
cigarų bakso didumo lentutė 
prikalta, ant kurios mirusio 
vardas įrašyta. O vertėtų, kad 
parūpintų geresnį paminklą tie, 
kurie jį globojo iki mirties ir 
suteiktų jam tą dovaną nors 
dešimkės vertės, kad ieškan
tiems parodytų jo kapą.

Du piknikai
Išėjęs iš kapinių, apžiurėjau 

piknikus. Sandaricėių piknikas 
buvo Justioe Park darže, o taip 
sakant progresininkų tai Čer- 
nausko darže.

Abu piknikus apžiurėjus, tai 
tikras ruduo išrodė. Žmonių 
mažai, o ir tie patys be ūpo.

Taip pat tuščia ir pas biznie
rius. Vienam bizny kalbasi biz
nierius su pažįstamu, ir sako: 
“Žmonių niekur nėra: n,ei pik-

žino susirinkusius su pasižy
mėjusia plaukike lietuvaite, 
p-le šemaičiute. Paskiau “San* 
daros” redaktorius ją vis klau
sinėjo. Vėliau per triubą pa
skelbė, kad dalins dovanas: ko
kias kam ir už kij ---  ar už
laimėjimus, ar už atsi žymėji
mus. Piknike buvo kuone visi 
lietuviai daktarai, kuriuos tik
tai pažįstu. —žinius.

Pasaulio Vergo dū
šelė erdvėse

Kiekvienas žmogus, atėjęs į 
šį linksmybių ar liūdesio pa
saulį, turi pergyventi tam tik 
rą šios gadynės laikotarpį — 
laimių ar pelaimių.

Tiktai vieni piliečiai susi
laukia laimių ar nelaimių dau
giau, o kiti mažiau.

Ir lietuvių kalboje yra žino
mas pasakymas, kuris nurodo, 
jogei žmogaus biografija su
sideda tik iš trijų žodžių — 
“gyveno ir mirė”.

Iki užbaigia šią trumpą bio
grafiją, tenka kai kuriems 
pergyventi daugiau nesmagu
mų ar nelaimių, o kitiems lai
mių.

Taip yra ir su Pasaulio Ver
gu, kuriam mirtis jau daugel 
kartų sukosi apie akis ir kurio 
dūšelė buvo prirengta keliau
ti į erdves, pas šventą Petrą, 
ir reikalauti, kad jis įleistų ją 
į dangaus karalystę ant burdo.

Pasaulio Vergas yra susilau
kęs Kristaus metų, ir per tą 
laiką keturis kartus kulkos 
zvimbė pro jo ausis, o tiktai 
kartą sužeidė jį ekspliozija ang
lies kasyklose — paausius ap
degino. Anglis, krisdama iš 
viršaus, vėl visą Pasaulio Ver
gą apibėrusi.

Akmenys, krisdami iš vir
šaus kasyklose, ne kartą krito 
taip arti, kad šiušius sužeidė, 
o gyvybės vis dar nelietė, ir

Rugsėjo 8 dieną P. M. Kai
čiai ir p-lė K. G., taipjau Pa
saulio Vergas, apleidę Chiča- 
gos didmiestį, pasiekė Sanda
ros pikniką laimingai. Susitikę 
piknike pažįstamų, užmezgę 
naujas pažintis, leidos jie na
mo.

Visi keturi linksmi važiuo
jame atgal į Chicagą. Pava
žiavom atgal apie pusantros 
mylios nuo pikniko vietos, štai 
79-toje gatvėje, kur buvę ne
buvę šių dienų sportai dideliu 
automobiliu, kurie mėgia va
žiuoti neklausydami miesto ir 
valstijos patvarkymų keliams, 
o gal dar ir mėnulio spindu
liais apsvaigę.

Jie kirto Kaičio automobiliui 
smarkiai iš užpakalio. Kaičio 
automobilis akies mirksny ap
virto ant cementinio kelio, dar 
apvirtęs pašliuožė kelis jardus 
šonu, ir sustojo.

Ir taipjau tame įvykyje Pa
saulio Vergas akies mirksnyje 
pajuto, kad jo galva atsirėmė 
į kietus auto geležis, ir užmi
go jis be skausmo, be rūpes
čio.

Tik kiek laiko praslinkus, 
jis išgirdo kalbą — anglų ir 
lietuvių: “Draskykite karą, 
traukite žmones, ba jie visi 
tur būt nebegyvi, nes tyli, ne
kalba!”

Pažiurėjau ir pamačiau, kad 
mes visi keturi — dvi mote
riškės ir mudu su Kaičių — 
gulime auto griuvėsiuose, stik
lais apiberti ir sėdynėmis ap
kloti. Ir kiekvienas aplaistytas 
krauju.

Pirmas atsistojęs, griebiaus 
traukti iš griuvėsių moteris.

Pasigirdo dejavimas' iš skausmo
Su geraširdžių žmonių pa- 

gelba išsiritome iš auto griu
vėsių. Nors buvom sužeisti ir 
apsvaiginti, bet visi atsipeikė
jome.

Ant rytojaus pasisvėriau.

Žiuriu — kelis svarus mažiau 
sveriu. Ir supratau, kad jau 
mano duselė apleido kūną ir 
yra kelionėje į dangaus kara
lystę, kur per amžius ir am
žius jai dainuos linksmai anio- 
lėliai. --- Pasaulio Vergas.

JŪSŲ INKSTAI
Duokit Jiems Pagelbą Kada Reikia!

GEKA, sveikata nėra galima, jeigu jusų inkstui 
nepašalina tinkamai visus nešvarumus iš jusų 

kraujo.
Del pūslės nereguliarumų ir nuo susti

rimo, raišumo ir strėnų skaudėjimo, pa
einančio nuo pakrikusių inksų, vartokite 
Doan’s Pilis.

Doan’s padidina veikimų inkstų ir tuo Į 
pagelbsti pašalinti visus nešvarumus. Var
tojamos ir rekomenduojamos visame pa
saulyje. Pardavėjai visur jas pardavinėja.

DOAN’S PILLS
t

A Stimulant
Diuretic 

to the Kidneys

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS 

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

f/CHEVROLET Z

Pastebėtinas šešių cilinderių motoras
Chevrolet pastebėtinas šešių cilinde
rių motoras tikrai jus nustebins sa
vo švelniu veikimu. Kiekviename 
greitume jus jausite tų tylų ir vie
nodai švelnų plaukimų jėgos, kuo pa
sižymi tik tikrai gerieji automobi
liai!

Aviacijos laukas
Iš. ten pasiekiau aviacijos

koktumą, širdies ėdimą, “ryt-| 
metinę ligą”, palinkimą prie | 
vėmimo; pagelbsti jos virškini-' 
mui. Jo švelnus, 
gas liuosavimas
guliarį vidurių valymąsi.

Phillips Milk of Magnesia1 
yra geresnis už kalkių vande
nį (lime water) neutralizavimui 
duodamo kūdikiui karvės pieno. 
Jo šaukštukas atliks darbą pu
sės paintės kalkių vandens. Jis 
yra švelniai liuosuojantis; ne
kenksmingas; beveik be skonio.

Visos aptiekos turi Phillips 
Milk of Magnesia dideles 25c ir 
50c bonkas. Visuomet reikalau
kit tikro, daktarų rekomenduo
jamo per 50 metų.

“Milk of Magnesia
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. II. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. U. 
Phillips nuo 1875 m.

DYKAI: jaunoms motinoms 
ir laukiančioms motinoms; į 
“Useful Information”, labai ver
tinga maža knygelė apie moti
nų ir kūdikių sveikatą. Rašyki
te Phillips Co., 117 Hudson St., 
New York, N. Y. Ji bus pri
siųsta visai dykai.

nike, nei pas mus. Oi, kai “Nau
jienų” piknikai būna, tai ne
spėji nei duoti reikalaujamus 
dalykus. Ir taip ■ žmonių <buna 
prisikimšę, kad nei pereiti ne

Pasaulio Vergo dūšelė vis ne
turėjo progos apleisti kūną.

Bet štai nesenai ir vėl buvo 
kaip ir pasikėsinimas ant jo 
dūšeles. Rugsėjo 7 dieną, va
kare, nutarta buvo važiuoti 
į “Sandaros” pikniką P. M. 
Kaičio karu-iautomobiliu. 
nutarta, taip padaryta.

L1 aktai, kurie 
įrodo vertę

lau-
ave.
taubet veikmin- 

užtikrina . ,, . .kiai matydavau ankstai skrai- 
.u | dančius orlaivius, bet nenusi- 

I vokdavau, kokiu tikslu jie šau
do padangėj, tai sumaniau pa
sižiūrėti vietoj — ką jie čia 
daro. Mačiau savo akimis, ka< 
pasažierių nespėja vežti, kiek
vieną po $5. Ir vis užtektinai 
yra norinčių lėkti.

(’ž penkinę kelionė tęsėsi 2( 
minučių nuo 63rd St. iki Mu- 
nicipal Pier ir atgal. Dabar jau 
turėsiu supratimą apie jų 
skraidymo tikslą, kad jie ne už 

bet su pasažieriais pa-

Kadangi mieste būdamas

■ dyką, 
buvo J. dangėj nardo.

.?PKone Virginia 20 54

JOSE.PH VILIMAS

iti! AKTORIŲ S j
4556 So. Rockvell St.. Chicaeo. III.

Del geriausios rūšies 
ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS’ 

Olselis šviežiu kiauši
niu. sviesto ir sūrių.
Wm.J.Kareiva

Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1380

| DRESiŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti

I dreses ir kitus drubu- 
ž- dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos diena ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
N. State St. cor. Lake SL 

10 auęštas
F. KĄSNIUKĄ, principais*

190

JOS.

u

to 
u

Orlaivis, atlėkęs persivertė 
kelis kartus padangėj virš pik
niko. Daktaras Zimonlas supa-

u

kl

nepaprasto 
radio srity

^NEWSPAOTON 
EQUASOHNE 

MM 301

SPARTON RADIO
"Radio’* Ricbcst Voice”

Tėmykite
D APDRAUDA (Iniurancei Nnd 
Ugniea, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Tdfe) Ir kitokią atlieku 
per dideliai ir ceriauniai kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turiu 
barmene viioie Chicago* dalyke;

V. MISZEIKA
Naujienoa

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

SERGANTYS 
ŽMONES!

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.
Jus
Dr.

Vaitausi Ir nėriausi į 
Amerikos ir Europos | 
metodai yra vartoja- 5 
mi gydyme Chronl- f 
6kų. Nervu. Krau- 
jo, Odos, Inkstu. 
PualSs, Slapi mosi ir Į 
visu Privatiniu Li
rų. Specialia gydy
mas dėl vyru, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 30 matų 
sėkminga prakti k a 
ir tūkstančiai lig/- ’ / 
dytų pacientu yri 
užtikrinimas. kad .- - . „ .
pacientai bm gydo- Specialistas 

mt veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi ižmokfijlmai. IS prie
žasties jo imamos žemos mokestiea. ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių iŠ jusų pu- 
sčs prievolių. Nėatidčliokit. bot atsi- 
kreipklt žiandie pasitarti apie sveikatų. 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

kertėj Monroe St., Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augėto. kam
barys 50(1 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI 
PAČIAME

Ofiso valandos: Kasdie 
įlomis 10 iki 1 vai. 
Bals.

SIAME 
NAME 
10 iki 5.

________ _ ._ po piet. Panedfi- 
Seredonds ir Subatomls valandos 

s prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va-

Nedfi-

Gražus Fisher Bodies.

n

9

Be There !

Get That 
Front Row Thrill

Kas tai 
ir naujo

laukia jus... “TIKRE
NYBĖ PRIEŠ AKIS.” 

Čia jus rasite tikrą “prie
kinės eilės smagumą.” Gar

susis Spartono Balsas tapo iš
vystytas iki tokio tobulumo, ku
ris yra pastebėtinas net ir dėl 
Spartono. Jo pasiklausyti reiš
kia pamatyti visą paveikslą; 
Pamatyti ir Pajausti. Jus kiau
šy damies pajaučiate ir pergyve
nate visą tai, ką jus, matytu
mėt, jei būtumėt pirmoj eilėj.

Naujasis Sparton EQUASONNE yra tikrai 
GYVAS. Ateikite pasiklausyti jo.

Jos. F. Budrikę
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705
B ■ 1 kSBjiil H ■■■■ B ■■■■ HM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

naujojo
CHEVROLET SIX

Naujasis Chevrolet Six nuveikė vi
sus pirmesni us Chevrolet pasiseki
mo rekordus—netik kad jis duoda 
didžiausią vertę Chevrolet istorijoj, 
bet dėlto, kad jis duoda jums dau
giau už dolerį negu bile kuris kitas 
karas pasauly už tą ar artimą jam 
kainą! Moderniškiausios ypatybės 
tai pilnai įrodo! Skaitykit gretimą 
skiltį ir jus sužinosit kodėl MILIŪ
NAS atsargių pirkėjų pasirinko sau 
Chevrolet į mažiau kaip aštuonius 
mėnesius laiko. Tada ateikite ir pa- 
sivažinėkite šiuo sensacingu šešių 
cilinderių automobiliu—kuris ištik
iu jų parsidavinėja už kainą keturių!

The 
COACH OvO

Tke _____ JC7K Th* ImperiatROADSTER. . SEDAN.............°
The »K7K TheSedan tgOR
PIIAETON... Delivery...........

COUPE................ Ozu livery CbaMto.
S!»sr....,645 . .‘545
KJan......... ‘675 J^^cJ650

Savo žemomis, gracingomis suderin
tomis linijomis ir gražiu siluetu, sa
vo užtektinu ruimingumu dėl pasa- 
žierių ir savo pilnai suderintomis 
spalvų kombinacijomis ir puošniu 
išmušimu — naujosios Chevrolet 
Six Fisher bodies yra vienas iš 
didžiausiu Fisher atsiekimu.

Pažymėtina ekonomija.
Naujasis Chevrolet Six yra nepa
prastai ekonomiškas karas operuoti. 
Ne tik jis padaro daugiau kaip dvi
dešimt mylių ant galiono gasolino, 
bet ir jo aliejaus ekonomija yra ly- 
gri, jei ne didesne, pirmesniam jo 
garsiam keturių cilinderių pirmta- 
kunui.

Pastebėtinas užtikimumas.
Kad pilnai suprasti kokių pažymėti
nų verte Chevrolet Six duoda, rei
kia atsiminti, kad jis pabudavotas 
sulig pasaulio augščausių standardu. 
Dezaine, medžiagose ir darbe — 
kiekviename colyje yra didelės ko
kybes karas!

Nepaprastai žema Kaina.
Nemažiau pastebėtinas už Chevrolet 
Six dezaino ir kokybės pasiekimu 
yra tas faktas, kad jis parsidavinėja 
už taip nepaprastai žemų kaina. Dar 
daugiau—Chevrolet pristatymo kai
nos užveria žemiausius esamus fi
nansavimo ir pristatymo kastus.

Ateikite ir Pamatykite Šiuos Sensacingus Naujus Automobilius
Atlankyki! Arčiausį Chevrolet Vertelgą

Chevrolet turi lietuvių departamentų. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas kitus Chevrolet ver
telgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

8OUTB
F. L. Crawford Motor Sales 

9321 Cottane Grove Avė. 
WItle Motor Hales 

Hlue sland, III.
Bchuller & Hafner Chevrolet Co, 

4741 Cottage Grove Avė. 
Bpooner Motors, Ino.

Harvey, III.

Sales 
______  Avė. 

Mlchlgan Avė. Chevrolet Co.
2234 8. Mkhigan Avė.

Nleburger Chevrolet Company 
771£ Stony lalanti Avė. 

A. J. Oosterbeek Motor Cb.
7541 8. Halsted St.

McManus Motor 
(illl S. Weetern

Orine Bros. A Sheets Motor
0022 C'otiage Grove Axe.

Superlor Motor Sales
094.3 8. Halsted Ht.

Belp Chevrolet Company
8022 Conunerclai Avė.

Warme Motors, Ine.
Chicago Ileights. III.

Argo Motor Company
5211-15 Archer Avė., Argo, 

Young A Hoffman
1709-11 W. 95th St

Co.

SOUTH—— (Continued) 
AkIiIhiuI Avė. Motor Hales 
543(1-42 8. Aeliland Avė. 

Norman M. Bitrron Chevrolet 
Halei! 

2330-43 W. lllth St. 
Bau man Chevrolet Sales 

3310-20 Archer Avė. 
Caley Brothera 

10038 8. Michigan Avė.

NORTH 
Uptoįvn Motoru Corporation 

4859 Broadnay 
tVeacott-Achonlau Company, Ine. 
1240 Chlcajt* Avė., Evamiton 

Albany Purk Motor Halee 
3102 Lawrcnre Avė.

Blatneutter-Egan Chevrolet Halei 
Nilen Center, III. 

Ih'H riulni'R Motor Co. 
Dės Plalnes, iii. 

Milwaukee Avenue Motor Sales 
2504 Mllwaukee Avė.

MEST—(Continued) 
West Auto Hales 

2032 IVasliington Blvd. 
DrIJe Motor Sales 

(1528 Koosevelt Koad, Oak Park 
George W. Durst Chevrolet Co. 

741 W. Jackson Blvd. 
Einnvood l*ark Motor Co. 

Elniwoo<i Park, III. 
Flvek’s Hales A Service 
2432-40 H, Kedzle Avė. 
Keenan Chevrolet Hales 

5323-25 W. 22d St„ Cicero, UI. 
HaleaKlng Motor 8a 

Mayvvood, III 
Lewis Auto 
.3490 Ogden 

Mnrray Hervlce A
052 MikMmoii Ht„ Oak Park, 111. 
Hay O't'onneil Motor Company 

4025 W. Miullson Ht.
Hnrry M. Rcld Motor 

5815 W. North 
Roosevelt Motor 
.3838 Koosevelt 
K. A N. Motor 

0827 Ogden Avė., 
Taylor Chevrolet 

Melrose I'ark, 
H. Fieck A Company 
111 llhdiile. Illiuois

Šalna
Avė.
Motor Co.

CorapM;
Avė. 
Nalen 
Romi 
bnlea 

Hervvya 
(Salėti 
III.UI.

WERT 
Kmart Chevrolet Company 

La Grange, III. 
Dea rialiun Vallvy Motor Sale* 

I.t'tIHtU* III.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių radio kon
certai

“Tiunikite” savo radio pri
imtuvus! Žiūrėkite, kad iki 
rugsėjo 17 d. jie butų tuo ge
riausiame stovyj.

Ir štai kodėl
Tą dieną — tiksliau sakant, 

tą vakarą — oru pradės skleis
tis lietuviška muzika. Tai bus 
puikus koncertas, kurį jus ga
lėsite išklausyti namie, minkš
toj kėdėj sėdėdami. Visa ką 
jus turėsite daryti, tai savo 
radio priimtuvą užstatyti taip, 
kad pagauti WLS stotį.

Pirma “Lietuviška Valanda’’ 
per radio bus rugsėjo 17 d. 
Prasidės ji 8:30 vai. vakaro ir 
tęsis iki 9 valandos.

“Lietuviškoms Valandoms’’ 
muzikalius progarmus rengs 
“Naujienos”. Kiek galima jau 
spręsti, tie programai bus ga
na Įdomus. O kadangi “Lietu
viškos Valandos” tęsis per try
lika savaičių kas antradienį, 
tai verta su radio priimtuvais 
apsižiūrėti. Kaip sau norite, o 
girdėti tryliką koncertų sėdint 
namie bus tikrai malonu. —N.

prastų, tai galėtų Įsitikinti iš 
originalių šaltinių, pav. “Pra
nešėjo”, kaip tikrai yra.

Baigdamas norėčiau duoti šv. 
Antano klebonui klausimą: ai’ 
butų priimtas komunijai Chi
cagos viešųjų mokyklų superin
tendentas, kuris yra katalikas 
ir kurį paskyrė tai vietai mėraš 
Thompson? O gal mokytojauti 
viešose mokyklose ir prižiūrėti 
jas katalikams yra leistina, gi 
neleistina tik mokytis?

—Cicerietis.

Dėkoja lietuviams 
socialistams

Atsakymas i Lietuvių Socialis
tų Sąjungos sekretoriaus-ver
tė jo, drg. M. Jurgelionienės 
užuojautos telegramą dėl 
Bergerio mirties.

Bridgeportas

Vestuvės.

Cicero
Oho!—tai jau rimtai nagun 

imama

“Lietuvių Socialistų Sąjungos 
nariams:

Dėkoju Jums, dukterų ir sa
vo vardu, už Jūsų užuojautą.

Tikrai malonu žinoti, kad 
taip daug žmonių supranta, 
kaip kilnus buvo drąsumas ir 
kaip naudingas buvo darbas 
mano vyro.

Norėčiau, kad jis butų galė
jęs pats žinoti, kaip buvo bran
ginamas. Tatai butų palengvi
nę jo darbą ir suteikę jam lai
mės. Vienok smagu žinoti, kad 
jo darbas nenuėjo veltui.

Esu giliai dėkinga už Jūsų 
užuojautą.

Su pagarba, Meta Berge r.
Rugsėjo 7, 1929.”

Vestuvės panelės St. Cibul- 
skaitės su p. Anton Fink (če
ku) įvyko sekmadienį, 1 dieną 
rugsėjo, Fellowship svetainėje, 
833 West 33rd Place.

Vestuvių pokilį surengė jau
nosios tėvai, o dalyviai buvo 
lietuviai ir čekai. Todėl ir ves
tuves vadinsiu tarptautiškomis. 
Svečiai visi buvo parinktiniai. 
Net ir jūsų reporteriui teko dė
vėti frakas.

Vestuvės buvo šaunios, kaip 
ir visuomet jos būva. Bet kad 
vistas lietuviškas Bridgeportas 
buvo susidomėjęs jomis, tai rei
kia pripažinti. O šv. Jurgio baž
nyčia buvo išpuošta gražiau, ne
gu pasitinkant kardinolą Mun- 
deleiną.

Gi svieto susirinko iškilmei 
tiek, kad tur būt ne visi ir i 
bažnyčią galėjo sueiti.

Dabar apie jaunavedžius. P- 
lū Cibulskaitč dar jauna, 18 me
tų mergina, baigusi Harrison 
aukštesniąją mokyklą — ko
mercijos kursą. P-nas Fink ir
gi nesenas — 23 metų inžinie
rius. t

Po vestuvių jaunieji tuojau 
išvažiavo atostogauti Į Osh- 
kosh, Wis.

Tai matote, kaip musų gra
žiosios merginos tenka svetim
taučiams. O kas dėl to kaltas? 
Gi musų jaunimas, kad užlei
džia pirmenybę svetimiems.

Reporteris-

Roseland
Karolis Požėla įrengė puikų 

Atletikai kambarį, kuriame bus 
galima lavintis visokio sporto. 
K. Požėla pasakė, kad Atleti
kai kambariais lietuvių jauni
mas galės naudotis veltui.

Kada pereitą pavasarį K. Po
žėla apleido Strumilos svetainę, 
tai daugumas manėm, kad Po
žėla gal apleis ir Roselandą. 
Dabar pasirodo, kad musų Ka
rolis apleisti Roselandą visai nė 
nesvajoja. Jis rengiasi ilgam 
laikui apsigyventi Rožių žemėj.

K. Požėla parendavo Jono ža
lio didelę krautuvę, adresu 114 
E. 107th St.

Aną vakarą nusisprendžiau 
atsilankyti pas p. K. Požėlą, ap
žiūrėti jo naują buveinę. K. Po
žėla man aprodė visą savo na
mą, ir papasakojo, ką jisai ma
no dar jame įrengti.

Namas didelis. Vietos užten
kamai, iš priekio krautuvės ne
didelis kambaris, kuriame lai
doma pardavimui cigarai ir

cigaretai. Yra vietos pasirūky
ti ir laikraščių galima pasiskai
tyti. Antras didelis kambaris, 
kuris bus kaipo atletikos kam
baris. čia bus visokių įrengi
mų sporte lavintis. Busią gali
nga ir nedideli susirinkimai lai
kyti — apie 30 krėslų pasta
toma. O dar toliaus, tai tenai 
bus kambariai, įtaisyti kaip 
maudynės (shower baths).

Karolui Požėlai, kaipo risti- 
kui, būtinai reikalingas kamba
ris treniruotis, todėl prie pro
gos jisai įrengs ir kitokiems 
sportams treniruotis įrankius 
— pav. Golden stariečiam, ku
riems Požėla skiria pirmą vie
tą lavintis.

Mat, Požėla yra Golden Star 
Kliubo narys ir yra daug pasi
darbavęs sporto dalykuose. 
Kliubiečiam gera naujiena.

Antanas.

KLAIDOS PATAISYMAS.

šeštadienio “Na u j i e n o s e” 
(rūgs. 7 d. laidoj) buvo pra-

nešta, kad Lietuvių Džianitorių tus Įnamiams. Reikia pasakyti 
Kliubas ketina atlankyti Oak kad Kliubas nėra taręs pietų 
Forest prieglaudą ir duoti pie-Jduoti.

IltHIPIKIA

•SU

NCCTH CEKMAN

130 W. Randolph S’t Chicago.

per Cherbourg ar Bremeną 
didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivais

Tik 7 Dienos į Lietuvą
Nupigintos trečios klesos “Round Trip” kainos, — 

Patogus ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 
su kiekviena Europos dalimi.

Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitų populiarių 
Lloyd laivų

Del sugryžimo certifikatų ir kitų informacijų 
pasitarkite su savo vietos agentu

Švento Antano parapijos lei
džiamam lapelyje “Pranešėjas” 
(iš rugsėjo 8 dienos), <tarpe ki
ta ko, kalbama štai kaip:

“Prie pirmos Komunijos ir 
prie Dirmavonės vaikai tik iš 
katalikiškų mokyklų bus pri
imami”.

Kokios mokyklos yra “katali
kiškos”? Galima numanyti iš 
“Pranešėjo”, kad tik tos, ku
rdas kontroliuoja katalikų ku
nigai ir parapijos’. Ir todėl vai
kučiai, kurie lanko viešąsias 
mokyklas, užlaikomas miesto lė
šomis, nebus leidžiami nė prie 
pirmos komunijos, nė prie dir
mavonės.

Apie savaitė laiko atgal teko 
skaityti prof. Merriam'o knygą 
“Chicago”. Joje paliečiama, be 
k ta ko, ir mokyklų klausimas 
Jisai pažymi, jog katalikų dva- 
siškijai Chicagoje daroma už
metimų, buk ji boikotuojanti 
viešąsias’ Chicagos mokyklas. 
Ale, sako prof. Merriam, tikrai 
nežinia, kiek teisybės turi šie 
priekaištai, ba katalikai užgin
čija.

Gaila, kad prof. Merriam ne
supranta lietuvių kalbos. Jfi su-

Spectalistas gydyme chroniškų ir naujų il
gi). Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas idegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryd. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuria neklaus juaų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino i&egzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 ryto ki 1 po pietų.

Namų Pakėlimas, Pamatai, Saules 
Seklyčios, Murinės ar Medinės 

$5 įmokėti, trys metai išmokėjimui

REMODELIA- 
VIMAS 

Vidaus ir iš lauko 
atliekamas speciali- 
stiį su daugelio me
tu patyrimu.

VIŠKOS
Leiskite parodyti 
jums, kaip jus Kali
te labai pigiai pa
daryti viškas išren- 
duojamas.

PORČIAI
Pasidžiaugkite pa
togumas priekinių 
ar užpakalinių por- 
čių.

GARAŽAI
Kaip mediniai, taip 
ir mūriniai; jie pa
tys užsimoka už 
save rendomis.

PAMATAI
Cementinių blokų, 
mūriniai, ar cemen
tiniai. Pekėlimas ir 
ištiesimas. Geras 
darbas,

PLUMBINGAS
Plumbingas ir mau
dynės, tile grindys 
ir sienos įdeda
mos.

Leiskite musų atstovui at
važiuoti jums patogiu laiku 
ir nuvežti pas musų paten
kintus kostumerius ir paro
dyti jums musų darbų.
Bile kur iki penkios dešimt 

myliu nuo CHICAGOS

MARVEL CONSTRUCTION 
428 South Kedzie Avė.

| Tel. Nevada 6820 |

I Vardas .................................... ..... . Į

| Adresas ............................................ I

I Telefonas .................................... A6 |

“te spraginimas

Praėjęs yra tas senovinis ne

pamatuotas kaltinimas ciga- 
retų —“ Progresas padaryta. 

Mes pasalinom nepamatuotą 

kaltinimą cigaretų prašalin

dami erzinančius nuodus ii 

tabaką.

uuaon 
strik*
\ "iT’S /

Rūkyti

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel- 
bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų.

Ta kritika toliau jau nepateisinoma.

Spraginimas, moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnis, prašalina 
iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi cigaretose 
darytose senoviniu budu.

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS” — LUCKY 
STRIKE’S extra slaptas procesas — prašalina kenksmingus aitrius 
nuodus iš LUCKIES kurie seno budo cigaretų išdarbio suerzina gerklę 
ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį nepama
tuotą smerkimą prieš cigaretų rukimą vyrams ir moterims.

Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

UŽSUK—Lucky Strike Šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarę. Atlantic :kl Pacific tinki? II. B. C. stoties.

iviv, The American Tobacco Co., Mirs.

TUBBY It’s Home and Dinner for Hank.

■'____________________
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Naudingieji metalai
Akmens amžiaus grįžimas. — 

Akmeniniai įnagiai. — Varis. 
—Aukso išteklių mažėjimas. 

—Cino išsekimas. — Cino
vartojimas. —Nikelis.— Me
talų pranykimo pavojus.

Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metams _____ ______ __
Pusei metų ...... ...... _..........
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiam______
Vienam mėnesiui 

Chicago] per išnešiotojus: 
Viena kopija________
Savaitei _____—------ .
Iffinesiui............... ........   ...

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštg:

Metams_____________ _ , -, $7.00
Pusei metų______________ 3.50
Trims mėnesiams__________ 1.75
Dviems mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
Metams IAtpigipta^ $8.001 Vienas laikraštis paduoda žy-
Pusei metų-----------------------4.00 maus mokslininko, Dr. Handt-
Trims mėnesiams ..... . ._ ... 2.50 , . ,
Pinigus reikią siųsti pašto Money ke, nuomonę apie akmens am- 

Orderiu kartu su užsakypiu. | žiaus grįžimą. Štai kokius iš
vadžiojimus daro mokslininkas: 

Seniau, kai žmonės gyveno 
dar urvuose, kai nežinojo nei 
geležies, nei kitų metalų, tai jie 

Europos Jungtinių Valstijų sumanymas buvo išdė-1 įvairiems kasdieniniams reika- 
‘ ‘ i nuo priešų, 

! kurių nemaža turėdavo grobuo
nių žvėrių ir kaimyninių gimi
nių tarpe, vartojo akmeninius 
įnagius. Tada ir peilis, ir dur
tuvas, ir kiti ginklai būdavo iš 
akmens nuzulinti. Todėl isto
rijos anie laikai vadinami ak
mens amžiumi. Kadangi šian
dien mes vis' labiau ir labiau 
įprantame vartoti įvairias ma
šinas ir patogius įnagius, ku
riems vienokiu ar kitokiu budu 
suvartojama nemaža naudingų 
metalų, ir kadangi paskutinių 
laiku tarptautinėj rinkoj smar
kiai pakilo vario kaina, tad ky
la klausimas, ar tik čia nebus 
metalų išteklių mažėjimo ir jų 
galutino pristigimo. Tai turė
damas galvoj garsus vokiečių 
metalų prekybos ir jų gamini
mo žinovas Dr. W. Handtke pa
tiekia mums tuo reikalu dau
giau žinių.

Atsiminus tai, kad varis dau
gely vietų šiadnien pamainomas 
smarkiai besiplečiančiu aliumi
niu, kurio junginių žemės plu- 

Lenkijoje gyvuoja diktatūra, bet dar ne fašistiška. I toj yra neišsemiami kiekiai, — 
•. __i - priežastimi

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrove, 1739 S. Haisted St., Chi
cago, UI, Telefonas Roosevelt 8500.

EUROPOS UNIJOS IDĖJA PROGRESUOJA.

stytas 27 valstybių atstovams, dalyvaujantiems dabartį-1 Jams ir apsiginti 
niame Tautų Sąjungos seime Genevoje, ir visi jam pri
tarė, tik vieni atstovai labiau stojo už tai, kad ta valsty
binių unija butų, bent pradžioje, vien ekonominė, o kiti 
— kad ji butų ir politinė. Sumanymo autorius, Firanci- 
jos premjeras Briand’as, tapo įgaliotas jį smulkiaus ap
dirbti, kad paskui galėtų būt sušaukta oficialė valstybių 
įgaliotinių konferencija, kuri jį priimtų arba pataisytų 
ir patiektų savo valdžioms patvirtinti.

Anglijos delegacija Tautų Sąjungoje po šito pasikal
bėjimo tuojaus pasiūlė Tautų Sąjungos seimui šaukti 
tarptautinę konferenciją, kuri sureguliuotų anglies ir 
cukraus gamybą ir prekybą Europoje, kadangi tuodu du 
produktu esą būtinai reikalingi visoms šalims ir dėl jų 
stokos arba perviršio kenčią taip atskiri žmonės, kaip ir 
ištisos pramonės.,

Taip žinksnis po žinksnio einama nuo svajonės prie 
praktiško darbo. Galimas daiktas, kad ims dar daug lai
ko, iki Europos tautų konfederacijos idėja pavirs gyve
nimo realybe, bet jau ji vargiai bus užmiršta. Pasaulis 
šiandie .gyvena tarptautinių susijungimų gadynę, nes tau
tinių valstybių ribos jam pasidarė per ankštos.

I FAŠIZMĄ AR Į DEMOKRATIJĄ?

Diktatorius Pilsudskis yra savo rųšies “tautos didvyris”, vario pabrangimo 
ir jisai dėl to jgijo galią kad paskui ji aklai seke. armi- mažcjimas lr kiti naudillKieji 
ja, išaugusi iš legionų , kuliuos jisai oiganizavo didžio- metalai, palyginti su variu, nė
jo karo metu. mažiau brangsta, nors jų ištek-

Lenkų maršalas prieš trejetą metų padarė pervers- liai1 ne taip jau žymiai mažėja, 
mą valstybėje, sukildamas ne prieš demokratiją, bet prieš Vario kainos staigaus pakilimo 

i daugiausia reikia 
vario pirklių su- 
išeina iš Ameri-

aršiausius krašto atžagareivius, “endekus” (nacional-de- priežastimi 
mokratus) ir klerikalus. Jo sukilimą rėmė net or^ani" I turimą kas 
zuotieji profesinėse sąjungose darbininkai. Be darbiniu- kos var-0 silikato Tačiau ne- 
kų pagelbos Pilsudskis vargiai butų laimėjęs. reikia bijoti vien vario ištek-

Perversmo keliu įėjęs į valdžią, Pilsudskis tapo sa- lių išsekimo: yra dar visa eilė 
vo “pulkininkų” įstumtas į anti-parlamentarizmo vėžes, kitų metalų, kuriuos mes nuo- 
Tečiaus, kada jisai ėmė kovot prieš parlamentą (seimą), lat bevartodami retai arba ir 
tai jisai neteko darbininkų ir pažangiųjų valstiečių pa- Vlsai '^besutiksime, o tas lai- 

ramos. Jie stojo prieš jį opozicijon, ir iki šiol sios rung- Prie tokių galime priskaityti 
tynės dar nėra pasibaigusios. Europos spauda dažnai musų visų branginamąjį auk- 
svarsto klausimą: kurion pusėn Lenkija pakryps — at- są. Patirta, kad, pavyzdžiui, 
gal į demokratiją, ar į fašizmą? Europoj, kur dar 13 amžiuje

Pilsudskis seniai reikalauja valstybės konstitucijos aukso ieškoti pilnai apsimoka- 
pakeitimo, būtent, tąja prasme, kad respublikos prezi- p?vo’ 0 jau Pabaigoj. viduram- 

dentui butų suteikta daugiau galios. Bet teisėtu keliu si beveik nebebuvo. Be abejoji. 
reforma negali būt įvykinta be dviejų trečdalių daugu- mo> kai pasauiinę auksb pro. 
mos pritarimo seime. Tų dviejų trečdalių Pilsudskis sei- dukcijij pradėjo didinti turtin- 
me neturi, ir todėl jam teks arba atsižadėti savo bran- gos Amerikos, Australijos ir 
gaus sumanymo, arba pavartoti jėgą prieš seimą. Spalių ^i)ač Afrikos aukso ka- 
mėnesyje Lenkijos seimas susirinks, ir tuomet bus ma- syklos’ tada meitinė aukso pro- 
tyt, ar fašizmas, ar demokratija toje valstybėje ima vir- ^^yruodaVtarj7oo“tX' 

tančių ir 700 tūkstančių kilo-
Laikraščiai praneša, kad Pilsudskis pareiškęs noro gramų, o jau 1915 m. pasiekė 

laikyti konferenciją su visomis seimo frakcijomis “tik- 705,280 kilogramus, ir nuo to 
siu sukurti glaudesnį ryšį tarp vyriausybės ir seimo”, kiiko jo produkcija kasmet ma- 
Jeigu maršalas tikrai turi šitokį norą, tai, matyt, jisai ž^a ?r siandien pasaulinėj pre- 
nepasitiki nugalėti seimą armijos jėgomis. Artimoje at- ęXiai,metoi?Toka‘Skll^ 

eityje sis klausimas paaiškės. reikės daryti, kai turtingose
_______________________ ___  Transvalijos kasyklose auksas 
nimais buvo privertęs savo po- išsibaigs ? Didelis! aukso ieško- 
dukrę nepilnametę mergaitę tu- bmo* žinovas ir autoritetas Lio- 
rėti su juo lytinius santykius. 1Rd Phillips

ĮVAIRENYBES
“Dievobaimingo” pono 

byla Hamburge
llamburge tik ką pasibaigė 

sensacinga architektoriaus Vin- 
cencos byla. Vincenca labai tur
tingas žmogus priklausė prie 
“aukštos” Hamburgo visuome
nes, buvo laikomas tikinčiu die
vobaimingu žmogum ir ideališ
ku šeimos galva. Jis buvo dau
gelio labdaringų ir tikybinių or
ganizacijų narys ir pirmininkas. 
Jo žmona taip pat buvo laikoma 
pavyzdinga vokiečių matrona. 
Tuo tarpu pasirodė, kad šis die
vobaimingas buržua buvo bjau
riausias nusikaltėlis. Jis grasi-

išskaičiavo, kad 
Jo nusikalstamojo darbo daly ve I vėliausia tai įvyks po 50 metų, 
buvo ir jo žmona, kuri už tai h’ Jungtinės Valstijos' tepaga- 
gaudavo brangių dovanų. Vin- mina vos 20—30 nuošimčių pa- 
cencos nusižengimas galų gale saulines aukso produkcijos, o 
tapo žinomas tik per aštuone- Australijoj iškasamo aukso kie- 
rius' metus. Nelaiminga jo po- kis dar stipriau mažėja. Atei- 
dukrė pabėgo iš namų ir papa- ^yj nemažai aukso tikimasi gau- 
sakojo apie visa vienam advo- pi žiemių Sibire. Bet ir ten, 
katui. pagal Amerikos aukso žinovų

...... .. „ nuomonę, jo yra apie 30 milio-
Architektorius norėjo papirk-L^ų kilogramų, kas sudaro šių 

ti advokatą ir siūlė jam didelį hįjįy bendrą 40 metų aukso 
honorarą, bet doras advokatas produkciją. Be abejo, neišiha- 
nesutiko tylėti ir byla pakliuvo tuojamus' aukso kiekius slepia 
teisman. j žemės pluta ar vandenynai.

Hamburgo teismas nuteisė! Nemažiau kaip auksas atkrei- 
Vincencą ir jo žmoną 5 metams pia į save dėmesį ir cino bei 
katorgos. cinko išteklių išsekimas. Cino

♦>

[Paeina ana Aliarme Photo]

David Epštein, Chicagos ra
bino sūnūs, kurį arabai nužu
dė Palestinoj.

Ir nei žodžio apie seimą.
Kur būt buvęs seimas vietoj— 
Būt kitaip dabar ant svieto! 
Jis per darbą ir gudrumą 
Būt nusausinęs šlapumą.
O dabar be atstovybės 
Viskas skęsta į gilybes.

Dešinioji opozicija
Ir krikščionys demokratai 
Verkia: “Baisiai blogi metai! 
Tuštauja laukai ir pievos, 
Nes mus valdžią baudžia Die

vas. /
Nes tik valdomi krikščionių 
žmonės gauna daug malonių. 
O dabar visur vien barniai, 
Griešyjam mes naktį, dieną, 
žemės ūkio ministernioj 
Kunigo nebėr nei vieno. 
Sėdi vien tik agronomai. 
Ar jie gali ką išmelsti?.. 
Tad nelaimės kaip Sodomoj 
Ima musų šalį belsti... 
Kolei valdė mus Krupaučius,

Didėjant jo pauei- 
suprantama, turi 

ištekliai. Ir jei jį 
taip, kaip šiandien,

JUOKAI

Buvo viskas Dievo valioj: 
Buvo asilų ir jaučių, 
Buvo visko lig davaliai. 
O dabar mums be Krupaučiaus 
Nėr nei asilo nei jaučio 
Ir bendrai, taip viskas dedas, 
Kad šalyje greit bus badas.

“BAYER ASPIRIN”
• YRA SAUGUS

kaina kyla ne tiek dėl pirklių 
susitarimo, kiek dėl didėjančio 
kasmet jo pareikalavimo. Jei 
1892 metais cino 100 kilogramų 
kainavo dar apie keturi dole
riai, tai dabar jo kaina dau
giau nei dvigubai pakilo. Ta
čiau nežiūrint to jo kainos ki
limo, kasmet jo daugiau ir dau
giau suvartojama, šito didė
jančio jo vartojimo priežasties 
reikia ieškoti tame, kad jis yra 
toks metalas, be kurio negali
ma apseiti gaminant įvairius 
gana svarbius lydinius; paskui 
daug jo suvartojama geležinei 
skardai padengti ir tiesiog skar
dai dirbti, vien konservų fab
rikai suvartoja jo milžiniškus 
kiekius, o kiek jo dar eina stik
lo pramonei, dažams, gaminti ir 
įvairiose kitos pramonės šakose. 
Tad netenka stebėtis ir jo kai
nos kilimu, 
kalavimui, 
mažėti jo 
vartosime
tai galime būti tikri, kad po 
šimto metų 
Svarbiausi, 
giausi cino 
mi Pietų Azijoj.
siausaulyj, iš kur gaunama he- 
veik pusė viso pasaulio varto
jamo cino. Dar ten 1911 m. 
metinis iškasimas siekė 58,000 
tonų, o šiandien jis' jau nupuo
lė iki 40 ir net 30 tūkstančių 
tonų. Ne geriau stovi ir kitų 
cinu turtingų kraštų padėtis, ir 
iš to jau matome, kad cino 
kiekiai žymiai mažėja ir gal 
greit išsibaigs.

Gyvenime dar gana svarbus 
yra nikelio metalas, bet jo ma
žai randame. Turtingesni 
lio rudos klodais tik du 
tai: Kanada ir Naujosios 
donijos 
dasi į 
Beveik 
nantis 
lio kiekis žymiai mažėja ir jei 
taip toliau tęsis, tai netrukus, 
kaip išskaičiuoja Dr. W. Handt- 
ke, dar prieš pabaigą šio šimt
mečio nikelio jau neteksime. 
Tada-tik pasigesime to gražaus, 
kieto metalo, kuris dažnai var
tojamas smulkiems' pinigams 
dirbti ir ypač įvairiems indams 
nikeliuoti. Nikelio stoka skau
džiausiai atsilieps į plieno išdir- 
bimą, kur nuo nikelio priemai
šų daug priklauso plieno tobu
lumas. Nors toj srity j nikelį 
gali pavaduoti 
chromas, bet, 
kažkiek turime 
metalai plieno 
daro nereikalingų sunkumų.

Bendrai dėl visų metalų iš
teklių išsibaigimo daug bijoti 
netenka, nes' yra tokių, kuriems 
pranykimo pavojus visai negre
sia. Tačiau daug yra tokių me
talų, su kuriais mums bus ries
tai, o gal ir visai jų neteksi
me, kas, • žinoma, turėtų atsi
liepti musų ukiui, jei tik nera
sime priemonių tuos reikalingus 
metalus pakeisti kitais.

Kaip bus’ vėliau ir kaip žmo
nes versis be kai kurių nau
dingų metalų, 
kuris nors ne 
dar aiškus, bet vis dėlto moks
las tikisi jį tinkamai išspręsti.

cino nebeturėsime, 
plačiausi ir gausin- 
rudos klodai randa-

Malakos pu-

GIESMĖ APIE ŠIAURĖS
LIETUVĄ

Valdžios partija
Džiaugias valdiškos gazietos, 
Kad šįmet bus linksmas' svietas.
žiemkenčiai ir vasarojai
Užderėję taip, kaip rojuj.

Padaro miegą poilsingą 
ir atgaivinantį

Prastas miegas laipsniškai susilpnina ner
vus, muskulus ir organus ir suardo abolną 
sveikatą. Tas tankiai priveda prie menko 
virškinimo, sumažėjimo apetito, pražudimo 
svorio ir spškos, gasų ar vidurių ar pilvo 
išpūtimo, konstipacljos, inkstų ar pūslės 
suerzinimo, galvos skaudėjimo, kvaitulio ir 
panašių negaliavimų. Nuga-Tone nugali 
tuos pakrikimus, kadangi jie užveria vais
tus, kurie stiprina nervų ir muskulų siste
mas, padaro riebų, raudoną kraują ir pri
duoda spėkos Kyvingriesiems organams.

i’-as John Walters. Philadelphia, Pa., ėmė 
Nug-a-Tone ir sako: “Jie yra pastebėtini. Da
bar aš miegu naktimis gerai ir mano vidu
riai išeina reguliariai tris sykius į dieną ir 
aA jauėiuos puikiai pabudęs ryte. Pirm 
imant Niigra-ToiiA a& buvau pavaras ir nc- 
gratfrlavau miegoti”. M i Ilonai žmonių Bilai- 
lauke toktų pat puikių pasekmių iš 
Nuga-Tone. Juh galite gauti jų kur vaistai 
yra pardavinčjaini. Jeigu vertelga jų ne
turi stake, paprašyki j] užsakyti dėl jus iš 
urmo vaistynės.

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus*’ 
ant pakelio ar ant plyskelčs, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
Šalčio.
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

Galvos skausmo,
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutes iŠ dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

nike- 
kraš- 
Kale-
ran-salų grupe, kuri 

rytus nuo Australijos'- 
visas iš tų kraštų ei- 

i pasaulinę rinką nike-

Sako, šįmet dirvos pilnos, 
Vaisių, sako, pilni sodai, 
Ir avių sužėlę vilnos — 
Siųsk nors užsienio parodai. 
Ir, bendrai, kur tik pažiūri 
Pamatai turtingą žmogų; 
Pinigų kiekvienas turi 
Net išgert su jais patogu... 
Vis dėl to tai šitaip daros, 
Jog režimas musų geras. 
Mat, prie šitokio režimo 
Pagada taisytis ima 
Ir, bendrai, pavargę žmonės 
Susilaukia daug malonės.

Kairioji opozicija
Opozicija kairioji 
Rankas, kojas kryžiavoja: 
“Vyrai, šaukime pavojų, 
žiemkenčiai ir vasarojai 
Laukuose visai supuvo, 
Nes šlapumo daugel buvo. 
Tik nebuvo veiksmo ūmo, 
Kurs nusausintų šlapumą”. 
Sako, nėr šaly (teisybes: 
Spaudžiame savivaldybes, 
Spaudžiam miestą, spaudžiam 

kaimą 
f

manganas* ir 
deja, dr jų ne 
ir, be to, šitie 

tobulinimui su-

tai klausimas, 
visai šiandien

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose: .
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės j “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Haisted Street

Chicago, III.

ATeJO “Kultūros” No. 8. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

Lietuvos Laisvės
Bonų

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien. >

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Haisted St.
Chicago, Illinois GARSINKITĖS 

NAUJIENOSE

NaujienųSkaitytojams
Jau gerokas laikas, kaip iš musų draugų ir skai

tytojų pusės buvo reiškiama pageidavimas, kad “Nau
jienos” skatintų lietuvių visuomenę atatinkamais skel
bimais spaudoje žymėti svarbesniuosius įvykius žmo
gaus’ gyvenime, kaip antai: mirimus, apsivedimus, ve
dybų jubilėjus, visuomeninės veikėjų darbuotės su
kaktuves, ir t.t. Kas seka Lietuvos laikraščius, tas 
galėjo pastebėti, kad tenai jau seniai tatai yra prak
tikuojama. Tai yra įsigyvenęs paprotys ir pas kultu- 
ringesniųjų tautybių žmones Amerikoje; jų laikraš
čiuose (pav. čekų) nuolatos' galima užtikti špaltų špal- 
tas, užpildytas tokios rųšies nuotykių pažymėjimais.

Ir kiekvienas pripažins, kad tai yra pagirtinas 
ir gražus įprotis. Iš tiesų, yra gražu, kai giminės ir 
draugai žmogaus, kurio gyvenime atsitiko malonus 
arba liūdnas nuotykis, išreiškia jam arba jo šeimynai 
savo simpatiją ne tik mažam artimų asmenų būrely
je privatiniuose namuose, bet ir viešai, per spaudą. 
Laikraščiai juk paduoda žinias apie tokius atsitiki
mus, bet žinioje aprašoma tiktai faktai, o ne paro
doma, ką jaučia asmens, kuriuos tie faktai paliečia. 
Tuos jausmus gali parodyti tiktai jie patys, tam tik
rais pareiškimais spaudoje.

Pripažindamos teisingumą šitų nurodymų ir at
sižvelgdamos į tai, kad toks paprotys jau yra įsigy
venęs kitose tautose, kurių pavyzdžiu lietuviams vi
sai nebus gėdos pasekti, “Naujienos” nusprendė įves
ti šiuos keturis naujus skelbimų skyrius savo skil
tyse:

1. Vedybų pranešimai ir Pasveikinimai 
jaunavedžiams;

2. Užuojautos pareiškimai mirusiųjų šei
mynoms ir giminėms;

3. Sveikinimai visuomenės darbuotojams; 
ir

4. Jubilejiniai sveikinimai vedusioms po
roms.

Mes tikimos, kad skaitančioji publika mielai pa
sinaudos šitomis progomis, o “Naujienos” laikys sa
vo pareiga, kaip ir ligi šiol, patarnauti jai kaip ga
lint geriausiai. Kiekvienam norinčiam tuo ar kitu 
aukščiaus paminėtųjų tikslų padaryti savo pareiški
mą dienraščio špaltose, “Naujienos” mielai padeš tin
kamai sutaisyti žodžius, ir kainos už vietą laikraš
tyje bus visiems prieinamos.

Iš viso, ką “Naujienos” yra ligi šiol atlikusios 
per savo penkiolikos su viršum metų darbavimąsi, 
bus bene svarbiausia tai, kad jos nuolatos palaikė ir 
stiprino visuomenišką ryšį tarpe gyvenančiųjų Ame
rikoje Lietuvos išeivių. “Naujienų” skaitytojų armi
ja šiandie — tai lyg kokia milžiniška šeimyna, kuri 
savo gyvu solidarumu ir dydžiu stebina kiekvieną, 
kas gauna progos arčiau su ja susipažinti. Kas gi, 
pavyzdžiui, sutraukia galingas žmonių minias į “Nau
jienų” piknikus ir koncertus, jei ne tas jausmas, ku
ris kiekvienam jų pasako, kad jie yra artimi kiti ki
tiems? Mes neabejojame, kad tie budai viešai reik
šti kits kitam savo užuojautą, džiaugsmą arba pagar
bą, kuriais naudotis dabar siūloma musų skaityto
jams, prisidės dar daugiau prie šito jausmo sustip
rinimo.
. Tad visais tokiais reikalais kreipkitės į “Naujie
nas”, kurios visuomet yra pasiryžusios Jums patar
nauti! “NAUJIENOS”.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Sukti biržos vertelgos
Chicagoj įsisiūbavo tikra me

džioklė ant suktų biyžos vertel
gų. Nužiūrima, kad vertelgos 
kas metai nunešdavo šimtus 
tūkstančių, o gal ir milionus do
lerių.

Kaip jie operuodavo? Apie tai 
išpasakojo valstybės gynėjo pa- 
gelbininkams tūlas J. F. Dovvd. 
Tas Dovvd kurį laiką veikė su 
suktais biržos meklioriais, tai- 
K’i žino jų darbuotes budus.

Anot jo, sukti biržos meklio- 

riai plačiai garsindavosi. Jie lai- 
kydavo agentus'. Jie vesdavo 
nužiūrimų kostumerių sąrašus. 
Ir nuolat rašinėdavo laiškus ar
ba meklerių agentai juos ap
lankydavo aiškindami’ kaip ge
ras marketas pinigams inves
tuoti, kaip daug pinigų pada
ryti galima, etc.

Kada meklioriai gaudavo iš 
kostumerių pinigų, itai nepirk
davo už juos šėrų. Kada suim
davo didesnes pinigų sumas, tai 
žiūrėk vieną gražią dieną me
klioriai nepasirodė ofise. Jie 
dingo nežinia kur. Dingo su 
jais ir patikėti jiems kostume
rių pinigai.

Dabar valstybės gynėjo ofi
sas tyrinėja tokių biržos me- 
kliorių (sukčių) darbuotę. Pa
čiam J. F. Dovvdui, kuris davė 
liudymus policijai, sakoma, jau 
buvo pasiųsta grūmojimų mir
ties, jeigu jis nenutils arba ne
išvažiuos iš Chicagos. Taigi val
stybės gynėjas davė Dovvdui! 
sargybą.

O kas gali nužudyti Dovvdą? 
Pranešama, kad suktieji biržos 
meklioriai mokantys duokles 
gengsteriams. Gi šie “apsaugo
ja” tokius mekliorius. Taigi 
gengsteriai ir gali mėginti Dovv
dą “nutildyti”.

Užpuolė tris bravorus
Prohibišenai areštavo John! 

Burke. 6337 So.--Halsted St. Jį j 
nutvėrė jie važiuojant su tre
ku alaus, vežamo ’iš bravoro, 
kuris buvo adresu 2716 South 
Central Park. Čia prohibicijos 
agentai užtiko 3,000 galionų 
alaus. Be to, jie padarė kratas 
bravore adresu 2320 West Ma- 
dison st. ir 3226 So. 54th avė., i 
Ciceroj. šiuose bravoruose kon-i 
fiskavę 11,600 galionų alaus.

Paskilbusio bandito tei
smas prasidės penk

tadieni 
—

A įeinantį penktadieni prasi
dės teismas Willie Doody, des- 
peratiškiausio iš visų Chicagos

PRANEŠIMAI I

Vyskupo Valančiausko dr-jos susi
rinkimas įvyks rugsėjo 12 d., 7:30 v. 
vak. Visi nariai bukite šiame su
sirinkime ir atsineškite savo knygu
tes, nes niekuric senosios konstituci
jos paragrafai bus pakeisti.

— Vaidyba.

Muzikantai. — Lietuva Beno, ge- 
neralė praktika įvyks ketverge, rug
sėjo 12 d., 8 v. v., p. VVoodniano 
svet. Visi muzikantai, kurie manot 
dalyvauti nedėlioj Tautiškose kapi
nėse šerno paminklo atidengimo iš
kilmėse, malonėkite būti.

L. B. vedėjas J. L. Grušas.

Roseland. — Rugsėjo 13 d., 7:30 
vai. vakare, svetainėje 341 Kensing- 
ton Avė., įvyks Roselapdo Lietuviu 
Kliubu ir Draugijų Savitarpinės Pa
šalpos Susivienijimo susirinkimas, 
šiame susirinkime bus visokiu rapor
tų ir pranešimų. Todėl visi nariai- 
rės būtinai atsilankykite, taip ir tie, 
kurie norite prisirašyti susivieniji- 
man. — Sekretorus.

Lietuviu Kriaučių 269 Skyriaus 
A. C. W. of A. mėnesinis susirinki
mas įvyks pentkadieny, rugsėjo 13 
diena. 1929 m.. 7:30 vai. vakare. 
Amalgmnated Centre name, 333 So. 
Ashland Blvd. Visi nariai ir na
rės malonėkite susirinkti paskirtu 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarimui. K. Navickas, rast.

To” i of Lake. — Draugystės šv. 
Stanislovo susirinkimas atsibus penk
tadienio vakare, rugsėjo 13 d., 8 va
landa, parapijos svet., kertė 46tos 
ir So. Wood gat. Visi nariai priva
lom susirinkti’— v ra svarbių reika
lų. F. J. Puleika, rašt. 

banditų, kaip sako policija. 
Doody yra kaltinamas nužudy
mu Berwyn policijos viršininko 
Charleso Levy.

Dar viena bomba
Ekspliodavo bomba prie na

mų 2520 Wentworth avė- Čia 
italas Giliberto laiko grosernę. 
Klausinėjamas policijos, Gili
berto pasakė’ nežinąs, kodėl 
bomba mesta. Policija betgi nu
žiūri, kad juodrankių gengė rei
kalaujanti iš groserninko pini
gų ir kad groserninkas nesako 
ką žinąs' bijodamas juodrankių.

Išsisuka
Pasak Bernardo O. Romin, 

tulcstancSiai dolerių nepasiekia 
miesto iždo delei to, kad dau

gybė vežimų savininkų tuo ar 
kilu budu išvengia mokėjimo 
taksų už vežimus.

I

Arbitracijos taryba vie
toj džiurSs

Municipalių teismų sistemos 
vyriausias teisėjas, Harry 01- 
son, kartu su kitais, planuoja 
pakeisti džiures arbitratorių ta
ryba. Džiurės iki šiol naudota 
šiuose teismuose kai kada fak
tams surasti civilės’e bylose. 
Manoma jų užduotis pavesti ar- 
bitratoriams. Šią reformą re
mianti Chicagos advokatų aso
ciacija.

Šuniukai vėl teisme
Nesenai teisėjas Fisher bu

vo išdavęs indžionkšeną, kuris 
draudė policijai maišytis į šu
niukų lenktynių bizni. Kitaip 
sakant, liepė nekliudyti lenkty
nėms.

Dabar teisėjas atšaukė tą in
džionkšeną. Policija vėl galės' 
uždaryti lenktynes’. Jeigu te- 
čiaus šuniukų lenktynių užlai- 
kytojai kreipsis tuojau į valsti-

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Ketverge, Pėtnyčioj 
ir Subatoj, Rugsėjo 

12, 13, 14
Bus rodoma visas kalbanty

sis paveikslas
“College Love”

dalyvaujant
George Lewis, Dorothy Gul- 
liver, Eddie Phillips, Hayden 
Stevenson, ChurchiU Ross ir 

Sumner Getchel
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija. 
Kalbančios žinios.

Kviečiame visus lietuvius’ at
silankyti ant iškilmingo ati

darymo.
>- -

ALEKSANDRAS YOKŠIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėio 10 diena, 1 valanda ry
te, 1929 m., sulaukės 50 metų 
amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Telšių apskr., beplaukęs para
pijoj. Paliko dideliame nuliū
dime draugus ir pažystamus. 
Kūnas pašarvotas randasi 1221 
S. Cicero Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 13 diena, 1:30 vai. po 
piet iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Laidotuvėmis rūpinasi Vladi
slovas Smilgevičius.

Visi A. A. Aleksandro Yok- 
šio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Draugai ir pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Radžius, Tel. Canal 
6174.

jos aukštesnįjį teismą (Sup- 
reme court), tai indžionkšenas 
pasiliks galioj, iki tas teismas 
savo nuosprendį išneš.

Automobilistų dėmesiui
Kane pavieto teisėjas O. C. 

Allen nuteisė girtą negrą, va
žiavusį automobiliu $100 užsi
mokėti ir teismo kaštus pa
dengti. Bet negras nemokės 
$100, nors ir norėtų mokėti. Jis 
turės bausmę atidirbti gauda
mas po $1.50 dienai. Tai jau 
teisėjas Allen pasiuntė pirmą 
važiuotoją keliams taisyti, kaip 
neseniai grūmojo. Kažin ar ir 
kitus nusikaltusiu^ automobilis
tus laukia tokį pat bausmę. Nu
baustasis negras nusikalto jau 
ketvirtų kartą.

Oro policija

Majoras Ralph Royce tapo

.................................. ......................

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5'

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervini^ pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 1950

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėk 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

FELIKSAS LILEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 10 dieną, 5 valandą va
kare, 1929 m., sulaukės 49 
metų amžiaus', gimęs Šiaulių 
apskr., Vaiguvos barap., Akme
nės dvare. Amerikoj išgyveno 
25 metus. Paliko dideliame 
nuliudime brolį Aleksandrą, dė
dę Juozapą šiuško ir gimines, 
o Lietuvoj moterį Elzbietą ir 
dukterį. Kūnas pašarvotas ran
dasi 2754 W. 43 St.

Laidotuves ivyks subatoj, 
rugsėjo 14 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų i Nekalto Prasidėjimo 
P. š. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Felikso Lileikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Dėde ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

GERČA1TĖMARCIJONA

šiuo pasauliu
6 valandą ry-

Persiskyrė su 
rugsėjo 10 dieną, 
te, 1929 m., sulaukus 52 metų 
amžiaus, gimus Raseinių ap., 
Kražių parapijoj, Pakalniškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų. Paliko dideliame nuliu
dime 3 anūkės — Helena Ged
vilienė, Veronika Simoniene ir 
Petronėlė Turškienė, dvi pusse- 
rės — Petronėlė Mansorienė ir 
Juzefą Rusteikienė, du pusbro
liai — Vincas ir Juozapas Ger- 
čiai, keturi pusbroliai Trakše- 
liai ir vienas pusbrolis Kalvai
tis ir giminės, o Lietuvoj — 
brolis Antanas ir sesuo Domi
cėlė. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4639 S. Hermitage Avė

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 13 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marcijonos Gerčai- 
tės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą

Nubudę liekame,
Anūkės, Pusseserės, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 

paskirtas orlaiviams ir jų lė- 
kiojimams prižiūrėti. Jis yra 
pirmas, kaip sakoma, oro poli
cininkas Cook paviete.

Automobilistų dėmesiui
Frank Kremle, viršininkas 

biuro apsaugai nuo nelaimių, 
pasiuntė laišką aukščiausio ša
lies teismo rteisejui Taftai, ku
riuo klausia, ar bus teisotas pa
tvarkymas, kurį norima išlei
sti Evanstone. Biuras norėtų, 
mat, kad automobilių stabdžiai 
(brėkiai) butų ekzaminuojami 
kiekvieną mėnesį.

_______ Graboriai________

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne* 
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

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

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

Td.lachavicž
Lietuvis Graborius ir 

Bdlsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, 111.
Patarnauja laidotu
vėse kuopUikidugiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir PL 
gesnis Už Kitų 

Tf Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRĄBV VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

$39,000,000 už skalbimą
Chicagos komercijos tarybos 

suskaitymu, miesto gyventojai 
išleidžia kas metai $39,000,000 
drabužių skalbimui. Skalbyklo
se dirba 13,284 darbininkai ir 

^darbininkės.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

--------O--------
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.
--------- o----------

---- ----- t... —----- ... - ■........... .

----- o-----
ŽMOGAUS 

AKIS
yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare • ■ o------—

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak;

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republip 7868 
CHICAGO. ILK

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted S't.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 ila 8 vakare.
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: •

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46lh St Chicago, 111

Lietuviai Gydytojai
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 82Ū1 South Wallace Street

------ o——
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 236, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomi* nuo 1 iki 2 

valandai po pietų 
-------O-------

Rez. 6606 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 1257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, ILL.

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

DR. F. A. ZUBAS 
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFLSO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 diena.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3113 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph 6800
■   *     —  ———   

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po plot,
7 iki 8 vai. Nedtl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 23 metai 

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

____ Įvairijjs^Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal .

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 1464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Street
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakar3 
Telefonas Canal 1912 

Residenco Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 do 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
VaL: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Sajle St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai. 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Subatos vakarais.

YjTp/vvaitchus
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare 
52 E. 107th St., 

kampas Michigan Avė. 
Pullinan 5950

------------------- 1-------- ---------------------------------------- -

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

~ a7a. suras”
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395 

johnbTborden 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarai* nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 8097 s 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F., W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union Ava. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kai kas iš Chicag>os praeities 
ir dabarties

(Tęsinys)

Šerno paminklo ati 
dengimas

Indėnai ir baltveidžiai

Rašytojo Juozo Adomaičio- 
Šerno paminklo atidengimas į- 
vyksta sekmadienį, rugsėjo 15 
d., 1929 m., vienuoliktą valan
dą ryte, Lietuvių Tautiškose 
kapinėse.

Programe dalyvauja:

konsulas
J. B. Bor- 

“Naujie- 
nuo “San-

Benas “Lietuva” po vadovys
te p. J. L. Grušo, “Birutės” 
choras po vadovyste p. K. Ste
ponavičiaus. Pritaikytas eiles 
deklamuos adv. K. Jurgelionis. 
Kalbėtojai: Lietuvos 
p. A. Kalvaitis, adv. 
den-Bagdžiunas, nuo 
nų” p. P. Grigaitis,
daros” Dr. A. Zimontas, nuo 
SLA. adv. K. Gugis, nuo dak
tarų draugijos Dr. A. L. Da- 
vidonis.

Gėlių vainikai bus ant kapo 
sudėti. Visus lietuvius nuošir
džiai kviečiame dalyvauti pa
minklo atidengimo dienoje.

šerno Fondo Komitetas.
P. S. Norintieji ant kapo vai

nikus sudėti malonėkite kreiptis 
dėl susitarimo ir gražesnės 
tvarkos prie K. Katkevičienės 
telefonu: Lafayette 7382.

š. F. K.

J. Bachunas 
atostogauja

jau resortas

Miestiečiai važiuoja atosto
goms į farmas, o farmeriai— 
į miesitus. Vakar apsilankė 
“Naujienose” garsiosios Tabor 
Farm savininkas, p. J. Bachu
nas’, kuris atvažiavo Chicagon 
atostogoms.

Paklausus ar
uždarytas, kad atostogauja, p. 
Bachunas sako: Ne, ne. 
esą dikčiai atostogininkų. Gir
di, dirbau sunkiai nuo kovo mė
nesio iki šiam laikui. Dabar ga
vau šiek tiek progos, tai atva
žiavau pasisvečiuoti.

Ar nepervesti rytais ir va
karais atostoginingams? —pa
klausiau.

—Tiesa, kantais pasitaiko 
gan vėsiu rytų ir vakarų, bet 
mes įvedėm į kai kuriuos ka- 
tedžius “hot water heat”, tai 
vėsus oras atostogininkams ne
baisus, pridūrė p. Bachunas.

Dar

Pirmuosius’ baltveidžius 
bartinės Čikagos apielinkėse in
dėnai priėmė, kaip geriausius 
draugus. Indėnai patys, sako
ma, kvietė kunigą Marųuette 
apsigyventi jų tarpe.

Be indėnų pagelbos Jolieto ir 
Marųuette ekspedicija Missis- 
sippi upe, kuone pasiekusi Mek
sikos įlanką (jei beliko tik ko
kie 300 mylių keliauti iki į- 
lanko), nebūtų grįžuti atgal. 
Vienas indėnui vadas pavedė 
Jolietui ir Marąuettui savo jau
na sūnų, kaip ženklą draugin
gumo jiems, pasitikėjimo jais. 
Tas vaikutis kelionėje pasken
do.

Indėnai mielu noru priimdavo 
savo tarpan, gyventi kartu, 
baltveidžius. Daugelis kailių 
supirkėjų ir kitokių žebravoto- 
jų gyveno su indėnų moteriš
kėmis. Bet ne mažai buvo ir 
tokių, kurie prie pirmos progos 
palikdavo indėnes moteris’ ir 
prigyventus su jomis vaikus ir 
persikeldavo gyventi ten, kame 
matė daugiau pelno.

Ar parodė tokio draugingu
mo indėnams baltveidžiai? Rei
kia pasakyti, kad ne. Jie pri- 
gaudinėjo indėnus, kaip tik gali 
prigaudinėti suaugę, žemos do
rovės žmonės jaunus kūdikius. 
Kad lengviau butų prigaudinė
ti, baltveidžiai kailių supirkėjai 
nugirdydavo indėnus. Bevertė
mis stiklinėmis’ ir blekinėmis 
pažybomis jie išviliodavo iš in
dėnų brangius kailius, kaip sa
koma, už nieką.

Prigavingu budu, iš nugirdy
tų indėnų baltveidžiai kaip už 
dyką gaudavo didžiulius žemės 
plotus. Išsipagirioję, indėnai 
susiprasdavo buvę prigauti, bet 
jau per vėlai. Deliai to kilda
vo tiek ir tiek kivirčų, piktu
mo. Taip, pavyzdžiui, 1805 me
tais indėnų gentis Wyandots 
“pardavė” baltveidžiams 2,- 
000,000 akrų žemės dabartinė1- 
je Ohio valstijoje. Taip klojo
si kitose vietose.

To ne gana. Baltveidžiai (ti
ksliai* pasakius, jų valdžios)1 — 
amerikiečiai, franeuzai, anglai— 
besipešdami tarp savęs, steng
davos įtraukti į ginčus ir in
dėnus. Gal bus tiksliau pasa
kyti, kad baltveidžiai pešdavos, 
o indėnų skalpai nukentėdavo. 
Indėnų ir baltveidžių kivirčai

da-

bas atvirame ore. Saulė yra 
mano tėvas, o žemė motina. 

, Jos glėbyj aš pasilsėsiu, kai lai
kas ateis.

“Brolau—kalbėjo toliau Te
cumseh—tu nori kliudyti įpusų 
pastangoms suvienyti indėnus, 
idant jie bendrai valdytų že
mes, kurios jiems priklauso. Tu 
pasikvieti įvairias gentis ir į- 
kalbi joms laikytis skyrium. Tu 
darai šitaip todėl, kad nori, 
idanti indėnų gentys, turėdamos 
atskirus’ žemės plotus, kariautų 
tarp savęs. Tu niekuomet ne
matei indėną elgiantis taip su 
baltveidžiais, kaip tu elgiesi su 
indėnais. Tu be, paliovos stumi 
indėnus tolin ir stumsi juos, 
kol suvarysi į didįjį ežerą 
(Michigan ežerą), kur jie ne
begales nė atsiremti, nė gyven
ti...
/‘Tu 

indėnų 
taip ir toliau, tai bus didelių 
nesmagumų. JSrolau, aš maldau
ju tave susimylėt ant raudonų
jų žmonių.

“Kaip galime mes pasitikėti 
baltveidžiais ?

“Kada Jėzus Kristus pasiro
dė ant žemės, tai jus nužudėte 
jį ir prikalėte prie kryžiaus’. 
Jus tikėjotės, kad jisai miręs. 
Bet pasirodė, kad jis gyvas. 
Jus turite savo pačių tarpe to
kių, kurie netiki tuo, ką skel
bia. Ir jus dar sakote, kad 
norite mokinti mus. |

“Visa, ką tau pasakiau, yra 
teisybė. Galingoji Dvasia įkvė
pė mane pasakyti tai.”

Taip kalbėjo Tecumseh 1810 
metais’, žinoma, jo kalba ne
paveikė nė į gubernatorių, nė į 
kitus baltveidžius. 1812 metais 
įvyko Fort Dearborn garnizono 
skerdynės.—čikagietis.

supirkinėji .iš atskirų 
žemes. Jei tu darysi

Laiškai Rašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobej nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus 
tam tikrą laiką, 
naikina.

paštas laiko 
o pasl.ui SU’

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Automobiles

“Lietuva” benas ren 
giasi iškilmėms

Žemiau išspausdinta giesme
lė bus sugrota “Lietuva” beno 
rugsėjo 15 dieną Lietuvių Tau
tiškose kapinėse dėdės šerno 
paminklo atidarymo iškilmėse. 
Muzika, rodos, yra Koschat, o 
žodžiai A. Dičkauskio. Benui 
gaidas išrašė J. L. Grušas.

Patartina publikai turėti 
tas eiles sekmadienį su savim 
ir benui grojant sekti arba pri
tarti.

žodžiai galima pakeisti, kad 
tiktų vyrui apraudoti, 
džiui, žodį “mieliausia” 
ti žodžiu “mieliausias”,

pa vyž

ele.

Apleistas
Apleistas, apleistas nuo svieto 

vilaus.
Kur eisiu, kur busiu, kas ma

ne priglaus.
Ant kalno šilelis, pakalnėje 

kapai,
Ten mano mieliausia 

amžinai (2 kartu).
Kasdien ją lankydams, 

nant keliu,
Kvi-etkelėms kaišydams, 

graudžiai verkiu.
Tu mano meilytė, jau nie

kad manęs
Nešauksi, neglausi meiliai 

prie savęs (2 kartu).
P. S. Ketvirta eilutė gieda

ma du kartu. —Nn.

miega

praei-

sau

GarsinKitės Naujienose

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856

Buick 5 pas. sedan ...............
Buick Sedan-Standard, 2 door 

Essex Sedan .....................
Oakland Landeau Sedan .... 
Ford coupe ..........................
Ford Tudor ..........................
Auburn roadster ...............

’28
’28
’29
’27
’29
’29
>28
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 S. Halsted St., Triangle

$800 
$695 
$550 
$325 
$400 
$425 
$600 
CO.
9330

Help Wanted—Female
Darbi n jn k i ų Rei k i a

REIKALINGA mergaitė, 16 metų, 
pagelbėti prie namų darbo. Nereikia 
skalbti. Geras namas ir mokestis. 
3206 W. 63 St., štore.

Exchange—Mainai
MAINYSIU medini 2 po 6 kamba

rius ant mūrinio arba ant loto bile 
kokioj apielinkėj, 4412 So. Talman 
Avė. 2 augštas.

906
907
910
921
931
934
940
943

Mrs OnaGrimvilene
Guntis Ignoco 
Jogminas Alekia
Linbinenei Kastancije
Nafiene Karolina 
Pivoraite ‘Agota 
Svogas C h ari i s 
Trainitei Julai

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statąu namu* mažus Ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu | 
kitą, vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgiČlu* ant namų.

A. KA1RIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Miscellaneous for Sale
{vairas Pardavimai

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

REIKALINGA mergina arba mo
teris patyrusi siūti ant elektra varo
mos mašinos. Star Quilt Co., 1855 
W. Roosevelt Rd.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

REIKALINGA darbininkė i rui- 
ming house. Valgis ir kambarys 
vietoje, geras mokestis, 4449 South 
Halsted St.

o

Karpenteriai ir Džiaberiai 
Bemodeliąvimas. — Porčiai. 

Saulės seklyčios. — Garažai. 
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St.
Tel. Roogevelt 8500

ar

HUGO J. KOHR CO.
Apmušti rakandai; frieze, velou- 
rų, mohair ir tapęs try valyto
jai ir fumigatoriai.

1427 Altgeld St.
Tel. Mbhawk 1327

----------o----------
10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 

CONSUMERŠ Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darba mieste. Kedzie 8463.

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
/teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plųmbing reikmenos. 
Abbott Plųmbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1821, Mr. Bartunek.

Financial
FinanRai-PaskoloH

Paskolos suteikiama; 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus. T O

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

MES DAROME 1, 2 ir 8 morgi 
Čius. Eighteen Bond & Mortgage 

1618 West 18th Street
I. F. Dankovski, prez. 
C. T. Dankovvski. ižd.

Co.

Gražiausių artistinių ir futuristi
nių dezainų, kokių pasiekta statybo
je ar namų puošime. Kiekvienas ra
dio tiks šiai ugniavietei (fireplace). 
Parsiduoda pilnas su įdėjimu, už la
bai žema kaina. Tas ugniavietes 
galima gauti įvairių spalvų, kurios 
sutiktų su jūsų dekoracijomis; taip
jau galima gauti ispaniško dezaino.
Artistiniai Radiatorių Kabinetai

Musų radiatorių kabinetai yra pa
daryti tno pačiu budu ir yra tikra 
naujanybė šitokiam įrengimui. Rei
kalingi agentai išimtinom teritorijom. 
Ateikite, rašykite, arba telefonuokite 

Ina Manufacturing Co.
3509 W. 63rd St.
Tel. Grovehill 1222

----- o-----
20 mergaičių dirbtuvei, nereikia pa

tyrimo, $15 į savaite
Veiterkų, $18 i savaite.
3 mergaičių lipinti leibelius, $15isav.
Virtuvės pagelbininkės, $15 i sav.
Indų plovėjos, $15 j sav.
Namų darbui, $15 į sav.
Dirbti skalbykloje, $18 i sav.
Pardavėju, $15—$18 j savaitę.

Ateikite ir pamatykite saraša
tu vietų.

SOUTH

ki-

PARK EMPLOYMENT 
AGENCY,

4191 So. Halsted St., 2nd fl.

REIK TA ♦patyrusių operatorkų prie 
moteriškų augštos rūšies jakučių, 
S. Cralstein & Co., 325 S. Market 
Street.

— ■■ o--------
GARSIOS Pietinės Illinois Mine 

run $6.50 už toną, pristatom. 
bai mažai dulkių. Lump, egg. 
$7.50, pristatom.

GOVALIS, Canal 2311

La- 
nut

REIKALINGA motery indų plovė
jų , patyrusių. '

4169 So. Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

AŠ JUOZAPAS VERSIACKAS 
paieškau tetos Rožes TarasiaviČiutės, 
kaip girdėjau buvo vedus Zaliecką 
Kaži, ieškau ir daugiaus Zalieckų, 
Versiackų ir Tarasiavičių.

JOSEPH VERSIACKAS 
Box 194 

Witherbee, N. Y.

PAIEŠKAU IZIDORIAUS PO
CIAUS, Amerikoje vadinasi John 
Butz. Paeina iš Raseinių apskričio, 
gyveno ant Town of Lake apie du 
metai atgal. Jis pats ar kas kitas 
malonėkite prahešti.

A. MIKALAUSKI, 
4535 S. Hermitage Avė. Chicago, III.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia*

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški 
rasti proga 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos žiu 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Raliir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

iŠ

MOTERIES ar merginos abelnam 
namų darbui Turi pasilikti nakti
mis. Gera vieta gerai moterei. At
sineškite liudijimus. Tel. Maywood 
8168.

RENDON nedidelis štoras, tinka
mas “dry goods” arba barbernei. Sa
vininkas duoda pradžia veltui, 2709 
W. 71 st St. Grovehill 1914.

Partners VVanted
Pusininkų

REIKALINGAS partneris i resto
raną su $500 cash, $250 ar mažiau. 
Nauja vieta, 4752 W. Chicago Avė.

For Kent
RENDON gražus, naujai ištaisytas 

garu šildomas, šviesus ofisas viršuj 
aptiekos, tinkamas daktarui bei den- 
tistui 3337 So. Morgan St., kampas 
83Čios Place, Tel. Boulevard 2418.

REIKALINGAS bučeris turintis 
patyrimą,

1800 So. Peoria St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 30 kari} garažas ir 
gąsdino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina i mėnesi. 7800 Archer Avė., 
Justice Park, III. Tel. Wi)low 
Springs 60.

PARSIDUODA pigiai delicatessen 
fixturiai, ice boxis ir scales pirmos 
klesos, 201 — 25th Avė. Belwood, III.

PARDAVIMUI barbernė pigiai, 
visa arba pusė; gali pirkti mokinys 
— išmokysiu. Kreipkitės Knygynas 
“Lietuva”, 3210 So. Halsted St. 
Box 42.

BARGENAI
1) String St. ir 18th senas bet 

tvirtas muro namas ir medinė gri- 
čiutė užpakalyje, 7 flatai, rendų 
$85.00 i mėnesi, parduosiu labai pi
giai, tik $6,500.

2) Emerald Avė. prie 38th St. 3 
fl. medinis, 3, 4 ir 6 kamb. fl. su 
vanoms, garadžius vienai mašinai, 
rendų $56, kaina $3,800

3) Lowe Avė. prie 38th St. 2 fl. 
medinis namas po 4 kamb., 
$38, kaina tik $2,700.

4) Turiu bargenų kitose 
miesto.

5) Apdraudžiu (Inšiuruoju) 
mobilius. Langus, Namus, Rakandus, 
Gyvastį ir visokios kitos rųšies ap- 
draudą.

V. MISZEIKA
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

------o-----

rendu

dalyse

Auto-

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

PIETVVAKARINIS kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 3 augštų mūrinis, — 
štoras, 2 po 7 kamb. f lutai. Našlė 
tu paaukoti. Lotas 60x125. $11,500.

D. J. O’CONNOR,
10 S. La Šalie St. Franklin 4465 

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

NAUJA ANGLIŠKA BUNGALOW 
$1,000 CASH 

15834 Marshfield Blvd., Harvey, III.
De#tų plytų konstrukcijos; 6 di

deli gražus kambariai; aliejum šil
domi; elektriška refrige racija, tikra 
ugniavietė, cedar klozetai; saulės se
klyčia, ultra modemiškas kiekvienu 
žvilgsniu; didelis lotas, mūrinis ga
ražas, 30 min. į vidurmiestį; I. C. R. 
R., fėras 13c. Šis namas bus par
duotas už mažiau negu kainavo, jei 
greit imsite Išmokėjimai kaip ren- 
da. Tel. savininko Central 1520.
- ------ - r---------- -------------------------- ~

2 FLATAI po 5 kambarius, garu 
šildomi, arti 71 gatvės, gatvė ištai
syta. Jei veiksite tuojaus kaina yra 
$11,700. 7131 S. Western Avenue. 
Republic 9236.

Išmintingesni indėnai supras
davo bledį, kurią, daro jiems 
baltveidžiai. Apie tą laiką, ka
da buvo pastatytas Fort Dear- 
born, indėnų tarpe ir tose apie- 
linkėse ,kur šiandie susiartina 
Illinois, Indiana, Michigan vals
tijos, pasižymėjo indėnų vadas 
Tecumseh.

Paduosiu liuosą vertimą jo 
kalbos, kurią jisai kartą pasa
kė kalbamos teritorijos guber
natoriui William Henry Harri- 
sonui, kada šis pakvietė jį j sa
vo grįčią. pasilsėti ir pasikal
bėti. Štai ji:

“Namai pastatyti tam, kad 
jus laikytumėt savo tarybas 
juose. Indėnai laiko savo tary-

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge rugsėjo 

10, 11 ir 12
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“The TriaI of Mary 
Dugan” 
dalyvaujant

Dykai sergantiems 
Astma ir Šienlige

Norma Shearer, Lewis Stone, 
H. B. Warner

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

. Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Avė.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Qhio Sts.

PARDAVIMUI grosernė ir delica
tessen rooming house distrikte. Už 
$1,200 greitam pardavimui, 13'h N. 
Damen Avė. Tel. Seeley 3720.

ir

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $800, imame iegalį nuoiimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ava. 
Kampa* Hermitage Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

REIKIA patyrusio ūkės darbinin
ko, mokančio karves melžti ir dirbti 
visa ūkio darba 3500 Union Avė.. 
Tel. Boulevard 3787.

Reikalaujame Lietuvių 
Vyrų

Tari būti Chicagoj išgyvenę ne
mažiau kaip metus, su gerais palių; 
dyjimais, yra gera proga uždirbti 
nuo $50.00 iki $100.00 savaitėje it 
išsimokyti gerų profesija 
laiką.

Atsilankykit nuo 9 ryto
208 S. La Sąlle 

Room 1860 
i

i trumpa

iki 7 vak.
St.

PARDAVIMUI 3 trokai- krausty
mui furnišių ir pianų. Parduosiu su 
visu bizniu, biznis išdirbtas per 6 
metus, 4068 Archer Avė., Telefonas 
Lafayette 8080.

PARSIDUODA du Storai — gro
sernė prie 4552 S. Kedzie Avė. ir 
vaisių ir lengvų groserių prie 5612 
W. Division St. Pigiai. Kreipkitės 
4552 S. Kedzie Avė

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, biznis daromas geras. Parduosiu 
pigiai, priežastį patirsit ant vietos, 
4438 So. Hermitage Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Laisvas metodų išbandymas, koriuos 
, kiekvienas gali vartot nenusto

damas laiko bei patogumų
Mes turime metodą astmai kontroliuoti, 

ir norime jĮ išbandyti savo ekspensais. Ne
svarbu. ar jūsų yra senas keisas ar naujai 
prasidėjęs, ar yra kroniška astma ar šien
ligė (hay faver). Jus pareikalaukit mu
sų nemokamo metodo. Nesvarbu, kokiame 
klimate Jus gyvenate, taipgi kokio am
žiaus ir užsiėmimo esate, jei Uk Jus kan
kina Asthma ar Hay Fover, musų metodas 
Jus greit išgelbės.

Ypatingai norim pasiųsti tiems vadina
miems bevilties kelsams, kur nieko negel
bėjo visokį {kvėpimai, garinimal, opiumus 
prieparatai, žvakutės, “patentuoti durnai'/ ir 
kt. Mes norime visiems savo ekspensais 
parodyti, kad musų metodas yra padarytas 
su tikslu padaryti liuosą kvėpavimą, panai
kinti karkimą, ir visus tuos baisius parok-kinti karkimą, ir visus tuos baisius 
Biznius.

Toks nemokamas pasiūlymas butų tikras 
apsileidimas neiAnaudoti. Parašykite tuojau 
ir pradčkit tą pat dieną metodą. Nesiųski
te pinigų. Tik pasiųskite žemai pridedamą 
kuponą. Padarykit tai šiandien.

FREE TRAIL COUI’ON
FRONTIER ASTHMA CO..
2872 H Frontier Bldg., 402 Niagara St., 
Buffalo. N. Y.

Send f re iriai of your tneihod to:

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moųuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, 
4809 W< Lake St., Atdara iki 10 vai.

REIKALINGAS apisenis arba jau
nas vaikinas dirbti ant farmos, pa
gelbėti apie gyvulius Atsišaukit 
4357 So. Washtenaw Avė., Chica- 
go, III.

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

[ctASSIFIED APS

3 šm. miegamojo kamb. setas $35. 3 
šm. lovos Davenport seklyčios setas 
$35, Victrolos $5, lovos $2, kaurai $5, 
dreseriai $5, valgomojo kambario se
tai $10, gasiniai pečiai $5, pianai $25, 
bufetai, Radio, siuvamos mašinos $5. 
Ledaunės $5, vežimukai $5. Daybed $5 
Vacuum valytojai $10. Gauger, 541 E. 
61 St., prie St. Lawrence. Atdara 
utarn., ketvergo ir subatos vakarais.

REIKALINGAS gerai patyręs dar
bininkas, prie grizinimo automobilių, 
kuris gali draivinti kara. Charles 
Greasing Palace, 21 E. 58th St.

REIKIA patyrusių operatorių prie 
moterų augštos rūšies siutų ir kau
tų, S. Cralstein & Co., 325 S. Market 
Street.

Business Service
Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS
Buvę* vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvrare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Dacorator* 

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St,

Tai. Victory 7261

PARDAVIMUI mohair davenport, 
library stalas, virtuvės stalas ir 
daug kitų dalykų. Labai pigiai. 
3327 W. 61 PI.

REIKIA vyrų, gerų darbininkų, su 
liudijimais, $25 ar daugiau. Atsi
šaukite nuo 9 ryto iki 9 vak. Mr. 
Stencel, A. G. Briggs & Co., 1203 W. 
79th St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

NORIU PARDUOTI $800 Kroiiklį 
piano už $125. Kartu suolelis ir 65 
roles. Duosiu ant išmokėjimo. Ma- 
tykit Mr. Kruger, 6136 S. Halsted 
Street.

REIKALINGA apsukri moteris vi
dutinio amžiaus, 
dviejų metų ir namus. Valgis, guolis 
ir mokestis, 2517 W. 69th St.

prižiūrėti vaika

Help Wanted—Female
Darbininkių Keikia

REIKIA mergaičių <lel lengvo 
bo dirbtuvėje. Atsišaukite

636 W* 22nd St.

dar-

MICHIGAN FARMOS
20 akru, nauja 5 kambarių cotta- 

ge, prie valstijos vieškelio, su žuvin
gu upeliu, $1,250; taipgi 40 akrų su 
6 kamb. namu $2,100. Daenzer, 2353 
W. Van Buren Sa., West 6161.

210 AKRŲ, didelė barnė, vištinin- 
kas, garadžius, 11 kambarių 
gražus sodnas, geriausioj 
Kaina $70,000.

namas, 
padėty.

197 AKRAI, 167 dirbamos, 
8 kambarių namas, didelės 
du 300 pėdų šuliniai. Kaina

sodnas, 
barnės, 
$28,000.

80 AKRŲ pieninė farma $15,000.

Dauk kitų už mažesnes kainas.
J. H. SHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, III. 
Telephone 364

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį-eot- 

tage, dviflatį arba triflatį ant 
farmos, tuščio loto, 
kitokios real estate 
2031 West 35th St. 
0909.

biznio ar 
savasties: 
Lafayette

BIZNIO PRAPERTĖ SOUTHWEST 
SIDĖJ PARDAVIMUI AR 

MAINYMUI
Biznio namas prie Kedzie Avė., 

štoras ir 6 kambarių flatas. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant 2 po 
6 kambarius namo, bungalovv, ar lo
tų Marųuette Manor.

Kreipkitės
2031 W. 35th St., 
Tel. Lafayette 0909 

-------------- ,-----------------------------------
PARDAVIMUI medinis dviejų gy

venimų po 5 kambarius namas, prie 
103 gatvės, arti State St., arba mai
nysiu ant loto, farmos, automobilio 
ar biznio, 7921 Maryland Avė. Phone 
Radcliffe 3632.

PARDAVIMUI 
GERIAUSIAS DVIFLATIS 

MARQUETTE PARKE
Kaina *27.600

2 augfttų mūrinis ir akmens, 
Pilnas beismentas, 
2 karų garažas, 
Wheatherstrips, 
Langai su dangtukais, 
Varinės rynos. 
Varinis dangtis ir porėtai. 
Variniai skrynal, 
Storm doors, 
Ilžleidžiamos durys garažiuj, 
Automatinis aliejus burneris (Hardingc), 
Bryant gaso vandens žudytojas, 
Frigjdaires, 
Humphųėy žudytojai. 
Marmuro mentelial, 
Visos sienos drobe ifimuStos, 
Paneliai ir maliavotos, 
Plasterio kornizai.
Belsmento užbaigimas kaip vlrftuje, 
Sienos ir lubos plasteriuotos. 
Tile grindys, kletkuotos sienos 
Maudynėse, 
Pilna maudynė beismente. 
Lempos sienose. 
Drabužių ohutes. 
Dideli klozetai. 
Daug base plūgų. 
Viduje laiptai. 
Puikiausias hardware, 
IžmuAtos extra storos durys.
Reiklu *10.000 cash ar gul priimsiu 

mažų mainų.
Savininkas

C. H, SCHMITZ 
6503 S. Campbell Avė.

Republic 2545

PARSIDUODA bizniavas namas, 
štoras, 5 ruimai ir garadžius, kaina 
$3900, namas 4533 So. Marshfield 
Avė. Savininkas 4554 So. Rockwell 
Street.

$6,800 nupirks 5 kambarių murinę 
bungalovv. Saulės seklyčia, karšto Van
dens šiKima, lotas 36x125, garažas. 
Cash $1,000, likusius po $35 j mėnesi. 
Bernard ir Irving Park, tel.Irving 4059

PARDAVIMUI 5 kambarių namas 
ant cementinio pamato, karštu van
deniu šildomas, garažas, $400 įmo
kėti ir po $45 kas mėnesi, 2235 W. 
54th Place.

■   - ■——> ■<, ....... ........................ ...................

$5,000 CASH ir maži mėnesiniai 
išmokėjimai nupirks mano eųuity Se

name.
po 5 

ir už-

šių flatų apartmentiniame 
Garu šildomas, 3 po 4 ir 3 
kambarius. Saules seklyčios 
daryti porčiai.

3553 So. Hoyne Avė. 
Savininkas 1-mam apt.




