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Lietuvos Smurtininkai Rengia Naujas Galvažudybes
Voldemaro Agentai 
Suėmė 300 Socialde- *

mokratų Jaunimo
20 atiduoti karo lauko teismui; jiems gre

sia mirtis. - Lietuvos socialdemokrati
ja šaukias j viso pasaulio socialistus, 
prašydama protestuoti prieš kruvinus 
fašistų valdžios darbus
Rygos “Socialdemokrats”, Latvijos socialdemokratų 

partijos laikraštis, rugsėjo 3 dienos leidiny praneša ga
vęs iš Lietuvos socialdemokratijos žinių, jogei nuo rug- 
piučio 24 iki 28 d. visoj Lietuvoj Įvyko skaitmeningi so
cialdemokratų suėmimai, f kalėjimus sukimšta 300 so
cialdemokratinės jaunuomenės, to skaičiaus 100 Kaune.
Dvidešimt suimtųjų atiduodami karo lauko teismui ir 
jiems bet valandą fašistinis karo lauko teismas gali iš
nešti mirties bausmės nuosprendį.

Tarp karo lauko teismui atiduotų jau mirties baus
mei buvo nuteisti (paskui mirties bausmė buvo pakeista 
amžinu sunkiųjų darbų kalėjimu) jaunesnis draugo Ga
linio brolis ir kiti socialdemokratinio jaunimo ir studen
tų vadai. Dabar visiems jiems gresia mirties bausmė.

“Lietuvos draugai,” sako Latvių socialdemokratų or
ganas, “kreipėsi į visų kraštų socialistus ir Į socialistų 
internacionalą, prašydami protestuoti prięš Lietuvos fa
šistų rengiamą naują kruviną darbą.

“Latvių socialdemokratija visų Latvijos darbininkų 
vardu pareiškia savo protestą Lietuvos fašistų valdžiai 
dėl jos žiaurios politikos prieš musų broliškos tautos dar-' 
bininkus.

“Tegu visas kultūringas pasaulis žino, kad* Lietuvos 
fašistai rengiasi galabinti darbininkų jaunuolius dėl to, 
kad jie gina demokratinę Lietuvos respubliką ir kovoja 
prieš fašistinių uzurpatorių ir smurtininkų režimą.

“Šalin fašistų galvažudybes!”

Hillųuitas išrinktas 
nac. socialistų par

tijos pirmininku
NEW YORKAS, rūgs. 16.— 

Vietoj neseniai mirusio Victoro 
L. Bergerio, Amerikos Socia
listų partijos nacionalinio vyk
domojo komiteto pirmininku 
vakar čia tapo išrinktas Morris 
Hillųuit. -

Drg. Hilųuit, vienas žymiau
sių darbuotojų Amerikos so
cialistų judėjime per pastarus 
trejetą dešimčių metų, šiomis 
dienomis šventė savo 60 metų 
gimimo sukaktuves.

Guggenheim skiriamas 
ambasadorium Kubai
WASHINGTONAS, rūgs. 16. 

— Atsistatydinusio Noble Bran- 
don Judah vieton, ambasado
rium Kubai prezidentas Hoo- 
ver paskyrė Harry F. Guggen- 
heimą.

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

Debesiuota ir nenusistojęs 
oras; vėsiau; vidutiniai ir stip
resni mainąsLs vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 58° ir 69° F.

šiandie saulė teka 6:13, lei
džiasi 6:58. Mėnuo teka 6:47 
vakaro.

LaFollette prašo so
nata “indžonkšeno” L

bylą ištirti
WASlHINiGTONAS, nigs. 16. 

— Wisconsino senatorius Ro- 
bert LaFollette įnešė rezoliu
ciją, kad senato teismų komi
sija ištirtu, kuo remdamasis 
ir kurio galo federalinis rytų 
Pennsylvanijos distrikto teisė
jas W. H. Kirkpatrick praeitą 
savaitę išleido “indžonkšeną”, 
užgindamas siuvėjų Amalga- 
mated Clothing Workers of 
America unijai organizuoti ada
tos darbininkus.

Senatorius LaFollette pasa
kė, kad ryškesnio, kaip šis, pa
vyzdžio, parodančio, kaip ne
teisėtai teismai naudoja “in- 
džonkŠ-nų” galių prieš darbi
ninkus, dar niekados nebuvę, 
šitoks teismų savivalios darbas 
gresiąs pavojum teisėms visų 
žmonių, kurie dedasi daiktan, 
kad galėtų bendrai ir ramiu 
budu dirbti savo gyvenimo są
lygoms pagerinti.

Buvęs Afganų karalius 
priėmė katalikybę

londonaš; ™gS. 16. — 
Sužinota, kad buvęs Afganis
tano karalius Amanula ir jo 
žmona Surija, būdami Italijoj, 
priėmė katalikų tikėjimą.

ONEONTA, N. Y., rūgs. 16. 
— Netoli nuo vietos aerodro
mo užsimušė lakūnas Kenneth 
Smith, 27. Jis bandįč parašiu
tu nušokti žemėn iš aeroplano 
3,300 pėdų aukštumoj, bet jo 
parašiutas neišsiskėtė.

t a namie nu.i t-uvlli.' t'holo J

Anglų aeroplanas S-6, kuriuo lėkdami, anglai pasiekė net 350 mylių per valandų.

Francija ir 11 a 1 i j a 
dalyvausiančios ju

ros konferencijoj
LONDONAS, rūgs. 16. — 

Exchange Telegraplio praneši
mas iš Paryžiaus sako, kad 
Francija ir Italija veikiausia 
prii msiančios pakvietimą da
lyvauti penkių valstybių juros 
konferencijoj, kuri Anglijos ir 
Amerikos pasikalbėjimų rezul
tate bus sušaukta, bet reika
laujančios, kad konferencija 
butų laikoma neitraliame kraš
te, o ne Londone ir ne Wa- 
sliingtone.

Jakais Rainis, lat
vių poetas socia

listas, mirė 1
BERLYNAS, rūgs. 16. — Iš 

Rygos praneša liūdną žinią 
apie mirti Dro .laimio Rainio, 
didžiausio latvių poeto ir so
cialdemokratų vado.

Dr. Rainis, kuris buvo 64 
metų amžiaus, mirė visai trum
pai tesirgęs, beveik netikėtai. 
Savo garbingais darbais jis bu
vo žinomas dar rusų revoliuci
niame judėjime, kol Latvija 
nebuvo atsiskyrus nuo Rusi
jos, o savo kultūrine ir politine 
darbuote jis ypačiai pasižymėjo 
dabartinėj laisvoj ir nepriklau
somoj Latvių respublikoj. Kai 
Latvių socialdemokratų parti
ja buvo paėmus krašto valdžią 
j savo rankas, Dr. Rainis buvo 
švietimo ministeris.

Šių gadynę joks “incog- 
nito” nepasislėps nuo 

reporterių
PARYŽIUS, rūgs. 16. — Lai

kydamas savo kelionę didžiau
sioj slapty, ir keliaudamas in- 
cognito, garlaiviu Mauretania 
išvyko i Niew Yorfką Seymour 
Parker Gilbert, generalinis re
paracijų agentas. Uolus repor
teriai, norėdami patikrinti pa- 
sažieriaus asmenį, keleivių są
raše pažymėtą “Mr. S. P. G.”, 
surado Gilbertą jo kompart- 
mente, tačiau nė žodžio nega
lėjo iš jo išgauti.

Meksika švenčia 10 me
tų nepriklausomybę

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
16. — Visa Meksika šiandie iš-, 
kilmingai šventė savo 108 me
tų nepriklausomybės sukaktu
ves.

Jugoslavų pilietis nu
šautas Bulgarijoj —4——

SOFIJA, Bulgarija, rūgs. 16.
Praeitą naktį gatvėj čia 

būvi nušautas Jugoslavijos pi
lietis Atanasy Spasič, fotogra- 

zfaš. Manoma, kad puolikai, 
kurių buvo trys, veikė einant 
Makedonų ’’ nepriklausomybes 
komiteto įsakymu.

8 komunistai^ kalti
nami dėt konspiraci

jos, paleisti
Prokuratūra .prisipažino negalė

jus gauti Įrodymų, kad kal
tinamieji siekę nuversti val
džia

C'HAiRLOTTE, N. C., rūgs. 
16. — Byloj prieš aštuonis ko
munistinės tekstilės darbinin
kų unijos vadus, kurie buvo 
praeitą penktadienį suimti, kal
tinami dėl “konspiracijos val
stybės valdžiai nugriauti”, pro
kuratūra šiandie tokį kaltini
mą atsiėmė. Teisme prokuratū
ra pasakė teisėjui, kad dėl “kai 
kurių priežasčių” valstybė ne
galėjus gauti reikiamų įrody
mų, kad kaltinamieji konspi
ravę prieš valdžią.. Suimtieji 
tapo paleisti.

Tuo tarpu tapo suimti septy
ni asmens, kaltinami ryšy su 
įvykuriu praeitą šeštadienį 
smurtininkų govėdos užpuoli
mu dviejų dešimčių streikinin
kų, važiavusių į komunistų 
unijos šaukiamą mitingą, ir nu
šovimu vienos moteriškęs, Mrs. 
Ella May Wiggins, ketverto 
vaikų motinos.

Muštynės tarp austrų 
fašistų ir socialistų

1 ' I

WELS, Austrija, nigs. 16.— 
Vakar čia įvyko muštynės tarp 
austrų fašistų ir socialistų. Ke
liūtas asmenų buvo sužaloti.

Moteriškė užsimušė ae
roplanui susikūlus

WEST LORNE, Ont., Kana- 
da, rūgs. 16. — Aeroplanui 
nukritus žemėn, užsimušė- čia 
Mrs. Loretto Golden, newyor- 
kietė.

DAINININKĖ STETZLER 
MIRĖ

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
16. — Vakar čia mirė Mme 
Alma Stetzler, kadaise žinoma 
operos dainininkė.

Kautynėse su britų 
kareiviais Palestinoj 

krito 16 arabų
JERUZOLIMAS, Palestina, 

rūgs. 16. — Kelias dienas vieš
patavęs ramumas Palestinoj, 
kur nė kokių riaušių tarp ara
bų ir žydų neatsitiko, vakar 
vėl buvo nutrauktas. Hattine, 
arti Galilėjos juros, įvyko su
sikirtimus tarp beduinų būrio 
ir britą kareivių. Susikirtime, 
šešiolika beduinų buvo nukau
ti, daug kitų sužeisti, iki pa
galiau puolikų būrys buvo iš
sklaidytas. •

Lenkai Įtūžę nepra
šytu sovietų Rusų 

laivyno vizitu
VARŠUVA, nigs. 16. — Len- 

kai labai pasipiktinę neprašy
tu sovi-stų karo laivų apsilan
kymu į Lenkijos vandenis ties 
Gdynės uostu. Du sovietų ko
vos -laivai, vienas kreiseris ir 
šeši naikintuvai per 48 valan
das manievravo ties Gdyne, 
iliuminuodami lenkų uostą sa
vo prožektoriais. Lenkų užsie
nio reikalų departairientas siun
čia Maskvai aštrią protesto no
tą. .

2 moterys užmuštos, 6 
sužaloti traukiniui už

gavus autų
VANDALU, III., rūgs. 16.— 

Pačiam miesto vidury pasažie- 
rinis Pennsylvania traukinys 
užgavo automobilį, kuriuo va
žiavo aštuoni asmens. Dvi mo
terys, Mrs. Creath 'ir Mrs. Kes- 
sel, buvo užmuštos, o šeši kiti 
asmens sužaloti, du jų tur būt 
mirtinai.

Mirtys nuo automobilių 
žymiai padaugėjo

WASHINGTONAS, rūgs. 16. 
— American Motorists asocia
cijos saugumo komisijos ką tik 
paskelbtos statistikos žinios 
rodo, kad praeitais metais au
tomobilių nelaimėse Jungtinėse 
Valstybėse buvo dešimt nuo
šimčių daugiau žmonių užmuš
ta, nekaip užpraeitais.

Per metus, pasibaigusius 
1929 m. rugpiličio 10 dieną iš 
kiekvieno 100,000 gyventojų 
buvo užmušti 24.3 asmens, o 
metais prieš tai iš kiekvieno 
100,000 užmuštų buvo 22.1.

Kinų banditai nukovė 
tris belgų misionierius

IČANGAS, Kinai, nigs. 16.— 
Praneša, kad Liaotange, Hupeb 
provincijoj, kinų banditai nu
kovė vyskupą Trudo Jaus, bel
gą, ir du franciškonų misio
nierių, tėvus Bruną ir Ruper- 
tusą, taipjau belgų piliečius. 
Sako, kad banditai nukovę juos 
iš įtūžimo, kati neradę pas juos 
pinigų.

Didelė katastrofa 
Serbų kasyklose

21 angliakasys užmuštas, 10 
sužaloti, sprogimui įvykus.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
rūgs. 16. — Trani anglies ka
syklose, geležinkelio linijoj tarp 
Belgrado ir Nišo, i vyko spro
gimas, kurio dvidešimt vienas 
darbininkas buvo užmuštas, o 
dešimt kitų sužaloti.’

Apie tukstantis angliakasių, 
dirbusių kasyklose, baigę die
nos darbą ką tik buvo apleidę 
kasyklas, kai sprogimas įvyko 
ir viena galerijų Įgriuvo.

Kinų piratai suėmė 
norvegų garlaivi

PEIPINGAS, Kinai, rūgs. 16. 
— Norvegų legacija čia gavo 
žinią, kad kinų piratai (juros 
plėšikai) suėmė juroj, ties 
Haičau, norvegų garlaivį Bot- 
nia, gabenusį druską ir pino
tus. Legacija kreipėsi dėl to į 
Kinų vyriausybę Nankine.

3 jaunuoliai žuvo auto
mobiliui susikūlus

WI0UTA, Kas., rūgs. 16. — 
Jų automobiliui ištrukus iš 
vieškelio ir nusiritus 18 pėdų 
Į pakalnę, užsimušė trys as
mens: Aithur Remer, 22; Do- 
nald Thornberg, 23, ir Miss 
Dorothy Ballard, 17. Miss Bil’y 
Barnett, 21, buvo skaudžiai su
žalota.

Smarkios audros Ispa
nijoj padarė daug žalos

MADRIDAS, rūgs. 16.
Centralinej Ispanijoj siautė 
didelės luitys su smarkiomis 
vėjo audromis, padarydamos 
didelės žalos. Susisiekimas ta
po sutrukdytas.

15-kos Metų
Patyrimas

Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik
riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokaųii į trumpiausi 
laiką.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

LIETUVOS ŽINIOS
Lenkai nesiliauja kilno

ję gaires
KAUNAS. — Bugp. 21 d. 15 

vai. 30 min. administracinės Ii-* • 
nijos 4 rajono ribose ties Da- 
niliškių ir Juruškos kaimais 
12 lenkų kareivių vėl mėgino 
perkelti 2 gaires, vieną per 25 
metrus, kitą 50 metrų i Lietu
ves pusę. Lietuvos sargybiniui 
Cstkauskiui užprotestavus, len
kai grasindami ginklu priver
tė juos pasitraukti.

Į Įvykio vietą nuvyko Uetu- 
vos sargybos viršininkas su 5 
sargybiniais ir atstatė gaires 
į seną vietą, čia pat buvę len
kai nesipriešino ir koliodamie- 
si pasišalino.

Netoks Velnias juodas, 
kaip išmaliavotas ✓

ROKIŠKIS. — Vien tik Ro
kiškio valsčius gavo 10,000 li
tų iš išeivių Pietų Amerikoj. Be 
to dar keletas asmenų1, gavo lai- 
vokartes. Taigi matyt, kad kas 
neištvirkauja ir netinginiauja, 
tas visados plačiame pasaulyje 
gyventi gali.

Iš VILNIAUS

šiomis dienomis Vilniaus ir 
apygardos muitinėse susekta 
didelė afera. Suimta ir padėta 
kalėjiman keliolika muitinės 
valdininkų. Afera milioninė. 
“Slcwo” praneša, kad daugiau
sia suktybių pridaręs Vilniaus 
muitinės valdininkas Višniejev- 
skis, dėl kurio lenkų iždas ne
tekęs 12 milionų zlotų.

Miesfo statistikos biuro da
viniais, Vilnius dabartiniu lai
ku turi 194,000 gyventojų, ta
čiau yra davinių manyti, kad 
šis skaičius yra žymiai perdė
tas, tačiau ir jis yra daug ma
žesnis už prieškarinį Vilniaus 
gyventojų skaičių.

Vilniuj steigiamas Adomo 
Mickevičiaus muziejus. — Vie
šįs dabar Vilniuj Adomo Mic
kevičiaus apukas dr. Goreckis 
paaukojo ruošiamam muziejui 
fotelį, kuris buvo Mickevičiaus 
nuosavybė. Muziejus steigia
mas pravoslavų seminarijoj, 
kur užima keturias sales. Pa
žymėtina, kad vienoj iš tų sa
lių prieš 100 metų buvo laiko
mas suimtas Mickevičius.
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. • •V. Sersevičius, yra jaunųjų daini
ninkas, dainuos “Birutės” Vyrų 
Kvartete.

iš Radio Stoties WLS.
345 metrų — 870 , kilocycles

Šiandie, Rugsėjo 17, 1929
nuo 8:30 iki 9 vai. vak.

(Chicago Daylight Saving Time)

Programas

Anele Salaveičikiute, viena iš žy
miausių lietuvaičių dainininkių, dai
nuos per radio lietuvių dainas.

1. Trumpa lietuviška prakalba i,
2. a) Oi kas? ......................................................  -................  ST. ŠIMKUS

b) Mudu vieni ...............................-............... P* SARPALIUS
c) Pamylėjau vakar .......... .................. -................ -...... Z................. - ST. ŠJMKUS

KASTAS SABONIS '

3. a) Kur bakūžė samanota ......................................................................  ST. ŠIMKUS
b) Visur tyla........................... .................. ..........'.........................  J. GRUODIS
c) Dukružėlė........................... .................^4....... :........:.... .<. P. SARPALIUS

ANELĖ SALAVEIČIKIUTĖ

4. a) Šiltas gražus rudenėlis .......... -..........-......    J. GRUOLIS
b) Jau atėjo rudenėlis ..........................--.r—--........... -.......... ST. ŠIMKUS
c) Verda,boba kukulius............................ -.............. -.... -........................... < ALEKSIS

K. Steponavičius, muzikas ir “Bi
rutės” choro vedėjas, kuris tvarko 
programas lietuvių Valandos iš 
WLS. stoties kas anradienio vak.

“BIRUTĖS” 
JAKAVIČIUS, BALANDA,

Pianistas J.

ir SERSEVIČIUS

Rengia, J

NAUJIENOS su
Harry AlterCo., Majestic distributors 

ir J. F. Budriku

Kastas Sabonis, mėgiamas 
chicagiečių dainininkas. Šią va
sarą jis aplankė Lietuvą ir ten 
dainavo keliuose koncertuose ir 
per radio. Rugsėjo 17 d. jis dai
nuos per radio iš stebies WLS.

A. Jakavičius, gerai žinomas 
jaunųjų dainininkų, dainuos 
“Birutės” Vyrų Kvartete.
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KO R ESPONDENCI JOS
Orphir, Colo

žemė jau apsidengė baltu 
sniegu

lai ir meksikonai. Iš savo pa
tyrimo galiu pasakyti, kad su tų 
tautui žmonėmis reikia būti at
sargiam- Jie yra karšti ir 
greit pradeda pykti. Bet kai 
juos tinkamai supranti ir moki 
su jais apseiti, tai jie yra labai 

j nuoširdus ir draugiški žmonės.
—J. Rokas.

Mums į akis jau dirstelėjo 
neprašytas ir nemalonus sve
čias, kuris sukėlė didelį nera
mumą tarp vietos gyventojų. 
Kalbu čia apie pasirodžiusį snie-: 
gą. Šio mėnesio 5-tą dieną iš! 
ryto einant į darbą buvo gra- i 
žu: kaitino saulutė ir kalneliai! 
buvo pilni visokių gėlių. Nesma- i 
gu net buvo lįsti į kasyklą. O i 
kaip apleidome kasyklą, tai vis-!turiu vėl apie tą patį dalyką 
kas kitaip- Broleli tu mano, net Į rašyti. Bet kaltinti dėliai to 
nustebau Dievo eudus išvydęs:; tenka musų “narsiuosius” dru- 
šiurpus ir šaltas vėjas tiesiog tuolius, kurie tik žodžiais smar- 
kiaurai per drabužius eina, o kauja, o šiaip vienas kito bijo- 

i. “Dirvos” No. 35 Jack Gan
sonas pareiškė, kad Požėla bijo
si ristis su gerais ristikais, .o 
tik blefuoti temokąs. Girdi, 
esanti netiesa, kad jis užstatęs 
$200 kaipo užtikrinimą, jog jis 
eis ristis su kiekvienu lietuvių 

Esą Požėla primokęs

Cleveland, Ohio
Nesportiškumas

Man yra labai nesmagu, kad

snie-Į si 
savo 
šiuo- 
colių

žemė visa apklota storu 
gu. Net nesinori tikėti 
akimis. Tik pamanykite: 
laiku susilaukti aštuonių
sniego klodą. Bet seniems mu
sų gyventojams tai nenaujiena. 
Sniego jie susilaukdavę ir ki
tais metais. Tačiau ir jie tvir- ristiku. 
tina, kad tokios šaltos ir trum-1 neišmanėlius, kurie už jį ir kal- 
pos vasaros, kaip dabartinė, jielba. * /
neatsimeną.

Nuo vietos gyventojų aš pa
tyriau, kad nuo kasyklos Carbo- 
nero (toj' kasykloj aš dirbu) 
visai netoli randasi vietų, kur turi ypatingą palinkimą kitus 
beveik per visą vasarą galima 
su rogtumėmis važinėtis.

Apielinkės gyventojai liudi
ja, kad tas sniego pasirodymas 
yra. ženklas to, kad bus ilgas ir 
šaltas ruduo. Bet tai žinoma, 
tuk spėjimas. O ką dabar ma
tome, tai tas sudaro nejaukų 
įspūdį.

Lietuvių šioj apielinkėj nesi
randa. Dirba daugiausiai ita-

Mano supratimu, butų dąug 
didesnė nauda, jeigu tie ristikai 
vienas kito nežemintų, o dirbtų 
savo darbą. Ponas Gansonas

! žeminti, o į savo ydas pro pirš
tus žiūrėti. Kada aš paskelbiau, 
jog turiu pas save $200 Požė
los pinigų, tai p. Gansonas visą 
laiką tylėjo ir nesiteikė sužino
ti iš manęs, kur tie pinigai ran
dasi padėti, nors jis tuo laiku 
gyveno Clevelande. Antru kar
tu sugrįžęs pas mus jis vėl ty
lėjo. O tik išvažiavęs drįso 
prabilti: girdi, pinigai nėra pa-
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privalome užimti paskutinę vie
tą.

Ar visi lietuviai, šios šalies 
piliečiai, galės dalyvauti rinki
muose? žinoma, kad taip, jei
gu tik jie nebus apsileidėliai ir 
nepražiopsos registravimosi lai
ko. Iki rugsėjo 18 d. galima už
siregistruoti bile dieną net iki 
8 valandos vakaro. Einant re
gistruotis, patartina su savim 
turėti pilietybės popieras. Jei
gu registrantąs žino pilietybės 
gavimo dieną ir vietą, tai jam 
nėra reikalo su savim neštis po-

kartą: Požėlos $200 randasi pas pie'ras. Tie, kurie registravosi 
1928 m. arba vėliau, dabar ne- 
beprivalo registruotis. Tačiau 
jeigu jie persikėlė į naują vie
tą, tai turi priduoti savo da
bartinius adresus.

dėti pas ištikimą žmogų. Aš no
rėčiau p. Gansono paklausti, 
kuo remiantis jis drįsta šaky4 
ti, kad pinigai randasi neišti
kimose rankose? Ant galo, kur 
jis norėtų, kad tie pinigai butų 
padėti? Aš juos ir šiandien 
tebelaikau ir vis laukiu, kol tie 
musų smarkuoliai atsišauks. 
Tad nors kartą pasirodykite, 
jog esate vyrai ir .paliaukite 
plakti liežuviais. Clevelandą 
jus dažnai lankote, tad užeikite 
pas mane. Mano adresas—8813 
Ernpire Avė. Pakartoju dar

Policijos stotys, kur galima 
užsiregistruoti; yra sekamos:

1. Beaubien, between Clinton 
and Macomb Streets

2. Michigan and Ttumbull 
Avenues

t

3. Hunt and Dubois Streets
4. Fort and
5. McClellan.

Street
6. Vinewood

Avenues
7. Canfield and Chene Streets
8. Grand River and Twelfth 

Street
9- Bethune Avenue East and 

John R. Avenue

Green Streets 
Avė. and Amity

and Magnolia

mane. Tai užstatas, kad jis ri
sis su bile vienu lietuviu risti- 
ku.—J. S. Jarus.

Detroit, Mich
Registracija

re-Policijos stotyse atsidaro 
gistracija piliečiams, kad jie ga
lėtų balsuoti ateinančiuose rin
kimuose. Reikia čia suprasti, 
kad bus registracija dėl pilie
čių ; nieko bendra neturės su at
eivių registravimu.

Užsiregistravimas poli c i j o s 
stotyse bus bandoma pirmą 
kartą. Manoma, kad ta siste
ma suteiks piliečiams daug 
rankumų. Pirma reikėdavo 
žinoti net Į miesto rotužę, 
užsiregistruoti. Dabar tatai
galima padaryti artimiausioj 
policijos stotyj. Prie paranka
mo prisidės ir žymus išlaidų 
sumažėjimas, nes miestui nerei
kės samdyti specialių žmonių 
reg-istravimui. Tą. darbą atliks 
peliemonai po miesto raštinin
ko priežiūra.

Pageidaudamas, kad visi lie
tuviai piliečiai užsiregistructų, 
aš ir sumaniau parašyti šiuos 
kelis žodžius. Politikoj mes ne-

pa- 
va- 
kad 
bus

Visi lietuviai piliečiai priva
lo dalyvauti rinkimuose. Spalių 
8 d. bus nominuojama miesto 
valdyba. Jeigu mes ją nerink
sime, tai kiti mums ją išrinks. 
Tad nors dalinai prisidėkime 
prie išrinkimo tų žmonių, ku
rie mums atrodo tinkamiausi. 
Mes jau turime pasižymėjusių 
policistų, kurie galėtų užimti 
aukštesnes vietas. Ir jie užims, 
jeigu tik mes dirbsime.

Šiais rinkimais aš stengsiuo
si aktyviai dalyvauti rinkimuo
se. Mano supratimu, John W. 
Smith yra tinkamiausias majoro 
vietai, nes jis geriausiai pažį
sta lietuvius ir supranta jų rei
kalus. Tai, žinoma, nereiškia, 
kad kiti neprivalo dirbti už 
Smitho oponentus. Jeigu ku
riam patinka kitas kandidatas, 
tai tegul jis už tą kandidatą 
balsuoja ir agituoja. Kiekvie
nas turi teisę pasirinkti sau tin
kamą kandidatą. JSvarbu tik tai, | 
kad mes dirbtume. Tad šiuose j 
rinkimuose visi dalyvaukime ak-i 
tyviai. Pasirodykime, kad mesi 
dar esame gyvi.

10. Petosky Avenue and Joy 
Road

11. Davison East and Conant

Sun-Tan Yra Mada!

OVES PRIETARAS
TAPO PRAŠALINTAS

Netikras padorumas yra relikvija senovės prietaro. AMERIKOS INTELIGENCIJA prasiskynė kelią 
už.ilaikymu gerinus sveikatai ir tyro pasitenkinimo, paranku ir išmintingu budu apsirengimu maudantis.

“ta spraginimas padarė”—
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas ciga
retų — Progresas padaryta. Mes pasalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabakų.

'iucki1 srsiKĘ,

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel- 
bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 

tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

LUCKY 
STRIKE 
\ IT’S TOASTED” /

‘‘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 
nepamatuotą smerkiYną prieš cigaretų rūkymą vyrams ir moterims. “It’s Toasted” — frazė išaiškinanti tą ekstra 

spirginimo (toasting) procesą atatinka išdirbe- 
j?rr.3 Lv.cky Strike Cigaretų. Geriausi tabakai 
—Smetona To Vaisiaus—yra moksliškai su
manyta kiaurai perkaitint mažiausia 260— 
dargiausia 300 laipsnių Fahrenhait. Ta tikrą 
ckspartLtea regulacija tokios augštos tempera
tūros praštl* 
“Jin SpriiS'ikta3” t ...
m'Eor.ų kaipo labiausia moderniškas 
cigaretų Bdirbystci.

UŽSUK—Lucky Strike Šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific tinki’ N. B. C. stoties.

C 1020. The American Tobacco Co.. Mfn. ______________

It’s toasted”
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

:slina netyrumą. Dauginus negu obalsis, 
<-;ir.ta3” (It’s Toasted) yra pripažintas 

j — *-* 3 žingsnis

vos
123 metų amžiaus. Su jūsų pa
rama aš tikiuosi pasveikti.

Tad dar kartą visiems auko
tojams širdingą ačiū ir geros 
laimės.

—Stanislovas Bernotas.

12. Seven Mile Road, west ofįnors esu visai jaunas 
Woodward

13. Canfield Avenue, betvveen’
Woodward and John R.

14. Coolidge Avė. and Grand
River

15. /Gratiot and Connors Avės.
— J. P: Uvick-

Westville, III
Padėka už aukas

Turiu išreikšti širdingą padė-‘ 
ką visiems tiems, kurie man 
aukavote per ponias Barborą 
Šležienę ir Aleksandrą Bindikie- 
nę. Ačiū jums visiems už ma
nęs nelaimėj atjautimą. Jau 
penkeri metaia kaip sergu ir ne-i 
galiu sau duonos užsidirbti,

fėmykite
1) APDRAUDA (Imurancei 
Ugnies, Langų, Automobilių; 
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per dideliai ir geriausiai kompa
nijai.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenm visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1738 So. Halsted St,
Tel. Rooeevelt 8500

Nuo 
Gy-

Garsinkitės Naujienose

Del Saugumo
Pirkite sau

RADIO
Peoples Furniture Co
KRAUTUVĖSE

Dauguma Chicagos ir apielinkės lietuviai perka sau radios iš Peoples 
Krautuvių, kadangi jie žino, kad šios krautuvės yra saugiausia vieta įsigyti 
Majestic Radio. Nes žmonės supranta, kad Peoples Furniture Co., būdama di
džiausia lietuvių pirklybinė įstaiga Amerikoje visuomet gali teikti vertesnes 
prekes, žemesnę kainų, geresnį patarnavimų, lengvesnes išlygas, ir pilnų už
tikrinimų. Todėl dėl jūsų saugumo ir geresnio užganėdijimo, žiūrėkite, kad 
Majestic Radio butu jūsų namuose iš PEOPLES FURNITURE CO. KRAU
TUVIŲ.

Štai pilnas Majestic 
$167-50 ir $265.00, yra daleistina visiems įsigyti, prie 
mo bus nejaučiamos pirkėjui išlaidos.

Radio rinkiny s, kurių

t
1 'ti į® “h i w 1^

žema kaina be tūbelių $137.50, 
<to musų lengvus budai išmokėji-

o liekančiusĮmokėk tik $5*OO, 
po $2.00 į savaitę

Tuomet nuvežšime Majestic į jūsų namus iš ko galėsite džiaugtis visą savo gy
venimą. Jei laikas nepavelija atsilankyti į musų Krautuvę, tai pašauk per telefoną Hem- 
lock 8400, tuomet mes nuvežšime Majestic į jūsų namus dėl parodymo ir demonstracijos.

Krautuvės atviros vakarais, Antradienį, Ketvirtadienį, šeštadienį ir Nedėldienį 
pagal sutartį.

yyESTSipES

4177-03

STORf«

hMHE Ji Į II11 '°''ts ^^nTTTFR
Į^^P^^^^^^^^^įNG^rThe_HOMĘ8^
ARCHER AVĖ.cou.RICHMONO ST. 2536-40„W. 63"2536 - 4O., W. 63 rd ST. <5 MAPLEWOOO AVĖ.

2526-40 W. 62rd St.
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PALEISTAS Iš KALĖJIMO DR. PAJAUJIS.

Kauno laikraščiuose įdėta žinia, kad iš kalėjimų ta
po paleisti keli Lietuvos vai. liaudininkų darbuotojai, ku
rie buvo nuteisti įvairioms bausmėms už politinius “nu
sidėjimus”. Tarp jų yra Dr. Pajaujis, H. Tornau ir J. Že
maitis, kurie 1927 m. balandžio mėnesyje buvo pasmerk
ti mirčiai už sąmokslų prieš valdžią. Mirties bausmė 
jiems tuomet buvo pakeista kalėjimu ligi gyvos galvos.

Be aukščiaus paminėtųjų kalinių, Pajaujo byloje bu
vo teisiama viso apie 40 žmonių, trys iš jų (Pajaujis, A. 
Kaminskas ir J. Kauneckis) civiliai, o visi kiti kariškiai. 
17 kaltinamųjų buvo pasmerkta, kiti išteisinti.

Nuo 1928 m. pavasario valdžia pradėjo nuteistuosius 
vieną po kito paleidinėti. Dabar, rugpiučio 31 d. Smeto
na paleido ir likusiuosius, išskiriant J. Zuzaną.

Valdžia, matyt, nori nuraminti visuomenę, kuri ro
dė vis daugiaus nepasitenkinimo jos teroristiniais ak
tais.

IšLėKe IR LUNAČARSKIS.

Diktatorius Stalinas išmetė iš valdžios daugelį se
niausiųjų ir įtakingiausiųjų bolševikų. Dabar atėjo eilė 
ir švietimo komisarui Lunačarskiui.

Anatolij Lunačarskij užėmė švietimo komisaro vie
tą tuoj po susidarymo bolševikų valdžios ir išbuvo toje 
vietoje daugiau kaip 11 metų. Jisai buvo asmeninis na- 
bašninko Lenino draugas ir rašytojo Gorkio mokytojas.

Sakoma, kad LunačUrskis esąs pašalintas iš komisa
ro urėdo dėl to, kad jisai gyvenęs perdaug “buržuaziš- 
kai” ir perdaug uoliai puošęs savo žmoną brangiais bri
liantais (iš kur jisai jų ir imdavo, gaudamas “paprasto 
darbininko algą”!). Komunistų laikraščiai jau buvo ėmę 
viešai jį kalbinti, kad jisai su savo “buržuaziška” žmona 
persiskirtų. - > ;■

Lunačarskio vietą, vienomis žiniomis, užimsiąs rau
donosios armijos politinės policijos (žvalgybos) viršinin
kas Bubnovas, kuris “pasižymėjo” žiauriu Kronstadto 
jurininkų sukilimo malšinimu ir baisiomis skerdynėmis 
Gruzijoje. Sulig kitomis žiniomis, švietimo komisaro vie
ta teksianti kokiam ten Svitarskiui.

Taigi iš senosios “leninistų gvardijos” šiandie yra 
beveik niekas nebepaliktas prie sovietų valstybės vairo. 
Kai kurie tos “gvardijos” šulai yra net išguiti į Sibirą 
arba j užsienius.

STALINO ŠLUOTA 
TEBEŠLUOJA

Vakar “Naujienose” buvo 
pranešta, kad iš Amerikos ko
munistų partijos tapo vėl iš
mesta keletas “veikėjų”, jų tar
pe ir lietuvis Jankauskas-Jen- 
kins, Amalgameitų unijos ge- 
neralis organizatorius. Dabar 
apie tų patį dalykų rašo ir 
“Laisvė”, kuri sako:

“A. Jankauskas išmestas iš 
Komunistų Partijos.

“Amerikos Komun. Partijos 
Kontrolės Komitetas praneša, 
kad Antanas Jankauskas 
(Jenkins) yra išmetamas iš 
Amer. Komunistų Partijos už 
begėdiškų (! “N.” Red.) ne
paisymų Partijos nusistaty
mo ir už išdavinėjimų (! 
“N.” Red.) darbininkų reika
lų.

“Būdamas Di strik to Antro 
(New Yorke) Sekcijos šeš
tos nariu. Jankauskas (Jen
kins) tolydžio buvo lietuvių 
organizatorium Amalgameitų 
Unijoj. Jis važinėjo iš miesto 
j miestų, suliniai laužė Par
tijos nusistatymų ir tarnavo 
Hillmano mašinai, gelbėdamas 
jai varyti pirmyn klasių ben
dradarbiavimo politikų ir iš
davinėti darbininkų reikalus.

Užsisakymo kaina*
Chicagoje — paštu:

Metams _____    $8.00
Pusei metų ........... .....................4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiam__________ 1.50
Vienam mėnesiui___ _ ,_ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija   3c
Savaitei----------- ----- 18c
Mėnesiui___  , 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
, paštų;

Metams _____  87.00
Pusei metų -----   3.50
Trims mėnesiams__________ 1.75
Dviems mėnesiams_________1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams__ - - 88.00
Pusei metų ............:_______4.00
Trims mėnesiams ------- ------ 2.50
Pinigus reikta siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“Pasirašo Chas. Dirba, 
Amerikos Kom. Partijos Sek
retorius.”

Tas “Chas. Dirba” veikiausia 
bus persikrikštijęs nauju vardu 
Siurba, kurio slaptų aplinkraštį 
SLA. reikalais prieš kiek laiko 
paskelbė “Naujienos“.

Vadinasi, biednas Jankauskė- 
lis, tarnavęs komunistams dau
giau kaip per dešimtį metų, pa
virto “begėdžiu” ir “darbinin
kų reikalų išdaviku“. O kaip 
čia seniai jisai buvo ištikimiau
sias jų žmogus!

Pernai vasarų, SLA. seimo 
metu, Jenkins-Jankauskas buvo 
vyriausias komunistų “armijos“ 
generolas. Pas jį komunistai 
delegatai susirinkdavo ir laiky
davo slaptas konferencijas prieš 
kiekvienų SLA. seimo posėdį, 
tardamiesi, kokių čia taktikų 
butų geriau pavartoti seimo 
“užkariavimui“.

Jenkinsui-Jankauskui vado
vaujant, komunistai darė “sky- 
mus” rubsiuvių Amalgameitų 
unijoje, ir daugiausia per jo 
“protekcijų“ pateko į “Darbo“ 
redaktorius Vabalas-Pruseika, 
kuris dabar jau keletas metų 
kaip ima iš Amalgameitų uni
jos algų ir kartu dirba su Mask
vos klapčiukais (taip pat, žino
ma, už pinigus), kurie prieš tą 
unijų kovoja.

Prie “kairiasparnių“ Jenkins- 
Jankauskas prisidėjo dar tuo
met, kai jie nebuvo pasivadinę 
“komunistais”. Jisai tuomet

rašinėdavo fanatiškus straips
nius “Kovai” (o paskui ir 
“Laisvei“) ir’ slėpdavosi po 
pseudonimu “žuvelė“; tuo jisai 
kartų pa*ts pasigyrė “Naujienų“ 
redaktoriui.

Be Jankausko, kaip rašo 
“Laisvė”, tapo išmesti iš kom
partijos taip pat Bert Miller ir 
Sam Levich, buvę partijos ant
ro distrikto svarbus* viršininkai, 
ir dentistas Louįs Hendin. Jie 
visi nusidėjo remdami “išdavi
kų” Lovestone’ų.

KOMUNISTIŠKOS DIKTATŪ
ROS ŽIEDELIAI

Komunistai, kaip žinoma, val
do didokų susišelpimo organiza
cijų—Aukščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje. Apie jų 
diktatoriškų šeimininkavimų to
je organizacijoje rašo “Tėvy
nėje“ p. E. K. šiurmaitienė, iš 
Carnegie, Pa., buvusi karšta 
bolševikų darbuotoja. Be ko 
kita ji pasakoja ve kokių įdo
mybių apie komunistų šulo, J. 
Gatavecko, darbelius APLA. 3 
kuopoj: x

“Tas pats buvo ir APLA. 3 
kuopoj, Carnegie, Pa. Mat, ir 
čia buvęs APLA. centro sek
retorius p. J. Gataveckas per 
gvoltų bruko komunistinę dik
tatūrų kuopos nariams. Kaipo 
centro “didenybė“ su savo 
pritarėjais varė nešvarių agi
tacijų ir tuoj suspendavo 
sau nepatinkamus narius, ku
rie nepritarė jo diktatūrai* 
Užėmęs kuopos pirmininko 
vietų, ėmė šeimininkauti, vi
sai nesiskaitydamas nei su 
kitais valdybos nariais, nei su 
eiliniais nariais. Mat, APLA. 
3 kuopa turi judinamo ir ne
judinamo turto apie $8,000 
Ventės, tai komunistų lyderiai 
per gvoltų buvo pasiryžę už
kariauti kuopų. Ot tuomet 
butų aukų Maskvos samdi
niams! Tai kur čia nedėti 
didžiausių pastangų tokio tur
to užkariavimui? Juk 3 kuo
pa turi nuosavų namą, jame 
palaiko kliubų ir biznis gerai 

. eina, o p. Gataveckas linkęs 
prie biznio...

“Bet visam kam yra ribos, 
taip atsitiko ir APLA. 3 kuo
poj. Nariai nepakęsdami il
giau p. Gatavecko diktatūros 
ir supratę kas tarpe narių 
kelia vaidus ir suirutes 3 
kuopoj, išrinko tyrinėjimo 
komisijų iš penkių narių: J. 
Moreikų, J. Monskj, E. K. 
šiurmaitienę D. Savickų ir J. 
Girštofų. ši komisija peržiu
rėjo kuopos finansinį stovį 
ir surado apie 200 trukumų 
kuopos ižde. Už šitos sumos 
pinigų trukumų komisija į- 
kaltino tų patį p. Gataveckų 
ir kuopos iždininką p. J. Tau- 
razų. Todėl APLA. 3 kuo
pos nariai, matydami tokius 
dalykus, pereito birželio inėn. 
kuopos susirinkime, sulig 
APLA. konstitucijos nurody
mu, vienbalsi suspendavo J* 
Gataveckų ir Taurazų iki se
kančio 23-čio seimo.”
Bet paklausykite, kaip dabar 

elgiasi tos organizacijos cent
ras. Ažuot ėmęsis griežtų prie
monių prieš nusidėjusius kuo
pos viršininkus, jisai bando juos 
apginti ir terorizuoja kuopų, 
reikalaudamas, kad bausmė bu
tų nuimta nuo Gatavecko ir 
Taurazo. P-nia šiurmaitienė ra
šo:

“Dabar APLA. centre so
dintieji komunistai įpuolė sta
čiai desperacijon ir nežino kų 
padaryti su 3-čia ' kuopa. 
Siunčia registruotus laiškus 
ir gąsdina kuopai suspendavi
mu, kad tik privertus 3-čių 
kuopų pąliųosuoti p. Gatavec
kų nuo suspendavimo. Bet 
3-čios kuopos nariai nemano 
išsigąsti centro grūmojimų ir 
jų visai nebijo ir nepaliuo 
suos nuo bausmės pripažintų 
prasikaltusiais narių, ilęi ne
bus atitaisyta kuopos iždui 
padaryta piniginė nemaža 
skriauda.

“Tai matote kokie dalykai 
dedasi komunistų vadų dikta

tūroje. Jie myli labai garsiai 
šūkauti apie kitų ‘riebias al
gas’, o patys stoja apginti 
net kuopos pripažintus pini
giniuose reikaluose kaltais 
savo sėbrus. Jie net prie
varta nori priversti A-P.L.A. 
3 kuopų, kad ji išteisintų jų 
sėbrus.”
Bet įsivaizduokite, kad žmo

nės su šitokiais palinkimais 
pasigrobti į savo nagus SLA. su 
jo milioniniu iždu—kas tuomet 
dėtųsi!

Del Palestinos 
klausimo

Po paskutiniųjų įvykių Pales
tinoje—žydų ir arabų skerdynių 
—beveik viso pasaulio spauda 
buvo užpildyta tų įvykių apra
šymu. Nemažai tilpo ir telpa 
staipsnių įvairiuose laikraščiuo
se ir žurnaluose žydų ir arabų 
klausimo gvildenimui. Ir lietu
vių spauda neatsiliko nuo kitų 
tautų spaudos. Ji irgi bando 
supažindinti savo skaitytojus 
su Palestinos problema ir nuro
dyti priežastis to baisaus įvy
kio, kur žuvo keletas šimtų vi
sai niekuo nekaltų žmonių. Be
ne įdomiausiai ir lengviausiai 
Palestinos klausimų išrišo kuni
gų leidžiamo “Draugo“ bendra
darbis (ar tik ne kunigėlis?. 
R.), pasivadinęs Aksinas, to 
laikraščio 210 numery, štai kaip 
jis diskusuoja Palestinos klau
simų. ’

Pirmiausia jis pasako, kad 
žydai išsižadėjo Palestinos dar 
Kristaus laikais. Tad supraski
te, jei dabar žydus arabai gala
bija, tai yra žydų “hard luck”! 
Be to, žydai baisiai nusidėję 
nepripažindami Jo (Kristaus) 
dievybę, tad gal jie ir užsitar
nauja viso to. kas dabar įvy
ko? Gal ju<$ Dievas baudžia 
už jų pratevių atsisakymų pri
pažinti dievybę? Sulig “Drau
go” i taip tikrai išeina, štai kų 
tas laikraštis sako:

“Kristaus laikais žydai išsi
žadėjo Palestinos, kada jie at
sisakė pripažinti Jo dievybę. 
Tai įvyko po jų baisaus nusi
dėjimo. Iš tenai jie po visa pa
saulį išsisklaidė. Palestina turė
jo tekti krikščionims. (Bet ne
laimei neteko, nežiūrint tų vi
sų kruvinų kryžiaus karų, ku
riuos vedė Romos papa su ma- 
hometais per keletu šimtų me
tų. Atrodo, kad Dievas neno
rėjo, kad krikščionims, suprašy
kite, katalikams, įtektų Palesti
na. Ir neteko. R-s). Bet Ma- 
gometo pasekėjai pasirodė ga
lingesni ir užgrobė šventas vie
tas”.

“Draugas” pripažįsta tų jau 
senai žinomų naturalę taisyklę: 
kas galingesnis, to teisybė. Ir 
todėl nepyksta perdaug ant 
magometonų, kad jie užgrobė 
“šventas vietas”, bet už tai jis 
negali dovanoti žydams jų bai
sių nuodėmę. Kai dėl magome
tonų pasisavinimo “šventų vie
tų”, “Draugas” sako:

“Pirm keliolikos šimtų metų 
Palestinų apvaldė magometonai. 
Tenai jie apsigyveno. Jų nema
žas skaičius musų laikais prii
ma krikščionybę (katalikybę ? 
O, kokie jie geri! R-s) ir jų 
tenai tėvyne, o ne žydų“.

Nežiūrint <to, kad “Draugas” 
pripažįsta Palestinų arabų tė
vynė, jis neužmiršta ir tos, tai
sykles, kad kai du pešasi, tai 
trečiam reikia savo rankas į jų 
kišenius įleisti. Ir todėl visai 
nerausdamas jis sako:

“Visoš Palestinoje' šventos 
vietos turi tekti Apaštalų sosto 
priežiurdn. Nes Palestina — 
Šventoji žemė, katalikams už 
viską brangiausia. Apsišarvoję 
kryžiumi katalikai su arabais 
mokės gražiai sugyventi. (Prak
tika parodo ką kita. Kaip aukš
čiau nurodžiau, katalikai bandė 
per keletu šimtų metų “sugy
venti” su arabais, bet nepavy
ko. Arabai katalikus išmušė iš 
Palestinos. R-as). Arabai rei
kalingi kultūros. Tik Dievo 
Žodis į juos gali paveikti. Tik 
Evangelija juos' gali sukultūrin
ti?’

Bet pasirodo, kad per du tu- 

kstančiu metų nuo Kristaus gi
mimo arbaai pasiliko nesukul
tūrinti dargi gyvendami tose 
vietose, kur Kristus gyveno. 
Tas parodo, kad katalikiška 
kultūra labai žema, kad į ara
bus taip pamažu veikia. Na, o 
kodėl žydus nekulturinti ? Kodėl 
jiems neskelbti “Dievo žodį”? 
Matyt, kad katalikiška kultūra 
j žydus, tuos “užkietėjusius nu
sidėjėlius“, visai neveikia. Taip 
sakant, žydus “sukulturinti“— 
“no hopes“. Bet visgi \žydų 
klausimas dar pasilieka neišriš
tas. “Draugas“ rekomenduoja 
šitokį receptų žydams:

“Gi žydai? žydai tegul kitur 
kur kuriasi valstybę. Antai 
bolševikai jiems Siberijoj, išil
gai Amūro upės, turi įkūrę res
publikų. Tegul žydai ten emig
ruoja.”

Tai.matote, kaip lengvai ku
nigai iš “Draugo“ išriša taip 
svarbų, kaip Palestinos klausi
mų* žydams siūlo Sibiro lau
kus prie Amūro. Gi su arabais 
jie mano su kryžiaus pagelba 
lengvai apsidirbti. Pirmiausia, 
žinoma, visos “šventos vietos“ 
turi tekti “Apaštalų sosto prie- 
žiuron“.

Jeigu jau “Draugas“ taip sa
ko apie Palestinos žydus, tai kų 
jis mano apie Lietuvos žydus, 
kur žydai turi mažiau preten- 
sijų gyventi, negu Palestinoj? 
Ar galima tikėtis gero žodžio 
iš žydų rišant Vilniaus klausi
mų? Ir visai nenuostabu, kad 
pogramai ir smalavimai žydų iš
kabų Lietuvoj atsitinka. Jeigu 
kunigų laikraštis taip kalba, 
tai ko galima laukti iš tamsių 
žmonelių? Juos tik reikia “pa
raginti“ ir jie atliks savo “gerų 
darbų“.

Kunigėlių apetitai nemaži. 
Kas butų, jeigu kiaule ragus tu
rėtų ?—R-s.

ĮVAIRENYBĖS
Vyrų rojus
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Anglijos pilietis, keliautojas 
tyrimo tikslais Vilimas Harkur- 
tas, praėjusiais metais’ grįžęs 
iš tolimosios keliones per kurių 
jis aplankė kelias day neištir
tas Tyliojo vandenyno salas. Jis 
giria matytų salos gyveni
mų, kurios gyventojų skaičiuje 
dešimt kartų daugiau moterų 
už vyrus. Priimdami dėmesin 
nelyguma tarp vyrų ir moterų, 
galime lengvai suprasti, kad vy
rai . yra visokiais budais garbi
nami ir lepinami tos salos mo
terų.

Vyrai ten nedirba, bet pralei
džia laiką pramogose, o jų žmo
nos ir mylimosios rūpinasi, kad 
ant stalo butų gardžiausi val
giai, nes jos labai gerai žino, 
kad kelias į vyrų širdį eina per 
jų pilvų. Salos moterys yra la
bai gražios; keliautojas’ giria 
ypatingai jų figūras ir linksmų 
temperamentų, tuo laiku, kai vy
rai kas yra visiškai normalu, jų 
tokiam gyvenimo budui, rodo 
fiziškų ir morališkų išsigimimų. 
Su didelių malonumu anglų ke
liautojas žiūrėjęs, kaip keli gi
minių vadai lenktyniavo dvira
čiais, kuriuos jie buvo įsigiję 
nuo atklydusių ten europiečių, 
visai nuogi.

Apendicito operacija 
Atlanto vandenyno 

vidury
Radio pranešimu didžiausias 

pasauly garlaivis “Leviathan“, 
keliaudamas iš Amerikos į An
gliju turėjo 52 minutėms’ susto
ti vidury Atlanto vandenino. 
Sustojimo priežastis —. gana 
ypatingas atsitikimas: Jungtinių 
Valstybių parlamento pirminin
ko žmonai p. Britten buvo daro
ma apendicito aperacija.

SSSR miestui Charko
vu! gresia mikrobų 

pavojus
Charkovui gresia pavojus nuo 

mikrobų. Neseniai sanitarijos 
bakteriologijos institutas siuntė 
krovinių automobiliu į paštų ke

lis siuntinius, tarp kurių buvo 
vienas vokas’ su stikliniu indu, 
kuriame buvo Sibiro maro, šil
tinės ir kitų užkrečiamųjų ligų 
mikrobai. Automobilis kely ap
sivertė ir vokai iškrito. Vienas 
vokas, kuriame buvo batonai su 
mikrobais, kažkur dingo,

Beždžionės nervai suiro
St. Louis žvėrių darže vasa

rai atėjus ir publikos skaičiui 
padaugėjus, beždžionės* įgavo 
tikra nervų suirimą. Diena iš 
dienos, be poilsio žiūrėti pro 
geležines grotas, kaip būriui 
žmonių žiuri, spokso ir šaiposi, 
tikrai ir beždžionei sunku iš
laikyti sveikais nervais. Kiek
vienų metų tuo laiku kažkurios 
beždžionės apalpstų po kelis 
kartus arba pradedą rodyti 
proto suirimus. Tokias pavar
gusias beždžiones siunčia j sa
natoriją, kur pailsėję kelias 
dienas jos vėl pasitaiso, ir vėl 
stoja prieš publikų ligi tolimes
nio suirimo.

Lietuvos Respubli- 
ko Generalio Konsu

lato pranešimas
Gerbiamas p. Redaktoriau:

Nuolankiai prašoma patalpin
ti savo redaguojamam laikraš
ty sekantį šios įstaigos praneši
mų visuomenei:

Teneužmiršta kiekvienas Lie
tuvis, kad spalių 9 d. musų Tau
tos sostine Vilnius buvo lenkų 
užgrobtas, ir ta diena yra Lie
tuvių Tautos gedulo diena. Tų 
dienų broliai vilniečiai lauks iš 
musų piniginės paramos savo 
lietuviškoms mokykloms, Basa
navičiaus) Apšvietos Fondui. Vi
sų kolonijų lietuviai lai nepa
miršta savo tautiškos pareigos 
tų dienų.

II.
RENKAMI LIETUVIŠKI 

PLAKATAI

Šiuomi kviečiama Amerikos 
lietuvių draugijas ir atskirus 
asmenis paieškoti pas save, pa
klausinėti pas kitus, ir atsiųsti 
žemiau padėtu Lietuvos Res
publikos Generalinio Konsulate 
adresu atliekamus spalvuotus 
plakatus (posters), skelbimus, 
afišas, nuotraukas ir t.t.— tai 
yra visokių dokumentų iš pra
eities ir dabarties lietuviškumo 
žymių, k. a-:

1. Seimų, suvažiavimų, viešų
jų mitingų;

2. Laisvės Paskolos, Lietuvių 
Dienos ir kitokių rinkliavų ir 
“vajų”;

3. Paradų ir iškilmingų eise
nų fotografijos ir aprašymai;

4. Vaidinimų (“teatrų“), ba
lių ir kitų parengimų skelbimų 
ir nuotraukų;

5. Sieninių kalendorių pavyz
džių ;

6. Biznio iškabų ir garsinimų ;
7. Ekskursijų į Lietuva pla

katų, skelbimų, nuotraukų, ap
rašymų.

Šitie dalykai dingsta, o tuo 
tarpu jie turi reikšmės kaipo 
medžiaga Lietuvos išeivijos is
torijai tirti. Įvairių pramogų 
rengėjai kviečiami savo propa
gandos pavyzdžių šiai įstaigai 
atsiųsti.

III.
PAIEŠKOMA

Vaitiekaitis, Kazys, kilęs nuo 
Tytavėnų, Raseinių apskr., 
Amerikoje apie 37 metus, se
niau gyvenęs 2126 S. Front St., 
Philaaelphia, Pa.

Litvinavičius, Antanas arba 
jo sūnus Juozas ir Matas Lit
vinavičius, Amerikoje apie 30 
m., gyvenęs Shenandoah, Pa.

Klimavičiai, Antanas ir Mar
tynas, Amerikon atvykę 1910 
m., seniau gyvenę 2828 Eis- 
worth St., Philadelphia, Pa., ki
lę iš Gižų v., Vilkaviškio apskr.

Grudzinienė, Jieva, atvykusi 
Amerikon iš Vilniaus ir ilgai 
gyvenusi pas Kazį Jecevičių. 
Buffalo, N. Y., po Ansonia. 
Conn. ir Pennsylvanijoje.

Jankauskas, Petras, kilęs iš 
Raseinių apskr., Amerikon at
vykęs prieš karų, gyvenęs Tho- 
mas, W. Va., ir Frankfort mies
te.

Kulikauskas, Ginis, kilęs iš 
Raseinių apskr., seniau gyvenęs 
Layland, W. Va., paieško duktė.

Adomaitis, Vincas, kilęs iš 
Šilavos -valšč., Raseinių apskr., 
gyvenęs Parsons, Pa. ir neva 
išėjęs iš proto. Amerikoje apie 
22 m. Ieško sūnūs Kazys.

Jovaišas, Povilas, Antano sū
nūs, kilęs iš Panevėžio apskr., 
seniau gyvenęs su Vladu Medu
čiu miesto Mellin, Wis. Nėra ži
nių nuo 1922 m.

Bernotaitė, Brigyta, seniau 
gyvenusi 58 Congress St., 
Springfield, Mass., brolis Anta
nas neturįs žinių apie 3 metus.

Blumbergas, Karolis, kilęs iš 
Pabaisko valse., Ukmergės aps., 
1928 m. gyvenęs 595 Third (3) 
Avė., Brooklyn, N. Y.

Korizna, Vladas, kilęs iš ši
lavos valse. Raseinių apskr.., 
Amerikon atvykęs 1913 m., gy
venęs New York’e ir pats far- 
merį Antanų Parašų.

Bogušas, Antanas, Amerikon 
atvykęs 1913 m. ir prieš 3 me
tus gyvenęs Wets Hanover, 
Mass., dirbęs Hanover Rubber 
Co.

Vaičiulionis, Jonas, arba John 
Veicman, kilęs iš Šumsku valse., 
tarnavęs Amerikos armijoje, 
nežinia ar gyvas* (15-1106, 
John Weichman).

Grigaitis, Mateušas, miręs 
1927 m. Beaver, Pa., nėra žinių 
iš kur jis kilęs, kas jo gimi
nes paveldėtojai. Spėjama jį ki
lus iš Panemunės valse., netoli 
Kauno. (15-641).

Ivanauskas, Antanas, kilęs iš 
Panevėžio, gyvenęs New York’o 
apylinkėse apie 30 metų (15- 
1152).

Jasutis, Kazys, kilęs iš Ža
garės miest., bent jo žmona ten 
gyvena; Amerikoje gyvenęs 
Waterbury ir’ Ansonia, Conn. 
Nėra žinių ar tebegyvas. (16- 
138).

Leonas, Pranas, buvęs kasyk
lose 1928, kurio tėvas gyvena 
Kuršėnuose, —ar gali kas pa
liudyti, kad jis tarnavęs Ame
rikos armijoje? (15-1067).

Ieškomieji arba apie juos ka 
nors žinantieji maloniai kvie
čiami atsiliepti šiuo adresu:

Consulate General of Lith- 
uania, 15 Park Row, New York 
City.

K. Jurgėla, e. Sekretorius p.

Kiekvieno Labiausia 
Patariamas Liuo- 

suotojas
Kai jus atsikeliate iš lovos 

jausdamies galvos skaudėjimų, 
susmukęs, silpnas, pusiau-ligo- 
nis, sekamas paprastas būdas 
momentaliai privers jus jaustis 
normaliai.

Paimkit biskutį Phillips Milk 
of Magnesia stikle vandens — 
ar lemonade. Nuo dviejų iki ke
turių šaukštų yra paprasta su
augusio doza. Imamas lemonde 
Phillips Milk of Magnesia vei
kia kaip “citrate of magnesia”. 
Paimkit tai už valandos prieš 
pusryčius. Iki jus apleisite na
mus, jus nusistebėsite iš page
rėjimo.

Kaipo švelnus, saugus, malo
nus liuosuotojas, Phillips Milk 
of Magnesia turi augščiausį 
medikalį indorsavimų. Kaipo 
prieš-rugštinis vaistas, pataisy
mui surūgusių vidurių, gasų, 
nevirškinimo, aitrumo, jis buvo 
daktarų patariamas per virš 
penkias dešimt metų. Kad žino
ti jo greitų pagelbų virškinimo 
ir pašalinimo nesmagumuose 
pas vyrus, moteris, vaikus — 
ir kūdikius — reikia visuomet 
turėti po ranka jo bonkų.

Pilni nurodymai platiems jo 
vartojimams yra prie kiekvienos 
bonkos. Visos aptiekos turi di
deles 25c ir 50c bonkas.

“Milk of Magnesia“ buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875
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Kodėl Civilizuotas Žmogus Silpniau Mato 
Ir Girdi Negu Laukinis?

žmogaus regėjimo ir klausos 
organas susideda, lygiai kaip ir 
telegrafas ar telefonas, iš trijų 
dalių: priėmimo, perdavimo ir 
supratimo aparatų. Priėmimo 
išorinių įvairiausių erzinimų 
yra akies arba ausies aparatai, 
perdavimo šių organų nervai ir 
supratimo — iššifravimo stotis 
bus klausos ar regėjimo sme-. 
genų centrai. Visos šios regėji
mo ar girdėjimo dalys vieno
dai svarbios ir viena be kitos 
apsieiti negali, kaip negali ir 
telegrafas veikti, jei nors vie
na kuri dalis bus sugadinta. 
Kaip telegrafas prieš keliasde
šimtis metų, išradimo laikais, 
nebuvo tobulas ir, laikui bė
gant vis tobulėja, taip lygiai ir 
musų jutimo organai ne visuo
met buvo tokie, kokius mes tu
rime dabar. Kaip telegrafas ne
taisomas ir neprižiūrimas gali 
pamažu sugesti, taip lygiai ir 
žmogaus organai genda, silpnė
ja ir visai nustoja veikę, jei tik 
nebus pakankamai * kreipiama j 
dėmesio ir priežiūros.

žinome daug faktų, kad nuo
sekliai lavinamas kuris nors or
ganas vystosi, stiprėja (kalvio 
rankos, sunkumo kilnotojo krū
tinė, šokiko kojos, pianisto pir
štų raumenys; bėgiko plaučiai 
ir t. t.) ir priešingai nelavina
mos' kūno dalys silpnėja (ligo
nių įvairus organai), o ilgą lai-

jant mašinų dalis, daleles, daly
tes ir dirbant kitokį sunkų ir 
nehigienišką darbą; negirdėjo 
jis tuomet erzinančio mašinų 
kaukimo, švilpimo, ūžimo, nuo
latinio triukšmo, bildesio dau
žymo. Priešingai, senovės žmo
gus, praversdamas didesniąją 
savo amžiaus dalį lauke, miš
ke, kalnuose, ant vandens ar 
žygiuose išbūdamas, bemaž vi
suomet, atviroje gamtoje, gry
name ore ir saulės šviesoje, ne
perkraudavo savo -jutimo orga
nų įtemptu darbu; nevarginda
vo: jų taip, kaip dabarties civi
lizuotas žmogus'. Iš kitos pusės 
laukinio arba senovės mažai ci
vilizuoto žmogaus amatas, ypač 
karai ir medžiokle, vertė šiuos 
organus nuolat budėti ir sekti 
savo priešus.

II.
Tik šių organų dėka, senovės 

žmogus išvengdavo pavojaus, 
nugalėdavo, laimėdavo, sotus 
būdavo. Vadinas, šiems orga
nams jis daugiau kriepdavo do
mės' negu kitiems, dėlko ir šių 
organų smegenų centrai pas 
laukinį geriau išsiraidoję, negu 
jo proto (galvojimo), kalbos, 
valios ar kiti aukštesni žmo
gaus psichikos smegenų cen
trai.

Vadinas šių dienų civilizuo
tas žmogus todėl blogiau mato 
ir girdi, todėl silpnesnes akis

gimas tik akimis) sumažėjo. 
Užuot plačių laukų, girių, kalnų 
ar vandenų jis didesniąją savo 
amžiaus dalį be mato artimus 
aukštus mums, smulkius proto 
ir raumenų darbo įrankius, ju
dančius ir mirgančius paveiks
lus, ir t.t. Vietoj berybėse esan
čios', skaisčiai ir maloniai švie
čiančios saulės, šypsančio, nak
ties metu, mėnulio ir mirgan
čių žvaigždžių, jis bemato arti
mus dvokiančio žibalo, dujų ar 
elektros žibintuvus, prožekto
rius ir švyturius. Musų akies 
ar ausies organai negalėjo pri
sitaikinti prie palyginti greit 
pakitėjusių sąlygų ir perkrauti 
nuolatiniu sunkiu ir varginan
čiu darbu, susilpnėjo. Ir ištik- 
rųjų, jei palyginti laukinių ir 
musų laikų civilizuoto žmogaus 
sveikų akių stiprumą, tai rasi
me gana didelį skirtumą. Ką 
gali matyt ir įžiūrėt, ypač į 
tolį, laukinis žmogus su papras
tomis akimis, tai civilizuotas 
žmogus tik apsišarvavęs tam 
tikrais stiklais (akiniais, binok
liais ir k.) tegali padaryti. (Rei
kia skirti mokslišką bei meniš
ką kultūringo žmogaus pastabu
mą, nuo grynai fiziologinio- 
funkcijonalinio regėjimo stipru
mo. Čia kalba eina tik apie 
pastarąją akiui ypatybę).

Tokios pakitėjusios sąlygos, 
ypač regėjimo organo neigia- 
mon pusėn, pirmiausia atsiliepė 
ne į regėjimo smegenų centrą, 
ne tiek į jo nervą, kiek į pri
ėmimo aparatą- akies obuolio 
susilpnėjimą. Akies obuolio su
darymas aiškiai rodo, kad šis 
organas pakankamai stipriai 
įvairius (tolimus ir artimus),

stambius ir smulkius daiktus 
gali matyti tik normaliose hi
gieniškose sąlygose. Ir tikrai. 
Nuolat žiūrimi, pav., smulkus 
daiktai (raštas, siuvinėjimas, 
braižymas ir t. t.), ypač prie 
silpnos šviesos, pripratina akies 
lęšiuko raumenis prie vienos 
būsenos ir nustojo ypatybės 
pakitėti kada reikia daiktus 
matyti iš kitos vietos. Įvyks
ta trumparegystė, arba žmo
gaus akių ypatybė matyti tik 
iš arti visus daiktus.

ką nevartojamos darbui dalys įr klausą turi, kad jis perkrovė 
visai atrofuojasi (išsigema, iš
nyksta), pav. ausies, galvos,! 
kojų pirštų raumenys, užpaka-i 
liniai krūminiai dantys, akloji 
žarna, vyro pieno liaukos ir tt. |

Vadinas, musų organizmas, Į 
kaip ir visas kitas gyvas pas'au-| 
lis, nėra pastovus gamtos pa
daras, nuolat keičia savo for
mą, prisitaikindamas naujoms 
apystovoms ir sąlygoms. O kad 
gamtos ir žmogaus gyvenimo 
sąlygos' kitėja, tai aiškiai rodo 
gamtos mokslai, žemes ir žmo
gaus kultūros istorija. Mokslai 
aiškiai nusako, kad žmogus ir 
jo gyvenimas žiloje senovėje ne
buvo toks, koks jis dabar yra. 
Jei pažvelgsim į praeitį — į vi
duramžius, pamatysim, kad ir 
tais laikais žmogus buvo dau
giau susijęs su naturale gam
ta, kaip dabar matom civilizuo
tam pasauly. Medžioklė, žvejy
ba, žemdirbystė, karai ir laimė
tu grobiu, prekyba tų laikų 
žmogaus buvo pagrindinis dar
bas. O šitam darbui nereikėjo 
milijoninių didmiesčių su dan- 
gorėžiais mūrais, nereikėjo an
kštų ir tamsių mokyklų su var
žančiais vaiko kūną suolais', ne
reikėjo šimtų tūkstančių dirb
tuvių ir požemių urvų su mil
žiniškais kaminais, išmetančiais 
oran kasdien šimtus tonų dū
mų, dulkių ir kitokių kenks
mingų dujų.

Nereikėjo, pagaliau, milžiniš
kų bibliotekų, gausių knygynų, 
skaityklų, braižyklų ir t. t., ku
riose civilizuotas žmogus pra
leidžia dideliausią savo amžiaus

Trumparegystė gali būti įgy
ta, įgimta ir paveldėta. Įgy
jama trumparegyste dažniau
siai mokykloje, ką aiškiai rodo 
mums iii mokyklos amžiaus vai
kų akių tyrinėjimo daviniai. 
O kartą įgytą trumparegystę 
gali paveldėt kitos kartos ir 
taip susidaro žmonių gimine su 
trumparegystės požymiu. Taip 
lygiai yra ir su kitomis akių li
gomis, kurių skaičius vis didė
jo ir' labiau plėtėsi augant 
miestams ir jų gyventojų arti- 
mesniems santykiams.

Be aukščiau nurodytų prie
žasčių į musų regėjimo susilp
nėjimą veikė ir visa eilė kitų 
faktorių (veiksnių), kurių svar
biausias gal būt bus nikolio ir 
kitų narkotinių nuodų vartoji
mas.

Medicinos yra įrodyta, kad 
dažnesnis alkolio, ypač kur me- 
tilio nors pėdsakai esti, varto
jimas veda laipsniškai prie vi
siško apakimo. Ir mes patys 
visi esam nekartą pastebėję, 
kaip papursta ir parausta akys 
išsigėrusiam žmogui ir kaip 
girtuoklis, palyginamai su blai
viu, daug greičiau nustoja stip-

raus ir aiškaus regėjimo.
Kaimo ir bendrai laukų dar

bo žmonės daug laimingesni tuo 
atžvilgiu butų už miestietį, jei 
ne alkolis, tas akių ir bendrai 
musų sveikatos vyriausias prie
šas, kuris, dėl musų nekultū
ringumo, taip giliai ir į kaimą 
yra savo šaknis įleidęs.

Kaip matote, laukinis žmo
gus civilizuodamasis, kulturė- 
damas, gindamas savo dvasi
nius ir medžiaginius reikalus, 
kovodamas už gimines gražes
nę, šviesesnę ateitį, turėjo ir 
aukų. Ji turėjo prarasti dalį 
savo fizinių jėgų. Bet sąskai- 
ton jų, jis išaugino dešimterio
pai savo dvasines jėgas, kurių 
pagalba, ypač savo galingojo 
proto pagalba, jis stengiasi ko
voti ir su savo fiziniu jėgų 
priešais. Tam reikalui žmogus,.

išugdė galingą medicinas moks
lą, dirbtinę kūno kultūrą natū
raliais reikalavimais pagrįstą ir 
besiplėčiantį jau eugenikos 
(žmogaus rasės pagerinimo) 
mokslą. Sustiprinimui savo ju
timo organų (regėjimo, girdoji- 
moJr kt.), jis išrado ir pasi
dirbdino galingus stiklus, vamz
džius, ruporus su jautriosioms

Pašalina inkstų ar 
pūsles suerzinimą
kūrinos vargina inkstai ar pūslė, 

pasimokinti ift p. Geo. Leavitt, 
Kansas, patyrimų. Jis sako: “Mano 
vargino mane. Aš turėjau skaus

mų nugaroje, buvau nervuotae, silpnas ir 
menkos sveikatos. Aš ėmiau Nuga-Tone ir 
dabar esu stiprus ir sveikas". Nuga-Tone 
greitai pašalina panašių padėt), kadangi jie 
pašalina visus nuodus, kurie erzina ir kan
kina žmones.

Nuga-Tone atliko pastebėtinų darbų per 
40 metų. Jie yra puikus senesniems žmo
nėms, kurie yra silpni, arba ir jaunesniems 
žmonėms, kurių gyvingoji spėka ir energi
ja išnyko. Nuga-Tone padaro riebų,Z raudo
nų kraujų ir suteikia naujų spėkų ir jėgų 
nervams, muskulams ir gyvingiesiems orga
nams ir pagerina abelnų sveikatų. Jus ga
lite pirkti Nuga-Tone kur tik vaistai- yra 
pardavinėjami, arba vertelga užsakys dėl jus 
iš urmo sandėlio.

Tie, 
turėtų 
Sublet, 
inkstai

m

membranomis — plokštelėmis, 
kurių pagelba musų regėjimo ir 
girdėjimo horizontas (akiratis) 
prasiplėtė, padidėjo daug šimtų 
tūkstančių kartų, kaip kad da
barties laukinio ar musų sentė
vių. “Jaun.”

DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes iftmokinsirae kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar raiy- 
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. eor. Lake St.

10 augitaa
JOS. F. KASNICKA, principais.

Garsinkites Naujienose

Radiju kainos sumažintos
Budriko didelis pirkimas ir pardavimas padaro galimą 
parduoti už žemesnę kainą aukštos rųšies Radios.

Tokios žmogaus gyvenimo pa
kitėjusios sąlygos, negalėjo ne
atsiliepti į jo organizmą, o ypač 
i jo jautimo organus neigiamai. 
Ir tikrai. Fiziologijos mokslas 

eksperimentais (bandy- 
kartą įrodęs, kad 
gyvulio organiz- 
kuris nors orga- 
normaliai vysto-

savo 
mais) yra ne 
žmogaus ar 
mas, arba jo 
ims, tada tik
si, auga ir tvirtėja, kuomet tas 
darbas, kurį atlieka organas, 
nėra perdėtas, perkrauta? jo jė
goms. Priešingai organas men
kės arba ir visai gali suirti. 
Taip lygiai atsitiko ir su mu
sų jutimo organais. Senovės 
medžioklės, žvejybos ,ir karo 
žmogui, lauko darbininkui ar 
klajojančiam su banda pieme
niui , nereikėjo ilgiausi metai 
vargint akių storiausiomis kny
gomis, piešiniais bei smulkiais 
briediniais; nereikėjo jam pra
leisti ilgiausios dienos tamsio
se ir tvankiose dirbtuvėse, su
kant, dėliojant, statant, šlifuo-

jas darbu, kad jo akiratis' (re-

Kaina su-

$165

Victor Radio ir Electrola R. E. 45 $275

Victor Radio 7 — 11 su viskuo $95.00

Victor Radio 7—26 su Victrola $149.00

> feį - .

Su Ženkleliu 'UNlOMt 
LABty >437 reiškia gerumą

*

NAUJIENŲ SPAUSTUVE
Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin 
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur

Čia Dirbami
Cirkuliarai garsinimui bargenų 
Bilos ir raštynės reikmenys. 
Pranešimų ir pakvietimų laiškai 
Draugysčių konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti. 
Visokie draugysčių reikmenys. 
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės kų nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės i šią spaustuvę 
Čia jums padarys geriausią

1 739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL

Brunswick Radios ir kombinacijos su Victro- 
la R. C. A. Radiola 64—11 tūbų, 
mažinta ant pusės.
Brunswick, Model 14

Su viskuo ..............................
t

Brunsvvick Panatrope Radiola 160 CifiCI 
su viskuo už ................... m* I U v

R. C. A. Radiola 64-11 tūbų 
Radiola 66—8 tūbų $225.00 
Radiola 33 — 7 tūbų $54.00 
Radiola 44, Screen Grid $110.00

Orthophonic-Victrola Modcl 885. Tikra kaina $335.

Su elektros motoru, šiame išparda- $85.00

Victor Radio R. 32, 10 tūbų $155.00

Victor Electrola ir Radiola 
sumažinta ant pusės.

krūvoje 11 tūbų, kaina

Lengvais išmokėjimais, garantija 2 metams. Tik 10 dole 
rių tereikia įmokėti.

Jus. F. Budrik, i»c
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705
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“Lietuvių Valanda”
šiandie 8:30 vai. vakaro iš 

radio stoties WLS bus dainuo
jamos lietuviškos dainos. Tai 
bus pirmas lietuvių radio kon
certas. Viso tokių koncertų 
įvyks trylika. Radio koncertus 
rengia “Naujienos”, susidėju- 
sios su Majestic atstovais Harry 
Alter ir J. F. Budriku.

Radio koncerto programą, 
site kitoj vietoj. Būtent^ 
garsinime.

ra- 
ap-

Holdopų nestoka
Trys banditai padarė holdapą 

Grand viešbuty, 6 North Dear- 
born st. Pelnė $800.

Keturiolika banditų paėmė į 
savo rankas Wahl-Eversharp 
kompanijos plentą, kur išdirba
ma paišiukai, 1800 Roscoe st. 
Pasipelnė $900.

Keturi banditai surišo chinie- 
tį veiterį ir negrą porterį Cocoa- 
nut Grove Cafe, 913 East 63rd 
st., išsprogdino saugiąją šėpą 
ir paspruko išsinešdami $2,500.

SpecialiHtas gydyme chroniškų ir naujų Ilgų. Jei kiti ncgalfijo Jumis išgydyti. atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iSegzaminavi- 
nias atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ai atsi
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryž. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iėegzamiuavimo—kas Jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 VV. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto k i 1 no Dietų.

st.

po

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Unss, dykai, dėl Hile kurios 

ligos ar silpnumo.
I Jus 
jDr.

Vėliausi Ir geriami 
, Amerikos ir Europos 

metodai yra vartoja
1 inl gydyme Chronl- 
Į Akų. Nervų, Krau 
i jo. Odos. Inkstų

Piislės. Slapltnosi ir 
I visų Privatinių Lt 
* gų. Speciali* gydy 
, mae dėl vyrų, ku 
i rie kenkia nuo lyti

nio silpnumo.
j Dr. Ross 30 metų 
, sėkminga prakti k a

ir tu katančiai Ūgy 
dytų pacientų yra

I užtikrinimas. kadpacientai bu. gydo- >k»wia ilsias
ini veiksminga, ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi lAmokėjltnai. (.8 prie
žasties jo imamos lemos mokesties, ser-

I ganėinrn nebėra reikalo nepaisyti savo 
i nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai 1S- 
I laikoma. Tai neuždeda jokių ii jūsų pu

sės prievolių. Neatidėlioki t, bet atai- 
kreipkit Mandie pasitarti apie sveikatą.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St

kertėj Monroe St.. CriUy Building. Im
kit elevatorių iki penkto augdto, kam
barys 606 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI 
PAČIAME

Ofiso valandos: Kaadie 
Įlomis 10 Iki 1 vai. 
Hale, Serodouiis ir Sukatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo <

SIAME
NAME
10 iki o. Nedft- 
po piet. Panerta-

Du banditai paėmė iš saugio
sios šėpos Morris Fishberno be- 
kernėje, 3750 W. 16th st., $900.

Penki chiniečiai, uždarę biznį 
New Bamboa kavinėj, 3222 W- 
Madison st., susėdo pakazyriuo- 
ti. Aštuoni banditai užpuolė chi- 
niečius patekę kambarin per 
dinamą skylight. Banditai 
sprogdino saugiąją šėpą ir 
nešė $250.

Nušautas italas

va-

is-

Nušautas italas vakar po pie
tų, kai jis važiavo autu gatve, 
prie Taylor ir Lytie sts.

Teisėjas — policininkas
Vyriausias municipalio teismo 

teisėjas Olson buvo apsiėmęs 
trumpam laikui eiti policininko 
pareigas. O tai atsitiko ve kaip. 
Elevatoriun įėjo kartu adv. 
Rush Johnson ir Burns, tarnau
tojas pavieto laisnių biurui. Ka
dangi publika grūdosi ir kas tai 
pastumė Burnsą, tai tas, atsi
grįžęs, kirto’ Johnsonui. Kum
štynes sulaikė konduktorius. 
Kada traukinys pribuvo mies
tan, tai konduktorius mėgino 
atiduoti Burnsą stoties agen
tui, idant šis sulaikytų jį, kol 
pribus policija. Burns pareiškė, 
kad stoties agentas neturi tei
sės areštuoti jį. Tuomet vy
riausias municipalio teismo tei
sėjas Olson areštavo ir kaltina 
užpuolimu ir sumušimu žmo
gaus. Taigi teisėjas įlipo į po
licininko čebatus trumpam lai
kui.

Jau šeši lavonai išplauti
Jau s^eši lavonai žuvusių kar

tu su laivu Andaste išplauti. 
Ieškoma kitų. Su Andaste žuvo 
ežere 25 žmonės.

Aršiau baus “sla
piuosius”

Nužiūrima, kad blaivybės 
agentai artimoj ateity mano 
griežčiau paimti nagan parda
vėjus svaigalų, taikydami di
desniam skaičiui Joneso vadi
namą “5” ir “10” įstatymą.

Sausieji užtiko dar du 
bravoru

Prohibicijos agentai užtiko 
du šnapso bravoru netoli Itasca 
miestelio farmose. Vienoj far- 
moj bravoro įrengimas, mano
ma, kaštavęs $75,000, o kitoj 
— apie $100,000.

Paaiškinimas naujo 
naturalizaeijos 

Įstatymo
Svetimšalis, kuris įvažiavo 

I į Suvienytas Valstijas pirm lie
pos 3 dienos 1921 metų ir ku
rio rekordų negalima patikrin
ti, kad jisai įleistas buvo pa
stoviai gyventi šioje šalyje, ga
li gauti tokį leidimą, padavęs 
aplikaciją Generaliam Imigraci
jos Komisionieriui ir patiekęs 
reikalaujamus įrodymus: (1) 
kad jisai įvažiavo į Suvienytas 
Valstijas pirm birželio 3, 1921; 
(2) kad jisai nuolat gyveno Su
vienytose Valstijose nuo laiko 
įvažiavimo; (3) kad jisai yra

išrašytu vardu Commjssio-
General of Immigration. 
mokestis ir šeši fotografi- 
paveikslai paduodančio (s)

gero moralio charakterio; (4) 
kad jis neįeina į skaičių tų, ku
rie turi būti deportuoti. Kad 
gauti tokį rekordą, kiekviena 
ypata turi sumokėti $20.00. Pi
nigus reikia sumokėti Suvieny
tų Valstijų Pašto money orde
riu, 
nėr 
(Ta 
niai
aplikaciją turi būti pridėti prie 
aplikacijos, kuri yra padaryta 
iš duplikato). šitokis užregis
travimas bus priimamas visuo
se reikaluose, kaip legalia įva
žiavimas į šią šalį.

Jokis pareiškimas noro tap
ti šios šalies piliečiu (pirmos 
popieros) nesiskaitys legališ- 
kas, jei ir butų jis padarytas, 
kol nebus įrodyta, jogei sve
timšalis įvažiavo leg-aliu budu 
pastoviam gyvenimui ir kol ne
bus išduotas jam arba jai 
dymas, kuris parodo kada, 
ir kokiu budu svetimšalis 
įvažiavo.

Kiekvienam liudymui (certi- 
fikatui), išduodama natūraliza
cijos tikslu, reikia sumokėti 
$5.00 Natūralizacijos Komisio
nieriui. (Mokestis turi būti pa<- 
daryta Suvienytų Valstijų Pa
što money orderiu, išrašytu 
vardu Natūralizacijos Komisio- 
nieriaus, ir du fotografiniai pa
veikslai turi būti pridėti 
aplikacijos).

Mokestis pareiškimui 
(gauti pirmas popieras) 
$5.00. '

liu
kui’ 
(e)

prie

noro 
yra

Mokestis prašymui pilietybės 
(gauti antras popieras) yra 
$10.00.

Kai asmuo gauna pirmąsias 
popieras arba pilietybės liudy- 
mą (certifikatą), tai vienai fo
tografinių paveisklų prisegama 
prie tų popierų, o kitas prise
gama prie duplikato, kuris iš
siunčiama į Washingtoną.

Jeigu pilietybės liudymas (an
trosios popieros) arba pareiš
kimas noro (pirmosios popie
ros) pametama,' arba sunaiki
nama, arba sugadinama, tai as
muo, padavęs prašymą Natūra
lizacijos Komisionieriui, gauna 
naują liudymą arba pareiški
mą. Mokėti už tai reikia $10. 
(Aplikantas turi pridėti mokes
tį ir du fotograffinius paveik
slus).

Kiekvienas asmuo, senesnis 
kaip 21 metų, kuris tvirtina įgi
jęs Suvienytų Valstijų piliety
bę ačiū natūralizacijai bet ku
rio iš tėvų, arba per vyrą, 
(Kongreso aktu) gali gauti pi
lietybės liudymą (certifikatą) 
savo vardu, kai sumokės $10.00 
Natūralizacijos Komisionieriui. 
Reikalaujami pinigai ir du fo
tografiniai paveikslai turi bū
ti pridėti prie aplikacijos. Na
tūralizacijos Komisionierius iš
duos tą liudymą (certifikatą), 
kai jam bus tinkamai pamatuo
tas reikalavimas ir kai 
mas apie įvažiavimą bus 
tas tokiam asmeniui.

Kiekvienas svetimšalis,
vęs prašymą pirmoms popie-

roms, gali paduoti prašymą ir 
antroms popieroms, nors jo pir
mame pareiškime ir butų klai
dingas nurodymas delei to, kad 
įvyko pakeitimas šalių rubežių, 
jeigu jis išpildytų visus kitus 
reikalavimus ir jeigu jo pareiš
kimas yra ne senesnis, kaip sep
tynių metų.

Kiekvienas svetimšalis vete
ranas, tarnavęs Suvienytų Val
stijų armijoje arba laivyne Pa
saulinio Karo laiku, gali paduo
ti prašymą pilietybės popierų 
nesilaikydamas' natūralizacijos 
įstatymų (iš jo nereikalaujama 
deklaracijos arba prašymo pir
mųjų popierų arba mokesties), 
bet reikalaujama, kad jisai iš
pildytų pats prašymą, (peticiją) 
ir priimtų prisieką šiai šaliai 
viešame teisme, šis palengvini
mas baigiasi kovo 4, 1931.

Naujas išradimas arba 
pritaikymas radio

visų, 
“mu- 
geros 
daro-

liudy- 
išduo-

pada-

Tikri Dažytai Duoda
Geriausias Pasekmes

Diamond Dyes turi nuo trijų iki penkių 
kartų daugiau anilino, negu kiti dažylai 
markete. Kitą kartą kai jus norėsite da
žyti, pabandykite juos. Pamatykite kaip 
lengva juos vartoti. Tada palyginkite pa
sekmes. Pastebėkite, kad nėra tos perdažy- 
mo išvaizdos; nėra bruožų ar dėmių. Pama
tykite kaip spalvos išrodo švelnios, skais

čios ir naujos; ir kaip jos neblunka. Jei jus nesutiksite, kad Dia
mond Dyes yra geresni dažylai, jūsų pardavėjas grąžins pinigus. 
Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali “visiems tikslams” 
dažylai dėl bile kokio audeklo. Jie nudažys ar paskaistins spal
vas šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar bile kokio kito 
audeklo. Mėlinas pakelis yra speciali dažylai vien dėl šilko ar 
vilnono. Su jais jus galite nudažyti vertingiausius dalykus iš 
šilko ar vilnų su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionali
niam darbui. Kada jus perkate—atsiminkite tai. Mėlimas pakelis 
nudažo tik šilką ir vilnas. Baltas pakelis nudažys kiekvieną aude
klą, taipjau šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi abiejus pakelius. 

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmes

VISOSE APTIEKOSE.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? |

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatve
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

“Skamba puikiausia iš 
kiek tik aš esu girdėjęs”, 
zika, rodosi, skriejanti iš 
koncertų salės” — tokios
ma pastabos apie pritaikymą 
radio, kurį padarė ir išvystė J. 
L. Ellingsworth, prez. Inna Ma- 
nufacturing Company, 3506 W. 
63rd Street.

Jo išradimas arba pritaiky
mas radio muzikos yra ve koks: 
jisai padaro dailius pečius ir į 
juos įveda radio.

Taip kad įsigijus Ellings- 
vvortho pritaikymą ir klausan
tis radio muzikos, išrodo, jogei 
sėdi pagal pečių ir girdi kon
certą. Kada dabar pianų skai
čius namuose mažėja, kada pa
tys pečiai nyksta, tai Ellings- 
wortho išradimas jgija ypatin
gos reikšmės, kaip namų papuo
šimas padarydamas namus ypa
tingai jaukiais.

PRANEŠIMAI
Artinanties Lietuvių Spulkų Seimo 

vakarienei, reikalinga žinoti kiek 
žmonių dalyvaus. Todėl kurie no
rite dalyvauti minėtoje vakarienėje, 
rugsėjo 21 d., Mildos svetainėje, 
malonėkite pranešti spulkos sekreto
riui. įžanga ant Jaunuolių Kontes- 
to ir vakarienės $1.00. T. R.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8^XH colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

KAIP VAIKŲ SPECIALISTAI 
GYDO KONSTIPACIJĄ

Konstipacija pas kūdikius ir 
vaikus yra priežastim dieglių, 
vidurių išpūtimo, odos neaišku
mo ir t. t. Ji silpnina juos, kaip 
kad ir suaugusius žmones; pa
daro juos, piktus, karščiuojan
čius, neramius. Bet nevartok 
suaugusių žmonių vaistų dėl 
kūdikių, sako vaikų specialistai. 
Devynios dešimt nuošimčių jų 
pataria tik vieną, preparatą dėl 
konstipacijos, šalčių ir kitų kū
dikių ir vaikų ligų. Jie sako 
Fletcher’s Castoria. Milionai 
motinų įrodė jų vertę, vartoda
mos per tris dešimt metų. Cas
toria yra grynai augalų, ne
kenksminga ir skani. Tikroji 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą, šalinkis imitacijų.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls is a Famous Vfvani Sėt and in- 
cludes face powder, >1.00; Rouge, 75c, 
Tiseue Cream $1.00, Depilatory $1.00, 
Facial Aetrlngent $1.75, Bath Salt 1.00, 
Toflet Water $1.25, Perfume $2.75, Bril- 
llantine 75c, Skin Whitener 76c. Totai 
Value $12.00. Special price, $1.97 for all 
ten pieces to introduce tliis line.

Vardas ..............................

Adresas ...........-.................

Bea Van 580-5th Avenue, New York

4.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

LARVEX
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant l!arvexą apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvezą — 
apsauga visiems plauja- 
miems vilnoniams.

Jos. F. Budrik, *
3417-21 So. Halsted St

Phone Boulevard 4705

Mes savo sankrovoje turime pilną rinkių naujųjų Sparton 
radio ir nuoširdžiai kviečiame jus ateiti jų pasiklausyti.

Vnevsmmon

MM30!

Another Amazing
SPARTON DEVELOPMENT

Fėena-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit
Kaip Gumą

., Soknis Tik
Mėtos -

Jus, kurie gerėjotės “Turtingiau
siu Radio Balsu” praeity... busite 
dar labiau nustebinti tuo, kas jus 
laukia radio srity. Vėliausi Spar
ton EQUASONNE užveria netik 
tą balso turtingumą, bet ir ką tai 
tokio naujo ir pastebėtino, ką 
klausytojai vadina “REALIZMAS 
PRIEŠ AKIS”. Jus tarsi SUSI
TINKATE savo linksmintojus; 
jaučiate jų artimą buvimą; be
veik MATOTE juos! Nepraleiski
te progos pasiklausyti šių nepa
prastų instrumentų.

SPARTON RADIO
Voice

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

FLIT 
a segami

Užmuša muses 
uodus

TUBBY There Mušt be Something Wrong With thė Song

40E.V MOOBE

LET ME UEAR 
Voo sing rr TAAK)KS, 

l’LL 
SIMG IT 
TOAHGHT

ALLPlGHT, AND 
BE SUteE TO , 
TELt PATRlCiA 
ToU'IZE BATTIMG

THAT'S F(NETO8BV.
IT'S GfcEAT!! 

HEGE'STOUR DlME

HEY.SAM, l VJCOTE- A I 
SERMADE ro SlMG UNDEQ 
NAV COUSIM patgiciaš / 
W INDO VU- IF You \WAAJT ME 
totell’cc vm sngiat I

Voo, rr'LL cost You 
TEN CENTS, IF TOU IWT 
PAT 11L SING IT FOK 
TOUR RlVAL, JOEV MpOpg,

fyo maw LAY-DEE LINE, 
MUH TOITLE
VA HAKE MUR C(2Y 
LIKEA ONION’M N 
\NAEM VA MUH LOVE 
DIS DAIM.-LIKE A 

, BUM -YON I MISS TOU-
MUU SVNEEET PATPICYOH

Kitus Namų 
Vabzdžius

LISTERINE 
. THROAT 
h TABLETS A

rMade by
«kb, U. S. A.
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Pirmas garnizono darbai

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Drg. P. Grigaitis 
susirgo

Drg. Grigaitis persišaldęs 
Tautiškose kapinėse nedėldie- 
nyj susirgo bronchitu. Pašauk
ta gydytojas — liepė gulėti ke
letą dienų lovoj.

Kai 1816 metais pasirodė 
Suv. Valstijų kareivių būrys, 
vadovaujamas kapitono Brad- 
ley, dabartinėje Čikagoje, tai 
pirmas jo darbas buvęs su
rinkti kaulus ir skelėtomis žu
vusiųjų 1812 metų skerdynė
se ir palaidoti juos.

Po to pastatyta antras for
tas Dearborn. Paskutinis jo 
trobesių tapo nugriautas 1857 
metais.

Per 10—15 metų po to, kai 
pastatytą antras fortas I>ear- 
born, 
augo, 
pirmas
rašė, kad 1825 metais buvę Či
kagoje tik 14 namų, o gyven
tojų ne daugiau, kaip 75 arba 
100. Bet nuo to laiko skaičius 
kolonistų pradėjęs augti žy
miau.

Pasirodė krautuvės... ir pir
miausia sali unai. 1926 metais 
Mark Baubien pastatė taverną. 
Galima sakyti, viešbutį kartu 
su saliunu. 1929 metais išdygo 
kita toki įstaiga, būtent “Ža
lioji taverna’’. Praktiškai' tuo

busimoji Čikaga mažai 
John Fondą (sakoma,

Čikagos paštininkas)
Programas

Lietuvių Valandos 
iš W. L. S. stoties 

345 metrų—870 kilocycles.
Utarninke, rugsėjo 17 d 

8:30 v. vak. iki 9 vai., 
(daylight saving time) •

birutės kvartetas —
Balanda — basas; Jakavičius— 
baritonas, Ažukas — antras te
noras, Sersevičius — pirmas te
noras.

ANĖLĖ- SALAVEIČIKIUTĖ, 
daininikė.

KASTAS SABONIS,, daininin
kas. .

BYANSKAS, pianistas.

Kai kas iš Čikagos praeities 
ir dabarties

karčiamų. Iš to galima spręsti, 
jogei saliunų biznis buvo ytin 
pelningas “gimstančioje” Čika
goje.

Augimas saliunų vėl rodo, 
kad vis daugiau ir daugiau 
kolonistų pradėjo atvykti. Jie, 
tie kolonistai sustodavo taver- jęirdC-josi 

uži-

liaują koloniją kaip miestelį, 
jeigu jame susidarė dau
giau, nei 150 gyventojų. 1833 
metais čikagiečiai pasijuto, kad 
jie gali jau įkorporuoti savo 
koloniją kaip miestelį.

Suskaityta, kati Čikaga turė^- 
jusi tais metais 28 asmenis, 
turėjusius teisę balsuoti. Rug- 
piučio 5 dieną buvo sušauktas 
susirinkimas, idant aptarti, ar 
verta Čikagą įkorporuoti. Su
sirinkime dalyvavo 13 žmo
nių. Dvylika jų balsavo už tai, 
kad įkorporuoti, o vienas bal
savo prieš.

Nutarus Čikagą įkorporuoti, 
padaryta ir kitas tarimas, bū
tent išrinkti miestelio trustisų 
tarybą. Rinkimai paskirta 

rugpiučio 10 dienai. Šiuose pir
muose rinkimuose padavė bal- 
sus visi 28 Čikagos legaliai bal
suotojai. Tai, gal būt, buvo 
vieninteliai miesto istorijoj 
rinkiniai, kuriuose balsavo vi
si turėjusieji balsą piliečiai.

Pasirodė ir kitas įdomus 
reiškinys pirmuose balsavimuo
se: reikėjo išrinkti tik penkis 
trustisus, o kandidatūras toms 
penkioms vietoms statė net 13 
žmonių! Reiškia, savo kandi
datūrą statė kuone kiekvienas 
antras balsuotojas.

Čikagietis.

Iš nežinių sutikau senų vi
suomenės darbuotoją, laikrašti
ninką, pitsburgietį J. Baitrušai-, 
t j. Teko nugirsti iš jo, kad 
Pennsy Įvairia valstijoje darbi
ninkų judėjimas yra apmiręs 
šiuo laiku dėl nedarbo. Tujas 
laikas atgal čia buvo pralaimė
tas angliakasių streikas ir an
gliakasių unija U. M. W. of A. 
tapo sulaužyta. Tatai daug pa
kenkė net Pittsburgo lietuvių 
veikimui — taip ekonominėje 
dirvoje, kaip politinėje.

Einu Halsited gatve netoli 
Adams gatvės, žiuriu 
moterys veda viena kitą. Viena 
jų tiek “nusilpnėjusį”, kad ne
bepaeina.

Joms beeinant per gatvę, 
silpnoji pavirto, ir net dar pu
sė pantu kės mėnulio spindulių 
išmetė. Antroji paėmė pantukę 
ir paslėpė savo drabužiuose.

Grabo riai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Purvas, purvas, purvas

Dar ir lietuviai atmena kai 
kurias negrįstas Čikagos gat
ves, pasižymėjusias ypatingu 
dumblu, kai lietus palydavo. 
Lygi vieta, tam tikra ž<?mės 
sudėtis ir pelkynai — tai toki 
buvo apielinkė, kurioje apsi
gyveno pirmieji busimos Čika
gos kolonistai.

Iš ankstyvesnių aprašymų 
(o ir vėlesnių) matyti, kad kal
bama vieta darė nejaukų įspū
dį žmogujH kuris pirmą kartį 
čia sustojo arba keliavo per čia.

—Purvas, purvas, purvas — 
taip galima apibudinti jų rea
gavimą į busimą Čikagą.

William Keating, rašydamas 
apie Čikagą 1825 metais, sako, 
kad Čikaga nesiūlo malonios 
vilties. Ji, girdi, susidedanti 
iš keleto pašiūrių. Joje gyvena 
nuskurusi (miserable) žmonių 
rase, kuri vargiai galinti pri
lygti indėnams. Esą, pastatyti 
iš senoj ų nameliai žemi, purvi
ni ir daro j žmogų nejaukaus 
įspūdžio.

Majoras Longin 1823 metais 
raportavo, kad klimatas nema
lonus, žeme nederlinga, gam-. 
tos vaizdai nubudus ir ne
traukiantys žmogaus akies.

Kodėl gi Suvienytų Valstijų 
valdžia siuntė 
zonus? Kodėl 
lonistai?

A4 sakymas:
šių priežasčių, dėl kurių kolo
nizavusi busima Čikaga, tai 
pelningas biznis su indėnais; 
antra — tai strategiška vieta.

Keletas žodžių apie tą stra- 
tegiškumą. Ežerai — ' 
galima pasiekti Kanadą, 
mą” šiaurę, 
kagos upes 
palyginti 
paą.
ypač pavasarį.. Išrodė, kad iš
kasus kanalą tarp Čikagos 
upes ir Oesplaines, lengvai bus 
galima sujungti ežerus su Mi- 
ssissippi upe ir, tuo budu, su

čia savo garni- 
spietėsi čia ko

viena svarbiau-

kuriais
, “toli-

Paskui — tarp Ci- 
ir Desplaines tik 

siauras ž-emūs tar- 
Jis būdavo užliejamas

S'akoma, kad prez. Madison 
turėjęs ominėje šį siekį, kai 
buvo pasiųstas garnizonas 
1816 metais stalyti antrą for
tą Dearborn.

YOUR tYtJ
Night and Morning to keep 
chein Clean, Clcar and Heslthy 

Writc for Free “Eye Care”

Ką matė ir nugirdo
Pasaulio Vergas

Musu patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

ima

bu-

no®-a. Ola. p'c-r naktis 
triukšmas, linksmumas, 
mas.

Gyvenimas apie tą laiką
smarkiai krutėti.

Pradedant 1820 metais į
simą Čikagą imta gabenti paš
tas. Vieną kartą per mėnesį 
raitelis atnešdavo laiškus ir 
išnešdavo juos. Kovo 31 dieną
1831 m. atidaryta jau ir paš
to skyrius. V) sekančiais, t. y.
1832 metais, Čikagos paštas da
vė pelno $47. t

1832 melais atplaukė Čika
gon pirmas garlaivis.

Čikaga įkorp>ruojama kaip 
miestelis^ . . » 

t*.’ ■ . , v‘.,‘ .
Tais laikais veikė įstatymas, 

kuris (lavė teisių įkorporuoti

Rugsėjo 10 dieną Henry Ford 
automobilių dirbtuvė, kuri ran
dasi prie 127-tos ir Torrence 
avenue, paleido iš darbo kelis 
šimtus darbininkų.

Jau ši dirbtuvė pridirbo au
tomobilių perviršį, tai sumaži
no darbininkų skaičių. Kiek te
ko nugirsti, tai 100 karų ma
žiau dienoje darys. Reiškia, 
kuomet pirmiau išleisdavo 500 
karų, tai dabar 'išleis tik 400 
per astuonias valandas.

Nepatartina važiuoti čia dar
bo ieškoti. Šiuo laiku naujų dar- 
biniYiRtjT dirbldtvė neima, —-'net 
ir kai kuriuos senuosius palei
džia iš darbo.

Priėjęs policininkas pagelbė
jo moteriškei atsikelti ir per
gedęs per gatvę įsakė eiti na
mo.

Kuomet karčiamos buvo ati
darytos, tai visgi tokių įvykių 
nesimatė, kad girtutėlės mote
rys voliotųsi gatvėse.

Pasaulio Vergas.

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

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

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i.df-į 
dešros ir kopūstai^

• primena mamytėsLjfc 
valgius.

A.A. NORKUS,

750 West ...v

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St Chicago, D1 
------- o-------

------- o-------
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Saite 216, 1579 Miliraukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomi* nuo 1 iki 2 

valandai po pietų -------- o---- ----

Rez. 6600 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 SU' Suite 3. 
Prospect 1O2$8 

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

Nedelioj pagal sutarti

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfai 6868

—------- O---------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se* / 
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800

Nuo 2

Nedalioj

So. Ashland Avė
VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 

nuo 2:30 Iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 1464

J. Lulevtch
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Modernišku 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

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 toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Special® atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va- 
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D
4442 South We«tern Avenue 

Tel. Lafayette 4146

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

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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, Nedelioj 10-12

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. Igth Street

Canal 8161

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

3265 So. Halsted St.

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 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

Advokatai

K.GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienu 

vakarą, išskyrus . ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
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MARCELĖ KLIMKEVIČ1ENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 15 dieną, 4 valandą po 
piet, 1929 m., sulaukus apie 44 
metų amžiaus, gimus Vilniaus 
mieste.
liūdime sūnų Alfonsą, dvi duk
teris ir du žentus, Oną ir Sta
nislovą Radavičius, Izabelę ir 

■ Juozapą Jarus. Kūnas pašar- 
vatas, randasi Masalskio kop
lyčioj, 3307 S. Auburn Avė.

Laidotuvės Įvyks seredoj, 
rugsėjo 18 dieną, 8 vai. ryto 
iš koplyčios i šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marcelės Klimke- 
vičienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Dukterys, Žentai 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Paliko, dideliame nu-

PALIOGIJA 
GALKAUSKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 15 dieną, 2 vai. iš ry
to, 1929 m., sulaukus 79 m. 
mžiaus, gimus Paveikių v»'"' 

kiemyje, Ivuokės narapijo-' Tel
šių apskričio. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Domininką, dvi 
dukteris — Teodorą ir Julijoną, 
sūnų Franciškų ir marčią Mar- 
cijoną ir du žentus — Juozapą 
Pocevičią ir Petrą Juknevičių 
ir 7 anukus. Kūnas pašarvo
tas, randasi 1834 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
rugsėjo 18 dieną, 8 vai. iš ry
to iš namų į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldosuž ve
lionės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Paliogijos Gal- 
kauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Žentai 
ir Anūkai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
??14 W. 23rd PI. 

III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti. r
Roosevelt 2515-2516

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SWKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St 
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie 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, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojast

Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni 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 Kenwbod 1752

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St

Telefonas 
Boulevard 6203

1327 So. 49 CL

Telefonas 
Cicero 3724

RADZIUS

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

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

Kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80
Sekmadieniais pagal susitarimu 

-------------- ,--------------------------------------  

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589

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

J. P. WAITCHUS 
ADVOKATAS 
Nuo 9:30 iki 1 vai. 

127 N. Dearborn St.
. Room 928

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 
52 E. 107th St., 

kampas Michigan Avė. 
Pullman 5950

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

209
St. 
vak.

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

Tel. Kenvood 6107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayettc 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395
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Antanas F. Milleris
Persiskyrė su šiuo pasauliu Los Angeles, Calif., rugsėjo 12 

dieną, 8:30 valandą ryte, 1929 m., vos tik sulaukęs 19 metų am
žiaus. Velionis Antanas F. Milleris gimė Rygoj, atvažiavo iš Ry
gos Amerikon j Evanston, Iii. su savo mylimais tęvais 1922 me
tais. Antanas F. Milleris apleido savy tėvus praeitą pavasarį ir 
išvažiavo į Los Angeles, Cąlif. Ten gyvendamas apsirgo plaučių 
uždegimu ir mirė.

Paliko dideliame nubudime savo tėvus, dėdę J. C. Millerį ir 
dėdienę Millerienę, pusbrolius ir pusseseris ir kitus gimines.

Kūnas yra parvežtas iš Los Angeles, Calif. į Chicago ir pa
šarvotas randasi J. F. Radžiaus koplyčioj, 3238 S. Halsted St.

Laidotuvės įvyks seredoj, rugsėjo 18 dieną, 2 vai. po pietų, 
kūną išveš iš koplyčios į Jautiškas kapines.

Visi Antano F. Millerio giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame,
TĖVAI A. IR O. M1LLERIAI,

2006 Maple Avė., Evanston, III.
Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Radžius, Telefonas 

Victory 4088.

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau

ystCs

iriklausatf 
tų išdir-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per
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 16—12 pietų 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph'

JOHN B. BORDEN
(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

ir

6800

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.

ĮSAS: 
. 18th Street 

lei. Canal 6174 
SKYRIUS: 

8238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

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

668 Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 8201 South TOallaca Street

Phone Franklin 2460 

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas

10 So. La SaUe Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet, 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 3200 
—,—|----------------------------------------------

DR. CHARLES SEGAL Telephone Central 6926
Praktikuoja 2f metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4

F. W. Chernauckas 
Advokatas 

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

.... ___________ ___ Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. Local Office: 1900 S. Union Avė, 
* - ” —.......... ” 1 Tel. Roosevelt 8710

Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
vakaro- Ncdęl- nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midway 2880
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Atidengimas Šerno 
paminklo

nė nežinojo ko- 
buvo renkamos

iškilmėms minia

Atidengimo iškilmėje dalyvavo 
kelių tūkstančių žmonių 

minia

Pereitų sekmadienį Lietuvių 
Tautiškose kapinėse įvyko di
deles iškilmės — atidengimas 
paminklo ant rašytojo ir vieno 
žymiausių Amerikos lietuvių 
švietėjų, Juozo Adomaičio 
I,. šerno, kapo.

| iškilmes susirinko netikė
tai daug žmonių, gal būt dvie
jų-trijų tūkstančių žmonių mi
nia. Buvo ne tik chicagiečiai, 
bet ir iš artimesnių apielinkių. 
Miškas prie kapinių buvo pil
nas automobilių, kuriais žmo
nės suvažiavo į iškilmes. Ma
tėsi daug automobilių iš Mi- 
chigano, mačiau vieną automo
bilį net iš Ohio. Gal buvo ir 
daugiau iš tolimesnių kolonijų, 
bet kad neteko miške klaidžio
ti, nes reikėjo skubintis į kapi
nes, tai ir neteko daugiau au
tomobilių iš kitur pastebėti.

Prie kapinių vartų didžiau
sia minia žmonių. Ten stovi ir 
didelis “Lietuva” Benas, p. J. | 
L. Grušo vedamas. Lygiai 12 
vai. Lenas užgrojo laidotuvių 
maršą ir visa minia liūdna ei
sena patraukė linkui šerno 
kapo. Nuėję prie kapo radome 
belaukiančią dar didesnę mi
nių, taip kad bendrai susidarė 
kelių tūkstančių žmonių minia, 
nustojusi visą gražųjį kalnelį. 
Buvo veik 
kiek būna 
dienoje.

“Lietuva”

tiek pat 
kapinių

žmonių, 
puošimo

Benui

ir p. Ja- 
labai ge~

Gri-

sugrojus 
dar vieną tai -iškilmei pritai
kintą gabalėlį, p»asideda pro
grama.

Programą atidarė S. K. Gri
sius, Šerno paminklo fondo 
fin- sekretorius. Jis pirmiau
sia pristatė Kl. Jurgelionj, ku
ris padeklamavo tai iškilmei 
parašytas savo eiles. Po jo kal
bėjo Lietuvos konsulas A. Kal
vaitis. Po to benas sugriežė 
liūdnų dainelę “Apleistas”, 
'l'rumpas prakalbėles pasakė 
dar K. Semaška (nuo Šerno 
paminklo fondo) J inž. B. Si- 
mokaitis, Dr. A. I L. I>avidonis 
(nuo liet- daktarų draugijos).

Po to “Birutės” choras, p. K. 
Steponavičiaus vedamas, pa
dainavo dvi dainas. Viena bu
vo angliška. Kita gi — “Ne
verkit prie kapo”. Solo dalį 
dainavo A. Jakavičius. Ypač 
paskutinioji daina, o 
kavičiaus salo, išėjo 
rai.

Paskutinis kalbiojo
gaitis. Jis pasakė ilgiausią ir 
svarbiausią iškilmių kalbą, 
plačiai apibudindamas velionio 
L- šerno — J. Adomaičio gyve
nimą, jo darbuotę ir jos reikš
mę Amerikos lietuvių gyveni
me.

Reikia tečiaus pasakyti, kad 
iškilmių diena buvo vėjuota ir 
todėl tik nedidelė dalis minios 
galėjo girdėti kalbėtojų pra
kalbas.

Tuo iškilmės ir*baigėsi, nes 
du programe nužymėti kalbė
tojai — adv. Bagdžiunas ir Dr. 
Zimcntas (pastarasis nuo ALT. 
Sandaros) nepribuvo.

Prie paminklo buvo sudėti 
penki vainikai: nuo S. Kodžio, 
SLA. 134 moterų kuopos, Lie
tuvių Ratelio, Liet. Daktarų 
Dr-jos ir nuo Šerno Fondo.

Buvo renkamos ir aukos pa
baigti mokėti už paminklą. Pa
minklas buvo statomas visuo
menės lėšomis, renkant 
tikslui aukas. Aukos buvo 
karnos per virš pusantrų 
tų, tečiaus surinkta tik

tam 
ren- 
me- 
apie

$2,000, kuomet paminklas, pa
minklo komiteto pranešimu, 
kainuoja virš $3,000. Todėl pa
minklo atidengimo dienoje dar 
truko už paminklą užmokėti 
apie $1,200. Kad sukelti šią 
trūkstančią sumą ir buvo ren-

kainos aukos. Kiek aukų su
rinkta — nepatyriau. Veikiau
sia nedaug, nes negirdint kal
bėtojų ir pirmininko aiškinimų, 
daugelis gal 
kiam tikslui 
aukos.

Pasibaigus
dar negreit išsiskirstė, nes kiek
vienam norėjosi pamatyti kaip 
paminklas atrodo. Paminklas 
yra aukštas, matytis nuo pat 
kapinių vartų, labai gražioj 
vietoj, ant kalnelio vidury ka
pinių. Tai gražiausia kapinėse 
vietelė. Jų paaukojo šerno ka
pui pati Liet. Tautiškų kapinių 
korporacija. Tai graži kapinių 
b-vės auka. Tečiaus paminklo 
įspūdį mažina tai, kad, dalei 
lėšų stokos, vieton šerno sto- 
vylos, kaip to reikalavo pa
minklo projektas, teko pasiten
kinti nedideliu bronziniu 
•efu. —bk.

Bridgeportas
Kaip jau visiems yra 

ma, šiandie iš radio 
WLS bus duotas 
gramas.

rcl

žino- 
sloties 

lietuvių pro-

kad kiekvie- 
išgirsti, kaipnas lietuvis norės 

lietuvių dainos ir muzika skam
ba per radio.

Taipgi yra žinoma, kad kiti 
lietuviai dar iki šiol nesuspėjo 
įsigyti sau radio, o lietuvių 
programo norėtų pasiklausyti. 
Taigi tuos lietuvius, 
neturi radio savo 
kviečiu atsilankyti 
krautuvę šį vakarų
iki 9 vai. .Jus galėsite pasiklau
syti lietuvių dainų.

Mano krautuvė randasi adre
su: 3417-21 S. Halsted St.

Jos. F. Budrik.

kurie dar 
namuose, 
į mano 

nuo 8:30

“Moderniški Pato 
gumai”

(Feljetonas)

Šiandie netrūksta “moder
niškų patogumų”. Gyvenimas 
yra sutvarkytas ant guziko. 
Tik tam yra sunku, kas nemo
ka tuos guzikus spausti.

Papasakosiu savo istoriją, 
kaip man teko paragauti “mo
derniškų patogumų” ar paran
kamų, kvaraba juos žino, kaip 
čia pasakius. Kai gyvenau ant 
burdo, nieko nežinojau, kaip 
ženočiai gyvena. Bet kaip ap- 
sižsnijau, tai, bracia, daug su
žinojau.

Nutariau nepirkti savo “for- 
kam čia, sakau, tų

griozdų reikia. Pasiėmiau, taip 
sakant, “furnished rooms”. 
Užmaknojau už pirmą mėnesį 
70 dolerių, toliau irgi reikėjo 
po tiek pat mokėti. Na, gavau 
tik du mažu kambariuku — 
“kičinas” ir lova sienoje. “Kiči- 
nukas” vos trijų pėdų platu
mo ir tiek pat ilgumo. Reikia 
virti — paspaudei guziką, pe
čiukas išlenda
spaudei kitą guziką 
kas atsiverčia nuo sienos; pa
spaudei trečią — kėdė irgi kai 
blynas šmukšt, ir atsilošia nuo

nicių

iš sienos; pa- 
staliu-

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Rugsėjo

17,18 ir 19 \
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“Wonder of 
Women” 
dalyvaujant

Lcwis Stone, Peggy Wood, 
Leila Hyams

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

sienos, tik sėskis ir valgyk. 
Pavalgei, vėl paspaudei guzi- 
ką, griozdai ir vėl sulenda ten, 
kur buvę. Reikia gulti, paspau
dei guziką lova išsirioglina 
iš pasienio ir 11.

Tai vis moderniškas surėdy
mas. Netaip kaip seniau budar 
vo: dideli rakandai; daug kam
barių; skaitykla, seklyčia ir 
daugelis kitų daiktų. Visus tuos 
kambarius reikėdavo valyti, o 
dabar 
Ii u ir 
vienas 
vo ir 
dai ’į
kaip ponas į Cicero ar kitą ku
rį miestą.

Prie dabartinių “moderniškų 
patobumų” reikia turėti tiktai 
“ševelėtką” ir porą “siutkei- 
sių”, tai viskas ko reikia.

Tiktai vienas dalykas man 
nepatinka, tai kad nėra kur iš
sivirti katiliukas.

Maccia di Ridicci.

kas kita: turi du urve- 
gana. O jeigu nepatiko 
butas, tai pasiėmei sa- 
pačios “siutk-eisus”, sė- 
“ševelėtką” ir važiuoji

Lietuvių bylos 
teismuose

Sophie Iwaskewicz prieš John 
Iwaskewicz, bylos No. 505513, 
Superior crt., prašo atskiro už
laikymo.

Hattie Rackauska prieš An- 
thony Rackauska, bylos No- 
505538, Superior crt., ieško at
skiro užlaikymo;

Mary Rūkas prieš Roman 
Rūkas, bylos No. 505543, Su
perior crt., divorsas.

Randolph H. Jeanes prieš 
Baltramas Staponovicz, bylos 
No. B187637, Circuit crt.

Peter Barchus prieš Veroni- 
ca Rilio, bylos No. 
Circuit crt.

Walter Malinowski' 
šie Malinovvski, bylos
634, Superior crt., divorsas.

Samuel Donian prieš William 
alias Vasilius Godellas, bylos 
No. 505641, Superior crt., byla 
dėl notos $2,043.32.

B187761,

prieš Ro- 
No. 505-

Bridgeportas

Linksmai gyve n d a m a s 
šiandie, nepamiršk ryto
jaus. Kiekvienam yra malo
nu gyventi savo name. Nu
sipirkęs namą aprūpinsi sa
vo dabartinį gyvenimą ir 
senatvę.

Mokėdamas per daugelį 
metų rendas, vien tik kitus 
padarysi laimingesniais, o 
oats neturėsi nuosavo namo 
senatvei prisiartinus.

M. J. KIRO statytų na
mų Bridgeporte kainos yra 
abai prieinamos ir lengvos 

išlygos.
Norėdamas kiekv ienas 

gali lengvai įsigyti sau na- 
mą. .

Del platesnių žinių patar
tina kreiptis pas M. J. Kirą.

(Apg.)

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke ir Seredoj, 
Rugsėjo 17 ir 18

Bus rodoma visas kalbanty
sis paveikslas

“This is Heaven”
dalyvaujant

Vilma Banky ir kitiems 
miausiems artistams

žy-

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija. 
Kalbančios žinios.

k

Užtikrinu, kad dabar 
Smuikų arba Mandoli
nų grajinsi i 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy- 
stemų, kad ir nežinai 

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Pus - Balsio 
Systema

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

CLASSIFIED APS
Business Service

Biznio Patarnavimas

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartupęk.

Zelv’ii Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
ma

porčius, garadžius. Prieina 
kaina. Dąrbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prosoect 9866

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas. — Porčiai.

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

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

ar

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

, 1427 Altgeld St.
Tel. >Mohawk 1327

10% PIGIAU Tiž VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Sttfgų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas (. f" 
riausi darbų miest'e.

Dykai ap- 
Mes į atliekame ge- 

Kedzie 8463.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus Ir didelius 
Taipgi taisau senus. Permufinu Į 
kitą vieta ir dundu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

J. s. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Rridgeport Paintinį 

& Hardware Co., 
HARDWARE PATNTS *

WALL PAPER 
Painters & Dprorątort

J. S. RAMANCIONIS savininkas
8147 So.

Tai. Victorv 72f.

Financial
Finanaai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
į viena diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate

kontraktus

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. Dankowski, prez. 
C. T. Dankovrski. ižd.

Co.

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 Ava.

ir

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums 1100, $200 

arba $800, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite I 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ava. 
Kampas Hermitage Avė.

*

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
— —*   —----------------------------------------------------------— - ----------------- " ■— " —

Business Service
Biznio Patarnavimas

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moųuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springšais 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.

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

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

NORIU PARDUOTI $800 grojikli 
pianų už $125. Kartu suolelis ir 65 
rolės. Duosiu ant išmokėjimo. Ma- 
tykit Mr. Kroger, 6136 S. Halsted 
Street.

o

ANT RENDOS ir pardavimui 
salesroom ir garadžius Brighton 
Park ant Archer Avė. Galima ir pa- . 
imti mano kontraktą, pardavinėti ge
rai žinomus automobilius. Rašykite 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

Box 1123

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., ketverto Ir subatos vakarais.

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

GROJIKLIAI PIANAI, nauji ir 
sankrovoj padėvėti, geriausiame sto
vyje, $125 ir augš. Lengvi išmo
kėjimai. Priimam mainui fonogra
fus ir radio, $5 ir augš.

Atdara vakarais.
ADAM SCHAAF 

319 S. Wabash Avė. 
Tel. Harrison -8731

PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 
gasolino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina i mėnesi. 7800 Archer Avė., 
Justice Park, 111. Tel. Willow 
Springs 60.

Automobiles

ELEKTRIKINIS pianas ir pool 
stalas, taipjau kėdės, turi būti par
duoti iki rugsėjo 28 d. 1709 So. 
Ruble St.

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

Essex Sedan .....................
Oakland I.andeau Sedan .... 
Ford coupe ..........................

Ford Tudor ..........................
Aubum 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

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 
šerne prie 4552 S. 
vaisių ir lengvų groserių prie 5612 
W. Division St. Pigiai. Kreipkitės 
4552 S. Kedzie Avė

o

PARDAVIMUI pigiai pečius, kie
toms anglimis ir labai geras aisbak- 
sis. 2616 W. 69 St.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Mali

gro-
Kedzie Avė. ir

PARDAVIMUI malt ir hops, ci
garų ir kendžių biznis. Pigiai. At
sišaukite, 4839 W. 14th St.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų ir 
smulkmenų krautuvė, 614 W. 18th 
St.

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

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 žemą kainą. 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 tuo pačiu budu ir yra tikra 
naujanybė šitokiam įrengimui. Rei
kalingi agentai išimtinom teritorijom. 
Ateikite, rašykite, arba telefonuokite 

[na Manufacturing
3509 W. 63rd St.
Tel. Grovehill 1222

--------O-------- .

Energiški 
rasti proga 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, 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 trumpų lai
kų lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dienų nuo 10 iŠ 
ryto iki 4 vai. po pietų.

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

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

PARSIDUODA mažam ųi i estei y 
vienatinis biznis miestely — visokių 
daiktų sankrova, saliunas ir gasoli
no stotis. Taipgi 20 akrų žemės, G 
kamb. namas, saliunas ir tt. Renda 
$35 į mėn. Biznis $6,000. Galiu ir 
parenduoti prapertę. Mathew Ysza- 
ra, P. O. Jeffris, Lincoln Co., Wisc.

Co.

Chevrolet Vertelgų .
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimni

MICHIGAN FARMOS
20 akro, nauja 5 kambariu cotta- 

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

GARSIOS Pietinės Illinois Mine 
run $6.50 už toną, pristatėm. La
bai mažai dulkių. Lump, egg. nut 
$7.50, pristatom.

GOVALIS, Canal 2311

Musical taątnunėnts
Muzikos Instrumentai

PIANAI! RADIJAI!

TURIU APLEISTI 
SAVO 

STORAGE SANDELĮ

Pirkit sau Radio dėl “Naujienų 
Lietuvių Radio Valandos.

I

, Phonografai,
Radio

$1 ir augš.
Įskaitant tokių išdirbyščių kaip 
CHENEY, STARCK,
VICTOR, BRUNSWICK
ir daug kitų. Ateikite anksti ge
riausiam pasirinkimui.

štai yra keletas iš daugelio 
pianų bargenų:
Whitney, Ebony
Hallet
Smith,

$10
& Davs, Walnut ....
Mahogany

Arion,
Brewster, Mahogany

Walnut

Wheelock, Mahogany
Carr, Oak
Story & Clark, Walnut
Gaylord, Walnut .
Cable, Oak

$20
25
30
35
40
45
50
55

60
Didelis pasirinkimas biskį var

totų grojiklių pianų už $45 
ir augš.

CABLE IŠDIRBYSTĖS / UP- 
RIGHT PIANAI Už NEPA

PRASTĄ NUPIGINIMĄ.

CABLE PIANO CO.
1731 W. 22nd St.
Tel. Canal 7461

REIKIA selesmanų ir salesladies 
pardavinėti apartmentinius lotus ar
ti Marcjuette Parko, pigiai, už $50 
jmokėjima ir macais mėnesiniais 
mokėjimais.

Geras komisas.
EDWARD J. GLACKIN, 

7330 S. Western Avė. ——o-------

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

iš- 197 AKRAI, 167 dirbamos, sodnas, 
8 kambarių namas, didelės barnės, 
du 300 pėdų šuliniai. Kaina $28,000.

80 AKRŲ pieninė farma $15,000.

REIKALINGA energiškų vy
rų, kurie yra susipažinę su Chi
cagos lietuviais, dirbti pilną ar 

krei- 
ar

dalį laiko. Uždarbis geras, 
pkitės tarp 9 iki 12 ryto 
iki 8 vai. vakaro.

. MR. V. LĖKIS
31 So. Clark S't. 

Room 870

6

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

803 Ridge Avė., Wilmette, III. 
Telephone 364

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

4

REIKALINGAS nevedęs žmogus 
dirbti gasoline stoty, turi suprasti 
apie automobilių taisymą. C. Su- 
romskis, 3352 So. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs kriaučius 
prie taisymo vyriškų ir moteriškų 
drapanų. Stasys Bavarskis, 3404 S. 
Halsted St.

Help VVanted—Female
DarbinjnkiŲ Reikia

REIKALINGA moteris ar mergi
na j kendžių ir ice cream parlorj tu
rinti forničius dėl trijų kambarių. 
Pusė biznio uždyka.

Labai gera proga.
1707 W. 45 St.

kampas Paulina St.

REIKALINGA veiterka j restau- 
rantą, sekmadieniais nereikia dirbti 
Darbas ant visados, 1527 S. State 
Street.

Reikalinga vyrėja j mažų restau
racijų, gali būti ir su šeimina, nes 
yra trys ruimai gyvenimui ir gali 
su mažu jmokėjimu jstoti ir j biznį. 
903 W. 36th St.

Partners Wanted
Pusininku Reikia

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

Furnished Rooms
IŠSIRENDUOJA kambarys dėl 

ženotos poros arba pavienio. Kamba
rys apšildomas garu, visi patogumai, 
7017 So. Paulina St. Republic 7090.

For Rent
PASIRENDUOJA 6 kambarių fin

tas, maudynė, užpakaliniai porčiai, 
elektros šviesa. Renda $20. 1236
W. 14 PI.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė, sal
dainių, cigarų ir school supply 
daiktai, labai pigia kaina. Prie
žastį pardavimo patirsite ant 
vietos; taipgi gerai išdirbtas 
biznis geroj vietoj. 3233 South 
Halsted St., Chicago, III.

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

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
'rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kbr 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

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.

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

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

PARDAVIMUI apartmentiniai lo
tai arti Marąuette 
kyklų ir bažnvčių. 
kusius mėnesiniais

EDWARD J.
7330 S. Western Avė.

Parko, arti mo- 
$50 jmokėti, li- 

išmokėjimais.
GLACKIN,

3 FLATAI Už PASTATYMO 
KAINĄ

4 gražus 3 flatų namai. Visi mo
derniški patogumai. Visiškai nauji. 
Tik $2,000 jmokčti. Kaina $24,000. 
Arti I. C. ir gatvekarių South Sidėj. 
Pastebėtinas bargenas, 3 karų mū
riniai garažai. Pamatykit šių;.4' nu- 
mus tuojaus. Didžiausias bargenas, 
kokis kada buvo pasiūlytas. Rašyki
te ar telefonuokite ir mes prisiusi
me automobilių jus nuvežti.

D. G. BR0WN
1729 South Halsted Street

$17,500 UŽ KAMPINI murini ke
turių pagyvenimų namų ir dviejų 
karų garadžių, beveik apinaujis, ran
dasi Southuose 83čios, netoli Hals
ted St. Nepraleiskite progų Čia bar
genas. Atsišaukite ypatiškai, Michiu- 
lis, 6921 So. Western Avė,




