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Lietuva Nori Panaikinti
Savo Atstovybę Vatikanui 

f

Siūlo apaštališkam sostui tikybinius reika
lus atlikti per Italijos Jegaciją. - Papa 
Pijus tuo labai užsigavęs

ROMA, rūgs. 23. — Lietu
va ir ILivija proponuoja pa
naikinti savo atstovybes, akre
dituotas apaštališkam sostui ir 
siūlo, kad visi santykiai su Va
tikanu tikybiniais reikalais bu
tų atliekami per Italijos loka
cijas.

Abidvi Pabaltijo valstybes 
nurodo, kad laikyti atskiras sa
vo atstovybes Vatikane joms 
brangiai pareina.

Papa, kaip praneša, labai dėl 
to supykęs, laikydamas Lietu
vos Latvijos pasiūlymų neger
bimu jo kaip didžiausio pasau
ly dvasiško valdovo.

Vatikano sferos bijo, kad 
jei papa Pijus priimtų Lietu
vos Latvijos pasiūlymų, tai ga
lėtų to paties isigeisti ir kitos 
mažesnės valstybės, kaip, pa
vyzdžiui, nedidelės Pietų Ame-

i rikes respublikos.

Wakeman prisipažįs- Vokiečių komunistą 
ta siuntęs Shearerj redaktorius pereina 

laivynu mitingai! į socialdemokratus
IR PASISAKO DEL KOSakosi labai kvailai padaręs, 

nes Shearerio darbai Gere- 
voje nebuvę verti nei išgrauž
to kiaušinio

WASIHNGTONAS, nigs. 23. 
— Tirinėjamoji senato komi
sija šiandie kvotė S. W. Wake- 
manų, Bethlehenu Shipbuilding 
korporacijos vicepirmininką, ry
šy su propagandininko Wilb 
lamo B. Shearerio darbuote 
1927 m. juros nusiginklavimo 
konferencijoj (reneyoje.

VVakeman prisipažino, kad 
jis ir dviejų kitų laivų staty
mo kompanijų viršininkai su
tarę 1927 m. kovo menesį pa
siųsti Shearerj Į Genevą daly
vauti juros nusiginklavimo kon
ferencijoje kaip “observuotų
jų”, kad jis praneštų žinių apie 
konferencijos įvykius. Jis, Wa- 
keman, nebuvęs suinteresuotas 
konferencijos pasisekimu ar ne
pasisekimu, jam tik rūpėję ži
noti, kaip ji atsiliepsianti į tam 
tikrus darbus, kuriuos jo kom
panija tuomet dirbus. Samdy
damas Shesrerį jis, Wakeman, 
prisipažjstųs, labai kvailai tuo
met padaręs, nes Shearerio dar
bas Genevoje nebuvęs vertas 
nei išgraužto kiaušinio.

Dūda, eastehieagietis, 
automobilio užmuštas
HAMMOND, Ind., rūgs. 23. 

— Vakar vakarų East Chica- 
goj buvo automobilio užmuš
tas Joseph Dūda, 60 metų am
žiaus. Jį užmušė greitai lėkęs 
automobilis, kuris, užgavęs 
Dūdų, nesustodamas bandė pa
bėgti. Atsitikimų matę žmonės 
betgi ėmė kitu automobiliu vy
tis kaltininkų ir jį suėmė. Su
imtasis buvo Walter Gize iš 
Indiana Harbor. Jo automobi
lis buvo kruvinas.

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

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai, ir 
stipresni pietų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 52° ir 75° F.

Šiandie saulė teka 6:38, 
džiasi 6:16. Mėnuo teka 
vakaro.

BERLYNAS, rūgs. 23. fak
suose leidžiamo komunistų laik- 

' rašeio “Arbeiter Zeitung” re- 
idaklorius paskelbė viešai spau
doj, kad jis metęs komunistus 
ir įstojus į socialdemokratų par
tijų-

Laiške, kurį tas buvęs iki- 
‘ šiol populerus komunistų lyde
ris paskelbė, savo žingsnį pa- 

;matuoja šitokiais žodžiais:
“Teorinis bergždumas, korup

cija, vergiškumas, bailumas ir 
atkaklumas tai vyriausi ypa
tumai, kurie charakterizuoja 
kominterno (komunistų inter- 
nacionalo) vadybą. Stalinas yra 
kartų pasakęs, kad korupcija 
nesanti nė kokia piktadarybė. 
Visa tai verčia mane trauktis 
iš komunistų partijos.”

Nušovė savo vyrą, kam 
neleido jos eiti i šo

kių vakarų
ORVIIJ.E, Cal., rūgs. 23.— 

Del to, kad jos neleido eiti į 
balių, Mrs. Pearl Baldvvin nu
šovė savo vyrų, Wm. C. Bald- 
winą, vietos burmistro sūnų. 
Moteriškė tapo areštuota, •kal
tinama dėl žmogžudybės.

Ambasadorius Gibson 
važiuoja talijon pa

silsėti
BRIUSELIS, Belgija^ rūgs. 

23. — Daktarų patariamas, A- 
merikos ambasadorius Hugh 
Gibson, kurio sveikata stipriai 
pairus, šiomis dienomis išvyks 
į Italiją mėnesį laiko pasilsėti.

Buv. prezidento Coo- 
lidgeo sūnūs vedė

PLAINVIUjE, Conn., rūgs. 
23. — šiandie čia įvyko ves
tuvės Johno Coolidgeo, buvu
sio prezidento Gaivino Cool
idgeo sūnaus, su Miss Florence 
Trumbull, Connecticuto guber
natoriaus dukterim.

DANTIES SKAUDĖJIMAS 
PRIVARĖ ŽMOGŲ PRIE 

NUSIŽUDYMO

NEVY YORKAS, rūgs. 23.— 
Nebegalėdamas pakęsti danties 
gėlimo, David L. Rice, pasi
traukęs biznierius, šoko pro

1-i-j langų iš aštunto savo namų 
9:57 aukšto West 98-toj gatvėj ir 

užsimušė.

3 žuvo aeroplanui nu
kritus j ežerą

WiNiNIPEG, Manitob*, Ka
nada, rūgs. 23. Praneša, kad 
Manitobos ež?re, 130 mylių į 
žiemius nuo Winnipogo, žuvo 
trys asmens, jų aeroplanui nu
kritus i vandenį. Žuvusieji yra: 
pilotas George McKee, inžinie
rius Artlmr Roach ir apysaki
ninkas Arthur Hunt Chute, 
ne\vyork ietis.

Europos biznio ir 
profesijų moterys 

organizuojasi

Šauk i Genevoj tarptautinę kon
ferencijų moterų internacio
nalui kurti

NEW YORKAS, rūgs. 23.— 
Miss T.ena Madesin Phillips, ku
ri vadovavo šešiasdešimt vie
nai biznio ir profesijų soneri- 
kietei kelionėse po Europos 
kraštus, dabar sugrįžus namo 
sako, kad moterų vargai esą 
tolygus visame pasauly. Visur 
esą moterims sunku atsilaiky
ti šiame vyrų valdomame biz
nio pasauly, 'račiau kaip Jung
tinėse Valstybėse, taip lygiai 
visuose Europos kraštuose mo
terų ambicija tįsanti atsiekti 
sau ekonominę nepriklausomy
bės.

Amerikietės, National Fede- 
ration of Business and Pro- 
fessional Woinen’s Clubs dele
gates, lankėsi trylikoj Europos 
valstybių, ir šešiose jų tapo su
kurtos federacijos, panašios į 
amerikiečių federaciją.

Miss Phillips sako, kad atei
nančiais metais bus sušaukta 
Genevoje tarptautinė konferen
cija, kurioj bus apsvarstytas 
tarptautines moterų federacijos 
sukūrimas.

šeši asmens žuvo po 
traukiniu

MONROE, Mich., rūgs. 23. 
— Apie mylią į pietus nuo čia 
praeitą naktį pasažierinis Mi- 
chigan Central traukinys už
gavo automobilį, kuriuo važia
vo šeši asmens: Leo Colbert, 
40, jo žmona, trys jų vaikai ir 
vienas nepažįstamas vyras. Vi
si jie buvo užmušti.

Baltgudžiuose ėmė 
siausti šiltinių epi

demija
MASKVA, rūgs. 23. — Pra- 

neša’, kad Baltgudžiuose ėmė 
siausti šiltinių epidemija. Epi
demija ypačiai paplitus Minske 
ir apygardoj, kur kasdien įre
gistruojama, apskritai imant, 
po 16 naujų susirgimų. Min
sko rajono sovietas imasi prie
monių kovai su ta liga, mobi
lizuodamas tam tikrą medici
nos pagalba.

Gaisras padarė kabare
tui $100,000 žalos

NEW YORKAS, rūgs. 23.— 
Kilęs dėl nežinomų priežasčių 
gaisras dar tik neseniai naujai 
ištaisytame Club Richman ka
barete padarė daugiau kaip 
$100,000 žalos.

OPERAVO PADEREVSKĮ

LAUSANNE, Šveicarija, rug
sėjo 23. — Žinomas lenkų pia
nistas Ignas Paderevskis čia su
sirgo apendicitu. Jam padary
ta operacija.

Lakehurst, N. J. -- Laivyno dirižablis ZMC-2, į kuri šaudė
Pennsylvanijos kalnuose. Jis lėkė iš Detroito į Lakehurs'tą.

Pirmas britų karei
viu traukinys aplei

džia Reino kraštą
WIESBAI)EN, Vokietija, rug

sėjo 23. — šiandie, iš čia iš
ėjo pirmas specialinis kareivių 
traukinys, išgabenęs evakuo- 
jaučius Reino kraštų britų ka
reivius, būtent 2-rą Leicester- 
shiro regimentą.

11 rusų “baltagvar
diečių” krito kau

tynėse Sibire
ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 

23. — Pranešimai iš Čitos sa
ko, kad Vomosovc, Sibire, dau
giau kaip 150 mylių nuo Kinų 
sienos, įvyko kautynės tarp ru
sų carininkų bandos ir sovietu 
kareivių. Vienuolika carininkų 
buvo nukauti, tuo tarpu kai so
vietų kareivių tik vienas.

11,000 žmonių apveizdė- 
ti per dieną, tai ne

F juokai
NiEW YORKAS, rūgs, 23.— 

Muitines ir imigracijos valdi
ninkai kartais turi tiek darbo, 
kad stebėtis reikia, kaip jie jį 
nuveikia, šiandie, pavyzdžiui, 
jie per savo rankas perleido, 
apžiūrėję, vienuoliką tūkstan
čių laivais atplaukusių pasažie- 
rių. Daugiausiai jų, būtent 2,- 
569 pasažierius, atgabeno mil
žinas Leviathan, paskui Vul- 
cania — 2,030, ir California' 
— 1,215 pasažierių.

Traukinys užgavo autą, 
užmušė 2 žmones

LITCJUFIELD, III., rūgs. 23. 
— Netoli nuo čia Illinois trau
kinys užgavo automobilį ir už
mušė juo važiavusius J. Gilber- 
soną, 60, ir J. Thomasą, 50 
metų amžiaus.

PLĖŠIKAI NUJOJO $50,000 
VERTĖS DEIMANTŲ

SEATTLE, Wash., rūgs. 23. 
— Du ginkluoti banditai puo
lė čia deimantų pirklių Roth- 
stein Brothers įstaigą ir pa
spruko su $50,000 vertės brang- 
menų.

Kansase žemė dreba
JiL'NCTION CITY, Kan., rug- 

sėjo 23. — Čia ir kitose Kau
šas valstijos vietose šiandie bu
vo jaustas lengvas žemes dre
bėjimas. Žalos, rodosi, niekur 
nepadarė.

Hooveris prašo sena
torių prohibicijos ne

vykdymo faktų
WASHINGTONASs rūgs. 23. 

— Del senatoriaus Howell’io 
(rep., Neb.) padarytų senate 
praeitų šeštadienį kaltinimų,
kad krašto sostinėj prohibici- 
ja nesanti vykdoma, bet gale- 

i tų būt vykdoma, jei preziden
tas (o reikalautų, prezidentas 
Hoover paprašė senatorių Ho- 
weH’į, kad jis pateiktų teisin
gumo departamentui tikslių 
faktų, kada ir kur prohibici- 

i jos vyriausybė nusikaltus savo 
pareigu ėjime. Kai senatorius 
tai padarysiąs, tuomet prezi
dentas liepsiąs dalyką energin
gai ištirti ir žiūrėsiąs, kad pro
hibicijos įstatymas butų kaip 
reikiant vykdomas.

“Geltonojo Paukščio” 
slapukas mirtinai 

sužalotas
NEWBUiRYPORT, Mass., rug

sėjo 23. - Netoli nuo miesto 
vakar automobili^ kolizijoj bu
vo mirtinai sužalotas Arthur 
Schreiber, 22, iš Portlando, 
Me., — tas pats, kuris prieš 
keletą mėnesių perskrido At
lanto vandenyną, pasislėpęs 
franeuzų aviatorių aeroplane 
“Yellcw Bird.”

Tėvai ir vaikas žuvo ge
ležinkelio kryžkelėj

WHITEWRIGHT, Tex., rūgs. 
23. Greitajam Missouri, 
Kansas and Texas traukiniui 
užgavus kryžkelėj automobilį, 
buvo užmušti H. McCauley iš 
Trentono, jo žmona ir jų pen- 
kerių metų vaikas.

Meksikoj suimti keturi 
konspiratoriai

lMEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
23. — Gauti, iš Chiapas pra
nešimai sako, kad ten tapę su
imti keturi fyuvę deputatai. Jie 
esą kaltinami dėl konspiracijos 
prieš valdžią ir dėl padirbinė
jimo dokumentų.

NUŠOVĖ vaiką, TĖVO ant 
RANKŲ, NEŠAMĄ

MADISON, Wis., rūgs. 23.— 
Vakar vakarą čia italų koloni
joj buvo nušautas trejų metų 
vaikas, kurį tėvas, Charles 
Glosi, užpakaline gatvele nešė
si namo. Tėvas taipjau buvo 
pašautas. Kai Glosi su vaiku 
ant rankų buvo netoli nuo sa
vo namų, kažin kas iš pasalų 
ėmė į juos šaudyti.

Prohibicipinkai suėmė
120 svečių ir jų gėrimus

NEW O'RLEANS, La., nigs- 
23. — Prohibicijos agentai pra
eitą naktį čia puolė vieną nak
tinį klubą ir suėmė 120 asme
nų, jaunų vyrų ir moterų. Pro- 
hibicininkai konfiskavo ir svai
giuosius gėrimus, rastus po be
silinksminusių stalais.

Vokiečių in.onarchis- 
tų su komunistais 
muštnės Berlyne

100 ASMENŲ SUIMTA

' BERLYNAS, rūgs. 23. — 
Vakar per demonstraciją Ber
lyne, vokiečių monarchistų su
rengtą protestui prieš visas po
karines sutartis, kuriomis Vo
kietija tapus svetimų valsty
bių “pavergta”, keliose vieto
se įvyko susikirtimų tarp de
monstrantų ir komunistų. Bu
vo ir šaudymų. Ryšy su tuo 
buvo areštuota šimtas asmenų, 
daugiausiai komunistų.

Papa nebeduoda pinigų, 
trys italų katalikų dien

raščiai užsidaro

KOMA, nigs. 23. — Kmlan- 
gi. papa. Pijus XI atsisakė to
liau remti pinigais, senas ka
talikų dienraštis Corriere d’- 
Italia praeitą šeštadienį palio
vė visai , ėjęs. Baigia sa>vo die
nas ir kiti du žinomi katalikų 
dienraščiai, Genujos Cittadino 
ir Btolonjos Avvenire.

Tuo budu netrukus Italijoj 
beliks tik du žymesni katali
kų organai, Osservatore Ror? > 
no, oficialis Vatikano laikraš
tis, ir Milano Italia, oficialis 
Katalikų Veikimo (Azion-e Cal- 
tolica) organas.

AMERIKIETĖ NUŠOVĖ MEK
SIKOJE DAKTARĄ

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
23. — Eva Martinez de I^eon, 
36, ligonių žiūrėtoja iš Los 
Angeles, nušovė čia D-rą Nar- 
ciss Cosio Aguilarą. šovikė ta
po suimta.

Mirė kardinolas Dubois

PARYŽIUS, rūgs. 23. — Po 
operacijos šiandie mirė kardi
nolas Dubois, Paryžiaus arki
vyskupas, 73 metų amžiaus.

15-kos Metų 
Patyrimas

Išmokino Naujieną Pinigų Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik
riausius kelius pinigą siuntimo Lietuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami 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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

V,,! ...... ....................................... .................

LIETUVOS ŽINIOS
Pavydi pati nudegino 
veidą sieros rūgštimi

TELŠIAI. — Rugpiupio 25 
dieną grįžtant publikai iš fut
bolo rungtynių staigiai išpuolė 
iš vienų gorikų moteris ir pylė 
pro šalį einančiai porai su sie
ros rukštimi. Vyrui nuplikytas 
veidas, o jo “draugei” tik iš
degino paltą. Gatvėse pasida
rė riksmas ir panika. Tuojau 
įsikišo pčlicija ir visus sulai
kė.

Paaiškėjo, kad nukentėju
sieji yra Untulis ir jo draugė 
F., o užpuolusioji — Untulio 
žmona. Priežastis — šeimyni
nis nesugyvenimas.

Mokinių kooperatyvas 
Šiaulių gimnazijoj

ŠIAULIAI. — Šiaulių berniu
kų gimnazijos mokiniai, susi
dėję pinigus ir mokytojų pade
dami, įsisteigė kooperatyvėlį. 
Visos prekės reikalingos moky* 
klonis, parduodamos uždėjus 
ant savo kainos vos 1—2% ir 
tcdel išeina labai pigios. Tuo 
sudaryta rimta konkurencija 
-Šiaulių knygynams. Kooperaty- 
velis turi jau keletą savo leidi
nių: sąsiuviniai ir knygą “Ma
tematikos ir lietuvių kalbos te
mos išleidžiamuose egzaminuo
se 1929 metų pavasarį”, žada 
dar daugiau knygų išleisti. Ver
tėtų tai pasekti kitų mokyklų 
mokiniams. Laikas suprasti, kad 
tik koperacijoj išganymas!

Sudegė namas ir
svirnas

ALYTUS. *— Rugp. 29 dieną 
Alytaus apskr., Merkinės vals.. 
III Jeplanavos k. sudegė pil. 
Bingelio F. gyv. namas ir svir
nas. Nuostoliai siekia apie 1900 
Tt. Degimo priežastis — pade
gimas. įtariama to paties kaimo 
gyv. J.

Naujokų šaukimas
KAUNO miesto ir apskrities 

naujokų ėmimo komisija pra
neša, kad studentai ir mokslei
viai, baigę arba dėl kurių nors 
priežasčių iš universiteto ar 
gimnazijų išstoję, turi stoti 
komisijon sveikatos patikrini
mui š. m. spalių 14 ir 15 d. 
Nurodytomis dienomis bus ap
žiūrimi ir vyrai norį įstoti į 
kariuomenę savanoriais.
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KORESPONDENCIJOS
Indiana Harbor,Ind. f2.0017Il)ur>kile /-Y_____  ’ i LA. 47 kp., savo ižde turi biskį

Besiklausant “Lietuvių 
Valandos”

Su didžiausiu nekantrumu 
laukiau tos “valandos”. Na, pa
galios ir susilaukiau. Nusibosta 
mums kas vakarą klausyti ame
rikoniškų dainų ir muzikos. La
bai linksma yra išgirsti per ra- 
dio savo kalbą. Dar linksmiau 
girdėti, kad gražiai sudainuoja 
lietuviškas dainas. Labai ir la
bai reikia tarti padėkos žodį 
musų mylimam dienraščiui 
“Naujienoms” už surengimą 
“Lietuvių Valandos”. Reiškia, 
“America first, o Naujienos 
next”.

Visas programas buvo gana|”‘ 
gerąs. Ir “Naujienos” tikrai, 
gerai padarė pasirinkdamos uži. 
anounserj (perstatytoją) p. žy- 
monta. Jis turi 
kalbą, ir kiekvienas 
kuo puikiausiai girdisi.

—P. S. Rindokas,

Detroit, Midi

Antradienis, rūgs. 24, 1929- - - - - —— - - -- - T- - - - - — - - - —
Naujakuris ant pirkto ar do

vanai gauto sklypo privalo pa
statyti gyvenamą namą 16x20 
pėdų ir privalo gyventi ant sa
vo sklypo' per pirmus tris metus 
nemažiau kaip šešis mėnesius 
kiekvienais metais, tuomet val
džia naujakuriui išduos patentą 
ir tas sklypas pereis naujaku
rio nuosavybėn. Taip pat iki 
gaus patentą naujakuris priva
lo per pirmus tris metus išdirb
ti ir apsėti dešimtą nuošimtį 
žemės ploto ant savo sklypo.

žemė duodama po 160 akrų 
sklypais, dovanai ar perkant po 
50 centų per akrą. Naujakuris 
gavęs patentą ant 160 akrų 
pirkto ar dovanai gauto sklypo 
gali pirkti dar 160 akrų po 50 
centų akrui. Perkant žemę rei
kia įmokėti ketvirtą dalį visų 
pinigų, o likusi suma reikia su
mokėti per tris metus su 6%.

Mokesnis už valdomą turtą 
reikia mokėti nuo dienos pirki
mo ar gavimo ’ žemės sklypo. 
Per tris metus nesumokėjus mo
kesnių naujakuris netenka val
domo sklypo, jeigu gavo jį do
vanai. Vyras turintis šeimyną 
ir gavęs dovanai 160 akrų dar 
kartu gali pirkti 80 žkrų po 50 
centų ‘akrui.

Naujakuris gali gauti paskolą 
500 dolerių ir daugiau pagal 
6%. Paskolą atmokėti reikia 
per 20 metų. Paskola duoda
ma kaipo mortgage ant žemės 
sklypo. Naujakuris gali gauti 
100 dolerių vertės sėklų, kuri 
skola reikia sumokėti su 6% 
suvalius derlių. Naujakuris ga
li gauti karvių sumokėjęs 25% 
pinigų, o likusi suma reikia su
mokėti po 3 dolerius per mė
nesį.

Jeigu dovanai gautame ar 
pirktame žemes sklype nėra pa- 
kankamai medžių statyti tro- 
boms, tai naujakuris gali gauti 
dovanai 40,000 pėdų eglyno.

Naujakuris medžius nuo savo 
sklypo gali parduoti kur nori, 
jeigu ten butų medžių pervir
šis; tartokai moka 5 dolerius 
už pristatytą eglę, ar kitokį me- 
delj-

Naujakuris turi būti nejau- 
ncsnis 18 metų.

Žemė dauguomje molis arba 
molis su juodžemiu, vietomis 
smiltynai arba su juodžemiu.

Asmuo norintis pamatyti 
riaujakurystės laukus gauna nu
pigintą bilietą gelžkeliu ten ir 
atgal.

žemės sklypai 
gelžkeliu; be to, 
ro vieškelis.

Valdžia turi
centrus, ten yra paštas, knygy
nas, mokykla, daktaras, gailes
tinga sesuo, telefono stotis, te
legrafas, radio aparatai leng
vai pagauna koncertus. Paštas 
kasdien buš" atvežtas į naujaku
rio farmą. Didesniuose centruo
se yra valdžios bandymo sto
tys (ūkiai), valdžia bandymo 
rezultatus skelbia naujaku
riams, patarimo budu laikraš
čiuose. z

Ontario provincija turi 20,- 
000,000 akrų derlingos žemės 

-paruoštos išdalinti naujaku
riams.

Oras, daugiausia būva saulė
tos dienos, nėra vėjų, nėra va
sarinių šalnų; vasaros sezonas 
nuo gegužes iki spalių mėnesio. 
Lietus išpuola 20 colių per me
lus. Oras labai tyras ir sveikas.

Uogas rinkti leista dovanai, 
po valdžios girias.

žuvauti leista dovanai, bile 
ežere. "

Javai auga geriausiai be trą
šų.

Sodnai ir daržovės duoda didį 
derlių. . . , į • ,

Labai gerai auga pašarinės 
žolės, todėl dauguma naujaku
rių turi pienines farmas.

Viršui skaitytos instrukcijos 
kalba vien apie Ontario provin
ciją, kuri, mano nuomone, yra 
geriausia vieta lietuviams pra
dėti naujakurystę. Kas norėtų 
įsigyti žemės kitoje provincijo
je, tai reikia kreiptis šiuo ad
resu: Department of Agricul- 
ture, Qttąwa, Ont., Canada.

Iš v|rš paduotų instrukcijų 
galima daryti išvadą, kad net be 
Cento asmuo gali pradėti nau- 
jakuryst'ę, o turintis keletą

< * .

tas, taip kad suvis nebelošiį jo
kios rolės. Dabar manoma ši
tas- susmukimas pataisyti. 
Kriaučių delegato vietą yra už
ėmęs vietos plačiai žinomas 
energingas ir darbštus žmogus 
K. Matuliauskas. Jis deda visas 
pastangas, kad atbudavojus 
tarp lietuvių kriaučių uniją. Bet 
ar pavyks jam tas darbas pada
ryti, šiuo kartu sunku ben't 
spėt, nes kaip minėjau, kriau
čių padėtis, bendrai imant, pas 
mus yra gana kebli ir prasta.

— Korespondentas.

pripažino pašalpą gauti ir už 11 
dienų, o APLA. Centro Komi
tetas jam atsiuntė pašalpą tik 
už 7 dienas, o už 4 dienas su
laikė, ir nėra žinoma kodėl. 
Tur būt, pildo naujos konstitu
cijos patvarkymus! šis įvykis 
kuopos susirinkime nebuvo 
svarstomas.

APLA. 47 kp. pusmetiniam 
susirinkime buvo raportuota, 
kad APLA. 47 kp. turi 84 na
rius. O “Vilnies” rugsėjo 13 d., 
kur garsinama piknikas rašo
ma: “APLA. 47 kp. turi arti du 
šimtus narių”. APLA. 47 kp. 
komitetas taip sakydamas save 
perstato tikrais melagiais. Jei 
būt pasakęs: kuopa turi arti 
šimto narių, — tai būt netoli 
teisybės.—ALPA. Narys.

šimtų dolerių visai lengvai gali 
įsigyti didelį ūkį. Todėl Kana
dos lietuviai ilgai nelaukite, bet 
imkite valdžios žemes ir su val
džios pagalba pradėkite statyti 
sau ramų, pastovų ir sveiką gy
venimą—ūkį (farmą). Pradžio
je gal bus sunku, bet po kelių 
metų itikslo pasieksite.

Kurie turite keletą šimtų do
lerių, pasistatykite sau ūkį 
urnai savo lėšomis, be valdžios 
pagalbos.

Jungtinių Valstybių lietu
viams gero proga pirkti vasa
ros resortus, prie ežerų, miš
kuose, tarpe kalnų arba prie 
upių; visai pigiai parsiduoda, o 
vasaros atostogas praleisti gilu
moje gamtos yra tikrai malonu.

Taip pat Amerikos lietuviai 
galėtų pirkti valdžios žemę ir į- 
sigyti ukius. Tokiu budu 
darytų lietuvių ūkininkų 
nija Kanadoje ir lietuviai 
dirbiai gautų darbą savo 
tiečių farmose.

Amerikiečiai, kurie turi gimi
nes Kanadoje, lengvai galėtų 
padėti įsigyti ukius, jų gimi
nėms Kanadoje, nupirkdami 
valdiškos žemės po 50 centų ak
rą.—George J. Yurk.

daugiau kaip $100). Po to pra
sidėjo įvairus ginčai ir tęsėsi 
daugiau, kaip valandą laiko.

Vienas narys juokingai ir tei
singai pasakė: “Draugai, dau
giau neg juokinga. Nebūkim to
kiais, kokiais nesame. Rusija 
turi apėmus šeštą, dalį viso pa
saulio, o ten nuvežus 10 musų 
traktorių ir paleidus juos į Ru
sijos laukus, tai tie traktoriai 
nebus matomi nė tiek, kiek šia
me kambary mažytė musė. O 
prie to orlaivininkams reikia 
orlaivio, o ne traktorių. Jie že
me nevažinės ir dagi trakto
riais”. Z/

Ginčams pasibaigus, leido 
| balsuoti. Tai tik 5 sovietų Ru- 

? sijos “vvorkeriai” balsavo už 
1 traktorius, o didžiuma darbinin
kų balsavo prieš traktorius.

labai aiškią Antras įnešimas 
jo žodis kuopos iždo $10 

streikieriams buvo 
Pataisymas, kad tik $5.00 au- 
kau iš iždo irgi paremtas. Pir
mininkas pataisymo nepriėmė, 
sakydamas: “Pataisymas netin
ka, nes maino pinigų sumą; jei 
didintų, tai būt geras”. Po to 
leista balsuot. Maža dauguma 
priėmė įnešimą, kad aukaut iš 
iždo $10.00. Pas susirinkusius 
surinkta aukų, rodos $11.00 Tai 
viso $21.00.

APLA. 47 kp. fin. rast, 
sakė: “Pinigai bus tuojaus 
siųsti ten, kur reikia”. Tai 
žin kur yra ta įstaiga vardu 
“Ten, kur reikia”? Gal ant te- 
nekstryčio tlr-ookly rrc, ai- taip? 
Jei taip, tai Fosterio ''vvorke
riai” gaus nuo Detrojaus lietu
vių darbininkų gerą sendvičių 
varde Gastonijos streikierių.

Tūlas laikas tam atgal APLA 
47 kp. išrinko du delegatus į 
Fosterinę Auto Workers “uni-

Taipgi kas mėn. moka iš 
kuopos iždo po $5. į tą neva 
uniją. Nors APLA 47 kp. yra 
Auto VVorkers “unijos” narė, 
ale aš netikiu, kad APLA 47 
kp. nors vienas narys butų uni- 
jistas.

Šios kuopos delegatai davė 
raportą, sakydami,—du kartu 
buvome ten susirinkime, o dau
giau neprisiunčia pakvietimo ir 
nežinome ar mes esame reika
lingi ten dalyvauti ir t.t.

Vienok delegatai palikti ir 
ant toliaus. APLA 47 kp. Auto 
Workers “unijai” yra reikalin-

McNaughton, Wis
šis tas apie ūkininkus

susišelpimo organi* jų ’•

Philadelphia, Pa
Dainos” choro darbuote

Musų Richmondas šiandien 
gali tik 
didžiuoti

aukauti iš 
Gastonijos 
paremtas.

pa- 
pa- 
ka-

pasidžiaugti ir pasi- 
savo “Dainos” choru, 

kuris šiuo laiku taip puikiai 
gyvuoja ir dainuoja. Kalbamas 
choras tapo atgaivintas ir pra
dėjo veikti tik apie penki mė
nesiai tam atgal. Iš karto prie 
choro prisidėjo tik apie 30 jau
nuolių darbininkų-kių vadovau
jant senesniems “Dainos” va
dams. Bet reikia pastebėt, kad 
tarp prisidėjusių prie choro 
jaunuolių pasireiškė tikrai ge
ras ūpas ir energija-- mokytis 
dainuoti ir ugdyt chorą. Atlai
kius keletą susirinkimų, ku
riems vadovavo choro pirminin
kas K. Liutkus, choras tuojaus 
susitvarkė ir pasikvietė sau už 
mokytoją p. Vitkauską. Pasta
rasis, užėmęs vietą, dirbo gana 
encrgiii^ai, taip kad už mėnesio 
kito jau gana gerai choras su- 
dainavo keletą lietuvių liaudies 
dainų.

Nežiūrint taip didelių karščių, 
koki šią vasarą pas mus buvo, 
musų jaunimas nenuleido ran
kų nuo dainos darbo, bet mo
kinos), ugdino choi’ja ir ėmė da
ly vumą keliolikoje •! vietos pa
rengimų. šiandie “Dainos” cho
rą. galima skaityti gana gerai 
susitvarkiusiu. Jis turi apie 50 
gerų dainininkų-kių ir, reikia 
tikėtis, kad atvėsus orui musų 
jaunuoliai sitos dar rimčiau prie 
darbo ir dainuos mums musų 
mylimas liaudies dainas.—K. J.

Nors McNaughton randasi 
šiaurinėje Wisconsino dalyje, 
bet iki šiol oras buvo labai gra
žus. Tiktai antradienį, rugsė
jo 17 d., turėjome progos pa
matyti pirmutinį sniegą, kurį 
jau seniai buvom pamiršę. Ka
dangi sniegas pasirodė vakare, 
tai ant žoles išsilaikė per visą 
naktį. ' Tas neva sniegas dau
giau buvo panašus į šalną, bet 
jis ūkininkams davė lyg ir ženk
lą, kad pradėtų rūpintis apie 
bulves. Ir taip po šalnos, kur 
nepažvelgsi visur kruta dideli ir 
maži; visi kasinėja tą biedną 
žemelę, žinomą, ’ bekasinėdami 
randa ir bulvių.

Bulvės, abelnai imant, neper
geriausios, bet ūkininkai links
mi; sako: mažiau bulvių, ma
žiau darbo. O pinigų daugiau 
negu praeitais metais. Mat, 
praeitais metais pardavėm po 
40 centų šimtą svarų, o šiemet 
beveik visi stambieji ūkininkai 
padąrė sutartį su pirkėjais po 
$1.00 bušelį.

Vestuvių apvaikščiojimas

Baltimore, Md
Vasaros karščiai ir kriaučių 

padėtis

susi- 
kolo- 
žem- 
tau-

Paul Whiteman
Šįvakar per ColuTnbia radio 
tinklą, nuo vieno šalies kra
što iki kito, 8:00 iki 9:00 
valandos jūsų laiku.
šįvakar pasukimas jūsų ra
dio rankenos suteiks jums 
nepalyginamą šokių muzikų 
“Džiazo Karaliaus" ir jo 
pasaulyje pagarsėjusio or
kestro. Tai dovanėlė OLD 
GOLD CIGARETŲ . . . 
“nesukosėsi ir visą vežimą 
išrūkęs".

OLD COLD
CIGARETAI

Rugsėjo 8 d., įvyko Augščiau- 
sios Prieglaudos Lietuvių Ame-1 
rikoje 47 kp. mėn. susirinkimas. 
Narių dalyvavo apie 30. Tai 
yra labai peiktinas narių apsi
leidimas. Nariai per savo tin
gėjimą nedalyvaudami savo or
ganizacijos susirinkimuose ap- 
leidžia. ii- savo oraaiiizai-i j ą,
prie kurios jie priklauso, ir duo
da progos visokiems gaivalams 
iš organizacijos daryti sau ge- 
šeftą varde darbininkų reikalų. 

Todėl prie progos noriu ir 
“Naujienų” skaitytojams su
teikti nors biskj žinučių apie 
tai, kas yra svarstoma šios sa
vitarpinio
zacijos susirinkime. Perskaity
ta praeito susirinkimo nutari
mai; priimta vienbalsiai. To
liau sekė kuopos komiteto, įvai
rių komisijų ir delegatų rapor
tai. Išvažiavimo komisijos vie
nas narys raportavo kokios pa
sekmės buvo praeitą išvažiavi
mą i Tashmoo salą. Raportas 
buvo pilnas, aiškus, už tai rei
kia pagirti. Tik kuopa savo su
sirinkime negerai pasielgė, kad 
tą jo raportą priėmė be kuopos 
pertikrinimo. Bile kas gali 
abejoti apie to raporto teisin-i
gumą arba tiesiog gali daryti • ga tik tam, kad varytų propa- 
negeistinų užmetimų. i gandą “workerių” naudai.

Delegatas iš Sovietų Rusijos Paminėti klausimai užėmė be- 
“draugų” orlaivininkų pasitiki- veik visą susirinkimo laikotar- 
nio konvencijos (rugp. 11 d. to- pj. 
kie delegatai buvo išrinkti) ra- Buvo skaitytas 
portavo, pažymėdami, kad kon-;APLA centro, 
vencijoje dalyvavo 63 delegatai 
nuo 32 organizacijų (nepažymė
jo nuo kokių). Iš raporto pa
sirodė, kad Sovietų Rusijos 
“proletarai” orlaivininkai savo 
programe neturi pažymėję Det
roito. O norint, kad jie at
skristų i šį automobilių išdir- 
bystės miestą, tai pirmiausiai 
reikia gaut iš šios šalies kapi
talistinės valdžios leidimą. Tik 
tuomet galima pasiųst pakvieti
mą tiems “proletarams” lakū
nams, kad jie lėkdami pro šalį 
sustotų ir palaimintų Detroito 
“workerius”.

Delegatai toje konvencijoje 
tam sunkiam darbui išrinko 
specialę komisiją,—po du na
rius nuo kiekvienos tautos (ne
pažymėjo kokių tautų organiza
cijos toj konvencijoj dalyvavo). 
Toliaus konvencijos dalyviai 
nutarė rinkti auįtas, nupirki
mui 10 traktorių ir įteikimui 
kaipo dovaną Sovietų Rusijos 
“draugams” už tai, kad jie at
skrido į šią ‘‘aukso šalį” su
stiprinti “vvorkerių” dvasią. 
Raportas gerai sutaisytas ir ta- 
1X> priimtas vienbalsiai (iš to 
viso raporto pasirodė, kad toje 
konvencijoje visi dalyviai buvo 
usuoti. kūdikiai).

Raportą priėmus, tuoj kuopos

laiškas iš 
Tame laiške į- 

sakoma visoms kuopoms ir na
riams pradėt vajaus mėnesį su 
pirma diena spalių mėn. gavi
mui naujus narių. Tas vajus 
tęsis per tris mėn. Tas APLA 
centro komiteto įsakymas yra 
geras dalykas. Bet APLA. 22- 
ras seimas panaikino APLA se
nąją konstituciją, o naujos dar 
eiliniai nariai nėra matę. Jie 
nežino, kokį blyną iškepė J. Ga- 
taveckas ir kompanija. Tuo tar
pu tarp ’ senosios ir naujosios 
APLA. konstitucijos yra labai 
didelis skirtumas, ypatingai 
sergantiems pašelpos gavime. 
APLA centro komitetas nieko 
nepaaiškino, ką reikia daryti, 
kai naujas narys nori prisidėt 
prie APLA. Jau dabar man te
ko patėmyt, kad APLA organi
zatoriai kalbina naujus narius 
prie organizacijos, o aiškinimus 
daro iš senosios APLA. konsti
tucijos, kuri yra nustojus savo 
vertę nuo liepdg 1 d.y 1929 me
tų. Mat, J. Gataveckas ir kom
panija be šmugelio nė žingsnio

Kadangi šioj apielinkėj pas 
vietinius ūkininkus yra įprotis 
apvaikščioti savo pasisekimus, 
tai vienas seniausių šios apie- 
linkės gyventoją ir tuo pačiu 
laiku vienas stambiausių ūki
ninkų, iškėlė pilotą. Jo moteris 
pasimirė. 1927 m.A’Ugpiučio mė
nesyj, palikdama 4 mergaites 
ir didelį ūkį. žmogus per du 
metu eidamas ^šeimininko ir 
šeimininkės pareigas, ne tik 
nieko nenupuldė, >bet dar laips
niškai pakėlė.

Tai Wm. Zlabis, kuris dabar 
vedė sau moterį, jei ne klystu, 
p-nią Elzbietą Vitčienę iš Cran- 
don, Wis„ taipgi ūkininkę, kuri 
nemažai parsivežė turto, kaip 
tai: karvių, arklių ir t.t.

Wm. Zlabis savo vestuvių die
ną (arba kaip ankščiau minė
jau pasekmių dieną) apvaikš
čiojo rugsėjo 15 d„ sukviesda- 
mas ne tik lietuvius, bet ir sve
timtaučius. Nuo kurių'aplaikė 
daug linkėjimų.

Taip pat ir aš linkiu jauna
vedžiams laimingo 
O jau turtas tada 
j imu

sugyvenimo, 
ir be linke-

žmonės tuc

randasi prie 
ten eina žvy-

suorganizavus

parvažiuos...
—Vietinis Vargšas.

Kanada
Naujakuriiai (Homeisteaders)

APLA. 47 kp. narys M. L. 
Balčiūnas buvo sužeistas darbe 
ir negalėjo dirbti daugiau kaip 
3 savaites. Kompanijos gydy
tojas jį lankė kiekvieną dieną. 
O kai pasveiko, tai iš Kompa
nijom gavo • atlyginimą už 11

kuopos iždo paaukauti kokius j dienų. Taipgi APLA. 47 kp. jam

Vasaros karščiai nepaprastai 
žmones įvargino. Beveik per vi
są vasarą oras buvo taip tvan
kus, kad nebuvo galima gaut 
progos deramam poilsiui. Kuo
met taip nemilaširdingai dievu
lis žmones kankino karščiu, tai 
kitos rodos nebuvo kaip tik 
traukti į pavandenį, į taip vadi
namus “šiorus”. Ant “šiorų” 
nekurie turi gerus poilsius, bet 
didžiumą tų šiorų yra užvieš
patavęs munšainas ir munsai- 
nieriai. Nėra reikalo apie tai 
rašyt, nes visiems yra žinoma, 
kokių davinių duoda kalbamas 
“stopas” ir kokie 
naudojasi.

Kriaučiai šią vasarą dirbo 
gana gerai, tik visa bėda tame, 
kad nors ir dirbo nesuskaito
mas valandas, bet mažai uždir
bo. Matote, pas mus “skiabša- 
pės” uniją beveik visai suardė. 
Maži kontraktieriai išsidalina 
darbus po mažas išdirbystes, 
kur dirba 10—20 asmenų ir tan
kiausia yra visi giminės, žen
tai, marčios, dėdės ir dėdienes. 
Ir ve tarp šilų “giminių” dar
bininkų organizacijai vietos nė
ra. O čia da viena didelė Grai- 
fo firma, kuri visą laiką neor
ganizuotais darininkais naudo
jasi ir tuo patim laiku duoda 
darbo mažom dirbtuvėlėm. Kaip 
matote iš čia privestų faktų, 
tai kriaučių darbo situacija pas 
mus yra taip prasta, kaip .dar 
niekuomet ji nebuvo.

Begaspadoriaujant komunis
tams, Lietuvių Kriaučių Uni
jos skyrius liko visai nugyven-

Dauguma lietuvių nori turė
ti savo nuosavą, ūkį Kanadoje. 
Bet dauguma lietuvių nemoka 
anglų kalbos ir negali sužinoti 
kur galima gauti žemės dova
nai ar už pinigus ir kur geresnė 
vieta apsigyventi, taip pat ne
žino kur kreiptis išgauti infor
macijas ir patentą ant nauja- 
kuryštės.—Todėl žemiau talpi
nu keletą ištraukų iš Kanados 
naujakurystes įstatymo, išver
tęs iš anglų kalbos.

Visais informacijų apie že
mės gavimą reikalais reikia 
kreiptis šiuo adresu: Director 
o f Colonizaition, Parliament 
Buildings, Toronto, Ont., Cana
da.

Kiekvienas norintis pirkti ar 
dovanai gauti žemės Kanadoje 
privalo būti Britanijos pilietis 
arba neitralės ar draugingos 
valstybės pilietis, bet būtinai 
turi duoti pasižadėjimą įtapti 
Britanijos piliečiu, tuomet tik
tai gaus patentą ant naujaku
rystes.

■2580

2580— Labai graži ir tinkama suknelė. Galima siūdinti iš byle mate
rijos. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 coliu per krutinę.

2887—Paskiausios rudeninės mados suknele. Galima siūdinti iš sunkios 
arba lengvos materijos. Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 42 coliu 
per krutinę.

2797—Gera išeiti suknele. Tinka iš spalvuoto šilko. Sukirptos mieros 
16, 18, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norlnt gauti vienų ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa* 
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
irba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Oalsted St.. Chicago, III.

^NAUJIENOS Pattem Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 16 centą ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .......... ........
Mieros -......... ................per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir vai*t.)

IŠEIS NAUJOS MADOS

MARGUTIS
Margutis” pilnas, juoko, Dainų, 

nuo se-
MĖNRAŠTIS “

Muzikos, paveikslų ir visokių pasiskaitymų 
kančio mėnesio išeina naujuose rūbuose.

Kaina lieka ta pati 1 doleris į metus. J Lietuvą 
kainuoja 2 dol. Susipažinimui vienas N r. 10 centų 
stampomis.

Nieko nelaukdami tuojau vyniokite popierinį dole
rį, dėkite į voką, pažymėkite savo adresą ir siųskite 
sekančiu adresu:

“MARGUTIS”
3210 South Halsted Street, Chicago, III.

“Margutį” leidžia ir redaguoja komp. A. Vanagai
tis. Užsakymai priimami visados. Galite gauti ir 
praeitų metų “Margutį”. Kaina 1 dol. 50 centų.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Į tais. Jų niekas nevaržo.
Kl. — Tamsita nurodei 

! mą organizacijos narių: 
• skirtumei kreditą už tą 
1 mą ?

Ats, — Visų pirma kontes- 
tams, kurių Susivienijimas 
skelbė net tris per pastaruosius 
keletą metų. Kokio pasisekimo 
kai kurie organizatoriai turėjo, 
parodys šis pavyzdis: 36-tos 
kuopos organizatorius Brad- 
chulis laike pirmojo kontesto 
vienas įrašė daugiau, kaip šim
tą naujų narių. Dirbo ir kiti.

Kl. — Tamsta žinai, Kad kai 
kurios lietuvių organizacijos 
ima merdėti Amerikoj. Ar ne- 
grūmoja toks pavojus Susivie
nijimui?

Ats. — Ne. Jau nurodžiau, 
l<ad naujų, jaunesnių narių or
ganizacija 
susilaukia.
dalykas, kuris turi būti svarbus 
Susivienijimo nariams
su šiuo klausimu, tai šis: ar ap
saugota yra narių apdrauda? 
Galiu pasakyti, kad pilnai. Po
mirtine nariams, bendrai imant, 
užitikrinta 107 nuošimčių. Reiš
kia, finansinė organizacijos pa
dėtis gera.

Kl. — Dabar klausimas: ar 
priima Susivienijimas grupes, 
kaip pav. tą ar kitą draugystę? 
žinai tamsta, kad yra drau
gysčių, kurios nužiūri, jogei rei
kia joms glaustis prie kitos or
ganizacijos.

Ats. — Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje šiuo klausimu 
dabar laikosi tokios praktikos: 
Norinti įs«toti Susivienijiman 
organizacija (draugystė) turi 
išpildyti aplikaciją; daktaras 
turi išekzaminuoti kiekvieną 

į jos narį; nesveikiems nariams 
i arba senesniems kaip 50 metų 
draugystė turi pati išmokėti 

užėmus sekreto-i Kas j,ems jos prįkiauso, o
Paimami į Susivienijimą.

KI. — Dar vienas klausimas: 
; Andai musų žinomas daktaras 
________ j tikrino mane, kad 

..... i Susivienijimo centras išleidęs 
Tamsta minėjai jaui.jo- |$20,000 organizacijos raštinei 

pataisyti. Jis galėjo tą patį 
tvirtinti ir kitiems — pažįsti 
tamsta juk musų daktarą? Tai
gi — ar teisingas jo tvirtini
mas?

Ats. — Gal tamsta nesupratai 
Dr. Graičuno? Gal jis turėjo 
omenėje praėjusių seimų tari
mą taisyti Susivienijimo rašti
nės trobesį?

Kl. — Ne. Daktaras tvirtino, 
kad buvę išleista $20,000 raš-l 

i tinės luboms nuplauti, kamba
rių sienoms išpopieruoti ir du
rims molevoti. Ar turi pamato 
daktaro tvirtinimas?

Ats. — Ne, neturi 
pamato. Buvo per du 

i lerių išleista valymui

Iš pasikalbėjimo su 
p-le Jurgeliute

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje sekretorius, p-le Jurge
li utė, neseniai atostogavo Ta- 
bor farmoj, Sodus, Mich. Grįž
dama New Yorkan, ji sustojo 
porai dienų Čikagoje pas pp. 
Gugius. čia turėjau <‘interview” 
su ja apie Susivienijimą. Atpa-I 
šakosiu keletą jos nurodymų.

Klausimas: Kiek narių šian
die Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje turi?

Atsakymas: Tikros skaitlinės, 
iki vienam, nepasakysiu, ba už
rašų su savim neturiu. O ir 
sunku pasakyti, nes gal šian
die, gal vakar, gal savaite lai
ko atgal prisirašė naujų, apie 
kuriuos Centras dar negavo ži
nios. Bet bus teisybė, kad šian
die Susivienijimui priklauso 
22,000 suaugusių narių ir 1,800 
jaunuomenės.

Kl. — Ar dar tebeauga Susi
vienijimas nariais?

Ats. — Tebeauga taip senes
niais, kaip jaunuomene. Per 
pastaruosius porą metų matyti 
ypatingai džiuginantis Susivie
nijimą reiškinys. Vis daugiau 
čiagimės, t. y. Amerikos lietu
vių jaunuomenes rašosi į Susi
vienijimą.

Kad vienu stambiu bruožu 
pažymėti, kaip Susivienijimas 
auga, nurodysiu ve ką. Man Į 
1920 metais 
liaus vietą,
11-12 tūkstančių narių ir turto I 
apie $250,000. šiandie ji turi 
narių apie 24,000, o turto apie r "J*"’" 

i Vi i cl 1C U lieto 
$1,250,000.

Kl. 
menę..

Ats.,— Pildančioji taryba ii 
tur but, visi aktyvesnieji Su
sivienijimo nariai šiandie ypa
tingo dėmesio kreipia į tai, kad 
patraukus juo daugiau jos į or
ganizaciją.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje gelbsti jaunuomenės kuo
poms pinigais, kiek jis turi iš
tekliaus tam tikslui. Man rodo
si, kad ateityje turėtų būti tei
kiama ir didesnės finansinės pa
ramos tokioms kuopoms. Tai 
bus vienas geriausių Susivieni
jimo “investmentų”. Juk jau
nuomenė musų organizacijos 
ateitis. Ir ateinantis SLA. sei
mas, reikia tikėtis, jaunuome-Į 
nes organizavimo klausimą pa-
statys kaip vieną pamatinių vi-1 tjek prigejna išvaly.
so seimo klausimų.

Kl. — Ar rodo veiklumo jau
nuomenės kuopos Susivieniji
me? Amerikos lietuvių jaunuo
menė atrodo, bendrai imant, nei 
labai įdomaujanti tokiais klau-| 
simais, kurie rupi Susivieniji-Į 
mui.

Ats. — Galiu pasakyti, kad I 
jaunuomenės kuopos šiandie pa-l 
sižymi veiklumu tur but labiau, j 
ne kad senesniųjų. Kai dėl įdo-1 
mavimo tais ar kitais klausi-: 
mais, išskyrus pašalpos ir ap- 
draudos reikalus, jaunuomenėj 
Susivienijime gali domėtis vie
nais dalykais, o senesnieji ki-' 

City of Chicago Landlords Association
1650-02 SO. ASHLAND AVENUE. TEL. BOULEVARD 7878

augi- 
kam 

augi-

Jau nurodžiau,

vis didesni skaičių 
Tai viena. Antras

ryšyje

mažiausio 
šimtu do- 
kambarių.

i ne $20,000. Kuone 

mui ir kiek didesnio trobesio.
Kl. — Well, dar vienas klau

simas. O gal jį nereikėtų maišy-

NAMŲ SAVINNKAI NEVILKINKIT
Smnal.inklt spvo IhIuIiIbh, piiAulhikit rupeičius ir bčdtiH su renduunliikals.
Jus esate iipsltlraudy nuo gaisro!
Kodėl įieapsidratistl savęs nuo visų rendauninkij Ir šiaip su įminu surištų ne

šinti gi linų. Tai kalnuos Jums mažiau kaip centas i dienų.
Legallftkl patarimai dykai nariams visų laikų.

0—30—(JO DIENŲ NOTOS RENDAUNINKAM8 DYKAI NARIAMS.
NARYSTE $3 I ME
TUS. NĖRA KITŲ 

MOKESNIŲ

ATSINEAKIT A| APGARSINIMĄ 
PRIEA SPALIO 30 <1., 1020 ir GAU
KITE I METŲ NARYSTE UŽ $2.

t i su šiuo pasikalbėjimu... Kaip 
p. Marcinkevičius Brooklyne — 
ar jis dar toks veiklus, koks 
buvo mano laikais?

Ats. — Toks pat. Trys Juo
zai. Tamsta pameni, kad Brook
lyne buvo trys darbštus SLA. 
veikėjai praminti taip. Marcin
kevičius yra vienas jų. Ir jie 
tebesidarbuoja. —Reporteris.

Sužeistas Mačiūnas 
. pasimirė

James Mačiūnas, 40 m., 2005 
Canalport Avė., kuris keletą 
dienų atgal liko sunkiai sužeis
tas nelaimėj su automobiliu, 
apie ką savo laiku buvo rašyta 
“Naujienose”, vakar pasimirė 
Chicago Memorial ligoninėj.

Dvi su juo važiavusios mote
rys, svetimtautės, tebėra ligo
ninėj.

Rengiasi iškilmėms 
tilta atidaryti

Rugsėjo 28 dieną bus atida
rytas naujas tiltas 106-ojc gat
vėje. Tam įvykiui rengiamasi 
didelės iškilmės turėti. William 
A. Rovvman, aldermanas var- 

temoje:

Naujas Pasaulis 
Prasideda!

siu v

Kadangi ši tema yra įdomiau
sia žmogaus istorijoje, todėl 
kviečiame visus lietuvius ateiti 
pasiklausyti, o bukite užtikrin
ti, kad busite pilnai palinksmin
ti. Dar bus malonu pasiklausyti 
gražių himnų, kuriuos giedos 
choras ir kvartetas.

Kas tik esat gyvas, bukit ant 
negirdėtų prakalbų.
Kalbės S. J. Beneckas

Trečiadieny, 
Rugsėjo 25 d., 1929

Salėj 2458 W. 38 St., prie pat 

Archer Avė., Chicago, III.

Pradžia nuo 7:45 vai. vakare, 
įžanga liuosa, nėra kolektų. 
Rengia ir kviečia T. B. T. S.

^kDel geriausios rūšies 
ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS’

Olselis šviežių kiauši
niu, sviesto ir sūrių.
WmJ.Kareiva

Savininkas
4644 So. Paulina St.

Tel. Boulevard 1389

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

NARYSTE $3 Į ME
TUS. NĖRA KITŲ 

MOKESNIŲ 

dos, kurioj yra kalbamas til
tas, pirmininkauja gražuolių 
komitetui sudaryti. Išrinkta jau 
visa eilė gražuolių, po vieną iš 
kiekvienos tautos, kurių žmo
nės gyvena šioje apylinkėje. 
Tai bus iškilmių karalaitės.

Teko matyti paveikslai de
šimties tų gražuolių, jų tarpe 
ir lietuvaitės, p-lės šimkiutės. 
Ir turiu pasakyti, kad iš visos 
dešimties — o yra lietuvaitė, 
lenkė, italionė, serbė, danė, dal- 
matietė, vokietė, graikė, croatė 
ir moravė — lietuvaitė išrodo 
gražiausia, ir jeigu butų jų tar
pe gražumo kontestas, tai nė
ra abejonės, kad pirmas prizas 
tektų musu lietuvaitei.

šios gražuolės merginos iš
kilmėse bus pasirėdžiusios na
cionalinis drabužiais tų tautų, 
kurias reprezentuos.

Report.

ĮTJJĮIIIIII

^erythiNG ForThe HOMES

Ir tapk šios įstaigos patenkintu rėmėju, nariu 
per visą savo gyvenimą!

UŽSISAKYK SAU
MAJESTIC RADIO

ŠIANDIENA Iš
Didžiausių ir atsakančiausių Lietuvių Krautuvių

2536-40 West 63rd St
Ant South Maplevvood Avenue

Pirkdami radio turite žinoti kokį pirk
ti, bet lygiai turite žinoti iš kur jį 
pirkti. — Tamstos geidžiate turėti ge
rą radio, kad jis butų atsakančiai 
įrengtas jūsų namuose, už jį norite mo
kėti teisingą kainą, gauti ilgesnį patar
navimą ir gvaranciją, norite gėrėtis 
lengviausiais išmokėjimo budais, jus 
norite pirkliauti su pastovia ir pilnai 
atsakančia krautuve. Jus nenorite mo
kėti visokius extras, palukus ir carry- 
ing charges, jus nenorite matyti kolek
torių prie jūsų durų, jei pasivėluosite 
keletą dienų su mokesčiu, jus nenorite 
pirkti iš nežinomu ir neatsakančių 
krautuvių kur jų egzistavimas nėra 
užtikrintas ir jūsų radio gvarancija yra 
abejotina. Todėl dėl šių labai svar
bių priežasčių jūsų

Naujas Majestic ar kitoks 
radio turi būti pirktas iš 

Peoples Krautuvių!
'Majestic Radio yra puikiausis 

radio, ką galite rasti už šią 
kainą.

Majestic Modelis 91 pilnai 
įrengtas su Majestic tūbom 
gatavai vartoti .... $159.00

Majestic Modelis 92 pilnai 
įrengtas su Majestic tūbom 

gatavai vartot, kaina $189.00 
Modelis 181 kombinacija Ma

jestic radio ir gramafonaš, 
be tūbų kaina . . $265.00

Lengvus išmokėjimai su
teikiami visiems. Krautu
vės atviros Antradienio, 
Ketvirtadienio ir šešta

dienio vakarais.
Demonstracija jūsų namuose yra suteikiama veltui per musų man

dagius pardavėjus, šaukite Hemlock 8400

Cicero

Patartina ir lietuviams sureng
ti panašų mitingą arba daly
vauti šiame

rugsėjo 25-tą, 
viešas susirinkimas, 
duoti paaiškinimai, 
dabartinius taksų

Trečiadienį, 
šaukiama 
Jame bus 
liečiantys 
klausimus.

Kalbės Frank Housek, mie
stelio asesorius, ir T. J. Buck- 
ley, miestelio kolektorius.

(Siusi rink imas įvyks Karei 
Jonas salėje, 5510 West 25-tli 
Street. • Pradžia <8 valandą va
kare.

Susirinkimą šaukia čekoslo- 
vakų taksų mokėtojų asociaci
ja-

Busime mes, lietuviai, šiame 
susirinkime ar nebusime, liet 

vienas dalykas reikia pastebė- 
ti: čekai nesnaudžia. Jie, kaip 
namų savininkai, įdomauja tak
somis, kurias turės mokėti. Tu
rėtų įdomauti ir lietuviai. Ir 
lietuviai namu savininkai turi 
asociaciją. Kodėl gi jie nega
lėtų sušaukti panašų susirinki
mą, kad išgirsti pranešimus 
apie opius kiekvienam savas
ties valdytojui tsksų klausimus.

Vietinis.

NEMALONUS 
KVAPAS

Kila iš nuodingos medžiagos, kuri 
pasidaro musu kūne laike virškini
mo.
TRINERIO KARTUS VYNAS 
paliuosuos ^juos nuo to trubelio. Jei 
tu nervuotas, kenti aštrius galvos 
skaudėjimus, tai imk Trinerio Kar
taus Vyno tris sykius dienoj puse 
valandos prieš valgį. Visose aptie- 
kose.

Itching Skin
(Juickly Relieved
Don’t tuffer with Dandruff, Pimplet, 
Blemishea and other annoying skin Irti- 
talkins. Žemo antieepdc liquid is the sale 
sure way to relief. Itching often disappeara 
cvemiglit. Splendid for Sunburn and PoittA 
ivy. Ali druggists 35c, 60c, $1.00.

žemo
FOR SKIN IRRITATIONt

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls Is a Famous Vlvani Sėt and ln- 
cludes face powder, $1.00; Rouge, 75c, 
Tissue Cream $1.00, Depllatory $1.00r 
Faclal Astringent $1.75, Bath Salt 1.00, 
Tollet Water $1.25, Perfume $2.75, Bril- 
Uantino 75c, Skin Whitener 75c. Totai 
Value $12.00. Speclal price, $1.97 for all 
ten pieces to lntroduc4 tiriu line.

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

Adresas ......................................

Bea Van 580-5th Avenue, New York

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvex$ apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvexą — 
apsauga visiems plauja- 
miems vilnoniams.

Feen:a-mmt
Liuosuotoją

Jus kramtysit
Kaip Gumą

, , Soknis Tik
Mėtos -

MOKYKLOS NUR8K, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 

TU tINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukitesnls mo- 
kyklos merginoms apie akme
ninę hlgienų, patyrusi diatrik- 
to nur*^ nasakt t

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos. rei
kia atlaikyti sistemų norma
liame stovyje. Normalia m*nk- 
itinimaa ir dieta turi but var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, dm jia 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukit* kiek
vienų vakarų. Jos nepadarys

; nesmagumo."

I Nujol galit vartoti netlu- 
rint kaip jus jaučiate*. Kiek- 

■ viena moteris privalo turėti 
I butelį namie.

FLIT
eee.e,a>»«v.em>

Užmuša muses 
uodus 

Kitus Namų
Vabzdžius

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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KAS IŠEIS Iš TO KRIZIO?
1 !

PAŠTO NUOSTOLIAI

Už pereitus metus Jungtinių Valstijų paštas turė
jo $120,000,000 deficito (nuostolio). Deliai to valdžios 
nuosavybės priešai pradėjo spaudoje naujų propagan
dos kampanijų, įrodinėdami, kad tik privatinis biznis 
esųs praktiškas ir apsimokantis dalykas. Bet ar iš to 
fakto iš tiesų galima daryti tokių išvadų?

Reikia žinoti, kad Coolidge’o administracija padi
dino $40,000,000 mokėjimų geležinkeliams už pašto ga
benimų traukiniais. Be to, Amerikos laivų kompanijos 
ima už pašto siuntinių gabenimų per juras kuone tris 
kartus brangiau, negu svetimų šalių laivai. Kur tuomet 
nebus deficito!

{domu, kas pasidarytų su paštu, jeigu jisai butų 
atiduotas į privatinių kompanijų rankas. Dabar už laiš
ko pristatymų iš New Yorko į San Francisco reikia 
mokėti tik 2 centu, o kažin kiek imtų už tokį patarna
vimų privatinė kompanija, jeigu ji valdytų paštų?

Smulkesnių žinių apie tai, kas dabar dedasi Lietu
vos politikos “aukštose sferose”, iki šiol dar nėra. Pra
nešimai apie Voldemaro ir viso ministerių kabineto at
sistatydinimų, jeigu jie yra tikri, turėtų reikšti stambų 
krizi tautininkų valdžioje ir pačioje diktatūroje. Bet 
klausimas, kuo tas krizis pasibaigs?

Voldemaro pasišalinimu (ar pašalinimu) iš valdžios, 
pasilikus joje Smetonai, pasidžiaugs daugiausia kr. de
mokratai, kurie visuomet Smetonų mėgo (kuris katinas 
Smetonos nemėgsta!), o Voldemaro neapkentė. Bet pa
stebėtina yra tai, kad pastaruoju laiku Lietuvos dikta
toriai buvo pradėję gerintis vai. liaudininkams. Kai ku
rie liaudininkų šulai (pav. Dailidė, Vileišis) tapo pavi
lioti iš partijos; kitiems liaudininkams, sėdėjusiems ka
lėjime, Smetona dovanojo bausmę. Taip, neseniai, kaip 
buvo pranešta Lietuvos laikraščiuose, buvo paleisti Dr. 
Pajaujis ir keletas jo draugų, dalyvavusių sųmoksle 
prieš valdžių 1927 m.

“L. Žinios” dabar rašo, kad išėjo iš kalėjimo ir 
paskutinis Pajaujo bylos dalyvių, kuriam iki šiol dar 
nebuvo sugrųžinta laisvė, būtent, J. Zuzanas.

Šitais “mielaširdystės” darbais linkui liaudininkų 
valdžia, matyt, bandė įgyti sau atramos neklerikalinėje 
visuomenėje, kurioje jos vardas buvo pusėtinai nupuo
lęs nuo to laiko, kai tapo pasirašytas netikęs konkorda
tas su Romos papa.

Taigi kolkas dar ne aišku, katrie daugiaus laimėjo 
iš to pasikeitimo valdžioje, klerikalai ar liaudininkai.

Apžvalga
PLEČKAITIS ESĄS SENAS 

PROVOKATORIUS

Ryšy su Jeronimo Plečkaičio 
suėmimu Prūsuose Lietuvos 
spauda ėmė vėl plačiai rašyti 
apie to “garsaus” emigranto 
asmenį. Be ko kita ji dabar 
kartoja tą kaltinimą, kad buv. 
seimo narys jau seniai tarna
vęs žvalgybai, teikdamas jai in
formacijų apie socialdemokra
tus, prie kurių jisai buvo pri
sišliejęs. Esą, patys krikščionių 
šulai šitų faktą žiną ir jį pa
tvirtiną.

“L. Žinios”, pavyzdžiui, pa
sakoja štai ką:

“Kaip žinoma, jį (Plečkai
tį) suėmus, pirmu laiku bu
vo pasklidę gandų, kad var
gu tai esąs Plečkaitis. Tačiau 
tyrinėjimas nustatęs, kad pa
gautasis esąs tikrai Jeroni
mas Plečkaitis. Tą patvirtina 
ir Vilkaviškio apskr. viršinin
kas ir kriminalinės policijos 
valdininkas, kurie buvo nu
važiavę į Stalupėnus, kurių I

* kalėjime suimtieji sėdi.
“Daugelį įdomauja klausi

mas, ar Plečkaitis bus išduo

Užsisakymo kaina;
Chicagoje — paštu:

Metams ....... $8.00
Pusei metų___ 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui______ __  .75

Chica^oj per išnešiotojus:
Viena kopija____________________ 3c
Savaitei________________________ 18c
Mėnesiui____ —_ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams----- ----- . ...__ $7.00
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui____________75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]

Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monej 

Orderiu kartu su užsakymu.

tas dabartinei Lietuvos val
džiai ?

“Tačiau vokiečių spauda 
rašo, kad Plečkaitis ir jo san- 
keleivTai esą kaltinami todėl, 
kad: 1) nelegaliai sieną per
ėjo, 2) kad be leidimę turė
jo ginklų ir 3) kad turėjo 
sumanymą padaryti pasikėsi
nimą. Ta prasme bent einąs 
tardymas. Todėl, nežiūrint į 
kai kuriuos bandymus bylai 
duoti kriminalinį pobūdį, jis 
Plečkaitis ir jo sėbrai esą. lai
komi politiniais emigrantais, 
kurių valstybės paprastai ne
išduoda.

“ ‘L. Aid.’ rašo — netikįs, 
kad Plečkaitis butų norėjęs 
susprogdinti traukinį, kuriuo 
važiavo Min. pirm. p. Volde
maras. Esą jis neturėjęs tiks
lių žinių, kada p. Voldemaras 
turėjęs zgrįžti iš Ženevos. 
(Voldemaras sugrįžo iš Gene- 
vos į Kauną rugsėjo 9 d. — 
“N.” Red.)

“Šia proga tenka prisimin
ti seną bylą dėl Plečkaičio 
‘pareigų’ socialdemokratų Sei
mo frakcijoj. Kaip žinoma, 
p. Staškevičius buvo atiden
gęs tą kortą. Dabar galime 
pranešti, kad labai rimti 
krikščionių žmonės tvirtina, 
kad jiems esant valdžioje 
Plečkaitis tikrai duodavęs

valdžiai žinių apie socialde
mokratų partijos veikimą.” 
Bet kodėl tie “krikščionys“ 

patys šito dalyko viešai nepasa
ko?

ĮVAIRENYBĖS
1930 metais bus karšta 

vasara
Sulig garsia Bruk nerio teori

ja apie saulės dėmes per 35 
metus oras bendruose bruožuo
se pasikartoja. Tokiu budu 
1929 m. oras buvo panašus 
1895 metų orą. Šie metai 
Bruknerio teoriją patvirtino. 
Kaip ir 1895 metais 1929 metai 
prasidėjo dideliais šalčiais. 
1929 m. balandžio ir gegužės 
m. oras šiek tiek skyrėsi nuo 
tų mėnesių 1895 m. Birželio ir 
liepos m. 1929 m. buvo labai 
panašus į 189.5 m. birželį ir lie
pos m. Rugpiučio m. taip pat 
patvirtino Bruknerio teoriją. 
Jei rugsėjo m. bus sulig Bruk
nerio teorija, tai turėsime dar 
6 savaites šilto oro. 1930 m. 
vasara turi būti karšta, nes to
kia buvo 1896 metų vasarą.

Elektriška patranka
Sąjungininkai, nugalėję vo- 

čius, ceremonijų su jais nedarė. 
Atėmė karo laivyną ir sausu
mos ginklus, o kurių nenorėjo 
imti, liepė vietoje sunaikinti. 
Imdami ginklus, tikėjosi rasią 
ir garsiąsias “Bertas”, kurio
mis vokiečiai Paryžių bombar
davo iš užu 120 kilometrų. Ta- 
čiaus dideliam sąjungininkų nu
sivylimui nė vienos “Bertos” 
nerado, ir net paslapties, kaip 
jos išrodo, nepatyrė. Del tos 
priežasties kilo visokių abejo
nių. Spėliota, kad “Bertų” bu
vę nedaug ir po kelių šūvių jos 
įtapdavę netinkamos ir dėl to 
buvę tuojau perdirbtos į kitas 
patrankas. Manyta ir taip, kad 
“Bertų” visai nebuvę, o vokie
čiai taip toli šaudę paparasto- 
mis patrankomis tam tikrais šo
viniais, kurie buvę rakietinio 
pobūdžio. Iš patrankos iššauti 
tokie šoviniai taip toli lėkdavo 
dėl to, kad pakeliui įvykdavę 
užpakalinėj jų daly keli stau- 
miamojo pobūdžio sprogimai. 
Yra ir abi nuomones neigiančių 
spėjimų, kad vokiečiai nei “Ber
tų” turėję, nei rakietiniais šo
viniais šaudę, o taip toli nušau
davę dėl to, kad šovinį tam tik
ru statumo kampu išmesdavę 
labai aukštai į skysto oro sri
tį. Dėka mažo ten oro pasi
priešinimo, šovinys lėkdamas 
sudaro ilgą trajektoriją (šovi
nio lėkimo lenkta linija) ir dėl 
tos priežasties nuo iššovimo 
linijos nukrinta keliasdešimts 
kartų toliau siekiamo paprasto 
šaudymo atstumo. Esą šaudant 
į labai tolimą atstumą reikia 
šovinio lėkimo kreivąją liniją, 
arba trajektorijos pusę to atstu
mo iškelti į viršų. Pavyzd, šau
dant į už 120 kilometrų reikia 
šovinio trajketorija išlenkti 60 
kilometrų nuo žemės. Tačiau 
franeuzo Fauchon Villeplė mėgi
nimai toli šaudyti priešingai 
nusakytiems spėjimams rodo, 
šis vyras dar didžiojo karo me
tu pradėjo išradinėti elektrišką 
pabūklą. Jo darbas tada daug 
vilčių teikė, bet karas greit pa
sibaigė ir išradėjas nespėjo sa
vo išradimo ant svetimo kailio 
išmėginti. Villeple sukombina
vo elektrišką patrankutę, kuri 
šaudo ne paraku ar kita kuria 
sprogstama medžiaga, bet elekt
ros srove. Nors smulkmeniš
kai apie šią patranką nežino
ma, bet ji padirbta esanti elek
tros sukamų motorų principu. 
Stipri elektros srovė milžinišku 
greitumu išmeta iš' patrankos 
šovinį. Pradžioje išradėjui ga
lėjo iš savo patrankos šaudyti 
50 gramų didumo šoviniais, ku
rių pradžios greitis buvęs 200 
metrų per sekundę. Dabar jau 
gali 100 kilogramų šovinius 
mesti 1600 metrų pradžios grei
čiu. žinovų nuomone, toks šo
vinio pradžios greitis užtekti
nas tolimam šaudymui. Kaip 
toli Villepe pavyko nušauti — 
nežinia.
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Ar šiaurės žvaigždė ties 
pačiu polium yra

Šiauriniam dangaus skliaute 
yra lengvai pastebima nemaža 
žvaigždė, kuri dėl savo buvimo 
vietos šiaurine ir vadinama. Ji 
pati reikalingiausia žmonėms 
žvaigždė, ištisus amžius buvo 
jiems kelrodžiu, kantais ir da
bar jos pasikliaut? galima. Či
tos žvaigždės dėka nakties me
tu lengva susiorientuoti tokio
se vietose, kur visa plati apy
linkė vienoda, be žinomų pažy
minių arba nežinoma vieta, sa
kysime jura, tyrlaukiai ir 1.1, 
suradus šiaurinę žvaigždę, ne
sunku nustatyti metus, rytus 
bei vakarus. Kol nebuvo tobu
lesnių įrankių išrasta, šiaurinė 
žvaigždė keliautojams buvo tik
ras vadovas. Tačiau nevisada. 
Patyrę juros keliautojai kartais 
kraipydavo galvas nesuprasdami 
priežasties, kaip jie galėjo taip 
toli nuo tikro kelio nukrypti. 
Astronomams, pradėjus šitą taip 
reikalingą žvaigždę stebėti, pa
tirta, kad ji nėra pastovi. Ties 
šiauriniu žemės polium ji buvo 
tik didžiųjų geografijos atra
dimų metu. ^Priešingai, anuo
met, kai dar neturėta tikslių 
įrankių, nebūt buvę įmanomos 
tolimos keliones ir vargu bau 
Kolumbas butų Ameriką sura
dęs. Vėliau šiaurinė žvaigždė 
pradėjo nuo poliaus trauktis į 
vakarus ir kas metai ne vieno
du tikslumu traukėsi. Dabar 
ji yra nuo polio nusitraukusi 
vieną laipsnį. Kas kartas ji 
vis trauksis ir po 2102 metų 
visai dings ir nesimatys 26,000 
metų.

Ar iš tikrųjų šiaurinė žvaigž
de traukiasi? Pasirodo, kad ne 
žvaigždė nuo žemės traukiasi, 
bet žemė nuo žvaigždės.

Iš netolimos praeities
Sunkus musų žmonių gyve

nimas patekus svetimųjų ver
gi jon. Ypatingai jis pasunkėjo 
baudžiavos laikais rusams už
viešpatavus musų krašte. Buvo 
tada dviejų luomų žmones — 
beteisiai baudžiauninkai ir visa
galiai bajorai. Ne teisė, bet 
žiauri prievarta gyvenimą tvar
kė. Antausių’ skaldymas ir pla
kimas — įprastas kasdieninis 
anuomet buvo reiškinys. Rykš
tėmis tąda plakdavo visur, na
muose, mokyklose, tvartuose, 
kareivinėse, miestų aikštėse ir 
turguose. Krisdavo iki dvyli
kos tūkstančių kurčių. Lazda 
prieš 80 metų, kaip pastebi to 
laiko žmonės, buvusi rusų kul
tūros veiksnys. Tuomet ka
riuomenėj reikėdavo 25 metus 
tarnauti. Tuometinėj Rusijoj 
geležinkelių beveik nebuvo. 
Paimtas kariuomenėn vyras tu
rėdavo į paskyrimo vietą išti
sus metus ir ilgiau eiti. Ka
riuomenėn išeidavo jaunas vy
ras, o grįždavo visiškai pase
nęs. Tai būdavo nepaprastas 
retas atsitikimas, grįžusio žiū
rėti rinkdavosi iš tolimiausių 
apylinkių žmonės, kaip kokio 
stebuklo. Tarnyba, rašo N. 
Vrangelis, buvo ne tarnyba, 
bet katorga. Iš kareivio dau
giau reikalavo, negu normališ- 
kas žmogus gali įstengti, žmo
nės į kareiviavimą žiūrėdavo su 
pasibaisėjimu. O paimtąjį ka
riuomenėn lydėdavo kaip netei
singai pasmerktą mirti. Kiek
vienas jaučiąs būti kariuomenėn 
nuskirtas vyras visaip vengda
vo, slapstydavosi ir dažnai po 
20 slapstymosi metų būdavo 
sugautas. Dažnai žemvaldžiai 
arba ponai jskirdavo reikalau
jamą skaičių patys, parinkdami 
netinkamus sau žmones: tingi
nius, ligotus ar kitokius. Ligi 
paskutinės valandos niekas ne
žinodavo, kas šiemet paskirtas 
kareiviauti. Nuskirtuosius ti
jūnai užklupdavo iš netyčių, su
rišdavo ir kad nepabėgtų, gele
žiniais pančiais surakindavo ar
ba j kalades j kaustydavo. O kad 
toks “naujokas” sau galą nepa
sidarytų, prie jo pastatydavo 
sargą. Prie tos gryčios, kurioj 
būdavo laikomi surišti ir su
kaustyti “naujokai”, susirinkda
vo viso kaimo žmonės. Vidury 

girdisi dainos, riksmas, keiks
mai, o prie namų moterų, žmo
nų ir vaikų dejavimas ir grau
di rauda.

Nuskirtųjų kariuomenėn iš
vežimas dar būdavo graudesnis. 
Surištieji ir sukaustytieji spi
riasi, kada juos i vežimus vel
ka ir mėgina ištrukti, bet jėga 
tempia ir sumeta vežimuosna 
surištus kaip kokius gyvulius. 
Vežimus saugo lazdomis gink
luoti tam tyčia nuskirti kaimie
čiai. Sujudėjus vežimui dar 
didesnis prasideda išvažiuojan
čių klyksmas ir širdį verianti 
rauda pasilikusių artimųjų.

Dirbtinės salos lėktu
vam nutūpti

Paaiškėjus, kad susisiekimas 
oru per Atlanto vandenyną tarp 
Europos ir Amerikos visiškai 
galimas, tam susisiekimui pa
lengvinti ir padaryti jį mažiau 
pavojingu sumanyta vandenyne 
įrengti dirbtines salas lėktu
vams nutūpti. Tokių salų nu
matyta statyti aštuonios. Jose 

‘bus įrengti aeordomai, būstinės 
ir kiti lėktuvų stočiai reikalingi 
įrengimai. Devinta lėktuvų 
stotis bus įrengta Azorų salose.

įrengus visas devynias stotis, 
kelionė iš Paryžiaus i New Yor- 
ką truks apie 33 vai., įskaitant 
ir sustojimus.

Pirmoji dirbtinė sala bus 
baigta po kelių mėnesių. Ji yra 
420 metrų (beveik į/2 klm.) il
gumo, platumo galuose, 70 mtr., 
per vidurį—140 mtr. Viename 
salos gale įrengtas angaras or
laiviams, meteorologijos ir ra- 
dio stotys, o kitame gale—pui
kus viešbutis keleiviams, šešios 
dešimtys eilių tuščių plieno ply
tų yra pasinėrusius vandeny ir 
sala jokiu budu negali nuskęs
ti. Prie dugno sala bus pritvir
tinta plieniniais lynais. Iš van
dens sala bus iškilusi 20 metrų 
ir didžiausios audros jai bus ne- 
basios.

Iš dirbtinių salų skrendan
tiems lakūnams bus nuolat siun
čiami radio pranešimai su kelio 
nurodymais. Naktį salose švies 
milžiniški prožektoriai. Jei or
laivį ištiks nelaime ir jis butų 
priverstas leistis salos nepasie
kęs, jis visada galės telegra
fuoti į salą ir iš ten į pagalbą 
bus siunčiami hidroplanai.

įrengus visas dirbtines salas, 
susisiekimas oru per vandeny-

Pasaldinkit Rūgštų 
Skilvį Šiuo Malo

niu Budu
Kai žmonės pajunta nesma

gumą už dviejų valandų po val
gio — kenčia nuo širdies ėdi
mo, gasų, nevirškinimo — dė
vimuose iš dešimties atsitiki
mų būna perviršis rūgščių, kas 
ir pagimdo jiems nesmagumą.

Geriausias būdas — greičiau
sias būdas tai pataisyti yra su 
alkali. O Phillips Milk of Mag- 
nesia yra alkali, nekenksmin
goj, malaniausioj skystoj for
moj. Tai yra forma, kurią dak
tarai prirašinėja; kurią ligoni
nės vartoja; ant kurios atside- 
da milionai žmonių per 50 me
tų nuolatos didėjančio vartoji
mo.

šaukštas Phillips Milk of 
Magnesia stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių perviršiaus; ir padaro tai 
tuoj aus. Už penkių minučių 
simptomai rūgščių perviršiaus 
išnyksta. Sužinojimas šio ge
riausio budo reiškia ant visa
dos atsisveikinimą su nemalo
niais budais.

žiūrėkite, kad gautumėt tik
rą Phillips Milk of Magnesįa. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai. Visos aptiekos 
turi dideles 25c ir 50c bonkas. 
Pilni nurodymai plačiam jo var
tojimui yra prie kiekvieno pa
kelio.

“Milk of Magnesia“ buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875.

i________________ , . . ,.......... . —....  ■■ ■ ■ «!■■■,
ną bus nepavoj ingesnis už su-s 
Sisiekimą garlaiviais. Visos 
dirbtines salos ir orlaivių sto
tis Azorų salose bus pavadin
tos orlaivi lenkystes pionierių 
vardais. Pirmoji dirbtinė sala 
bus 630 klm. nuo Amerikos 
krantų.

Dirbtinės salos nebus tikros 
salos, taip pat nebus ir garlai
viai, todėl, kokia teise jos bus 
tvarkomos— nežinia. Greičiau
sia salos bus valdomos tarptau
tine teise, tam tikra tarptau
tine komisija. “T.“

Tčmykite
1) APDRAUDA (Insurancei Nuo 
Ugnie*, Langų, Automobilių; Gy
vastie* (Life) ir kitokią atlieku 
per didelia* ir geriausia* kompa
nija*.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 8o. Halsted 81
Tel. Rooecrelt 8500

MILDA
THEATREį

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Rugsėjo 

24, 25 ir 26
Bus rodoma visas kalbanty- Į 

sis paveikslas

“Green Murder 
Case”
dalyvaujant 

visoms žvaigždėms

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija.
Kalbančios žinios. GARSINKITĖS 

NAUJIENOSE

Antradienis, rūgs. 24, 1929 .... ........  —. ■ .
TIK-KĄ 

Atėjo Kultūra No. 9 
Galima gauti 

NAUJIENOSE 
Kaina 45c

Lietuvos Laisves
. Bonųvertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

RAUOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Rugsėjo 

24, 25 ir 26
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“The Valiant”
dalyvaujant

Paul Muni, Jack Mack Brovvn, 
Marguerite Churchill, Don 

Terry
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios
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870 kilocycles

ONA BIEŽIENĖ

nuo
(Chicago Daylight Saving Time)

Programe Dalyvauja
ONA BIEŽIENĖ

STEPONAVIČIUS

ŽURONAS

Tel. Boulevard 4705 J. ŽURONASJONAS SERSEVIČIUS

.. SASNAUSKAS 
... P. SARPALIUS 
A. VANAGAITIS

Oi, kas sodai .... ♦...
Ne margi sakalėliai
Aš bijau pasakyt ...

Karvelėli ................ - L
Karalaitis ir Karalaitė 
Dul-Dul Dūdelė .........

Pianistas J. BYANSKAS

M. PETRAUSKAS 
........ J. ŽURONAS 
.. KAČANAUSKAS

....... ST. ŠIMKUS
TALAT - KELPŠA

Žalioj lankoj ....................
Myliu merginą gražią......
Gėriau dieną, gėriau naktį

Radio Stoties WLS
345 metrų

NAUJIENOS su 
Harry AlterCo., Majestic distributors 

JOS. F. BUDRIK, Ine.
RADIO KRAUTUVĖ 

Jos. F. Budrik, Prezidentas .



jus, tavorščiai, su Kvailoniu, 
• prišokę traukiat, kaip veršiai — 

nė piršto jums nereikia.
Antrą vertus, — ką jus tu

rit savo piknikuose ir šiaip pa
rengimuose: ar ne prisikišę už 
baro samagonkos? Ir ar nepar- 
davinėjat jos savo tavorščiams 
proletarijušams? Ar neimat už 
alaus putų stikliuką 25 centus? 
Taip pat ir už samoganką.

Tai kokių peibelių jus kabi
nėjatės prie kitų? Išrodo, kad 
jūsų kalba yra ne kas kitas, 
kaip tik ženklas maskvinio pa
vydo.

Ir keisti tie komisarai! Jeigu 
“Naujienų” skaitytojas ar ben
dradarbis išsigėrė vieną ar ki
tą stiklą, arba sukazyruoja ko
kį gėmj kazyromis, tai komisa
rai tuojaus puola ant... Grigai
čio! Na, kaip sau norite: tokie 
sutvėrimai, kaip komisarai, tu
ri smagenų suirimą. Ar ne ge
riau butų'jiems gyvent su pa
mišėliais? —Pustapšdis.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Truputi pep
Aš jau buvau suvis aptingęs 

rašyti. Bet ačiū komisarų ga- 
zietos paraginimui imu vėl 
plunksną. Mat, praeitos suba- 
tos numery ta gazieta pranešė 
apie koki ten pilstytuvą, kazy- 
ras ir suareštavimą.

Well, man visai nesvarbu, bet 
jau jeigu taip, tai reikia ir ta- 
vorščiams visą tą žinot, kad 
komisarų štabo nariai po pilsty- 
tuvus lankosi. O jau kiek kar
tų Kvailoni mačiau iš pilstytu- 
vų išeinant ir. besišluostant spi- 
ritufką iš po panosės, tai ne
suskaityti.

Jeigu tuo laiku atvažiuotų 
juodas vežimas, tai toki Kvai- 
loniai gautų važiuot kartu.

Arba tas pats Brooklyno Pė
delė, kuris yra lietuviškų ko
munistų vyriausis apaštalas: 
jis iš pilstytuvo neišeina, kaip 
davatka iš klebonijos. Bet jis 
yra geras tavorščiams, ir nė 
vienas komisaras nė mur-mur!

O kai dėl kazyrų, tai Pusta- 
pėdis toli gražu nėra tiek su 
jomis susipažinęs, kiek komi
sarai. Tavorščiai per naktis jas 
maišo, ir jau ne kartą juodu 
vežimu yra važiavę. Ir jeigu 
aukų rinkimo specialistai to dar 
nežino, tai prie progos aš pa
sistengsiu jiems patarnauti — 
pranešti, kad butų visiems ži-| 
noma.

Juk ir patys komunistai žino, 
kad geriau kazyras maišyt, ne
gu kvailių suredaguotą komisa
rų lapą skaityti.

O kas link pilstytuvo, tai 

Lietuviškų spulkų 
Lygos seimas ir 

banketas
Pereito penktadieno vakarą, 

Mildos svet., įvyko lietuviškų 
spulkų Lygos metinis seimas, o 
šeštadienio vakarą banketas. 
Seime dalyvavo astovai nuo 21 
spulkos, o banketan susirin
ko virš 100 spulkininkų.

Lygos pirmininkas p. J. Var- 
kala pateikė seimui labai įdo
mų finasinį raportą apie spul
kų turtą, apyvartą, paskolas, 

' skaičių narių, išlaidas ir k. 
šių spulkų turtas esąs virš 
$4,000,000; metinė apyvarta 
virš $3,000,000, ir virš $3,000,- 
000 paskolų išduota lietuvių na
mams finansuoti. Mokamų Šerų 
dabar esą už $8,000,000. Susi
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PRAŠALINTASTAPO
Teisiniai, politiniai ir visuomeniniai moteris pasiliuosavo ii retežių, kurie ją varžė. AMERIKOS 
INTELIGENT1NGVMAS suardė tą juokingą teoriją, kuri buvo uždėjus pažeminimo dėmę ant lyties.

t

UŽSUK—Lucky Strike šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
tinklą N. B. C. stoties.

LUCKV
S’RlKC

Moterys Yra Laisves!

SENOVĖS PRIETARAS

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

ENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel- 
bos, kilo tas nepafnatuotas 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.”

“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 smerkimą prieš cigaretų rūkymą vyrams ir moterims.

LUCKY

IT 5 TOASTED

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

vienijusios j Lygą spulkos iš
mokusios geriau viena su kita 
kooperuoti, viena kitai padėti 
ir visos iš to turinčios daugiau 
naudos. Prie Lygos priklausan
čios visos, apart vienos, lietu
viškos spulkos Chicagoje ir 
Waukegan, III.

Valdybon išrinkti sekami as
menys: p. Sutkus iš Waukegan, 
pirm.; p. J. J. Zolp, sekreto
rium ir p. Kazanauskas, iždinin
ku —abu chicagiečiai.

šeštadienio vakare buvo gra
žus banketas. P-nia Kemėšienė 
išvirė gardžių dešrų, kumpio.

ŠTAI KUR GERAS PIRKINYS!
Nusipirk vieną akerį žemes, ar daugiau, o 

trumpoj ateity busi turtingas
Tie, kurie pirko akerj žehiės 

Chicagoj, paliko turtingi. Ta pa
ti proga šiandien yra Lockporte. 
Lockportas yra patogiausia pra
monės išsivystymui vieta, nes yra šalę Giliųjų Vandenų Kelio sto
ties. Už mažiau kaip dviejų 
metų pro Lockporta plaukios lai
vai ir baržos, gabendami prekes 
ir medžiagas į visas pasaulio da
lis. Lockportas auga ir plėtojas 
ir — kas gali pasakyti, kaip 
greit jis užims vietą tarp di
džiųjų ir svarbiųjų Amerikos 
miestų. Jis, drauge su Jolietu, 
turi didesnes progas augti negu 
Gary turėjo. Namų statymu 
Lockportas su Jolietu jau šian
dien pralenkia daugumą kitų Chi
cagos apielinkių miestų.

Todėl musų tvirtinimas nėra 
jokia pasaka, ar svajonė. Šitų 
dviejų miestų, Ivockporto ir Jolie- 
to, augimas yra neišvengiamas 
kaipo pasekmė žmonių darbo. Tą 
žinodami Amerikos finansinieriai 
ir fabrikantai užperka čia dide
lius plotus žemės fabrikams sta
tyti pirma negu kainos paspės iš
kilti. Lockporte jau dabar trūk
sta namų gyvenimui, o užbaigus 
statyti ir didinti fabrikus, truku
mas didės ir statyba turės dau
gintis;

Taigi visa tos apielinkės žemė 
trumpu laiku turės pabrangti ir 
dabar kaip tik laikas nusipirkti 
akerį žemės, ar daugiau, kol ji

Lockport Highlands Syndicate,
6542 So. Western Avė., Chicago, III.

NAUJIENOS, Chicago, III.

kopūstų, kavos, iškepė pi ragų, 
pajų ir visus gerai pavaišino. 
Po banketo buvo pasakyta ke
lios kalbos, padainuota, pagra- 
jita ir pagaliaus buvo jaunų 
kalbėtojų kontestas. Konteste 
dalyvavo keturi: trys mergai
tes ir berniukas, visi tarp 12 ir 
15 metų. Kalbų tema buvo: 
kaip taupyti pinigus. Mergaitės, 
pasirodo, sugebėjo pasakyti ge
riausias kalbas įr visos trys nu
sinešė dovanas, ir kas keisčiau
sia: pirma ir antra dovana te
ko waukeganietėms. Dovanos 
buvo pinigais: 25, 15 ir 10 do-

nėra pabrangus. Vėliaus vienas 
lotas apmokės tiek ar daugiau 
kiek šiandie moki už akerj.

Mes turime plotą žemės, vadi
namos Lockport Highlands, kuri yra gražiausia visos Lockporto ir 
Jolieto srities dalis ir vienintelė 
patogi vieta naujoms rezidenci
joms ir biznio jstaįgoms statyti. 
Ten pat yra mokyklos, krautuves, 
bankai, Ijabai gera tranšportacija 
ir visi kiti patogumai, žodžiu sa
kant, Ix>ckport Highlands*turi vi
sas tas sąlygas, kurios -priverčia 
žemės vertę kilti augštyn ir augš- 
tyn. Į tokią žemę jdėti pinigai tu
ri pasidauginti kelis kartus i la
bai trumpą laiką. Tie, kurie turė
jo pirkę akerj žemės Marųuette 
Parke, Brighton Parke, ar kurioj 
kitoj Chicagos daly, paliko turtin
gi. Jie pirko akerj už $1000, ar 
mažiau ir už kelių metų pardavė 
ji už $30,000 ir $40,000. Už vieną 
lotą gavo $2000, $5000 ir $10,000!

Lockport-Jolieto apielinke siūlo 
tą pačią progą. Kiekvienas, kas 
čia nusipirks akerį žemės, ar dau
giau, aprūpins save ir savo šeimy
ną visam gyvenimui.

Musų kainos yra labai žemos ir 
musų sąlygos labai prieinamos: 
Už akerį žemės reikia įmokėti 
$100 ir po $25 kas mėnesis.

Jei tau rupi tavo ir tavo šeimy
nos gerovė, priimk šį pasiūlymą 
ŠIANDIEN.

© 10’9
Thi Amen
Tobacco Co.,

Mira.

■ .................. .. ■ ' ’

lerių. Apart dovanų pinigais, 
pirmą dovaną laimėjusi gaus 
gelžkelio bilietą į Springfield ir 
atgal, į Illinois spulkų lygos sei
mą, kur vėl turės kalbėti. Ta 
garbė teko p-lei Sutkiutei, Wau- 
kegan, III.—J. š.

Antradieni®, rugę. 24, 1929
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LAXATIVAS DEL NEGA
LUOJANČIO KŪDIKIO

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai? 
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikales profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars H. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

*•

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 M0RG1ČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
1618 West 18-ta Gatvė

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

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Automobiliai
Chicago Motor Club prane

ša:
Kapitalas, investuotas dabar 

į automobilių pramonę, siekias 
du bilionu dolerių.

Kontraktai pasirašyti 1928 
metais automobilių a-gentijoms 
(salesrooms), gasolino stotims, 
viešiems garažams ir išdirby- 
stės plentams, siekė kuone 
$200,000,000.

Užlaikymas automobilių ir 
kelių jais važinėti brangsta de
ki to, kad didesnis trati kas 
darosi.

Bolivijoj (šalis pietinėje A- 
merikoje) gasolino galionas ka
štuojąs 65 centus.

Lewis Institute
šis institutas randasi prie 

Madison gatvės ir Damen avė. 
Jame 1929-30 metų sezonu bus 
duodamos pamokos ir vaka
rais. Pamokos duodamos šiose 
šakose: Electrical Engineering, 
Mechanical Engineering, Civil 
Engineering, Home Economics, 
Arts and Sciences.

Registracija bus priimama 
nuo rugsėjo 30 iki spalių mė
nesio 5 dienos.

Pamokos prasidės 7 dieną 
spalių mėnesio. Platesnių infor
macijų galima gauti iš paties 
instituto.

Ir Dievo tarno nepasi
gailėjo

Du banditai anksti pirmadie- 
nio rytą padarė holdapą dva
siškam tėvui, kunigui J. ()’- 
Sullivan, iš Edmonton, Alber
ta, ir jo broliui Timothy.O’- 
Sullivan. Banditai pasigąvo- ku
nigą ir jo brolį šio pastarojo 
namų koridoriuje, 7301 Con- 
stance avenue. Iš kunigo jie 
atėmė $60, o iš kunigo brolio 
$20.

Kai vienas iš banditų krau
stė kunigo kišenius, tai kunigo 
brolis sušuko:

“Jis yra kunigas!”
“Man labai liūdna, tėve”, at

siprašė banditas, “bet aš esu 
bedarbis ir jaučiuos despera
tiškas”.

“Aš taipgi biednas esu”, pa
reiškė kunigas.

“Bet man pinigai reikalingi 
labiau, nei tamstai“, atrėmė ku
nigo argumentą banditas.

Kunigas tuomet paprašė ban
ditus palikti jam pinigų nors 
tiketui į Edmontoną. šį kuni
go prašymą banditai išpildę.

Nuteisti visam amžiui 
kalėti

Teisėjas Olto Kerner pasky
rė bausmę visą amžių kalėti 
Earl Nicholsonui ir Robertui 
Amy. Tai du jauni vaikėzai, 
high school mokinių amžiaus. 
Jiedu prisipažino teismui, kad 
užsiimdavo plėšimu ir kad pa
pildę dvi galvažudystes. Vai
kėzai prisipažino nužudę Leoną 
Raymond, Ouk Eorest aptieko- 
rių pastarojo aplickoj, Chica
go avė.; taipjau George Schrie- 
nerį.

Dr. Rongetti vėl teisme
Advokatų pastangomis ati

dėta byla Dr. Rongetti. Dak
taras yra kaltinamas padary
mu nelegalūs operacijos p-niai 
Palumbo, 235 So. 29th avė., 
dėl kurios ji mirė. Tai jau an
tru kartu Dr. Rongetti teisia
mas dėl tokio kaltinimo.

Pasiųsta kalėjimai!, kad 
turėtų namus

Buvo areštuota Mrs. Ida Pre- 
ston, 61 melų. Desplaines gat
vės teisme ji pareiškė teisėjui, 
kad jai vis viena ir kalėjimai! 
eiti, nes vietos gyventi ji ne

turinti. Teisėjas gi pareiškė, 
kad jis pasiusiąs ją ten 30 die
nų. lai geriausia, ką jis galįs 
duoti.

Neleido paskęsti
Morton Rootland, 721 Inde- 

pendence blvd.,' Yellosv tekši-, 
kebo šoferis, važiavo povai 18 
gatve prie Cbicagos upės, lauk
damas pasažierių. Staiga jis 
pamatė, kad moteris palipo 
paupio turėklių ir nupuolė į 
vandenį. Rootland paskui ją. 
Jis išvilko moterj i krantą ir 
paskui davė žinoti policijai apie 
įvykį. Moteriškė pasirodė esan
ti p-n i a Tilka, gyv. adresu 1716 
So. Morgan st-, motina septy
nių kūdikių.

Ir teisėjo sūnūs teisme
Vyriausio municipaljių teisi

mų teisėjo Olsono sūnūs, San- 
ford Olson, buvo areštuotas ir 
kaltinamas, kad važiavęs girtas 
automobiliu. Jam teko stoti, 
prieš teisėją Curran. Teisme 
jaunas Olson pareiškė, kad jis 
prisipažįsta buvęs neatsargus 
ir sutinka atsiprašyti Miltono 
Maremonto ir užmokėti nuo
stolius, padarytus Maremonto 
automobiliui į kurį įvažiavęs. 
Bet Maremont atsiprašymo ne
priėmė. Tuomet Olson paprašė 
jo bylą atidėti ir davė teismui 
pareiškimą, kad jis nekaltas. 
Byla atidėta iki rugsėjo 26 die
nos.

Gaisras padarė nuosto
lių $2,500

Gaisras kilęs Chicago Alh- 
Ietie Association salėj, Michi- 
gan avė., padarė nuostolių 
$2,500.

Lietuvių bylos 
teismuose

George Buikis prieš Amelia 
Ruikis, bylos No. B187794, Cir
cuit crt., divorsas.

Prašymas Paul P. Vincent, 
Alexander Telan, Vincent and 
Mary Vableckis pakeisti pavar
dę į Zable, bylos No. B187881, 
Circuit crt.

Nellie Simonaitis prieš Frank 
Simonaitis, bylos No. BĮ87885, 
Circuit crt., divorsas.

Barbara Kalas prieš Michael 
Kalas, bylos No. B187895, Cir
cuit crt., prašo atskiro užlai
kymo.

Michael Czaponis prieš Do- 
miccla Czaponis, bylos No. 
505767, Superior crt., divorsas.

Anna Pajauskas prieš Gus- 
tav J. Pajauskas, bylos No. 
B187939, 'Superior crt., divor
sas.

Mary Wolski prieš Anton ir 
Mary Karevičius and Undcr- 
\vrilers Finance Corporation ir 
kitus, bylos No. B187955, Cir
cuit crt., byla uždaryti irusi 
dydą sumoj $1,500.

Universal State Bank prieš 
Dominick Spaitis, Edvvard and 
Helen Stream, bylos No. 505- 
820, Superior crt., byla dėl 
$916.07.

Elizabeth Donovitch prieš 
Clemcnt Donovitch, bylos No. 
505833, Superior crt., divorsas.

Alex Svirsky prieš Bla-nche

KINIJA z
šimtai žmonių iš Amerikos 

ir kitų kultūringų šalių dažnai 
keliauja į Kiniją, idant paten
kinti savo žingeidumą — patir
ti Kinų savybes.

Kinija yra nepaprastai įdomi 
šalis. Savotiškas Kinų gyveni
mas, žavėjanti gamta ir kiti 
nepaprasti dalykai suindomau- 
ja visus. Pažinkit ją.

Jums nereikia nei ilgą kelio
nę atlikti, nei pinigų daug iš
leisti •— parsigabenkit Kiniją į 
savo namus ir patirsi t.

Katalogo No. 48. Kaina 40c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Rosenfield, bylos No. B188100,
Circuit crt., byla dėl $5,000.

John Naslanka prieš Frank 
S. and Madeline Tarka and 
Mike Tarczydlo ir kitus, bylos 
No. B188117, Circuit crt., by
la uždaryti trust dydą sumoj 
$12,700.

La\vrence Blackburn (mi- 
nor) prieš Louis Rajnys, by
los No. B188U9, Circuit crt., 
byla dėl $20,000.

Mary Sandukos prieš Jonas 
Sandukos, bylos No. 505902, 
Superior crt., divorsas.

Auna Bayspis prieš Michael 
Bayspis, bylos No. 505931, Su
perior crt, divorsas.

Sophie L. Markowski prieš 
Frank Markovvski, bylos No. 
505980, Superior crt., prašo at
skiro užlaikymo.

Anna S tarka prieš Joseph 
Slarka, bylos No. 505982, Su

Pus - Balsio 
Systema

Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli
ną grajinsi j 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy- 
stemą, kad ir nežinai 

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsflan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iSegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

-po galutino iScgzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jacksoiu Dįįrd., netoli State S't. 

Kanibarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lio.i nuo 10 rvto ki 1 po pįetų.

Pilna Fizinė
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5 '

»

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

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

Suite 1615
Phone Harrison 1950

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

- - - - J

FRANCIŠKUS VASNAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 22 dieną, 9 valandą ry
te, 1929 m., sulaukęs 52 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap„ 
Molinių sodžiuj, Senamiesčio 
parapijoj. Paliko dideliame nu
liūdime moterj Oną, 2 dukteris 
— Pauliną ir Kazimierą, 2 bro
lius — Juozapą ir Benediktą ir 
seserį Barborą ir gimines, Lie
tuvoj seserį Pauliną Kirdulienę 
ir švogerj Benediktą. Kūnas pa
šarvotas, randasi 930 W. 35 PI.

Laidotuvės Įvyks seredoj, 
rugsėjo 25 diena, H vai. ryto iš 
namų j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Franciškaus Vas- 
nauskio gimines, draugai j r pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Broliai, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

perior crt., divorsas.
Frank Hadzinski prieš Leoną 

Radzinski, bylos No. 505994, 
Superior cit., divorsas.\

Michael Kazunas prieš George 
A. Sage, Philip J. Evans, Soren 
Jensen ir kitus, bylos No. 506- 
058, Superior crt., byla užda
ryti trust dydą sumoj $25,000.
_____J t - l HM f — ■ ' ——■——— —— 

f

_______ GraboriaI_________

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
8103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

S. i). LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas 
2314 W. 23rd PL 

Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia povanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46tb St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct

Telefonas 
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

• ftiau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
Srle grabu išdir- 

ystės.
OFISAS:

968 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

>238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
■PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tęl. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

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

STUCHLIK’O
ST. VITUS DANCE GYDUOLĖS
Tai yra geriausios importuotos 

gyduolės gydimui ŠV. VITO ŠOKIO 
(St. Vitus Dance) ir NERVŲ ligų.

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK

6243 W. 22nd St. Berwyn, III.
Tel. Berwyn 1201

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai
DR. A. J. KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. M0NTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namq telefonas Brunswick 0597
Ultravioletini šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
-—'—i.  .............................................—

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
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.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

8421 So. Halsted SL
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard B918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo I iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vąl. vakare

Rez. >201 Soąth Walląee Street
Rez. 6600 Šori t h Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal >257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
. CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St Chicago, BĮ
------- O--------

------- O-------
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRTRURGAS 

Suite 216, 1579 Milvraukee Avė.
Tel. Brunswick 0624 

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

valandai po pietį

—t.................................. ....... ............. ...............................

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj nagai tutartj

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rež., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
/ DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7G91

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

TIK SUGRĮŽUS IŠ EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolpb' 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 21 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 luboe

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MidwHy 2880

___ Įvairus Gydytojai __
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfaz 6358

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
f

VALANDOSi

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

Telefoną* Ganai 1464
■ -----------

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Droxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
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 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbcrn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

A.AOLIS 
ADVOKATAS 

11 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 Utaminko, Ketvergei 
ir Subatos vakarai*.

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

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

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-0
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. VaL 9--4. 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North T>aSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak, 
Loc:J Office: 190(1 S. Union Avė.

1 Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 va), vak.
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Tarp Ghicagos
jeigu žmonės Vone visą laiką 
gyvena 
galima dainuoti 
Home

Lietuvių Į
Lietuvių Radio 

programas Kai

šiandie lietuvių radio 
tas iš stoties WLS; 
8:30 va), vakare.

koncer-
pradžia

duotas 
koncer-antras lietuvių radio 

tas.
Išpildys programų šie daly

viai: p-nia Ona Riežienė, p. 
žiūronas ir p. Seresevičius. Da
lyvaus orkestras ir orkestre 
gros pp. Bijanskas ir Sarpa
lius. Programa tvarko p. Ste
ponavičius, Birutės mokytojas.

P-nas Jonas Seresevičius dai
nuos šias dainas: Karvelėli mė
lynasis — Sasnausko, Karalai
tis ir Karalaitė — P. Sarpa- 
laius, Dul Dul Dūdele — A. Va
nagaičio; prie piano p. Bijan
skas.

P-nas J. Žiūronas dainuos: 
žalioj lankoj — M. Petrausko, 
Myliu merginų gražių — J. Žiū
rono, Gėriau dienų, gėriau nak
tį — Kačanausko.

P-nia Ona Biežienė dainuos: 
Oi kai sodai — Šimkaus, Ne 
margi sakalėliai — Talat Kelp
šos, Aš bijau pasakyti — A. 
Vanagaičio.

Pp. Sarpalius ir Bijanskas, 
parūpins orkestrą šiam kon
certui ir orkestras programų 
užims žymią vietų. Orkestre 
dalyvaus vien lietuviai.

Koncertus finansuoja ir ren
gia Naujienos, Harry Alter Co., 
Majestic distributors ir

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted Street 

RADIO KRAUTUVE
Jos. F. Budrik, Prezidentas

Tel. Blvd. 1705.

Naujos gaidos
‘'Tave vieną pamylėjau”, 

“Pavasario žiedai” ir “Ko skau
da širdis?” Gaidas šių dainų 
viencm balsui prie piano para
rė Juozas Žuronas. Išleido 
nas žuronas, 2148 West

Pra-

Leidinys atspausdintas 1929 
metais. Norintieji pamatyti tas 
gaidas gali kreiptis j lietuvių 
knygynus arba pas leidėją.

Dainų mėgėjams vertėtų su
sipažinti su šiuo leidiniu. Kiek 
man žinoma, lietuviai daininin
kai ir lietuvių chorai kai kada 
padejuoja, kad jiems stoka lie
tuvišku dainų. Todėl noriu at- 
kreipti jų dėmesį Į šį leidinį.

Leidinyje pažymėta, kad ruo
šiama 
nų.

spaudai ir daugiau dai- 
Rp.

Pastabėlės
15 d. šio mėnesio atidengė 

paminklų “dėdei” šernui, ir tai 
įvyko Tautiškose kapinėse. Na, 
ir viskas gerai. Bet reikia ži
not, kad mirusiam žmogui ga
li sudėti ir keletą tūkstančių, 
o gyvas gali ir badu stipti, ir 
tai butų sunku surinkti ir ke
letas dolerių.

O duokim sau, kad kokiai 
parei, tai į savaitę ir yra 500 
dolerių. Mat, žmonės žino ką 
reikia šelpt, o ką ne.

♦ ♦ «

Komisarų gazieta per pusę 
metų daugiau nieko ir nekal
ba, kaip tik “Gastonija”, “Gas-

girdėjau, kaip vienas antrą 
klausė, kas tas per žodis “Gas
tonija”? Antras atsakė, buk tai 
komunistų biznio treid mark, 
ir su ta treid mark jie padaro 
pinigų. Užtai kas dieną ir deda 
tų patį. 

♦ * *
Dabar užėjo tokie\ laikai, 

kad rakandų grjčiai nereikia. 
Ot, duokim sau, turi stalų ir 
porą sulūžusių krėslų, ir už
tenka. O be radio ir automo
bilio tai jau gyvent negalima 
nė vienos dienos. Antrą gi ver
tus, kam tų rakandų reikia,

automobiliuose? Dabar
Home, Swee 

ir automobiliuje.
— Pusta pėdis.

ČIKAGA
kas iš Chicagos praeities ir 

dabarties

Čikaga subruzdo

vietoj. O
Ir gražios

karštai dis-

Koks buvo socialis Čikagos 
gyvenimas 1833 metais? Nes 
juk ir anuomet žmonės troško 
ne tik dirbti, bet ir pasilsėti, ir 
pasilinksminti.

Well, medžioklės partijos su
sidarydavo. Toli medžioklei 
vykti nereikėjo, žvejonė buvo 
irgi ne paskutinėj 
žuvies nestokavo. 
žuvies.

“Džentelmonai”
kusavo politikos klausimus. Bu
vo susitvėrusi net debatams 
draugystė, kuriai pirmininkavo 
Jean Baubien ir kuri susirink
davo dažniausia forte Dearborn.

Susilaukta pianas. Susirinku
sios apie jį ponios ir panaitės 
klausėsi populiarių meliodijų ir 
stebėjos “muzikos skrynia”.

Dievobaimingieji lankė besi
tveriančių parapijų mitingus, 
klampojo per dumblyną pamal
doms.

Gandai pasiekdavo kai kada 
jų ausis, kad miestelyje esama 
“baisiai išdykusių” žmonių, ku
rie vakarais kortuoja.

šį ramų gyvenimą kai kada 
išjudydavo šauksmas: “Vilkai 
pastebėta!” Ir tuomet, pulkui 
šunų vadovaujant, miestelis iš
bėgdavo “neprašytus svečius” 
laukan vyti. Dar 1833 metais 
nušauta meška toje vietoje, kur 
šiandie sustoja greitasis Twen- 
tieth Century Limited trauki
nys.

Bet žinios pasiekė tolimąsias Į 
kolonijas—Bostoną, New Yorkų, 
Philadelphią ir kitas vietas — 
apie stebėtinas progas gyventi 
ir pinigams daryti Čikagoje ir 
jos apielinkėse.

Subruzdo rytai, šiaurės ir pie
tus. Ne viena senų, n u si sėdė
jusių Bostono šeimynų suskilo, 
iširo. Bučiavo motinos sūnūs 
laimindamos, o kartais ir keik- 
damos, kurie vyko į nežinomų, 
įtolimų kraštą.

Mažai buvo tokių, kurie pajė
gė Čikagą pasiekti laivu, eže
rais, 
ta ir 
r i uos 
Buvo
visą kelionę raiti ir net pėsti.

Naujos ir naujos bangos ko
lonistų plūdo Čikagon nepaliau
damos. O čia digo tavernos 
(anų laikų viešbučiai). Tuko jų 
savininkai. Užimąs, klegesys, 
muzika ir dainos girdėjos per 
dienas ir naktis. Ne visi sutilpo 
tavernuose. Kempių kempės 
ganėsi ir ilsėjosi po atviru dan
gum.

Didžiuma vyko, su man- 
šeimomis, vežimais, ku- 
vilko jaučiai arba arkliai, 
ir tokių, kurie atlikdavo

metais, 
buvo į- 
mieste-

Viskė pigi
Ir taip dėjosi 1834-5 

vos metams po to, kai 
korporuota Čikaga kaip
lis. Galima numanyti, kad kle
gesiui dikčiai gelbėjo “gyvybės 
vanduo”. O jis pardavinėta tais 
laikais žmoniškomis kainomis 
—ne taip, kaip šiandie. Plėčka 
(paintė) vyno ir romo pavyz 
džiui, galima buvo gauti už 37 
centus; plėčka džinės už 84% 
centų: plėčka viskės—už 18^ 
centų; giros (cider) ir alaus— 
už 12% centų.

Pasakysite, kad ne per daug 
ir pigiai? O aš atsakysiu, kad 
ir ne brangiai. Atsižvelgkim į 
tai, kokie buvo keliai, kaip sun
ku buvo viskei Čikagą-pasiekti.

Paukščiai visokio plauko

Vienas anglas, aplankęs Čika
gą tais laikais, daug maž taip 
apibudino jos gyventojus. Tai, 
girdi, mišinys baltų, juodų, ru
dų ir raudonų žmonių. Mišinyą 
kalbų ir tikybų, amatų ir paty
rimų. Buvę čia gerbtinų žmo
nių. Bet grudęsi ir sukčiai, žiu- 
likai, arklių mainytojai ir ark
liavagiai.

Apie <tą laiką pasirodė ir

merginų, kurios už atatinkamą 
mokestį sutiko ir kaitriausius 
žmogaus jausmus patenkinti.

Moralybės gadynė artinosi

Yra sakoma, kad armija mer
ginų atvyko į Konstansą, kai 
ten susirinko 1414 metais kata
likų bažnyčios vyriausybė sei
mui, idant pašalinti peštynes, 
kilusias šioje bažnyčioje. Dar 
visi atmena, kad didžiojo karo 
metu Amerikoj spietėsi būriai 
merginų apie kempes, kur lai
kyta kareiviai. Tą liudijo išvo
liota žolė tuščiuose lotuose ir 
pakrūmėse.

Ne stebėtina todėl, kad ir 
jaunoj Čikagoj pasirodė mergi
nų, kurios šitokiu budu pelnė 
duoną. Nes kur gimsta pageida
vimas tam tikro tavoro, ten jo 
ir pasirodo markete.

Bet Čikagos tėtušių plaukai 
pasišiaušė... dėl bildesio, klege
sio, dėl dainų ir muzikos. Ir ve, 
regis, 1835 metais pirmu kar
tu Čikagos istorijoj pasiųsta du 
gembleriai šaltojon už kortavi- 
mų.

Tais 
leista 
kuriuo 
vernos,
šios rūšies tavoro pardavėjoms. 
Tai buvo pirmi moralininkų 
žinksniai kovoj su ištvirkimu. 
Reikia tečiaus pasakyti, kad ir 
ta problema, kaip trafiko, su 
kuria susidūrė pirmieji Čikagos 
tėtušiai 
v • •
šiai

pačiais 1835 įlietais iš- 
miestelio patvarkymas, 
einamt bausta .$25.00, ba

davusios prieglaudos

pasiliko neišrišta 
dienai. —čikagietis.

Roseland

iki

tuo rei- 
ir šiaip

reikėsią

Vietos komunistų pastango
mis buvo uždarytas “Aušros” 
knygynas. Bet greitai komuni
stai pasijuto įpuolę į tą duo
bę, kurią kasė kitiems. Mat, 
komunistai turėdavo Aušroje 
vietą savo visokių komitetų su
sirinkimams laikyti, o dabar 
neteko jos.

Kas daryti? Reikėtų surasti 
kitą vietų. Bet kur? 
jau keli susirinkimai 
kalu. Komisarai tarėsi 
ir taip.

Priėjo išvadą, kad 
samdyti storą.

Tad jie ir rengiasi tai pada
ryti. Pardavinėdami Lenino 
abrozdus, Stalino prisakymus, 
“trejanjką” užlietą ant Lenino 
plaukų ir nagų, jie tikisi su
durti galus su galais.

Žinote, komunistams “trejan- 
ka” nuo Lenino nagų ir plaukų 
bus lyginant “mišiaunas”.

Tai busiąs, manoma, stam
biausias įplaukų šaltinis Leni
no vierai palaikyti. Laukiama 
tečiaus ir didesnių stebuklų. 
Komisarai mano, kad jiems pa
vyks gal dar vieną kitų drau
gijų patraukti mitingus pas
juos laikyti.

Ar draugijos
nemokės, bet
“trejanką”,
šiek tiek pasiliks po kiekvieno 
susirinkimo.

Jeigu kartais pasirodytų, kad 
ir reikia gauti aukų iš Rusi
jos “pasaulinės revoliucijos idė-

kiek mokės, ar 
už eudaunają 

komisarai tikisi,

Del neveiklių kepenų ir 
prasto pilvo

Nieko nėra kito kaip kenksmingo abel- 
nai sveikatai, kaip neveiklios kepenys ir 
prastas pilvas, nes tokia padėtis priveda 
prie virškinamųjų organų pa|rlmo, galvos 
skaudėjimo, kvaitulių, inkstų ar kepenų pa
krikimo, nervų silpnumo, neveiklių orga
nų, neramaus miego, konstipacijos, neteki
mo svarumo ar spėkos ir nuolatinio jauti
mosi pavargusiu, nukamuotu. Nuga-Tone la
bai tinka tokiame atsitikime, nes jie sai- 
muliuoja inkstus, pagelbsti virškinimui, su
stiprina nervus ir muskulus, nugali konsti- 
paciją, suteikia poilsingą, atgaivinanti mie
gą ir padidina svarumą liesiems, sumenku- 
slems žmonėms.

P-as Lawrence Nelce, Mt. Union, La, tu
rėjo prastas kepenis ir pilvą, o ir jo ner
vai buvo silpni. Nuga-Tone buvo tikra jam 
palaima, nes suteikė jain geresne sveikatą 
ir leido jam sugryžtl i darbą. Tokios pa
sekmės yra paprastus tiems, kurte im» 
Nuga-Tone. Ilukrųjų, per pastaruosius 40 
metų nilllonai žmonių? kurie vartojo 
Nuga-Tone atgavo sveikatą ir spėką. Jus 
grali te pirkti Nuga-Tone, kur tik vaistai yra 
pardavinėjami. Jeigu vertelga neturi etake, 
paprašykit JI užsakyti dėl jus 16 urmo vais- tynės.

Išmokit Skrybėlės Dirbti 
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja 

Dezaininimas ir siu
vimas skrybėlių mo
ka $25—$50 j sa

vaitę.
Musų lavinimas pri
rengia jus vietai j 
trumpų laiką, die
nomis ar vakarais.

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

Fashion Millinery School
190 N. State St. kampas Lake St.

jai” skleisti (kitaip sakant, 
š torui renduoti), tai visgi bus 
galima bent šiuo tuo pasirody
ti ir Stalinui. Kai nors viena 
draugystė laikys susirinkimus 
komisarų store, tai draugams 
maskviečiams bus galima nuro
dyti, kad ne Veltui duodami yra 
Maskvos senvičiai, kad jie kon
troliuoja “minias”.

Taigi turiu iŠ anksto praneš
ti Roselando draugijoms, kad 
butų prisirengusios perkelti sa
vo mitingus į komisarų “dva
rų”. ^Draugai” neužilgo įneš 
jūsų susirinkimuose “naujus 
sumanymus”, būtent, kad kel- 
tumetės pas juos.

Komisarų draugas.

SPORTAS
MARGUČIO DOVANOS 

TURNAMENTE

Kai kurie Chicagos lietuviai 
biznieriai pasižadėjo suteikti do
vanų golfo turnamentui. Dau
giau, negu trečdalis golfistų tu
ri progos išlošti kokių nors do
vaną.

Visi golfistai renkasi penk
tadienio vakare. Jie dalyvauja 
čempionate už taurę. Kurie pri
bus šeštadienio vakare, tie loš 
29 rugsėjo už dovanas.

Tabor Farma laukia daug 
svečių. “Margutis” šią savaitę 
pasirodys plačiau pranešdamas 
apie savo turnamentų. Girdėt 
dauguma rengiasi važiuoti.

Margutis ,pageidauja didelės 
galerijos, susidedančios iš vyrų 
moterų bei panelių.—Rep. V.

i—-. i ii ■'' - —— -.n^C »Tiri  Jiia ouaa

j CLASSIFIED APS
Business Service

Biznio Patarnavimas

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

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

...
Želviai Building Co.

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statom naujus ir |aisom senus m 
mus, porčius, gamdžius. 

ma kaina. Dar’ ~

Raišom senus na- 
Prieina- 

bas garantuotas. 
. 69 St.

kaina.
2506

Tel. Prospect 9856

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

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

K0NTRAKT0RIU9
Statau namus mažus ir didelius. 

Taipgi taisau sėhus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu*

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phono Victory 2740

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS A.

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted !ft, 

Tel. Victory 72C1

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
įskaitant cementines grindis. Namų 
Kakėlimas ir pamatai $655 ir augš.

Tereikia įmokėti, g iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

Financial
Finansai-Paakolos

MES DAROME 1. 2 ir 3 rnorgi 
Sius. Eighteen Bond & Mortgage Co.

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

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 Marshtield Ava.

ir

' AntYfkJienia, rūgs. 24, 1929

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Financial 

________ Finansai-Paskolos_____  

Paskolos suteikiama 
i vien$ dieną

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. Lafavette 6738-6716

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

arba $300, imame tegali nuolimti. 
Pinigus gausite i 12 valandą. 
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė.
Kampas Hermitage Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Farms For Sale
Ūkiai Pnrdaviinui

Furniture & Fixtures

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

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

LOVOS $2, kėdės $1, gasiniai pe
čiai $5, dreseriai 2 šmotų miegamojo 
kamb. setai, kitehen kabinetai, Ice bo- 
xiai, grindų lempos, kaurai. Atdara 
utarn., ketv., sub. vak. Gauger Furn. 
Co., 451 E. 61st St.

Miscellaneous for Sale
Įvairės Pardavimai

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

GOVALIS, Ganai 2311

Automobiles
’28 Buick 5 pas. sedan ............... $800
’28 Buick Sedan-Standard, 2 door $695
’29 Essex Sedan ....................... $550
’27 Oakland Landeau Se<Jan .... $325
’29 Ford coupe ..........................  $400
’29 Ford Tudor ..........................  $425
’28 Aubum roadster ............... $600
McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 S. Halsted St., Triangle 9330

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$750 MIDGET Baby Grand pianas, 
kaip naujas, turi parsiduoti už pri
klausanti $300 balansą Bargenas. 
Mid West Piano Stores, 6136 South 
Halsted St.

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

GROJIKUS PIANAS storadžiuje, 
$900 styliaus, suolelis ir rolės. Tu
riu parduoti už $150. Matykite Art 
Schultz, 6136 S Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS 25 moterys dėl 
restauranto. Indų plovėjos, valgomo
jo kambario, steam table, pantry 
girls, 1-mos ir 2-ros vyrėjos. Ko
kios norite ,val.—dienomis ar nak
timis. Alga nuo $15 iki $40 j sa
vaitę. Taipgi dirbtuvių mergaičių.

A. RUTKOWSKI
1062 W. Chicago Avė., 2nd fl.

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

REIKALINGA indų plovėja. Pa
tyrusi. 4169 So. Halsted St.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia____

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali 
rasti proga padidinimui uždarbio ir 
pažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
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 trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
. Boom 301

Rush and Ohio Sts.
------  o--------

Rcceiving klerkų, ........... $30 i sav.
Mašinų darbininkų ........... $35 į sav.
Sheet metai darbininkų, 70c. i vai. 
Tool ir die meikerių ....... $35 į sav.
Berniukų dirbtuvei ........... $20 į sav.
ACCUBATE EMPLOYMENT

6311 S. Halsted St.

REIKALINGA —

Vyrų, kurie gyvena Chicago- 
je mažiausia 2 metus. Pastebė
tina proga pasidaryti daug pi
nigų sau ir pagelbėti savo drau
gams South West Sidėj įgyti 
didelius pelnus. Viena iš Chica
gos seniausių ir labiausia užti- 
kimų firmų pagelbės jums. Pa- 
siklauskit bile banką apie mus. 
Patyrimas nereikalingas.

Atsišaukite panedėly, utar- 
ninke, ar seredoj nuo 9 vai. ry
to iki 8 vai. vak.

Mr. George Elmore
II. W. ELMORE & CO.

Boom 348
29 S. La Šalie St.

MICHIGAN FARMOS
20 akrų, nauja 5 kambarių cotta- 

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

------0------ i T

PARDAVIMUI arba mainymui 
gražiausia farma, su visais įtaisy
mais; ant upės kranto; cementinis 
kelias eina per vidurį farmos. Tin
kama dėl Visokių biznių. Savininkas 
mainys ant namo arbo lotų. Perkant 
reikia įmokėti $1,000.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 S. Halsted St.

Tel. Yards 6751

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO bungalovv 6 kamba

rių — mainysiu j didelį namą arba 
priimsiu kaipo pirmą {mokėjimą, 
bučernę, restaurantą arba namą ki
tame mieste.

F. G. LUCAS,
4108 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 5107 
- O-------

Personai
_______ Asiųeny Ieško x-_-

ASMENIŠKAI: Jeigu jus dir
bote Swift '& Co. gruodžio mėn. 
1917 m., jums galbūt priklauso 
kompensacija-atlyginimas. Jums 
nieko nekasiuoju pasiteirauti. 
Prisiųskit savo vardą, amžių, 
departamentą, kuriame dirbote 
ir savo dabartinį adresą.

NAUJIENOS,
Box 1124, 

1739 S. Halsted St.
----- o------

PAIEŠKAU savo vyro Izidoriaus 
Survilo, kuris pasišalino nuo manęs 
subatoje, rugsėjo-Sept. 21 dieną, 6 
valandą ryte dėl nežinomos priežas
ties. Todelgi, mielas Izidoriau pra
šau tavęs užmi.šti viską tą ką tau 
esu nederą sakiusi, daugiau to nesa
kysiu, grjšk vėl gyvensime maloniai. 
Tu žinai mielas Izidoriau, kad pa
likai mane su mažu vaikeliu, kuris 
■nuolatos teiraujasi kur yra tėvelis-- 
pasigailėjęs manęs ir to mažyčio 
vaikelio — grjšk atgal. Jeigu jau 
pats nemanai grjšti ir nenori duoti 
žinios apie savę, tai žinančių kur tu 
gyveni prašau man skubiai pranešti. 
Busiu labai dėkinga. Laukiu.

STEFANIJA SURVIUENĖ, 
3336 S. Halsted St., Chicago, III.

SAVININKAS maino 3-jų flatų 
ir 2-jų štorų namą — priimsiu dvi- 
flatį, bungalow ir lotus.

2709 W. 71st St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

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

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA tinkamas rui

mas dėl vaikino arba merginos — 
su valgiu arba be valgio, 3240 So 
Emėrald Avė., 2-ros lubos.

RENDON kambarys, šviesus, ap 
šildomas, prie mažos šeimynos, 6245 
So. Wood St. Republic 3816.

Business Chances
Pardavimui^Bizniai

PARDAVIMUI 30 karų garažas h 
gasolino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina i mėnesį. 7800 Archer Avė., 
Justice Park, III. Tel. Willow 
Springs 60.

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

PARDAVIMUI čeverykų krautuvė 
ir čeverykų taisymo šapa, pigiai. Ge
ra vieta, geras biznis, 655 W. 18 St.

-------------- Q.-------------

PARSIDUODA lietuvių Rooming 
House ir restaurantas, 16 furnišio- 
tų kambarių, gera vieta. Nupirk- 
site pigiai. 1616 So. Halsted St.

PARSIDUODA geras groseris. Yra 
labai geroj vietoj Roselande. Viskas 
parsiduoda kas reikalinga groseriui. 
Geras bargenas. Prašom atsišaukti 
adresu 10806 Michigan Avė.

PARDAVIMUI cigarų, kendžių 
krautvėlė arba parduosiu show cases. 
Nebrangiai, 614 W. 18 St.

KENDŽIŲ, užkandžių ir mokyklos 
reikmenų sankrova arti mokyklos 
luflbai pigiai, 2419 Wilcox St. Tel. 
Rockwell 7728.

DELICATESSEN ir grosernė, įsi
gyvenusi. Gera apielinkė, pigi renda. 
Turiu parduoti tuojaus. 6655 South 
Mozart St.

PARSIDUODA barbernė dviejų 
kėdžių, prie bizniavos gatvės pigiai 
2404 W. 46th PI.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

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

80 AKRŲ pieninė farma $15,000.

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

803 Ridge Avė., Wilmette, III. 
Telephonc 364

PARDAVIMUI 
GERIAUSIAS DVIFLATIS 

MARQUETTE PARKE 
Kaina

2 mūrinis ir akmens,
Pilnas bcismentas.
2 karų garažas, 
Wheatherfltrip8, 
Langai hu (langiukais, 
Varinės rynos. 
Varinis dangtis ir porč-iai. 
Variniai, skryliai, 
Storni doors, 
Ūžleidžiamos durys garažiuj, 
Automatinis aliejus burneris (Hardinge), 
Bnyant gaso vandens ftildytojas, 
Frigidaims, 
Humphrey Aildytojai, 
Marmuro mentelini, 
Visos sienos drobe iSinufitos, 
Paneliai ir maliavotos, 
Klasterio Icornizai, 
Beismento užbaigimas kaip virfiuje. 
Sienos ir lubos plasteriuotos, 
Tile grindys, kletkuotos sienos, 
M audynėse. 
Pilna maudynė beismente, 
Lempos sienose. 
Drabužių chutes, 
Dideli klozetai. 
Daug base plūgų. 
Viduje laiptai, 
Puikiausias hardware, 
IfimuStos extra storos durys, 

Reikia $10,000 cash ar gal 
priimsiu mažą mainą. 

Savininkas
C. H. SCHM1TZ 

6503 S. Campbell Avė.
Republic 2545

PARDAVIMUI namas su bizniu; 
kendžių Storas, prie publik mokyk
los; karštu vandeniu apšildomas. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą, 
2632 W. 43 St. Tel. Lafayette 0658.

DVIEJŲ augštų mūrinis dviejų 
flatų namas ant Halsted St., arti 31 
gatvės. Tikras bargenas greitam 
pardavimui. Telefonuokite Mr. 
O’Neil, Vincennes 6920.

AR JUS TURITE $42?
Tai pradės jus į kelią linkui įsi

gijimo restriktuotos vietos apart- 
mentams Chicagos puikiausioj besi
vystančioj vietoj. Vanduo, šalygat- 
viai, išlygintos gatvių vejos, gasas, 
elektra, krūmai ir medeliai užmokėti. 
I. C. ir gatvekarių transportacija. 
Likusius mažais mėn. išmokėjimais 
per 6 metų laiką. Pasiūlymas išsi
baigia spalio 1 d. Del vietos ra
šykite ar šaukite F. D. Quin, 140 S. 
Dearborn St., tel. Randolph 5981

PARDUOSIU Už PIGIAU, NEGU 
KAINUOJA

Nauja angliška bungalcw, $1000 cash. 
15834 Marshfield Blvd., Harvey, III.

Degtų plytų konstrukcijos; 6 di
deli gražus kambariai; aliejum šil
domi; elektriška refrigeracija, tikra 
ugniavietė, cedar klozetai; saulės se
klyčia, ultra modemiškas kiekvienu 
žvilgsniu; didelis lotas, mūrinis ga
ražas, 30 min, į vidurmiestį; L C. R. 
R., fėras 13c. šis namas bus par
duotas už mažiau negu kainavo, jei 
greit imsite. Išmokėjimai kaip ren
da. Tel. savininko Central 1520.

PELNINGAS INVESTMENTAS
Pirkite akerj žemės, ar daugiau, 

vienoj geriausių vietų, arti sparčiai 
augančio miesto su gera transporta
cija ir arti dirbtuvių, kurios dirba be 
sustojimo per apskritus metus ir mo
ka geras algas. Sąlygos: $100 už 
akerį įmokėti ir po $25 kas mėnesis. 
Saugus ir pelningas investmentas ir 
proga aprūpinti save ir savo Šeimy
ną visam gyvenimui. Geriausios vie
tos teks tiems, kurie bus pirmesni. 
Pasiteiraukit ŠIANDIEN! Platesnis 
aprašymas telpa šitam puslapyje —- 
perskaityt!

LOCKPORT HIGHLANDS 
SYNDICATE, 

6542 S. Westem Avė., 
Chicago, UI.

NAUJA modemiška bungalovv.
6640 So. Tai man Avė. 
šaukite Republic 72J27




