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Anglija Kviečia Valstybes Juros 
Nusiginklavimo Konierencijon

VVASHTNGTONAS, spalių 9. vusios kaip ir paseka karų at- 
— Valstybės departamentas ga- sižadėjimo pakto, pasirašyto 
vo teksią pakvietimo, kuris bu- Paryžiuje 1928 metais, 
vo Britų valdžios pasiųstas Antra, sutarta priimti pari- 
Francijai, Italijai ir Japonijai 
dalyvauti penkių valstybių ju
ros nusiginklavimo konferenci
joje Londone ateinančio sausio 
mėnesį. ,

Pakvietime sakoma, kad kon-. vų pakeitimą, numatytą Wash- 
verzacijose tarp Anglijos iriingtono sutarty 1922 metais, 
Jungtinių Valstybių proviziona- taip kad pakeičiamų laivų skai
dai ir neformaliai buvę sular-jčius butų sumažintas, 
ta šitokiais principais: j Ketvirta, eiti prie visiško |

Pirma, tos konverzacijos lai-• submarinų panaikinimo.

Antra, sutarta priimti pari
teto principas kiekvienoj įvai
rių laivų kategorijoj, ir tokio 
pariteto turi būt pasiekta iki 
1936 metų gruodžio 31 dienos.

Trečia, peržiūrėti kovos lai-

Amerikos šundakta- Washington Uni-tasi 
riai turės kraustytis suteikė MacDonaldui 

iš Meksikos garbės laipsnįiš Meksikos

(Atlantic and Pacitic Photo]

' Nassau, Bahamos salų prieplauka, dalinai nukentėjusi nuo uragano, kuris čia neseniai siautė. 
Nuo prohibicijos laikų Nassau pasidarė butlegerių dangum, kas matyti paveikslėly

Afganų sukilėliai
Meksikos senatas priėmė ista- Kelias 1 pasisekimą, į garbę ta- — - - «--------  - — -i------ a--------

ty,nlb kuriuo reiknlau jatna iA j bai sunkus, sako Tiriitj dar- !

Lietuvos Naujienos
------------------------------- (

Advokatai atsisako 
ginti pralotą Ol

šauską?
KAUNAS. — “N. E.” pra- 

neša, kad prisiekusis advoka
tas šeremetevskis taip pat atsi
sakė ginti pralotą Olšauską tei
sme. Jo gynėjai dabar lieką tik 
prof. Leonas ir doc. Tumėnas.

Teismo sąstatas busiąs šis: 
pirm. p. Grigaitis, nariai p. Vi
šinskis ir p. Melita; Valstybės 
gynėjas p. Byla.

Įsteigiama nauja auto
busų linija Kaune

Komendantas nubaudė 
už demonstracijos 

ruošimą
KAUNAS. — Kauno komen

danto nutarimu už mėginimą 
sudaryti demonstratyvinio po
būdžio eiseną nubausti šie as
menys: pil. Heševičaitę A., Bie- 
nerį A., Kaplaną L., Pintups- 
kį 1. ir Vaimarnas J. po 1000 
litų arba mėnesį kalėjimo. Pil. 
Plroskaitę B., Bašinską J., Ber- 
zaną K., Sachešą S., Berštan- 
skį H., Fuksaitę J., Gudevi- 
čaitę M., Chastaitę D., Meloe- 
raitę B. ir Kopelevičaitę L. po 
500 litų arba 14 parų arešto.

KAUNAS. — Rugsėjo 5 d. 
įvyko Kauno miesto valdybos 
posėdis. Be visps eiles smulkių 
reikalų, apsvarstyta autobusų 
klausimas. Nutarta, kad mies
te visuomet, turi būti atsargoj 
4 autobusai, kurie kitiems su
gedus galėtų normalų susisie* 
kimą palaikyti. Leidžiama leisti 
tlai- 4 autobusai linijoj Rotušf- 
Panemunč.

Priimtas svarbus nutarimas ati
daryti naują, autobusų liniją 
žuvų turgavietė • - Lukšio g-vė 
— Ožeškienės g-vČ — Janonio 
b-vč. Šioj linijoj tuo tarpu kur
suos 4 autobusai.

Jonavoje sudegė degtu
kų fabrikas

KAUNAS. - Rugsėjo 9 d. 
5 vai. užsidegė Jonavos deg
tukų fabrikas.. Gesinti, atvyko 
Jonavos komanda, stoties ko
manda, o vėliau, baigiant gai
srų likvitluoti, atvažiavo Kauno 
gaisrininkai.

Gaisras galutinai likviduotas 
8 vai. vak. Gaisro priežastis 
nežinoma. Nuostoliai neapskai- 
čiuola. Kvota vedama.

Anglija išvijo Afga
nų pasiuntinį

LONDONAS, spalių 9.—šu- 
dža Ed Dovle, Afganistano mi- 
nisteris Londone, kuris buvo 
pasilikęs lokacijoje po to, kai 
jo karalius Amanulla buvo nu
verstas, tapo išvytas iš Ang
lijos.

Laikraščio Express žiniomis 
Dovle dabar esąs Rerlyne, kur 
jis reiškiąs dideli pasipiktini
mą ir kaltinąs Britų vyriausy
bę dėl konfiskavimo jo baga
žo su labai brangiais daiktais, 
priklausiusiais Amanullai.

kymą į pakvietimą
TCKIO, spalių 9. ---- Vžsic-

nio reikalu įlepartaincntas. it 
piieš sosto uzurpatorių Be.są i iajVyno ministeri ja dar konfe- 
^aka° ruoja dėl sutaisymo Japonijos

,-------  t--------- — ------------- ( .. .. Į atsakymo į Didžiosios Britani-
i mis ceremonijomis, suteikė Bri- KALKI 1 A, Indija, spalių J* | jOs pakvietimą dalyvauti juros 

Gaub.s \akai vakaią pi a- ■ nusjgįnhlavimo konferencijoje, 
garbės 1 nešimas iš 1 ešayai o s ako, kad ■ Atsakymo tekstas, he to, turės 

būt pateiktas kabinetui ir im
peratoriui patvirtinti.

paėmę Kabulą
bo premjeras studijozams | ----------------

_______ Pačioje sostinėj kilęs maištas 
WASHINGTONAS, spalių 9.1 

MEKSIKOS MIESTAS, spa-L George Wasliington Univer- 
lių 9. Senatas vakar priėmė Į sitetas šiandie, su atitinkamo- ' 
įstatymą profesijoms reguliuo
ti Meksikoje.

Del to įstatymo daugybei 
Amerikos šundaktarių • toks iš
sikraustyti iš Meksikos. Meksi
koj yra 
Jungtinių

svetimšalių profesionalo rei

kiamo mokslo cenzo

spa- -

KALKUTA, Indija, spalių 9 
tų premjerui Ramsay MacDo-Į— Gautas vakar vakarą pra-į 
naldui daktaro teisių l ‘ 
laipsnį. Ceremonijose dalyvavo I Afganistano sostine Kabulas ta- 
diplomatinio korpuso 1 
Aukščiausiojo teismo, kabineto

Nukritusį Lietuvoj me
teorų jau tikrai rado

nariai, PVs sukilėlių jėgų paimtas.
Sukilėliams pavykęs Kabu- 

Jas paimti po to, kai sosto uzur- 
■patoriaus Basos Sakao minis-

Priėmęs^ iš Universiteto pn’“jterių kabinetas rezignavęs pra
eitą šeštadienį ir pačioje sos- 

laipsnį, Britų premjeras PAsa-Ljngj ^įięs maištas.
kė aukštosios mokyklos seni- Pranešimai iš Simlos, Indi-
* iams 1 įjojo, taip pat skelbia, kad l^a" polivijos legacija čia gavo iš

“Mane prašė, kad ką nors j bulas buvęs sukilėlių, šaho Va-į 
jums pasakyčiau,” 1 ” ’’ k

\ “Ką galėčiau jums pa
sakyti? Aš niekados neturėjau 

valdžios laimės lankyti universitetą.
“Mano draugai, mano kole

gos: aš manau, jus niekados 
neužmiršite, kad gražiausią 
edukaciją žmogus įsigyja tik 
triūsu, tik sunkiu darbu ir tau
pumu — ne tiek taupumu pl- 

’ 1 nigų, bet, kas yra daug sva.r- 
?lbiau, taupumu laiko ir pro- 

i gumų.
“Vieną lik dalyką norėčiau 

jums pasakyti. Nieko negali
ma įsigyti pasauly dykai, nu
pirkus, nesumokėjus už tai sa
vo pastangomis, savo valia ir 
savo pasišventimu. Galite pa
siekti aukštos vietos valstybe- 

, pritaria jį niekados nepareis
onfei^n-ijums jUSy pa£įų pastangų. 
, tačiau! pasiekti aukštos vietos 

! bizny, bet tik savomis pastan
gomis. Jūsų vardas gali žibėti 
laikraščiuose, bet kad to pa
siektumėte. turite eiti sunkiu 
sunkiu keliu. Tik aukštos drą
sos ir pastovumo vyrai ir mo
terys gali to pasiekti.”

daug atvykusių iš
Valstybių daktarų, ir kongreso nariai, 

advokatų ir kitokių 
žmonių,profesijų 

krašte negalėjo praktikuoti dėl | 
lo, kad neturėjo reikiamo mok- 
slo cenzo, bet Meksikoj jų nie-| 
kas nevaržė ir jie per daugelį | 
metų praktikavo.

Priimtas dabar įstatymas rei- * 
kalauja, kad svetimšalių prote- Donald. 
sionalai pristatytų vyriausybei 
akredituotų ir savo 
pripažintų aukštųjų mokyklų 
liudymus ir, be to, laikytų 
Meksikos universitete 
nūs, pirmiau ne jiems bus lei
sta praktikuoti. Jie taipjau tu
ri mokėti gerai ispanų kalbą.

įstatymas liečia ir tuos sve
timšalių profesionalus, kurie j 
lig.šiol praktikavo Meksikoj, ne-j 
turėdami tinkamo cenzo.

. . A A 1V Ally V 40 ’ V- * A % V.- L Vz A * I

ui u ,sax®- mininko Dro Mervino garbės!

pradėjo Mac h vedamų, paimtas spalių 6■ •dienų.

Tilto 
mas

•egzami

Italija laikosi tokio pat 
nusistatymo, kaip 

Francija
KOMA, spalių 9. — Italija, 

kaip gauta žinių, 
ros nusiginklavimo kon.feren-1 
cijai ir joje dalyvaus, 
yra nusitarus kovoti už suk-1 
marinų išlaikymą. Submarinų
klausimu Italija laikosi tokio 
pat nusistatymo, kaip
F ra n ei j a.

kad

PETERSBl’RG, Ind., spalių 
9. — White River upėj čia vie
nas meškeriotojas, Wm. Rich- 
ardson, pagavę milžiniškų žu
vį, “catfish”, sveriančią 57 
svarus.

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

Debesį uotą; gali būt lietaus; 
nedidelė temperatūros atmai
na; daugiausia vidutiniai pie
tų rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 4K° ir 52° F.

šiandie saulė teka 5:56, lei
džiasi 5:19. Mėnuo leidžiasi 
9,:57 vakaro.

MacDonaldas ši a n d i e 
apleidžia Washingtoną

WASHINGTONAS, spalių 9. 
— Ramsay MacDonald, Britų 
premjeras, ir jo duktė Izabelė 
(Ishbel) šiandie baigs savo vi
zitų VVashingtone. Anksti ry
toj rytų [šiandie] jie iškeliau
ja į Philadelphią ir New Yor- 
ką, o iš ten į Kanadą ir namo.

Du darbininkai užmušti 
garo katilui sprogus

ABERDEEN, S. D., spalių 9. 
— Northwestem Ihiblic Ser
vice kompanijos įmonėje įvy
ko garinio katilo sprogimas. Du 
darbininkai, N. Gibson ir Ch. 
Petarson, buvo užmušti, keli 
kiti sužaloti.

Sukilimas Bolivijoj 
esąs numalšintas

LIMA, Peru vi ja, spalių 9.—

savo vyriausybes pranešimą, 
kad Bolivijoje įvykę sukilimų, 
kuriuos buvę sukurstę tam tik
ri politiniai agitatoriai. Vyriau-

Francija pakvietimą 
priima; priešinga sub
marinų panaikinimui
PARYŽIUS, spalių 9. — Iš

pontono sprogi- sybė tačiau sugebėjus greitai [ autoi-itelin«ų versmių sužinota, 
Bremene užmušė 
tris žmones

neramumus numalšinti. Dabai-|kad Priims Didžiosios
'krašte esą visai ramu.
Isias tų neramumų kurstytojas, 
buvusis prezidentas Montes, ku
ris buvęs pasislėpęs Čilės lega- 

žmonės užmušti, daug kitų su- cij°je* dabar pabėgęs į Afriką, 
žaloti ir daugelio apielinkės na
mų langai išdaužyti, Kaizerio j 
tilto pontonui sprogus. Sprogi
mo pontonas buvo išneštas ke
lis šimtus pėdų Į orą ir krisda
mas žemyn sutriuškino vieną

BREMENAS, Vokietijoje, spa
lių 9. šiandie čia buvo trys

Y ,-ailJ Britanijos pakvietimą dalyvau-
ti. penkių valstybių juros nusi
ginklavimo konferencijoj atei
nantį sausio mėnesį. Francuos 
vyriausybė betgi laikanti ne- 

| priimtinu Francijai du pakvie
sime iškeltu punktu: pirma, 
submarinų panaikinimą; antra, 
rišimų juros nusiginklavimo suSiūlys geležinkeliečių

brolijoms dėtis SU Dar- Kelloggo (karo atsižadėjimo) 
bo Federacija paktu.

TORONTO, Ontario, Kanada, 
spalių 9. — Laikomos čia Ame
rikos Darbo Federacijos kon
vencijos vakarykščioj ėesijoj 
Albertas Whitney, Brother- 
hood of Raihvay Trainnien va

idas, pasakė, kad jis nematąs 
VARŠUVA, spalių 9. — Ko-! priežasties, dėl ko jo organi

zacija turėtų veikti atskirai nuo

Sprogus didžiojo karo 
granata užmušė 8 vai

kus Lenkijoje

Vienuolė metė vienuo
lyną $1,500,000 turtui 

laimėti; laimėjo

Už ginkle laikymą
Kauno Komendantas nubau-

dė pil. Mestavičių Pr., gyv. 
Smič.kų k. Venčiogalos valsčiuj 
už ginklo laikymą be leidimo 
1000 litų arba 2 mėn. kalė
jimo.

New Yorko sunkve
žimių vežėjų strei

kas pasibaigė * * *
NEW YORKAS, spalių .9.— 

Dviejų tūkstančių organizuotų 
•unkvežimių vežėjų streikas 
šiandie pasibaigė susitaikymu 
tarp streikininkų ir samdyto
jų ir geležinkelių embargo 
siunčiamiems į Now Yorką švie
žiems vaisiams ir daržovėms 
tapo nuimtas.

Streikas, kuris traukėsi nuo 
praeito šeštadienio, vaisių ii> ža
lesų prekininkams parėjęs, sa-

Iš geofizikosKAUNAS.
prof. K. Sležčvičiaus sužinojo
me, kad ekspedicija, kuri buvo 
nuvykusi ieškoti meteorito, jau 
sugrįžo ir atsivežė meteorito
skeveldras.

Pasirodė, kad musų Univer
siteto teisingai buvo apskai
čiuota nukritimo vieta: mete
orito gabalai rasta Padvarny- 
kų kaimo laukuose (Andrioniš
kio vai., Panevėžio ap.).

Rasta 7 gabalai, kurių 5 da- 
nr yra Universitete.
ICstieji meteorito gabalai ne

sukelia jokių abejonių, kad tai 
ne meteorito dalys. Tai esą 
taip vad. akmeninių meteoritų 
rūšies gabalai.

Meteorito likučiai ieškomi.

ko, kelis šimtus tūkstančių do- nemunėlio

PADEGĖ IR PRISIPAŽINO

Rūgs. 9 d. Rokiškio aps. Pa
v. Radiniškių k.

norzo kaime, netoli nuo 
sko, sprogusi didžiojo 
granata užmušė aštuonis

Pin
kai’0 Amerikos Darbo Federacijos,
vai- atstovaujančios visam Ameri- 

irkus, pradžios mokyklos moki- ^os darbininkų jud/ė.jimui, 
nius. Keli kiti vaikai buvo su- ka(| jj,s ketąS tuojau pakviesti 

visus ! _. _ „ ‘
radę rjus balsuoti dėl piršlijimo prie 

lauke. Baisus sprogimas įvyko, Federacijos.

žaloti.
Granatą vaikai buvo

visus savo org-anizacijos sky-

kai jie. bandė granatos kepurę 
atšriubuoti.

Mussolini turės užginti 
trumpus sejonus

ROMA, spalių 9. — Italuo
se pradėta stipri kampanija 
prieš trumpus sėjomis, plikas 
moterų krutinės, plonyčius ir 
permatomus rublis ir pliko kū
no spalvos kojines. Tam tik
ros organizacijos renka para
šus peticijai diktatoriui Musso- 
lini, kad jis išleistų dekretą, 
kuriuo butų užginta moterims 
ir merginoms taip “nepadoriai” 
rengtis.

RUTNELANDERTO, Wisc., 
farmerys C. L. McCarthy nu
šovė septynis vilkus. Už tai jis 
gavo iš valdžios $184 premijų.

Laivyno valdininkas 
dingo, kartu ir 

$50,000
AVAISHINGTONAS, spalių

- Laivyno vyriausybe pasi
genda leitenanto Charleso Mu- 
sil’o, naikintuvų eskadros 40- 
tos divizijos kasininko, o kar
tu su juo pasigenda ir $50,000 
pinigų kasoj. Musil tarnavo lai
vyne nuo 1921 metų.

9.

Pasmaugė savo mylimą
WASHINGTONAS, spalių 

apdrau- 
areštuo- 
jis pa- 
mylimą-

9.
— Dexter Dayton, 25, 
dos agentas, policijos 
tas, prisipažino, kad 
smaugęs savo gražią 
ją, Marjorie O’Donnell, vienar 
me vietos viešbučių.

ST. LOUIS, Mo., spalių 9.— 
Vietos Gero Piemens vienuo
lyno vienuolė, sesuo Filomena, 
kuri prieš įstojimą vienuoly- 
nan buvo Miss Jeanne Lemes- 
negcr, 1926 metais metė vie
nuolės prižadus ir išvyko į Los 
Angelas, norėdama per teismą 
atieškoti dalį turto, likusio po 
mirties jos tėvo, turtingo Los 
Angeles vyno fabrikininko 
Georgą Lemesnegero. Savo by
lą ji dabar laimėjo Kaliforni
jos 
vus

lerių.

MAURICE, la., plėšikai įsi
laužę naktį į pašto įstaigą iš
sprogdino saugiąją šėpą, bet 
laimėjo ti.k $7.42 pašto ženk-

įKlemkienės K. sudegė tvartai 
ir daržinė su pašaru ir malko
mis. Nuostolių padaryta apie 
6500 litų. Padegime buvo įtar
tas Valiulis B., kuris kaltu pri
sipažino. Padegimo priežastis

73

lais. dar nežinoma.

Indijon u Vasara
Aukščiausiame teisme, ga- 
IV-* miliono dolerių dalies.

METŲ AMŽIAUS SENIS 
NORI “DIVORSO”

HANNIBAL, Mo., spalių 9. 
— Vietos gyventojas Andnew 
Knox, 73 metų amžiaus, krei
pėsi į teismą prašydamas išsi
skyrimo su savo pačia, kuri 
yra 55 metų amžiaus. Knox 
skundžiasi, kad pati visą lai
ką kažkur zyliojanti ir nežiū
rinti namų.

Mirė lenkų menininkas
VARŠUVA, spalių 9. — Kro- 

kavoj mirė žinomas lenkų me
nininkas tapytojas Jacek MnL 
čevskis, 75 metų amžiaus.

Pas mus Amerikoje, o Lietuvoje dabar 
yra vėlyvas ruduo. Dermė šiemet buvo ne- ( 
pergeriausia, todėl ne kiekvieno gaspado- 
riaus aruodas pripildytas. Neužmirškite 
savuosius. Pasidalinkite ką turite.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami j trumpiausį 
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.
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Ketvirtadienis, sp. 10, 1929

KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa

Policistai nužudė žmogų

, Reiškia atsuko nugarą visai 
Pittsburgįio ir vakarinės Penn- 

i sylvanijos publikai. Beje, vie
nas Pittsburgho universiteto 
profesorius, kuris dalyvavo pro-

Rugsėjo 28 d. pasibaigė gar-. testuose prieš gubernatorių 
šioji žmogžudystės byla. Buvo Fisherį dėl Coal and Iron poli- 
teisiami 3 Coal and Iron fitts- cijos, tapo prašalintas iš vietos, 
burgh Coal Co. policistai-mu- Spėjama, kad minėtas profeso- 
šeikos, būtent, Walter J. Lys- i rius dėl protestų neteko vietos, 
ter, Harold P. Watts ir Frank O kad Pittsburgho universitete 
Šlapikas už užmušimą maine- j anglių baronų ir plieno magna- 
rio-farmerio John Borkovvski 
praeitą vasario mėnesį. Bor- 
kowski eidamas į darbą ar par
eidamas buvo sustojęs pas savo 
moters motiną Pittsburgh Coal 
Kompanijos stuboje Imperial, 
Pa. Tuo tarpu Pittsburgh Coal 
Kompanijos Coal and Iron 2 
policistai Watts ir Šlapikas 
girti būdami įsilaužė į tą stu- 
bą neva degtinės ieškoti. Pri
mušė Barkowskį ir areštavę 
nusivežė į taip vadinamus po
licijos barakus. Barakuose 
Lystner ir Watts žiauriai pri
mušė kalinį ir primuštą nuvežė 
į Sweckley, Pa., Valley ligoni
nę. Barkowskis ligoninėje pa
simirė.

Tuojaus visi trys mušeikos

ti! interesai yra dominuojanti 
spėka, tai tas jau seniai yra 
žinoma.

Pittsburgho Coal Co., jausda
ma visuomenės pasipiktinimą 
jos mušeikų darbais, tuojau 
susitaikė su Barkowskiene už
mokėdama jai apie $18,000 už 
jos vyro gyvastį be jokio teis
mo.

Sensacinga byla
3 Coal and Iron policistų, 
yra Lystenerio, Wattso ir

Tų 
tai 
Šlapiko, žmogžudystės byla tu
rėjo įvykti praeitą birželio mė
nesį, bet gynėjas advokatas 
Charles B. Prichard padavė pe
ticiją teismui, prašydamas, kad 
nagrinėjimas butų atidėtas ant

viso to žiauraus mušimo. Watts 
liudijo, kad Barkowskis jam su 
peiliu perpjovęs petį. Tai jis 
esą tada mušęs su revolverio 
drūtgaliu ir juodu susikibę abu
du su Barowskiu griuvo ant su
šalusios žemės. Lysteris užsi
gynė mušimo, tik prisipažino, 
kad tempęs Barkowskį už ausų, 
norėdamas Barkowskio kraujo 
cirkuliaciją sujudinti.

Advokatų kalbos
Kaltinamųjų advokatai savo 

kalbose į jury smarkiai ataka
vo valstijos liudininkus, ypač 
Dr. Pattersoną. Girdi, dakta
ras esąs senas ir nekompeten- 
tiškas liudyti. Kitais žodžiais 
sakant, jo liudijimas nekompe- 
tentiškas deliai seno amžiaus, 
ba, mat, Dr. Pattersonas turi 75 
metus ir teisme liudydamas 
negalėjo parodyti, kuris yra 
Lysteris, kuris Wattas bei Šla
pikas. Kaltinamųjų advokatai 
atakavo ir John Higginsą kai
po butlegerį ir prašė, kad jury 
išteisintų kaltinamuosius. Vals
tijos gynėjas savo karštoje 
kalboje reikalavo kaltinamiem- 
siems, būtent, Lysteriui ir 
Wattsui pirmo laipsnio žmogžu
dystės nuosprendžio, o Šlapikui 
antro.

liko paliuosuotas iš kalėjimo, 
bet Wattsas ir Šlapikas da te
besėdi. Mat, niekas už juos 
kaucijos neužstato.

Užmuštasis Barkowskis buvo 
lenkas, o Šlapikas yra lietuvis 
Anglijoj gimęs. —St. B-nas.

Detroit, Mich
Visokios naujienos

atleido apie 
darbininkų, 

keturių darbo
Darbininkai, 

labai įbaugin- 
dantis sukan

buvo suimti ir pasodinti i ka- (Oijau< ba esanti publikos dide-
Įėjimą. Jiems buvo iškelta 
žmogžudystės byla ir Pittsbur- 
gho bei apielinkės visuomenė 
baisiai pasipiktino tokiais bjau
riais Coal and Iron policijos žy
giais. Kilo protestų audra vi
soj vakarinėje f 
prieš Coal and Iron policijos 
sistemą su reikalavimais legis- 
laturai,

Pennsylvanijoj šejk„
T a • į •

lė neapykanta prieš Coal and 
Iron policiją ir tokiu budu ne
busią galima turėti bešališką 
teismą. Byla buvo atidėta, bet 
publikos sentimentas nei kiek 
nepasikeitė link ginkluotų mu-

Viršminėta žmogžudystes by-
kad butų Pennsylvani- la prasidėjo, rugsėjo 23 d. kri- 
tija apvalyta nuo tų minališkame teisme

feodoližmo palaikų.
Pastangos atsikratyti 

mušeikų
nuo

pirminin
kaujant teisėjui James II. Gray. 
Valstijos gynėjo pareigas ėjo 
prokuroro pagelbininkas Roy T. 

! Clunk. Kaltinamųjų gynėjais
Visas dalykas atsidūrė legi-; buvo garsieji Pittsburgho kri- 

slaturoj, kur buvo priimtas at- j minalių bylų advokatai Charles 
stovo Musmanno bilius, kuriuo B. Prichard ir Edward W. Coli, 
einant yra panaikinama visa §į sensacinga byla tęsėsi pen- 
Coal and Iron policijos sistema.. kius dienas. Buvo ir kelios 
Anglių kasyklų baronai ir plie- f naktinės sesijos. Jury susidėjo 
no magnatai, nujausdami, kad n vyrų ir vienos moters.

[Pacific and Atlantic Photo i

Buvęs Japonijos premieras, ba
ronas Giichi Tanaka, kuris bu
vo įveltas į milžiniško grafto 
skandalą, šiomis dienomis stai
ga paslaptingai mirė. Nors skel
biama, kad mirė nuo širdies li
gos, bet manoma, kad jis nusi
žudė.

Eagle River iki Woodroof yra 
perdaug šlapias. • u.

O dievulėliau tu mano, kokios 
permainos pasidarė, kai pribu- 

Jie kai 
pradėjo sausinti, tai sausino ne 
juokais: sudaužė bačkas, bute
lius, duris, barus, katilus, 
žodžiu sakant, išnaikino viską, 
kas buvo skiriama šlapumui. Ir 
iš savininkų už tą patarnavi
mą reikalauja ne $50, kai bū
davo seniau, o du tuksiančiu 
dolerių. Iki šiol jau pakliuvo 
aštuoni spykizių laikytojai, 
tarpe tačiau nėra nei vieno 
tuvio.—Jonas Sharka.

antra- 
kad tie

gali netekti geriausio savo į- . .
rankio (Coal and Iron policijos) Liudininkai
laužymui darbininkų streikų ir' Valstijos žymiausiai liudiniTi- 
griovimui unijų, sukruto slaptai i kais buvo Pittsburgho Coal Co. 
darbuotis, kad išgelbėjus pade- daktaras Patterson. Jis liudijo, 
tj nors aplinkiniais keliais. Ir I kad kai jis buvo pašauktas į 
jiems tai pavyko. Senatorius | baraką užrišti Wattsui žaizdą ir 
Mansfieldas įnešė kitą bilių į apžiūrėti primuštą John Bar- 
senatą ir senatas jį priėmė, šis kowskį, tai jisai matęs, kad 
bilius neva siekėsi sutvarkyti 
Coal and Iron policiją, bet tvar
kymas, tai tik tusti žodžiai, o 
praktiškai—Coal and Iron po
licijos sistema paliekama po 
senovei. Abudu biliai, tai yra 
atstovo Musmanno ir senato
riaus Mansfieldo, buvo priduo
ti guberratriui pasirašyti ir 
Fisheris turėjo pasirinkti vieną 
iš jų.

Visuomenės protestai

Lystneris mušė su geležiniu 
pokeriu ir su diržu bejėgį Bar- 
kovvskį, reikalaudamas kokio 
tai prisipažinimo. Daktaras su- 
draudęs įnirtusį policistą, sa
kydamas, jei jus nesustosit mu
šę, tai tas žmogus mirs nuo 
žaizdų. Bet Lystneris mažai 
kreipęs atidos į daktaro pasta
bą. Jis paėmęs už apykaklės 
primuštą Barkowskį, privilkęs 
prie kėdės ir bandęs pasodinti, 
bet Barkowskis neturėjęs spė-

Darbininkų unijos nujausda-*kų sėdėti ir nugriuvęs. Tąsyk 
mos, kad gubernatorius yra ga- Lystneris paėmęs už ausų ir 
na paklusnus anglių baronamsĮ tampęs nelaimingą savo auką, 
ii- stilvorko magnatams ir kad 
Mansfieldo bilius tapo patiek- gį0 žaizdas:
tas tik išgelbėjimui Coal and mušta, akis išmušta, galva su- 
Iron policijos sistemos, siuntė daužyta, 
gubernatoriui Fisherui reikalą- krutinės kaulas įlaužtas.
v i mus, kad atmestų Mansfieldo Patterson liepęs 
bilių, o pasirašytų Musmanno. Barkowskj tuojaus vežti į 
Visuomenės darbuotojai— taip j goninę, bet mušeikos visai 
pat nujautė, kad gubernatorius siskubino.

, gali kartais paklausyti anglių 
baronų, slaptai veikiančių, iri 
pasirašyti Mansfieldo bilių. Jų Antras žymus valstijos liudi- 
pastangomis buvo šaukiami di- nįnkas buvo John Higgins, ku- 
dcli mitingai ir priimamos re- ris kartu su Barkowskiu buvo 
zoliucijos reikalaujant, kad gu- stuboje kai juos užpuolė girti 
bernatorius Fisheris pasirašytų, Coal and Iron policistai ir kar- 
Musmanno bilių, o Manfieldo tu areštavo, 
atmestų.
(<ubernatorius parodė savo išti 

l-imybę ai glies barcjrams 
Coal and 

rus darbai 
užmušime 
angliakasių 
nijų pasamdyti mušeikos savo 
žiaurumu su streikuojančiais 
angliakasiais sumušė visus žiau
rumo rekordus. Ir visgi nežiū
rint į visus visuomenės protes
tus ir reikalavimus gubernato
rius pasirašė Manafieldo bilių!

Dr. Patterson aprišęs Barkows- 
nosis buvus nu-

šonkauliai sulaužyti, 
Dr. 

nelaimingą

Baisus žiaurumas

ne-

Kartu jie buvo 
nuvežti į policijos barakus. Hig- 
gins pasakojo, kaip Wattsas už- 

' puolė Barbwskj ir mušė su re
volverio drūtgaliu į galvą ir

Irpn policijos žiau- kaip * barakuose Lysteris ir 
pasireiškė ne tik^Vattsas baisiausiai mušė fcar- 

Barkowskio; laike j kcwskį ir kojomis spardė. Se- 
streiko tie kompa- wickles Valley ligoninės dakta-\vlckles Valley ligoninės dakta

rai liudijo, kad Barkovvskis 
pusgyvis buvo atvežta į ligoni
nę tik apie 6 vai. ryto ir tuo- 
jaus miręs.

Iš kaltinamųjų puses kiek žy
mesnių liudininkų kaip ir ne
buvo. Kaltinamieji užsigynė

spauda

to Gardner 
Cluk, kuris 
jo pareigas 
re spaudai

Pasipiktinimas dėl nuosprendžio
Pėtnyčios naktį kaltinamųjų 

likimas buvo atiduotas į jury 
rankas, ir jury po 6 valandų 
tarimosi išnešė verdiktą visiems 
trims kaltinamiems—< Lysterui, 
Wattsui ir Šlapikui— “nekalti 
žmogžudystėje”.

Tas jury nuosprendis Pitts
burgho publikai buvo didesnis 
siurprizas, negu gubernatoriaus 
Fisherio pasirašymas Manfiel- 
do biliaus. Visi, kas* tik skai
tė laikraščiuose stenografiškus 
liudininkų liudijimus ir sekė 
visą bylos eigą, buvo tokios 
nuomonės, kad Lysteris ir 
Wattsas turės būt rasti kaltais, 
jei jau ne pirmam žmogžudys
tės laipsnyje, t tai nors 
me, ir niekas nesitikėjo, 
mušeikos bus išteisinti, 
ko išteisinti!

Pittsburgho didžiulė
kai tik sužinojo, kad mušeikos 
liko išteisinti, tuojaus parašė 
ilgiausius editorialus ir pareiš
kė didžiausio nusistebėjimo to
kiu teismo nuosprendžiu. Jie 
vėl pradėjo reikalauti, kad vals
tijos legislatura pasirūpintų iš
leisti įstatymą, kuriuo butų pa
naikinta visa Coal and Iron 
policijos sistema, nes tie gink
luoti kompanijų mušeikos te
rorizuoja nekaltus žmones. Ir 
tų mušeikų net teisme negalima 
nubausti. Pittsburgho visuo
menė yra labai sujudusi ir ne
pasitenkinusi teismo nuospren
džiu.
Prokuroro ir teisėjo pareiškimai

Po jury nuosprendžio distrik- 
ir jo pagelbininkas 
ėjo valstijos gyne
šioję byloje, pada- 

tokį pareiškimą:
“This is the most shocking miss- 
carriage of justice in the his- 
tory of this or any other coun- 
ty. The pebple of Allegheny 
County read the evidence and 
can judge for themselves 
whether the verdiet was pro- 
per. I am glad that the verdiet 
is not on my consience”.

Teisėjas James H. Grey, ku
ris pirmsėdžiavo minėtai bylai, 
tuojau paleido minėtą jury nuo 
tolimesnių pareigų, pareikšda
mas, kad jury neturi moralės 
spėkos eiti jury pareigas. Jam 
esą pirmas toks atsitikimas, 
kad kaltininkai su tokiais aiš
kiais įrodymais jų prasikaltimo 
butų išteisinami. Jo suprati
mu, Lysteris ir Wat«tsas tikrai 
turėjo būti rasti kaltais nors 
antrame žmogžudystės laipsny j. 
Tai taip ir pasibaigė garsioji

Keliama nauji byla
Bet prokuroras Gardner vis- 

tiek mušeikų iš kalėjimo nepa
leidžia ir reikalauja po $5,000 
kaucijos už kožną, ir juos kal
tina dėl “manslaughteU’. Va
dinasi bus iškelta nauja byla.

Kaip beveik visur kitur,.taip 
ir pas mus, darbai šiuo tarpu 
pusėtinai sumažėjo. Darbinin
kai iš visur atleidžiami. Fordas 
šiomis dienomis 
tris tūkstančius 
Pas j į įvedama 
dienų savaitė, 
kurie dirba, yra 
iti. Jie kenčia
dę, nes bijosi darbo netekti.

Detroite randasi nemažai lie
tuvių. Jie turi net tris kata
likiškas bažnyčias ir Lietuvių 
namą su didele svetaine. Tas 
namas yra tikras lietuvių cent
ras. žinoma, jį valdo patys 
lietuviai. Tiksliau sakant, Lie
tuvių Bendrovė per savo valdy
bą, kuri yra renkama kas me
tą. Bėda tik, kad Bendroves 
šerininkai yra gana apatiški ir 
mažai susirinkimų telanko, 
šiaip valdyba yra gana veikli 
ir sumani. Kad labiau suinte
resuoti šėrininkus, ji sumanė
parengti šaunų pasilinksmini- vo washingtoniškiai! 
mą, į kurį yra kviečiami visi 
dalininkai atsilankyti. įžangos 
jiems nereikės mokėti.

Be to, Lietuvių Bendrovė 
rengia bazarą, kurį tvarko Ka
zimieras Steponauskas ir Vin
cas Bukšnys. Bazaras bus vie
nas didžiausių Detroite. Bus 
progos laimėti labai gražių da
lykų, kaip tai: 1. $164.50 ver
tės radio priimtuvą, 2. $80 ver
tės skalbiamą mašiną, 3. dvi 
tonas anglies, 4. supamąjį krės
lą, ir 5. dešimtį dolerių pinigais. 
Dabar yra pardavinėjami tikie- 
tai nuo vieno cento iki trijų 
dešimčių penkių. Bazaras pra
sidės spalių 19 ir tęsis iki spa
lių 27 d. Tačiau ne kiekvieną 
dieną. Bazaro dienos yra seka
mos: 19, 20, 23, 26 ir 27.

—“Naujienų” senas
skaitytojas J. A. Z.

Eagle River, Wis.
Kontestas.— Sausieji puola 

munšaino pedliorius

Šių metų didžiausios žuvies 
kontestas jau pasibaigė. Jis 
tęsėsi nuo gegužes 15 d. iki 
rugsėjo 30 d. Laimėjo sekami 
asmenys: Arthur Lapp iš Lon- 
(to Lake, Gus Matisek iš Eagle 
River, David Lucas iš Oak 
Park, III., ir John Dadge iš Chi- 
cagos. Didžiausią žuvį pagavo 
ir todėl pirmą dovaną laimėjo 
Lapp.’ Jo pagautoji žuvis svėrė 
37 svarus ir 2 uncijas.

Palyginus su pereitais me
tais šis kontestas buvo gana 
nesėkmingas. Didžiausi praei
tų metų žuvis buvo 47 svarų 
ir 12 uncijų. Ji, buvo pasiųsta 
prezidentui Coolidge, kuris tuo 
laikų Wisconsiųe laikė atosto
gas. •;>

Pirmiaus, kada vietinė polici
ja žiurėjo, kad sausas įstaty
mas butų pildomas, tai kai ku
rie žmones keikdavo šerifą. Sa
kydavo, kad jis perdaug žiau
rus : kai pagauna* su buže, tuoj 
•tarabanija į rotužę ir už tą pa
tarnavimą ima $50 su procen
tais. Konfiskuotą skystimą, 
žinoma, suverčia į surpaipę. Bū
davo sunku atvaduoti atimtas 
bačkutes. Mat, reikalaudavo į- 
rodymų, kad jos yra būtinai 
reikalingos agurkų ar kopūstų 
rauginimui.

Dabar jau užstojo kiti laikai. 
Tapo pavesta federales val
džios agentams žiūrėti, kad bu
tų pildomi prohibicijos įstaty
mai. Daugelis dėliai to labai 
apsidžiaugė. Dabar, sakė jie, 
šerifui galėsime špygą parody
ti. O nuo washingtoniškių bus 
lengva buzę apsaugoti. Bet štai 
kažin kas davė žinią washing- 
toniškiams, kad- vieškelis nuo

Jų 
lie-

Lietuvos konsulato 
pranešimas

Amerikos lietuvių raukos 
šiaurės Lietuvai

Iki š. m. spalių 1 dienos per 
šią įstaigą persiųsta Centro Ko
mitetui Kaune dėl pernykščio 
nederliaus šiaurės Lietuvai 
šelpti:

a) pirmiau paskebta $1,936.57
b) (tame skaičiuje C.

K-tui $l,775.’O7)
b) SLA. kuopos per cen

tro sekr. p. P. Jurgeli utę 
š. m. rugpiučio 30 d. Cen
tro Komitetui ................. 43.00

c) Scranton, Pa. Tautinė 
Lietuvių Parapija, š. m.

rugsėjo 13 d. Centro Ko
mitetui Kaune ............... 104.00

Viso $2,083.57
Stambiausi aukautojai buvo: 
SLA. kuopos $815.87
Tautininkų Klubas, Brcok- 

lyne, $354.05.
Šiaurės Lietuvai Šelpti Cent

ro Komitetas yra atsiuntęs sa
vo pakvitavimus ir nuoširdžią 
padėką visiems aukautojams, 
atsiprašydamas, kad neturi ga
limybės padėkavoti kiekvienam 
aukautojui atskirai.
Del ateinančios spalių 9 dienos 

aukų
II.

Surinktas per gedulingas spa
lių 9 d. Vilniaus užgrobimo su- 
aukaktuves aukas, Lietuvos 
Generalinis Konsulatas taipgi 
nemokamai pasirūpins pristaty
ti sulig galimybes ir nurodymo 
tai Basanavičiaus Apšvietos 
Namų Fondu į Kaune, tai tam 
pačiam tikslui per Vilniaus Lie
tuvių Centro Komitetą ar Mo
kslo Draugiją, tai ir kitiems 
tikslams sulig aukautojų pažy
mėjimo, .

I'li’jškoma:

l’artnikaitis ar
kas, Juozas, gyvenęs 2328 Fifth 
Avė., Pittsburgh, Pa. Dabarti
nė gyvenamoji vieta nežinoma. 
(10-231).

Bartu i-

Bortnikaitienė, M., ilgą laiką 
gyvenusi Roanoke, Virginia, ir 
turėjusi adresą R. F. D. Route
l, Box 104, ir vėliau persikė
lus kitur.

Vitkauskas, Edvardas, arba 
Ed. Lingerd, kilęs iš Mariam- 
polės apskr., Amerikon atvykęs 
prieš karą, ilgai gyvenęs, o gal 
ir tebegyvena kur nors Long 
Island,.N. Y. Ieško brolis, Ma- 
riampoles I Nuovados policinin
kas.

Valentinaitė, Luizė, Ameri
kon atvykusi prieš karą, ir gy
venusi 435 N. lOth St., Phila- 
delphia, Pa. Paieško Monika 
Baužytė.

Stroga, Juozas, Jono sūnūs, 
kilęs iš Šapių km., Traupiu 
valse., Ukmergės apskr., apie 
38 metų amžiaus, seniau gyve
nęs 42 Orr St., Pittsburgh, Pa.

Barzdys, Jonas, prieš karą 
gyvenęs 96 Polk St., Newark, 
N. J. Spėjama buvęs mobilizuo
tas karan.. Paieško tėvai.

žvinklis, Pranas, 1926 m. gy
venęs 18 Palmer St., Provi- 
den.ee, R. I. Paieško giminaitė 
A. Tubelytė.

Petrauskas, Ignas, seniau gy
venęs 70 Phillips St., Boston, 
Mass. Paieško duktė Ona.

Gudeliauskas, Steponas, 1921
m. gyvenęs 419 Elizabetji St., 
Tamaųua, Pa., kilęs iš Aukšta
dvario v., Trakų apskr. Ieško! 
brolis Aleksandras.

Jokubauskai, Vincas ir Ona 
Snapauskaitė, kilę iš Varnių, 
Amerikon atvyko 24 m. atgal. 
Ieško duktė Ona, negirdėjusi 
nieko nuo savo tėvų nuo pat 
karo laikų.

Jurkevičaitė, Julia, Benedik
to ir Agotos duktė, Amerikon 
atvykusi 1913 m. ir gyvenusi 
New York’e, kilus nuo Širvin
tų ar Musninkų.

Gabrielai'tis, Kazys, kilęs iš 
Kripeių km., Žeimių valse., Kė
dainių apskr., gyvena 731 Cher- 
ry St., rear 5, Philadelphia, Pa. 
ir dirbęs 8 Arch St. tam pat 
mieste.

Butkus, Juozas, kilęs iš Ma
žeikių apskr., 1919 m. gyvenęs 
Republic, Pa., Box 215, vėliau 
gyvenęs Fairbanks, Pa., mai- 
nieris.

Garbačauskas arba Arba- 
čauskas, Kazys, Prano sūnūs, 
50 metų, Amerikon atvykęs' 
1913 m. ir apsigyvenęs Michi- 
gan valst. 1915-1917 metais gy
venęs Hartford, Conn. pasiva
dinęs Charlie Dūda.

Ieškantieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai kvie

čiami atsiliepti šiuo adresu:
Consulate General of Lithuania

15 Park Row,
New York City.

Lietuvos Gener. Konsulattas
K. Jurgėla e. Sekretoriaus p.

Pagelba nuo Gasų, 
Pilvo Skaudėjimo,

Kvaitulio. '
Daktarai mokina mus, kad 90 nuoš. 

visų ligų paeina nuo pilvo ir vidurių 
suįrimų. Jus negalite būti sveikas, 
jei jūsų virškinimas yra prastas; jus 
veikiausia susirgsite, jeigu maistas 
nebus jums skanus ir tinkamai jo ne
virškinsite.

Tanlac turi pastebėtiną rekordą, 
kaipo pagelba nuo virškinimo pajri
mų, net ir nuo daugelio metų užsise- 
nčjusių.

Mrs. Walter J. Frisbie, 2198 Ash
land Avė., Detro.it, Mich., sako: “Še
šios metus kentėjau nuo vidurių pa- 
jrimo ir mano apetitas buvo visiškai 
išnykęs. Tanlac ištikrųjų padarė ste
buklus 1 Dabar mano virškinimas yra 
toks geras, kad galiu valgyti viską.”

Jeigu jus kenčiate nuo gasų, pilvo 
ar vidurių skaudėjimo, kvaitulių, vė
mimo, konstipacijos ar neveiklių ke
penų; jeigu jus neturite apetito, ne
galite miegoti ir esate nervingas, nu
sikamavęs, jus esate reikalingi Tan
lac. Tai yra geri, gryni vaistai, pa
daryti iš šaknų, žolių ir žievių. Gau
kite bonką šių vaistų nuo savo aptie- 
kininko šiandie. Pinigai bus sugrą
žinti, jeigu jie jums nepagelbės.

Bereikalingas
Kentėjimas!

Nebūk kankiniu nereikalingo 
skausmo. Nuo šalčio kuris taip 
lengvai sustabdomas, nuo neu-

Jei kitą syk galvos skausmas 
privers jus būt namie —

Ar kokis kitas skausmas su
laikys atlikti sutarti —

Atmink Bayer Aspirin! Nes 
vargu yra skausmas kurio jis 
nepalengvintų, ir palengvintų 
greitai.

šie tabletai suteikia tikrą pa
lengvinimą, ar milionai jų ne
imtų be sustojimo. Jie yra nei 
kiek nekenksmingi, kitaip dak
tarai visada jų neužraŠinėtų.

1 Aspirin

ritis, neuralgia, nuo ypatingų 
moterų skausmų, ar nuo bile ki- da tas pats. Niekad nespau-
tų kentėjimų kuriem Bayer As
pirin yra toks veiklus antidotas.

džia širdies, dėlto vartok taip 
tankiai kaip reikia; bet prie-

Savc apsaugoti, pirk tikrą.
Bayer yra jaugus. Visa-

žastis bile skausmo gali būti 
gydoma tik per daktarą.

BAYER ISPIHIA
Aspirin j ra hade zviik I .< briku Muiiuacclb acidebtci <>1 .<:p. . a|

Detro.it


Ketvirtadienis, ąp. 10, 1923

VYRIAUSIAS LIE- įdėjau laisvoj Lietuvoj mokytis.
T'Vr/'ię' 1 TIKITVZ’IT'I^CT Tuomet tarnavau laisvai sam- 

lUV U L11. V domuoju Lietuvos kariuomenėj.

FETO STUDENTAS 1923 metais baigiau buhalte- 
 rijos kursus. 1924 metais įsto

jau Lietuvos Universitetan Tei- 
Kad mokintis—ir gerai mo- siu fakultetan,' Teisių skyriun 

kintis—niekados nėra pervėlu, laisvuoju 
tatai geriausiai įrodo pavyz- siau 8 semestrus i 
dys tūlo Juozo Gurevičiaus, gy- visus egzaminus, išskyrus tei- 
venančio Kaune, žemaičių gat-’sės filosofijos istorijos, 
vė 43.

Šis studentas yra gimęs 1868 
m., taigi eina 62-rus metus, 
leidžia ketvertą savo ' 
gimnazijon ir pats mokinasi 
Universitete, ekonomijos sky
riuje teisių fakultete. Universi
teto išduotas jam pažymėjimas 
yra labai geras.

klausytoju. Išklau- 
_____ ir išlaikiau

“1928 metais perėjau Ekono
mijos skyriun ir dabartiniu me
tu jame esu 7 semestre. Jeigu

Iš ko sudarytas au-
galų ir gyvulių kūnas

Labai įdomu žinoti iš ko yra 
sudaryta gyvoji medžiaga, t. y. 
augalų ir gyvulių (taigi ir žmor 
gaus) kūnas ir ar neturi jis 
kaž ko tokio, ko visai nėra 
gamtoje.

Iš kur atsiranda gyvybės me
džiaga gyvulių kūnuose? Iš 
maisto. Vieni gyvuliai minta 
kitais gyvuliais —vadinamieji

NAUJIENOS, Chicago, III.
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susitraukė, nustojo savo spal
vos. Darydami tokius bandy
mus, mokslininkai sužinojo, 
kad ne tiktai mėsoje, bet ir 
kauluose, yra vandens, nors jo 
ten mažiau, kaip mėsoje.

Kad gyvame kūne yra ang
lies taip pat nesunku patirti. 
Tik kurie anglis jungiasi su ki
tomis medžiagomis ir todėl jo 
nepastebiama. Bet nuo 
kaitros šios medžiagos 
gaunamas jau grynas 
Jei mes paimsim žolę,
šakelę, lazdą ar kokio nors gy
vulio kūno dalį ir padėsim jį į 
pečių—tai tos dalys, kurios bus 
arčiau ugnies greit pajuoduos 
ir suanglės. 
gryną anglį.
iš kurios susideda anglis moks
lininkai vadina gryangliu 
(angliniu.

Be vandens ir anglies 
riau gryanglio) gyvame
yra dujų. (Vanduo taip pat 
susideda iš dviejų dujų —de
guonies ir vandenilio). «

Kai kvėpuojame, mes įtrau
kiame j save (į savo plaučius) 
orą, kuris susideda iš įvairių 
dujų mišinio. Daugiausia ore 
yra dujų, kurios vadinasi azo
tu ; antrąją vietą oro sąstate 
užima deguonis.

Musų kvėpavimui kaip tik

ugnies 
iširsta, 
anglis, 
medžio

3

vaiku pažvelgti į šiuos davinius, tai į P^1 i°ji» kiti, kurie minta au- 
kinasi bus aišku, kad noras išeiti au- £alais vadinasi žolėdžiais.

kštąji mokslą ganėtinai įrody
tas.

“Tačiau reik turėti omeny, 
kad aš esu gimęs 1868 metais. 

Šie dalykai paaiškėjo iš pra- 15 metų amžiaus pradėjau sau 
šymo, kurį nesenai Lietuvos duoną uždarbiauti, t. y. tarnau- 
Pasiuntinybė Washington’e ga-!ti ir dabartiniu metu tarnau- 
vo iš paties p. Gurevičiaus. j u Lietuvos banke, bet algos 

Jo prašyme išdėstyti dalykai i tiek tik gaunu, kad ji nepasie- 
tai graži istorija, ir nekurias kia egzistence minimumo nor- 

vietas galima jo paties žodžiais' mos. Išlaidos gi yra būtinos 
pakartoti: mokėt už mario mokslą Univer-

“Radio pranešimu” —rašo p.! sitete >>• 4 vaikų mokslų gimną- 
Gurevičius— “Naujorke susida-: zU°j.
rė nauja organizacija, kurią re-, “Dūliai to malonėkite neatsi- 
mia valstybės sekretorius ^ '1-, sakyti pasirūpinti man paskolą, 
būras ir 50 universitetų rėkto-, kacj kaipo senelis studijozas 
rių, pinigams be nuošimčių sko-!g2 metų amžiaus galėčiau turėti 
linti asmenims, norintiems iš-1 pakankamai laisvo laiko ir lėšų 
eiti aukštąjį mokslą. Tam reika-! baigtį studijas, nes mano am
ini žadama surengti rinkliavą, j žiUje, prie geriausių norų, gy- 
per kurią tikimasi surinkti $Livenimo sąlygos pakerta fizines 
200,000. jiegas. Pageidaujama gauti

Jaunas būdamas turėjau di-į paskolos $6,000. 
delį norą išeiti aukštąjį moks-’ 
lą. Bet deja negalėjau tą norą | 
įvykdyti: 1) iš priežasties ne-; 
turto a. a. mano tėvelių ir 2), pobūdžio, 
kaipo rusų valdžios įtartinas 
skaityme lietuviškų laikraščių. 
Tas noras ir po šiai dienai ma
nyje neišdyla.

“Praužius didžiajam karui, 
grįžęs iš Rusijos 1920 m. pra-

Jeigu kartais minėtos orga
nizacijos veikimas tik vietinio 

, tai prašau padaryti 
šiam tikslui rinkliavą tarp as
menų mylinčių mokslą”.—bai
gia p. (Jurevičius.

Reik pripažinti, kad toki da
lykai nevisai yra paprasti net 
ir šiais musų laikais.

žmogus minta ir mėsa ir auga
lais ir todėl yra visaėdis. Kar
tu su maistu jis gauna visa, iš 
ko sudaryti gyvieji kūnai.

Tačiau kiekvienas gyvas kū
nas, pasak mokslininkų, suside
da iš vandens, anglies, įvairių 
dujų (dujomis vadinasi tokia 
medžiaga kaip antai: oras, van
dens garai ir kit.), iš kai kurių 
metalų (pav. geležies) kalkių, 
druskos ir dar kitų retesnių 
medžiagų.

Šitie musų žodžiai, gali būti, 
pradžioje pasirodys kaž kokia 
nesąmonė. Na, ar tikrai yrą 
musų kūne anglis ir geležis? 
Pasirodo, kad jų esama, bet jie 
kitaip atrodo, negu mes pripra
tome juos matyti, šituo kiek
vienas žmogus gali pats įsiti- yra reikalingas toks oras, ku- 

Iriame-yra užtektinai deguonies, 
būtent ne mažiau kaip penkta' 
oro dalis. Pabandykit pasėdėti 
ankštame uždarytame bute, į 
kurį nepakliūva, oras ir jums 
bus sunku kvėpuoti. Kelioms 
Valandoms praslinkus visai ne
įlįs galima kvėpuoti. Jei neati
daryti durų ir neįsileisti gryno 
oro, tai žmogus gali užtrokšti.

Iš oro mes gauname gyvybei 
palaikyti reikalingas dujas, bū
tent: deguonį.

Pakliuvęs į musų kūną de-

kinti.
Pradėkim nuo vandens. Paim

kim mėsos gabalą ir pasver- 
kim jį. Tesveria jis 10 kilogra
mų. Jeigu mes jį gerai išdžio
vinsime—tai pastebėsime, kad 
mėsos gabale yra iš viso tik 
trys kilogramai. Reiškia, de
šimčiai jo kūno dalims atatin- 
ka 7 vandens dalys. Vanduo 
išnyko džiovinant, ir gabalas 
nuo to pasidarė daug lengves
nis. Bet jis pakeitė ir savo iš
vaizdą: jis pasidarė mažesnis,

čia vėl gausime 
Tokia medžiagą,

arba

(tik
ti u ne

guonis .susijungia su grynang- 
lin ir kitomis medžiagomis ir 
keičiasi. Viena, jo dalis pasi
lieka įvairiuose junginiuose, ki
ta būdama jau daugiau nerei
kalinga, net kenksminga, susi
jungus su anglimi kvėpuojant 
išeina iš musų kūno. Tokiu bū
du, mes {siurbiam iš oro j savo 
kūną gryną deguonį, o grąži
nant orui deguonį sujungtą su 
angliarukštimi, vadinamąsias 
angliarukšties dujas.

Dujos, kurios yra gyvame 
kūne, jungiasi su kitomis me
džiagomis. Pavyzdžiui, azotas, 
yra musų kūne susijungęs su 
grynangliu, vandeninu ir siera.

Kai koks nors gyvas (arba 
neseniai buvęs gyvas) kūnas 

tai sieros dujos išsiski- 
jo ir duoda nesmagų dvo- 

Dujas, į kurių sąstatą 
siera, kiekvienas žmogus

gui susirgus kai kuriomis ligo
mis jis silpsta nuo sudėtinių 
kraujo daliu mažėjimo (maža
kraujystė). Tuomet gydytini 
verčia jį priiminėti į vidų ge
ležį lašų ar miltelių pa vy dale.

Yra dar būtina mums me
džiaga, kuri duoda kietumą ir 
stiprumą musų dantims ir kau
lams. Tai kalkės. Jeigu kau
luose mažai kalkių, jie lengvai 
lužita ir linksta. (Pav. 
kojos tuomet pasidaro kreivos). 
Pagaliau druska visuomet įeina 
į musų kraują; tatai lengva 
pastebėti, jei paragausim krau
jo lašelį. “L. U.”

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Tai kalkes. Jeigu kau-

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

vaikų

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

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

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

oi

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
! 12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 

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

CHICAGO, ILL.

pūna,
• • vria is

k ima.
įeina
gali lengvai pažinti iš kvapo, 
jei jis nors kartą jį jautė. To
kį kvapą duoda supuvę kiau
šiniai.

Dabar pereikim prie geležies. 
Pasirodo, kad geležis labai rei
kalinga žmogaus kunui. žmo-

Tiktai Pagalvokit!
$5 CASH

Ir mes atvesime šį puikų radio Į jūsų namus, pilnai įreng 
tų su tūbomis.

7- Tūbų Eliktrikinis RADIO
(SU RECTIFIER)

Pilnai

Įrengtas

$7fi.oo

• Vardas

Adresas

Jei negalite atsilankyti, 
tai atsiųskite šj kuponų.

JOS. F. BUDRIK, INC. 
3417—21 South Halsted Street,_______  -______

TAPO
Niekad daugiau nereikės nioksl iniams tyrinėjimams slapstytis tamsiuose rūsiuose už užsklęstų durų, bijantis už tai kankinimų. AMERIKOS 
IN l'ELLKSENT1NGV MAS nušlavė šalin tamsybės užtvarą, kuris kvailai užkirsdavo kelią mokslo vyrams, ir mokslas išdidžiai žygiuota pirmyn.

t. Nebėra G eleginiu Mergų”!.,SENOVĖS PRIETARAS PRAŠALINTAS
t . LT-

f ' **

b

1 M

tą spraginimas padarė”
Progresas padaryta. Mes pasalinom nepamatuotą 
tą cigaretų prašalindami erzinančias nuodas ii

ENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modemio mokslo pagel- 
bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 

toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 
tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

“SPRAGINIMAS”, modemiškiausis 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” sunaikint* tą senovinį 
nepamatuotą smerkimą prieš cigaretų rūkymą vyrama moterims.

^GarettESI

“Ifs toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

UŽSUK—Locky Strike Šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic fld Pacific 
tinklą N. B. C. stoties.

0 1929 
The American 
Tobacco Co., 

Mirs.

7-Tubų 
RADIO

Tik už

Jis padarytas pardavi
mui už daugiau negu 

$160

Skiriam gerą kainą 
už jūsų seną radio, 
fonografą arba 
pianą.

30 Dienų išbandymui 
jūsų namuose

Šis puikus elektrinis radio gražiame riešuto medžio užbaigimo 
console cabinet’e, bus atvestas į jūsų namus mainymui į jūsų se
nų instrumentų. Tai yra labai geras, rinktinis radio. Išduoda stip
rų ir gražų balsą.
Arba atsilankykit pas mus anksti šiandie pasirengęs pirkti šį 

PUIKŲ RADIO.

CHICAGO, ILL

Aš manau pirkti radio ir norėčiau gauti tą už $76. AtveŠkite j mano 
namus dėl demonstravimo.

Telefonas

JOS. F. BUDRIK. hc
3417-21 So. Halsted Street, Chicago, III
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MILITARISTŲ UŽSISPYRIMAS

Anglijos valdžia, susitarusi su Jungtinėmis Valsti
jomis, šaukia sausio mėnesyje į Londoną penkių valsty
bių konferenciją jurų nusiginklavimo klausimą apsvar
styti. Pranešama, kad Francija ir Italija kvietimą pri
ims, ir manoma taip pat, kad neatsisakys dalyvauti kon
ferencijoje ir Japonija.

Bet matyt, kad konferencijoje bus aštrių ginčų. 
Kvietime, kurį Anglijos užsienių reikalų ministeris, 
Arthur Henderson, išsiuntinėjo valstybėms, pasakyta, 
kad Anglija ir Jungtinės Valstijos priėjo tą nuomonę, 
jogei visiškai turi būt panaikintos submarinos, kaipo 
karo įrankis. Šitas sumanymas labai nepatinka francu- 
zams ir italams, ir jie rengiasi griežčiausiai jam priešin
tis busimoje Londono konferencijoje.

Prancūzai ir italai nesutinka ir su tuo, kad nusi
ginklavimo klausimas butų jungiamas su Kelloggo- 
Briando paktu, kuriuo atsižadama karo, kaipo tautinės 
politikos įrankio. Jie sako, kad tuodu dalyku neturį nie
ko bendro vienas su antru. Iš to, kad valstybės, pasira
šiusios “amžinos taikos” sutartį, pasižadėjo nekariauti, 
dar, girdi, visai neišeina, kad karas tarp jų negalįs 
kilti.

Iš šitų franeuzų ir italų užmetimų nuomanu, kad 
Londone šių dviejų valdžių atstovai darys ką tik galė
dami, kad nusiginklavimo klausime butų padaryta kaip 
galint mažiau progreso. Prieš jų užsispyrimą tečiaus 
yra labai geras vaistas: tegu tik dėdė Šamas atsisako 
skolinti pinigų -Italijai ir Francijai, tai jų militarizmui 
kaip bematant bus nulaužti ragai!

POLITINIAI KALINIAI RUSIJOJE

Draugija socialistams kaliniams ir tremtiniams 
Sovietų Rusijoje šelpti išleido atsišaukimą, ragindama 
teikti pagelbą bolševikiško teroro aukoms. Atsišaukime 
sakoma:

“Pagelba reikalinga tuojaus. Kalinių ir trem
tinių skaičius Sovietų Rusijoje siekia dešimčių tūks
tančių. Vien tik Solovkų salose ir Kemėje yra jų 
daugiau, kaip 45,000. Kalėjimai Leningrade (Petro
grade) ir Maskvoje yra perpildyti. Sąlygos, kuriose 
kaliniai gyvena, yra taip baisios, kad daugelis jų 
žudosi. Tremtinių padėtis yra ne geresnė. Sovietų 
vyriausybės draudžia jiems ieškoti darbo ir tuo 
budu pasmerkia juos bado mirčiai.”
Beveik visi tie kaliniai ir tremtiniai yra “baudžia

mi” be teismo nuosprendžio. Valdžia juos sugrudo į 
kalėjimus arba išgabeno į trėmimo vietas, pasiremda
ma vien žvalgybos patvarkymais.

Rusijos socialdemokratų organas “Socialističeskij 
Viestnik’1’ (einąs Berlyne) gavo nuo savo koresponden 
tų iš Rusijos pranešimų, -kad sovietų žvalgybos (Ge- 
Pe-U) urvuose vėl įvesta kankinimai. “Kad priversti 
kalini duoti pageidaujamų parodymų”, rašo laikraštis, 
“jį veda į sušaudymo vietą ir užmauja juodą maišą ant 
galvos — idant persigandęs kalinys ‘prisipažintų’. Po 
tardymo kalinį muša ir įmeta į kamerą. Iš jo atima rū
bus ir palieka jį nuogą gulėti ant grindų. Du kartu per 
dieną šitaip kankinamus aplieja šaltu vandeniu. Nusi
žudymų skaičius didėja.”

Prie visų šitų nežmoniškų kankinimų bolševikai 
prideda da ir begėdiškus šmeižtus. Socialistus kalinius 
-ir tremtinius jie skelbia esant “kontr-revoliucionieriais”, 
“darbininkų priešais” ir “imperialistų agentais”. Tuo gi 
tarpu Rusijos socialistai neturi nieko bendro nei su 
kontr-revoliucionieriais, nei su imperialistais. Jie kovo
ja už laisvą ir demokratišką Rusiją.

MACDONALDAS — TEISIŲ! DAKTARAS

Vakar George Washington universitetas suteikė 
Anglijos darbiečių vadui MacDonaldui teisių garbės 
daktaro laipsnį. Tuo tikslu buvo didelės iškilmės, ir 
MacDonaldas pasakė Įdomia kalba to universiteto stu
dentams, profesoriams ir šiaip publikai.

Dabartinis Anglijos valdžios galva niekuomet ne- 
lankė universiteto, nes jo tėvai buvo neturtingi ir jam 
nuo mažų dienų reikėjo užsidirbti duoną. Bet, mokyda
masis atliekamomis nuo darbo valandomis, jisai įgijo 
tiek žinių ir išlavino savo protą taip, kad su juo gali 
lygintis ne kiekvienas aukštus mokslus ėjęs žmogus.

NAUJIENOS, Chicago, III. 
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Užsisakymo kaina
Chicagoje — paštu*

Metams .... ...............................$8.00
Pusei metų ..... _......;____  4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam.......... ..... 1.50
Vienam mėnesiui________ 75

Chicago) per išnešiotojus; ‘
Viena kopija 3c
Savaitei__ ____    18c
Mėnesiai___  , 75c

Buvo ir dar keletas Amerikos universitetų, kurie 
norėjo suteikti tą garbę aukštam svečiui iš Anglijos, 
bet jisai neturėjo laiko jų pasiūlymus priimti.

Kas butų galėjęs tikėtis prieš dešimtį metų, kad 
darbininkų vadas ir socialistas susilauks šitokio pagar
bos išreiškimo Amerikoje, kur visokios rųšies radikaliz
mas yra taip ne madoje?

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštu:

Metams .............. . - $7.00
Pusei metų______ '________3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams______ 1.25
Vienam mėnesiui r75

Lietuvon ir kitur užsieniuos* 
[Atpiginta]

Metams$8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monev

> trileriu karta su užsakymu.

Bylinėjimosi 
epidemija 

“------ t— j
Naujas amerikiečių obalsis. — 

Už ką galima atsidurti kal
tinamųjų suole. — Kaip mer
gina laimėjo iš biznieriaus 
$4,00. — Daktaro byla su pa
cientu. — Už “damn you” 
turėjo sumokėti $1,000. — 
“Draugiška” byla. —Keistos 
bylos.

Trumpoj ateityj, sako Alan 
Macdonald, amerikiečių obal- 
isu bus: sustok, apsidairyk ir 
pasiklausyk, nes kitaip atsidur
si teisme. Amerikos teismai 
šiandien yra perpildyti, žmonės 
iškelia bylas dėl menkiausio da
lykėlio. Išsisaugoti nuo teismo 
musų laikais, yra labai sunku. 
Kiek galima spręsti iš rekordų, 
'tai iškelti kuriam nors piliečiui 
bylą yra lengviausias dalykas.

Patarlė sako, jog norint muš
ti šunį, visuomet galima rasti 
lazdą. Amerikoj gi norint pa
tampyti pilieti po teismus, vi
suomet galima surasti priežas
tį. Dažnai net nusišypsoti yra 
pavojinga, nes gali prikibti ko
ki fleperka ir patampyti po 
teismus. Paskui aiškinkis, kad 
tai buvo kreipiama ne jos ad
resu, o tik šiaip sau. Kartą 
garsus norvegų rašytojas, Knut 
damsun, pasakė, jog Amerikoj 
ir arklys gali patekti į bėdą: 
jeigu moteriai einapt jis su
žviegs, tai policmonįis jį gali 
už tai areštuoti...

Kaip žinia, Amerikoj yra di
delis perviršis advokatų, kurie 
tik ir laukia progos užvesti by- 
ias. Jie viską prižada, kad tik 
švilioti iš nesusipratusių žmo
nelių vieną kitą dolerį. 
Kilo nesusipratimas tarp kū
mučių; pasakė viena antrai 
kiek aštresnį žodį,—žiūrėk jau 
ir bėga pas advokatą. Na, o 
pastarasis, žinoma, žada pamo
kyti kumutę, kuriai išsprūdo 
netikslus žodis. Už kiek laiko 
jau visas reikalas atsiduria 
teisme. Kas laimi, kas ne, 
j advokatai, taip sakant, už gu
rkus nedirba.

Pasitaiko taip, jog kaltina
masis neatsimena, kad jis kam 
nors butų nusidėjęs, bet tai nie
ko nereiškia: jis gauna pakvie
timą į teismą stoti ir gana. Jis 
baisiai įtūžta, viską, taip sa
kant, su juoda žeme sumaišo, 
tačiau nuo to dalykų padėtis 
nei kiek nepersimaino. Jam 
visvien į teismą tenka stoti, 
ties kitaip jo byla pralaimėta. 
0 juk į teismą be advokato 
neisi. Taigi susidaro ir pusė
tinai išlaidų.

Suprantamas daiktas, teisėjai 
kartais išmeta tokias bylas, 
kurios pasižymi savo nesąmo
ningumu. Bet tai pasitaiko 
palyginamai retai. Daugumoj 
atvejų prisilaikoma visų forma
liškumų. Byla paprastai per
duodama prisaiki n tiems teisė
jams jury. O kokį nuospren
dį jie gali išnešti, to niekas ne
gali iš kalno pasakyti. Visai 
neseniai jury Hartford’e, Conn., 
priteikė, kad miestas užmokėtų 
merginai $300. Mergina tvir
tino, kad gatve buvusi menkai 
apšviesta. Dūliai to ji suklupu
si ir nusidrčskVisi kelius. Tas 
suklupimas miestui kainavo 
trejetų šimtų dolerių.

Bet tui lik menkniekis. 1’u.si- 
taikų kur kas įdomesnių daly
ką? Pavyzdžiui, imkime kad ir 
Pcnnsylvanijos pilieti, kuris 
biznio reikalais aplanke “bro
liškos meilūs” miestą —Phila- 
delphiją. Iš savo viešbučio 
greitai beeidamas jis tarpdury j

sutiko jauną merginą, kuri ne
šė kavą ir kitokį užkandį. Biz
nierius, kaip jis liudijo teisme, 
persmarkiai pasuko duris, ku
rios užgavo merginą. Pastaroji 
butų gal pargriuvus, jeigu biz
nierius nebūtų ją laiku pasi- 
tveręs.. Įsitikinęs, kad mergina 
nesusižeidė, biznierius nutrau
kė savo keliais. Jis manė, kad 
tuo visas tas nemalonus įvykis 
ir užsibaigė. Bet koks jo buvo 
nusistebėjimas, kada jis tapo 
pakviestas stoti į teismą. Ir 
kaltinimas prieš jį buvo pada
rytas labai aštrus. Pasirodė, 
kad biznierius buvo neįmano
mos jėgos. Kai mergina pasi
painiojusi jam po kojų, tai jis 
iškūlęs ją aukštyn ir visų pa
juokai laikęs ją taip keletą se
kundų. Tas įvykis ją baisiai 
paveikęs ir ji susirgusį nervų 
liga. Kaip paaiškėjo 'teisme, 
mergina dirbo viešbuty j prie 
drabužių priėmimo. Nežiūrint į 
tai, kad teisme nebuvo tikrai 
įrodyta biznieriaus prasikalti
mas, vienok jury nuosprendžiu 
jis turėjo merginai sumokėti 
$4,000! •

Kiekvienas ginčas, žinoma, 
turi dvi pusi, o kartais ir dau
giau. Ir kiekvienas yra pasi
rengęs galvą guldyti, kad jo pu
sėj teisybė. Imkime, pavyz
džiui, vieną įdomų atsitikimą 
su daktaru. Atsitiko tai Lynn, 
Mass. Daktaras gana dažnai 
savo pacientus gydydavo su 
elektros pagalba. Kartą pas jį 
atėjo pacientas. Daktaras nu
tarė pavartoti elektrą. Bet pir
miausia jis įspėjo pacientą, kad 
tasai išsiimtų iš kišenės visus 
metališkus daiktus. Kai viskas 
būva padaryta, kas reikalinga, 
pacientas apleido daktaro ofi- 
są.

Kuriam laikui praslinkus, 
daktaras gaVo pakvietimą stoti 
į teismą. jis buvo kaltinamas 
tuo, kad begydydamas sužei
dęs savo pacientą. Pacientas 
pareiškė teisme, kad jis kišenėj 
turėjęs keletą raktų. Laike 
kaitinimo su elektra esą raktai 
tiek įkaito, jog pradegino jo 
šlaunį. Daktaras tvirtino, jog 
tai paciento kaltė, kadangi jis- 
įspėjęs metališkų daiktų nelai
kyti kišenėje. Daktaro pasi
teisinimas nieko negelbėjo: ju
ry nusprendė, kad jis turi savo 
buvusiam pacientui sumokėti 
$200.

O štai kitas įdomus atsitiki
mas su Brooklyno gatvekarių 
konduktorium. Vieną gražią 
dieną į gatvekarį įlipo moteris. 
Važiuojančių buvo daug ir kon
duktorius dirbo sušilęs. Mote
ris padavė dešimkę. Tokią su
mą pinigų kdnduktorius negalė
jo išmainyti. Lyg juokais, lyg 
iš piktumo jis pasakė: “Damn 
it, ar tamsta manai, kad aš 
esu bankininkas, ar ką” Nesu
sipratimas greit tapo likviduo
tas, kadangi atsirado vyras, 
kuris užmokėjo už moterį rei
kalaujamus kelis centus.

Konduktorius manė, kad vis
kas tuo ir užsibaigė. Bet taip 
manydamas jis skaudžiai sukly
do. Viršininkas jam pranešė, 
kad dėl jo kaltės kompanija 
yra traukiama atsakomybėn. 
Moteris tvirtinanti, kad kon
duktorius jai pasakęs: “Damn 
you. Ar tamsta manai, kad čia 
bankas.” Toks pasakymas ją 
žmonių kyse pažeminęs ir įžei- 

reikalus cvtsicltivC: 
teisme. Jury nusprendė, kad 
gatvekarių kompanija nuskaus
tai meteliai turi užmokėti 
$1000!

Dažnai bylos yra užvedamos, 
taip sakanl, iš “draugiškumo”. 
Mieste Batavia, New Yorko

(Atlantic and Pacific Photo)

Milwaukee, Wis. — Viduryj eina John Dancik, kuris tapo pa
siųstas į kalėjimą iki gyvos galvos už nužudymą savo meilužės

valstijoj, atsitiko toks dalykas. 
Kino teatro savininkai vieną 
gražią dieną sumanė pasilinks
minti. Tai buvo prieš Naujus 
Metus. Belipant į automobilį 
vienam teatro savininkų tąpo 
privertas pirštas. Nukentėju- 
sis tapo nugabentas į aptieką, 
kur jam buvo suteikta pirmoji 
pagalba. Automobilis priklau
sė antrajam teatro savininkui.

Ant rytojaus partneriai vėl 
dirbo savo darbą tarsi visai 
nieko nebūtų atsitikę. Praėjo 
viena -savaitė, praėjo kita, 
viskas tvarkoj. Apie nemalo
nų atsitikimą automobilio sa
vininkas visai if užmiršo. Bet 
štai kartą jis gauna praneši
mą, kad jam reikia stoti į teis
mą. Už piršto sužeidimą jo 
partneris reikalaująs $1000. 
Tai buvo toks siurprizas, kokio 
jis niekuomet nesitikėjo. Jis tuoj 
šoko pas savo partnerį, reika
laudamas pasiaiškinimo. Tasai 
pareiškė, jog nieko čia rimto 
nėra; šiaip tik “draugiškas” 
pasibylinėjimas.

Partneris tačiau draugišku
mu nepasitikėjo. Jis pasisamdė 
advokatą ir stojo į teismą. 
Teisme paaiškėjo, jog nukentė- 
jusis bandęs iškolektuoti pini
gų ir iš apdraudos kompanijos. 
Pastaroji atsakiusi, jog * toks

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se 

kainuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju i 

dinamo turto ar dalies Lie-| 
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą Jkreipkitės j “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš
ku, p

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.
■ -—-■ ' I.———  ....................................—

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra .tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8^X11 colių.

Svarui 20 centų
JLaiua voLu svarui 4Uc

Konverlai reguliari miera
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.i 

sužeidimas nei penkių centų 
nėra vertas. Teismas taip pat 
pamatė, kad tai humbugas ir 
bylą išmetė.

Viena keisčiausių bylų buvo 
sprendžiama Pittsburgh’o aukš- 
tesniajame teisme. Kartu su tė
vu automobilyje važiavo jo 
duktė. Automobilis nušoko nuo 
kelio ir apsivertė. Rezultate 
duktė gerokai susižeidė. Ji pa
traukė savo tėvą į teismą. Teis- 

Athateii Kent 
Screen-Grid

IIadio

. Suteikiami lengvus 
išmokėjimai

Mes rekomenduojame šiuos naujus setus, vartojan
čius naują Screen-Grid principą, dėl tų, kurie nori geriau
sio radio ir už žemą kainą. Del tų, kurie nori turėti didelę <
jėgą, lengviausi nustatymą ir jautrinusį pagavimą; dėl 
tų, kurie įvertina gerą , gražų, tyrą balsą, be jokio ūžimo; 
kurie nori gražumo ir geros konstrukcijos.

Ateikite dabar!

3417-21 So. Halsted St.
Tel, Boulevard 4705

Ketvirtadienis, sp. 10, 1929 

mas nutarė, kad tėvas savo 
dukteriai turi užmokėti $6,176! 
Daug-maž panašus atsitikimas 
buvo ir Milwaukee. Tik ten 
figūravo ne tėvas ir duktė, o 
vyras ir žmona. Įvyko auto
mobilio nelaimė ir žmona tapo 
sužeista. Ji patraukė savo vy
rą į teismą, kuris nusprendė, 
kad vyras turi savo žmonai su
mokėti apie pusketvirto tuks
iančio dolerių.

Iš aukščiau paduotų faktų 
kiekvienas . gali įsitikinti, jog 
pakliūti į bedą ir atsidurti teis
me yra labai lengva. Ir tas ma
lonumas kartais neįmanomi 
brangiai kainuoja. —K. A.

KINIJA
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- 

i leisti — parsigabenkit Kiniją į 
savo namus ir patirsit.

Katalogo No. 48. Kaina 40c

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

TIK-KĄ
Atėjo Kultūra No. 9 

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina 45c

i

žinoma —
ELECTRO-DYNAMIC!

Kaina

$15S 
su tūbomis

Gražiame kabinete su ibudavotu 
Electro-Dynamic Kalbėtuvu



--------- ———.

’

Ketvirtadienis, sp. 10, 1929

Tarų Chicagos
Lietuvių

Reikia teisybę pa 
sakyti

Tavorščiai ir lavorškos! Aš kal
bu ne už buržujus, bet už pro-. 
litams. Mums nėra skirtumo! 
tarp jokios spalvos — gelto
nos, juodos, baltos, ar raudo
nos. Pas mus visi lygus, bile 
tik neskaito “Naujienų“, “San
dą ros“, “K.-alejivio“ iir “tėvy
nės”. Visi tokie žmonės gali 
tapti mums ištikimi tavorščiai.

Mums nėra reikalo gyvent 
Bridžporte. Jeigu mes negalė
sim turėt savo tarpe rūkytų 
tavorščių, tai padarysim vieną 
iš dviejų: ar patys mufuosim 
į Stati strytį, arba turėsim ap
sivesti su moterimis juodais 
veideliais. O kai musų vaikai 
užaugs, lai turėsim čioklet ko
munistų partiją.

Taigi, 
mirškit, kad mes privalome lai
kytis savo principo. O musų 
principas yra tas, kad esame

tavorščiai, jus Bepa

tai ir šeimyniškam gyvenime 
neturime skirstytis, ir savo gy-

Nerviškumas pra 
nyksta - greitai, 

maloniai
Kai jus pradeda kankint' 

rėmuo, gasai, ar nevirškinimą.* 
tai paprastai tai būna Kaitė 
kad viduriuose yra perdaug 
rūgščių. Geriausias būdas — 
greičiausias būdas — sustabdy
ti jūsų nesmagumus yra su 
Phillips Milk of Magnesia. 
šaukštas stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kieki rūgš
čių viduriuose — ir atlieka tai 
tuojaus. Simptomai pranyksta; 
j penkiaą minutes. . |

Jus niekad nevartosite šiurkš- į 
čių metodų, 1
Phillips Milk of Magnesia. Ir 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo rūgščių pervir
šio. Jį daktarai pataria vartoti 
prieš rūgštis per virš penkias 
dešimt metų.

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnesia, didelėse 25c'

vemimui drauges ar draugus 
rinkdamiesi, neprivalome žiū
rėti, ar kas yra geltonas, juo
das, apžėlęs ar plikas; bile lik 
proletaras, tai ir all right!

Mums nėra skirtumo, ar kas 
tiki į komunizmų, ar ne. Kat
ras daugiau aukauja, tas yra 
geresnis.

Pavyzdžiui, 
jkių “Vilnies” 
skaito veltui, 
vorščiai nėra 

| jeigu užsifhoka už visus metus 
i ir kartu dar prisiunčia penki
nę aukų — toks tai maladiets!

Tai dar ne viskas. Apart to, 
ką aš čia minėjau, yra dar vie
nas svarbus dalykas. Mes 
rime susiorg<anizuot (visi 
vorščiai — juodi ir balti) ir

mes turime to- 
skaitytojų, kurie 
Tai jau toki ta- 
pagedaujami. Ot,

tu- 
ta- 
ei-» 

ti pasitikti orlaivio, kuris at
lėkė iš Rusijos. Mums nėra 
svarbus kokie Hinderburgai ar 
Zapelinai, nes jie ne iš Rusi
jos. "'Mums yra tik tas šven
ta, kas paeina iš Rusijos, tai 
yra, iš stebuklingos vietos.

Butų labai gerai, jeigu tam 
tikslui gautume kiek aukų ir 
galėtumėm duoti jiems gasoli,- 
nui. Žinoma, mes aukas nega
lini rinkti veltui. Ir sau pasi
likti tukime nemažiau, kaip 60 
nuošimti. Juk ir mes esam žmo
nės, ir mes norime gyvent. Na, 
o kas norės proletarijatus trauk
ti iš vergijos už dyką! Reikia 
gauti atlyginimo. Kaip kunigai 
griešninkų dūšias iš pragaro 
traukia už pinigus, taip ir mes, 
tavorščiai, proletaro suvargusį 
kūną traukiam iš kapitalistų 
nagų — tik ne veltui.

Ir ant galo — šalin Bridže- 
porto buržujai! Lai gyvuoja 
čia musų vienpročiai rūkyti ta
vorščiai ! Pustapėdis.

Lietuvių Džianitorių 
piliečių kliubo 
susirinkimas

Spalių mėn. 7 dieną laiky
tame susirinkime nedaug <na- 

i rių buvo susirinkusių. Ne vi- 
Įst tčmija “Naujfenų” praneši- 

kaf jus pažinsite skyrių o žinių skyriuje 
apie susirinkimą nebuvo pra
nešta. Taigi kai kurie nariai 
tur būt ir nežinojo, kad susi
rinkimas įvyksta.

Apsvarstyta kliubo reikalai. 
Komisija išdavė raportą, kad 
išvažiavimas 15 dieną rugsėjo 

įdavė pelno $40.05.
Apie allankymą Oak Forcst° ’ ripie airanKjina v«k roįvsiį

ir 50c bonkose. Pilni nurodymai! priegiaU(l()s jnamių lietuvių ra-1 
platiems vartojimams yra kiek-LortaV0> ka(1 jis bllv0 g.eras. 
viename pakelyje. Reikalaukit i Suvažiavo devynios mašinos, 
tikrojo. Ne tiek geras produk-1 Kliubas išdalino 25 dolerius ir 
tas gali neatlikti to paties. ! vietoje dar surinko 25 dole- 

“Milk of Magnesia” buvo J. iriUs. Taigi viso pavargėliamsbuvo J. i pins.
V. registruotas prekybos ženk- išdalinta $50 su centais.
las Chas. II. Phillips Chemical
Co. ir jos pirmtakuno Chas. II. gišką 
Phillips nuo 1875 m.

Kliubas nutarė surengti drau- 
vakarienę, taip sakyti, 

atsisveikinti su vasaros veiki-

j.

it
® 4®

Visi nariai-res ne
atsilankyti į susi- 
balių.
darbuojasi seniai,

[Pacitlc and Atlantic Photo]

Generolas Zhivkovich, Jugo
slavijos diktatoris, išleido dek
retų, kuriuo Jugoslavija pada
linama į devynias pusiau-auto- 
■nomiškas valstijas.

mu, nes džianitoriai žino, kad 
jiems žiemai veikimas užsida
ro, ba jie negali pasitraukti 
nuo pečių per 18 valandų kas
dien.

Nutarta sekanti susirinkimų 
šaukti atvirutėmis. Kliubas ma
no žiemos laiku “imti vakaci- 
jas” mitingam. Taigi, kurie no
rite pasilikti kliubo nariai, tai 
būtinai turite užsimokėti už 

praeitų laikų. Kitaip nustosite 
kliubo > teisių. Kaunietis.

Atvažiuoja iš 
Lietuvos

Mikalina Gedraitis atvažiuo
ja pas savo vyrą Stanislovų 
Gedraitį, 1330 So. 48th Ct., 
Cicero. Ji atplaukė laivu George 
Washington. Vakar iš New 
Yorko ji išvažiavo Michigan 
Central geležinkeliu ir , pribus 
Chicagon šiandie apie 7 vai.
va k.

Taipgi atvažiuoja Ant. Uzas 
iš Papilės. Jis važiuoja pas sa
vo giminaitį Joną 
River SL, Gene va, 
gon pribus šiandie 

ant Dearborn

Uzą, 1018 
111. Chiea- 
5 vai. va-

karo

NAUJIENOS, Chicago, III.
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^svetainėje, 
pamirškite 
rinkimą ir į

Komisija
kad surengti šaunų balių ir su
kviesti į jį publikos ne tik iš 
apielinkės, bet ir iš Chicagos. 
Tad visi tie, kurie norite pa
matyti tą publiką ir su ja su
sipažinti, /nepamirškite atsilan
kyti ateinantį sekmadienį į 
Strumilo svetainę.
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Seniai žmonės pasakodavo, 

kad mažai policijos ir toli po
licijos stotys. Munšainieriai jos 
nebijo, jie verda munšainą ir 
pardavinėja.

Bet pas mus, Kensingtone, 
netoli policijos stotis. Kuomet 
munšainierius verda munšainą, 
kiekvienas policistas gali už
uosti munšaino dvokimą. Ro
dos, nereikėtų niekam juos 
skųsti, galėtų policistas ir pats 
susiprasti, kad po nosia dvokia 
munšainas, o supratęs, prašalin
ti dvokimą.

Bet iki šiol to nebuvo. Ne
toli stoties gyveno našlys ir 
keli bečleriai. Laiką praleisdavo 
kazyriuodami. Kad jiems laikas 
butų nenuobodus, jie išsigerda- 
vo po stiklelį. Kai kada ir su
dainuodavo.

Kažin kokiais reikalais čia 
užėjo miesto slaugė. Ji pamatė 
bečlerius ir vieną “užkariautą”, 

i Ji juos perspėjo, bet jie atsa- 
i kė, fyad ne kitaip bus ir su ta
vimi. Slaugė, neiškęsdama, nu
ėjo į policijos stotį. Vežimas 
atvažiavo, bečlerius suėmė ir 
nusivežė. Už kelių dienų įvyko 
teismas.

“Užkariautoji” gavo du me
tu kalėjimo, vienas vyras $200 
bausmės, kiti po mažiau. Mail 
tą atsitikimą, pap'asakojo po ke
lių savaičių. Jeigu taip pirmiau 
butų pranešę, tai butų galėję 
paduoti ir vardus į laikraštį.

Bėdai su tokiais žmonėmis, 
kad jie vaduojasi ne protu, bet 
jausmais. Jeigu kas apie tokį 
atsitikimą praneša, tai jie pyks
ta. Bet jeigu nebūtų buvę tokie 
įvykiai, tai niekas ir nerašytų 
į laikraštį. Reikia netinkamų 
įvykių saugotis. 

❖ >:< v
Burdingierius norėjo gyventi 

po senovei. O kumutė jam se-

niai pasakojo: kelinti metai aš 
tau kartoju, kad nusipirk ka
rą, jeigu nepirksi, tai neteksi 
šiltos pastogės. Burdingierius 
vis manydavo, kad tas kūmutės 
pasakymas ir nueis juokais.

Bet kumutė, besitrankydama, 
susirado jaunesnį, kuris, dar 
neparėjęs ant burdo, turėjo ka
rą. Kumutė sugalvojo prašalin
ti pirmąjį iš burdo, o parsi
kviesti jaunesnį — su karu.

Ir nabagas burdingierius nė 
sapnuoti nesapnavo, kad jo 
baksas taip greitai atsidurs 
gatvėje. Nabagas burdingierius 
kol užmiršo šiltą burdą, tai 
vaikščiodavo gatvėmis it musę 
perkandęs. Jeigu ateinanti žie
ma bus šalta, kaip laikraščiai 
praneša, tai ir toks dičkis per
šals.

* * *
Yra šiuo laiku darbininkų, 

kurie nedirba. Bet munšainie
riai dirba išsijuosę. Jie kai ka
da bėdavoja, kad išgerią kol 
karšta — taip tie kostumieriai 
ištroškę, kad neduoda s laiko nei 
atvėsti degtinei.

Vienas toks kukorius gyveno 
per daugelį metų flate. Namo 
savininkas norėjo jį nusikraty
ti. Kukoriui jis kiekvieną mė
nesį pakeldavo rendą, bet ku
korius nesimufuodavo, tik pa
burnodavo ir viskas. Bet kuo> 
met į antrą flatą persikėlė juo
dukai, tai jis kuogreičiausiai iš- 
simufavd.

Jeigu taip bijo juodukų mun
šainieriai, tai manau, kad juo
dukai visus munšainierius iš
naikins Kensingtone.

* •!< :!<

Kiekvieną antradienį duoda
ma per radio lietuviški koncer
tai. Dalyvių vardus galite ma
tyti “Naujienose”. Verta kiek
vienam lietuviui pasiklausyti 
lietuvių koncertų per radio. Ku

rie neturite radio, tai galite nu
eiti pus savo pažįstamus arba 
nusipirkite, kurie galite. Aš 
dviejų koncertų buvau klausyti 
ir dar eisiu. Kai viską suprasiu, 
tada pranešiu per “Naujienas”.

žvalgas.

Jus Vargina Strėnų
Skaudėjimas?

Nuolatinis strėnų skaudėjimas tankiai 
įspėja pakrikusius inkstus.

kiekviena diena randa jus pastyrusius ir skaudančius — 
kenčiančius varginantį strėnų gėlimą, galvos skaudėjimą ir 

kvaitulius?
Ar inkstų šlapimasis yra perdaug tankus, menkas ar deginan

tis? Tai yra tankiai ženklai inkstų pakrikimo ir neturi būti 
nebojami.

Kad paakstinti normali inkstų veikimą ir pagelbėti jūsų ink
stams išvalyti jūsų kraują nuo nuodingų atmatų, vartokite 
Doan’s Pilis. Patariamos- visame pasaulyje. Pardavinėjamos 
gerų pardavėjų visur.

50,000 vartotojų pataria Doan’s:
Mi-h. L. Dieta, 2015 H Street, Hacriunento, Callf., sako: “Aš jaučiuos 

tikrai dėkinga ’del Doan s Pilis. Kvaituliai kvaršino mane ir aš jaučiaus 
pavargusi ir nervuota. Kartais jaučiau tokį sustyrima nugaroje, kad su 
vargti vaigščiojai. Mano inkstai neveikė normaliai. Aš pradėjau vartoti 
Doan’s Pilis ir tuo džiaugiuos. Dabar aš esu pilnai sveika’’.

Doan’s Pilis
•A Stimulant Diuretic to the Kidneys
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Kensington
žinios

šį penktadienį, spalio 11 d., 
svetainėje 341 Kensington avė., 
įvyks Roselando Lietuvių Kliu- 
bų ir Draugijų Savitarpinės 
Pašalpos Susivienijimo susirin
kimas. Susirinkime taps išduo
tas platus pranešimas iš bu
siančio baliaus, kuris įvyks 
ateinantį sekmadienį Strumilos

Kada jus netenkate 
svarumo ar spėkų

Žmonės, kurie netenka svarumo ar spėkų, 
turi imti Nuga-Tono nors per koletų dienų 
ir pastebėti greitai sekantį pagerėjimų. Sis 
pastebėtinas preparatas per pastaruosius 40 
metų atliko (ikrus stebukdns dėl sergančių 
ir liguistų . l’-ns Gottfried Sehilling. Presuoti. 
Wis.. suko: “Prieš imant Nuga-Tono mano 
sveikata buvo menka. Mano pilvas buvo 
pairęs ir rytais, kada aš—keldavaus, aš jaus- 
davaus labiau pavargęs, negu vakarais. Aš 
svėriau 130 svarų. Dabar aš sveriu 155 
svarus ir vėl labai gerai jaučiuos, ačiū pili- 

i klonis pasekmėms, kokių susilaukiau iš 
Nuga-Toue“.

Kiekvienas žmogus, kuris yra silpnas, li
guistas, ar sergantis, turi pasinaudoti paty
rimais p. Sehilliang ir tūkstančių tų, kurie 
ėmė Nuga-Tono ir dabar džiaugiasi gera 
sveikata. Juh galite gauti Nuga-Tono kur 
tik vaistai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų 
vertelga kartais neturėtų stnko, paprašykit 
jį užsakyti dėl jus iš urmo vaistynės.

( HEVROIE I i

Dezainu

Medžiagomis

Padirbimu

Pabudavotas sulig Augs

čiausių Standardų!

(Allohliv and l’ucMlc l’holu)

Šauta Faula aliejaus laukų gaisras, Kuris padare nuostolių uz $2,500,000

laike karo

Dauguma žmonių numano, kad Nau
jasis Chevrolet yra šešių už kainą 
keturių cilinderių. Bet ne kiekvienas 
žino kokis tikrai pastebėtinas šešių 
cil. karas jis yra!
Chevrolet inžinierių štabas praleido 
daugiau kaip keturius metus vysty
damas Chevrolet Six. Medžiagos yra 
parinktos iš pasaulio geriausių mar- 
ketų ir, imant bendrai, yra devyni 
tūkstančiai
produkcijos ir subudavojimo!
Pasėkos yra lygiai tokios, kokių jus 
tikėtumėtės — kokybė dezaine, me
džiagose, padirbime, kuri užtikrina 
daugelio metų patikimą ir patenki
nantį tarnavimą!
Ateikite šiandie. Mes norime, kad 
jus pamatytumėt ir pasivažinėtu- 
mėt šiuo karu—nes jis duos jums 
naują supratimą apie tai, ko pirkė
jas žemos kainos karų gali dabar ti
kėtis už savo pinigus!
The Roadttet, $52S; Th» Phatton, t52S: The Coach. 
9593: The Coupe. $595: The Sport Coupe, $645: The 
Sedan, $615; The tmperial Sedan, $695; The Sedan 
Dellvery, $595; Ught Detivery (thaoi* only),$400; I’A 
Ton Truck (Chattis only), $545:1% Ton Truek (Chat- 
eiewithCab),$650. AH pricesj- o. b. /actory. PHnt, 

Michigan.
Coniider the dellvered prlce as well ai the lįst (f. o. b.) 
price when comparing automobile valuei. Our dcalera 
dellvered pricea tnelude only authorized chantea (ot 
<r«daht and dellvery, and the charfte for any addldonal 

B<xeMorUeorflnandimdeilr©d. (392-M)

Ateikite ir Pamatykite Šiuos Sensacingus Naujus Automobilius
Atlankykit Arčiausį Chevrolet Vertelgą

Chevrolet turi lietuvių departamentų. Kuomet jus atsilankysi! pas mus ar pas kitus Chevrolet ver
telgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo r • •

SOUTH
F. I.. Cruwford Motor Salei 

9321 Cottage Oro ve Avė. 
AVitte Motor Halei 

Ulue šlami, III.
Hchuller A Ilafner Chevrolet Co. 

4741 Cottare Orove Avė. 
Spooner Motor*. luc. 

Ilarvey, III.

McMunus Motor Halei 
6711 8. Wwtern Ava. 

Mlchlian Avė. Chevrolet Co. 
i 2234 8, Mlclilgnn Avė. 

Meburiter Chevrolet Company 
7744 fttony laland Avė. 

a. J. OoHterbeek Motor Co. 
7041 8. Hal»ted 8t.

Oruie Broi. & Sheet* Motor 
į 6022 Cottage Grove Avė.

Kuperior Motor Salei 
HIM3 H. Ilalsted Ht. 

Help Chevrolet Coiui>aoy 
8622 Couimerclal Avė. 

Wąrme Motors, Ine. 
Chicago Uelghti, III, 

Argu Motor Company 
0211-10 Archer Av«., Argo, 

Voųng A lloffman 
1709-11 W. 95th Ht.

Co.

III.

SOUTH— (Contlnued) 
A«hland Avė. Motor Halei 
5436-42 8. Aihland Avė. 

Nonnun M. Barron Chevrolet 
Salei 

2330-13 W. lllth Ht. 
Bauman Chevrolet Salei 

3516-20 Archer A ve. 
Caley Brothen 

10638 8. Mieli igan Avė.

NOKTU 
l'ptown Motor* Corporatloa 

4859 Broad vvny
IVeM'ot Compuny. Ine.
1245 Chicago A««*.. Evan>tua 

Alhaiiv l'ark Motor Sale* 
3102 Laivrence Avė.

Itlaineuicr-Egan Chevrolet Halei 
NIIch Ccntcr, III. 

Del l’lulncH Motor Co. 
Del Plalnei, III.

Mlluatikce Avctiue Motor Halei4 
2501 Mlhvauhee Avė.

WE8T
Kmart Chevrolet Coinpany 

Grange, UI.
De* riaiuv* Valley Motor Hale* 

l.emoa* •!>.

MEST— (Contlnned) 
Wcit Auto Halei 

2032 Wa«hingtoo Hlvd. 
Drlje Motor Halei 

<1528 Kooievelt lload. Oak' Vark 
George W. Durst Chevrolet Co. 

741 \V. Jackson Blvd. 
Elmtvood Vark Motor Co. 

Elnnvood Vark, III. 
Flvek’n Halei & Service 
2132-40 8. Kedzle Avė. 
Keeniin Chevrolet Salei 

0323-20 W. 22d Ht., Cicero, III.
Klng Motor 

Majrtvood, 
T.ewli Auto 
3400 Oxden 

Murray Service & __ _
Madleoe Ht., Oak Tark, 

liay O’Connell Motor C 
4(120 W. Madleon 8t. 

Ilarr/ M. Keld Motor Compaay 
0810 W. North Avė. 
IlooHevelt Motor Halei 
3838 RooBevelt Koad 
lt. A N. Motor Halei 

6827 Ogden Avė., Rerwy» 
. Tuilor Chevrolet 8hIm 

Mclroee Vark, Iii.
E. H. Fleck A Cotnpaoy 

UliiMlale. Illiuoi*

Hale* 
III. 
Salei 
Are. 
Motor Oo. 
‘ ~ III.

Compaay
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Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

Gražus įvertinimas gražaus darbo— 
Lietuvių Valandos

Muzikoj yra kažko nuosta- grumtis mielai sutinka musų 
baus, galima sakyti, ji pati yra'vietiniai dainininkai, iki šiol 
stebuklas, kadangi niekas k i- daugumoj nariai Birutės, tos

mo tokiai dienai negalima lauk
ti.

Tikiuos, kad Naujienų ir p. 
Budriko pastangas padaryti ga
limus šiuos lietuvių programus, 
p. Steponavičiaus surengimą 
dalyvių ir dainininkų pildymą

torijos didžiojoj svetainėj ša u r 
kiama masinis susirinkimas, 
kaip pirmas žinksnis pastango
se įvesti Bridgeportan restrik- 
ciją — kad neįsileisti negrų 
šion kolonijon.

Susirinkime kalbės lietuviai 
ir kitataučiai.

Kiekvieno lietuvio namų sa
vininko ir kiekvieno biznierio 
pareigia dalyvauti šiame mitin
ge.

Taigi nepamirškite! Mitingas 
prasidės 8 vai. vakare.

Bridgeportietis.

Garsinkitės Naujienose
P nia Mary Siminas (Chica

go, III.) paraše laišką radio sto
čiai VVLS. anglu ir lietuvių kal
ba. Išreiškė norą gauti žurna
lą “The Voice of the Air’’, c 

$ $
“Labai Įdomauju lietuvių 

programais.”—Miss M. Ehmke, 
Chicago, III. 

* * *
“Girdėjau antradienį, rugsė

jo 24. laike lietuvių programo, 
kad žadate siuntinėti “The 
Voice of the Air’’ norintiems 
jį gauti.”—Miss Estelle Mack, 
Chicago, III. 

♦ ❖ ❖
“Klausomės Lietuvių Progra

mų antradieniais...’’—Mrs. Hen
ry Malec, Chicago, 111. 

♦ * *
“Klausiaus Lietuvių Progra

mų antradienių vakarais ir jie 
patinka man laimi.”—Bernice 
Domidovicz, Chicago, III.

• I * * * *
“Klausiaus Lietuvių progra

mo...”—Mrs. R. Suchomel, Ci
cero, III. 

❖ *
“Noriu pasakyti, kad man 

suteikia daug malonumo Lie
tuvių Valanda antradienių va
karais...”—V. Kishon, Chicago, 
m.

sj« ♦ *

“Meldžiu atsiųsti man “Lie
tuvių dovaną...”—-Miss Grace 
Brandstetter, Chicago, III.

Keikia pasakyti, kad rašyto
ja turi omenėje žurnalą “The 
Voice of the Air”.

* sjt

“Negaliu išreikšti, kaip daug 
malonumo suteikė man lietu
vių muzika ir dainos... Dainos 
įsmigo tiesiog mano širdin, jos 
tikrai sujaudino mane ir ma
no šeimyną... įTik pamąstyti, 
kad aš galiu išgirsti savo tau
tos balsą per radio, yra dau
giau, nei sujaudinimas...”— 
Mrs.' Joseph Bagdonas, Chica
go, III.

❖ <1 t-

“Mes klausomos lietuvių ir 
lenkų programų ir mylime 
juos...”—F. Store, Chicago, III.

>Jc >|c

“Girdėjau lietuvių programą 
per radio...”—Mrs. Sophie Wi- 
dick, Chicago, III.

♦ « *

Žemiau paduodami tik var
dai rašytojų laiškų ir vietos, 
iš kur laiškai gan)

Frank Matys, Chicago, III.
Frances Bartkus, Chicago, 

III.
E. Mitzner, Chicago, III.
George Kaupas, Berwyn, III 
Mrs. J. L. Albin, Ch’cayj 

III.
John P. Pūkis, Chicago, III, 
Ann DeMarco, Glencoe, III. 
George M. Mariu, Chicago 

III.
J. G. Maskin, Chicago, III. 
John Malina, Chicago, UI. 
VValter Silutki, Cicero, 111. 
Albert H. Sieg, Forest Park, 

III.
Emil Hosek, Chicago, III.
Mrs. Lawrenoe Motyka, Chi

cago, III.
J. B. Severą, Chicago, III.
Miss Barbara Mueller, Au- 

burn Park, III.
Edvvard S. Lee, Chicago, III.

♦ ♦ ♦
Šv. Kazimiero seserys prašo 

siųsti joms žurnalą “The Voice 
of the Air”.

(Bus daugiau)

tas, regis, nepajėgtų sukviesti . dailės draugijos, kuri per 22 
visokių pažiūrų ir įsitikinimą! metus savo gyvavimo Chicagoj 
žmonių į vieną tokią didelę šei-l labai daug prisidėjo prie kultu- 
myną, kaip kad padaro Lietu-1 ras kėlimo ir lietuvybės palai- 
vių dainos valanda kas antra-j kymo, ypatingai tarp Amerikoj 
dienio vakarą, kurios turime j augusio jaunimo.
malonumo klausytis iš WLSl šios savaites programas, ku- 
Radio stoties Chicagoj, ačiū! ris Luvo specialiai sutaisytas 
pastangoms Naujienų sykiu su Vilniui minėti, buvo turtingas, 
p. J. Budriku, savininku dide-'ir, aš manau, turėjo palikti gi
lės muzikališkų daiktų krautu
vės, ir The Harry Alter Com- 
pany. Kad žmonės\ laukia ir 
gėrisi šia dainos valanda, liudi
ja faktas, kad nekalbant jau 
apie tai, ką girdi žodžiu, bet 
šimtai laiškų yra gaunami pc 
kiekvieno programo su išreiški
mu džiaugsmo ir padėkos, kad 
suteikiama galimybės praleisti 
valandėlę taip maloniai, taip es- 
tetingai. Programai, po prie
žiūra p. K. Steponavičiaus, tei
kiami labai įdomus. Jie turi ir 
kitą gerą pusę, tą ,kad priver
čia musų dainininkus ir muzi
kus labiau gilintis i lietuvių 
dainos praeiti, kadangi šiuose 
programuose teikiami vien tik 
lietuvių liaudies ir lietuvių kom
pozitorių kuriniai, ir tos dai
nos, kurios muši} koncertų pro- 
gramuse neranda vietos. Ir 
kas gali padaryti geresnius pa
žinties ryšius, kaip kad daina? 
Dainoje matyti tautos praei
tis, ką ji gyveno,' ką kentėjo, 
kuo džiaugėsi. Daina reiškia 
tautos jausmą, tautos širdį, dai
noje matai tautos veidą. Dainoj 
atspindi tautos istorija.

Per suvirs 15 metų savo gy
vavimo, Naujienos niekuomet 
neatsisakė paremti nė vieno 
grynai kultūrinio darbo Chica
goje, ir jų pastangos padaryti 
galimus šiuos radio programus 
yra ištiesų nuopelnas lietuviams 
visoj Amerikoj.

Padėti vykdinti šiuos pro-

operos Birutės, 
Birutes choras ir

Polka, Steponavi-

lios impresijos savo klausyto
jams, ne tik iš dailės puses, 
bet iš svarbos, dėl kurios buvo 
minėj iinas.

Programas susidėjo iš sekan
čių numery ir išpildymas jo bu
vo kreditu visiems .dalyviams:

1. Lietuvos himnas, Birutės 
choras.

2. Kalba, P. Grigaitis, Nau
jienų Red.

3. Trio iš
Petrauskas— 
solistai.

4. Kariška
čiaus-Byansko orkestrą.

5. Mano sieloj šiandien šven
te, Tallat-Kelpša ir Vai putė, 
pusė, Šimkus V. Stradomskiu- 
tė.

6. Oi greičiau, greičiau, Šim
kus ir Kur josi ?, Petrauskas— 
Jonas Romanas.

7. Musų tėvynė, Maršas—Or
kestrą.

8. Kur bakūžė samanota, 
Šimkus ir Vakaras, Sarpalius— 
Karolis Sarpalius.

9. Lietuvių šokių rinkinys— 
Orkestrą.

10.
Jonas

11.
niaus
—Birutės choras.

12. Lietuvių melodijų rinki
nis—Orkestrą.

Užsibaigus orkestras pasku- 
tiniems garsams taip ir tari 
sau, kad tinkamesnio pamineji-

Mudu du, Sarpalius, —. 
Romanas.
Ei pasauli! Mes be Vil- 
nenurimsime, Vanagaitis

visi brangina taip, kaip
Aš pati.

“Jaunoji Birutė”
Jaunosios Birutės tėvų posė

dis bus pėtnyčios vakare, apie 
9 v., Mark White Sq. maž. 
svetainėj. Visi tėvai prašomi 
atvykti

Mark White 
Visi tėvai

Sekretorius.

Bridgeportas
Bukite masiniame susirinkime, 

šaukianiam Biidgepcrto re- 
strikcijos reikalais

Penktadienį, spalių mėn. 11 
d., Bridgeporte, Lietuvių Aiidi-

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Ketverge, Pėtnyčioj 
ir Subatoj, Spalio 

10,11 ir 12
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“Behind That 
Curtain”

z dalyvaujant
Warner Baxter, Louis Moran

1 Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Epizodas No. 2 — “King of 
the Kongo” 

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

Budweiser Barley-Malt Syrup stovi toli prieky visų 
kitų molto syrupų kokybės lauke, nes jis yra 100% 
tyras miežių moltas. Jis neturi jokių priemaišų, dirb
tinių prieskonių — jokių kokių nors substitutų.

ANHEUSER-BUSCH 
ST. LOUIS
Also makers of 

Busch Extra Diy Gingsr Ale 
and Budweiser Beverage

Maistas padaroma mai
štingesnis kada jis bū
na kepamas ar tušina- 
mas su Budweiser 
Barley - Malt Syrup

BM-141

PARDAVINĖJAMAS GROSERNINKŲ IR PARDAVĖJŲ VISUR

WESTERN SALES CORPORATION, Distributoriai
1525 Newberry Avė., Chicago, III., tel. Canal 7051

TUBBY

Feeaa'mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos -

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

COME OAJ, ~T(2OT OUT
WITTE-QSZ 

l'LL STAMD ’EM 0/0 
"TBElte HEADS - OLE 
SMOKE-6ALL BAKTBR

$2.5O Dovanų
Knygomis

Naujiems Skaitytojams

NAUJIENOS skiria šią gerą dovaną visiems* naujiems 
prenumeratoriams užsirašiusiems dienrašti metams 
arba užrašiusiems savo giminėms į kitus kraštus. Tai 
yra gausi dovana. Prenumeratorius gali pasirinkti iš 
20 knygų, kurių sąrašą prisiusime ant pareikalavimo, 
arba sekamą rinkinį:
KINIJA. Platus aprašymas kinų krašto, gyvenimo ir papročių. Kaina 

40c.

DARBAS. Romanas apie francuzų darbus geležies fabriko j. Kaina $1.00

ŠIAURĖS KARŽYGIAI. Puikus vaizdelis apie šiaurės gyventojus. Kai
na 35c.

KAS IŠGANYS LIAUDĮ? Įdomi politiško turinio knyga. Kaina 75c.

DABAR, kada, šimtai tūkstančių žmonių Amerikoje klausosi per radio 
Naujienų koncertų, Naujienos turėtų rastis pas kiekvieną lietuvį. Užsi- 

' rašyk, patark kitiems užsirašyti; priimk Naujienų dovanas ir naudokis 
žiniomis per ištisus metus. Naujienų prenumerata $7.00, Chicagoje ir 

' užsienyje $8.00.

Prenumeruodamas iškirpk sekamą atkarpą ir siųsk 
su pinigais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Tel. Roosevelt 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 
Chicago, III.

šiuo siunčiu $

Vardas-pa varde

Adresas

už Naujienas ir prašau prisiųsti dovanas.

(Jei dienraštis butų siunčiamas kitam, parašyk vardą ir adresą 
atskirai).

Some Heroes Are Not Appreciated.
/ 4LIQIGWT! ALIRIGHT.'

IF YtoUTHINK MOtžE 
OF A LOTTA OLE 

CA8BA66S TA Aki VJlkJIJIM
THE WORLD
I VJOULDM’T STAY (N 

OLE
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Ketvirtadienis, sp. 10, 192.9

CHOGOS
v

ZIRSOS
Muzikos pamokos kuo

ne veltui
Praėjusius metus Cliicagos 

Apšvietus Taryba buvo suor
ganizavusi keliose vietose kle-

žalia šviesa reikalauja, kad 
trofikas judėtų ir judėtų, iš
ėmus tuos įvykius, kada ten
ka sustoti, idant išvengus su- 
sikulimo arba dėl kokios ki
tos nenumatytos priežasties, 
arba kai važiavimą sulaiko pa
statytas trafikui daboti polici
ninkas. Geltona šviesa yra pra
nešimas, kad važiuojantys bu
tų prisirengę važiuoti. Bet jie 
neprivalo važiuoti, kol nesižy- 
bes žalia šviesa.

NAUJIENOS, Chicago, DI.

Visi geri piliečiai, automobi
listai arba pytieji, gali padė
ti išnaikinti mažą skaičių ga
limų galvažudžių, kurie rodo 
stoką pagarbos įstatymams ir 
žmbnių gyvasčiai.

Taip kalba šios savaitės biu- 
tetene policijos komisionierius, 
\Vm. F. Kussell.

"Naujas Smagumas Teatro".

AMERICAN
OPERA CO.

Akių Gydytojai

7

MAJESTIC THEATRE
------- Dainuojamos Angliukai -------  

Jus galite suprasti ir pasigėrėti kiekvie/iU 
jų žodžiu.

PROGRAMAS
šį vakarą 8:20 ketverge — “Figa
ro”: pėtnycioj — “Carmen , subatoj die
nų — “Marika" subatos vakaro — "Yo

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Arteoian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephono Plaza 8200

sas muzikos pamokoms. Klesos 
laikyta tokiomis valandomis, 
kokiomis galėjo sutvarkyti mo
kyklų prižiūrėtojai.

šiemet taipjau organizuoja^ 
mos muzikos klesos — groti 
instrumentus ir lavinti balsą. 
Muzikos klesoms vadovaus pa- 
lyrusieji mokytojai ir mokyto
jos.

Bet Apšvietus taryba nužiū
ri, kad nyri n tieji šias klesas 
lankyti turės padengti dalį iš- 
kaščių. Taigi nustatyta kaina 
už šitokias pamokas 50c moki
niui ar mokinei. Tai yra ne
daug, tai yra kuone veltui.

Ir vienu tokiu muzikos cen
tru tapo paskirta Harrison 
Technical High School. Šios 
klesos jau susiorganizavo. .Jos 
susirenka 2:45 vai. po pietų.

Vienok nužiūrima, kad yra 
tokių ypAlų, kurios negali lan
kyti pamokų ir repeticijų die
nos laiku. Taigi dabar organi
zuojama vakarinės klesos. Pir
mas milingas šiuo tikslu įvyks 
.spalių 11 dieną, 8 valandą va
kare, mokyklos trobesy.

Fieldo muzejuj gamtos
istorijos

Prie miestelio Mainui, India
na, nesenai lapo iškastas ske- 
letonas niastodono, žvėrio vei- 
slės giminingos šių dienų Sto
niams. Mastodonai jau išnykę 
žvėrys. Skeletono amžius, kaip 
nužiūrima, esąs tarp 25,000 ir 
100,000 metų. Skclctonas bus 
atgabentas Chicagon ir pasta
tytas Fieldo mažėjuje gamtos 
istorijos.

Jūsų saugumui
Dauguma automobilistų Chi-

cagoje nori pildyti ir pikio tra
nko reguliacijas. Bet nedidelė 
ir pavojinga mažuma, kuri 
j k nis nusi ženg ia, visgi pasi
lieka.

Tatai buvo parodyta šiomis 
dienomis, kad visame mieste, 
padaryta žinksniai, kad įvyk
dyti gyveniman patvarkymus, 
įsakančius automobilistams su
stoti prie t rali ko šviesų ant 
tam tikrų kryžkelių ir bulva
rų.

West parkų, southparkų ir 
Lincoln parko policija sujun
gė bendrai savo jėgas, kad pa
daryti miesto gatves saugias 
važiuoti jomis ir saugias per
eiti jas.

Miesto patvarkymai šiuo 
klausimu yra aiškus. Haudona 
šviesa reikalauja, idant trofi
kas sustotų ir lauktų.

PINIGINIU DOVANU LIETUS
•CENTRĄ L M A NU F ACTU R1NG 

DISTRICT BANKE

Beveik tikras sidabrinių ir auksi
nių pinigų lietus lija dabar Central 
Manufacturing District Banke, 1110 
Wcst 35 St. 'lai rudens darbu Pa
baigtuvių Iškilmė, kuri tame banke 
tęsiasi jau antrą savaitę. Dovanos 
siekiančios nuo 25c sidabru iki $10 
auksu yru duodamos visiems, kurie 
atlieka tame banke kokį naujų biznį.

“Oh” ir “Ah” dabar tankiai gir
disi banko koridoriuje, kur nauji de- 
pozitoriai traukia pinigines dovanas 
iš tam tikros dėžutės. Jie žino, 
kad dovanų jie tikrai gaus, bet mat 
kiek vienam norisi ištraukti vis dides
nę dovaną — aukso šmotą. Ir dau
gelis jų būna laimingi. Žilgalvė mo
teris tiek susi jaudino gavusi dešim
kę auksu, kad ilgai bėgiojo po kori
dorių kiekvienam rodydama ir pa
sakodama apie savo laimikį. Mer
gaitė, kuri dirba netolimoj dirbta-1 
vėj, pasiėmė auksinę dešimkę su sa
vim, kad parodyti savo laimikį ki
tiems darbininkams, kad ir jie ži-~ 
notų apie šio banko Pabaigtuvių 
Iškilmę ir dideles auksines ir sidab
rines dovanas.

Be šių piniginių dovanų yra dar 
dieniniai ir didieji prizai, kurie bus 
išdalinti laimingiesiems depozito- 
riam.s laike šių iškilmių. Tie prizai 
siekia nuo Dirigold saldainių servi- 
zos iki rankomis išsodinto stalo ir 
naujo modelio Zenith radio.

Bankas kviečia kiekvieną ir visus 
dalyvauti šioje Pabaigtuvių Iškilmė
je. Prizai yra dėl visų ir kiekvie
nas gali juos gauti. Adresas yra 
1110 W. 35th St. Iškilmė tęsis iki 
šešeadienio, spalio 19 d.

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

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS

Mes įvesime j jūsų namą 
apšildymą ir įdėsime 

plumbingą

24 mėnesiai išmokėjimui

Nereikia nieko įmokėti.
Nepraleiskit šios progos!
Mes kalbam lietuviškai.

A. BLACKSTONE

PLUMBING
AND HEATING 

SUPPLIES

181 North Halsted St.

Kampas raudonu frontu.

— ■■ *

Išmokit Skrybėlės Dirbti
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja

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

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

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

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

Kelias į pasisekimą 
ir laimę yra 

prieky
JUS, bet jus negalite gėrėtis 

dalykais be sveikatos. Daugelis 
milionierių. atiduotų visą savo 
turtą, kad galėtų pasigardžiuoti 
steiku. Priežastis yra nepaisy
mas savo kūno. Kiekvienas skau
smas turi savo priežastį ir mes 
turime susidomėti tais simptomais 
pirm negu jie pasidarys kenks
mingi musų sveikatai.

Pilna analitinė ir fizinė egzami- 
nacija parodo visas priežastis ir 
šiais moderniškais budais mes ga
lime gėrėtis smagumais geros 
sveikatos.

Aš, specialiu studijavimu užsie
ny, ,raliu paeelba naujų metodų 
išgydyti atkakliausias ligas.

DR. C. C. SINGLEY
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 

v

Ne kosėk!
Gaukit greita pagalba nuo 
tų Hkaudžių. draskančių 
kosulių. Sustabdykit žel
dinanti kutenimą su 
Sevcra’s G’ough Halsam.
Motinų ir vaikų favo
ritas per 50 metų. 
Jūsų aptiekininkas 
turi jų. Dviejų dy
džių. 'ir oOe.

_ SEVERA’sL 
cough balsam

Pus - Balsio 
Systema

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

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

SpcciallHtas gydyme chronišku ir naujų 11- 
<ų. Jei kiti ncKalOjo Jumis išgydyti, atsflan- 
<ykit pas mano. Mano pilnas iėcgzanilnavi- 
inas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Bl
iu t pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
nur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
oo galutino išegzaruinavlmo—kas jums yra.

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

Kambarys 4016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO.'ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
oietu. nno 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioi nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

Universal Restaurant 
Gardus, sveiki lie
tuviški valgiai ir 
mandagus patarna
vimas.

A. A. NORKUS, sav.

750 West 
31st St.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

AGNIEŠKA DAPKIENĖ 
po tėvais Samuilaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 9 dieną, 2:10 valandą ry
te, 1929 m., sulaukus 38 me
tų amžiaus, gimus Kauno rėd., 
Raseinių apskr., Paklainių dva
re. Išgyveno Amerikoj 10 me
tų. Paliko dideliame nuliūdi
me vyras Antanas, 2 sunai — 
Antanas 16 m., Viktoras 10 m. 
2 dukterys — Helena 13 m., 
Sopija 8 m., brolį ir brolienę 
Samuiliai ir giminės, o Lietu
voj 2 seseris — Prancišką ir 
Moniką. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4613" S. Fairfield Avė.

Laidotuves įvyks subatoj, 
spalio 12 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo P. 
š. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
veliones sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Agn ieškos Dap
kienės giminės, draugai ir pa- •' 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Dukterys,
Brolis, Brolienė ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja gra
bo ii us S. D. Lachavvicz, Tel. 
Ruosevųlt 2515".

landa of Cypius”.
SPALIO 14 SAVAITE

Panedėly — “Yolanda o? Cyprus"; utar- 
ninko — “Fąusl”: sęredoj — Butcrfly’’: 
ketverge — “Carmon”^ pėtnyėioj — “M- 
garo" HUbatoj dienų — ‘‘Yolanda of Cyp- 
rus”: subutoH vakaro — ‘‘Carmen”.

Bilietai: 50c, 75e, $1.50. $2. $2.50, $3.

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

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

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK

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

--------------0--------------

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati 
taiso trumparegyste ir toliregyste 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipdama 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

________ Graboriąf_______ į 
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
^sti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime ižlaidu užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 ikix12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:30 v. 
1608 South Ashland Avenue 

Netoli 46th St Chicago. tU—--- o------

------- O-------
Rea. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 296, 1579 Milvraukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624 

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

valandai po pietų

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų sę> 
nas žaizdas, ligas recta)

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

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

3265 So. Halsted St.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2380
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

VALANDOS!

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

Telefonas Canal 6464

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas 

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
1103 S. Halsted St. 

Chicago. III.
Tel. Victory 1116

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Ldc. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

O.LAČHAVKŽ

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
Canal 0084

Dr. K. NURKAITIS
Optometristas

Examinuoju akis ir prirenku akinius, 
P-no Roslavitčiaus aptiekoj, 

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 So. Halsted St.

Office Boulevard 7042.

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL
7------------------------------------------------
A. K. Rutkauskas, M.D.

4442 South Weatcrn Avenue

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Aienue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8. Nedėlioj 10-12

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2814 W. 23rd PL 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

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.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriški, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventad. L(P—12 diena

Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St.. Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

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

A. A. 0I.IS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0882 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuoto jas

s
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

A. M0NTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė iviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarainko, Ketverge 
i. ir Subatos vakarai*

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107th St. 

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46tb

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Telefonas 
Cicero 8724

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFI£O VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. VVashington and Clark Sta. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweH St.
Virginia 1290

Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 691.3

DR. A. J. BERT ASM
8464 South Halated Street

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

Rez. 8201 Sneth Wallat> Street

3 jva^U8 Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

1900
Rezidencija:

4193 Archer Avė

Dr. S. Zmuidzirias
Gydytojas ir Chirurgas 

Valandos: Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj nuo 5:30 iki 7 vai. vak.
1410 W. Monroe Street

Phone Monroe 6880

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas
South Halsted Street

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi 
gesnis už ki 
tų patarnavi 
mas.

J. F. Eudeikis Komp 
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4117 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1110 So. 49th Ct., Cicero

rL'ęl. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201
Valandos: 2 -4 (jo piel
Phone Lafayette 0098

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- į 
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo 16—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 luboa 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VAIJkNDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena1

Phone Midway 2880

V, W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2466

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iiki 6 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union Avė, 

Tel. Roosevelt 8710
VaL nuo 6 iki 9 vaL vak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Įspūdžiai iš kelionės 
New Yorkan

riu laivo. Trečios klesos kamba
riai irgi gana gražiai Įrengti, 
po 2—4 loveles, švarus ir smą- 
gŲS.

Pirm vakarienės gavome po 
keletą stiklu 
kurio išgėrus 
valgyti.

Apie 8:30
kviesti pietums. Valgomas Ba
lionas 
komis, 
nijos 
taipgi
sišaukimai lietuvių kalba

SPORTAS

kokio tai gėrimo, 
atsirado apetitas

vai. buvome pa

buvo išpuoštas lietuviš- 
amerikoniškomis ir Da- 

vėliavomis. Ant 
iškabinta vėliavos

sienų 
ir ai
rei ka- 
D. L. 
sitalų

kiekvienam

Trečiadienį, spalių mėn. ant
rą dieną, kaip 1 valanda po pie
tų, mudu su ponu Baltučiu ap
leidome Chicagą Baltimore Ohiol le 500 metų sukaktuvių 
traukiniu. Kadangi p. Baltutis K. Vytauto mirties. Ant 
yra gana malonus ir linksmas bukietai gėlių ir
žmogus, tai besikalbėdami apie svečiui rezervuota vieta, 
visokius nuotykius nė nepasi- tųs susidėjo iš daugelio 
jutome, kaip išmušė 9 valanda džiai pagamintų valgių ir 
ir laikas gulti. Atsigulęs pa-(kiti skanumynų, 
siėmiau knygą “Vakarų fronte 
nieko niauja”, manydamas pa
žiūrėti 
pasijutau, kaip atėjo 3 valanda | #rarnas. New Yorko ofiso 
ryto. Tai knyga, kurią verta 
kiekvienam perskaityti.

r o g rainis
nc_ i Po vakarienės prasidėjo

gar- 
kito-

pro- 
ma- 

nedžierius, P. Zeidneris, paaiš
kino tikslą vakarienės, išreikš
damas padėką visiems už Įver
tinimą B. A. Linijos, už jų pa- 

Antrą valandą po pietų jau I tarnavimą Lietuvai siunčiant 
buvome New Jersey. Prieš pri- laivus Į Klaipėdą ir tuomi gar- 
važiuosiant gelžkelio atstovai sinant Lietuvos valstybę. Per- 
visiems išdalino autobusų tikie-1 skaitė laišką Lietuvos atstovo 
tus kas j kokią dalį New Yor- P. Balučio, kuriame jis atsi- 

praše dėl negalėjimo dalyvauti 
pasakyta, kad šioje vakarienėje ir dėkojo Bal- 
nuvežti mus į tie American Linijai, visiems 

ir visiems Be
išlipę iš autobuso, ra-(tuviams už rėmimą Lietuvos 

'. i valstybės, važiuojant Lietuvon
per Klaipėdos uostą.

Po to perstatyta tostmaste- 
riu to vakaro p. Trečiokas, ro
dos, iš New Yorko.

P-as Trečiokas, užimdamas 
tostmasterio vietą, pareiškė, 
kad turis ilgą programą ir pra
šė kalbėtojų kalbėti trumpai. 
Pakvietė Lietuvos vice-konsulą 
iš New Yorko, P. Daudvardi. 
P. Daudvardis paaiškino, kaip 
yra smagu važiuoti Lietuvon 
B. A. laivais, kurie eina tiesiai 
Į Klaipėdą, kaip Klaipėdoje gra
žiai priima, nekrėsdami nė ba
gažų, — nors ir munšaino 
įtum.

Antras kalbėjo Vitaitis, 
vynės” redaktorius, toliau 
binskas, chicagietis, P. 2 
(“Garso” redaktorius), 
Jurgeliutė, Sekys, adv. Baub
lys, Ambraziejus, Smitrus, lai
vo kapitonas, kuris jau moka 
keletą lietuviškų išsitarimų, 
kunigas Vembrė ir daug kitų. 
Visi kalbėtojai stengėsi įrodyti, 
kad važiuoti Lietuvon yra ge
riausia ir parankiausia per B. 
A. Liniją, kuri nuveža tiesiai i 
Klaipėdą.

Vienas kalbėtojas, girdamas 
iškilmes, kokias surengia Lie
tuvos valdžia Klaipėdoje, ėmė 
pasakoti, kaip pasitinka su mu
zika, su gėlėmis, su kareiviais... 
Vienas juokdarys paklausė, ar 
nešaudo? Antras dadeda — ar 
daug šnipų pasitinka?... Bet tai 
juokai.

Vakarienėje dalyvavo apie 5Q 
žmonių ir beveik visi lietuviai; 
todėl ir buvo labai smagi kom
panija.

Po visų prakalbų , prasidėjo 
lietuviški šokiai, vadovaujant 
jaunavedei poniai Vitaitienei, 
Chicagiečiams žinomai Zosei. Ji 
išmokino Baltic Am., Linijos 
menedžierių, Jaivo kapitoną ir 
kitus viršininkus šokti klumpa
kojį, suktinį ir kitus lietuviškus 
šokius.

Apie 2 vai. ryto vietiniai sve
čiai išsiskirstė, o mums, iš to
liau atvykusiems, davė kamba
rius laive. Ant rytojaus, papus
ryčiavę, leidomės New Yorkan. 
Čia tą dieną atvyko Anglijos 
premjeras Ramsay MacDonald, 
tai New Yorkas buvo apsikai
šęs kaip per kokią iškilmingą 
šventę. Perėję dar kelis laivų 
kompanijų ofisus su tam tikrais 
reikalais, pasisvečiavę Conti
nental viešbuty, leidomės Chi- 
cagos link.

Atvažiavus Chicagon prisimi
nė patarlė niekur nėra taip 
gerai, kaip namie.

T. Rypkevičia.

New Yorke

Mums buvo 
reikalautumem 
Liberty stoti ką mes ir pada- Į susirinkusiems 
rėme, 
dome atstovą Baltic American 
Linijos, Mr. Smitrus mus belau
kiantį. Kai išreiškem norą nu
važiuoti į lietuvių laivakorčių 
agentų konferenciją, tai jis tuoj 
pašaukė taksikabą ir nuvežė 
mus į Vienybes svetainę, kur 
radome belaukiančius iš ankš
čiau susirinkusius agentus. Jio 
mus pasitiko nuoširdžiais 
kūrimais. Mat, mudviem 
Baltučiu teko atstovauti 
vakarines valstijas. Čia 
me ką tik sugryžusį iš Lietu
vos p. Ambraziejų, Seki iš 
Hardford, Conn., Varašių, Gen- 
druolį, Mikalauską ir daug ki
tų, kurių pavardžių nė nepame
nu.

Konferencija

Ką sako Dempsey 
apie Sharkey

svei- 
su p. 
visas 
rado-

vez-

“Tė-
Liu-

Tai gana apsuk-

Konferencijos nutarimus čia 
smulkiai neminėsiu, nes sekre
torius, p. Sekys, žadėjo praneš
ti per spaudą. Bet galiu pasa
kyti, kad susitarta turėti apie 
7 Lietuvių Ekskursijas atėi- 
nančią vasarą (pradedant balan
džio mėnesio pradžia), kurias 
visi lietuviai agentai rems, kad 
ekskursijas padaryti skaitlin
gas ir kad suteikti geriausio pa
tarnavimo savo tautiečiams 
siunčiant patyrusius palydovus.

“Naujienų” ekskursija Įvyks 
apie pabaigą gegužės mėnesio. 
Ją manoma padaryti viena iš 
didžiausių, su kuria žada va
žiuoti p. Smitrus, generališkas 
atstovas iš Baltic Am. linijos 
New,' Yorke.
rus lietuvis, kuris tikrai pada 
rys kelionę smagią ir linksmą. 
Mat, ateinančiais metais Lietu
voje bus rengiama kelios iŠkil 
rnės paminėti sukaktuves nuo 
mirties D.L.K. Vytautės. Tad 
permatoma, kad ateinančiais 
metais atlankys Lietuvą apie 
10,000 žmonių. Ir lietuvių agen
tai yra nutarę dėti visas pa
stangas, kad palengvinti kaip 
kelionę, taip sutvarkymą rei
kalingų dokumentų.

Susirinkimas užsitęsė iki 6 
vai. vakaro. Gi vakare visi bu
vome užkviesti Į Baltic Ameri
can laivą “Lituania” pietums 
ir apžiūrėti laivą, kuris plaukia 
tiesiai i Klaipėdą.

l>aive Lituania \

Apie 7 valandą pribuvome Į 
laivą, kur radome jau gana di
delį būrį svečių laukiant musų. 
Dar prieš vakarienę apžiūrėjo
me laivo kambarius, salionus ir 
visus Įrengimus. Laivas “Litua
nia” turi pirmą, turistinę ir tre
čią klesas. Antros klesos netu
ri, todėl visi geriausi kambariai 
atiduoti turistų klesai. Reikia 
pripažinti, kad šiame laive tu
ristinė klesa yra daug geresnė 
už bile didžiausio laivo. Visi 
kambariai turi po 2 loveles, lan
gai išeina j lauką ir ties vidu-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tyoewriteri

Buvusia pasaulio čempionas, 
Jack Dempsey, sako, kad mėgs
tantis daug kalbėti lietuvis 
Jack Sharkey-žukauskas yra 
geriausias Amerikos boksinin
kas. Dempsey prisipažįsta, 
kad Sharkey geriau mušėsi, ne
gu jis. Jo visa nelaimė buvo 
tik ta, kad jis pradėjo skustis 
“referee’ ir neapsisaugojo.

“Mihvaukee Journal” patal
pino pasikalbėjimą su Dempsey. 
Pasikalbėjimas buvo tokio po
būdžio :

Fight experts and hangers- 
oir who visit Jack Dempsey’s 
headųuarters in Chicago have 
stopped asking him, “Are you 
going to fight again?” The 
former Champion, however, 
talks fight. Perhaps he has 
to, since he’s entered the field 
as a promoter and rival to Pad- 
dy Harmon. The other day a 
group of fight managers sat in 
with Jack discussing the down- 
fall of Tommy Loughran be
fore Jack Sharkey in New York 
lašt "I'liurscltiy nififh't. Tvlo'st of 

those present expressed sur- 
prise at the defeat of the Phi- 
ladelphian.

“I’m not a second guesser”, 
chimed in Dempsey, “būt some 
of the boys here heard me say 
the day before the fight thal 
Sharkey would beat Loughran. 
Tommy is a very nice boy and 
I likę him, būt I could not givo 
him a chance with Sharkey. 
Boston Jack is a great fighter. 
Don’t let. anyone tell you he 
can’t punch.”

Dempsey should know how 
the Hub gob punches. Sharkey 
battered the old Champion for 
six rounds before he was knock- 
ed out i n the seventh when 
the pair met in New York three 
years agoK Lašt winter he saw . . > , 1 
enough of Sharkey again to 1 
convince him that the talkative 1 
Lithuanian was the best heavy- 
weight in America today.

“Stribling gavę Sharkey some
\trouble at Miami Beach, būt 
Jack again proved to me <that

boy. 1 likę Sharkey 
opponents who can’t 
That’s why I picked 
beat Loughran. When

he knew what it’s all about by 
the way he handled the Dixie 
strong 
against 
punch.
him to
Jack knpws the man in front 
of him can’t hurt him, he’s 
very aggresive, tears i n and 
punches until he has been on 
the floor. Ne probably realized 
he had nothing to fear from 
Loughran and went out to win 
as fast as possible.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Ketverge, Pėtnyčioj 
ir Subatoj, Spalio 

10, 11 ir 12 
rodoma visas kalbanty

sis paveikslas
Bus

“Cocoanuts”
dalyvaujant

For Marks Bros.

Taįpgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios.

JOSEPH VILIMAS
N a m u S t a t v m o

* KONTRAKTORIUS
4556 So. Rockwell SU Chicago, IIL

“Many folks have an idea 
that Sharkey lacks fighting 
heart”, added Dempsey. “That’s 
a wrong impression of that fel- 
low. You remembep how he 
went to work againsit me. He 
punched me arotind and had 
the edge until I planted my 
fist in his body. When he 
icomplained to the referee that 
the punch was low he left his 
chin unguarded and I slapped 
him down for the 10 count. 
Sharkey is a game guy and a 
great fighter.”

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nauja serija 

prasidėjo su pradžia spalio mėnesio. 
Priėmimo valandos nuo 8 ryto iki 8 
ąml. vakare.

— Sekretorius T. Rypkevičia.

• Vyskupo Valančiausko dr-ja lai
kys susįrinkimą spalio 10 d., 7:30 v. 
v. Kiekvienas narys prašomas atsi-. 
lankyti, nes yra daug svarbių reika
lų. — Valdyba.

Lietuvių Kriaučių 269 Skyriaus A. 
C. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
.įvyks penktadieny, spalio 11 d.. 
1929 m., 7:30 vai. vak. Amalgameitų 
Centre name 383 So. Ashland Blvd. 
Visi nariai ir narės malonėkit su
sirinkti paprastu laiku

— K. Navickas, rast.

Teatrališkas Kiiubas “Lietuva” 
laikys savo mėnesinį susirinkimą, 
spalio 10 d., 8:30 vai. vak. Davis 
Square Park syet. Narių atsilanki-

Visuotinas susirinkimas Fountam 
Paint Brush Mfg. Co. šėrininkų, su
sirinkimas Įvyks pėtnyčioj, spaio 11 
d., 8 vai. vak., 1929 m., Aušros Var
tų parapijos mokyklos kambary. Tik 
su Šerais bus įleidžiami Valdyba ir 
direktoriai malonėkite prirengti pil
ną raportų, taipgi nepamirškite atsi
nešti knygas, kad butų galima pa
tirtį korporacijos stovį.

— S. Gasparaitis.

Rosdand. Spalio 11 d., 7:30 vai. 
vakare, svetainėje 341 Wensington 
Avfe. įvyks Roselando Lietuvių Kliu- 
bų ir Draugijų Savitarpines Pašal
pos Susivienijimo paplistas susirin
kimas. Šiame susirinkime bus vi
sokių raportų ir pranešimų. Jo vaka
ras įvyks ateinantį sekmadienį, spa
lio 13 d., K. Strumilos svetainėje, 
158 107 St.

Visi nariai nepamirškite atsilan
kyti į susirinkimą ir į vakarą.

Sekretorius.

Racine, Wis. —, Koncertas ir šei- 
miniška vakarienė, rengiama Lietu
vių Brolių ir Seserų dr-jos įvyks ne- 
dėlioj, spalio 13 „i, 2 vai. po piet, 
Turner Hali, 1313 Lincoln St. šir
dingai visus užkviečia

Renginio Komisija.

Penktadieny, Spalio 11 d., 8 vai. 
vak. Lietuvių Baptistų bažnyčioje, 
1957 Canalport Avė., bus garsus kal
bėtojas ponas Bakovinckis iš Var
šuvos. Ponas Bakovinckis turi ge
rą naujieną dėl visų pranešti.

Komitetas.

IŠGYDĖ SAVO RUPTURĄ
Aš gavau didelę rupturą keldamas 

skrynią keletą metų atgal. Aš spren
džiau, kad vienatinė mano viltis pa
gyti yra operacija. Viską ką nė 
bandžiau, man nieko gero nesuteikė 
Pagalios aš įgavau tai, kas greitai 
ir pilnai pagydė mano rupturą. Jau 
daug metų praėjo, o rupturą nebe- 
gryžo, nors aš dirbu sunkų darbą 
kaip karpenteris. Nebuvo opcraci- 
cijos, nebuvo sugaišimo laiko, jokio 
nesmagumo. Aš suteiksiu pilnas ži
nias apie tai kaip aš pilnai pagijau 
be operacijos, jei jus parašysite man: 
Eugene M. Pullen, Carpenter, 380E E. 
Marcellus Avė., Manas<|uan, N. J. 
Geriau iškirpkite šį pranešimą ir 
parodykite visiems kitiems, kurie tu
ri rupturą — jus galbūt išgelbėsite 
gyvastį, arba mažiausia pašalinsite 
nesmagumus rupturos ir rupesnį ir 
pavojų operacijos.

. n TT-.»r:jwrr.- r.

Į CLASSIFIED APS
Business Service

Biznio Patarnavimas
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 

CONSUMERS Stogų Darbas, 
tai taisome 
bile kada ir 
skaitliavimas 
riausi darbų

Grei- 
stogus visokios rųšies, 
bile kur. Dykai ap- 
. Mes atliekame ge- 

mieste. Kedzie 8463.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 

Statau namui matui Ir dideliai. 
Taipgi taisau lenui. Permufinu i 
kitą vietą k duodu patarimui dy
kai. Prirengiu morgičiui ant namu

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė.

Phone Vlotorv 2740

Porčlai. —
Garažai. —

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas.

Saules seklyčios.
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais 
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

ar

J. S. RAMANCIONIS
Buvę* vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS A 

WALL PAPER 
Painters & Decoraiort

J. 8. RAMANCIONIS, savininkai 
8147 So. Halsted St. 

Tel. Victory 7261

dfc.ii.hi

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

Biznio Patarnavimas
Automobiles For Rent

Zelvis Building Co.
GENEEALIS KONTRAKTOBIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
ma

porčius, garadžius. Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prosnect 9856

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
habudavoti pilnai, $295 ir augš., 
įskaitant cementines grindis. Namų 
Kakčlimas ir pamatai $555 ir augš.

Tereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola -2561

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
į vien^ dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 

2^2 nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam į 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199 - «-4,

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo augštos rųšies 
$850 grojiklį pianą, kabinetą, suolelį 
ir roles, viską už $75, kad užmokėti 
palaikimo sandely kaštus. Galėsiu 
duoti išmokėjimais, jei bus 
rimą.

1418 N. Wood St. 
1-mas augštas

Kaoioh

nc-

NAUJAS 1930 be ūžimo Majestic 
Radio už $159, pilnai įrengtas. Me
tai išsimokėjimui. $5 įmokėti. Taip
gi ..............kitij išdirbysčių.

Midwest Piano Stores, Ine.
6136 South Halsted St.

Tel. Normai 9431
Atdara iki 9:30 v. v.

Furniture & Fixturcs
Rakandai-Įtaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai. Mohair. 
Mocjuette, 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
nus $72. šimtai bargenų. Victor. 4809 W. I,ake St.. Atdara iki 10 vai.

a SM. SKURIN1S seklyčios setas $7.50, 
easlniai pečiai $5. Dreserial $5. Lovos $2. 
Daybeds $5, Kaurai $10. Aisbakslai $5. Vir
tuvės kabinetai, virtuvas setai. Valgomojo 
kamb. setai.

GAUGER,
541 E. Glst St.. prie St. Lawrence, 
Atdara utarn.. kotv, sub. vakarais.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai gerame stovyje. Parduosiu pi
giai, nes apleidžiu Chicagą, 3355 W. 
15 St.

Miscellaneous for Sale
Ivairu«t Pardavimai

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

GOVALIS. Canal 2311

RUDAS karakulo moteriškas kau
tas 18 didžio. Pastebėtina vertė. 
Mokėta $175, parduosiu už $20. 
šaukite Wentworth 5281, nuo 1 iki 5.

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnones materi
jos dėl kelnių vyrams ir vajkams. 
Kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavičius
504 W. 33rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486

’28 Buick 5 pns. nedari . 
'36 Paige Sedan G ratni . 
'29 Errck Sodan ......... ..
1927 Nash Coaeh spectal 
’29 Ford coupe ..............
'29 Ford Roadater ..........
’28 Auburn Roadater ....
7130 'šrilaTsted' St’

$800 
$275 
$690 
$250 
$400 
$400 

«UVU... ........ ...................... $550
McDERMOTT MOTOR SALES CO. 

Trianple 98.30
a

PRANEŠIMAS
Širdingai kviečiame jus pama
tyti vėliausios mados naujus 
1930 “400’ Nash karus 

liausiais pagerinimais. Pas
su vė-

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

Personai

PAIEŠKAU Povilo Jusaitčio, pir- 
miaus gyveno La Šalie, III. ir Ogles- 
by, III., paskiau gyveno Chicago. 
Pats ar jį žinantieji atsišaukit. 
Frank Baladinskas, 229 E. Fourth 
St., Spring Valley, III.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

ANT RENDOS 5 pečiais šildomi 
kambariai.

7024 So. Artesian Avė.

RENDON
6 kambariai 1 lubos, furnice šil

domi $40.00.
7 kambariai 2 lubos, karštu van

deniu šildomi $45.00.
6516 So. Justine St.

Raktai randasi 6506 S. Justine St. 
lubos.
Arba šauk savininką

Tel. Columbus 10239

1

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl 

vaikino, yra garadžius, 6408 S. Fran- 
cisco Avė. Tel. Republic 6444.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

B.UČERNĘ ir grosernę parduosiu 
visą arba pusę pigiai, 6530 South 
Damen Avė. Tel. Prospect 9561, 

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

KRIAUČIAUS, valymo ir dažymo 
šapa pardavimui pigiai.

7301 So. Peoria St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Parduosiu pigiai, nes apl(»idžiu 
Chicagą, 1424 W. Washbum Avė.

Susilauk pasisekimo su! 
Chevrolet

Farms For Sale
\ u Pardavimui _nrTT

20 AKRŲ, 4 mylios į rytus nuo 
Visa vaismedžiais 

ai siliedžiai. Pe- 
buvo $3,000, 

Naujas 6 kam- 
■ v . ■ • ” ‘

Pastebėtinas bargenas už 
Išmokėjimais.

W00DLEY, 
Tel. Harrison 7450

Zi> AhKŲ, 4 
j Benton Harbor

- . i __ ’ apauginta. __ _
lr J.8Hrr*.arn,.s YV t - reitų metų pajamos 
padidinimui uždarbio ir greitai bu>s .^ooo.

KneruriSkJ 
rasti proRa mup

i •*/» • i • i • ! barių namas, baime, įrankiai, arkliai
~ am n a C. A« 1 « a!,,, «... « _ . . ' 1 • *nepaprastus naujus 6 cilindeliu vištos 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure ! 000.
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 1 ’ 
VVabash Avė. nuo srruodžio 1 iki 6!
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose ______
Worth. Stickney, taipjau tarp Stock. ....
Yards ir Michigan Avė. Turi kai-1 20 AKRŲ prie Ogden Avė., į va- 
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai karus nuo Aurora, arti stoties Gę- 
ir angliškai. I ras namas, elektra, gasas. Daržo

Priimti aplikantai bus trumpą lai- žemė. Gera vieta vištų farmai. 
ką lavinami dykai konstrukcijos šių $2,000 cash, likusius per 10 metų.
karu ir geriausiu 
vinėti.

Kreipkitės kas
ryto iki 4 vai. po

budu juos parda- 
dieną nuo 10 

pietų.

Tel. Kildare 9303
iŠ

VertelgųChevrolet
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts

80 AKRŲ žemės Madison, Florida, 
parsiduoda labai pigiai. Turi $1,500, 
gali pirkti, kitų palauksiu. Žemė 
derlinga, ypatingai tinkama pieni
ninkystei. J. P. 
Tower, Detrrtit,

Ūvick, 2333 Barlum 
Michigan.

arti Elgin, prie di- 
Geras namas, 

Gera vieta dėl viš- 
Kaina $3,500. Cash

PENKI akrai 
delio kelio, miestely.

i elektra, gasas. ‘ 
tų farmos.

i $2000.
REIKALINGAS kriaučius prie' Tel‘ K,ldare 9303

naujų ir senų drapanų. Kad mokėtų 
ir ant press mašinos, 4146 Archer 
Avė.

E Nchange—-Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

________________________________ kampinis muro bungalovv, mainysiu 
n.,.,, *, a v >v .. .______ jį bučernę, restorantą, seną namą,

gelbininkas nevedęs. Turi būti uni-, kituose miestuose, priimsiu kaipo 
jistas. Užlaikimas ant vietos, 11146; pjrnią {mokėjimą, atsišaukit pas 
Vernon Avė. Commodore 2475. - “ ------- -- * —

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

----- o

dženitoriaus pa- cottages, lotą, arba kas turit namą 
Turi būti uni-1 kituose miestuose, priimsiu kaipo

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
REIKALINGAS džianitoriaus pa- 

gelbinlnkas, unijistas, 8 vai darbo 
diena, gera mokestis, 1021 South 
Sacramento Blvd.

REIKALINGAS bučeris, darbai I 
ant visados.

4516 S. Califonia Avė.

ŠTORAS ir 5 flatų namas ant 
Bridgeporto, mainysiu j bungalovv 
arba į 2 po 4 kambarius. A. Stukas, 
841 W. 33rd St., 2 lubos iš fronto.

MAINYS1U savo biznį-cot- 
tage, dviflatį arba triflatį ant 

T>r.TTZAT I V ’ famiOS, tllŠČlO lotO, blZniO HTREIKALINGAS kriaučius prie! 2 , . ’
naujų ir senų drapanų. Kad mokėtų i kitokios real CStnte savasties: 
ir ant press mašinos, *1146 Archer ^031 West 35th St. Lafayette 
Avė. Lafayette 0057. 10909.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA 20 moterų ir mergaičių 
dirbti dienomis lengvą dirbtuvės dar
bą, $17 į savaitę, 5^ dienos. Ateikit 
tuojaus. Graham Employment 
Agency, 833 Mihvaukee Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui____

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
 Perkam, parduodama, mainom na- 

T . . • • , . mus, lotus, farmas, biznius visokios
REIKALINGA patyrusi indų plo- Į ru§jes. Nėra skirtumo apielinkės ir 

vSja’ aa o u i ♦ i kur yra ir kas yra. Perkam notas,41bJ bo. Maistert bt. gnd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd
--------------------------------------------------mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

REIKALINGA 20 moterų dirbti 
naktimis naujuose bildinguose. 5 va- 
alndos darbo, $15 į savaitę.

Mergaičių dienomis dirbti lengvų 
darbą dirbtuvėje. Garantuotuotos vie
tos Ateikite tuojaus.
GRAHAM EMPLOYMENT AGENCY 

833 Milwaukee Avė.

NAUJAS moderniškas bungalow, 
karštu vandeniu šildomas, $1,000 
įmokėti. Prie 6640 S. Talman Avė. 
Arba pabudavosiu ant jūsų loto už 

REIKALINGA mergaitė už pagel- įmokėjimą.
bininkę. Kreipkitės asmeniškai, 
Peoples Dentists, 1735 S. Halsted St. Savininkas ir budavotojas 

Republic 72^7
REIKIA operatorkų patyrusių ant 

dresių., Lewis Dress Co., 325 West 
Adams St.

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

Su $2,000 cash jus galite paimti 
puikiausią Chicagoje modernišką 3 
po 5 kambarius apartmentų namą 
su 3 karų mūriniu garažiu. Elek
trinė refrige racija, Universal gasi- 

___________ ___ ______  niai pečiai, tile maudynės, Red Flash 
gera mokestis, darbas ant visados, boileris. Arti geros transportacijos, 
1745 So. Halsted St.________________ arti lietuvių mokyklų ir bažnyčios.

- — - -- - Parduosiu už kiek kainuoja, šaukite
‘ MR. QUIN, 

Tel. Randolph 5981

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, kad ir su vienu vaiku. At
sišaukite, 1800 So. Peoria St.

REIKALINGA patyrusi veiterka

REIKIA ambitiškų mergaičių pa- 
sidarvti gerus pinigus. Atsišauki
te. 3940 S. California Avė. Klauski
te Mr. Bell. PROGA PASIDARYTI PINIGŲ

For Rent
PASIRENDUOJA biznio namas 4 

kambariai gyvenimui. Atiduosiu pi
giai kas prižiūrėtų namą, nes savi
ninkas negvvena, namas randasi 
Westsaidė, arba mainysiu ant ką tu
rite, ant namo, loto ar farmos. F. 
Butkus, 1613 So. 50 Ct., Cicero, III.

2% akrų prie South Kedzie Avė., 
1 blokas iki R. I. stoties. Kaina 
$5,000; $1,000 įmokėti, kitus leng
vais išmokėjimais. Pribrendus iš
dalinimui. Jus galite parduoti lotus 
po 
sau

105

$500 kiekvieną ir pasilaikyti 
kampą.

T. M. BYAN,
N. Clark St. Tel. Central 2384

PASIRENDUOJA garu apšildo
mas 6 kambarių flatas su garadžiu, 
$55 į mėnesį, transportacija Kedzie 
ir Archer Avė. Kreipkitės po 3 vai. 
vak. 3144 W. 43 St.

PARDAVIMUI mūrinis 4 pagyve
nimų namas arba mainysiu ant biz
nio, bučernės, grosemės arba ant 
bile ko, 1858 W. 14 St.




